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Červenec - srpen 2020 

Milí přátelé,  
připravili jsme pro Vás prázdninové 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 prožití letních prázdnin, hodně sluníčka a zdravé a spokojené děti na letních 
táborech. 
 

Informace z RADAMBUKu, z kroniky akcí… 
 
Dezinfekce na letní tábory pro členské spolky 

Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci se 
Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska a 
Střední průmyslovou školou chemickou 
v Pardubicích zajistila dezinfekce na ruce pro 
letní tábory členských spolků. RADAMBUK 
zaplatil dopravu dezinfekcí a rozdal 250 litrů do 
členských spolků na letní tábory. Za dezinfekce 
velmi děkujeme:-) 
 
 
 

 

 

23. 6. 2020 – Setkání s Krajskou hygienickou stanicí 
V úterý 23.6.2020 přijala pozvání RADAMBUKu paní 
ředitelka Odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské 
hygienické stanice Jihočeského kraje MUDr. Marie 
Nosková. Setkání na téma hygienicko - protiepidemická 
opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské 
rekreace v roce 2020 se uskutečnilo v sále Divadla U 
Kapličky spolku Pionýr z.s. a zúčastnilo se ho 38 vedoucíh 
dětských táborů z členských spolků RADAMBUKu, Domů 
dětí a mládeže Jihočeského kraje a dalších spolků, které 
připravují pro děti letní tábory. Paní ředitelka seznámila 
přítomné s doporučeními Ministerstva zdravotnictví pro 
letní tábory v roce 2020, s tísňovou linkou Krajské 

hygienické stanice zřízenou pro organizátory letních táborů v Jihočeském kraji 731 428 577 a odpovídala na 
dotazy organizátorů. Velmi jí za milé setkání děkujeme. 
 
Ze schůzky s Krajskou hygienickou stanicí ze dne 23.6.2020 oznamujeme nově zřízenou telefonní 
linku pro dětské tábory v Jihočeském kraji na hygieně 731 428 577. 
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Linka bude v provozu i o víkendech od 8 do 16 hodin. Hygienik bude poskytovat konzultace 
zdravotníkovi při podezření na onemocnění koronavirem. Zdravotník by měl kontaktovat rodiče a 
konzultovat zdravotní stav s lékařem, odběry bude za doprovodu rodičů dítěti dělat jeho praktický 
lékař, ne hygiena, ta stanoví epidemiologická opatření na táboře. Klinický stav tedy posuzuje lékař, ne 
hygienická stanice.  
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Náhradní termín akce BAMBIFEST – 18. – 19. 9. 2020 
Věříme, že 20. ročníku, této tradiční akce pro děti a mládež zůstanete věrní a spolu s námi připravíte 
poutavý program pro děti jak na pódiu , tak ve stáncích v novém termínu.   
 
Přihlášky na akci naleznete na webu http://budejovice.bambifest.cz/informace-pro-organizatory_-
prezentujici-organizace. Zašlete je, prosím do 5.9.2020 na náš e-mail kancelar@radambuk.cz  
 
Ti, kteří již přihlášky poslali na květnový termín, nemusí nové posílat, stačí jen potvrzení Vaší účasti 
v e-mailu také do 5.9.2020. 
 
Akci v září můžete pojmout jako náborovou akci, rozdávat letáčky a přihlášky novým dětem, které 
hledají pro nový školní rok nové volnočasové aktivity.  
 

Divadelní pohádka na BAMBIFESTU – Povídání o pejskovi a kočičce 
V sobotu 19.9.2020 se mohou děti i rodiče těšit 
na BAMBIFESTu v Českých Budějovicích na 
divadelní pohádku Povídání o pejskovi a kočičce - 
Marešovy divadelní společnosti MAREDIV. Vstup 
na akci je zdarma!!! http://marediv.cz/divadelni-
…/povidani-o-pejskovi-a-kocicce/ 
 
 
 
 
 
 
 

http://budejovice.bambifest.cz/informace-pro-organizatory_-prezentujici-organizace
http://budejovice.bambifest.cz/informace-pro-organizatory_-prezentujici-organizace
mailto:kancelar@radambuk.cz
http://marediv.cz/divadelni-predstaveni/povidani-o-pejskovi-a-kocicce/?fbclid=IwAR0ZZoXndMb-mS8vjC5cTv_zlFl943_qYEMBJOEHKZ2dfIkMNdMHJ_TCmxw
http://marediv.cz/divadelni-predstaveni/povidani-o-pejskovi-a-kocicce/?fbclid=IwAR0ZZoXndMb-mS8vjC5cTv_zlFl943_qYEMBJOEHKZ2dfIkMNdMHJ_TCmxw
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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/


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 7 - 8 - 2020 

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

8 

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 %. 
 

 

 

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 a 23 000 Kč z dotace 
Jihočeského kraje. https://jihocesky.mladezkraji.cz/ 

 Projekt Zálesáckou stezkou 30. - 31. 5. 2020 

O víkendu 30. - 31. 5 .2020 jsme odjeli s 30 dětmi 
do přírody, kde se v rámci projetu Zálesáckou 
stezkou učily přespat v přírodě, postavit si 
přístřešek, vařit na ohni, pracovat s pilou a 
sekerou a další zálesácké dovednosti. Účastníci si 
během víkendu zahráli hry na louce, v lese a také 
noční bojovku. Akci připravilo 5 organizátorů. 
 

 

 

https://dobromat.cz/podporim/radambuk
https://dobromat.cz/rozsireni/pridat
http://dobromat.cz/
https://jihocesky.mladezkraji.cz/
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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 
 

29. 5. 2020 – Školení vedoucích zaměstnanců spolků o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně 

RADAMBUK uspořádal pro vedoucí 
zaměstnance z členských  spolků Školení 
vedoucích zaměstnanců spolků o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
požární ochraně. Vedoucím zaměstnancům ve spolcích 
bylo na základě znalostního testu uděleno Osvědčení o 
absolvování školení pro vedoucí pracovníky o požární 
ochraně a bezpečnosti práce. Lektor Jan Carda z firmy 
PYRO s.r.o. vyškolil 7 vedoucích ze spolků RADAMBUK. 
 
 

 
15. – 17. 5. 2020 a 29. – 31. 5. 2020 - Kurz Zdravotník zotavovacích akcí 

Během dvou víkendů absolvovalo 14 vedoucích z 
dětských organizací kurz Zdravotník zotavovacích akcí, 
který pro RADAMBUK připravila akreditovaná vzdělávací 
instituce MŠMT- PRESA s.r.o. Kurz byl založen na 
praktické průpravě založené na simulacích reálných 
situací. Úspěšní absolventi mohou vykonávat funkci 
Zdravotník zotavovacích akcí na dětských táborech, 
školách v přírodě a hromadných akcích pro veřejnost.  
 
 
 
 

 

Hlavní vedoucí dětského tábora je 12. - 14. 6. 2020 
RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 
z.s. získala od MŠMT 20. listopadu 2019 Certifikát 
k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských 
táborů s platností na léta 2019 – 2023. O víkendu 
12. - 14. 6. 2020 zorganizoval RADAMBUK- Rada 
dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. kurz Hlavní 
vedoucí dětských táborů. Účastníkům lektoři předali 
vědomosti a dovednosti potřebné pro vykonávání 
funkce Hlavní vedoucí na dětských táborech. Po 
úspěšných písemných testech obdrželo 18 účastníků 
kurzu osvědčení k vykonávání této funkce. Účastníci 

kurzu byli nejen z členských spolků RADAMBUK, ale i z dalších organizací, které pořádají dětské 
tábory. Vzdělávací program byl zaměřen na rozvoj kompetencí nezbytných pro pořádání a vedení 
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dětských táborů, s využitím metod interaktivní a prožitkové pedagogiky tak, aby absolvent dovedl 
cíleně získané poznatky a dovednosti aplikovat v  praxi. Celkový rozsah kurzu byl 24 hodin výuky.  
 

6. - 7. 6. 2020 – kurz Vedoucí dětského kolektivu č. 2 
Na víkend 6. - 7. 6. 2020 připravil RADAMBUK letošní 2. 
vzdělávací kurz Vedoucí dětského kolektivu. Kurz 
úspěšně absolvovalo písemným testem 6 vedoucích z 
dětských a mládežnických spolků, kteří byli seznámeni s 
pravidly BOZP, zásadami 1. pomoci, získali základní 
znalosti  z oblasti pedagogiky a psychologie, načerpali 
inspiraci pro přípravu a organizaci her a seznámili se s 
právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží 
řídí. 
 
 
 

11. - 14. 6. 2020 – kurz Instruktor vodní turistiky 
 
RADAMBUK zorganizoval ve spolupráci se vzdělávacím 
střediskem BP Sport kurz Instruktor vodní turistiky. Kurzu 
se zúčastnilo 12 vedoucích a instruktorů ze spolku 
Medvědí šlápoty. V termínu 11 .- 14. 6. 2020 získali 
pracovníci s dětmi a mládeží znalosti a dovednosti 
k vedení vodáckých kurzů. Kurz se konal na řece Vltava a 
v Českém Vrbném v Českých Budějovicích.  
 
 
 

 

Kurz Instruktor, rádce oddílu č. 3 - 13. - 14. 6. 2020 
 

O víkendu 13 .- 14. 6. 2020 2020 pořádal RADAMBUK 
třetí kurz pro instruktory a rádce oddílů v letošním 
roce. Kurz úspěšně absolvovalo 9 instruktorů, kteří 
složili úspěšně písemnou zkoušku. Lektoři vzdělávacího 
střediska MAJÁK připravili pro účastníky přednášky z 
pedagogiky a psychologie, 1. pomoci, hospodaření, 
základy práva, systém práce v oddíle, bezpečnost a 
požární ochrana, hygiena atd. Na vlastní kůži si mohli 
účastníci vyzkoušet metodiky zážitkové pedagogiky a 
načerpat inspiraci v hrách, které si zahráli.  
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Vzdělávací kurz Instruktor vodní turistiky č.2 
 

Místo konání: Vltava 
Termíny: 17. - 20. 9. 2020  
 
Cena kurzu:  členské spolky RADAMBUK  2 550 Kč 

ostatní účastníci   3 200 Kč 
(cena zahrnuje ubytování v kempu, účastnický poplatek a 
zapůjčení lodí, vest, pádel a sudů).   
 
Přihlášky na e-mailu kancelar@radambuk.cz.  
 

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 5.9.2020 na e-mail kancelar@radambuk.cz. 
 

 

 

 

 

mailto:kancelar@radambuk.cz
mailto:kancelar@radambuk.cz
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 
Fotosoutěž FOTO DVACÍTKA - vyhodnocení 

Od 1. 5. do 15. 6. 2020 Facebookových 
stránkách ICM ČB probíhala fotografická soutěž, ku 
příležitosti dvacátých narozenin RADAMBUKu. 

 
Soutěžilo se celkem v pěti 
kategoriích: 
1.            Historie okolo nás 
2.            Zájmová činnost 
3.            Příroda 
4.            Škola doma 
5.            Kreativní výzva. 
 
Jelikož soutěž probíhala na 
konci koronavirové krize, 
zapojili jsme z toho důvodu i 
kategorii škola doma. Zajímalo 

nás, jak se s tím rodiče poperou a snaží se vštípit svým 
ratolestem zábavnou formou nové učivo. Jako poslední 
jsme zvolili kategorii kreativní výzva, kde šlo o 
vyfotografování či vytvoření čísla „20“. Spolu se 

soutěžními kategoriemi, jsme účastníky rozdělily i podle věku a to do 14 let, do 18 let a do 100 let. 
Během soutěže nám přišlo dohromady celkem 30 soutěžních 
fotografií.  Výherní fotografií v každé kategorii se stala ta, která 
obdržela nejvíce lajků.  
 
Seznam výherců (věková kategorie, soutěžní kategorie):  

• Do 14 let, historie: 
Radim Štěpánik 

• Do 14 let, zájmová 
činnost: Sofie Havlová 

• Do 14 let, příroda: Anna Pěkná 
• Do 18 let, historie: Jindřich Slípka 
• Do 18 let, zájmová činnost: Adéla Kadlecová 
• Do 18 let, příroda: Artur Jakub Hájek 
• Do 18 let, kreativní výzva: Tereza Hradecká 
• Do 100 let, historie: Petino 
• Do 100 let, zájmová činnost: TO Ježci 
• Do 100 let, příroda: Renata Švestková 
• Do 100 let, kreativní výzva: Karel Slípka 

Výhercům byl zaslán informační e-mail, kde a kdy si mohou vyzvednout svou výherní cenu. 
http://www.icmcb.cz/foto-dvacitka-vyhodnoceni-souteze/ 
 

http://www.icmcb.cz/foto-dvacitka-vyhodnoceni-souteze/
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Tipy pro volný čas 

ICM ČB zpracovává a rozesílá každý čtvrtek elektronický zpravodaj Tipy pro volný čas v Jihočeském 
kraji. Pokud se chcete stát odběrateli, kontaktujte nás na e-mailu icmcb@radambuk.cz. Vaší adresu 
přidáme do distribučního seznamu.  
http://www.icmcb.cz/tipy-pro-volny-cas-2-tyden-6-1-12-1-2020/ 
 

ICM ČB prodejní místo vstupenek na kulturní akce  
 
 
 

 
 
 
 

mailto:icmcb@radambuk.cz
http://www.icmcb.cz/tipy-pro-volny-cas-2-tyden-6-1-12-1-2020/
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POSTUP VRACENÍ VSTUPNÉHO 

Vážení zákazníci, zakoupené vstupenky a e-Vstupenky na 

Otáčivé hlediště v Českém Krumlově bude vracet výhradně 

Jihočeské divadlo. Vstupenky zakoupené na prodejních 

místech bude možné vracet až po otevření pokladny Jihočeského divadla.   

Vážení zákazníci, 
vstupné za zakoupené vstupenky a eVstupenky na představení Otáčivého hlediště v Českém 
Krumlově řeší výhradně Jihočeské divadlo kontakt: pokladna@jihoceskedivadlo.cz, tel: 386 356 
925.  
Na základě mimořádných opatření nařízených vládou a uzavřením prodejních míst, můžete vstupenky 
za zrušená představení, které jste zakoupili na prodejních místech (netýká se eVstupenek), 
vracet elektronicky. Vrácení proběhne na základě scanu (fotografie) 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. 

 

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ZRUŠENÝCH NEBO 
PŘESUNUTÝCH AKCÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19 

Parlament České republiky přijal v květnu 2020 zákonč. 
247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů 
epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast 
kulturních akcí. Tento zákon upravuje vztah organizátorů akcí a 

jejich zákazníků tak, aby zákazníci nepřišli o své peníze a pořadatelé získali prostor pro vyřešení 
mimořádné situace, kterou nemohli předvídat a nemohli se na ni připravit. 
Společnost Ticketportal se jako prodejce vstupenek řídí pokyny pořadatelů, kteří postupují dle tohoto 
zákona. Informaci o tom, v jakém stavu je akce, na kterou máte zakoupené vstupenky, najdete v 
tomto seznamu akcí. Hledejte podle data konání akce, které máte na vstupence. Pokud stav své akce 
již znáte, najděte si zde, jak máte v daném případě postupovat. 
 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K VRACENÍ VSTUPNÉHO 
TÝKÁ SE VŠAK AKCÍ S PŮVODNÍ TERMÍNEM KONÁNÍ OD 10.3. DO 31.10.2020. 
  
Pokud jste si dohledali, v jakém stavu je vaše akce, zde si můžete ověřit, jak v daném případě 
postupovat. Pokud stav své akce neznáte, můžete si jej dohledat zde. 
  
ZRUŠENO, vrací se - Vstupenky zakoupené online budou vráceny automaticky zpět na účet, ze 
kterého byly hrazeny. Vstupenky zakoupené na prodejním místě je třeba na stejném prodejním místě 

mailto:pokladna@jihoceskedivadlo.cz%C2%A0
mailto:pokladna@jihoceskedivadlo.cz%C2%A0
mailto:cbsystem@c-budejovice.cz
http://www.jihoceskedivadlo.cz/
https://www.ticketportal.cz/Article/6353
https://www.ticketportal.cz/Article/6353
https://www.ticketportal.cz/Article/6301
https://www.ticketportal.cz/Article/6353
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i vrátit. Pokud je prodejní místo trvale uzavřeno, vstupenky je možné vracet v centrále naší 
společnosti (Politických vězňů 15, Praha 1), a to buď osobně nebo poštou s uvedením čísla účtu a 
přiložením předmětných vstupenek. 
  
ZRUŠENO, nový termín XX.XX.XXXX - Vstupenky zůstávají v platnosti a není potřeba je vyměňovat. 
Pokud se Vám nový termín nehodí, vstupenky je možné vyměnit online či na prodejních místech 
za poukaz, který pak můžete využít k nákupu jiné akce daného pořadatele. Postup výměny vstupenek 
za poukaz naleznete zde. V případě, že splňujete liberační důvody, které vám umožňují vstupenky i v 
takovém případě vracet, vyplňte si, prosím, při online objednávkách formulář, při nákupu na 
prodejním místě navštivte toto prodejní místo a vstupenky vraťte tam. Liberační důvody naleznete 
dole na této stránce. Vztahují se na všechny akce s tímto stavem, avšak pokud se akce koná v O2 
areně, je nutné mít písemné schválení. Pokud jej nemáte, obraťte se na reklamace@ticketportal.cz. 
  
ZRUŠENO, výměna - Vstupenky je možné vyměnit online či na prodejních místech za poukaz, který 
pak můžete využít k nákupu jiné akce daného pořadatele. Postup výměny vstupenek za poukaz 
naleznete zde. V případě, že splňujete liberační důvody, které vám umožňují vstupenky i v takovém 
případě vracet, vyplňte si, prosím, při online objednávkách formulář, při nákupu na prodejním místě 
navštivte toto prodejní místo a vstupenky vraťte tam. Liberační důvody naleznete dole na této 
stránce. 
  
PŘESUNUTO, čekáme na nový termín - Vyčkejte prosím, až bude oznámen nový termín akce, na 
kterou jste si zakoupili vstupenky. 
  
PŘESUNUTO, nový termín XX.XX.XXXX - Vstupenky zůstávají v platnosti a není potřeba je 
vyměňovat. Pokud se Vám nový termín nehodí, vstupenky je možné klasicky vracet. V případě 
nákupu online, vyplňte, prosím formulář. V případě nákupu na prodejním místě navštivte toto 
prodejní místo a vstupenky vraťte tam. 
  
čekáme na vyjádření pořadatele - Zatím nemáme o této akci od pořadatele žádné informace. 
Vyčkejte, prosím. Zveřejníme je ihned, jakmile je obdržíme. 
 
Liberační důvody, které umožňují vrácení vstupného u zrušených akcí, u kterých probíhá výměna za 
voucher: 
- osoba se zdravotním postižením 
- osoba vedená v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání 
- osoba těhotná 
- osoba čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou 
- osoba starší 65 let 
- osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.ticketportal.cz/Article/6352
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw0QY1odlt-GE39UG3OgCKwdRpfxbMHK8-RTctqwgbb2a5EQ/viewform
https://www.ticketportal.cz/Article/6352
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw0QY1odlt-GE39UG3OgCKwdRpfxbMHK8-RTctqwgbb2a5EQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw0QY1odlt-GE39UG3OgCKwdRpfxbMHK8-RTctqwgbb2a5EQ/viewform
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 Fotosoutěž Zelená Evropa 1. 6. – 13. 9. 2020 
V pondělí 1.6. startoval další ročník letní fotosoutěže, tentokrát na téma Zelená Evropa. Zachyťte 

zelenou přírodu a krajinu Evropy ve fotografiích! Číst 

více 

 
I letos v létě se můžete těšit na náš letní jazykový kurz 
v Innsbrucku. Gramatika, workshopy, konverzace, 
soft-skills, to všechno na Vás čeká, ale hlavně na Vás 
čekají hory, jezera, muzea, skály a překrásné 
město.  Více o kurzu naleznete na našich webových 
stránkách 
www.dorakouska.info 

 

 
 

Máte doma knížku, kterou už jste přečetli, ale je vám líto ji 
vyhodit? Vyměňte ji v KnihoBudce za jinou. Nebo ji 
tam prostě jen nechte, ať si ji může přečíst někdo 
jiný. KnihoBudky slouží k bezplatnému půjčování a 
výměně knih. Někdo se diví, ale knížky se téměř 
neztrácejí a tak nabádáme, aby si lidé knížku klidně i 
jen odnesli domů. 
 
Jednu z budek naleznete i u nás u Informačního 
centra pro mládež na adrese Husova 622/45 v 
Českých Budějovicích. 
O dalších místech po celé republice, kde si můžete 

bezplatně vzít, půjčit či vyměnit knížky, se dozvíte z mapy na webu http://www.knihobudka.cz/. 

http://click.em43dat.eu/g-o/BA4524F0-2C45-9FB8-13D2-0DDB366FE59D/2077BBEF-F6B4-A29F-76A8-0823D0DEC34C/99255A05-83D9-C6C4-0FBB-1D2B9F3C50A7
http://click.em43dat.eu/g-o/BA4524F0-2C45-9FB8-13D2-0DDB366FE59D/2077BBEF-F6B4-A29F-76A8-0823D0DEC34C/99255A05-83D9-C6C4-0FBB-1D2B9F3C50A7
https://dorakouska.us18.list-manage.com/track/click?u=d87aeefec2b2738094c87790f&id=6d881b4c40&e=3f0a4b4866
http://www.knihobudka.cz/
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Informace z členských spolků RADAMBUKu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 7 - 8 - 2020 

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

19 

PIONÝR, Z. S. - JIHOČESKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE PIONÝRA 

pořádá 

 

Letní vzdělávací dny 

Kemp KoPr 2020 

od 3.8.2020 do 8.8.2020 

od 24.8.2020 do 29.8.2020 

pro děti od 7 let 

Cena:  600,-  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 

Informace: telefon: 777 793 668     email:   kancelar@jihocesky-pionyr.cz 

                                                             

 

 

 

 

mailto:kancelar@jihocesky-pionyr.cz
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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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Informace z ČRDM 

 

Aktualizované metodické pokyny a doporučení hlavní hygieničky k pořádání 
letních táborů 2020 

Předseda ČRDM Aleš Sedláček v rozhovoru s hlavní 
hygieničkou ČR Jarmilou Rážovou objasňují a 
upřesňují sporné výklady Manuálu k táborům 
2020. I s ohledem na aktuální rozvolňování. 
Vše zachytila pro vás kamera. Podívejte se na 
video na YouTube. 
Aktualizované metodické pokyny a doporučení k 
pořádání letních táborů 2020: 

• verze k zobrazení v internetovém 
prohlížeči – strana 1, strana 2, strana 3 

• verze ke stažení a vytištění (PDF) 
 
 

 
https://www.radambuk.cz/manual-k-
letnim-taborum-mz-cr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://youtu.be/g7zMnkIHKmk
https://youtu.be/g7zMnkIHKmk
http://crdm.cz/wp-content/uploads/1..png
http://crdm.cz/wp-content/uploads/2.png
http://crdm.cz/wp-content/uploads/3.png
http://crdm.cz/wp-content/uploads/metodicke-pokyny-a-doporuceni-hlavni-hygienicky-cr-k-taborum-2020.pdf
https://www.radambuk.cz/manual-k-letnim-taborum-mz-cr/
https://www.radambuk.cz/manual-k-letnim-taborum-mz-cr/


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 7 - 8 - 2020 

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

23 



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 7 - 8 - 2020 

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

24 



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 7 - 8 - 2020 

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

25 

 



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 7 - 8 - 2020 

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

26 

Aktualizované informace z MZ ČR k postupu v případě výskytu infekce COVID-
19   

• V případě podezření na výskyt infekce COVID-19 nebo při vzniku jakýchkoliv 
pochybností bezodkladně informovat místně příslušnou krajskou hygienickou 
stanici/Hygienickou stanici hl. m. Prahy, která rozhodne o dalším postupu na základě 
posouzení konkrétní epidemiologické situace a místních podmínek.  
• V případě výskytu infekce COVID-19 nebo i jiného infekčního onemocnění 
s epidemickým výskytem rozhodne o dalším postupu místně příslušná krajská hygienická 
stanice/Hygienická stanice hl. m. Prahy, tj. budou uložena příslušná protiepidemická 
opatření.  

 
• Doporučuje se ověřit si aktuálnost kontaktních údajů na rodiče/jiného zákonného 
zástupce dítěte pro případ vzniku zdravotní indispozice u dítěte, a to z důvodu zajištění jeho 
možného návratu do rodiny. Proto je vhodné s touto povinností seznámit rodiče před 
zahájením akce.  

 
• Rodičům/jinému zákonnému zástupci dítěte uložit povinnost hlášení výskytu 
infekčního onemocnění u dítěte do 14 dnů po návratu z akce místně příslušné krajské 
hygienické stanici/Hygienické stanici hl. m. Prahy, na jejímž území, tj. v kraji, byla akce 
pořádána.  

 
• V okamžiku propuknutí nemoci je nezbytné izolovat všechny nemocné nebo z nákazy 
podezřelé osob tak, aby bylo zamezeno jejich kontaktu se zdravými osobami. Zvlášť je třeba 
izolovat úzké kontakty s infekčně nemocnými (například spolubydlící ubytované v 
bezprostředním sousedství s nemocnou osobou).  

 
• Z tohoto důvodu musí být prostor pro izolaci připraven k využití kdykoliv. K izolaci 
musí být předem vyčleněno WC s možností bezprostředního mytí rukou v tekoucí pitné vodě, 
dle možností teplé, a následné dezinfekce rukou za užití přípravku s plným virucidním 
účinkem. Bezodkladně bude proveden úklid a dezinfekce prostor, kde byl nemocný (dítě 
nebo jiná fyzická osoba) ubytován, nebo se pohyboval během epidemiologicky významné 
doby. Bude zajištěn úklid, provětrání a dezinfekce prostor, kde nemocný pobýval, včetně 
provětrání lůžkovin a matrací po dobu 24 hodin. Pro všechny infekčně nemocné bude 
vyčleněno hygienické zařízení a jídelní nádobí. Pokud nelze vyčlenit celé hygienické zařízení, 
bude pro nemocné (děti i dospělé) vyčleněno a označeno samostatné WC a mycí místo pro 
hygienu rukou po použití WC (podmínka platí i pro stanové tábory), a to včetně zajištění 
dezinfekce rukou.  Pokud nejsou hygienická zařízení pro jednotlivé skupiny účastníků 
oddělena, musí být minimálně WC a výtokové kohouty pro osobní hygienu vyčleněny a 
označeny zvlášť pro izolaci, osoby vykonávající epidemiologicky závažné činnosti, osoby 
pečující o nemocné a pro ostatní účastníky akce.  

 
• Pozornost se musí věnovat i ručníkům, i když ve většině případů mají děti své vlastní 
textilní, dle epidemiologické situace se může přistoupit k nařízení používání jednorázových 
ručníků, dezinfekci výtokových kohoutů a dalších kontaktních míst apod. Pro osoby 
vykonávající epidemiologicky závažné činnosti a potřeby izolace a ošetřovny musí být vždy 
ručníky jednorázové. K mytí rukou se vždy použije tekuté mýdlo v dávkovači.  
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• Z ostatních zásad se nesmí zapomenout na oddělenou a bezpečnou manipulaci 
s čistým a použitým prádlem, důsledné dodržení požadavku na zajištění průchodu mezi lůžky 
(tj. dodržení vzdáleností) a na manipulaci s odpadem s důrazem na zajištění příslušných 
protiepidemických opatření. 

 
• V případě ošetřování nemocných dětí, resp. dalších osob, musí zdravotník na táboře 
chránit i své zdraví, a zamezit tím dalšímu šíření nákazy, tzn. měl by používat ochranné 
pomůcky, mít podmínky pro bezpečné mytí rukou a případnou dezinfekci rukou. Velkou 
pozornost si zasluhuje bezpečná manipulace s prádlem nemocného a celkově podmínky jeho 
ošetření. 

 

Vybavte se na prázdniny jako praví dobrodruhové  
 
Spojili jsme síly s prima lidmi z outdoorové speciálky pro děti Pro malé dobrodruhy, abychom pro 
naše organizace připravili prázdninovou akci. Jejich přístup k dětem, přírodě a dobrodružství se nám 
moc zalíbil. Na jednom místě se u nich malí i velcí dobrodruzi nejen vybaví od hlavy až k patě (jde o 
kvalitní české i severské značky), ale najdou zde i spoustu inspirace a tipů na výlety nebo vychytávek 
na cestování s dětmi. 
 
Náš dobrodružný tip: 
Unikátní Zápisník malého dobrodruha na výlety a opičárny. Je to cestovní deníček tištěný na míru 
právě pro malé dobrodruhy – výletníky.  
Hodit by se Vám mohly i Chytré seznamy ke stažení. Jsou ve formě omalovánek a děti se podle nich 
hravě zvládnou samy zabalit na tábor, výlet nebo dovolenou. Nakonec společně odškrtáte, že vše 
potřebné je v kufru.  
  
Ale pojďme k samotné akci: 
S kódem CRDM10PMD 
získáte slevu 10 % na vše, co není ve slevě. Tato naše první společná akce platí do 15. 7. „Odesíláme 
obratem, většinu zboží máme skladem. Všem moc rádi poradíme,“ doplňuje majitelka obchodu Eva 
Stroupková.  
Vejít do obchodu můžete zde 

 
Je téma „Jak nevyhořet“ blízké i dětským spolkům? Archa číslo 4/2020 
ukazuje, že ano 

Autor: Jiří Majer  
Co myslíte, je téma Jak nevyhořet pro spolky 
pracující ve prospěch dětí a mládeže a jejich 
vedoucí nějak důležité? 
 
Čtvrtá letošní Archa svým obsahem napovídá, 
že ano. Je dokonce možné, že většina 
příslovečného ledovce zůstala tradičně ukryta 
i pod hladinou zmíněného časopiseckého 

https://www.promaledobrodruhy.cz/
https://www.promaledobrodruhy.cz/denik-maleho-dobrodruha-se-samolepkami-cleverminds/?fbclid=IwAR20yf2f8J6glas_iYg0T6eiTJ6aJSI5kzbEZ6pkrHo4X4LDTdv5SasJW9E
https://www.promaledobrodruhy.cz/denik-maleho-dobrodruha-se-samolepkami-cleverminds/?fbclid=IwAR20yf2f8J6glas_iYg0T6eiTJ6aJSI5kzbEZ6pkrHo4X4LDTdv5SasJW9E
https://www.promaledobrodruhy.cz/dobrodruzi-dobrodruhum/seznamy-na-sbaleni-se-kamkoliv/?fbclid=IwAR22COG4fMSiXDETNE_D0YlUpF0iCJ5lvZ_IUei8WfCOoNC_N9xLVb4N0Po
https://www.promaledobrodruhy.cz/
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titulu vydávaného Českou radou dětí a mládeže... Kdoví. 
 
„Bojuji trochu s příspěvkem do nového čísla Archy, vyhořelí vedoucí mi odepsali, že nemají sílu psát 
článek..:)“ E-mail, z něhož jsem dovolil citovat, mi přišel během komunikace s autory od stálé 
spolupracovnice z jedné nejmenované dětské organizace. V nové Arše ho samosebou nenajdete, 
příspěvek, o který v něm šlo, však ano – a vedle něj i jiné, od celé řady dalších mládežnických spolků. 
Rozmanitost tematických příspěvků se začasté odráží už v jejich názvech. Nejinak je tomu i v nové 
Arše: Hasičské manželství – Peškovi (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska), Jak hořet, ale 
nevyhořet (Volnočasovky SPORT, z.s.), Letos workcampujeme v Česku (INEX – Sdružení dobrovolných 
aktivit), Překonej sám sebe s Tamjdemem (Tamjdem, o.p.s.), Nenechat se srazit k zemi (Pionýr), Čas 
vést sebe, druhé i své sny (Prázdninová škola Lipnice), Letní táborové školy u tomíků (Asociace 
TOM), Jak se nevzdálit smyslu (Spolek KUŠ), Mějte dobrou náladu (Junák – český skaut) aj. 
 
Pokud se minulé, třetí číslo Archy zaobíralo kromě svého hlavního námětu i vedlejším – tím, co dělají 
spolky v době koronaviru – dá se říct, že „čtyřka“ na něj svým způsobem navazuje. Všímá si a stručně 
rekapituluje dění kolem tzv. rozvolňování – ať už jde o úpravy podmínek pro pořádání táborů (Letní 
tábory 2020), vliv dané situace na činnost dětských sdružení (Obnovena činnost spolků) či třeba 
aktuální legislativní novinku (Pět dní pro oddílové vedoucí). A to není všechno... 
 
Za povšimnutí určitě stojí i pohled, kterým na danou problematiku – navíc ovlivněnou pandemií 
koronaviru COVID-19 a s ní spjatými omezeními – pohlíží ve svém úvodníku psycholog a publicista 
Miroslav Hudec: „Stačily možná dva, tři týdny a začala se znepokojeně ozývat dětská azylová zařízení, 
Klokánky třeba, jak najednou prudce stoupl zájem rodičů o ně, jak se množí dotazy, zda by tam 
nebylo možno dítě načas umístit. Že prý rodič musí neodkladně nastoupit služební cestu, dítě nemá 
kam dát, a různé variace na dané téma. Po několika obratných dotazech zaměstnance ale pravda 
vyplave na povrch: rodič už má nervy nadranc, ztratil s dítětem veškerou trpělivost a rve si vlasy, že 
ho vůbec kdy napadlo na pořízení potomstva jen pomyslet. Statistiku k ruce nemám, ale na základě 
dlouholeté praxe si tipnu, že tohle se týká hlavně těch rodičů, kteří i za normálnějších časů příliš 
snadno ztráceli s dětmi trpělivost a cokoli v dětském chování byl pro ně neřešitelný problém a důvod 
k rozčilení a rezignaci. Jako by jim chyběla jakákoliv radost z těch dětí, z nažívání s nimi, ze vzájemné 
hravé komunikace, jako by výchova byla pro ně něčím za trest. Ono to z těch rodičů přímo křičelo, že 
si toho daru, kterého se jim příchodem dítěte do rodiny dostalo, prostě nedovedou užít.“ 
 
Anketní otázka tohoto – posledního předprázdninového – čísla Archy zněla: Máte svůj recept na to, 
jak „nevyhořet“? Prosbě o anketní odpověď tentokrát vyhověli ředitelka české pobočky mezinárodní 
organizace Lékaři bez hranic Sylva Horáková a spolu s ní zeměměřič, hudebník, básník a spisovatel 
Petr Hugo Šlik a zakladatelka projektu Hero Clan Veronika Kovářová. 
 
Elektronická „listovací“ verze nové Archy je vám k dispozici – tak si ji v klidu prohlédněte, prolistujte 
a pročtěte, chcete-li. 
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Sněmovna schválila pět dní placené dovolené pro oddílové vedoucí 
Poslanecká sněmovna Parlamentu České 
republiky 29. května 2020 hlasovala o návrhu 
změny Zákoníku práce. V rámci pozměňovacích 
návrhů byl předložen i jeden zásadní pro 
organizace dětí a mládeže – možnost čerpat pět 
dnů dovolené navíc – hrazené státem, na které 
by měli nárok ti, kdo dobrovolně a celoročně 
pracují s dětmi a mladými lidmi. Návrh byl 
schválen! 
Je to první důležitý krok, ze kterého máme velkou 
radost. Na řadě je teď schvalování v Senátu a 
podpis prezidenta. Novela by byla účinná od 1. 
ledna 2021. 

„Pomoc vedoucím je pro nás klíčová. Je pro ně velmi obtížné dělit čas mezi potřeby oddílu a rodiny. Na 
mnoha táborech se vedoucí účastní třeba jen na týden a pak odjíždí do zaměstnání. Je to škoda, 
protože se jedná většinou o ty nejzkušenější,“ říká předseda Česká rady dětí a mládeže Aleš Sedláček. 
Táborů, které jsou závislé na dobrovolných vedoucích, je tři tisíce ročně. Dobrovolníci, kteří pracují 
zdarma s dětmi a mladými lidmi, přinesou společnosti 1,3 miliardy Kč. Průměrně pak každý z nich 
stráví svou činností 40 dní ročně. 
 
 

http://www.adam.cz/clanek-2016080011-kolik-usetri-spolecnosti-dobrovolnici-na-taborech.html
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Doplnění 1. 6. 2020: 
Co přijatý pozměňovací návrh říká v kostce: 

• O uvolnění musí zaměstnanec požádat zaměstnavatele. Rozhodnutí je na zaměstnavateli. 
• Peníze se vypočtou jako při běžné dovolené, maximálně však do výše průměrné mzdy v 

národním hospodářství. 
• Jedná se o rozšíření stávajícího paragrafu, kdy zaměstnavatel může uvolnit zaměstnance až 

na 3 týdny neplaceného volna v tzv. obecném zájmu, nyní bude možné jeden týden proplatit. 
• Zaměstnanec dostane peníze od zaměstnavatele a zaměstnavatel si o refundaci může 

požádat okresní správu sociálního zabezpečení. 
• Lze to využít na tábory a sportovní soustředění, která pořádá právnická osoba, která je 

nejméně 5 let založená a práce s dětmi je její hlavní činností. 
Co přijatý návrh říká doslova: 
„Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež 
(1) Pracovní volno podle § 203 odst. 2 písm. h) s náhradou mzdy nebo platu přísluší zaměstnanci 
pouze, pokud se jedná o akci pořádanou právnickou osobou, 
a) zapsanou ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob po dobu nejméně 5 let a za b) práce s 
dětmi a mládeží je její hlavní činností. Tuto skutečnost musí zaměstnanec zaměstnavateli prokázat. 
(2) Maximální výše poskytnuté náhrady mzdy nebo platu činí výši průměrné mzdy v národním 
hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve 
kterém se poskytuje pracovní volno, vyhlášené podle zákona upravujícího zaměstnanost. 
(3) Zaměstnavatel má nárok na úhradu poskytnuté náhrady mzdy nebo platu ze státního rozpočtu; 
nehradí se náhrada mzdy nebo platu nad rozsah stanovený tímto zákonem. Úhradu poskytuje na 
žádost okresní správa sociálního zabezpečení podle sídla zaměstnavatele, je-li jím právnická osoba, 
nebo podle místa trvalého pobytu zaměstnavatele, je-li jím fyzická osoba. Zaměstnavatel musí doložit 
poskytnutí náhrady mzdy nebo platu a splnění podmínek pro její poskytnutí.“ 
Další krok úspěšně za námi! Senát Parlamentu ČR dnes odsouhlasil 5 dnů dovolené pro dobrovolníky 
navíc! 

Teď už jen potvrzení 👍 z Hradu a je to směroplatné. Novela zákona bude účinná od 1. ledna 2021. 
 

Sedm platforem ve vzdělávání podepsalo Memorandum o Partnerství pro 
vzdělávání 2030+ 
Autor: SKAV – Silvie Pýchová  
 

Sedm významných platforem ve 
vzdělávání podepsalo 19. 6. 2020 ve 
Werichově vile v Praze Memorandum 
o Partnerství pro vzdělávání 2030+. 

 
Cílem Partnerství je dlouhodobá spolupráce 
na zlepšování učení dětí a snižování nerovností ve 
vzdělávání. Signatáři Memoranda jsou: Asociace 
krajských vzdělávacích zřízení, z. s., Asociace 
ředitelů základních škol ČR, Česká odborná 
společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s., Česká 
rada dětí a mládeže, Nadační fond Eduzměna, 

Národní síť Místních akčních skupin ČR, z. s., a Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s. 
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Celý text Memoranda je publikován ZDE. Video ze slavnostního podpisu 
Memoranda ZDE. 
Partnerství, které podpisem Memoranda vzniklo, se hlásí ke Strategickým 
cílům z Hlavních směrů vzdělávací politiky 2030+: 
1. Zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí potřebných pro aktivní 
občanský, profesní i osobní život; 
2. Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí 
a žáků. Partnerství si v tomto směru stanovuje vlastní zahajovací specifické cíle: 
Společně navrhnout, pilotovat a zavést do praxe v ČR: 
1. Efektivní systém vedení a podpory škol v územích, který bude schopen zlepšovat vzdělávací 
výsledky dětí a zvyšovat rovné šance ve vzdělávání („střední článek“). 
2. Systém opatření vedoucích ke zdravému fyzickému i psychosociálnímu rozvoji dětí a mladých lidí 
a uplatnění jejich potenciálu v osobním, profesním a občanském životě („wellbeing“ – s důrazem 
na koordinaci podpory pro nejvíce ohrožené děti). 

Partnerství bude fungovat podle metodiky 
Kolektivního dopadu, v rámci 
principů Desatera o vzdělávání (SKAV). 
Partneři společně domluví specifické cíle 
a indikátory úspěchu a propojí své experty 
ke spolupráci na konkrétních řešeních. 

Na základě dat budou vyhodnocovat společný dopad. 
Nezávislí aktéři budou spolupracovat na cílech vzdělávací politiky 
„Signatáři Memoranda o Partnerství pro vzdělávání 2030+ jsou aktivní 
organizace ve vzdělávací politice a jejich představitelé si uvědomují 
význam kvalitního vzdělávání pro společnost. Všichni máme bohužel 
stejnou zkušenost s tím, že se v České republice dlouhodobě nedaří 
naplňovat strategické cíle v oblasti vzdělávání. To je hlavní důvod, proč 
jsme se spojili, abychom se naučili na řešení závažných problémů ve 

vzdělávání spolupracovat. Nechceme nečinně přihlížet tomu, jak se problémy ve vzdělávání v ČR 
prohlubují,“ říká Milan Kotík, nově zvolený předseda Rady Partnerství pro vzdělávání 2030+ a člen 
výkonného výboru SKAV. 
 

Dejte nám vědět o svých táborech 
Zájem médií o tábory je velký, novináři se na nás pravidelně obrací s prosbou jet natáčet na tábor – 
zachytit atmosféru nebo v kontextu určitého aktuálního táborového tématu. Když nám dáte o 
svých táborech vědět, tak Vás rádi propojíme s médii… 
V případě zájmu pište na sona.polak@crdm.cz 
 

Nový formulář k pojištění odpovědnosti za škodu 
Na stránkách ČRDM najdete nový formulář Oznámení škodní události z pojištění odpovědnosti za 
škodu – ČRDM, speciálně upravený pro potřeby našeho pojištění. Prosíme, používejte přednostně 
tento formulář (pro hlášení úrazu zůstává náš upravený formulář Oznámení o úrazu – ČRDM, který je 
též ke stažení na našich stránkách). 
 
 
 

http://www.adam.cz/download.php?soubor=501
https://skav.cz/video-ze-slavnostniho-podpisu-memoranda-o-partnerstvi-2030/
https://uspechzaka.cz/preklady/kolektivni-dopad
https://uspechzaka.cz/preklady/kolektivni-dopad
http://desateroskav.cz/
mailto:sona.polak@crdm.cz
mailto:sona.polak@crdm.cz
mailto:sona.polak@crdm.cz
http://crdm.cz/wp-content/uploads/oznameni-skodni-udalosti-z-pojisteni-odpovednosti-–-crdm.pdf
http://crdm.cz/wp-content/uploads/oznameni-skodni-udalosti-z-pojisteni-odpovednosti-–-crdm.pdf
http://crdm.cz/wp-content/uploads/oznameni-skodni-udalosti-z-pojisteni-odpovednosti-–-crdm.pdf
http://crdm.cz/wp-content/uploads/oznameni-skodni-udalosti-z-pojisteni-odpovednosti-–-crdm.pdf
http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-oznameni-urazu.pdf
http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-oznameni-urazu.pdf
http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-oznameni-urazu.pdf
http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-oznameni-urazu.pdf
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Další informace 
 

Poskytování investičních dotací v oblasti mládeže v roce 2020 / 2021 – 
DRUHÁ VÝZVA 
Odbor investic MŠMT vyhlašuje pro rok 2020 / 2021 podle zákona 
č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu 
na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších 

předpisů, výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Investičního programu 133710 Rozvoj 
materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže. 
Výzva je zaměřena na tři typy podporovaných opatření: 
A) Technické zhodnocení hmotného dlouhodobého majetku, 
B) Pořízení a technické zhodnocení ICT vybavení, 
C) Pořízení dlouhodobého hmotného majetku vhodného a potřebného pro zajištění volnočasových 
aktivit dětí a mládeže. 
Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace je stanoven na 03. 07. 2020 
NNO vkládají své žádosti o poskytnutí investiční dotace prostřednictvím elektronického informačního 
systému (ISPROM) na adrese https://isprom.msmt.cz/. 
Veškeré informace a přílohy - vzory ke stažení najdete na 
https://www.msmt.cz/mladez/poskytovani-investicnich-dotaci-v-oblasti-mladeze-v-roce-5 

 

UPŘESNĚNÍ K AKTIVITĚ VZDĚLÁVACÍ DNY 

Dne 23. května 2020 byla zveřejněna informace MŠMT ke změnám 
v projektech podpořených v roce 2020 v rámci Programů státní 
podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové 
organizace. Součástí této informace byla výzva směrem 
k podpořeným organizacím, aby v aktivitách pro děti a mládež více 
posílily vzdělávací složku. Podporovanou aktivitou v rámci změn 

mohou být tzv. vzdělávací dny. 
 
Parametry vzdělávacích dní: 

• celodenní neformální vzdělávání dětí a mládeže (tj. 8 hodin) - z toho povinná vzdělávací část 
v délce min. 4 hod., zbývající část věnovaná volnočasovým aktivitám 

• probíhají samostatně nebo v blocích (blok = maximálně 4 po sobě jdoucí dny) 
• preferované období realizace - v průběhu letních prázdnin 

  
Upřesnění vzdělávacích dní: 

• Neformální vzdělávání bude zaměřeno na tyto oblasti: matematická, jazyková, 
společenskovědní, přírodovědná (environmentální), technická. 

• Cílová skupina: děti 6 – 18 let (zejména ZŠ). 
• Je možné využít vnitřní i venkovní prostředí (klubovna, učebna, park, louka…). 

https://www.msmt.cz/mladez/poskytovani-investicnich-dotaci-v-oblasti-mladeze-v-roce-5
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• Možná je návštěva vzdělávacího zařízení s odborným výkladem (např. Technické muzeum, 
Botanická zahrada apod.). 

• Možná je i forma výjezdního pobytu. 
• Účastnické poplatky jsou akceptovány. 
• Stravování je možné hradit z dotace (není podmínkou zajistit) – jedná se o uznatelný náklad, 

pokud je ve schváleném rozpočtu. Pokud není, je možné žádat o změnu. 
• Na lektory je možné využít DPP do limitu ve výzvě (300 Kč /hod.). 
• Vzdělávací dny budou samostatně vykazovány v průběhu září 2020 dle pokynů zveřejněných 

zde https://www.msmt.cz/mladez/aktuality. 
Pokyny k vykazování „Vzdělávacích dnů 2020“ 
• Všechny příjemce dotace 2020, kteří rozšíří svůj projekt o aktivitu Vzdělávací dny, žádáme o 
vyplnění níže uvedeného formuláře a zaslání e-mailem ve formátu xls do 10. září 2020 na 
adresu dotace.mladez@msmt.cz . 
• Vykaz_VD_2020 

 
Deset nejčastěji kladených dotazů v souvislosti s pravidly k táborům a letním 

rekreacím 2020  

https://koronavirus.mzcr.cz/deset-nejcasteji-kladenych-dotazu-v-souvislosti-s-pravidly-k-taborum-a-
letnim-rekreacim-2020/ 
 

Aktualizováno 22. 6. 2020 
Letní tábory a dětské rekreace se letos, na základě příznivého 
epidemiologického vývoje, budou moci konat. S tím se pojí 
hygienicko-protiepidemická opatření, která byla nastavena a 
zveřejněna v květnu na základě dohody zástupců pořádajících 
organizací s hlavní hygieničkou ČR. Důležité bude pro všechny 
táborníky omezení kontaktů s okolím, včetně výletů do míst, 
kde se koncentruje větší množství osob. Pokud by se na táboře 
potvrdil případ nákazy koronavirem, musel by se tábor ukončit. 

 
 
Přečtěte si nejčastější dotazy ohledně konání táborů a rekreací v létě 2020: 
 
1. Počet osob na táboře 
V případě zotavovacích akcí pořádaných v pevných objektech je počet osob účastníků akce stanoven 
na max. 500, u stanových táborů pak 100 osob. Do těchto osob se počítají děti, vedoucí, zdravotníci, 
instruktoři, případně personál kuchyně, personál zajišťující úklid apod., jde o celkový počet osob 
v místě pobytu nezávisle na funkci.  
 

https://www.msmt.cz/mladez/aktuality
mailto:dotace.mladez@msmt.cz
https://www.msmt.cz/file/53199_1_1/
https://koronavirus.mzcr.cz/deset-nejcasteji-kladenych-dotazu-v-souvislosti-s-pravidly-k-taborum-a-letnim-rekreacim-2020/
https://koronavirus.mzcr.cz/deset-nejcasteji-kladenych-dotazu-v-souvislosti-s-pravidly-k-taborum-a-letnim-rekreacim-2020/
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2. Dělení do skupin 
Dělení dětí do skupin se váže ke kapacitě tábora a k možnostem daného zařízení (akce). Stanový 
tábor s omezeným počtem účastníků, kteří jsou spolu v celodenním kontaktu, nebude 
pravděpodobně dělení dětí do skupin zavádět  a nebo bude standardně využívat rozdělení dětí do 
oddílů. Tábory s velkou kapacitou, s rozlehlým areálem, se zázemím v pevném objektu, dělení dětí do 
skupin provádějí opět standardně bez ohledu na současnou epidemiologickou situaci, tj. zájmová 
činnost probíhá po oddílech, děti se stravují ve směnách v závislosti na kapacitě  jídelny, děti se myjí 
event. sprchují po oddílech apod.  Doporučovaná skupinová omezení se vztahují, opět v závislosti na 
místních podmínkách, především na celotáborové akce, kdy jsou v blízkém kontaktu všichni účastníci 
tábora.   
 
3. Omezení přípravy stravy dětmi 
V hygienicko-protiepidemických opatřeních Ministerstva zdravotnictví je uvedeno, že děti se mohou 
účastnit přípravy stravy pouze před tepelným zpracováním potravin, a to bez ohledu na počet 
účastníků akce (zpřísnění daného kritéria oproti ustanovení § 7 vyhlášky č. 106/2001 Sb., které 
umožňuje u zotavovacích akcí do 50 účastníků možnost účasti dětí na přípravě celé stravy a jejím 
výdeji, pokud jsou pod dozorem osoby činné při stravování). Děti podílející se na přípravě stravy musí 
dodržovat vysoký standard osobní hygieny, tj. především účinné mytí rukou, jejich zdravotní stav 
musí být posouzen zdravotníkem, což je standardní postup v souladu s ustanovení § 7 vyhlášky č. 
106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. 
 
4. Putovní tábory 
V návaznosti na příznivou epidemiologickou situaci onemocnění COVID-19 Ministerstvo 
zdravotnictví  rozhodlo, že putovní tábory konané v rámci letní dětské rekreace lze uskutečnit. 
Pořadatelům putovních táborů se doporučuje postupovat podle vydaného doporučení. V souvislosti 
s ohlášením akce u místně příslušné krajské hygienické stanice se dále doporučuje, v případě, kdy 
putovní tábor překračuje hranici kraje (probíhá ve více krajích), splnit ohlašovací povinnost i u dalších 
místně příslušných krajských hygienických stanic. Ohlášení akce u místně příslušné krajské hygienické 
stanice je provozovatelům jiných podobných akcí doporučováno nejen s ohledem na stávající 
epidemiologickou situaci, ale i s ohledem na zajištění bezpečnosti dětí. Dále se provozovatelům 
putovních táborů doporučuje minimalizovat kontakt s místním prostředím (obyvateli), tj. např. 
zásobování tábora zajistit určenou osobou apod. Pro zajištění noclehu preferovat izolovaná 
nocležiště před veřejnou infrastrukturou kempů. V případě využití veřejných kempů využít vyhrazená 
okrajová místa pro tábory, kde lze účastníky tábora oddělit od ostatních návštěvníků. 
 
5. Kombinace stany a budovy (počet dětí) 
Stanový tábor je tábor, kde jsou děti ubytovány pouze ve stanech, většinou je tento typ tábora 
spojen se zázemím umístěným pouze pod přístřešky, tábornickou přípravou stravy na ohništi, suchým 
záchodem, mycím žlabem, dovozem nebo donáškou pitné vody  apod.  V případě nejasností o typu 
tábora, tj. o počtu účastníků, rozhodne místně příslušná krajská hygienická stanice na základě 
posouzení zdravotního rizika, na základě znalostí místních hygienických podmínek, které vyplývají 
z předešlé kontrolní činnosti, pokud se nejedná o akci pořádanou poprvé. I v tomto případě je 
vhodné místně příslušnou krajskou hygienickou stanici v této věci oslovit. 
 
6. Koupání u řeky, v rybníku a v bazénu na tábořišti 
Za současné epidemiologické situace, s ohledem na riziko šíření nákazy,  Ministerstvo zdravotnictví 
v opatření nedoporučuje navštěvovat přírodní a umělá koupaliště (plavecký bazén) zřizovaná 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/tabory_rekreace_1906.pdf
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v souladu s § 6 zákona o ochraně veřejného zdraví, a to obdobně jako se nedoporučují výlety, 
návštěvy kulturních památek, kulturních a sportovních akcí apod. Hygienicko-protiepidemická 
opatření upravující provoz přírodních a umělých koupališť jsou uvedena v mimořádném opatření 
Ministerstva zdravotnictví.  Koupání mimo místa uvedená ve výše citovaném § 6 zákona o ochraně 
veřejného zdraví je pouze v souladu s tímto zákonem na vlastní nebezpečí, a to bez ohledu na 
současnou epidemiologickou situaci, tj. na těchto místech není orgány ochrany veřejného zdraví 
vykonáván státní zdravotní dozor. V této souvislosti upozorňujeme, že často v areálech dětských 
táborů instalované tzv. „rodinné bazény“ nebo požární nádrže, nesmí být pro koupání účastníků akcí 
využívány, toto omezení platí  opět bez ohledu na současnou epidemiologickou situaci. 
 
7. Aktualizace platných posudků pro děti 
Opatření Ministerstva zdravotnictví doporučuje posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na 
zotavovací akci nechat pro dítě vystavit registrujícím pediatrem (v případě, že dítě nemá 
registrujícího pediatra, tak jiným pediatrem) v letošním roce, tj. doporučuje nevyužít, i když v souladu 
se zákonem o ochraně veřejného zdraví, možnost dvouleté platnosti posudku, a to s ohledem na 
aktualizaci zdravotního stavu dítěte. 
Jedná se tedy pouze o doporučení, neboť závazná doba platnosti lékařského posudku je stanovena 
zákonem o ochraně veřejného zdraví na 2 roky, pokud během této doby nedošlo ke změně 
zdravotního stavu dítěte. 
Dále se doporučuje tento posudek doložit i u dětí, které se účastní jiných podobných akcí pro děti 
(počet dětí do 29 účastníků ve věku do 15 let nebo s dobou trvání do 5 dnů), kterým tuto povinnost 
zákon o ochraně veřejného zdraví neukládá. 
 
8. Rozestupy, roušky 
Nošení roušek závisí na rozsahu povinností uložených v té době patným mimořádným opatřením 
Ministerstva zdravotnictví, jinak se roušky doporučuje nosit pouze mimo areál tábora, tj. ve veřejném 
prostoru, tj. nošení roušek se nevztahuje na areál tábora a volnou přírodu. Rozestupy mezi účastníky 
se nevyžadují. 
 
9. Jízda vlakem na tábor 
Pokud je dopravu dětí do tábora možné zajistit pouze veřejnou hromadnou dopravou (autobusem, 
vlakem) budou po cestě dodržena standardní protiepidemická opatření platná pro přepravu ve 
veřejné hromadné dopravě. V opatření se nedoporučuje využívat veřejnou hromadnou dopravu 
v průběhu pobytu dětí na akci, tj. za účelem výletů apod., nikoliv v souvislosti s dopravou na akci a 
z akce. 
 
10. Míra ochrany kuchyňského personálu v úměře k velikosti tábora 
Míra požadované ochrany personálu, zajišťujícího stravování účastníků akce, tj. rozsah použití 
osobních ochranných prostředků při přípravě a výdeji stravy,  je uvedena v opatření Ministerstva 
zdravotnictví v návaznosti na způsob přípravy stravy, tzn. klasická kuchyň v pevném objektu nebo 
tábornická příprava pod přístřeškem s využitím ohniště. Obecnou zásadou je, že osoba připravující 
stravu vykonává činnost epidemiologicky závažnou, tj. musí dodržovat vysoký hygienický standard 
provozní  hygieny (dodržování zásad správné hygienické praxe) a osobní hygieny (mytí rukou, 
případně  dezinfekce rukou, při výdeji používat ochranné rukavice na jedno použití, roušku, pracovní 
plášť). V rámci areálu tábora musí být pro tyto osoby vyčleněno hygienické zařízení (WC a umyvadlo) 
vybavené tekutým mýdlem, ručníky na jedno použití, dezinfekcí, toaletním papíre. U stanových 
táborů, tj. akce do 100 účastníků, s přípravou stravy tábornickým způsobem (přístřešek s využitím 
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ohniště), se při přípravě stravy nepředpokládá práce s osobními ochrannými prostředky typu 
ochranné rukavice na jedno použití, rouška, pracovní plášť. I zde však platí zásada vysokého 
hygienického standardu, která se vztahuje na činnosti epidemiologicky závažné (osoby, které 
připravují stravu), tj. osobní a provozní hygiena, včetně vyčleněného mycího úseku (event. alespoň 
s označením výtokových kohoutů) s příslušným vybavením a vyčleněným samostatným suchým 
záchodem apod.   

Hygienicko-protiepidemická opatření 
stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020 – ke stažení 
 

Na příměstské tábory město České Budějovicce 
pošle 1,5 milionu korun 
Město České Budějovice poskytuje finanční příspěvek v rámci 
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit na 
příměstské tábory. 
„Ty fungují v podstatě jako školní družiny. Děti ráno přijdou, je pro 
ně připraven celodenní program, včetně výletů a odpoledne si je 

rodiče vyzvedávají. Příspěvek se poskytuje prostřednictvím odboru školství organizacím, nebo 
jednotlivcům, kteří aktivitu organizují. V letošním roce bylo poskytnuta dotace na příměstské tábory 
56 žadatelům v celkové částce 1,5 milionu korun,“ uvedl náměstek primátora Viktor Vojtko. 
 

 
 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/tabory_rekreace_1906.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/tabory_rekreace_1906.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/tabory_rekreace_1906.pdf
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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/ 
 

 
 
Místo konání: 

▪ Biskupské gymnázium, Jirsíkova 5, České Budějovice 
▪ ZŠ a MŠ Nová, Nová 5, České Budějovice 

Mapa důležitých míst 
Účastnický poplatek: 

▪ 500 Kč ....... při platbě do 14. 9. 2020 
▪ 550 Kč ....... při platbě do 12. 10. 2020 
▪ 600 Kč ....... při platbě do 2. 11. 2020 
▪ 650 Kč ....... od 3. 11. 2020 

Platbu proveďte v termínu 1. 5. – 10. 11. 2020 převodem na účet, od 11. 11. 2020 je platba možná 
pouze na místě (hotově v Kč). Při platbě po 2. 11. negarantujeme zajištění stravy. 
 
Přihlašování na CVVZ 2020 bude brzy spuštěno. Před platbou je nutné se v sekci Moje CVVZ  – osobní 
konto přihlásit na aktuální ročník. Účastnický poplatek je možné zaplatit převodem na 
účet: 2701755544/2010 vedený u Fio banky. U každé platby uvádějte jako variabilní symbol ID 
účastníka a zároveň do zprávy pro příjemce účel platby (účastnický poplatek, ubytování, jídlo, tričko). 
Pokud platíte za více osob, napište všechna ID a ke každému účel platby. ID najdete v sekci „Osobní 
konto“ (úplně nahoře). V případě, že požadujete vystavit fakturu, napište fakturační údaje a jméno 
účastníka na mail info@cvvz.cz. 
V ceně účastnického poplatku je zahrnuto ubytování ve škole (školní třída, na zemi), 3 jídla v sobotu, 
v neděli snídaně a balíček na cestu, odborný program po celou dobu akce, doprovodné programy a 
další náklady. 

mailto:cvvz2020@gmail.com
https://www.facebook.com/events/721544028348132/
https://mapy.cz/s/heguzulora
mailto:info@cvvz.cz
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V případě zájmu je možné si připlatit za ubytování na internátu, speciální stravování či tričko. Při 
platbě je vždy nutné uvádět ID účastníka a účel platby! 
Vrácení účastnického poplatku: 

▪ do 25. 10. 2020 v plné výši 
▪ do 2. 11. 2020 50 %. 
▪ po 2. 11. 2020 již není možné účastnický poplatek vrátit 

Účastníci, kteří do 13. 11. 2020 nedovrší 18 let, musí mít svého garanta, který za ně během akce 
přebere zodpovědnost. Při přihlašování je potřeba zadat ID garanta. 
Program 
Každý účastník si sestavuje svůj vlastní program. Jednotlivé programy je možné si přihlásit až po 
zaplacení účastnického poplatku. Programy budou zveřejňovány postupně od září 2020. Možnost 
přihlašovat a měnit si programy je do 11. 11. 2020 11:00. 
Stravování 
Zajišťujeme sobotní snídani, oběd a večeři a nedělní snídani a balíček na cestu. Nabízíme dva druhy 
stravy: 

▪ standardní strava: výběr ze 2 jídel (masová a vegetariánská varianta) 
▪ speciální strava: bezlepková a bezlaktózová (jednorázový příplatek 200 Kč – jako účel platby 

uvádějte jídlo) 
Jídlo si zvolíte po přihlášení a zaplacení akce v sekci Moje CVVZ. Změna stravy je možná nejpozději do 
2. 11. 2020. Konkrétní menu zveřejníme co nejdříve. 
Ubytování: 

▪ Ve školní třídě na zemi ve vlastní karimatce a spacáku (cca 20 lidí ve třídě), v ceně 
účastnického poplatku. 

▪ V Domově mládeže v třílůžkových pokojích (na adrese Holečkova 2, cca 1,3 km od gymnázia), 
příplatek 350 Kč za obě noci (jako účel platby uvádějte ubytování). Pokud chcete ubytovat 
s konkrétními osobami, napište na email: info@cvvz.cz. 

▪  

 

mailto:info@cvvz.cz
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Letní soutěž Čteme foglarovky! 
Autor: Skautská nadace J. Foglara  
Letos tomu je 113 let, kdy se 
narodil spisovatel Jaroslav Foglar 
– Jestřáb, autor Rychlých šípů, 
Hochů od Bobří řeky, Chaty 
v Jezerní kotlině nebo Záhady 
hlavolamu. 

 
Jaroslav Foglar – Jestřáb (6. 7. 
1907 – 23. 1. 1999) byl 
spisovatel, šéfredaktor časopisů 
Mladý hlasatel, Junák a Vpřed, 
významný metodik, dlouholetý 
skautský vůdce 2. oddílu Praha. 

Jeho odkaz včetně autorských práv spravuje Skautská nadace Jaroslava Foglara. Chceš si o Jestřábovi 
a jeho díle přečíst něco víc? Mrkni na odkaz: 
https://skautskanadace.cz/jaroslav-foglar/ 
 
Foglarovy knihy vyšly v mnoha vydáních a prodalo se jich určitě přes milion 
výtisků. Dnes je s novými, současnými ilustracemi připravuje nakladatelství 
Albatros. Naposledy vyšla Stínadla se bouří s úžasnými obrázky od Jiřího Gruse 
doplněná báječnými omalovánkami. Všechny knížky vychází i jako audio, takže 
pokud raději posloucháte, než čtete, máte možnost. 
Pokud se chceš podívat jaké knihy už vyšly, mrkni 
sem: https://skautskanadace.cz/jestrabova-edice/ 
 
A nyní úkol… 
…díky kterému můžeš vyhrát výroční odznak, knížky Jaroslava Foglara, nebo plakáty s ilustracemi. 
Přečti si foglarovku, kterou jsi ještě nečetl/a, nebo – pokud jsi četl/a všechny – vyber, kterou máš 
nejraději. Napiš nám krátce, co se ti na knize nejvíce líbilo/čím tě zaujala nebo co tě přiměla dělat ve 
svém životě jinak. Když přidáš ještě obrázek nebo fotku místa/krajiny, které ti knihu a její děj 
připomínají nebo fotku místa, kde si nejraději čteš, právě s touto knihou, pak bude tvoje šance 
na výhru ještě větší. 
Své příspěvky můžete posílat do 10. září na email: soutez@skautskanadace.cz. Výherce najdete 
zveřejněné po 30. září na www.skautskanadace.cz a ceny vám přijdou domů poštou. Soutěž je určena 
dětem od 7 do 15 let. Kompletní pravidla soutěže najdete ZDE. 
Chceš se podívat, jaké foglarovky poslední dobou vyšly? Máme jejich soupis na našich stránkách 
https://skautskanadace.cz/ 
 
 
 
 
 
 

https://skautskanadace.cz/jaroslav-foglar/
https://skautskanadace.cz/jestrabova-edice/
https://docs.google.com/document/d/1bfyRdBtU4-GCa0uB-1PkE1sW_8o82lK9zU30dDoklnM/edit
https://skautskanadace.cz/
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Etapové a celotáborové hry  >  DOBRODRUŽNÉ 
TAJUPLNÁ ASIE  
aneb PUTOVÁNÍ ZIKMUNDA A HANZELKY 
Cena: 100,- Kč  
Píše se rok 1959. Inženýři Miroslav Zikmund s Jiřím Hanzelkou 
byli v době hlubokého socialismu vysláni na expedici do Asie, aby 
propagovali vozy svého zaměstnavatele automobilky Tatra a 
posílali domů záznamy z cest (reportáže, fotky, videa, zvukové 
nahrávky), protože v Československu se o Asii moc neví. 
Posádky pod vedením inženýrů sestávající z dětí posílají do 
Československa materiály z cest. 
Podle umístění ve hrách za celý den dostávají právo na 
natočení/nahrání/nafocení/napsání materiálů. 
Všech šest posádek včetně inženýrů vyráží ... 

 
 

VÍCE INFORMACÍ 

 
  

Společenské hry od Mindoku pro letní tábory již po třinácté 
Autor: Tým MINDOK |  

Třináctý ročník nabízí balíček složený především ze 
zajímavých novinek společnosti MINDOK 
za bezkonkurenční cenu. Věříme, že vás náš letošní výběr 
her potěší a zajistí vám spoustu zábavy. 

 
Tento projekt je určen organizacím, 
které pracují s dětmi a v době letních 

táborů chtějí dětem nabídnout plnohodnotnou volnočasovou aktivitu 
nebo alternativní program v podobě společenských her. Abychom pokryli 
požadavky co nejvíce zájemců, naleznete v sadě jak 
hry pro menší děti, tak hry pro dospívající i dospělé, 
sada zahrnuje hry pro jednotlivce i pro velkou 
skupinu hráčů. 
Nabízíme vám balíček her k odkoupení za výhodných podmínek, jako 
v předchozích letech, zaplatíte za celou sadu pouze 2 900 Kč, sleva 
na hry je více než 60% oproti běžným prodejním cenám. 
Upozorňujeme, že akce je určena pouze pro organizace pracující s dětmi (oddíly, tábory, školní 
družiny, knihovny atd.), nikoliv pro jednotlivce. 
Jak postupovat? 

https://www.mravenec.cz/shop/121204-tajuplna-asie-aneb-putovani-zikmunda-a-hanzelky?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/dobrodruzne?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/121204-tajuplna-asie-aneb-putovani-zikmunda-a-hanzelky?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/121204-tajuplna-asie-aneb-putovani-zikmunda-a-hanzelky?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
https://www.mravenec.cz/shop/121204-tajuplna-asie-aneb-putovani-zikmunda-a-hanzelky?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202006posel
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1. Vyplňte objednávkový formulář, který se po vašem potvrzení 
automaticky odešle do našeho systému a na vámi uvedený email přijde 
kopie. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností nás kontaktujte 

na tabory@mindok.cz 
2. Od pondělí 15. června 2020 vám prostřednictvím GLS odešleme 
na vámi uvedenou adresu objednaný balík her. Hry je možné uhradit buď 
bankovním převodem předem (hry budou zaslány až po obdržení platby), 
nebo vám je můžeme odeslat na dobírku. Prosím uveďte preferovaný 
způsob platby v objednávkovém formuláři. Poštovné a balné neplatíte. 
3. Poslední možnost objednání balíčku her je 31. 7. 2020, nebo i dříve, pokud bude vyčerpáno 300 
sad. 
4. Pokud byste si chtěli objednat jakoukoli další hru z naší nabídky 
pro potřeby oddílu, stáhněte si aktuální Ceník her MINDOK 2020 (pro 
volnočasové a vzdělávací organizace platí sleva 30% z našich výchozích 
cen). V souvislosti s akcí "Společenské hry pro letní tábory" můžete 
současně doobjednat i hry mimo pevně daný táborový balíček a neplatíte 
poštovné ani balné. Do ceníku vyplňte svoji doobjednávku a zašlete ho 
na tabory@mindok.cz. Menší množství doobjednávaných her je možné 
vypsat do příslušné kolonky přímo v objednávkovém formuláři. 
Balík pro letošní rok obsahuje tyto hry: 
 

i. Bananagrams 
ii. Desítka Česko 

iii. Hadara 
iv. LAMA 
v. Legendy západu 

vi. Ninja karty 
vii. Odysea 

viii. Play Gold 
ix. Rytíř Klouzek 
x. Sherlock 1: Poslední výzva 

xi. Sherlock 2: Smrt za zvuku ohňostrojů 
xii. Sherlock 3: Prokletá soška 

xiii. Sochy v akci 
xiv. Zbodni salát 
xv. Zvířátka na palubu  

Ceník her MINDOK 2020 
www.mindok.cz 

   

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczsqtcDCayBKtTJzm0dUtfiAfa1lkHqLcmZD5mRRmb7_j2Lg/viewform
http://www.adam.cz/download.php?soubor=497
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=afd244b063&e=12a96c2d95
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=70e8600574&e=12a96c2d95
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=674cc809b8&e=12a96c2d95
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=c402ccfba7&e=12a96c2d95
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=b5c72fa734&e=12a96c2d95
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=7d845a5dc2&e=12a96c2d95
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=314b5cb76d&e=12a96c2d95
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=1abf02abfe&e=12a96c2d95
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=15fcdd283b&e=12a96c2d95
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=ebfe603709&e=12a96c2d95
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=b7d056bbc5&e=12a96c2d95
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=a38b6f4815&e=12a96c2d95
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=aa6c88adac&e=12a96c2d95
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=dd81b8befe&e=12a96c2d95
https://mindok.us8.list-manage.com/track/click?u=6d21dd3a70cade138c8babd33&id=61616f6b2d&e=12a96c2d95
http://www.adam.cz/download.php?soubor=497
http://www.mindok.cz/
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Video o prevenci úrazů páteře projektu BanalFatal! České 
asociace paraplegiků - CZEPA, z.s., 
se kterými jsme navázali spolupráci.  
Hynek Čermák učí děti a mládež, jak se 
vyhnout úrazu míchy. 
Organizátoři projektu prosí o sdílení mezi děti 
a mládež ve Vašich spolcích  i veřejnosti, aby 

zbytečně neriskovali. 
https://www.youtube.com/watch?v=rl5i05Skzek&feature=emb_title   
 
 

V síti nejsem lovná 1 
Autor: ČRDM 

Co nesdílet na internetu? | O2 Chytrá škola 
Herečka z filmu V síti sdílí své 
zážitky z natáčení: 
Nedejte online predátorům 
šanci. Jděte na www.nejsemlovna.cz 
https://www.o2chytraskola.cz 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12360773574-v-
siti/21856227079/ 
https://www.youtube.com/watch?v=Wr-jB2ziWd4 
https://www.youtube.com/watch?v=kVpWNyB2S-k 

 
Aplikace Záchranka - TLAČÍTKO HORSKÁ SLUŽBA 

Toto tlačítko použijte v případě, že jste na horách a nejste zranění, ale chcete kontaktovat 
pouze Horská služba ČR - oficiální stránka. 
Ať už jste se ztratili, potřebujete informace 
o lavinovém nebezpečí či máte jiné potíže, 
se kterými vám můžou horští záchranáři 
pomoci. 
Tlačítko najdete vpravo dole na úvodní 
obrazovce aplikace. Po kliknutí na něj se 
vám otevře modul "KONTAKTOVAT 
HORSKOU SLUŽBU" s ikonou Horské služby, 
která supluje jejich nouzové tlačítko (fotka 
č. 2). Pokud se nacházíte v dosahu 
působnosti Horské služby ČR, tlačítko se 
stane aktivním a vy ho můžete použít. V 
takovém případě se spojíte s linkou 1210 s 
tím bonusem, že nejbližším horským 
záchranářům odešlete kromě své přesné 

GPS polohy také informace obsažené ve svém profilu. 

https://www.youtube.com/watch?v=rl5i05Skzek&feature=emb_title
http://www.nejsemlovna.cz/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12360773574-v-siti/21856227079/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12360773574-v-siti/21856227079/
https://www.youtube.com/watch?v=Wr-jB2ziWd4
https://www.youtube.com/watch?v=kVpWNyB2S-k
https://www.facebook.com/zachrankaapp/?__tn__=kC-R&eid=ARCNlSfPW9D_82daXvKBu0El34uQyr6w4wrRkyQBX-_CoNDT8HS7QkNbwbD8lq8mDtRKhaX5QIveAVAx&hc_ref=ARRMgAaV5ns14TqchLdEjl-lBOyrYZZ9onuvFcTzP4V44un1s9rtfwS-fH6b2NNwrZo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBxerOJ-yXeLh8c_5z6OJIfkPQsn6Qn4WYgDUZluvO-jUC-L_bPS_2PNcX2v98GbL4M7QiQFJcHx4ikHY1QUeDh4J40ax7RnlIZyAl6qO_GfwgZwlXPaJSfg6di4NrsynkulFKLmLv15o2Ohl0JTOHgUwrILUthM5rbezH9mN9KBBSIN42FlKuhopkNGVf9SwlBmzoJvNpc-gxRr_xL6ZQ-hKSo_VA604eJrBnCAtoezlB6FSdcz2UcZ2Nr_nhAZqkRjS2OzXhUanIxqLRK9f2-ZUZO6__hkN__8vj68g6PuPO9mEkmeIzQM9MFLn4gjNlkR5vUSF2aLtRaXblhSTInlR4IIjUFpUrf-qZBbBiGGODRKA5GF_o
https://www.facebook.com/horskasluzba.cz/?__tn__=K-R&eid=ARAvQRJiHDfqG5sgWmqv_VXRWku_imreZJZTqh2FOddtQXPEke9WZAA_nnXnM7NWt_AFlFkHJp1UuARG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBxerOJ-yXeLh8c_5z6OJIfkPQsn6Qn4WYgDUZluvO-jUC-L_bPS_2PNcX2v98GbL4M7QiQFJcHx4ikHY1QUeDh4J40ax7RnlIZyAl6qO_GfwgZwlXPaJSfg6di4NrsynkulFKLmLv15o2Ohl0JTOHgUwrILUthM5rbezH9mN9KBBSIN42FlKuhopkNGVf9SwlBmzoJvNpc-gxRr_xL6ZQ-hKSo_VA604eJrBnCAtoezlB6FSdcz2UcZ2Nr_nhAZqkRjS2OzXhUanIxqLRK9f2-ZUZO6__hkN__8vj68g6PuPO9mEkmeIzQM9MFLn4gjNlkR5vUSF2aLtRaXblhSTInlR4IIjUFpUrf-qZBbBiGGODRKA5GF_o
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Pokud jste na horách a jste zranění, nebo chcete přivolat 
pomoc někomu jinému, kdo je zraněný, použijte základní 
červené tlačítko 155 pro přivolání zdravotnické záchranné 
služby. Aplikace totiž sama rozpozná, že jste na horách a 
kromě linky 155 odešle veškeré informace z vaší aplikace 
také nejbližší posádce horské služby. Na pomoc vám tak 
najednou vyrazí jak horská, tak zdravotnická záchranná 
služba. A to bez nutnosti předávání informací o vaší poloze 
apod. Sanitka vyjíždí na pomoc, mezitím vás horská služba 
najde, ošetří a přiveze na místo, kde proběhne předání 
zdravotnické záchranné službě. 
#Zachrankaapp je na Horská služba ČR - oficiální 
stránka napojená už více než dva roky. Spolupráce s 
horskými záchranáři je velmi úspěšná, právě jim při pátrání 
po lidech v nouzi aplikace Záchranka pomáhá velmi výrazně. 
Ne každý se totiž dokáže ve volném terénu natolik 
zorientovat, aby byl schopný přesně popsat, kde se nachází. 
 
 
 
 

 
10 tipů pro bezpečnější prázdniny (nejen pro vaše děti) 

Spousta dětí bude o prázdninách trávit 

volný čas v online světě. A proto 

přinášíme několik užitečných tipů, jak se 

v tomto prostředí pohybovat. 

 

Děti letní prázdninové měsíce v mnohém 

prožívají jinak, než tomu bylo před pár 

lety. Kromě vodních radovánek či 

„lítání“ venku s kamarády tráví stále víc času před obrazovkou počítače, mobilu nebo tabletu. Nevíte 

si rady, jak s tímto trendem naložit? Jak je chránit před nástrahami internetu včetně 

kyberšikany? Jak využívat technologie chytře, bezpečně, kreativně a zvyšovat tak počítačovou 

gramotnost dětí? 

1. Nechte si ukázat aplikace, které děti používají, a hry, které hrají 

Děti mnohdy používají technologie s pocitem viny. Rodiče jim vyčítají, že je nevyužívají smysluplně a 

tráví na nich příliš mnoho času. Zkuste proniknout do jejich světa a nechte si ukázat, jak s 

technologiemi vaše děti pracují. Třeba budete překvapeni, jaké aplikace používají a že ne všechny hry 

jsou nesmyslné a stejné. Možná si sami po práci odfrknete, když budete společně prozkoumávat 

graficky úžasné a nápadité hry jako jsou třeba tyto nebo si něco postavíte v aplikaci Minecraft (hodit 

se vám může šikovná příručka pro rodiče).  

https://www.facebook.com/hashtag/zachrankaapp?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBxerOJ-yXeLh8c_5z6OJIfkPQsn6Qn4WYgDUZluvO-jUC-L_bPS_2PNcX2v98GbL4M7QiQFJcHx4ikHY1QUeDh4J40ax7RnlIZyAl6qO_GfwgZwlXPaJSfg6di4NrsynkulFKLmLv15o2Ohl0JTOHgUwrILUthM5rbezH9mN9KBBSIN42FlKuhopkNGVf9SwlBmzoJvNpc-gxRr_xL6ZQ-hKSo_VA604eJrBnCAtoezlB6FSdcz2UcZ2Nr_nhAZqkRjS2OzXhUanIxqLRK9f2-ZUZO6__hkN__8vj68g6PuPO9mEkmeIzQM9MFLn4gjNlkR5vUSF2aLtRaXblhSTInlR4IIjUFpUrf-qZBbBiGGODRKA5GF_o&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/horskasluzba.cz/?__tn__=K-R&eid=ARDAvfrgvcn2bqB3Zdmb5FsigTjwRdRYq-VQqNqXl_aYqaomaRznA4I1tLEqqOIGDR1RJ88kJdEhtueu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBxerOJ-yXeLh8c_5z6OJIfkPQsn6Qn4WYgDUZluvO-jUC-L_bPS_2PNcX2v98GbL4M7QiQFJcHx4ikHY1QUeDh4J40ax7RnlIZyAl6qO_GfwgZwlXPaJSfg6di4NrsynkulFKLmLv15o2Ohl0JTOHgUwrILUthM5rbezH9mN9KBBSIN42FlKuhopkNGVf9SwlBmzoJvNpc-gxRr_xL6ZQ-hKSo_VA604eJrBnCAtoezlB6FSdcz2UcZ2Nr_nhAZqkRjS2OzXhUanIxqLRK9f2-ZUZO6__hkN__8vj68g6PuPO9mEkmeIzQM9MFLn4gjNlkR5vUSF2aLtRaXblhSTInlR4IIjUFpUrf-qZBbBiGGODRKA5GF_o
https://www.facebook.com/horskasluzba.cz/?__tn__=K-R&eid=ARDAvfrgvcn2bqB3Zdmb5FsigTjwRdRYq-VQqNqXl_aYqaomaRznA4I1tLEqqOIGDR1RJ88kJdEhtueu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBxerOJ-yXeLh8c_5z6OJIfkPQsn6Qn4WYgDUZluvO-jUC-L_bPS_2PNcX2v98GbL4M7QiQFJcHx4ikHY1QUeDh4J40ax7RnlIZyAl6qO_GfwgZwlXPaJSfg6di4NrsynkulFKLmLv15o2Ohl0JTOHgUwrILUthM5rbezH9mN9KBBSIN42FlKuhopkNGVf9SwlBmzoJvNpc-gxRr_xL6ZQ-hKSo_VA604eJrBnCAtoezlB6FSdcz2UcZ2Nr_nhAZqkRjS2OzXhUanIxqLRK9f2-ZUZO6__hkN__8vj68g6PuPO9mEkmeIzQM9MFLn4gjNlkR5vUSF2aLtRaXblhSTInlR4IIjUFpUrf-qZBbBiGGODRKA5GF_o
https://www.facebook.com/zachrankaapp/photos/pcb.2963907260354985/2963808733698171/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAcDc9BhPjTxrfie89Ch2uu1nF_kNMQLSFajI30okWHirD1yrdhjEORfVyQPcLmT0bm8DpSgyiOdt91&__xts__%5B0%5D=68.ARBxerOJ-yXeLh8c_5z6OJIfkPQsn6Qn4WYgDUZluvO-jUC-L_bPS_2PNcX2v98GbL4M7QiQFJcHx4ikHY1QUeDh4J40ax7RnlIZyAl6qO_GfwgZwlXPaJSfg6di4NrsynkulFKLmLv15o2Ohl0JTOHgUwrILUthM5rbezH9mN9KBBSIN42FlKuhopkNGVf9SwlBmzoJvNpc-gxRr_xL6ZQ-hKSo_VA604eJrBnCAtoezlB6FSdcz2UcZ2Nr_nhAZqkRjS2OzXhUanIxqLRK9f2-ZUZO6__hkN__8vj68g6PuPO9mEkmeIzQM9MFLn4gjNlkR5vUSF2aLtRaXblhSTInlR4IIjUFpUrf-qZBbBiGGODRKA5GF_o
https://www.facebook.com/zachrankaapp/photos/pcb.2963907260354985/2963808733698171/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAcDc9BhPjTxrfie89Ch2uu1nF_kNMQLSFajI30okWHirD1yrdhjEORfVyQPcLmT0bm8DpSgyiOdt91&__xts__%5B0%5D=68.ARBxerOJ-yXeLh8c_5z6OJIfkPQsn6Qn4WYgDUZluvO-jUC-L_bPS_2PNcX2v98GbL4M7QiQFJcHx4ikHY1QUeDh4J40ax7RnlIZyAl6qO_GfwgZwlXPaJSfg6di4NrsynkulFKLmLv15o2Ohl0JTOHgUwrILUthM5rbezH9mN9KBBSIN42FlKuhopkNGVf9SwlBmzoJvNpc-gxRr_xL6ZQ-hKSo_VA604eJrBnCAtoezlB6FSdcz2UcZ2Nr_nhAZqkRjS2OzXhUanIxqLRK9f2-ZUZO6__hkN__8vj68g6PuPO9mEkmeIzQM9MFLn4gjNlkR5vUSF2aLtRaXblhSTInlR4IIjUFpUrf-qZBbBiGGODRKA5GF_o
https://www.facebook.com/zachrankaapp/photos/pcb.2963907260354985/2963890523689992/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBayk1ZewPDMZFl9z0W3upejO5QdJQN-yyh1qKKyP4OUtHCOx1O5WAexqkz7L8bY4AvyxO1kk1khvoI&__xts__%5B0%5D=68.ARBxerOJ-yXeLh8c_5z6OJIfkPQsn6Qn4WYgDUZluvO-jUC-L_bPS_2PNcX2v98GbL4M7QiQFJcHx4ikHY1QUeDh4J40ax7RnlIZyAl6qO_GfwgZwlXPaJSfg6di4NrsynkulFKLmLv15o2Ohl0JTOHgUwrILUthM5rbezH9mN9KBBSIN42FlKuhopkNGVf9SwlBmzoJvNpc-gxRr_xL6ZQ-hKSo_VA604eJrBnCAtoezlB6FSdcz2UcZ2Nr_nhAZqkRjS2OzXhUanIxqLRK9f2-ZUZO6__hkN__8vj68g6PuPO9mEkmeIzQM9MFLn4gjNlkR5vUSF2aLtRaXblhSTInlR4IIjUFpUrf-qZBbBiGGODRKA5GF_o
https://www.facebook.com/zachrankaapp/photos/pcb.2963907260354985/2963890523689992/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBayk1ZewPDMZFl9z0W3upejO5QdJQN-yyh1qKKyP4OUtHCOx1O5WAexqkz7L8bY4AvyxO1kk1khvoI&__xts__%5B0%5D=68.ARBxerOJ-yXeLh8c_5z6OJIfkPQsn6Qn4WYgDUZluvO-jUC-L_bPS_2PNcX2v98GbL4M7QiQFJcHx4ikHY1QUeDh4J40ax7RnlIZyAl6qO_GfwgZwlXPaJSfg6di4NrsynkulFKLmLv15o2Ohl0JTOHgUwrILUthM5rbezH9mN9KBBSIN42FlKuhopkNGVf9SwlBmzoJvNpc-gxRr_xL6ZQ-hKSo_VA604eJrBnCAtoezlB6FSdcz2UcZ2Nr_nhAZqkRjS2OzXhUanIxqLRK9f2-ZUZO6__hkN__8vj68g6PuPO9mEkmeIzQM9MFLn4gjNlkR5vUSF2aLtRaXblhSTInlR4IIjUFpUrf-qZBbBiGGODRKA5GF_o
https://www.forbes.cz/deti-zima-a-tablet-ktere-hry-jim-stahnout-aby-byly-chytrejsi/
https://www.minecraft.net/en-us/
https://www.grada.cz/minecraft-pruvodce-pro-rodice-8335/
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2. Vzdělávejte se společně a zkuste společně něco vytvořit 

Výborně funguje, když děti tvoří rukama a technologie používají jako doplněk, jako podporu pro 

svůj (nebo třeba váš společný domácí) „projekt“. Vycházejte primárně z nápadů dětí. Ale třeba máte 

v záloze i vy nějaký hezký nápad na vylepšení domácnosti, na kterém se může dítě podílet. Ty starší 

nechte, aby dohledaly informace, spočítaly materiál, vytvořily plakátek nebo dokonce postavily e-

shop. Že to sami neumíte? Nevadí, aspoň máte příležitost se to učit spolu. Přesně takhle během pár 

dnů vznikl i tento eshop Prototýpků v tandemu devítiletý kluk a jeho máma. 

Že programovat neumíte? Žádný problém. Stáhněte si třeba aplikaci Codecademy, kde se naučíte 

základy. Dotazník v úvodu vás navede a vy už si pak vyberete, které programovací jazyk byste se 

chtěli naučit. Codecademy existuje jak pro Android tak i pro iOS. Aplikace je kompletně v angličtině. 

Takže se budete procvičovat i v cizím jazyce. 

3. Hlídejte dětem na mobilech m-platby 

Placení mobilem m-platba je užitečná záležitost. Ale může způsobit i spoustu komplikací. Poslední 

dobou se opět objevují podvodné praktiky, na které by si měli dát pozor nejen dospělí, ale především 

děti. 

Základní radou je: nikdy nesdělujte obsah přijaté SMS zprávy třetí straně. Pokud to uděláte, je to 

vlastně stejné, jako kdybyste někomu sdělili heslo do internetového bankovnictví. A pozor, pokud již 

k podvodu dojde, oběti (dospělému či dítěti) nezbývá nic jiného než doufat, že policisté nepoctivce 

vypátrají a soud mu kromě trestu nařídí uhradit vzniklou škodu. 

 

Rada pro dospělé, především rodiče: hlídejte nebo vypněte (nechte vypnout) dětem m-platby. Je to 

možné u každého telefonního operátora. Jak na to? Přečtěte si článek od internetového publicisty 

Daniela Dočekala na portálu @365tipů. 

4. Pozor na nevhodné aplikace a chování na síti 

Dětem pečlivě kontrolujte, jaké aplikace mají v telefonu nainstalované. Vyhnout by se měly zejména 

různým seznamovacím serverům - nebezpečný je například web Hot or Not. Uživatelé si na něm 

navzájem hodnotí profily, mohou se propojovat s cizími lidmi a výsledkem toho všeho má být reálné 

setkání. Na rizika sextingu a kyberšikany upozorňuje i nový dokumentární film Víta Klusáka a 

Barbory Chalupové V SÍTI. Detailně odkrývá právě téma zneužívání dětí na internetu. Na myšlenku 

natočit celovečerní dokument přivedl Víta Klusáka právě náš výzkum. Dokument je k dispozici i v 

upravené kratší verzi (V SÍTI Za školou) pro preventivní školní projekce. 

V rámci preventivně edukativního projektu Nejsem lovná spojeného s filmem si můžete přečíst 10 

rad, jak se bezpečně chovat na internetu a nenechat netu ulovit a nedostat se do sítí online 

predátorů. Na základě svých zkušeností je dali dohromady sami tvůrci filmu V SÍTI a portálu O2 

Chytrá škola, který je hlavním partnerem osvětové kampaně k dokumentu. Více o tomto projektu 

a vystřižené scény z filmu, které jinde neuvidíte si můžete přečíst na této stránce. 

5. Promluvte si také o tom, jak mají vaše děti zabezpečené účty hesly 

Za všech okolností je nabádejte, aby si chránily své soukromí. Ukažte jim, jak si jej mohou na 

sociálních sítích nastavit. To samé ale samozřejmě platí i pro rodiče. Počítačová gramotnost se totiž 

týká všech. Stále žijeme v domnění, že se nám ve virtuálním světě nemůže nic stát. Opak je ale 

pravdou. Obětí kyberšikany a sextingu se v podstatě mohou stát všichni uživatelé internetu bez 

https://eshop.prototypci.cz/
https://www.codecademy.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ryzac.codecademygo&hl=cs
https://apps.apple.com/us/app/codecademy-go/id1376029326
https://365tipu.cz/2019/01/22/tip1277-jak-na-mobilnim-telefonu-zakazat-m-platby/
https://hotornot.com/
https://o2chytraskola.cz/clanek/17/sexting-a-rizikove-seznamovani-deti-v-kyberprostoru/578
https://www.o2chytraskola.cz/novinka/117/dokumentarni-film-v-siti-bude-dostupny-i-v-upravene-verzi-pro-skoly
https://o2chytraskola.cz/nejsemlovna
https://o2chytraskola.cz/documents/O2_Nejsem_lovna_Desatero_skladacka_A7.pdf
https://o2chytraskola.cz/documents/O2_Nejsem_lovna_Desatero_skladacka_A7.pdf
https://www.o2chytraskola.cz/nejsemlovna
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rozdílu věku. Více se dozvíte v našem článku a videu. Dobrým heslem je potřeba mít zabezpečený i 

telefon a počítač. Tady máte 11 tipů, jak bezpečně zacházet s hesly. 

 

6. Vyhněte se aplikacím LiveMe, Kik a dalším… 

Řada aplikací vypadá pro děti opravdu lákavě. Patří mezi ně i LiveMe. Ta je založena na živém 

videovysílání. Ukazuje polohu daného uživatele a umožňuje jej odměňovat. Lidé zde vydělávají 

„mince“ a následně jimi dětem platí za fotografie. Pokud tuto aplikaci u svého dítěte najdete, 

okamžitě jí vymažte. 

Vhodná pro děti není ani aplikace Whisper. Lidé na ní mohou sdílet různá tajemství. Bohužel se zde 

objevují i informace o geografické poloze uživatele. Toho znovu mohou využít různí sexuální 

predátoři. 

7. TikTok nemusí být jen zábava 

O sociální síti TikTok jste už asi slyšeli. Uživatelům umožňuje vytvářet a nahrávat krátká videa, která 

uživatelé následně volně sdílejí s dalšími. O TikToku se mluví hlavně v souvislosti s online 

bezpečností. Svou roli zde hraje i otázka kyberšikany dětí a mladých lidí. Ti jsou k různým formám 

(především) sextingu zvláště náchylné. O tom, jak si na TikToku zabezpečit soukromí se dočtete 

v našem článku zde. Další informace o tomto fenoménu najdete v tomto textu. 

8. Naučte děti používat aplikace, které jim mohou být prospěšné 

Pokud vaše děti moc nečtou a chcete je k této činnosti přivést trochu jinou formou, vyzkoušejte 

naší O2 Knihovnu. Kromě e-knih v ní najdete i stále oblíbenější audioknihy.  Děti si mohou přečíst 

nebo poslechnout pohádky, populárně naučné audioknihy a úplně zdarma nebo za příznivé ceny je k 

dohledání i povinná četba. 

9. Stáhněte si náš e-book 

Jak už jsme zmiňovali, počítačová gramotnost je podstatná pro nás všechny. Výše uvedená 

doporučení ale nezvládnete, pokud sami nebudete mít o technologiích lepší povědomí. Děti jsou 

mnohdy v jejich používání dále než my dospělí. Proto je potřeba se tématu věnovat a neustále se 

vzdělávat. Pomůže vám v tom i náš e-book O2 Chytrá škola. 

10. Nejmenším dětem pusťte hravý seriál V digitálním světě 

Dětem se určitě bude líbit desetidílný vzdělávací animovaný seriál V digitálním světě.  Hlavní 

hrdinové Mína, Filip a Kocour hravou formou děti třeba učí JAK MLUVIT NA INTERNETU. Nejen děti, 

ale i vy se můžete dozvědět o tom, co jsou to COOKIES. Ukážou, že DIGITÁLNÍ SVĚT se skládá z oceánu 

nul a jedniček. VYHLEDÁVAČE dětem pomohou zjistit, jak TVOŘIT NA INTERNETU nebo jak vymyslet 

silná HESLA. Mína a Filip budou pátrat, jestli je online všechno PRAVDA NEBO NE?, dozví se, že je 

potřeba dávat pozor na VIRY a ZÁVISLOSTI a že KYBERŠIKANA se netoleruje. Kocour se zase 

přesvědčí, že LAJKY a SOCIÁLNÍ SÍTĚ nejsou všechno. Vezměte děti i na VÝLET DO 

HISTORIE internetu. O čem určitě nebudou chtít ani slyšet, je RODIČOVSKÁ KONTROLA, protože 

ONLINE HRY je opravdu hodně zajímají. 

 

https://o2chytraskola.cz/clanek/21/jak-se-chranit-na-socialnich-sitich/3602
https://www.o2chytraskola.cz/clanek/3/bezpecne-heslo/6929
https://www.liveme.com/
http://whisper.sh/
https://o2chytraskola.cz/clanek/21/jak-se-chranit-na-socialnich-sitich/6974
https://www.o2chytraskola.cz/novinka/148/je-pro-vas-tiktok-zahadou-proc-je-nejen-pro-nactilete-tak-pritazlivy
https://www.o2knihovna.cz/
https://www.o2knihovna.cz/audioknihy/kategorie/ab2-35778135
https://www.o2knihovna.cz/audioknihy/kategorie/ab2-1391640767
https://www.o2knihovna.cz/knihy/kategorie/bk1-999994
https://www.o2chytraskola.cz/ebook
https://www.youtube.com/watch?v=d9EdD6_LYi8
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JEDEME NA VODU 
Honza Laš   
Splouvání řek patří k oblíbeným nejen letním zábavám. A díky servisu vodáckých půjčoven může na 
vodu vyrazit téměř každý.  Tento průvodce poradí začínajícím vodákům, jak zorganizovat 
bezproblémovou výpravu na vodu. 
Vyrazit na některou českou řeku je v dnešní době velmi snadné. Ve vodácké půjčovně si objednáte 
loď, přijedete, nafasujete vybavení a pak už si jen užíváte plavbu. V cíli pak loď vrátíte a jedete domů. 
Zní to jednoduše (a skutečně to jednoduché je), nicméně přeci jen je dobré znát a hlavně dodržovat 
pár pravidel, abyste se nedostali do zbytečných problémů. 

 
OBSAH 
▪ Kde brát informace? 
▪ Kde sehnat vybavení? 
▪ S kým na vodu? 
▪ Kdy se vydat na vodu ? 
▪ Kterou řeku a který úsek zvolit? 
▪ Kolik má být vody? 
▪ Jaké plavidlo vybrat? 
▪ Co si vzít s sebou? 
▪ Jak to všechno zabalit? 
▪ Jak se dopravit na vodu? 
▪ Kde tábořit? 
▪ Jak je to nebezpečné? 
▪ A jak se vlastně taková loď řídí? 

http://ostrovnapadu.cz/jedeme-na-vodu/ 

 

 

http://ostrovnapadu.cz/author/admin/
http://ostrovnapadu.cz/wp-content/uploads/2020/05/IMG_0595.jpg
http://ostrovnapadu.cz/jedeme-na-vodu/#kde-brat-informace
http://ostrovnapadu.cz/jedeme-na-vodu/#kde-sehnat-vybaveni
http://ostrovnapadu.cz/jedeme-na-vodu/#s-kym-na-vodu
http://ostrovnapadu.cz/jedeme-na-vodu/#kdy-se-vydat-na-vodu-
http://ostrovnapadu.cz/jedeme-na-vodu/#kterou-reku-a-ktery-usek-zvolit
http://ostrovnapadu.cz/jedeme-na-vodu/#kolik-ma-byt-vody
http://ostrovnapadu.cz/jedeme-na-vodu/#jake-plavidlo-vybrat
http://ostrovnapadu.cz/jedeme-na-vodu/#co-si-vzit-s-sebou
http://ostrovnapadu.cz/jedeme-na-vodu/#jak-to-vsechno-zabalit
http://ostrovnapadu.cz/jedeme-na-vodu/#jak-se-dopravit-na-vodu
http://ostrovnapadu.cz/jedeme-na-vodu/#kde-taborit
http://ostrovnapadu.cz/jedeme-na-vodu/#jak-je-to-nebezpecne
http://ostrovnapadu.cz/jedeme-na-vodu/#a-jak-se-vlastne-takova-lod-ridi
http://ostrovnapadu.cz/jedeme-na-vodu/
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STÁTNÍ VLAJKA NA TÁBOŘE 
Jiří Červinka |   
Česká státní vlajka oslavila 30. března 2020 výročí sto let od svého vzniku. Víte, jak má státní vlajka 
být vyvěšena a jak se k ní chovat na letním táboře? 
Česká státní vlajka patří mezi státní symboly a jako takové jí patří respekt a úcta, kterou bychom měli 
dodržovat i na letním táboře. Současná podoba vlajky byla navržena a schválena téměř dva roky po 
vzniku samostatného Československa, přesně 30. března 1920. Po zániku Československa a vzniku 
České republiky dne 1. ledna 1993 byla stejná vlajka přijata jako státní symbol nové republiky. 
 
Snad každý ví, že se vlajka vyvěšuje tak, že bílý pruh je vždy nahoře. Pokud je vlajka svisle, má být bílý 
pruh vlevo z pohledu pozorovatele. Je dobré si pamatovat, že bílé barvě patří čestné místo, které je 
vždy nahoře nebo ve svislé poloze vlevo, jako když čteme zleva doprava. 

 
Jak je to při nesení vlajky ke stožáru? Vlajka se nosí modrým klínem vpředu a bílou barvou vlevo 
podle stejného klíče čestného místa. Tento výklad ale není jednotný, některé složky státních orgánů 
mohou mít vnitřní předpisy, které se v tomto liší. Bývá také zvykem, že státní vlajku nesou čtyři 
vlajkonoši napnutou ve výši ramen za čtyři rohové cípy. A při připínání na vlajkové lanko stožáru by se 
žádný cíp vlajky neměl dotknout země. 

 
Ještě si zapamatujte, že při skládání vlajky by se čestná bílá barva neměla nikdy 
ušpinit. Proto se státní vlajka skládá podle obrázku nejprve napůl po délce 
bílou barvou nahoru a poté napůl tak, aby červená barva tu bílou úplně skryla. 
Vlajka má na být na noc složená a podle táborových možností umístěna na 
bezpečném místě, aby ani v noci nedošlo k žádné újmě na důstojnosti. 

 

http://ostrovnapadu.cz/author/brko/
http://ostrovnapadu.cz/wp-content/uploads/2020/03/vlajka_2.jpg
http://ostrovnapadu.cz/wp-content/uploads/2020/03/vlajka_3.jpg
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Při vztyčování vlajky stojí táborníci v pozoru, hledí na vlajku a měli by tu chvilku vydržet bez odhánění 
hmyzu a bez pohybu. Muži by měli sejmout pokrývku hlavy, vojáci místo toho salutují, skauti zdraví 
skautským pozdravem. Vlajka by se neměla při vztyčování ani spouštění zastavovat, vzhůru letí 
rychle, při spouštění je pohyb pomalejší. Při vztyčování může znít státní hymna, při spouštění 
například večerka. 

 
Stále se odvoláváme na důležitost barev. Odkud se pořadí důležitosti bere? Má původ ve státním 
znaku, kde nejčestnější je stříbrná barva českého lva, tu představuje bílá barva vlajky. Červená je 
barva štítu pod českým lvem a konečně modrý klín značí Moravu. Dobrou pomůckou pro 
zapamatování důležitosti barev je pořadí podle abecedy bílá, červená a modrá. Tahle pomůcka platí 
jak při vyvěšování státní vlajky, tak při připínání trikolór 
Pravidlo pořadí důležitosti barev platí i u bíločervenomodré trikolóry, u které se chybuje mnohem 
častěji. Ve směru shora nebo zleva z pohledu pozorovatele má česká trikolóra mít vždy pořadí barev 
bílá, červená a modrá (viz pomůcka pořadí barev podle abecedy). U trikolory bývá častá záměna 
české a ruské, která má v návaznosti na ruskou státní vlajku jiné pořadí barev: bílá, modrá a červená. 

 
Podle typu tábora jsou samozřejmě pravidla při vztyčování 
vlajky odstupňována. Ne vždy třeba nosí vlajku ke stožáru 
čtyři vlajkonoši. Oblečení k nástupu by mělo být stanoveno 
také s ohledem na úctu k vlajce, například oddílový kroj, 
slavnostní košile nebo minimálně alespoň čisté oblečení.  

Podle citu a možností náleží státní vlajce vždy dostatečný respekt. Je třeba si uvědomit, že jde o 
národní symbol, za který mnoho skvělých lidí obětovalo cenu nejvyšší. Svým přístupem vzdáváme 
úctu jak státní vlajce, tak všem, pro které pojem vlast znamenal víc než život. 

http://ostrovnapadu.cz/wp-content/uploads/2020/03/vlajka_1.jpg
http://ostrovnapadu.cz/wp-content/uploads/2020/03/trikolora_1.jpg
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Rádi bychom Vám dali vědět o druhém ročníku naší environmentální soutěže Vyčisti les, která je 
určena pro všechny dětské a studentské sdružení, a spolky včetně dětských domovů a domovů dětí a 
mládeže nebo třeba skautům. 
O co jde 
Je to jednoduché :). Stačí si v okolí činnosti  sdružení nebo spolku udělat čas a nasbírat co nejvíce 
odpadků. Odpadky se často skrývají na loukách, v lese, v trávě, v městských parcích, u rybníků, řek, 
okolo chatek... prostě všude, kde se nacházejí lidé. 
 
Až odpadky nasbírají, udělají děti fotku nebo video 
(např. odkaz na Youtube) s krátkým popisem, za který subjekt jste odpadky sbírali a kde akce 
probíhala, nám zašlou a hotovo. (Fotky z minulého ročníku soutěže jsou zde).  
  
Do kdy fotky posílat? 
Fotky a videa můžete posílat od 22. 6. 2020 do 31.10. 2020, samotné vyhodnocení soutěže proběhne 
1. 11. 2020. 
  
Co můžeou vyhrát? 
V případě výhry získáte peníze na vybavení vašeho zařízení. Peníze můžete využít třeba na sportovní 
a outdoor vybavení, které vám chybí nebo po něm děti touží. Výběr necháme na vás. 
  
Všechno podstatné se dozvíte na téhle stránce: 
https://vycistiles.cz/ 
 
! Prosím dejte vědět o soutěži na stránkách Vašeho ICM  a vložite na váš web krátké oznámení o 
soutěži, které posílám v emailu! 
Budu se těšit na odpověď. Díky, ať se daří! 
 
--  
Vladimír Rokoský  
online marketing 
vladimir@getfound.cz 
www.getfound.cz 
 
 
 
 
 
 
 

https://vycistiles.cz/vyherci-souteze/
https://vycistiles.cz/
mailto:vladimir@getfound.cz
http://www.getfound.cz/
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Tvoření s dětmi 
 

Piškotová květina 
Pomůcky: piškoty, barevné papíry, nůžky, tekuté lepidlo, špejle, zelená 

temperová barva 

Postup: z barevných papírů vystřihneme okvětní lístky, které lepíme na zadní 

stranu piškotu. Piškot tvoří střed květiny. Špejli nabarvíme temperou na 

zeleno. Po zaschnutí seřízneme špičku a zabodneme ze strany do piškotu. 

Hotové kytičky aranžujeme do květináče. 

 

Veselé kameny 
Pomůcky: ploché kameny, akrylové barvy, štětce různé velikosti, sklenice s 

vodou, lak na vlasy a trocha fantazie 

Postup: na kameny malujeme štětcem akrylovými barvami, co se nám líbí. Po 

zaschnutí je možné kámen přestříkat lakem na vlasy, aby se obrázek více leskl. 

Tvoření veselých kamenů vás uklidní a přinese dobrou náladu. 

 

 

Všechno kvete! 

Pomůcky: papírová role od kuchyňských utěrek, zelená tempera, barevné 

papíry, nůžky, lepidlo, papírová tráva 

Postup: papírovou roli natřeme zelenou temperou. Z barevných papírů 

vystřihneme různé druhy květů a zelených lístků. Po zaschnutí barvy, 

připevníme na spodní část role trávu. 

Zbytek role polepíme květy. Použijeme pro dekoraci na okenní parapet. 

Zdroj: http://www.ententyky.cz/tvoreni-s-detmi/  
 

 
 
 
 

http://www.ententyky.cz/tvoreni-s-detmi/
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Hry 
Mafie – městečko Palermo usíná 
 
Jedná se o trošku složitější hru, ovšem slibujeme, že rozhodně stojí za to. Vydáme se do italského 
městečka Palerma, kde řádí nebezpečná mafie. Hra začíná tím, že děti sedí v kruhu (minimální počet 
je 5-6). Vypravěč začne první nocí, kdy mají hráči spát a mít zavřené oči. Během toho vybere mafiány, 
a to tak, že se jich dotkne rukou (v rozumném počtu, např. když je 12 dětí, vybereme max. 3 
mafiány). Menším dětem je dobré říct, že se nemají radovat ani nahlas říkat, že jsou mafiáni, je to 
tajemství. Poté vypravěč vybere ještě stejným způsobem policistu (jmenuje se katány). 
Hra začíná. Městečko se probouzí a pak bude pokračovat další noc. První se vždy budí mafián/i. Ti bez 
zvedání a mluvení prstem ukážou na svoji oběť, jakmile se na jedné shodnou, jdou spát (vypravěč vše 
kontroluje). Další se budí policista, může vždy ukázat na jednoho člověka, zda to je nebo není mafián. 
Od vypravěče dostane odpověď kývnutím hlavy a jde spát. 
 
Městečko se probouzí a jeden člověk je ohlášen jako mrtvý (ten, na kterém se shodla mafie). Občané 
mohou kohokoliv obvinit z toho, že je mafián. Katány může vědět, kdo je mafián, ovšem je dobré 
neprozradit svoji funkci, jinak je jisté, že ho mafiáni brzy odstraní. Poté, co nikdo nechce vznést žádné 
obvinění, je čas pro obhajobu obviněných. Ti mají krátký čas na to, aby zdůvodnili svoji nevinu. U 
menších dětí je dobré zdůraznit to, že se jedná částečně o divadlo, tedy že si důvody mohou vymýšlet 
a všelijak je vylepšovat. Když skončí obhajoby, je čas na soud. Při něm smí každý hlasovat v daném 
kole pouze jednou pro člověka, o kterém si myslí, že je mafián a chce ho odsoudit k smrti. Kdo 
dostane nejvíce hlasů je tedy popraven a vypravěč řekne, kým byl (mafián, policista nebo občan). 
Přichází další noc pro ty, kteří jsou ještě ve hře a ti usínají. Zabití nebo popravení se mohou koukat, 
kdo je kdo, ale nesmí nic prozradit. 
 
Další noc nechá vypravěč opět probudit mafiány, ale jednoho po druhém a ti se musí shodnout, po 
kom vystřelí. Pak se probouzí katány a nakonec všichni. Pokud se mafie neshodla, vypravěč oznámí, 
která okna byla rozbita (po kom bylo stříleno) a opět následují obvinění. Katány může říci kdo je a kdo 
je vrah, ale jestliže určí pravého vraha, tak další noc bude zastřelen mafií, proto by měl katány 
přesvědčovat tak, aby nedal najevo, že to ví na 100%. 
 
Hra je o tom, že čestní občané by měli vysledovat během dne, na kom se mafie shodne pro 
zavraždění, neboť mafiáni se vidí pouze první noc, dále už se nebudí současně a pro úspěšnou vraždu 
se musí shodnout. Často se stane, že se mafián prořekne, použije špatná zájmena a vzápětí si 
uvědomí chybu a je to ještě znatelnější. Mafie vyhrává ve chvíli, kdy má poloviční podíl ve městě, 
neboť v tu chvíli ji nikdo nepřehlasuje. 
 

Hutututu 
Ideální hra, pokud máte mezi dětmi větší věkové rozdíly (stejně, jako třeba škatulata hýbejte se). 
Rozdělte si hřiště (ideálně třeba 5 x 10 metrů) na dvě poloviny dělící čárou a vytvořte dva stejně 
výkonné týmy. Strana, která začíná, vyšle jedno dítě, jehož úkolem je co nejvíce se nadechnout, 
vběhnout do hřiště a přitom volat hutututu do té doby než se dotkne soupeře, chytí ho, a snaží se s 
ním dostat zpátky na své území. Nesmí zapomenout, že po celou dobu musí tutat. Ostatní protihráči 
se ho snaží zadržet a svého hráče si udržet na území. Když hrajícímu, který tutá, dojde dech na území 
protihráče, zůstává tam jako rukojmí a hraje s nimi. Pokud se někoho dotkl a dovedl ho až na své 
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pole, musí ho protihráč následovat. Vyhrává takové družstvo, které má na konci nejvíce hráčů. Hra se 
může i obměnit. Místo, aby všichni zůstali ve hře na hřišti soupeře, vypadávají ze hry úplně. Hra 
končí, nezbyl-li z některého družstva žádný hráč. 
 

Krvavé koleno 
Dá se hrát od alespoň 4-5 hráčů výše. Nejprve se určí, kdo bude krvavé koleno a kdo maminka. Děti si 
určí místo, kde bude skrýš krvavého kolena a kde domeček. Krvavé koleno se jde schovat a děti s 
maminkou do domečku. Pak maminka povídá jednomu z dětí: „Jdi, prosím, do skrýše pro 
brambory.“ Dítě jde k místu ke krvavému kolenu a to na něj bafne. 
Dítě utíká za maminkou a řekne, že tam straší (takto se mohou vystřídat všechny děti, na které krvavé 
koleno bafne). Nakonec se tam jde podívat maminka, které krvavé koleno pošeptá, v kolik hodin si 
pro které dítě přijde. Maminka se vrátí k dětem, vezme je mimo domeček a vytvoří kruh, kdy se drží 
za ruce a točí se dokola. U toho maminka říká: „První hodina odbila, lampa ještě svítila. Druhá hodina 
odbila, lampa ještě svítila“ apod. To se opakuje tak dlouho, dokud nenastane hodina, kterou krvavé 
koleno mamince pošeptalo, pak maminka řekne: „X hodina odbila, lampa už zhasla.“ Na to se všichni 
děti rozprchnou a rychle se snaží dostat zpět do domečku. Mezitím krvavé koleno vyběhne z úkrytu a 
snaží se chytit to dítě, na kterém se potají domluvilo s maminkou. Pokud se určenému dítěti povede 
dostat do domečku včas, prohrává krvavé koleno a hra se hraje znovu. Pokud se krvavému kolenu 
povede určené dítě chytit, chycené dítě se v dalším kole stává krvavým kolenem. 
 
Zdroj: https://blog.homeparkzlicin.cz/tipy-na-venkovni-hry-s-detmi-ktere-muzete-hrat-hned-ted/ 
 

Hry na cesty: 
 
Hádej, kdo jsem – jeden z hráčů se promění na zvíře, věc nebo do nějakého povolání. Ostatní se 
otázkami, na které se dá odpovědět pouze ano nebo ne, snaží vypátrat, kým se stal. 
 

Slovní fotbal – naprostá klasika, jeden hráč vykopává první slovo a další na jeho poslední dvě 
písmena musí vymyslet slovo nové. Cílem je vymyslet takové slovo, na jehož koncovku se již nedá nic 
vymyslet. 
 

Přijela tetička z Číny – první hráč začíná větou „Přijela tetička z Číny, dovezla škopíček špíny a v 
něm plavalo ….“ a doplní první slovo. Druhý hráč to pak musí celé zopakovat a doplní druhé slovo. 
Kdo první tuto posloupnost slov poplete, prohrává. 
 
Uhádni písničku – vyberte si nějakou známou písničku a zkuste ji jen broukat. Děti musí uhodnout, 
která písnička to je. Můžete si ji pak společně pustit a zazpívat. 
 
Zdroj: https://blog.homeparkzlicin.cz/jak-zabavit-deti-behem-cesty-aneb-tipy-na-hry/ 

 
 
 
 
 

https://blog.homeparkzlicin.cz/tipy-na-venkovni-hry-s-detmi-ktere-muzete-hrat-hned-ted/
https://blog.homeparkzlicin.cz/jak-zabavit-deti-behem-cesty-aneb-tipy-na-hry/
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Tak trochu jiná abeceda 

https://mitkamjit.cz/?clanek=2821 
Autoři: SVČ Včelín, Kroužky 609, Bystřice pod Hostýnem 
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Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

 

 

 

 

 

 


