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 Listopad 2020 

Milí přátelé,  
připravili jsme pro Vás listopadové 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 všem v této nelehké době hodně energie, 
radosti a zdraví.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jan Burda, předseda Komory Krajských rad dětí a mládeže 
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Česká rada dětí a mládeže 
#zvladnemeto 
Krize nám ukázala, že pokud se spojíme a budeme se 
vzájemně podporovat, tak překážky překonáme lépe. 
Pandemie nabírá na síle a organizace opět potřebují 
dobrovolníky…  

 
Junák - český skaut 
znovu spojil síly s organizací Elpida, která provozuje 
celostátní bezplatnou Linku seniorů. Dospělí skauti a 
skautky pak dle poptávky pomáhají seniorům s nákupem 
potravin a základních potřeb, s návštěvou pošty nebo 

lékárny. 

 
YMCA v České republice 
pomáhá v prádelně Nemocnice Jindřichův Hradec. 

Chcete také pomoci, ale nevíte, jak?  
Skauti sestavili průběžně aktualizovaný přehled dobrovolnických a dárcovských možností z celého 
Česka. Najdete jej na na www.skaut.cz/zvladnemeto 
Pokud máte další tipy, prosím napište je do komentářů, předáme je skautům k doplnění. 

 

Junák - český skaut 
Myslíme na seniory - budete i vy?  
Lidé z ohrožených skupin by se teď měli vyhýbat místům, kde je vysoké riziko nákazy. Třeba 

obchodům, lékárnám nebo poště. Chcete jim pomoci? Tak o tom dejte vědět!  

Vytiskněte si plakátky - doplňte kontakt - vylepte ve svém okolí - pomozte v rámci svých možností 
a s velkou opatrností.  

Plakátky pro všechny volně 
ke stažení: 
http://bit.ly/nakup_provsechny 

#skaut #zvladnemeto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/crdm.cz/?__cft__%5b0%5d=AZWchUYHY-cH1eUVag_dVe78UwQOf_Ger_a7bZrKdonxIJAl7lSdf9Okyj-9d0BrChwwlV6YjC1o83HjMdpQkfgbPtG7bAomyjQpN-zfqpdMRRpbuAcfvBzPoWbNgOnL8eICYeka07bmZzy5Dl2lD_8_T3sKApDcHIiZ0gNSF71rUw&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/zvladnemeto?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWchUYHY-cH1eUVag_dVe78UwQOf_Ger_a7bZrKdonxIJAl7lSdf9Okyj-9d0BrChwwlV6YjC1o83HjMdpQkfgbPtG7bAomyjQpN-zfqpdMRRpbuAcfvBzPoWbNgOnL8eICYeka07bmZzy5Dl2lD_8_T3sKApDcHIiZ0gNSF71rUw&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/skaut/?__cft__%5b0%5d=AZWchUYHY-cH1eUVag_dVe78UwQOf_Ger_a7bZrKdonxIJAl7lSdf9Okyj-9d0BrChwwlV6YjC1o83HjMdpQkfgbPtG7bAomyjQpN-zfqpdMRRpbuAcfvBzPoWbNgOnL8eICYeka07bmZzy5Dl2lD_8_T3sKApDcHIiZ0gNSF71rUw&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/skaut/?__cft__%5b0%5d=AZWchUYHY-cH1eUVag_dVe78UwQOf_Ger_a7bZrKdonxIJAl7lSdf9Okyj-9d0BrChwwlV6YjC1o83HjMdpQkfgbPtG7bAomyjQpN-zfqpdMRRpbuAcfvBzPoWbNgOnL8eICYeka07bmZzy5Dl2lD_8_T3sKApDcHIiZ0gNSF71rUw&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/ymcavcr/?__cft__%5b0%5d=AZWchUYHY-cH1eUVag_dVe78UwQOf_Ger_a7bZrKdonxIJAl7lSdf9Okyj-9d0BrChwwlV6YjC1o83HjMdpQkfgbPtG7bAomyjQpN-zfqpdMRRpbuAcfvBzPoWbNgOnL8eICYeka07bmZzy5Dl2lD_8_T3sKApDcHIiZ0gNSF71rUw&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/ymcavcr/?__cft__%5b0%5d=AZWchUYHY-cH1eUVag_dVe78UwQOf_Ger_a7bZrKdonxIJAl7lSdf9Okyj-9d0BrChwwlV6YjC1o83HjMdpQkfgbPtG7bAomyjQpN-zfqpdMRRpbuAcfvBzPoWbNgOnL8eICYeka07bmZzy5Dl2lD_8_T3sKApDcHIiZ0gNSF71rUw&__tn__=kK-y-R
http://www.skaut.cz/zvladnemeto?fbclid=IwAR2m0yWxZGM0lwWpMqwR_ODHCH21Yz5_1TH6i7usd3xHpvLEEIbae81YdIs
https://www.facebook.com/skaut/?__cft__%5b0%5d=AZV4zMeCdbKl4yzMRFk9Li0kPDeI23WHOYNQbzPdKPvw2PQ9Dv7aErsvtw_EDXNSGSyM-io4clhRkorvPzpE-UJdBNCdxD-2unZeKj3FN1z68sc8-EuYXJKahILUcRxLuu-d7E04TwczWV8TH4h4HAazaFpUJvLEP3s86_BmZkleTg&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://bit.ly/nakup_provsechny?fbclid=IwAR1W2x-R6nKStqa5sy8aSJN3ePagTOMhjcjfVwbDS7Koya4WhZvMVVFqFp4
https://www.facebook.com/hashtag/skaut?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV4zMeCdbKl4yzMRFk9Li0kPDeI23WHOYNQbzPdKPvw2PQ9Dv7aErsvtw_EDXNSGSyM-io4clhRkorvPzpE-UJdBNCdxD-2unZeKj3FN1z68sc8-EuYXJKahILUcRxLuu-d7E04TwczWV8TH4h4HAazaFpUJvLEP3s86_BmZkleTg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/zvladnemeto?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV4zMeCdbKl4yzMRFk9Li0kPDeI23WHOYNQbzPdKPvw2PQ9Dv7aErsvtw_EDXNSGSyM-io4clhRkorvPzpE-UJdBNCdxD-2unZeKj3FN1z68sc8-EuYXJKahILUcRxLuu-d7E04TwczWV8TH4h4HAazaFpUJvLEP3s86_BmZkleTg&__tn__=*NK-y-R
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Informace o činnosti RADAMBUKu 
 

Ohlédnutí za 20. ročníkem akce BAMBIFEST 
 
Malé ohlédnutí za 20. ročníkem akce BAMBIFEST v Českých Budějovicích, 
zapněte si také zvuk a poslouchejte pěknou písničku Mezi nebem a zemí 
písničkáře Martina Kajaby, který na akci koncertoval. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wK49PlJR4sM 

 

Neboj se babičko, dědečku, zvládneme to!  
 

V době jarní karantény realizoval RADAMBUK s Dětskou organizací Fénix na Slovensku 
mezigenerační projekt „Neboj se babičko, dědečku, zvládneme to!“. Výsledkem projektu je 
československá publikace „Neboj sa starká a starký. Zvládneme to!“ Cílem projektu bylo 

pomoct prarodičům v čase karantény, přijít na jiné myšlenky, zavzpomínat na své mládí a předat 
svoje moudré rady, vzpomínky a vědomosti vnoučatům.  
https://www.do-fenix.sk/wp-
content/uploads/2020/09/08_20_PUBLIKACIA_neboj_sa_starka_web.pdf?fbclid=IwAR26KPwrM0Q9r
uv8Jtq8lsWp7XNgiNpU0k8T_z3-1GUGQMUThtO9kGcIGmQ 

 

 

 

 

 

 

 

5. 10. 2020 – Výtvarná indiánská dílna – 72 hodin 

Pro děti z Dětského diagnostického ústavu v 
Homolích připravil RADAMBUK v rámci 
projektu 72 hodin indiánskou výtvarnou 
dílnu. Na úvod jsme si s dětmi vyprávěli o životě indiánů, o 
jejich zvycích a tradicích. Ve výtvarné dílně si děti vyrobily 
indiánské čelenky, totemy, teepee a odznáčky. Akce se 
zúčastnilo 5 dětí a 5 dobrovolníků. 

https://www.youtube.com/watch?v=wK49PlJR4sM
https://www.do-fenix.sk/wp-content/uploads/2020/09/08_20_PUBLIKACIA_neboj_sa_starka_web.pdf?fbclid=IwAR26KPwrM0Q9ruv8Jtq8lsWp7XNgiNpU0k8T_z3-1GUGQMUThtO9kGcIGmQ
https://www.do-fenix.sk/wp-content/uploads/2020/09/08_20_PUBLIKACIA_neboj_sa_starka_web.pdf?fbclid=IwAR26KPwrM0Q9ruv8Jtq8lsWp7XNgiNpU0k8T_z3-1GUGQMUThtO9kGcIGmQ
https://www.do-fenix.sk/wp-content/uploads/2020/09/08_20_PUBLIKACIA_neboj_sa_starka_web.pdf?fbclid=IwAR26KPwrM0Q9ruv8Jtq8lsWp7XNgiNpU0k8T_z3-1GUGQMUThtO9kGcIGmQ
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16. 10. 2020 – Uklidíme Branišovský les – 72 hodin 

V pátek 16.10.2020 se vydali jednotlivci dobrovolníci uklidit Branišovský les za sídlištěm Máj v 
Českých Budějovicích. Úklid podpořilo Statutární město České Budějovice a zajistilo odvoz odpadu. 
RADAMBUK děkuje všem dobrovolníkům, že přírodě pomáhali i přes nepříznivé počasí, za to, že 

pomáhali, protože chtěli. Pro děti, které se akce z 
důvodu nařízení vlády a epidemiologické situace v ČR 
nemohli účastnit, připravil RADAMBUK foto soutěž a 
výzvy, které mohou děti plnit a pomáhat tak přírodě, 
svému okolí nebo ostatním lidem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 5. , 2. 6. a 3. 10. 2020 - Projektové dny Stavba stanů a přístřešků – projekt 
OPVVV Pod jednou střechou II. 

Projektové dny Stavba stanů a přístřešků jsme 
realizovali ve dnech 30. 5., 2. 6. a 3. 10. 2020 na 
táborové základně u Velešína, kam jsme se přesunuly 
s dětmi z Českých Budějovic. 1. část dne probíhala 
s lektorem teoreticky, formou výkladu a dále formou 
diskuze, děti se podle obrázků učily druhy stanů, 
druhy přístřešků, jak si vybrat vhodný stan na 
požadovanou aktivitu, za správné odpovědi získávaly 
body do celkového hodnocení. 2. část dne byla 
praktická. Každá skupina obdržela stan typu A, stan 
typu kopule a učila se stan postavit, ale také správně 

sbalit. V lese si každá skupina vybudovala přístřešek 
pomocí celt, plachet a provazů. V závěrečné soutěži 
stavěly skupiny stany na čas a při vyhodnocení 
obdržela vítězná skupina drobnou cenu. Celkem se 
projektových dnů zúčastnilo 30 dětí. 
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17. 6., 24. 6., 1. 7. a 7. 10. 2020 - Projektové dny Uzlování – projekt OPVVV Pod 

jednou střechou II. 

Projektové dny Uzlování se konaly ve dnech 17. 
6. , 24. 6., 1. 7. a 7. 10. 2020 v Českých 
Budějovicích. Na úvod lektor udělal mezi dětmi 
průzkum, jestli znají nějaké uzle a umějí je 
uvázat. Většina o nich už slyšela, ale uvázat je 
neuměla. Následovala prezentace, kdy dětem 
odborník ukázal předem uvázané ukázkové uzly 
a diskuze, kdy děti měly za úkol ve skupinách 
přemýšlet o tom, který uzel můžeme, kdy 
použít. Pak už přišla na řadu praxe a praktické 
vázání uzlů. Děti uzlování bavilo a ke konci 
projektového dne těchto 6 základních uzlů 
zvládly. Na závěr přišla soutěž v uzlování mezi 
oběma týmy, které družstvo nejrychleji uváže 
všech 6 uzlů. Projektových dnů se zúčastnilo 32 
dětí.  

20. 10. 2020 – Jednání předsednictva RADAMBUK 

V úterý 20.10.2020 se sešlo předsednictvo RADAMBUKu na jednání. 
Předsednictvo přijalo 2 nové členské organizace - T.O.Nová Dvojka, z.s. 
a Taneční klub Blueberry, z.s., zhodnotilo proběhlou akci BAMBIFEST 
2020 a odsouhlasilo rozpočet RADAMBUKu na rok 2020. 

 

 

 

Sledujte RADAMBUK 

 

https://www.radambuk.cz/ 

 

http://www.icmcb.cz/ 

 

https://www.jihocesketabory.cz/ 

 

https://www.radambuk.cz/
http://www.icmcb.cz/
https://www.jihocesketabory.cz/


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 11 - 2020 

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

6 

http://budejovice.bambifest.cz/ 

 

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

 

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

 

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

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

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

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

 
https://dobromat.cz/podporim/radambuk 

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

• Pokud nakupujete na internetu a chcete nás 
zároveň podporovat, přidejte si do prohlížeče 

tohoto pomocníka: http://dobromat.cz/rozsireni/pridat  

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

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

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

můžete nakoupit 

• Obchod vyplatí z nákupu Dobromatu příspěvek 

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

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 %. 

 

 

 

 

 

http://budejovice.bambifest.cz/
https://jihocesky.mladezkraji.cz/subdom/jihocesky/
https://www.youtube.com/user/radambuk
https://www.instagram.com/radambuk/
https://www.facebook.com/RADAMBUK/
https://www.facebook.com/radambuk.jiznicechy
https://www.facebook.com/radambukmajak/
https://dobromat.cz/podporim/radambuk
https://dobromat.cz/rozsireni/pridat
http://dobromat.cz/
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Projekt Mládež kraji – kraj Jihočeský 

 

https://jihocesky.mladezkraji.cz/ 

 

 

 

 

 

Projekt Halloween 

O víkendu 2. - 3. 10. 2020 jsme v rámci projektu Mládež 
kraji – kraj Jihočeský uspořádali pro 30 dětí a mládež 
zážitkový víkend na šumavské Kvildě na téma Halloween. 
Děti na vlastní kůži prožily svátek a jeho zvyky, poznaly 
jeho původ v keltském svátku Samhain, vyráběly si 
strašidelné obleky, dlabaly dýně, ve výtvarné dílně 
vyráběly různé dekorace, které si odvezly domů a zahrály 
si také strašidelnou noční bojovku.  

 

Projekt Bumperball 

V pondělí 5. 10. 2020 jsme v rámci projektu Mládež kraji 
– kraj Jihočeský připravili pro děti a mládež sportovní 
venkovní akci s názvem Bumperball neboli Fotbal 
v bublinách. Jde o netradiční fyzicky náročný sport, který 
si vyzkoušelo 30 dětí a mládeže spolu s dalšími hrami 
v bublinách – Rybičky, rybáři jedou, Všichni proti všem a 
Zápasy Sumo. Účastníci strávili příjemné sportovní 
odpoledne ve venkovním prostředí, zvýšili svou fyzickou 
zdatnost, naučili se týmové spolupráci a aktivně trávili 
svůj volný čas.  

 

 
 
 
 
 
 

 

https://jihocesky.mladezkraji.cz/
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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 
 

2. - 3. 10. 2020 – kurz Základy první pomoci pro pedagogy 

Dvě vedoucí ze Spolku Děti Řepice a Budweis Bigfoots z.s. se zúčastnily kurzu 
Základy první pomoci pro pedagogy, který uspořádal Oblastní spolek Českého 
červeného kříže České Budějovice ve dnech 2. -3. 10. 2020 v Českých Budějovicích.  
Na akreditovaném kurzu MŠMT se účastnice prakticky naučily základy účinné 1. 
pomoci. Kurz byl spolufinancován z projektu OPVVV Pod jednou střechou II. 

 

 

Vzdělávací kurzy BP Sport 
Nabízíme pro vedoucí z členských spolků RADAMBUKu sportovní vzdělávací kurzy BP 
Sport, na které můžeme finančně přispět. Zájemci ozvěte se prosím na e-mail 

kancelar@radambuk.cz. 
 
Kurz instruktora lyžování – instruktor lyžování 
Místo konání: Pec pod Sněžkou 
Termíny konání: 11. – 16.12.2020, 16. – 21.12.2020, 4. – 9.1.2021, 9. – 14.1.2021, 16. – 21.3.2021, 
21. – 26.3.2021  (tyto termíny jsou na výběr) 
 
Termín a místo konání I.: 21. – 22.11. a 5. – 6.12.2020 v Areálu Monínec – Sedlec – Prčice  
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
 
Termín a místo konání II.:  24. – 27.1.2021 v Chotouni – Jílové u Prahy 
 
 
Kurz instruktora snowboardingu 
Místo konání: Pec pod Sněžkou 
Termíny konání: 11. – 16.12.2020, 16. – 21.12.2020, 4. – 9.1.2021, 9. – 14.1.2021, 21. – 26.3.2021 
(tyto termíny jsou na výběr) 
 
Termín a místo konání I.:  24. – 27.1.2021 v Chotouni – Jílové u Prahy 
 
Kurz instruktora lezení na umělých stěnách kurz 
Termín a místo konání kurzu II.: 28. – 29.11. a 12. – 13.12.2020 v Brně. 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
 
Termín a místo konání kurzu III.: 24. – 25.10. a 7. – 8.11.2020 v Praze. 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
 
Termín a místo konání kurzu IV.: 21. – 22.11. a 5. – 6.12.2020 v Praze. 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
 

mailto:kancelar@radambuk.cz
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 
 

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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Vstupenky z CBsystemu a Ticketportalu dočasně neprodáváme. Informace o zrušených 
představeních či vracení vstupného naleznete v přiložených odkazech.  
https://www.ticketportal.cz/Articles/13?count=220 
https://www.cbsystem.cz/cs/component/content/article/8-aktuality/22-postup-vraceni-
vstupneho?Itemid=112 

 
 

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

na webu http://www.knihobudka.cz/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ticketportal.cz/Articles/13?count=220
https://www.cbsystem.cz/cs/component/content/article/8-aktuality/22-postup-vraceni-vstupneho?Itemid=112
https://www.cbsystem.cz/cs/component/content/article/8-aktuality/22-postup-vraceni-vstupneho?Itemid=112
http://www.knihobudka.cz/
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Českobudějovický studentský projekt ZPĚT NA JEDNA poskytující bezplatné 

doučování dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, hledá nové doučující - zájemci se nám mohou 

ozvat na zpetnajedna@gmail.com 
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„Než to odešleš, tak se zamysli!“ Kampaň upozorňující na sexting 
 

Pozor na to, jak 

komunikujete na internetu. 

Nikdy nevíte, kdy se to otočí 

proti vám. 

Kampaň „Think Before You 

Send“ americké 

organizace Baltimore Child 

Abuse 

Center (BCAC) upozorňuje na 

v současnosti vzrůstající trend sextingu a kyberšikany. Zvyšuje se počet (nejen) dospívajících, kteří 

odesílají sexuálně explicitní zprávy, fotky či videa. Součástí projektu je i povedený spot: 

Poselství kampaně je jednoduché: V reálném světě se chováme jinak než v tom virtuálním. Před 

odesláním zprávy na chatu by měl autor přemýšlet nad tím, zda by něco takového při fyzickém 

rozhovoru vyslovil. 

Zmiňované středisko BCAC se problematice sexuálního zneužívání věnuje už od roku 1987. Každý rok 

pomáhá bezplatně přibližně 1 000 dětí a jejich rodinám. V posledních letech se do jejich portfolia 

dostala právě i témata sextingu a kyberšikany. 

 

O různých formách nátlaku na internetu se dočtete i na našem portále O2 Chytrá škola. 

Hodně užitečných rad získáte také v rámci našeho projektu Nejsem lovnáspojeného s osvětou k 

dokumentárnímu filmu V SÍTI. Na tento snímek se můžete nyní podívat i v naší O2 Videotéce. 

Najdete zde také10 rad, jak se bezpečně chovat na internetu a nedostat se tak do „spárů“ sexuálních 

predátorů. Dali je dohromady tvůrci filmu V SÍTI a programu O2 Chytrá škola (ve spolupráci s 

platformou E-bezpečí). O2 Chytrá škola je hlavním partnerem osvětové kampaně k dokumentu. Více 

o tomto projektu a vystřižené scény z filmu, které jinde neuvidíte, najdete na této stránce. 

Zdroj: https://www.o2chytraskola.cz/novinka/167/nez-to-odesles-tak-se-zamysli-kampan-

upozornujici-na-sexting 

 

 

 

 

 

https://www.bcaci.org/stopsexting/
https://www.bcaci.org/stopsexting/
https://www.bcaci.org/
https://www.bcaci.org/
https://www.bcaci.org/
https://o2chytraskola.cz/clanek/7/kyberneticka-sikana/
https://o2chytraskola.cz/nejsemlovna
https://www.o2tv.cz/videoteka/film/236862/
https://o2chytraskola.cz/documents/O2_Nejsem_lovna_Desatero_skladacka_A7.pdf
https://www.o2chytraskola.cz/nejsemlovna
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Informace z členských spolků RADAMBUKu 
 

Děti Řepice – kalendář na rok 2021 – Asociace náhradních rodin 
 

Podpořte Asociaci náhradních rodin České republiky koupí krásného kalendáře 
na rok 2021. Cena kalendáře je 350,- Kč 
Možný osobní odběr v Řepici v sídle Spolku Děti Řepice, Řepice 133 nebo po 
domluvě v kanceláři RADAMBUKu. 
https://www.facebook.com/watch/?v=622750311678611 
Výtěžek poputuje dětem v pěstounské péči a osvojení na nákup 
kompenzačních pomůcek a financování psychoterapií pro děti deprivované, 
týrané a zneužívané.  

 

Informace z ČRDM 

 
 

SVŮJ PROJEKT PROTO KLIDNĚ ZREALIZUJTE KDYKOLIV DO KONCE ROKU 2020 
Vyhlášení nouzového stavu v ČR se dotýká i termínu naší dobrovolnické akce. 

Zaplavili jste nás pro to logicky dotazy, co máte dělat/nedělat… 

Myslíme si, že důležitější než dodržení oficiálního termínu akce, tedy 15.–18. 10., 
je chuť a dobrá vůle někomu či něčemu pomáhat. SVŮJ PROJEKT PROTO KLIDNĚ 
ZREALIZUJTE KDYKOLIV DO KONCE ROKU 2020. 
Je možné svůj projekt i registrovat až dokonce roku. 

Věříme, že své projekty nezrušíte, právě v této těžké době je dobrovolná pomoc potřebná víc než kdy 
jindy. 
Hodně se ptáte taky na tradiční soutěž akce. ÁNO, BUDE. Vaše „video pomoci“ budete moct opět 
soutěžit o prima ceny. O tom ale více v příště… 
 
Jiří Gurecký 
vedoucí akce 72 hodin 

Archa číslo 5/2020 se ohlédla za létem 
Autor: Jiří Majer  

…A bylo nač se dívat. 

Jakkoli „vzhledem k epidemiologické situaci bylo 
letošní táboření složitější. Taková prověrka odvahy, 
osobní zodpovědnosti a nesmlouvavé hygieny,“ jak 
napsala Soňa Polak ve svém úvodníku k pátému číslu 
letošního ročníku zpravodaje České rady dětí 
a mládeže (ČRDM) Archa. 

https://www.facebook.com/anrcr.cz/videos/622750311678611/?__cft__%5b0%5d=AZXuHc_uPv6FYXWNWmHGteuveauwv9P5HdHRYcqPCzwv__tp964yg3d4tUJo3PnyPaiX3aEFHJE6ynZb-Rh9UymebDRIGL7qDcrzEsW5pBiAvhuU-UkGLznQsCVrp2_mYDkRoe31AYifqn0ZQ6y3fCWvWv-VaE_aA9WVSDFAQkdL6d8GKCIsZMDjxNrEWSmdJdJgb3_EUsOU1ZtsgTIh9wN_DYezypKj-pcC0UbCi8KQOw&__tn__=-UK-R
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Ptáte se, koho můžete v imaginárním zpětném zrcátku, nastaveném Archou s tématem „Ohlédnutí 
za létem“, uvidět? 
Pokud jde o nevládní organizace pracující ve prospěch dětí a mládeže, tak například Asociaci TOM 
(Letos tomíci makali na jihu Čech aj.), Klub Pathfinder (Dva Tábory Klubu Pathfinder), Mladé 
chovatele zvířat, z.s. (Mladí chovatelé bilancují léto), spolek Pionýr (Pionýrské léto 2020 z více úhlů), 
Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska (Tak trochu jiné prázdniny), Spolek HATASPO, 
člena Sdružení dobrovolných hasičů Klopotovice (Hasičský tábor Morava podvacáté), Prázdninovou 
školu Lipnice (Léto v Prázdninovce) či Římskokatolickou farnost – děkanství Vysoké Mýto (Tábor 
s malým oslíkem). 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky letos 29. května 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 prošel Senátem, podepsal ho 
i prezident republiky, a novela tak začne platit od 1. ledna 2021. Jaké okolnosti vznik návrhu a jeho 
schvalování ve sněmovně provázely? To se dozvíte v rozhovoru Michaly K. Rocmanové se skautem 
a poslancem Janem Farským z hnutí STAN. 

„Z počátku se to zdálo nemožné, ale jak jsem začal obcházet poslance ze všech politických stran, 
vypadalo to lépe a lépe. S pomocí Aleše Sedláčka jsme vytipovali klíčové poslance, kteří mají blízko 
k mládeži, a ty jsem postupně obcházel. A jak jsem oslovoval jednoho poslance po druhém, šance 
na prosazení byla větší a větší. Velkým pomocníkem byl Radek Zlesák, který mi prošlápl cestu k ANO 
a Milanu Hniličkovi a Janě Pastuchové. A když jsem měl dostatek hlasů, stáhl jsem se, protože kdyby 
to byl příliš ´můj´ návrh, na truc by ho mnozí nepodpořili. To je bohužel politická realita,“ říká 
v rozhovoru Jan Farský. 

Překotný běh událostí někdy bohužel vylučuje, aby vše, co si v Arše přečtete, bylo stále aktuální. 
Příkladem může být otevřený dopis předsedy ČRDM Aleše Sedláčka ministru zdravotnictví Romanu 
Prymulovi z konce září – bez ohledu na to, že obsah dopisu vysvětlující postoj České rady ke 
konkrétnímu omezování volnočasových aktivit jistě platí principiálně i nadále, restriktivní opatření 
kvůli koronaviru mezitím dosáhla ze známých důvodů jiné, vyšší úrovně… K aktivitám národní rady se 
vztahují rovněž texty ČRDM a dětský ombudsman, Schůzka na ministerstvu, ČRDM a nominace 
do EHSV a ČRDM k dění v Bělorusku. 
Na anketní otázku Archy, zda koronavirová pandemie nějak změnila jejich plány na léto, tentokrát 
odpovídali extrémní biker Jan Kopka a vedoucí Centra polární ekologie na Přírodovědecké fakultě 
Jihočeské univerzity Marie Šabacká… 

…Čímž lehce naznačuji, že k přečtení a prohlížení je toho v nové Arše víc. Tak se začtěte a zadívejte, 
chcete-li: 

http://www.adam.cz/clanek-2020100023-archa-cislo-5-2020-se-ohledla-za-letem.html 

 

http://www.adam.cz/clanek-2020100023-archa-cislo-5-2020-se-ohledla-za-letem.html
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Strategie vzdělávání do roku 2030+ schválena Vládou ČR 
Autor: MŠMT  

Vláda ČR v pondělí 19. října 2020 

schválila Strategii vzdělávací politiky ČR 

do roku 2030+. Dokument vznikal téměř 

dva roky. 

Úkolem Strategie 2030+ je jasně stanovit 

směr rozvoje školství a priority investic 

na dalších deset let. Cílem je modernizovat vzdělávací systém Česka v oblasti regionálního 

školství, zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení, připravit ho na nové 

výzvy a zároveň řešit problémy, které v českém školství přetrvávají. Strategie 2030+ má dva 

hlavní strategické cíle. První se zaměřuje na proměnu obsahu a způsobu vzdělávání, druhý 

na snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání a rozvoj potenciálu všech dětí. Cesty 

k realizaci těchto cílů představují jednotlivé strategické linie, kterých je celkem pět – 

proměna samotného vzdělávání, problematika nerovností, podpora pedagogů, zvýšení 

odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce a zajištění stabilního financování. 

K jakým konkrétním krokům by mělo v průběhu dekády dojít? 

Ministerstvo chce zmodernizovat, vybavit a metodicky vést školy, 

zavést digitální technologie a podpořit inovace, provzdušnit objem 

učiva a realizovat nové metody přípravy a hodnocení žáků tak, aby 

získali znalosti, dovednosti a postoje využitelné v osobním, 

profesním i občansky zodpovědném životě. V rámci intervencí se 

ministerstvo chce také zásadním způsobem věnovat přípravě 

nových a podpoře stávajících pedagogů, profesionalizaci ředitelů škol nebo snížení 

administrativní zátěže škol. 

Na všech těchto tématech se shodla odborná i široká veřejnost, 

která se do přípravy strategie zapojila. Práce na Strategii 2030+ 

byly zahájeny v roce 2018. V lednu roku 2019 byla ministrem 

školství ustavena osmičlenná externí expertní skupina 

pod vedením prof. Arnošta Veselého, která v rámci 

participativního procesu tvorby připravila výchozí dokument Hlavní směry vzdělávací politiky 

ČR 2030+. V listopadu roku 2019 představilo MŠMT tento materiál na veřejné konferenci 

a do konce roku 2019 probíhala jeho veřejná konzultace. V lednu 2020 zahájil tým MŠMT 

práce na samotném textu Strategie 2030+ a na formulacích klíčových opatření vedoucích 
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k naplnění cílů. Proces tvorby strategie na jaře 2020 ovlivnila pandemie, která omezila 

plánované veřejné akce. Přesto se v červnu podařilo uskutečnit třídenní on-line konferenci, 

kterou v přímém přenosu či ze záznamu sledovalo více než 8 700 lidí. V následující veřejné 

on-line konzultaci obdrželo MŠMT téměř 450 podnětů od všech aktérů vzdělávání – žáků, 

rodičů, pedagogů, ředitelů škol, vedení obcí a měst, podnikatelského i neziskového sektoru, 

odborníků i široké veřejnosti. 

„Jsem rád, že se podařilo tento klíčový dokument připravit takto transparentně a otevřeně. 

Ministerstvo využívalo pestrou paletu komunikačních nástrojů, včetně sociálních sítí. Cílem 

bylo, aby jak odborná, tak i široká veřejnost byla co možná nejvíce informována o budoucích 

plánech v oblasti vzdělávacího systému ČR a mohla tyto plány sama aktivně ovlivnit. Jsem 

velmi potěšen, že je tolik lidí, kteří chtějí přispět a změnit školství k lepšímu. Nejen expertní 

skupině a kolegům z ministerstva, ale také všem lidem, kteří se zapojili, a věřím, že budou 

zapojovat i nadále, patří můj velký dík,“ komentoval přípravu strategie ministr Robert Plaga. 

„Chceme, aby se podařilo vytyčené cíle Strategie 2030+ naplnit, a proto postupujeme 

projektově. Jsou stanovena tři implementační období, která budou mít jasně určeny své 

konkrétní cíle s harmonogramem, výstupy a indikátory, díky kterým bude možno zhodnotit 

jejich plnění.“ 

Text Strategie 2030+ naleznete ke stažení zde. 

Informace o Strategii 2030+ a aktuálním dění můžete sledovat na facebookovém profilu 

Strategie 2030+. 

Proč vznikla nová strategie? 

S končící účinností Strategie vzdělávací vzdělávací politiky ČR do roku 2020bylo nutné 

připravit nový kontinuálně navazující dokument, který definuje priority, cíle a opatření 

vzdělávací politiky a vzdělávacího systému... 

Více o přípravě Strategie 2030+ se dozvíte na stránkách MŠMT: 

www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Související: 

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 

( http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie-2020_web.pdf) 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
https://www.facebook.com/Edu2030plus
https://www.facebook.com/Edu2030plus
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie-2020_web.pdf
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Letošní Ceny Přístav předáme v lepších časech 

Vzhledem k vládním opatřením v ČR se 

předávání ocenění za nadstandardní podporu 

mimoškolní práce s dětmi a mládeží letos 

neuskuteční. Slavnostní vyhlášení 19. ročníku je 

odloženo na příští rok (2021). Uvažujeme o 

příjemném letním předávání cen pod širým 

nebem. Včas Vás budeme informovat. Nicméně, 

nominace zůstávají otevřeny. Své mimořádné 

podporovatele můžete poctít nominací zde. 

Online školení ESO  

Srdečně Vás zveme na online školení ESO. Školení jsou 
připravena jak pro stávající uživatele Skeleton ESO, tak 
i pro ty, kteří si chtějí ESO detailně prozkoumat a až 
poté případně zakoupit. 
Školení je zdarma. Přesný program školení najdete 
níže, u jednotlivých termínů. 
úterý 3. 11. 2020 
Jednoduché účetnictví – projdeme kompletně modul 
jednoduchého účetnictví. Nutno před školením 

zhlédnout celou sérii č. 2 na YouTube kanálu Skeleton ESO. 
čas: 20:00–21:30 
středa 4. 11. 2020 
Podvojné účetnictví – projdeme kompletně modul podvojného účetnictví. Nutno před školením 
zhlédnout celou sérii č. 3 na YouTube kanálu Skeleton ESO. 
čas: 20:00–21:30 
 
Všechna školení budou probíhat přes platformu Google Meet, a to na tomto 
odkazu: https://meet.google.com/qbs-dzky-feo 
Těšíme se na brzké online shledání a snad podnětné brouzdání programem ESO. 
Tomek Hurt, tomas.hurt@crdm.cz 
Napsal: Marek Krajči 

Evropské karty mládeže EYCA 
Staň se členem EYCA panelu mládeže! Po 2 roky budeš 

mít možnost spolu s dalšími 9-ti mladými lidmi z celé 

Evropy pracovat na definování a plnění strategie EYCA. 

Pro více informací navštiv https://www.eyca.cz/.../stan-

se-clenem-mezinarodniho-tymu... 

http://pristav.crdm.cz/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1-n9MPOnbQi6TpDTNdtfCcKGUJrzUkr9
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1-n9MPOnbQg3ZBGLqAOdcBESWMqcrvLX
https://meet.google.com/qbs-dzky-feo
mailto:tomas.hurt@crdm.cz
https://www.facebook.com/eyca.cz/?__cft__%5b0%5d=AZX8PUbDC20yCPYN2mHpoR1xYnK4KJ4_6KqjvnA9A-8gAwnlVryxKOzOkpy6MMYMr_Ufoa5gIEF_JQ4W5KwRBNYl2YS38a9ij2XFq7JvL8jxM0NAahgAspvBRlbjlSXYk2sWAhRS4d82G9qlgRPCv12OKpw5MS9JWW96Ued57l9-Ug&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.eyca.cz/novinky/stan-se-clenem-mezinarodniho-tymu-eyca?fbclid=IwAR0_0jpKyae9AtlxKgj740Gi_4IPJBkct4uqgn3iS-QVC6tWlbAJMLIoH6A
https://www.eyca.cz/novinky/stan-se-clenem-mezinarodniho-tymu-eyca?fbclid=IwAR0_0jpKyae9AtlxKgj740Gi_4IPJBkct4uqgn3iS-QVC6tWlbAJMLIoH6A
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Video: Zemský ráj to napohled! 
Autor: redakce ČRDM 

http://www.adam.cz/clanek-

2020100070-video-zemsky-raj-to-

napohled.html 

Hymna České republiky - Česká 

televize 

Režie: Petr Krejčí 

Aranžmá a hudební režie: Jan Maxián 

Interpreti: Anna Čtvrtníčková, Valentýna Dvořáková, Vojtěch Dyk, Jan Maxián, Matěj Ruppert 

LOKACE 

Kde domov můj... 

1. Pohled z Hrubého Jeseníku na hřeben Králického Sněžníku – severní hranice Moravy 

2. Děvín – jižní hranice Moravy (krajinná) 

3. Jizerskohorské bučiny – severní hranice Čech (krajinná) 

4. Staňkovský rybník, Třeboňsko – jižní hranice Čech 

Voda... 

5. Labe – horní tok největší české řeky, východní Čechy 

6. Morava – detail horního toku největší moravské řeky s kvetoucím lakušníkem vzplývavým, severní 

Morava 

7. Meandry Vltavy – česká národní řeka, jižní Čechy 

Bory… 

8. České Švýcarsko v okolí Pravčické brány – reliktní bory na temenech skal, národní park, severní 

Čechy 

9. Kotel, Krkonoše – s porosty původní borovice kleče, 

V sadě… 

10., 11. Mandloňový sad, Hustopečsko – jižní Morava 

12. Vstavač bledý – Valašsko 

Zemský ráj… 

13. Pálava – jižní Morava 

14. Krkonoše ze Sněžky – nejstarší národní park 

http://www.adam.cz/clanek-2020100070-video-zemsky-raj-to-napohled.html
http://www.adam.cz/clanek-2020100070-video-zemsky-raj-to-napohled.html
http://www.adam.cz/clanek-2020100070-video-zemsky-raj-to-napohled.html
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Domov můj… Harmonická kulturní krajina 

15. Milá, České Středohoří – česká „zahrádka“, střední Čechy 

16. Blatiny, Českomoravská vrchovina 

17. Čertoryje – jihovýchodní Morava, nejbohatší orchidejové louky střední Evropy 

16. Podhora, vodní nádrž, Slavkovský les – západní Čechy 

17. Trosky, Český ráj – východní Čechy 

18. Praha, Vyšehrad 

19. Nová ves, Česká Kanada - lidový urbanismus, vesnice v unikátním půdorysu dřevorubecké pily 

20. Krátká, Žďárské vrchy – Vysočina 

21. Jizerské hory – rašelinné jezírko 

https://www.youtube.com/watch?v=85c7UculKxI 

NEKAŠLEJME NA DRUHÉ! 
16.10.2020  |  
Výzva nevládních organizací občanům ČR ke 
koronaviru 
V jarní vlně šíření koronaviru čelily nevládní 
organizace náporu klientů a práce srovnatelnému 
se středně velkou katastrofou. Situace se 
opakuje, jen s mnohem horšími čísly. 
Nemalá část společnosti v právě probíhající vlně 
přesto podle průzkumů nedodržuje ani základní 
doporučení. Zlehčuje situaci, je unavená a 

frustrovaná z karantény na jaře, nedůvěřuje institucím nebo některým politikům, kterým vyčítá 
zmatečnou komunikaci a podcenění příchodu druhé vlny. Významnou roli hraje bezpochyby i finanční 
nejistota, do které vstupují a jejich výpadky v příjmech je proto třeba přiměřeně kompenzovat. 
Jsme svobodné organizace, které mohou mít vůči veřejným politikám tisíc a jednu výhradu, ale teď je 
potřeba táhnout za jeden provaz. 

• Vyzýváme k soucitu s těmi, které může vir připravit o život nebo ponesou druhotné 
následky. Jde často o naše klienty: obyvatele domovů seniorů a klienty pečovatelských 
služeb, lidi bez domova, s psychickým nebo zdravotním hendikepem, sociálně slabší. Další 
ponesou následky kvůli délce opatření a propadu ekonomiky a našimi klienty se stanou: noví 
lidé v exekuci a bez práce, matky samoživitelky, lidé s duševními či zdravotním 
onemocněními či vyššími nároky na péči, kteří kvůli přetíženosti služeb nedostanou 
potřebnou pravidelnou péči, oběti trestných činů nebo děti s nižší úrovní vzdělání, které se 
později hůře uplatní na trhu práce. Zvířata se stanou bezprizorními a jejich majitelé nebudou 
mít kvůli ztrátě zaměstnání finance na jejich péči. 

• Vyzýváme proto k dodržování základních pravidel, o kterých víme, že fungují: nosme při 
kontaktu s druhými roušky, zdržme se v nejbližších týdnech sociálních kontaktů, vyhýbejme 
se větším skupinám, udržujme odstup dva metry, myjme si ruce a používejme dezinfekci, 
zavolejme lékaři, pokud pociťujeme příznaky onemocnění, využijme aplikaci erouska.cz. 
Nekašlejme na druhé, nedodržování pravidel povede jen k rozsáhlejším opatřením v 
budoucnu. 

https://www.youtube.com/watch?v=85c7UculKxI
https://zivotbehempandemie.cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/otazky-a-odpovedi/
https://erouska.cz/
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• Sdílejte naši výzvu a podporujte své nejbližší. Pokud můžete, pomozte svým sousedům a 
lidem v okolí. Překonejte ostych a nabídněte pomocnou ruku. 

KDO JSME A CO DĚLÁME 
Nevládní organizace zabezpečují tři čtvrtiny kapacit všech sociálních služeb v Česku: provozujeme 
hospice, azylové domy, chráněné byty pro handicapované, domovy seniorů, poskytujeme ambulantní 
a terénní asistenční služby, podporujeme děti, mladistvé i rodiny ze znevýhodněného prostředí. 
Poskytujeme masivní podporu vzdělávacímu systému, zabezpečujeme volnočasové a sportovní 
aktivity pro desítky tisíc dětí. Organizujeme kulturní aktivity. Bojujeme proti korupci, poskytujeme 
zdravotnickou a humanitární pomoc v případě krizí doma i v zahraničí a bezplatné právní poradenství 
lidem, kteří si ho nemohou dovolit. Usilujeme o stabilní a spravedlivější zdravotní a sociální systém, 
hájíme práva slabších, menšin, cizinců, dětí, žen, chráníme přírodu a pomáháme zvířatům. 
Během první vlny pandemie jsme pomáhali lidem i státům: asistovali jsme těm nejohroženějším – 
vyčerpaným lékařům, lidem trpícím uprostřed násilí, chudoby, dalších epidemií i těm, kteří nemají 
střechu nad hlavou. V Česku jsme čelili náporu tisíců volajících na krizové psychologické a právní 
poradenské linky, kde jsme násobně navyšovali kapacity.  
Doučovali jsme vzdáleně tisíce dětí a zprostředkovávali jejich spojení se školou, učitelům otevřeli 
bezplatné vzdělávací lekce. Byli jsme v pravidelném kontaktu s klienty sociálních služeb a lidmi, 
kteří doma pečovali o své blízké. Distribuovali jsme téměř dva tisíce tun potravin z potravinových 
bank a pomáhali s donáškou léků nejohroženějším skupinám obyvatel. Poskytovali jsme pomoc 
obětem domácího násilí i lidem, kteří byli napadeni pro to, že je někdo označil za covid pozitivní. A 
ovšem šili roušky. 
Přes všechna platná omezení stále fungujeme. Znáte-li někoho, kdo potřebuje pomoc, nebo 
potřebujete-li sami asistenci, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro vás. 
http://crdm.cz/clanky/nekaslejme-na-druhe/ 
 

Online schůzka s premiérem 

15.10.2020  |    

Dne 14. 10. 2020 se předseda ČRDM Aleš Sedláček 
na hodinu, prostřednictvím online přenosu, potkal 
s premiérem Andrejem Babišem a státní tajemnicí 
pro evropské záležitosti Milenou Hrdinkovou. Jak 
hodnotí toto jednání? „Tématem schůzky, kterou 
zorganizoval ředitel organizace Člověk v tísni Šimon 
Pánek a na kterou přizval i zástupce dalších NNO z oblasti 
sociální, bylo rozdělení peněz v budoucích operačních 
programech v ČR. Do České republiky ‚přiteče‘ o něco 
méně peněz než v současném období. To je věc, se kterou 
jsme počítali. Co nás ale překvapuje, je snaha 

Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) přesunout část peněz původně plánovaných pro operační 
programy MPSV a MŠMT směrem k programu IROP (Integrovaný regionální operační program), který 
má pod sebou MMR. Naší snahou nebylo přesvědčit premiéra, že stavět dálnice nebo nemocnice je 
špatně. Snažili jsme se z praxe popsat, jak veliká šíře aktivit je dnes z prostředků EU hrazená a jak moc 
se to státu vrací. A jak málo plánovaný přesun přinese infrastrukturní výstavbě a jak moc chybějící 
prostředky uškodí ve vzdělávání a sociální oblasti. 

http://crdm.cz/clanky/nekaslejme-na-druhe/
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U nás se jedná o peníze na vzdělávání vedoucích, přípravu a zkoušení nových metod a programů 
pro děti. Peníze od státu stagnují v naší oblasti již mnoho let. MŠMT při naší snaze o navýšení 
a vyjednávání v Poslanecké sněmovně reagovalo tak, že navýšení tu existuje, jelikož tu je Operační 
program VVV (Výzkum, vývoj a vzdělávání), kde jsou výzvy na podporu neformálního vzdělávání. Ty se 
po plánovaném snížení patrně stanou jen zbožným přáním. 
No, ale jelikož se na každé situaci dá najít něco pozitivního, tak bych celou záležitost viděl asi takto: 

1. premiér je vůbec ochotný se o věci bavit; 
2. k tzv. měkkým projektům je nedůvěřivý a pamatuje si nějaké příklady projektů, které mu 

přijdou zbytečné (nakonec se ukázalo, že se nejedná o projekty z OP JAK (Jan Amos 
Komenský), ale OPZ (Operační program Zaměstnanost), tedy z MPSV); 

3. premiér zorganizoval další schůzku k tématům, která chce řešit přímo on. Jedná se o pobytová 
zařízení, poskytující sociální služby a dluhové poradenství, a návaznou legislativu. Zaujala ho 
i pasáž věnovaná práci s lidmi s trestní minulostí; 

4. k dalším tématům se sejdeme s ministryní MMR Klárou Dostálovou a státní tajemnicí Milenou 
Hrdinkovou. K propojení na místě došlo; 

5. výši plánovaného přesunu v neprospěch měkkých projektů plánuje vláda po zasedání 
konaném 14.  10. 2020 jen poloviční, než tomu bylo při posledním jednání rady pro ESIF 
(Evropské strukturální a investiční fondy, tedy v návrhu, který jsme 14. 10. kritizovali); 

6. nic není definitivní. Uzavře se to zhruba v dubnu.“ 

Nominace na post předsedy/předsedkyně 2020–2023 

Kandidovat na pozici předsedy/předsedkyně 

ČRDM může jednotlivec či jej může nominovat 

členská organizace ČRDM. 

http://crdm.cz/clanky/aktuality/nominace-

kandidatu-na-posty-predsedypredsedkyne-

crdm-a-clenu-predstavenstva-2020-2023/  

Nominace probíhá písemnou formou a měla by obsahovat osobní motivaci, volební vizi a program, 

Nominování byli: 

• Aleš Sedláček (nominovala Asociace turistických oddílů mládeže ČR) 
• Aleš Sedláček (nominoval Klub Pathfinder z.s.) 
• Aleš Sedláček (nominovala Česká tábornická unie, z.s.) 
• Aleš Sedláček (nominovala Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s.) 

 
Nominace na posty v Představenstvu ČRDM 2020–2023: 

Každá členská organizace má možnost zaslat nominaci na post v Představenstvu ČRDM. Nominace 

zasílejte písemně a to v tištěné nebo elektronické podobě tak, aby se dala zveřejnit na této stránce.  Z 

textu nominace by mělo být zřejmé, kdo, kým a na jakou pozici je nominovaný, dále souhlas 

s nominací a osobní motivace pro účast v Představenstvu ČRDM. 

http://crdm.cz/clanky/aktuality/nominace-kandidatu-na-posty-predsedypredsedkyne-crdm-a-clenu-predstavenstva-2020-2023/
http://crdm.cz/clanky/aktuality/nominace-kandidatu-na-posty-predsedypredsedkyne-crdm-a-clenu-predstavenstva-2020-2023/
http://crdm.cz/clanky/aktuality/nominace-kandidatu-na-posty-predsedypredsedkyne-crdm-a-clenu-predstavenstva-2020-2023/
http://crdm.cz/download/nominace2020-ales-sedlacek-tomas-hurt-asociace-tom.pdf
http://crdm.cz/download/nominace2020-ales-sedlacek-jakub-fraj-jakub-sotl-klub-pathfinder.pdf
http://crdm.cz/download/nominace2020-ales-sedlacek-ctu.pdf
http://crdm.cz/download/nominace2020-ales-sedlacek-aksm.pdf
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Nominování byli: 

• Jan Burda (nominovali Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska, Plzeňská krajská rada dětí a 
mládeže, Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského 
kraje, RADAMOK – Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje) 

• Tomáš Hurt (nominovala Asociace turistických oddílů mládeže ČR) 
• Jakub Fraj (nominoval Klub Pathfinder z.s.) 
• Jakub Sotl (nominoval Klub Pathfinder z.s.) 
• Vlastimil Jura (nominoval Projekt Odyssea z.s.) 
• Ondřej Vojta (nominovalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska) 
• Veronika Wodere (nominovala Česká tábornická unie, z.s.) 

Volební Valné shromáždění ČRDM se bude konat ve čtvrtek 19. 11. 2020 od 16:30 
hodin prostřednictvím videokonference. 

 

Další informace 
 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v 
Českých Budějovicích 

 

 

Koronavirus - důležité informace pro veřejnost 

 

 

 - Co mám dělat, když....upřesnění pojmů (23.10.2020) 

 

 - Co mám dělat, když jsem byl v kontaktu s pozitivně testovanou osobou (23.10.2020) 

 

 - Co mám dělat, když mám negativní výsledek testu (23.10.2020) 

 

 - Co mám dělat, když mám pozitivní výsledek testu (23.10.2020) 

 

 - Co mám dělat, když se u mě projevily příznaky COVID-19 (23.10.2020) 

 

 

 

 

 - Usnesení vlády ČR ze dne 21. 10. 2020 k přijetí krizových opatření 

 

 - Vyhlášení nouzového stavu - co aktuálně platí  - Vláda ČR 

 

 - Seznam všech mimořádných opatření vydaných MZ ČR 

 

http://crdm.cz/download/nominace2020-jan-burda-krajske-rady.pdf
http://crdm.cz/download/nominace2020-jan-burda-krajske-rady.pdf
http://crdm.cz/download/nominace2020-jan-burda-krajske-rady.pdf
http://crdm.cz/download/nominace2020-ales-sedlacek-tomas-hurt-asociace-tom.pdf
http://crdm.cz/download/nominace2020-ales-sedlacek-jakub-fraj-jakub-sotl-klub-pathfinder.pdf
http://crdm.cz/download/nominace2020-ales-sedlacek-jakub-fraj-jakub-sotl-klub-pathfinder.pdf
http://crdm.cz/download/nominace2020-vlastimil-jura-projekt-odyssea.pdf
http://crdm.cz/download/nominace2020-ondrej-vojta-shcms.pdf
http://crdm.cz/download/nominace2020-veronika-wodere-ctu.pdf
https://www.khscb.cz/storage/userfiles/file/Verejne%20zdravi/2020/letak%20MZ%20-%20Co%20Kdyz%20-%20pojmy.pdf
https://www.khscb.cz/storage/userfiles/file/Verejne%20zdravi/2020/letak%20MZ%20-%20Co%20Kdyz%20-kontakt.pdf
https://www.khscb.cz/storage/userfiles/file/Verejne%20zdravi/2020/letak%20MZ%20-%20Co%20Kdyz%20-C-.pdf
https://www.khscb.cz/storage/userfiles/file/Verejne%20zdravi/2020/letak%20MZ%20-%20Co%20Kdyz%20-C+.pdf
https://www.khscb.cz/storage/userfiles/file/Verejne%20zdravi/2020/letak%20MZ%20-%20Co%20Kdyz%20-%20Priznaky.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/usneseni-vlady-cr-ze-dne-21-10-2020-k-prijeti-krizovych-opatreni/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/
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https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/ 

Hledáme dárce anti-covidové rekonvalescentní plazmy pro možnou léčbu 
pacientů s covid-19 

V průběhu infekce covid-19 se v těle nemocného vytvářejí specifické protilátky proti viru, který je 
původcem nemoci (SARS-CoV-2). Tyto protilátky v krvi vyléčené osoby přetrvávají delší dobu po 
uzdravení. Podání plazmy odebrané osobě, která onemocnění prodělala (tzv. rekonvalescentní 
plazmy), je jednou z možností, jak nemocné s infekcí covid-19 léčit. Bližší informace 

Vláda prodloužila nouzový stav a s ním i všechna dosud platná krizová 
opatření do 20. listopadu 

Nouzový stav v České republice potrvá do 20. listopadu. Na základě předchozího souhlasu 

Poslanecké sněmovny o jeho prodloužení o tři týdny rozhodla vláda na mimořádné schůzi 30. října 

2020. Současně k témuž datu s drobnými změnami a doplněními prodloužila i všechna krizová 

opatření, která měla vypršet v úterý 3. listopadu. Tisková zpráva (30. 10. 2020) 

 

PODPORA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2021 V 

OBLASTI PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvy k podání 
žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „žádosti“) na podporu aktivit dětí a mládeže v roce 2021. 
Výzvy jsou zaměřeny na podporu nestátních neziskových organizací, které se věnují práci s 
dětmi a mládeží, příp. pracovníkům s dětmi a mládeží. 
Žádosti pro rok 2021 se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému ISPROM na 
adrese https://isprom.msmt.cz. ISPROM bude otevřen pro vkládání žádostí v první polovině 
listopadu 2020. 
Termín pro podání žádostí je uveden u jednotlivých výzev. Upozorňujeme, že pro splnění lhůty 
musí být žádost tento den již doručena na MŠMT! 
  
Výzva č. 1 pro „NNO uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“   
Oprávněný žadatel: je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“  

https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/
https://koronavirus.mzcr.cz/hledame-darce-anti-covidove-rekonvalescentni-plazmy-pro-moznou-lecbu-pacientu-s-covid-19/
https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-prodlouzila-nouzovy-stav-a-s-nim-i-vsechna-dosud-platna-krizova-opatreni-do-20-listopadu
https://isprom.msmt.cz/
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Termín pro podání žádostí: 7. 12. 2020  
Výzva_uznanéNNO.pdf 
Příloha1_Tábory 
Příloha2_Pokyny_k_žádostem_o_změny 
Příloha3_avízo_o_vratce 
Příloha4_rozpočet_projektu_dle_aktivit 
Příloha5_kritéria_věcného_hodnocení 
 
Výzva č. 2 střešní organizace 
Oprávněný žadatel: na základě svazového principu sdružuje právnické osoby, které mají alespoň v 
70 % ve svých zřizovacích dokumentech zakotvenu práci s dětmi a mládeží jako jednu ze stěžejních 
činností  
Termín pro podání žádostí: 7. 12. 2020  
Výzva_střešní organizace.pdf 
Příloha1_Tábory 
Příloha2_Pokyny_k_žádostem_o_změny 
Příloha3_avízo_o_vratce 
Příloha4_rozpočet_projektu_dle_nákladových_položek 
Příloha5_kritéria_věcného_hodnocení 
 
Výzva č. 3 pro ostatní NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží 
- bude zveřejněna do poloviny listopadu 2020 

Soutěžte o ceny s projektem Kraje pro bezpečný internet! 

 

I letos se žáci a studenti základních a středních škol mohou zapojit do soutěže s projektem Kraje 
pro bezpečný internet a vyhrát hodnotné ceny! Pro žáky a studenty jsou připraveny aktualizované 
e-learningové lekce a krátké videospoty, kde se dozví nejdůležitější informace z oblasti 
bezpečného chování na internetu. Lekce jsou zaměřené na sociální sítě, kyberšikanu, 
kybergrooming nebo používání mobilních telefonů. V dnešní době, kdy se opět výuka pozvolna 
přesouvá do online světa, je důležité problematiku bezpečného chování na internetu 
nepodceňovat a věnovat ji pozornost.  
Na tyto vzdělávací materiály, které je možné využít k samostudiu (případně i k distanční výuce) či 
ve výuce navazuje soutěžní znalostní kvíz. Po správném zodpovězení dvaceti otázek jsou soutěžící 
zařazeni do slosování o hodnotné ceny. Žáci a studenti si také mohou po absolvování soutěžního 
kvízu zasoutěžit i v Kvízu PLUS, který je určen pro opravdové znalce problematiky elektronické 
bezpečnosti a opět zde mohou získat hodnotné ceny od partnerů projektu společností Microsoft a 
GORDIC.  
Každý měsíc losujeme z úspěšných absolventů soutěžního kvízu dva výherce chytrých náramků.  

https://www.msmt.cz/file/54150_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54158_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54157_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54156_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54154_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54153_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54151_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54158_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54157_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54156_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54155_1_1/
https://www.msmt.cz/file/54152_1_1/
https://www.kraj-jihocesky.cz/sites/default/files/2020-10/KPBI-w.jpg


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 11 - 2020 

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

26 

Lekce a soutěžní kvíz jsou dostupné na webu www.KPBI.cz. Soutěžní kvíz poběží do konce února 
2021. Poté bude následovat losování vítězů a prezenční krajská finále soutěžního kvízu PLUS.  
Projekt Kraje pro bezpečný internet je realizován po záštitou Asociace krajů ČR. V rámci svých 
aktivit také úzce spolupracuje s Policií ČR. Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost o rizicích 
internetu a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu jsou kromě e-learningových kurzů 
pro žáky a studenty, připraveny lekce pro učitele, rodiče a veřejnost, sociální pracovníky a policisty 
a videospoty pro rodiče, seniory a pro mládež.  
V loňském roce se do soutěžního kvízu zapojilo více jak 35 000 žáků a studentů. Z výsledků 
testování vyplynulo, že největší obtíže při bezpečném chování na internetu dělají žákům a 
studentům otázky související se sdílením osobních údajů a fotografií. 

Nábor dobrovolníků v Jihočeském kraji  

Současný vývoj a šíření nemoci COVID-19 má dopady i v řadách těch, kteří zajišťují poskytování 

zdravotních a sociálních služeb. Blíží se doba, kdy bude potřeba posílit zaměstnance sociálních 

zařízení a pomoc jim s péčí o jejich klienty a naše spoluobčany, doba, kdy bude potřeba i pomocný 

personál v našich nemocnicích. Potřebujeme vytvořit databázi těch, kteří jste ochotni vypomoci. 

Pomoc může být potřeba na pozicích jako pečovatelé, ošetřovatelé a obdobné nebo navazující 

profese a pomocné práce. 

Dotační program v oblasti kultury na rok 2021 
Soubory ke stažení 
Dotační program v oblasti kultury na rok 2021 (174.5 KB)(.doc)  
 

 
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) 

Nový formulář  žádosti o ošetřovné je k dispozici na 

ePortálu ČSSZ  
Žádat o ošetřovné bude jednodušší! Rodičům stačí 

vyplnit jediný formulář  Zcela nový formulář pro 
rodiče je kombinací žádosti o ošetřovné a výkazu péče. 
Rodičům tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli 
jediný formulář.  

Podrobné informace včetně návodu na vyplnění 
najdete na našem webu https://www.cssz.cz/.../zadat-
o-osetrovne-bude-jednodussi... 

https://www.kpbi.cz/
https://www.kraj-jihocesky.cz/nabor-dobrovolniku-v-jihoceskem-kraji
https://www.kraj-jihocesky.cz/nabor-dobrovolniku-v-jihoceskem-kraji
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OKCR/dotace/2021/kultura/dp_mesta_cb_na_podporu_kultury_v_roce_2021.doc
https://www.facebook.com/cssz.cz/?__cft__%5b0%5d=AZUFXKDZF32eNbk-cbbcmtJ3T2rwgUE4vFWE2cs-974hSjLfoa2X1uzhM4IG1sn6f__nCtF-O94cdzeGaV5IEj9pXst8KEkC8tBFO2NGj13WElabBGsJmAXB_IoXdKirzl26ZwzoIk8tBWYHq-_tFnwDaaSpBo69dOgKhLDxvbr17A&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cssz.cz%2Fweb%2Fcz%2F-%2Fzadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular%3Ffbclid%3DIwAR3WcJGodazYLhCX1ZXdVNB_ohFJFnOEjjBLSsKxOVhMhVGdLMdiB-qRelA&h=AT1Kr6YgzOKGoHKywXZt1XjgKWou7eg6rDoYj_y7LRw-Q1s05-bczkOsJDR4T7ONg1A7Ahn0Ybus5OWcT44KcdwHKz3SUAg3BuPAaJ3i5J_bzJEJ8w5WfQO4bRsnu57PNKk7&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1dQPBD0FQ50Mz7AQ6tu4PAPTQRGHtKI2i8Q4rt4GgusDb05ZYHUIG-fozlwQZCwTVEffHDcs0phAnj6Vwt7aUzD3k3QkypJmSUfIgU1oBUZVOtVrSdt51mLu9K2OjhoGmLXsYmeloiFsA5GNMob275lUmHMBWH_PiWIGQgqaAxtDIn1MSVAOyeQXtq6oHchIqBYHs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cssz.cz%2Fweb%2Fcz%2F-%2Fzadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular%3Ffbclid%3DIwAR3WcJGodazYLhCX1ZXdVNB_ohFJFnOEjjBLSsKxOVhMhVGdLMdiB-qRelA&h=AT1Kr6YgzOKGoHKywXZt1XjgKWou7eg6rDoYj_y7LRw-Q1s05-bczkOsJDR4T7ONg1A7Ahn0Ybus5OWcT44KcdwHKz3SUAg3BuPAaJ3i5J_bzJEJ8w5WfQO4bRsnu57PNKk7&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1dQPBD0FQ50Mz7AQ6tu4PAPTQRGHtKI2i8Q4rt4GgusDb05ZYHUIG-fozlwQZCwTVEffHDcs0phAnj6Vwt7aUzD3k3QkypJmSUfIgU1oBUZVOtVrSdt51mLu9K2OjhoGmLXsYmeloiFsA5GNMob275lUmHMBWH_PiWIGQgqaAxtDIn1MSVAOyeQXtq6oHchIqBYHs
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O ošetřovné budete žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen. 

Novinkou, která pomůže ČSSZ při hromadném zpracovávání žádostí, je generování jedinečného čísla u každé žádosti při 
jejím počátku. Toto číslo pak bude sloužit pro snadnou identifikaci dávkového případu a párování dokladů pro zpracování 
dávky. Bude nutné ho vyplnit na formulář za další kalendářní měsíc, pokud budou mimořádná opatření a související uzavření 

škol bez přerušení trvat i nadále. Rodiče proto žádáme, aby si toto číslo formuláře pečlivě poznamenali , nebo 

si formulář žádosti s číslem uložili ve svém počítači . 

Na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či 
jeho část, bude zaměstnanec uvádět prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření. Současně 
zaměstnanec vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě.  

Následně zaměstnanec předá formulář svému zaměstnavateli, který na žádost o ošetřovné doplní své záznamy či je 
uvede na samostatném tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření 
výchovného zařízení, ke kterému žádost o ošetřovné přiloží. 

Zaměstnavatel převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a ověřeným způsobem ji zašle příslušné okresní 
správě sociálního zabezpečení, a to buď samostatně či jako přílohu k tiskopisu Záznamy zaměstnavatele. Současně 
elektronicky odešle Přílohu k žádosti o dávku (NEMPRI). 

Formulář žádosti při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část 
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m 

Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení 
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-zz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CVVZ 
2020- 

Sdílej své zkušenosti online!  

Ahoj kamarádi, 

byli bychom rádi, kdybyste se zapojili do online CVVZ, kterou chceme 

umožnit sdílení zkušeností v době, kdy se nemůžeme setkat osobně. 

O co jde? Natočit video o maximální délce 90 minut na témata, která 

souvisí s CVVZ (pedagogika a psychologie, cestování, zdraví a další…). Pro 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feportal.cssz.cz%2Fweb%2Fportal%2Ftiskopisy-zoppd-m%3Ffbclid%3DIwAR0_0jpKyae9AtlxKgj740Gi_4IPJBkct4uqgn3iS-QVC6tWlbAJMLIoH6A&h=AT2TUXMycVxe907h8yHFl6ab15wP2a7d4Vv8mpJNzH8K6jWspPaw2wC0TC9jDK6XuM44jDr2af3iOuQy2FMICwXPFCCOoXpAeyvMINbCX5QiRoyjv-_dzpPBE60ZiH7vnEQx&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1dQPBD0FQ50Mz7AQ6tu4PAPTQRGHtKI2i8Q4rt4GgusDb05ZYHUIG-fozlwQZCwTVEffHDcs0phAnj6Vwt7aUzD3k3QkypJmSUfIgU1oBUZVOtVrSdt51mLu9K2OjhoGmLXsYmeloiFsA5GNMob275lUmHMBWH_PiWIGQgqaAxtDIn1MSVAOyeQXtq6oHchIqBYHs
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-zz?fbclid=IwAR2C-ad2sooY7FMBswStqY8yE1y6TwVJnK9nIKm_kBxrQ-MkFZRGIn1ZUoc
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více informací si rozklikni nadpis článku. 

Na naší online CVVZ bychom chtěli představit i kategorii tipů na programy s dětmi. Můžete v pár 

minutkách ukázat např. hry, které u vás v oddíle mají úspěch, krátké návody na vyrábění apod. 

V současné situaci ohledně koronaviru jistě všichni ocení i tipy na online alternativy činností s dětmi 

(oddílových schůzek, kroužků, distanční výuky…) a obecně informace o tom, jak zrovna vaši činnost 

epidemie zasáhla a jak se vám s tím podařilo vypořádat. Zároveň také budeme rádi, když se s námi 

podělíte o videa z táborů či oddílových akcí (klidně i staršího data). 

Určitě není nutné, aby video bylo na profesionální úrovni, rádi dáme prostor i úplným začátečníkům, 

což je ideální příležitost pro každého, kdo třeba váhal, jestli vyzkoušet lektorování na CVVZ „naživo“ a 

nakonec se neodvážil. Tomu nahrává i fakt, že video může být libovolně krátké, nemusíte tak vyplnit 

klasických 90 minut jako na běžné CVVZ. 

Základní doporučení pro video: ¨ 

▪ maximální délka 90 min (raději krátké a výstižné) 
▪ co nejlepší kvalita s dobrým zvukem 
▪ natáčení na šířku 
▪ nenatáčet do protisvětla 
▪ vyvarovat se hlukům v pozadí 
▪ formát videa: .mpeg, .mov, .mp4 (není nutné, pokud si s tím nevíte rady, pošlete 

formát jaký máte a my už si jej zpracujeme sami 

Zatím na svých „online přednáškách“ můžete pracovat a konkrétní informace, kam nahrávat videa, 

upřesníme co nejdříve. Pokud byste měli nějaké dotazy, určitě nás neváhejte kontaktovat na 

email lektor@cvvz.cz nebo na kontakty uvedené na webu CVVZ 2020. 

Organizátorský tým CVVZ 2020. 

CéVéVéZetková trička II 

Jsi vášnivý sběratel CéVéVéZetkových triček nebo se Ti naše tričko prostě líbí a 
chtěl by sis jím obohatit svůj šatník? Všem, kteří o tričko stojí, ho rádi zajistíme. 
Pro upřesnění, žádná trička jsme dopředu hotová neměli, takže nám teď 
v klubovně nepřekáží hory triček, kterých se chceme zbavit, proto si tričko 
opravdu můžete koupit jen z čisté lásky k cvvz tričku :) 

Jak si můžete všimnout, došlo k lehké úpravě loga a z barevné škály zmizela limetková. Na druhou 
stranu si nyní můžete zvolit barvu, jaká je vám libo (khaki nebo černou). Objednávání triček bude 
možné prostřednictvím formuláře níže, deadline pro objednání a zaplacení je 29. listopadu. Poté 
teprve zadáme trička do výroby a následně rozešleme pomocí služby Zásilkovna (předpokládáme 
leden/únor). Při vyplňování formuláře prosím vyberte místo, kde si svou zásilku s tričkem vyzvednete. 
Na uvedeném odkaze je mapa všech míst, zkopírujte nám prosím celý název a adresu místa, kam vám 
zásilku pošleme. Informace o zásilce vám přijde na e-mail a SMS. Cena trička včetně dopravy 

mailto:lektor@cvvz.cz
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bude 350 Kč. Bankovní účet pro zaplacení trička je: 2701755544/2010. Do zprávy pro příjemce 
uvádějte vaše jméno a příjmení. 
Těm, kteří natočí plnohodnotné video pro CVVZ online, poskytneme tričko jako vyjádření poděkování 
zdarma. Nezapomeňte to uvést do poznámky. 
Formulář pro objednání triček: https://forms.gle/…h12LN1bL8uk8 

 
Středisko environmentální výchovy Horská Kvilda 
Středisko environmentální výchovy Horská Kvilda opět přichází s novou nabídkou výukových 
programů na škokní rok 2020/2021. V odkazech níže naleznete všechny důležité informace týkající se 
výukových programů v našem středisku, včetně ceníků za programy a ubytování. Volné termíny si 
můžete vybrat níže. Stravování si zajišťují skupiny sami v hotelu Rankl(máme dohodnutou 
spolupráci), nebo je možné využít naší kuchyni a přivezt si kuchaře vlastního. Ve středisku jsou možné 
také víkendové pobyty a organizování vzdělávacích akcí. 
 
Nabídka výukových programů: 
https://www.npsumava.cz/wp-content/uploads/2020/09/nvp-horska-kvilda-2021.pdf 
Všeobecné informace: 
https://www.npsumava.cz/wp-content/uploads/2020/08/nvp-vseobecne-informace-2021_2.pdf 
ceník výukových programů: 
https://www.npsumava.cz/wp-content/uploads/2020/09/cenik-vp-09_20-08-21.pdf 
ceník ubytování v SEV Horská Kvilda: 
https://www.npsumava.cz/wp-content/uploads/2020/01/cenik_ubyt_horska_kvilda_2020.pdf 
 
Volné termíny v SEV Horská Kvilda: 
Únor 2021: 1.-5. 2. 
           15.-24.2. 
Březen 2021: 1.-3. 3. 
Červen 2021: 28.-30.6. 
Září 20121: 1.-3. 9. 
           20.-24.9. 
Ŕíjen 2021: 11.10.- 27.10. 
Listopad- zatím celý volný- pouze vlastní kuchař 
Prosinec- zatím celý volný 
 
V případě, že se Vám naše nabídka líbí, napište mi mailem Vámi preferovaný termín. 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 
Ing. Pavel Nagy, Vedoucí SEV Horská Kvilda 
Správa NP Šumava 
Středisko environmentální výchovy Horská Kvilda Horská Kvilda 2 
385 01 Vimperk 
pavel.nagy@npsumava.cz 
tel.: 731 530 407 
www.npsumava.cz 

 

https://forms.gle/82WZXh12LN1bL8uk8
https://www.npsumava.cz/wp-content/uploads/2020/09/nvp-horska-kvilda-2021.pdf
https://www.npsumava.cz/wp-content/uploads/2020/08/nvp-vseobecne-informace-2021_2.pdf
https://www.npsumava.cz/wp-content/uploads/2020/09/cenik-vp-09_20-08-21.pdf
https://www.npsumava.cz/wp-content/uploads/2020/01/cenik_ubyt_horska_kvilda_2020.pdf
mailto:pavel.nagy@npsumava.cz
http://www.npsumava.cz/
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V lavici 
Už máme přes 120 našich produktů našeho vydavatelství V lavici s. r. o. DĚKUJEME, že nás chcete! 
www.eshop.vlavici.cz  
 

Didaktické deskové hry  

Didaktická pexesa  

Pracovní sešity  

Přehledové karty učiva  

Logopedické pomůcky - sešit, karty  

Pracovní sešity pro žáky s SPU  

Karty pro všechny, kdo se rádi baví a zároveň i učí 

Máte rádi postřehové hry? Společenské 
hry? Logické hlavolamy?  
Chtěli byste mít vše v jednom? 
https://imaglee.com/ 
 
Fantastické karty od IMAGLEE [imaglí] 
to umí. Obsahují totiž piktogramy, v 
nichž se číslo snoubí s obrázkem. Jsou 
tak prvními číslo-obrázky na světě. 
Na každé kartě je číslo, obrázek a 
barva; čísla jsou buď ve velkém obrázku 
uprostřed, nebo ve třech vedlejších 
obrázcích u okrajů karet. Díky tomu lze 
karty propojovat mnoha různými 

způsoby. Zní to neuvěřitelně? Přečtěte si zkušenosti uživatelů. Anebo mrkněte na pravidla a rovnou 
to sami vyzkoušejte! 
Hledáte karty pro posílení slovní zásoby? Anebo naopak matematický solitér? Fantastické karty se 
vám přizpůsobí. Chvíli budou čísly a chvíli zase obrázky. A při společných setkáních propojí celou 
rodinu, pracovní kolektiv či skupinu přátel. 

 

https://www.facebook.com/vlavici/?__cft__%5b0%5d=AZUR8bYgjQpzBIaL50POA1hTODHNp7cJ_KaFkPxWNeWsUoSud9Oeghu4D2oXlzGj2N3nc2LJfupKAJBzF9PQ7VGCkG90EXMiQB57GjCKuJ7j96XUd8vXbSifoURYX7qsIfJieaKBn-y4p3ErRnpOR4C1SyxZQxIKvYAg7kYz_fzVsjEKBqeEeQiRLYtUwFUXx2_4-FpsoIANEMAWHZW_qAycFjwB2SqVbnVNjcGPGMye1liH6Vt1M-Pb7iC1yKREvPQ&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.eshop.vlavici.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR1qbckfxLxrhatDOTFBO8HcePI7V8UUVUMwLFFQ-vCRP4ugiEAaznpjR9Q&h=AT3GT7_SCpp60jMtIM2mGfB_6chqOGP1Ml7520ose6nEuU3SHlyQ2I2hRNebaNYqlBx0DqJ24j6fW2EIbukqBw2lpLslWcQZi43h81Ml_vsg-mldDYYSt4wYjHFRg7aw1K6d&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0eqp4IarQpTpggTndSsEg5xwJ37URHbR_vHVhsowi3babmjzILeJn1B650Ge9lw3wjPOKqwqFhTGLQJ6gy74ZJ9HVkX_1AsnLh8-ML7-82lPaBwzgE_RbR-BzV3YaGyjFAZbUJ1vs90_qfEECoVz9DfLku5tbNnqdg8qWq0aNXg9-JiDs7sAqjFOWwb5Yh7dSs5XAW2uMVR2VGQI7F-lSYbKj6mYArPTCPC8FRksSgpGfl6oa7gPHe
https://www.facebook.com/vlavici/photos/a.1153825794673861/3799905656732515/?__cft__%5b0%5d=AZUR8bYgjQpzBIaL50POA1hTODHNp7cJ_KaFkPxWNeWsUoSud9Oeghu4D2oXlzGj2N3nc2LJfupKAJBzF9PQ7VGCkG90EXMiQB57GjCKuJ7j96XUd8vXbSifoURYX7qsIfJieaKBn-y4p3ErRnpOR4C1SyxZQxIKvYAg7kYz_fzVsjEKBqeEeQiRLYtUwFUXx2_4-FpsoIANEMAWHZW_qAycFjwB2SqVbnVNjcGPGMye1liH6Vt1M-Pb7iC1yKREvPQ&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/vlavici/photos/a.1153825794673861/3799905656732515/?__cft__%5b0%5d=AZUR8bYgjQpzBIaL50POA1hTODHNp7cJ_KaFkPxWNeWsUoSud9Oeghu4D2oXlzGj2N3nc2LJfupKAJBzF9PQ7VGCkG90EXMiQB57GjCKuJ7j96XUd8vXbSifoURYX7qsIfJieaKBn-y4p3ErRnpOR4C1SyxZQxIKvYAg7kYz_fzVsjEKBqeEeQiRLYtUwFUXx2_4-FpsoIANEMAWHZW_qAycFjwB2SqVbnVNjcGPGMye1liH6Vt1M-Pb7iC1yKREvPQ&__tn__=EH-y-R
https://imaglee.com/
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DDM ČB - SOUTĚŽ: JSTE KUTIL? VYROBTE PTAČÍ KRMÍTKO A VYHRAJTE 
ČASOPIS NEBO HODNOTNÉ CENY 

Přírodovědné oddělení českobudějovického 
Domu dětí a mládeže si připravilo pro širokou 
veřejnost kutilskou soutěž. Stačí doma vyrobit 
krmítko.  
Podzim je čas barev i péče o zvířátka. A 
přírodovědné oddělení chce pomoci ptákům, 
proto vyhlašuje soutěž ve výrobě krmítek. 
Termín soutěže je až do 12. prosince, takže 
zájemci si mohou se svými výrobky opravdu 
vyhrát. Soutěžit mohou jednotlivci i kolektivy. 
Každý soutěžící se může těšit na časopis Naše 

příroda a nejlepší výtvory i na hodnotné ceny. Více informací poskytne Klára Dragová na 
dragova@ddmcb.cz. 

PRAVIDLA SOUTĚŽE: 
Termín konání: 20. 10. – 12. 12. 2020 
 Pravidla: 

• Soutěž je určena pro širokou veřejnost a jejím předmětem je výroba ptačích budek 
• Soutěž bude hodnocena ve dvou kategoriích: 
1. individuální (jednotlivci, páry, rodiny) 
2. kolektivní (školní kolektivy, třídy, kroužky, kluby, spolky) 
• Do soutěže se mohou hlásit pouze „doma“ vyrobená krmítka. Doporučujeme, aby při výrobě 

krmítka bylo použito především přírodních materiálů. 
• Krmítko je nutné dopravit do Domu dětí a mládeže České Budějovice nejpozději do 

prosince 2020. Soutěžní výrobky lze zaslat také poštou: Dům dětí a mládeže České Budějovice 
– U Zimního stadionu 1, České Budějovice 370 01. Zásilku prosím označte „soutěž krmítko“. 

• Soutěžní výrobky se po ukončení soutěže stávají majetkem Domu dětí a mládeže ČB a budou 
rozvěšeny v zahradě DDM ČB. 

• Podmínkou zařazení do soutěže je uvedení jména autora (případně rodiny, třídy apod.) a 
kontaktní e-mailové adresy (alternativně telefonního čísla). Dobrovolně je možné uvést věk 
autora/autorů. Jméno autora (případně věk) bude po dobu trvání výstavy uvedeno u 
vystaveného krmítka, e-mail nebude nikde zveřejňován a bude využit jen pro informování o 
výsledcích soutěže a domluvení převzetí případné výhry. 

Hodnocení: 
Každé soutěžní krmítko bude hodnoceno 1) z hlediska účelnosti a praktičnosti, a 2) z hlediska 
„designu“ a originality. V každém hodnocení může soutěžící získat 1 – 10 bodů, v součtu tedy 2 – 20 
bodů od každého z porotců. Tři krmítka s nejvyšším počtem bodů v každé kategorii budou oceněna. V 
případě rovnosti součtu bodů  rozhoduje vyšší bodový zisk za účelnost a praktičnost. 
V případě dotazů ohledně výroby ptačích krmítek zodpoví vaše dotazy garant soutěže Klára Dragová 
tel.: 386 447 313, mobil: 777 640 090, e-mail: dragova@ddmcb.cz 



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 11 - 2020 

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

34 

 

https://www.ddmcb.cz/new/soutez-jste-kutil-vyrobte-ptaci-krmitko-a-vyhrajte-casopis-nebo-
hodnotne-ceny/?fbclid=IwAR2db80Fu36dIIh0sUntavLEPg5y2zYxKDuEUh5IoYRIZXgFWNcWhtpJC-M 

 

 

https://www.ddmcb.cz/new/soutez-jste-kutil-vyrobte-ptaci-krmitko-a-vyhrajte-casopis-nebo-hodnotne-ceny/?fbclid=IwAR2db80Fu36dIIh0sUntavLEPg5y2zYxKDuEUh5IoYRIZXgFWNcWhtpJC-M
https://www.ddmcb.cz/new/soutez-jste-kutil-vyrobte-ptaci-krmitko-a-vyhrajte-casopis-nebo-hodnotne-ceny/?fbclid=IwAR2db80Fu36dIIh0sUntavLEPg5y2zYxKDuEUh5IoYRIZXgFWNcWhtpJC-M
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Tvoření s dětmi 
Papírový duch 

Potřebujeme: bílý a černý papír, roličku od toaletního papíru, oči, nůžky, lepidlo, hedvábný nebo 

krepový papír, děrovačku, provázek 

Roličku polepíme pruhem bílého 

papíru, aby nám vzniklo bílé tělo 

(můžeme i natřít roličku bílou barvou). 

Z černého papíru vystřihneme nos ve 

tvaru oválu, přilepíme spolu s očima na 

roličku. 

Z bílého papíru vystřihneme paže a 

přilepíme na zadní část těla. 

 

 

 

Nastříháme proužky hedvábného nebo 

krepového papíru a přilepíme dolu 

dovnitř těla ducha. 

 

Po stranách uděláme děrovačkou 

otvory, kterými protáhneme provázek a 

můžeme si ducha pověsit. 

Zdroj: https://onelittleproject.com/paper-roll-ghost/ 

 

 

https://onelittleproject.com/paper-roll-ghost/
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Podzimní tvoření: Sádrové otisky listů 

 

Lesní pedagogové VLS pro Vás připravili návod na 

zajímavou podzimní aktivitu s dětmi, díky níž si můžete 

vytvořit zajímavé dekorace do interiéru, ladící 

k aktuálnímu ročnímu období. 

Návod na výrobu sádrových otisků listů najdete ZDE. 

 

 

 

 

 

 

Všechny barvy podzimu - pracovní list 
Proč se některé listy barví na podzim do žluta, jiné do 

červena a další do hněda? To zjistíte v dalším pracovním 

listu lesních pedagogů VLS pro vyplněné volného času dětí 

během "koronavirové" výluky škol. 

Pracovní list si můžete stáhnout ZDE. 

 
 

 

 

 

 

 

Svítící duch 
Blíží se “Dušičky” – lidově takto označujeme Svátek 
všech zesnulých, který si připomínáme 2. listopadu. 

Pojďme si s dětmi vyrobit svítícího “ducha”. 👻 
Pomůcky 
Papírový kelímek (pokud kelímek nemáte, použijte 
roličku od toaletního papíru, kterou natřete bílou 
barvou), tužku, černý fix, čajovou svíčku na baterky. 
Postup 

1. Do papírového kelímku si uprostřed 
(dle obrázku) uděláme tužkou díru. 
Bude to místo, kde bude mít duch 
nos. 

https://deti.vls.cz/data/web/10-2020/listy/sadrove-otisky-listu.pdf
https://deti.vls.cz/data/web/10-2020/podzim/pracovni-list-podzim.pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1i%C4%8Dky
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2. Černým fixem dokreslíme duchovi obličej. 
3. Do kelímku vložíme čajovou svíčku, umělý plamínek prostrčíme otvorem a vznikne 

nám tak svítící nos. 
4. Svítícího ducha si můžeme zavěsit na provázek nebo jen položit na stůl jako ozdobu. 

😉👍🏻💡 

•  
•  

 
 

•  
•  
 
•  

https://www.konvalinova.com/2020/10/28/svitici-duch-
%f0%9f%91%bb%f0%9f%92%a1/?fbclid=IwAR3KLcE55JQiDuHD7FDxQo92Q4Yk1ORXUp72Baw8fK7GC
WrDV05EJgF_-Gc 

 

3 D NUDLOVÉ VÁNOČNÍ 
STROMY 
https://www.craftymorning.com/3

d-pasta-noodle-christmas.../ 

  ·  

 

 

 

 

https://www.konvalinova.com/2020/10/28/svitici-duch-%f0%9f%91%bb%f0%9f%92%a1/?fbclid=IwAR3KLcE55JQiDuHD7FDxQo92Q4Yk1ORXUp72Baw8fK7GCWrDV05EJgF_-Gc
https://www.konvalinova.com/2020/10/28/svitici-duch-%f0%9f%91%bb%f0%9f%92%a1/?fbclid=IwAR3KLcE55JQiDuHD7FDxQo92Q4Yk1ORXUp72Baw8fK7GCWrDV05EJgF_-Gc
https://www.konvalinova.com/2020/10/28/svitici-duch-%f0%9f%91%bb%f0%9f%92%a1/?fbclid=IwAR3KLcE55JQiDuHD7FDxQo92Q4Yk1ORXUp72Baw8fK7GCWrDV05EJgF_-Gc
https://www.craftymorning.com/3d-pasta-noodle-christmas-trees/?fbclid=IwAR0LReTwMIREGm_kbNlKoDTHgAHTCDBKqY5G4-05xya8oMFf9W-PFwsWkCg
https://www.craftymorning.com/3d-pasta-noodle-christmas-trees/?fbclid=IwAR0LReTwMIREGm_kbNlKoDTHgAHTCDBKqY5G4-05xya8oMFf9W-PFwsWkCg
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Betlém 

Chcete si s dětmi letos vyrobit hezký prostorový betlém z papíru? Stačí vytisknout dvě strany A4, 
vystřihnout a vybarvit. Nepotřebujete ani lepidlo. Tvoření půjde dobře i těm menším - linka pro 

střihání je v bezpečné vzdálenosti 
od obrázků, aby nevadilo, když 
nůžky v rukách ještě úplně 
neposlouchají. 
I s dalšími omalovánkami ho 
najdete u Ajeejee 
na Fleru: 
https://www.fler.cz/.../betlem-
vanocni-vystrihovanka-k... 

 

 
25+ Inspirací na originálně vydlabané dýně: Najděte si zde tu svou! 
https://primainspirace.cz/2020/10/25/25-inspiraci-na-originalne-vydlabane-dyne-najdete-si-zde-tu-
svou/?fbclid=IwAR0sL7QXoqPdydrGr1O91IClvg5Ghgimq0CE0xM4gP11Uu72st8bqFl6LEg 
Pokud patříte mezi vášnivé milovníky podzimní dekorace, pak jste tu na správném místě! V dnešním 
článku jsme si pro Vás připravili inspirace plné vydlabaných dýní. K tomu, abyste si vytvořili hezkou a 
originální dýní na balkón či zahrádku, nemusíte být zrovna profesionální kutil. Jedná se o tvorbu, na 
které se může podílet celá rodina, nebojte se tedy zapojit i ty nejmenší! 
Zdroj: Pinterest.com 

  

  

 

 

 

 

 

Zdroj: Pinterest.com 

 

https://www.facebook.com/ajeejee.lucie.skodova/?__cft__%5b0%5d=AZUcXN3o2sfLyLcRtfZgVB2Oc_Wa3zjtjbz0t3L7uioQc04XEmWJjDBKVVnDUCMZhY-OXQx7q_vT5_4y_0L3BDPly2IOdqEeAUbSb1PgKj9VCcSlgjZX21CzVdRkXK7nBYdsbH1cr_wv_do4ziTu3skyS98f-ZPPs0Jheo34-K4by17NqiPMaZU7363yiZCtDDQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ajeejee.lucie.skodova/?__cft__%5b0%5d=AZUcXN3o2sfLyLcRtfZgVB2Oc_Wa3zjtjbz0t3L7uioQc04XEmWJjDBKVVnDUCMZhY-OXQx7q_vT5_4y_0L3BDPly2IOdqEeAUbSb1PgKj9VCcSlgjZX21CzVdRkXK7nBYdsbH1cr_wv_do4ziTu3skyS98f-ZPPs0Jheo34-K4by17NqiPMaZU7363yiZCtDDQ&__tn__=kK-R
https://www.fler.cz/zbozi/betlem-vanocni-vystrihovanka-k-tisku-9141863?fbclid=IwAR1o1Zc2zV5FOielOXesbTnFjGXFIODDTcb87ZDVbofnGV9TIgqxxgKVRug
https://www.fler.cz/zbozi/betlem-vanocni-vystrihovanka-k-tisku-9141863?fbclid=IwAR1o1Zc2zV5FOielOXesbTnFjGXFIODDTcb87ZDVbofnGV9TIgqxxgKVRug
https://primainspirace.cz/2020/10/25/25-inspiraci-na-originalne-vydlabane-dyne-najdete-si-zde-tu-svou/?fbclid=IwAR0sL7QXoqPdydrGr1O91IClvg5Ghgimq0CE0xM4gP11Uu72st8bqFl6LEg
https://primainspirace.cz/2020/10/25/25-inspiraci-na-originalne-vydlabane-dyne-najdete-si-zde-tu-svou/?fbclid=IwAR0sL7QXoqPdydrGr1O91IClvg5Ghgimq0CE0xM4gP11Uu72st8bqFl6LEg
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Ústav experimentální botaniky AV ČR – inkoust z duběnek 
Zdá se, že letos je (aspoň lokálně) slušná úroda 

duběnek. Náš jarní recept na inkousty z alternativních 

zdrojů si tak můžete vyzkoušet i s autentickými 

duběnkami, ze kterých se inkoust vyráběl stovky let. 

http://www.ueb.cas.cz/.../inkousty-z-alternativnich-

zdroju 

 

 

Hry 
68. pionýrská skupina Lvíčata 
Konec s nudou! Vytiskněte dětem 

následující a pak jim už kdykoliv stačí si 

jen dvakrát hodit kostkou , a hned 

je tu nápad, do čeho se pustit. 

Nápady dáváme k dispozici komukoliv - 

ke stažení a tisku z pdf jsou k dispozici 

zde: https://bit.ly/pionyr-se-nenudi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/UEBavcr/?__cft__%5b0%5d=AZUGWCkkqtfIye8JocDwpSiUBUSkRqnswHak4iQczQ104UPhlxN3U-Mb06Fu0e0KwMpMlES1EbwjS9fGYn0ZH8YH_fbPYFTS8xxvwCHZLE_1q5yHRy9f7CXiocWoygtub-YjL-qVxipSNQsC3quO19LywhSC4PDgm2sEDUnRYpOoaA&__tn__=-UC%2CP-y-R
http://www.ueb.cas.cz/cs/content/inkousty-z-alternativnich-zdroju?fbclid=IwAR1nGdwlsQkN3MySwgC3bvDUbw3X2k_fgjgcM6dBnQDmd0lIcmdrPcQemns
http://www.ueb.cas.cz/cs/content/inkousty-z-alternativnich-zdroju?fbclid=IwAR1nGdwlsQkN3MySwgC3bvDUbw3X2k_fgjgcM6dBnQDmd0lIcmdrPcQemns
https://www.facebook.com/lvicata/?__cft__%5b0%5d=AZWiiy7_QqtwFbpwoV0pl1iYGKjSgd4QuEbQCXYxoMbbEPWqudNR3GcGXOzbikeHC1H909ueE9tfkezbD34S1XEP2xoypXETsOvRx-outyNGGbZh5MR_GKRq5A7Tv7WtfEBTmzDTyT2D9EPjUbfJxIl4C3AsLQohOLiwqHpkdnqrQwY2y9x86-0Snxv5tpQaRfbm57AUJ6ZGhG0xHy4nJLtZuiPuJWlBng4IpBmkPvimDdAJZcfJPmiVSa-rOugi6Gw&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://bit.ly/pionyr-se-nenudi?fbclid=IwAR3s75h9EMdOsGjsuHtG2nnJxlPyfAIsvi0ujGqmI5Q751hprHM_CAmJjKI


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 11 - 2020 

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

41 

 

 
Oddíl PoutníciOddíl online: Nejlepší aktivity k použití 

Pro sebe i pro vedoucí z jiných spolků jsme založili dokument s tipy na online aktivity, které lze 

využít v době, kdy oddíly mají možnost realizovat svou činnost pouze distanční formou. Dokument 

je otevřený s možností komentování. Je možné přidávat kvalitní aktivity, které znáte odjinud a pak 

je přehledně seřadíme. 

Snažíme se o kvalitu, tudíž vágní, nikam nevedoucí aktivity neuvádíme. 

NÁPADY NA ONLINE SCHŮZKY A VÝPRAVY - oddíl online 

RUBRIKA INSPIRUJ SE 

INSPIRACE NA FACEBOOKU 

https://oddilpoutnici.cz/blog/oddil-online-nejlepsi-aktivity-k-
pouziti/?fbclid=IwAR15bPMyGMnt03BzTfwXJQpbdtHB5TnhQ5IWQ2XeNcsat8DZuheNLBP912M 

 

Pionýr z.s. – E-odborky 
Koukněte na Výzvy a E-odborky, které se naplno rozběhly a nabízejí dětem i vedoucím z pionýrských 
oddílů aktivity nejen na tyto „podivné podzimky“. Ještě týden je čas na splnění prvních tří výzev.  
Tak přijměte výzvu a začněte 

plnit!  
Vice na www.pionyr.cz/eodborky 
 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1VyLq52nl7LF4_PKF8PCkqptxEYLlAMPFDroW0hb8dQg/edit?ts=5f8d364f
https://oddilpoutnici.cz/inspiruj-se/
https://www.facebook.com/groups/sprateleneoddily
https://oddilpoutnici.cz/blog/oddil-online-nejlepsi-aktivity-k-pouziti/?fbclid=IwAR15bPMyGMnt03BzTfwXJQpbdtHB5TnhQ5IWQ2XeNcsat8DZuheNLBP912M
https://oddilpoutnici.cz/blog/oddil-online-nejlepsi-aktivity-k-pouziti/?fbclid=IwAR15bPMyGMnt03BzTfwXJQpbdtHB5TnhQ5IWQ2XeNcsat8DZuheNLBP912M
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=-UC%2CP-R
http://www.pionyr.cz/eodborky?fbclid=IwAR1aHTYK3yQdB34mzTZPQBMUs62OVPAukHghZazJzRsIe_0IW6YwtsxbCwI
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965616956660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965617066660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
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https://www.facebook.com/Pionyr.cz/photos/pcb.10158965618106660/10158965617041660/?__cft__%5b0%5d=AZU85hjwcn5YRMAbnW-ayKw2BLJpbwh6IK1lMZ7cv-N0OCeZ9kscmGGskfH6zW0lAmVzmvH5ckcjqcmqLdDhNJLU_SVam4049vQPERxADwL8o7mmc5Lwsk1iW4B1xBcMijs3tXhv74WuUPXjxQft2rqcexe5fuaQlpCcPcnrs4m-_BobkLbvudANVUv4cwfkBPw&__tn__=*bH-R
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Čing - Čong 

pravidla 

Hráči sedí v kruhu a mají připravené pěsti. Popořadě každý říká: "Čing-Čong....(číslo)." Ihned, jakmile 

vyřkne číslo, všichni hráči musí zvednout jeden, dva nebo žádný palec. Spočítá se počet všech 

zdvižených palců a pokud se shodují s řečeným číslem, ten kdo číslo vyslovil, schová jednu ruku a už s 

ní dále nehraje. Když se počet palců s řečeným číslem neshoduje, pokračuje další hráč. Vyhrává ten, 

kdo jako první schová obě ruce. 

Pakofotbal 

Hráči se rozdělí do dvou týmů a hrají normální fotbal s tím rozdílem, že každý hráč má jenom jeden 

dotek, po kopnutí do míče běží ke své brance a dotkne se konstrukce (břevno,tyčky) a pak má zase 

nabyto a smí opět kopnout do balonu. Pravidlo hry je: kopneš a běžíš!Jinak se hraje "normální" 

kopaná:-) 

Pomůcky: fotbalový míč, branky 

Zdroj: https://www.woodcraft.cz/index.php?right=hry&lan=cs 

Jak na online oddílový program  
Potřebujete inspiraci na online schúzky? V této speciální sérii podcastu ji najdete:  

https://anchor.fm/oddilappka 

Jak seskládat online program, aby si z něj děti něco odnesly 

Jak dělat online program, nesynchronní aktivity, inspirace 

Jak nepřetrhat vazby, technologie, i programování v podání tomíků 

Inspirace ze zahraničního skautingu 

Velký souhrn veškeré inspirace od Junáka – českého skauta 

 

„Do našeho podcastu Oddílová inspirace jsme pozvali 5 hostů. Měla to být výživná speciální epizoda, 

ale trochu se to zvrtlo... A je z toho speciální série.  S každým hostem na trochu jiné téma, ale vždy s 

konkrétními tipy na program. Chtěli jsme, aby se jednotlivé organizace České rady dětí a mládeže 

inspirovaly navzájem,“ prozrazuje skaut Ondřej Běnek, který stojí za tímto nápadem. 

 

 

 

 

 

https://www.woodcraft.cz/index.php?right=hry&lan=cs
https://anchor.fm/oddilappka
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Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

 

 

 

 

 

 


