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Milí přátelé,  
 
připravili jsme pro Vás letošní 6. vydání elektronického Klapíkova zpravodaje s informacemi a nápady 
pro práci s dětmi a mládeží.  
 

Informace o činnosti RADAMBUKu 
 

Výroční zpráva RADAMBUKu za rok 2020 
 
Zprávu o činnosti RADAMBUKu naleznete na webu 
https://www.radambuk.cz/vyrocni-zprava-radambuku-za-rok-2020/ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Informační brožura členských organizací RADAMBUKu 

 

Nabízíme našim členským organizacím možnost prezentace v Brožuře 

členských spolků RADAMBUK, v elektronické podobě můžete 

nahlédnout na webu https://www.radambuk.cz/brozura-clenskych-

spolku-4-2019/. Pokud má organizace zájem, prosíme obratem o 

zaslání kontaktů, informací, loga a 3-4  fotografií z činnosti na e-mail 

kanceláře. Brožuru budeme během prázdnin aktualizovat.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/vyrocni-zprava-radambuku-za-rok-2020/
https://www.radambuk.cz/brozura-clenskych-spolku-4-2019/
https://www.radambuk.cz/brozura-clenskych-spolku-4-2019/
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Členské organizace RADAMBUKu v roce 2021 
 

68 členských organizací, 6367 členů 

 

Číslo Organizace web 

1 14. přední hlídka Royal Rangers Vyšší Brod 
http://www.14-predni-hlidka-royal-
rangers.cz/ 

2 29. Pávkovský spolek Tábor https://www.29ps.cz 

3 ABECEDA - Centrum volného času z.s. www.centrumabeceda.cz 

4 Asociace TOM ČR, TOM 2402 Práčata Rapšach www.a-tom.cz 

5 AZIMUT www.azimut8.eu 

6 Baby club Šikulka, z.s. www.sikulka.com 

7 Bezva prázdniny, z.s. www.bezvaprazdniny.cz 

8 BUDE SPORT, z.s. http://www.budesport.cz/ 

9 Budweis Bigfoots z.s. http://famfrpal.cz/ 

10 CB Dragons, z.s. www.cbdragons.cz 

11 Cedems z.s. www.cedems.cz 

12 DO SVĚTA z.s. www.dosveta.org 

13 Domovy KLAS, o.p.s. https://www.domovy-klas.cz 

14 ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.s. www.eccb.cz 

15 Family of move, z.s. http://familyofmove.cz/ 

16 Four Elements z.ú. http://www.four-elements.cz/ 

17 Hudební škola Vojtěch o.p.s.   

18 HUGO divadelní klub z.s.   

19 ICM Jindřichův Hradec z.s. www.icmjh.cz 

20 Karštejn z.s. https://www.karstejn.org/ 

21 Klub PAVUČINA  Vodňany, z.s. www.klubpavucina.cz 

22 Kocanďáci z.s. www.kocandaci.cz 

23 Kolem dokola ČB - škola kola z.s. http://www.kolemdokolacb.cz/ 

24 Komunitní základní škola Starhill, z.s. www.skolastarhill.cz 

25 KONÍČEK, o.p.s. www.konicekcb.webnode.cz/ 

26 Laser game club Písek z.s. www.lasergameclub.cz 

27 Lesní klub U tří soviček z.s. www.u3sovicek.cz 

28 Mateřské centrum Mirotice, z.s. https://evzule.wixsite.com/rckasparek 

29 MC Hluboká nad Vltavou, z.s. https://mc-hlubokanadvltavou.estranky.cz/ 

30 M-Centrum pro mladou rodinu, z.s. www.mc-maj.com 

31 M-tes z.s. www.m-tes.cz 

32 
Pionýr, z.s., Jihočeská krajská organizace 
Pionýra www.jihocesky-pionyr.cz/ 

33 POUTNÍCI KAPLICE, z.s. www.poutnicikaplice.cz 

http://www.radambuk.cz/
https://www.domovy-klas.cz/
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34 RODIČE V AKCI o.p.s. www.rodicevakci.cz 

35 Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s. www.rcberuska.cz 

36 Rodinné centrum Budíček, z.s. http://www.rcbudicek.estranky.cz/ 

37 Rodinné centrum Chvalšiňáček, z.s. https://rcchvalsinacek.webnode.cz/ 

38 Rodinné centrum ROZÁRKA http://rozarkarc.webnode.cz 

39 Rozcestí, o.p.s. https://klubul.cz/ 

40 Rybářský spolek Rybařík   

41 
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a 
mládeže České Budějovice www.sasmcb.cz 

42 Sedmička Planá nad Lužnicí z.s.   

43 Semenec, o.p.s. www.muzeumsemenec.cz 

44 
Slavonická renesanční, obecně prospěšná 
společnost spolkovydum.slavonice.cz 

45 Spolek Děti Řepice www.deti-repice.cz 

46 Spolek Devatenáctka www.devatenactka.cz 

47 spolek Do lesa http://www.dolesa.org/ 

48 Spolek Karvánek   

49 Spolek KOUMÁK http://www.spolekkoumak.cz/ 

50 Spolek Medvědí šlápoty - Tábor zapsaný spolek www.sms-tabor.cz 

51 Spolek Přátel Pávku http://spolekpratelpavku.webnode.cz/ 

52 Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikuláše z Husi   

53 Spolek Tábornický klub Písek www.tkpisek.com 

54 Spolek Tábornický Táborák, zapsaný spolek www.lptdrazicky.cz 

55 Spolek TUMBA www.tabor-albrechtice.cz 

56 Spolek Větrníci www.vetrnici.cz 

57 Svět Fantazie, z.ú. www.svetfantaziezu.cz 

58 
Svobodná základní škola a lesní mateřská škola 
DOMA V LESE, z.s. www.domavlese.cz 

59 T.O. Nová Dvojka, z.s. https://novadvojka.estranky.cz/ 

60 Taneční klub Blueberry, z.s. https://blueberry.pry.cz/ 

61 Turistický oddíl Ježci, z.s. www.to-jezci.cz 

62 TVOR z.s. www.ateliertvor.cz 

63 Výcvikové canisterapeutické sdružení HAFÍK, z.s. www.canisterapie.org 

64 Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest https://ekocentrumcb.cz/ 

65 
Zálesák - 1. středisko České Budějovice, 
pobočný spolek www.1strediskozalesak.cz 

66 Zážitek i užitek o.s.   

67 Země - nezemě, z. s. www.zeme-nezeme.cz 

68 Žabičky Horní Planá z.s.   

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
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25. 5. 2021 – Jednání předsednictva RADAMBUK 

Na jednání předsednictva 25. 5. 2021 připravovali členové 
předsednictva akci BAMBIFEST 2021 a přijali do svých řad 3 
nové členské organizace. Novými členy se staly organizace 
Kolem dokola ČB- škola kola, z.s., Domovy KLAS o.p.s. a Do 
lesa z.s., které pracují s dětmi a mládeží. 

 

 

 

Výzva RADAMBUKu pro děti a mládež - Obrázky pro zdravotníky 

Obrázky jsme předali do českobudějovické nemocnice 
 
V době lockdownu v České republice z důvodu 
pandemie COVID-19 poslal RADAMBUK- Rada dětí a 
mládeže Jihočeského kraje z.s. dětem a mládeži 
výzvu s názvem Obrázky pro zdravotníky. Úkolem 
dětí bylo nakreslit obrázek a poděkovat 
zdravotníkům za jejich péči o nemocné.  
 
Výzva byla ukončena 20. 4. 2021 a poslalo do ní 
obrázky 78 výtvarníků. Obrázky byly opravdu 
povedené a bylo těžké z nich vybrat 10 výherců, 
nakonec vybral RADAMBUK obrázků 15 a výtvarníci 
obdrželi drobné odměny.  
 

RADAMBUK předal obrázky zdravotníkům na oddělení ARO českobudějovické nemocnice. Zdravotníkům 
se obrázky moc líbily a udělaly jim velkou radost. Děkujeme všem soutěžícím za krásné obrázky a 
poděkování zdravotníkům, děti ukázaly, že si práce zdravotníků velmi váží. 

 
https://www.radambuk.cz/vyzva-radambuku-obrazky-pro-zdravotniky/ 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.radambuk.cz/vyzva-radambuku-obrazky-pro-zdravotniky/
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13. - 15. 5. 2021- výzva Básnička pro maminku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
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Květnovou výzvou pro děti a mládež od RADAMBUKu byla výzva – Básnička pro maminku. 

Úkolem dětí bylo složit maminkám básničku k svátku Dni matek 9. května. Výzva probíhala 

od 13.4. do 15.5.2021, básničku poslalo 13 básníků, kteří od RADAMBUKu obdrželi drobné 

dárky.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Pódiová vystoupení na BAMBIFESTu  
Pro širokou veřejnost bude připraven bohatý 
program ve stáncích, ale také na pódiu, které bude 
centrem veškerého dění. Těšit se můžete na 
vystoupení dětských tanečních, hudebních, 
divadelních a pěveckých souborů, ale také na 
divadelní představení a hudební koncerty. 
Rádi bychom pozvali co nejvíce souborů tanečních, 
hudebních, recitačních, dramatických, sportovních 
aj., které svým vystoupením obohatí, zpestří a oživí 
program celé akce. Jako v předchozích letech bude 
opět zajištěno zastřešené stabilní podium (délka 8 

m, hloubka 6 m, výška 80 cm) a profesionální zvukařské vybavení. Nejde o perfektní umělecký výkon, 
ale o to představit se široké veřejnosti. Pro mnohé účinkující se většinou jedná o první vystoupení na 
pódiu před diváky. Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění přihlášky s konkrétním popisem vystoupení 
a zaslání nejpozději do 3.9.2021 na e-mail kancelar@radambuk.cz.  
V případě zájmu o prezentaci na pódiu - pódiové vystoupení vyplňte přihlášku 
http://budejovice.bambifest.cz/program-podiovych-vystoupeni 

 

http://www.radambuk.cz/
http://budejovice.bambifest.cz/program-podiovych-vystoupeni?fbclid=IwAR3kbneXaASH2WtMR7YZXuIxmU6lmHCVwlM4ghJa-PMDdn92YZkml3ugNzs
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Prezentace ve stánku na BAMBIFESTu 

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

o prezentaci ve stánku, vyplňte přihlášku do 1.9.2021 Prihlaska-prezentace-ve-stanku-bambifest-
2021. Přihlášky zašlete na e-mail kancelar@radambuk.cz. Podmínkou pro prezentaci ve stánku je, aby 
byla aktivní - tedy nejlépe aby umožnila dětem, nebo účastníkům se zapojit do činnosti. Tato činnost 
by měla co nejlépe odrážet náplň programu vaší organizace. Vaše prezentace pak bude z pohledu 
celé akce vnímána jako jedno ze stanovišť, které bude zařazeno do velké hry pro děti. Děti v Infobodu 
obdrží herní kartu, projdou jednotlivé organizace ve stáncích a plní úkoly, za které dostanou razítko 
do startovní karty. S vyplněnou startovní kartou se vrací do Infobodu, kde si vyberou drobnou 
odměnu. Karty postupují do losování o ceny na pódiu. 
Pojďme společně připravit dětem 2 dny plné her a zábavy. Těšíme se s Vámi na společnou akci.  
 

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

Web jihocesketabory.cz  

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

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

http://www.radambuk.cz/
http://budejovice.bambifest.cz/
http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/prihlaska-prezentace-ve-stanku-bambifest-2021.docx
http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/prihlaska-prezentace-ve-stanku-bambifest-2021.docx
mailto:kancelar@radambuk.cz
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2021/05/pojisteni-odpovednosti-nad-ramec-dobrovolnici-2021.docx
http://www.jihocesketabory.cz/
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Inspirace pro činnost dětských organizací na webu www.radambuk.cz 

Na webu radambuk.cz a na facebooku Radambuk Jižní Čechy najdete inspirace a 
nápady pro činnost, nápady pro on-line schůzky. 
 
https://www.radambuk.cz/category/databaze-her/ 
 
https://www.radambuk.cz/napady-na-schuzky-o-line-schuzky/  
 

https://www.radambuk.cz/asociace-turistickych-oddilu-mladeze-co-delat-na-online-schuzkach-
vyzkousejte-treba-tyto-aktivity/ 

 

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

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

 

 

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

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

 

 

Nápady pro tvoření s dětmi  

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

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

 

 
Sledujte RADAMBUK 

https://www.radambuk.cz/ 

http://www.icmcb.cz/ 

https://www.jihocesketabory.cz/ 

http://budejovice.bambifest.cz/ 

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

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

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

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

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

 
Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 

 

22. 5. 2021 - Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí  

V sobotu 22. 5. 2021 úspěšně absolvovalo 5 účastníků 

Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí, který pro 

RADAMBUK lektoroval Mgr. Jan Sattran ze vzdělávací 

instituce PRESA s.r.o. Účastníci zakončili kurz písemným 

testem a obdrželi osvědčení.  

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/radambuk.jiznicechy
https://www.facebook.com/radambukmajak/
https://dobromat.cz/podporim/radambuk
https://dobromat.cz/rozsireni/pridat#_blank
http://dobromat.cz/
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4. 5., 6. 5., 11. 5. a 13. 5. 2021 – Online kurz Tvorba obsahu sociálních sítí 

Ve dnech 4. 5., 6. 5., 11. 5. a 13. 5. 2021 pořádala 
Česká rada dětí a mládeže online kurz Tvorba 
obsahu sociálních sítí, kterého se zúčastnil 1 
vedoucí z RADAMBUKu. Akreditovaný kurz v 
rámci DVPP byl spolufinancován z projektu 
OPVVV Pod jednou střechou II. Program kurzu 
pomohl pedagogickým pracovníkům správně 
uchopit prezentaci organizace v online prostředí. 

 

11. - 12. 5. 2021 – Online kurz Základy počítačového zpracování fotografie a 

postprodukce  

V termínu 11. - 12. 5. 2021 se zúčastnila 1 
vedoucí z RADAMBUKu online kurzu 
Základy počítačového zpracování 
fotografie a postprodukce, který pořádala 
ČRDM. Cílem akreditovaného kurzu DVPP 
bylo seznámit účastníky se základními 
principy zpracování fotografického 
materiálu. Naučit je používat počítačové 
programy a utility pro dosažení nejen 
standardních výsledků pro běžnou 
prezentaci a tisk, ale ukázat jim i další 

kreativní možnosti a cesty pro vylepšení 
fotografie. Účastnický poplatek byl 
spolufinancován z projektu OPVVV Pod 
jednou střechou II. 

 

 

Školení online a zdarma na Budějovicku 
Destinační společnost Českobudějovicko – Hlubocko, z.s. se už od jara potýká s 
oddalováním realizace vzdělávacích akcí, které se měli konat prezenční formou. 
Ani nyní situace nedovoluje osobní setkání ve větším počtu, a tak se rozhodli pro 
vás školení překlopit do online prostředí. I pro letošní rok opět vypsali 

několik zajímavých témat a termínů k dalšímu vzdělávání. V sekci vzdělávání se můžete podívat na 
nově přidaná témata, která stále doplňují.  Snažili se vybrat témata, která by mohla posunout rozvoj 
destinace dál. Jedná se o kurzy, které souvisí se strategií rozvoje nebo vycházejí z poptávky subjektů 
cestovního ruchu.   
Nově můžete nyní aktuální informace nejen ohledně vzdělávání na Budějovicku sledovat 
na Facebooku. 
https://www.cb-hl.cz/vzdelavani?sid=6ae1acc99d5e4be8a88015576516f0e3&t=n 
 
 
  

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

 
  

http://www.radambuk.cz/
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 

 

 
 
 
 

V nabídce služeb ICM ČB naleznete butony ovál 
45 x 69 mm (ovál) a srdce 53 x 57 mm (srdce) 
se špendlíkem, magnet, zrcátko, klíčenky.. 
http://www.icmcb.cz/novy-cenik-sluzeb-icm-
platny-od-18-11-2020/  

 
 

 
Tipy pro volný čas 

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

 
 
 

http://www.radambuk.cz/
http://www.icmcb.cz/novy-cenik-sluzeb-icm-platny-od-18-11-2020/
http://www.icmcb.cz/novy-cenik-sluzeb-icm-platny-od-18-11-2020/
mailto:icmcb@radambuk.cz
http://www.icmcb.cz/tipy-pro-volny-cas-2-tyden-6-1-12-1-2020/
http://www.icmcb.cz/tipy-pro-volny-cas-2-tyden-6-1-12-1-2020/
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ICM ČB prodejní místo vstupenek na kulturní akce  
 
 
 

 
 

 

Vstupenky z CBsystemu a Ticketportalu dočasně z důvodu nemoci pracovníka neprodáváme.   

 
 

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

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

Objevárium připravuje na 26.6. od 10:00-18:00 festival Makerday- výzva pro 
tvůrce, hledají se dobrovolníci 
 

 

http://www.radambuk.cz/
http://www.knihobudka.cz/
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Seriál #martyisdead chystá druhou sérii! Chcete se 
podílet na jejím vzniku? Můžete se účastnit naší 
připravované online skupinové diskuze.  
Stačí, když vyplníte tento dotazník a my se Vám ozveme 

http://bit.ly/Pokracovani_Martyisdead 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nejezdi stejnou cestou! Drogy za volant nepatří. 
http://bit.ly/drogy_zabiji #nenechseovlivnit 
 
 
Fyzikální zákony platí pro každého. Čím vyšší rychlostí 
jedu, tím více metrů ujedu, než vůbec stihnu 
zareagovat. A tím déle také brzdím. Nemusí jít přitom 
pouze o moji chybu, chybovat mohou i ostatní. 
Přizpůsobením rychlosti za volantem lze předejít 
tragédii. 
 

 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/hashtag/martyisdead?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXQqZE9YJ2qNUJ9LgFVC447-dBlBfnTBQp1THAi8zmE4rn_Vmd_FZO9021qNSKl3p8P_SaMXMaNbLJLpYWLMiEhuwstIhTNh6Bfq_xzP5L4LjIHVRJ5u4qCiJ0Y2Tvc1Hx60AfxTgc0jgD0bB_YE2NncwE60T4h2cZvIu8uz2DKDQFvMCTYQLbPgMQcXEHKT80UYPmbJK884kKrTOGv5v3D8LQQuMqR2mnNLZyciTr5cQ&__tn__=*NK-y-R
https://bit.ly/Pokracovani_Martyisdead?fbclid=IwAR0MczLTb7Plck8w-maabcCoqXKUthzE694vYnKjpA3XCoomFGXb6iICCMo
https://bit.ly/drogy_zabiji?fbclid=IwAR0c_SpGlnC8iEyMrlxWV5Olipg8cVGzlro54GGt_y-K5vQHecUdazIUs2Q
https://www.facebook.com/hashtag/nenechseovlivnit?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUb35u6oGbzKNaeino1Z_9SGAUEqFSpIBz2KCizLoyIjBXzGy9zzsOFbAyMBjVNVf1CAq7YmYiQVt-b08y7MDvs6mtwvAQxKeeviu8wCY8MGMe1aomICbfD_KtiAJV2atWKKOxHARpXfZVy8dR_E6_FdAttmBSHUcCwTDOmMrf9XQlg8GdJDFXO57DErCydbWWpb43dauZlH9EqCsEncLwYFhOwyPq4ZZjSe2kpql25HQ&__tn__=*NK-y-R
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Pro děti a mládež platí povinnost jezdit na 
kole s helmou do 18 let. Ale velmi ji 
doporučujeme pro všechny věkové skupiny. 
Cyklistická helma snižuje riziko vážného 
zranění hlavy o 69 procent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nový dokumentární film Víta Klusáka (V 
SÍTI) pojímá fenomén nepřiměřené rychlosti 
přes příběhy pěti vinných závažných nehod. 
Rychlost stojí za 40% úmrtí na silnicích, vždy 
jednou českých řidičů přiznává, že běžně 
dohánějí čas právě za volantem. Premiéra: 
10. června 2021 ve 20:10 na ČT 1 
www.13minut.cz 
https://www.youtube.com/watch?v=6oWfEI

VE-28  
 

Kvíz: Odmaturovali byste letos z češtiny? Vyzkoušejte si test 

 
 
 
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/tes
t-
marurita/r~5eaeaeeebefe11ebb9860c
c47ab5f122/?fbclid=IwAR0_6ojPQtmg
Dj5zMbaPxssjaLk8nVB9YIaGpACbD8V
KkBU5qCJ_LH3P_Ic 
 
  

http://www.radambuk.cz/
http://www.13minut.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=6oWfEIVE-28
https://www.youtube.com/watch?v=6oWfEIVE-28
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/test-marurita/r~5eaeaeeebefe11ebb9860cc47ab5f122/?fbclid=IwAR0_6ojPQtmgDj5zMbaPxssjaLk8nVB9YIaGpACbD8VKkBU5qCJ_LH3P_Ic
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/test-marurita/r~5eaeaeeebefe11ebb9860cc47ab5f122/?fbclid=IwAR0_6ojPQtmgDj5zMbaPxssjaLk8nVB9YIaGpACbD8VKkBU5qCJ_LH3P_Ic
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/test-marurita/r~5eaeaeeebefe11ebb9860cc47ab5f122/?fbclid=IwAR0_6ojPQtmgDj5zMbaPxssjaLk8nVB9YIaGpACbD8VKkBU5qCJ_LH3P_Ic
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/test-marurita/r~5eaeaeeebefe11ebb9860cc47ab5f122/?fbclid=IwAR0_6ojPQtmgDj5zMbaPxssjaLk8nVB9YIaGpACbD8VKkBU5qCJ_LH3P_Ic
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/test-marurita/r~5eaeaeeebefe11ebb9860cc47ab5f122/?fbclid=IwAR0_6ojPQtmgDj5zMbaPxssjaLk8nVB9YIaGpACbD8VKkBU5qCJ_LH3P_Ic
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/test-marurita/r~5eaeaeeebefe11ebb9860cc47ab5f122/?fbclid=IwAR0_6ojPQtmgDj5zMbaPxssjaLk8nVB9YIaGpACbD8VKkBU5qCJ_LH3P_Ic
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Informace z ČRDM 

 

 

Archa číslo 3/2021 píše o tom, že je přínosné učit se od sebe navzájem 
 „Učíme se navzájem“ – tak zní hlavní téma Archy číslo 3/2021. Své si k němu řekli (vlastně napsali) 

tomíci, lidé z České tábornické unie, pionýři, 
dobrovolní hasiči, skauti… 
Do třetího sešitu Archy je zařazena mj. i 
vzpomínka na nestora ekologické výchovy u nás 
Otakara Leiského – Ralfa, zakladatele TISu a 
Hucul Clubu. Ale také třeba rozhovor s 
Vlastimilem Jurou z Analytického centra České 
rady dětí a mládeže (ČRDM) o sbírání 
statistických dat týkajících se letních táborů. 
Nebo článek o úctyhodném jubileu organizace 
YMCA v naší zemi. A tak dále a tak dál. 
Co dalšího uvnitř čísla naleznete? Bylo by toho 

určitě mnohem víc, ale raději si to nechám „od cesty“ – u vědomí toho, že bude přece jen lepší, když 
si novou Archu sami prolistujete, prohlédnete, a třeba si z ní sem tam i něco přečtete: 
Archa číslo 3 
 

Staň se tvůrcem motta dalšího cyklu EU dialogu mládeže! 
 
Francie – Česká republika – 
Švédsko… To je trio, které 
bude předsedat Radě EU po 
dobu 18 měsíců od roku 2022. 
S novým triem přichází 
také nový cyklus EU dialogu 
mládeže. Přípravy probíhají už 
teď. V rámci nich hledáme 
motto celého cyklu – a kdo jiný 
by ho měl navrhnout, než mladí 

lidé, kterých se týká především! 
Momentálně probíhají přípravy celého procesu a jako priority byly nastaveny dva cíle mládeže – #3 
Inkluzivní společnost – naším tématem bude hlavně mezigenerační dialog – a #10 Udržitelná zelená 
Evropa. Cyklus by mělo provázet společné motto – a zde přichází část, kdy už od počátku chceme 
zapojit vás, mladé lidi! Máte nápad, jak tyto cíle spojit? Napadá vás „youthfriendly“ a „catchy“ název? 
Jak by mělo znít, aby oslovilo mladé lidi? 

Svůj návrh můžeš poslat tímto formulářem. 
Motto navrhují mladí lidé ve všech třech předsedajících zemích, tedy ve Francii, Česku a Švédsku. Ze 
všech návrhů pak bude vybrán ten nejlepší. Soutěž o nejlepší návrh organizují ministerstva pro 
mládež a rady mládeže. Zapojit se mohou mladí lidé ve věku 13–30 let a návrh motta je třeba zaslat 
jak v anglické, tak české podobě. 
Strukturovaný dialog s mládeží 
Termín pro podání návrhů je 17. června. Poté bude vybráno deset nejlepších návrhů v každé zemi, z 
nichž příslušná ministerstva mládeže vyberou tři nejlepší. O vítězi se následně rozhodne společně. 
Autor vítězného motta dostane pozvání na všechny tři Evropské konference mládeže, které se 
postupně uskuteční ve Francii, Česku a Švédsku v průběhu daného cyklu. 

http://www.radambuk.cz/
http://www.adam.cz/clanek-2021050015-archa-cislo-3-2021-pise-o-tom-ze-je-prinosne-ucit-se-od-sebe-navzajem.html
http://www.adam.cz/clanek-2021050015-archa-cislo-3-2021-pise-o-tom-ze-je-prinosne-ucit-se-od-sebe-navzajem.html
http://www.adam.cz/clanek-2021050015-archa-cislo-3-2021-pise-o-tom-ze-je-prinosne-ucit-se-od-sebe-navzajem.html
https://www.strukturovanydialog.cz/3-inkluzivni-spolecnost
https://www.strukturovanydialog.cz/3-inkluzivni-spolecnost
https://www.strukturovanydialog.cz/10-udrzitelna-zelena-evropa
https://www.strukturovanydialog.cz/10-udrzitelna-zelena-evropa
https://forms.gle/z9shi4LwsGQDWk1H9
https://www.adam.cz/2021/wp-content/uploads/2021/06/strukturovany-vyzva-1.jpg
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Pro inspiraci se můžete podívat i na motta z 
předchozích let: 

• 2010-2011 Cycle 1: Employment 
• 2011-2012 Cycle 2: Participation of 

young people in democratic life in Europe 
• 2013-2014 Cycle 3: Social inclusion 
• 2014-2015 Cycle 4: Youth 

empowerment 
• 2015-2016 Cycle 5: Enabling all young people to be involved in a diverse, connected 

and inclusive Europe 
• 2017-2018 Cycle 6: Europe – What’s next? 
• 2018-2020 Cycle 7: Creating opportunities for young people 
• 2020-2021 Cycle 8: Europe for YOUth – YOUth for Europe; Space for Democracy and 

Participation 
Neváhejte nás kontaktovat v 
případě dotazů: zuzana.wildova@crdm.cz, michaela.dolezalova@crdm.cz. 
Těšíme se na vaše návrhy! 
Strukturovaný dialog s mládeží 
www.strukturovanydialog.cz 

 
Aleš Sedláček hostem Ranního interview Český rozhlas Radiožurnál  

 
Organizátoři dětských táborů stále nevědí, jakými podmínkami 
se bude chod táborů řídit. Ministerstvo zdravotnictví bude 
hygienická nařízení teprve upřesňovat. „Přístup úředníků je 
vstřícný, ale kvůli velkému objemu práce ještě nezveřejnili ani 
věci, na kterých od začátku panuje shoda. Vycházíme z minulého 
roku, letos navíc přibydou testy. Ze strany ministerstva cítíme 
zájem zajistit jejich dostupnost a bezplatnost.“ upřesňuje 
předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček. 
Rozhovor si můžete zde pustit:  
https://radiozurnal.rozhlas.cz/letni-tabory-se-blizi... 

https://www.facebook.com/crdm.cz  
A níže přečíst:  

Vy vyjednáváte o podmínkách pro tábory s ministerstvem zdravotnictví, jak se to jednání vyvíjí, už 
se podařilo dohodnout alespoň na něčem? 

Tak my se snažíme, spíš než vyjednáváme, někdy nám to připadá, že se trošku vlamujeme do dveří, 
i když přiznávám, že ty dveře jsou někdy otevřené a přístup těch úředníků je celkem vstřícný, bohužel 
ta jejich časová zavalenost a priorita této věci není tak vysoká, jak bychom si představovali, takže ty 
věci, i na kterých v podstatě byla shoda od začátku, nebyly stále zveřejněny, a to samozřejmě 
komplikuje těm pořadatelům situaci s organizací tábora. 

Co je naopak těžké vyjednat, co se asi podaří vyjednat, aby to platilo? 

Určitě vycházíme z toho základu minulého roku tak, jak řekl pan ministr, na tom je shoda, 
doplněno o testy. Chápeme, že zveřejnit nyní, jak přesně bude probíhat testování, je komplikované, 
protože ministerstvo musí zajistit testy, musí zajistit jejich financování a tady zase je nutné 
konstatovat, že zájem ministerstva zajistit, aby testy byly dostupné a bezplatné, tady je, s čímž 
souhlasíme. Byly i takové náznaky, že by testy platili rodiče, což třeba v případě PCR testů by tu cenu 
tábora úplně posunulo někam jinam, takže proti tomu jsme se důrazně ohrazovali, ale to vypadá, že 
teď ve hře není.  
 

http://www.radambuk.cz/
mailto:zuzana.wildova@crdm.cz
mailto:michaela.dolezalova@crdm.cz
https://www.strukturovanydialog.cz/
https://www.facebook.com/ceskyrozhlas/?__cft__%5b0%5d=AZXAojJCoSRdapocBai5LTcSp1kpDhh3ZHKJw_qNNhXcTroCMBMsxvj6aeuPmE4j-p1gmqm7fOz7QBMt2muPwRJcTVjD5BsL-mM9mAotD3k-3oQFJmajxn8znZOk8Hx-ZFjNYQld78drHeVPPdnC_jZK&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Radio%C5%BEurn%C3%A1l-629669477134629/?__cft__%5b0%5d=AZXAojJCoSRdapocBai5LTcSp1kpDhh3ZHKJw_qNNhXcTroCMBMsxvj6aeuPmE4j-p1gmqm7fOz7QBMt2muPwRJcTVjD5BsL-mM9mAotD3k-3oQFJmajxn8znZOk8Hx-ZFjNYQld78drHeVPPdnC_jZK&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ales.sedlacek.14?__cft__%5b0%5d=AZXAojJCoSRdapocBai5LTcSp1kpDhh3ZHKJw_qNNhXcTroCMBMsxvj6aeuPmE4j-p1gmqm7fOz7QBMt2muPwRJcTVjD5BsL-mM9mAotD3k-3oQFJmajxn8znZOk8Hx-ZFjNYQld78drHeVPPdnC_jZK&__tn__=-%5dK-R
https://radiozurnal.rozhlas.cz/letni-tabory-se-blizi-presne-podminky-jsou-zatim-nejasne-k-lonskym-opatrenim-8498508?fbclid=IwAR0EJFQsPe0CoEO3vBS2rOTPccTGnJ2-re78jpAnMnbCb8LOmPF7PvU2r4A
https://www.facebook.com/crdm.cz
https://www.adam.cz/2021/wp-content/uploads/2021/03/201812121221_logo-nps-struktur-dialog-modre.jpg
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Co se týká těch věcí provozních, tak tam opravdu máme potvrzeno, že se vychází z toho opatření, 
které bylo minulý rok. V některých drobnostech chce ministerstvo dokonce rozvolnit to opatření, 
například uvažují o snížení intervalu mezi jednotlivými turnusy na táboře, kde byl problém, že když 
přijížděli ty nové děti, tak tam musela být nějaká osmihodinová doba po té, co odjely ty starší děti, 
což třeba při autobusové dopravě dělalo problémy, takže tam třeba hodlají ustoupit, snížit na 4 
hodiny, co se týká přítomnosti dětí na táborech v rozmezí 30 až 50, to jsou takové ty tábory ve 
stanech klasické v lese, tam se děti nemohly podílet na přípravě stravy a uklízet a mýt nádobí, tak 
tady uvažují také, že by ustoupili do toho běžného režimu, že by to bylo možné. Nehodlají ustoupit v 
počtu záchodů, kde navyšovali požadavek pro personál, podílející se na přípravě stravy, což na těch 
polních táborech jsou v podstatě všichni vedoucí, tak tam trvají na nějakém zákonu. Navíc oproti 
standardu a trvají i na rozdělení do skupin, ale není přesně řečeno, jak ty skupiny budou velké, tam je 
idea, že ty skupiny se nebudou potkávat, obzvláště u těch obřích táborů se v podstatě sníží ten počet 
dětí, mezi kterými by hrozilo riziko přenosu. 
 

Pojďme se zastavit u toho testování, jak by podle vás to testování na táborech mělo v ideálním 
případě vypadat a jak jste schopni jako organizátoři to zajistit? 

Hlavně doufáme, že to nebudeme zajišťovat my jako organizátoři, protože představa, že by to byl 
nějaký samotest, který se odehrává v den a hodinu odjezdu je víceméně nereálné, kdo někdy zažil 
odjezd na tábor, tak je to poměrně velká skupina dětí, jejich rodičů, babičky, dědečkové přijdou 
mávat a je úplně jedno, jestli se odjíždí vlakem nebo autobusem nebo se jde na nějaké nádraží 
společně ještě, vždycky je to trošičku chaos, někdo přijde pozdě, je potřeba udržet nějakou 
komunikaci, s rodiči vybrat dokumenty, které mají být, je potřeba ty děti prohlídnout, to není jenom 
koronavirus, ale je to taková běžná věc, jako jsou vši, kdy při odjezdu běžně odhalíte někoho, kdo má 
vši a musí odejít domů a na tábor třeba přijíždí později, takže v tomto chaosu ještě zažít testování, to 
si vůbec jako nedokážeme představit a hlavně ten problém, kdyby tam někdo byl pozitivní, tam vůbec 
by jsme jako nevěděli, jak to zorganizovat. 
 

To se ještě musí vyjednat. 

Čili to, aby testy probíhaly někde mimo, ať už v tom oficiálním místě nebo doma, tak to 
samozřejmě smysl má, aby přicházely pouze děti, které už otestované jsou. Co se týká těch PCR testů, 
nám to přijde také rozumné, tak jak říká pan ministr, ta věrohodnost byla větší a samozřejmě pro nás, 
čím větší věrohodnost máme na začátku v tom vstupním filtru, tím máme potom větší klid na to 
realizovat ten program na táboře, takže v podstatě v tomto jsme zajedno, teď jde o to, aby ty PCR 
testy byly hrazeny z veřejných prostředků. 
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Další informace 

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

Opatření k provozu škol a školských zařízení 
• Informace k provozu škol a školských zařízení od 1. 6. 2021 

 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 
Informační linka ke koronaviru: 1221   

je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16:30 
hodin 

COVID PORTÁL - Informační portál ministerstva vnitra covid.gov.cz 
Najdete zde informace ke COVID a platná opatření 

Dobrovolné očkování proti onemocnění COVID-19 
Jak vakcína funguje, očkovací strategie a další důležité informace naleznete na tomto 
odkazu  mzcr.cz 
Očkování v Jihočeském kraji na  www.kraj-jihocesky.cz/ockovani-proti-covid-19-v-jihoceskem-kraji 

Centrální rezervační systém pro rezervaci k očkování na https://crs.uzis.cz/ 
Bezplatné telefonická linka Jihočeského kraje pro pomoc s registrací 800 100 450 

Linka hygienické služby pro informace a pomoc při registraci 1221 

 

 - Vzory potvrzení při cestování ze zahraničí 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pocitová 

mapa 

http://www.radambuk.cz/
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/
https://koronavirus.edu.cz/odkazy
https://koronavirus.edu.cz/files/210601-pro-skoly-informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-162021.pdf
https://www.khscb.cz/view.php?cisloclanku=2020080012
https://covid.gov.cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/
https://www.kraj-jihocesky.cz/ockovani-proti-covid-19-v-jihoceskem-kraji
https://crs.uzis.cz/
https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22240720&doctype=ART
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zjistí, kde se lidem líbí 

České Budějovice mají Pocitovou 

mapu. Na stránkách www.adaptuj-

cbudejovice.cz(link is 

external) mohou lidé vyznačovat 

místa, kde se v době horka cítí 

příjemně i ta, kterým se raději 

vyhýbají a také zprávu o tom, kde 

by uvítali více zeleně nebo lepší 

péči o ni. Pro další názory a podněty 

ohledně připravenosti města na 

sucho, horko nebo přívalové deště 

bude sloužit souběžná online 

Anketa. Výstupy budou 

zapracovány do Adaptační strategie 

Českých Budějovic na změnu 

klimatu. 

Ode dneška mají obyvatelé 

možnost podílet se na změně svého okolí. Vyplněním Pocitové mapy pomohou vytipovat místa, která 

potřebují změnu, protože se přehřívají, nemají dost kvalitní zeleně nebo by se na nich dala lépe 

využívat srážková voda. Tam se bude následně soustřeďovat pozornost zpracovatelů Adaptační 

strategie při návrhu zlepšení. Naopak vytipované příjemné lokality budou navrženy k ochraně a 

inspiraci. 

„Praktické fungování města nejlépe znají ti, kteří se v něm pohybují. Proto chceme využít znalostí a 

zkušeností místních a zapojit je do přípravy plánu na zvýšení odolnosti města vůči suchu, horku nebo 

třeba přívalovým dešťům,“ vysvětluje náměstek primátora Ivo Moravec. 

„K tvrdým vědeckým datům z leteckých snímků teplotní mapy nebo studií dostupnosti zeleně 

doplníme postřehy a názory obyvatel. Získáme tak mnohem věrnější obraz o fungování města a 

budeme moci navrhnout skutečně účinná opatření,“ dodává Martin Ander z Nadace Partnerství, 

která se v rámci sdružení společností podílí na zpracování Strategie.    

„Podněty a názory, které mohou zájemci podávat do konce června statisticky zpracujeme, 

vyhodnotíme a výsledky zveřejníme v průběhu léta na internetové stránce adaptuj-

cbudejovice.cz,“ doplňuje expert na geografické informační systémy firmy Ekotoxa Štěpán Vizina. 

Cílem Adaptační strategie na dopady změny klimatu je vytvořit plán konkrétních opatření, která 

pomohou v budoucnu lépe čelit vlnám veder, sucha nebo přívalovým dešťům. Příprava plánu je 

podpořena finančními prostředky z Norských fondů. 
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https://www.probudejce.cz/  
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Nevypusť duši 
 
Dlouhodobá izolace, návrat do školy, rotační výuka… Na dětskou psychiku jsou poslední dobou 
kladeny velké nároky, se kterými může být pro samotné děti složité se vyrovnat. Jak jim můžeme být 
jako dospělí oporou - ať už jsme jejich rodiči , příbuznými nebo učiteli ? V našem článku jsme se 

tentokrát zaměřili na několik tipů, jak podpořit psychickou odolnost  dětí tak, aby si dokázaly lépe 
poradit v náročných situacích ˃˃ http://bit.ly/ND-psychickaodolnostudeti 
 

 Pokud se ocitáte v těžké situaci a hledáte oporu v tom, jak postupovat dál ve výchově či výuce 
žáků, nebo máte starost o dítě můžete se obrátit na některou z následujících linek: 
 

 Linka pro rodinu a školu: 116 000 (nonstop) 

 Rodičovská linka: 606 021 021 (pondělí-čtvrtek: 9-21 hod., pátek: 9-17 hod. ) 
 

 Pokud cítíte, že je toho na vás moc a nevíte, kde nabrat síly, neváhejte se obrátit na Linku první 
psychické pomoci: 116 123.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/nevypustdusi/?__cft__%5b0%5d=AZXiKY9CB9w_4XKjAM4YQuo7z9ARwa1bwevEIUA8gnvYpv6eMoBOh7K6ItOoF_oXdtVGl1jbBUaPKmefP_Ar-VLKdr2JatY_jqlSGG9-lz8Bp0u6E2NzsUFu3F5hJH6-c_bcBg3vcUzwYYl5GH-9zXfTPH0fWjhGcl_RZEdqUiit0Q&__tn__=-UC*F
https://bit.ly/ND-psychickaodolnostudeti?fbclid=IwAR0MNSXW7VrReUfVZaxdSy4mzxmxTnLBZ2AGwK5DDJ0_Da1EK9PvViIQnLg
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https://mailchi.mp/340997c19ddf/balk-her-na-tbory-od-vydavatelstv-mindok-za-vhodnou-cenu-

5362022?e=796e5c9305 

http://www.radambuk.cz/
https://mailchi.mp/340997c19ddf/balk-her-na-tbory-od-vydavatelstv-mindok-za-vhodnou-cenu-5362022?e=796e5c9305
https://mailchi.mp/340997c19ddf/balk-her-na-tbory-od-vydavatelstv-mindok-za-vhodnou-cenu-5362022?e=796e5c9305
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Nominujte Srdcaře a Srdcařky na Cenu Via Bona 2021 
Nadace VIA hledá pozitivní příběhy, které 

ocení Cenou Via Bona. Ústředním tématem 

24. ročníku ceny jsou Příběhy naděje. 

https://www.nadacevia.cz/nabidka-

programu/  

 

Hledáme příběhy Srdcařů a Srdcařek, 
kteří se nevzdali a dokázali se i během 

nelehkého posledního roku semknout a navzájem si pomoci. Oceněno bude šest 
nejinspirativnějších příběhů v kategoriích Umění žít spolu a Umění darovat. 

Nominovat lze jednotlivce, skupiny lidí, spolky, neziskové organizace či firmy, prostě všechny, 
kdo i přes překážky spojené s uplynulým rokem pomáhali ve svém okolí nebo darovali 
druhým. Z nominovaných příběhů odborná porota vybere a ocení tři příběhy v kategorii 
„Umění žít spolu“ pro ty, kteří rozvíjejí sousedské vztahy a na pomoc druhým věnují svůj čas 
a energii, a tři příběhy v kategorii „Umění darovat“ pro ty, kteří druhým věnují své finanční 
prostředky nebo možnost darovat zprostředkují jiným (např. prostřednictvím dárcovské 
výzvy). Všichni ocenění získají grant ve výši 15 000 Kč na projekt, kterému pomáhají. 

Nominace přijímáme do 30. června, přihlásit letos můžete i sami sebe. Moc se těšíme 
na zaslané příběhy naděje, které nám všem mohou dodat inspiraci. 

 
 
Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. První 
podnět k založení dne, který by oslavoval děti, vznikl 
v Turecku při založení Národního shromáždění 23. 
dubna 1920 během Turecké války za nezávislost. Tehdejší 
ochránce národních práv Mustafa Kemal prohlásil, že důležitou 
součástí k budování nového státu jsou děti. Proto ustanovil 23. 
duben jako Den dětí, který obyvatelé Turecka slaví dodnes a je 
státem uznávaným svátkem. 
Mezinárodní den dětí se v Česku slaví každý rok 1. června. Při 

určování jeho data panovaly zmatky, jelikož se o něj zasazovalo několik organizací. Do dnes se díky 
tomu v různých zemích můžete setkat s několika různými daty. Těmi nejčastějšími ovšem je právě 
1. červen společně s 20. listopadem. 
V Česku, stejně jako ve velké části postkomunistických zemí se den dětí slaví 1. června. Toto datum 
vybrala Mezinárodní demokratická federace žen na svém zasedání v Moskvě v roce 1949. Poprvé se 
dětský den slavil o rok později. Kromě velké části východní Evropy patří tento den dětem i v Číně, 
nebo afrických zemích Alžírsku či Mozambiku. 
Nejstarší státní tradici má oslava dne dětí v Turecku, kde se slaví pravidelně 23. dubna už od roku 
1923 a od roku 1929 jde dokonce o státní svátek Turecka. Oficiální deklarace ale přišla teprve v roce 
1931, kdy svátek posvětil zakladatel a prezident Turecka Mustafa Kemal Atatürk. 
Knihozemě přinese dvanáctku povedených knih pro malé i velké děti 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/
https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/Turecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/23._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/23._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1920
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tureck%C3%A1_v%C3%A1lka_za_nez%C3%A1vislost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk
https://supermamy.maminka.cz/clanek/pro-zeny-super-mamy-tipy-redakce/540037/knihozeme-prinese-dvanactku-povedenych-knih-pro-male-i-velke-deti.html
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První snahy o samostatný den věnovaný dětem se ovšem objevily v USA v 19. století. Ve městě 
Chelsea ve státě Massachusetts začal s oslavami dne dětí reverend Charles Leonard již v roce 1856, 
kdy se rozhodl, že bude sloužit speciální mši věnovanou dětem každou druhou neděli v červnu. 
V tento den se tak den dětí ve Spojených státech slaví do dnes. 
Mezinárodní den dětí podle OSN 
Vymezit dětem jejich mezinárodní svátek se rozhodla i Organizace spojených národů (OSN). 
S nápadem ovšem přišla „poslední“. Ta vyhlásila takzvaný Univerzální dětský den. Tím se stal 20. 
listopad. V tento den v roce 1959 totiž OSN přijala Deklaraci práv dětí, tu přitom světové společenství 
již znalo, šlo totiž o rozšířený text deklarace z roku 1924. 
O 30 let později, 20. listopadu 1989 přijalo Generální shromáždění OSN i Úmluvu o právech dítěte, 
kterou podepsaly všichni členové OSN s výjimkou Spojených států. 
https://www.blesk.cz/mezinarodni-den-deti-datum-program-akce  
 
První červnový den roku 1925 se poprvé začal slavit Mezinárodní den dětí. Je to den, ve kterém 
se připomíná, že děti znamenají budoucnost, a je tedy důležité pečovat o jejich blaho. Po celém světě 
se slaví 1. června, výjimkou jsou třeba Turci, kteří jej přitom začali slavit jako první. Mají ho stanovený 
na 23. dubna. 
Impuls pro svátek, který by oslavoval děti, byl během Turecké války za nezávislost (1919-1923), když 
první prezident Turecka Mustafa Kemal označil dítě jako nezbytnou součást k budování nového státu 
a zavedl právě Den dětí 23. dubna. 
Dalším podnětem byla ženevská Světová konference o blahu dětí 1. června 1925. Ve stejný den také 
čínský konzul v USA, aby upozornil na nezájem o blaho dětí, shromáždil na festivalu dračích lodí v San 
Francisku mnoho čínských sirotků. 
O zavedení dne, který by připomínal význam dětí, se tehdy mluvilo, nijak oficiálně ale ustanoven 
nebyl. 
Místo toho vznikl v roce 1949 Den na ochranu dětí, který byl reakcí na zabíjení žen a dětí ve 
vypálených obcích v českých zemích a ve Francii během druhé světové války. Oslava byla stanovena 
na první červen jako připomínka shromáždění sirotků v roce 1925. V roce 1952 pak svátek oficiálně 
vyhlášen a později potvrzen i OSN. 
V Československu byl Mezinárodní den dětí uznán v roce 1950. 
Prvního června, v den, který patří všem dětem, se obvykle konají různé sportovní a společenské akce, 
které mnohdy mají i charitativní charakter. Lidé by si měli připomínat význam dětí pro budoucnost. 
https://www.novinky.cz/specialy/tema/clanek/den-deti-40096516 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.blesk.cz/mezinarodni-den-deti-datum-program-akce
https://www.novinky.cz/tema/clanek/turecko-247135
https://www.novinky.cz/tema/clanek/prezidenti-usa-40096380
https://www.novinky.cz/specialy/tema/clanek/den-deti-40096516
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Tvoření s dětmi 

 

http://krokotak.com/2021/05/lizard-crafts-for-
kids/?fbclid=IwAR1RKMPZbHidrtsZEUIOMFVezQnddFhps5Yn6cs4HyBurC24W4ObvnEERFs 

 

http://krokotak.com/2021/05/astronaut-paper-plate-
craft/?fbclid=IwAR0c_SpGlnC8iEyMrlxWV5Olipg8cVGzlro54GGt_y-K5vQHecUdazIUs2Q 
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Hry s dětmi 
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 Jezdíte s dětmi na vodu? Tenhle vodácký deník vás jistě 
nadchne, je v něm spousta vodáckých znalostí i her pro 
volné chvíle. Jestli ho taky chcete, tak mrkněte na 
www.vodackydenik.cz 

 
 
 
 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/groups/290632228907/user/100001893711406  

http://www.radambuk.cz/
http://www.vodackydenik.cz/?fbclid=IwAR2M6ZHFXg1kN9P7NuvHM0baZZum-fJrsSwj2RBzjRPMHD6r-cNMlSAuQYk
https://www.facebook.com/groups/290632228907/user/100001893711406
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Balón v bouři 

Místnost rozdělíme na dvě půlky. Na každé z nich se prochází jedna družina. Vedoucí hry s 
pomocníkem vhodí do vzduchu nad každou družinou jedno pírko a členové družstva se snaží 
foukáním ho udržet co nejdéle ve vzduchu. Družstvu, kterému pírko spadne, dostává trestný bod. 

Slepecká střelba. 

Na louce nebo na pasece vyznačte metrový kruh. Je celkem jednoduchý úkol, odkrokovat 15 
metrů, zavázat si oči,vzít prut a snažit se ho zabodnout co nejblíž středu. 

Váhy v ruce. 

Družina je přivedena ke kopičce 24 kamenů a mají je seřadit podle váhy. Kameny mají čísla, 
ovšem ne ve správném pořadí, pro rychlou kontrolu. 

Sbírka podpisů. 

Na daný start si každý hráč nařeže a podepíše tolik lístků kolik je hráčů. Jeho úkol je sehnat 
výměnou lístky s podpisy ostatních hráčů. Boduje se rychlost odevzdání a správnost podpisů. 

Výprava za skalními malbami. 

V daném terénu jsou na kamenech namalované znaky. Hráči mají za úkol je co nejdřív obkreslit a 
odevzdat. Hra je časově omezená. Na konci se dělá pořadí podle rychlosti odevzdání a počtu 
správných znaků. 

Myšičkárna. 

Hraje se po družinách, každá družina má jednu kostku a střídá se v házení a kreslí části myší 
podle toho co hodili. 
6 - tělíčko 
5 - hlava 
4 - nožička 
3 - pusinka 
2 - oči nebo nos 
1 - ucho 
bez tělíčka se nemůže kreslit nic, a uši a oči se nemůžou kreslit bez hlavičky. Po limitu se spočtou celé 
nakteslené myšičky. 

https://www.zoubek.cz/homepage/hry/nasehry.html 
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