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Milí přátelé,
připravili jsme pro Vás elektronický Klapíkův zpravodaj na měsíc září s informacemi a nápady pro
práci s dětmi a mládeží. Přejeme všem dětem úspěšný nový školní rok a ať si najdou pro sebe tu
nejlepší volnočasovou aktivitu, která je bude bavit. Na úvod tedy několik rad pro výběr od ČRDM.
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Volnočasové aktivity pro děti – kde a jak vybírat?
Rodičům a dětem, kteří s prvními dny nového školního roku řeší otázku, co s volným časem dětí, kde
a jak budou trávit děti odpoledne, nabízí Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje kontakty a informace
o svých členských spolcích, kde mohou nalézt širokou nabídku kroužků, oddílů a klubů širokého
spektra zaměření. Dětské spolky nabízejí program, který se kvalitou vyrovná komerci – ale podstatně
levněji. Přitom je vedou zkušení a proškolení dobrovolníci, kteří dětem věnují svůj volný čas
bez nároku na odměnu.
Z mnoha aktivit si zájemci mohou vybírat na stránkách členských spolků
RADAMBUK – Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.. Kontakty jsou ke
stažení na https://www.radambuk.cz/clenska-sdruzeni-2/.
Co je těmto spolkům společné? Nabízejí kvalitní program celoroční mimoškolní
činnosti, praxí prověřený, navíc s nepřehlédnutelným výchovným přesahem.
Děti tu vítá kamarádské, férové prostředí. V něm se dokáží uplatnit i ti z nich,
které jinak ve škole zrovna neexcelují, a zde mohou nalézt tolik potřebný pocit
zdaru. A zatímco ve škole se dítko hlavně učí a v zájmových kroužcích nebo
sportovních oddílech je vedeno především k výkonu v úzce vymezené oblasti, spolkové prostředí
ho neformálně všestranně vychovává a snaží se mu vštěpovat hodnoty široce sdílené všemi svými
členy.
Česká rada dětí a mládeže před časem vypracovala pro potřebu rodičů „Devatero
rad pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit” www.crdm.cz/devatero. V něm
připomíná mj. význam celkového rozvoje dětské osobnosti, dobré dětské party,
spolupráce rodičů s oddílovými vedoucími a přirozené proměnlivosti dětských
zájmů. Napoví, co mít na paměti, připomíná, že je dobré naslouchat potomkům,
nezapomínat na zpětnou vazbu a kontakt s vedoucími. Připouští mimo jiné, že
vyzkoušení více možností není na škodu. Příležitostná nabídka volnočasových center a klubů je sice
lepší než bezcílné flákání po ulicích nebo vysedávání u počítače, nedokáže však nahradit dlouhodobé
působení oddílu nebo podobného kolektivu. V něm se totiž dítě naučí nejen všemožné praktické
dovednosti, ale také pozná morální hodnoty, získá schopnost začlenit se do kolektivu, navazovat
vztahy a mnohdy i přátelství na celý život. Nezbytná je ale pravidelnost a dlouhodobá možnost
působení. Proto jsou mimoškolní aktivity zároveň s rodinou a školou důležitou součástí výchovy. Se
zmíněnými informacemi si jistě vybere každý – nezbývá než popřát rodičům šťastnou ruku ve výběru
těch správných mimoškolních aktivit a toho správného spolku pro jejich děti.
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Informace o činnosti RADAMBUKu
21. ROČNÍK BAMBIFEST - 10. - 11. 9. 2021

Přehlídka možností pro volný čas, nabídky
kroužků, pódiová vystoupení, soutěže…
Prezentace činností organizací pracujících s dětmi a mládeží z Jihočeského kraje

10. – 11. září 2021
Areál u Sportovní haly České Budějovice

http://budejovice.bambifest.cz/
Vstup zdarma
Začínáme v pátek ve 13 hodin!!!
Zveme děti, rodiče, prarodiče, oddíly, spolky dětí a mládeže, školky, školy, školní družiny a
další organizace pracující s dětmi a mládeží ke Sportovní hale v Českých Budějovicích v pátek
10. 9. 2021 a v sobotu 11. 9. 2021 na akci BAMBIFEST 2021. Tradičním organizátorem akce je
RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. se svými členskými organizacemi
dětí a mládeže.

Návštěvní doba
Pátek: 13 – 18 hodin
Sobota: 9 – 17 hodin

www.radambuk.cz
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Program
Přehlídka možností pro volný čas, nabídky
kroužků, oddílů, pódiová taneční, divadelní a
pěvecká vystoupení, divadelní pohádka
Povídání o pejskovi a kočičce Marešovy
divadelní společnosti MAREDIV, losování o
ceny na pódiu, maskot čáp Klapík, venkovní
hra Lasergame, ekologický program zaměřený
na recyklaci elektra – nafukovací dráha
Vyskoč, Nejvýš, Recykluj, střelba z luku,
výtvarná dílna, ukázky 1. pomoci Oblastního
spolku ČČK České Budějovice, prezentace Městské policie České Budějovice, projekt Banal
Fatal - program prevence úrazů páteře a míchy, Československá obec legionářská, skákací
hrad, minizoo, programování robotů, překážkové dráhy, karate, koncert kapely Koníček a
hudebníka Martina Kajaby a spousta dalších her a soutěží……
U jednotlivých stánků budou děti získávat razítka do startovní karty, po splnění úkolů si
vyzvednou v Infobodu malou odměnu. Vyplněné startovní kartičky budou postupovat do
losování o ceny, které bude probíhat v liché hodiny na pódiu akce.

Těšíme se s Vámi na setkání ve světě her a zábavy!!!

www.radambuk.cz
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Pozvánka BAMBIFEST 2021
https://youtu.be/Dka-Cx0jS64
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POMÁHÁME, PROTOŽE CHCEME!!!!
ZAPOJTE SE DO 72 HODIN!!!
14. - 17. 10. 2021 POMÁHEJTE TAKÉ!!!!
Co je projekt 72 hodin?
Jedná se o tři dny plné dobrovolnických
aktivit, které se v ČR konají již po deváté.
Kdykoliv během těchto 72 hodin (14.–17.
října 2021) a zároveň jakkoliv dlouho se
dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit,
které pomohou druhým, přírodě, či jejich
okolí. Výsledkem těchto projektů bude
mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z
vykonané práce a mnoho dalších pozitivních
účinků. Do projektu je samozřejmě možné se zapojit i jakkoliv jinak. Například vymyslet
úklidovou akci, zazpívat seniorům, či natřít autobusovou zastávku. Nápadů je mnoho a ne
vždy se k nějakému kroku rozhoupeme, projekt 72 hodin je vhodnou příležitostí, jak udělat
to, na co se už dlouho chystáte …

Co je cílem projektu
Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých
lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně
dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami
schopní změnit věci, které se jim nelíbí.
Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět
kolem sebe. Díky pořádání jednotlivých
projektů také posílit vztahy v místních
komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé
podněty pro smysluplné trávení volného
času.

www.radambuk.cz
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www.72hodin.cz
Kdo a jak se může zapojit?
Projekty mohou být libovolně dlouhé. Může se tedy jednat jen o několikahodinovou aktivitu,
či o třídenní maratón dobrovolnických prací.
Projekt je určen dětem i rodičům, mladým lidem, neziskovým
organizacím, ale i neformálním skupinám a jednotlivcům,
zkrátka všem, kteří podporují myšlenku dobrovolnictví a není
jim cizí nezištně pomoci druhým, nebo svému okolí.
Vymyslete s kamarády projekt, který vás bude bavit, zlepší
vaše okolí, pomůže lidem kolem vás, nebo jen někoho potěší.
Na
webu
www.72hodin.cz,
či
facebooku
www.facebook.com/72hodin.cz naleznete mnoho informací
o tom, jak postupovat, aby se vaše nápady proměnily na
skutečnost. Dívejte se kolem sebe! Ve vašem okolí je spousta věcí, které se dají vylepšit,
mnoho lidí, kteří potřebují pomoc, a mnoho takových, kteří se chtějí při práci bavit! Projekty
aktivitu, či o třídenní maratón dobrovolnických prací. V České republice 72 hodin pořádá
Česká rada dětí a mládeže. Propagátorem projektu v Jihočeském kraji je RADAMBUK – Rada
dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.

Tipy na projekty

•
•
•
•
•
•

Služba potřebným (LIDÉ)
• uspořádání
divadelního, nebo hudebního
vystoupení v domově pro seniory
• zorganizování sportovního turnaje pro děti
z dětského domova
• uspořádat
odpoledne
plné
her
pro
handicapované
Péče o přírodu (ŽIVÁ PŘÍRODA)
úklid parku, lesa, či jakékoliv části přírody
výsadba stromů, keřů
vyčištění koryta řeky, obnova studánky
Vylepšení života kolem sebe (OKOLÍ)
oprava dětského hřiště
pomoc při malování mateřské školy, autobusové zastávky
stavba ptačích budek

Podporujeme myšlenku dobrovolnictví a není nám cizí nezištná pomoc
druhým nebo svému okolí!!!

www.radambuk.cz
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Z kroniky akcí RADAMBUKu
15. 7. 2021 - předání Brýlí pro Afriku
15. 7. 2021 předal RADAMBUK sbírku brýlí za roky 2020 a 2021 s
2858 brýlemi a 786 pouzdry českobudějovickému Lions Clubu,
který zajistí, aby se brýle dostaly v pořádku do italského Turína.
Tam je proškolení dobrovolníci třídí dle dioptrií, vyčistí a zabalí,
brýle jsou pak rozděleny na jednotlivá distribuční místa (zejména v
chudých zemích Afriky a Asie), kde dobrovolníci provedou měření
zraku u potřebných lidí a předají brýle k užívání. Děkujeme všem
dobrým lidem, kteří nám brýle přinesli nebo poslali.

18. - 22. 7. 2021 – Letní kemp Dobrodružství v lese
Program letního kempu s názvem Dobrodružství v
lese, který jsme realizovali pro 15 dětí školního
věku ve dnech 18. - 22. 7. 2021 byl zaměřený na
získání dovedností a znalostí, které jsou nezbytné
pro pobyt v přírodě. Děti se učily jak postavit stan,
jak rozdělat oheň, jak uvařit na ohni, jak se
orientovat v přírodě, co si sbalit do batohu, jak se
obléct, bezpečnost práce s nožem, pilou a sekerou,
uzlování, šifrování, poznávání rostlin, živočichů,
podnikaly výpravy do přírody, hrály různé hry a
vyzkoušely střelbu na cíl ze vzduchovky. Děti jsme rozdělili do 2 týmů, které za jednotlivé hry a úkoly
sbíraly body, na závěr kempu došlo k vyhodnocení a předání odměn. Tým společně řešil úkoly,
spolupracoval, děti posilovaly sociální vztahy s vrstevníky a vzájemnou spolupráci. Znalostní hry a
kvízy posilovaly znalosti dětí ze školy. Rukodělné a technické činnosti rozvíjely motoriku a manuální
zručnost. Pohybové aktivity v přírodě a turistika byly zaměřené na posílení zdatnosti a zdravého
životního stylu. Kemp podpořil duševní pohodu a duševní zdraví dětí. Letní kemp realizoval
RADAMBUK ve spolupráci s ČRDM za finanční podpory MŠMT ČR.

www.radambuk.cz
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24. 7. 2021 - Projektový den Laser game 4 – projekt OPVV Pod jednou střechou II.
Projektový den Laser game 4 jsme realizovali v rámci projektu
OPVVV Pod jednou střechou na táborové základně u Velešína
v termínu 24.7.2021 pro 10 dětí. 1. část dne probíhala
teoreticky, formou výkladu pravidel a dále formou diskuze,
odborník stanovil dětem přesná pravidla hry. Fyzický kontakt a
agresivita jsou přísně zakázány, laser game je bezkontaktní,
společenská a zábavná hra bez násilí! Každý hráč obdrží zbraň,
na které je připevněn kolimátor (laserové mířidlo) pro přesné
míření a helmu, která slouží jako uchycení senzorů zásahu a
ochrana hlavy při hře. Zbraně a helmy jsou neustále v kontaktu
a zaznamenávají celý průběh hry, oznamují start a konec hry,
úspěšné zásahy nepřítele a osobní zásahy hráče. Rozdělené
týmy se sešly, aby naplánovaly strategii hry, která je velmi
důležitá. 2. část dne byla praktická, kdy týmy hrály v lese i na
louce. Cílem hry bylo nasbírat co největší počet bodů, které získávaly týmy za přesně mířené zásahy.
Tabulka s výsledky byla vytištěna hned po každé hře. Hráči se dozvěděly, kdo byl z týmu nejlepší bojovník,
ale také kdo byl nejoblíbenějším terčem. V závěru při vyhodnocení obdrželi vítězové drobné odměny.

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-delatna-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/

Nápady pro tvoření s dětmi
https://www.radambuk.cz/napady-pro-deti-tvoreni/
https://www.radambuk.cz/tvoreni-s-detmi-na-leto/
https://www.radambuk.cz/tvoreni-s-detmi-podzim/

www.radambuk.cz
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Sledujte RADAMBUK
https://www.radambuk.cz/
http://www.icmcb.cz/

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

https://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 %.

www.radambuk.cz
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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK

www.radambuk.cz
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Dále nabízíme možnost využít vzdělávacích kurzů BP sportu, v případě zájmu nás kontaktujte, zašlu
bližší info, RADAMBUK s BP Sportem spolupracuje a využívá zvýhodněných účastnických poplatků.

Kurz instruktora lyžování – instruktor lyžování
Místo konání: Pec pod Sněžkou
Termíny konání: 10. – 15.12.2021, 15. – 20.12.2021, 3. – 8.1.2022, 8. – 13.1.2022, 20. – 25.3.2022,
25. – 30.3.2022

Kurz instruktora snowboardingu
Místo konání: Pec pod Sněžkou
Termíny konání: 10. – 15.12.2021, 15. – 20.12.2021, 3. – 8.1.2022, 8. – 13.1.2022, 25 . – 30.3.2022

Kurz instruktora lezení na umělých stěnách kurz
Termín a místo konání kurzu I.: 23.10. – 24.10.2021 a 6.11. – 7.11.2021 v Praze.
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků.
Termín a místo konání kurzu II.: 13.11. – 14.11.2021 a 27.11. – 28.11.2021 v Brně.
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků.
Termín a místo konání kurzu III.: 4.12. – 5.12.2021 a 11.12. – 12.12.2021 v Písku.
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků.

Instruktor skalního lezení
Podmínky pro účast
Podmínkou účasti na Kurzu instruktora skalního lezení je úspěšné absolvování Kurzu pro instruktory
lezení na umělých stěnáchnašeho střediska vzdělávání nebo po dohodě jiného kurzu. S licencí
instruktor skalního lezení lze vyučovat po dovršení věkové hranice 18 let.
Termíny
Termín a místo konání I.: 18. – 19.9. a 9. – 10.10.2021 v Bechyni.
– jedná se o jeden kurz – 4 dny a školení je rozděleno do 2 víkendových učebních bloků.

Webinář ČRDM: Volby vs. nereálné body předvolebních programů
Program webináře je zaměřen na fungování EU a její provázanost s tuzemskou politickou scénou.
Cílem webináře je poukázat na možnosti, co může česká parlamentní strana ovlivnit vůči EU. Součástí
webináře bude také zhodnocení některých bodů předvolebních programů, které jsou v jistých
částech navázány právě na fungování EU. Účastníci webináře budou mít tedy možnost zjistit nereálné
představy některých politických uskupení.
Termín: středa 23. 9. 2021 v 17:00–18:30. Přihlášení možné do 23. 9. 2021 do 12:00.
Délka: 90 minut
Lektor: Adam Trunečka
Cena: Zdarma
Platforma: Google Meet, odkaz bude zaslán den před konáním na vyplněnou emailovou adresu.
Přihlašovadlo
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Projekt Mládež kraji – kraj Jihočeský – MŠMT - JčK
Projekty Mládež kraji – kraj Jihočeský v roce 2021 – 7. ročník projektu
odstartoval
Více o projektech na webu https://jihocesky.mladezkraji.cz/
Mládež kraji je projekt, v němž se mladí lidé (15 – 26 let)
aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a
které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Projekt
iniciují, vytvoří a zrealizují sami mladí lidé. Projekty iniciativ
mládeže pomáhají rozvíjet osobnost mladých lidí a přináší
změnu a prospěch veřejnosti, zejména v okolí, kde mladí lidé
žijí. Projekt je zaměřen na neformální skupiny mladých lidí.
Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva (multikulturní
prostředí), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného

14. 5. – 3. 7. 2021 – Online zážitky
Za podpory MŠMT, Jihočeského kraje, RADAMBUKu a projektu Mládež kraji – kraj Jihočeský jsme
uspořádali workshopy pro mládež ve věku 15 -18 let
s názvem Online zážitky. Worskshop měl 3 části. V 1.
části 14. 5. 2021 se účastníci seznámili s prací
s outdoorovou kamerou GoPro a dozvěděli se, co si
zabalit na akci, kde budou natáčet své zážitky. Ve 2. části
ve dnech 30. 6. - 2. 7. 2021 15 účastníků vyrazilo na řeku
Vltavu, aby zdokumentovali své zážitky outdoorovou
kamerou. Vyzkoušeli si, co točit, a jak točit, aby byl film
poutavý i pro ostatní. Po návratu domů se pak 3. 7. 2021
ve 3. části projektu dozvěděli, jak materiály z kamery
stáhnout do počítače, jak v programu Movie Maker videa
a fotografie upravovat, zpracovávat, přidat hudbu, titulky
a jak film prezentovat. Workshopy připravili 4 dobrovolníci.

29. 7. – 1. 8. 2021 – Severská mytologie
Ve dnech 29. 7. – 1. 8. 2021 jsme připravili v rámci
projektu Mládež kraji zážitkovou akci pro děti a
mládež na téma Severská mytologie. 40 účastníků
akce putovalo po 9 světech stromu Yggdrasilu,
seznámilo se se severskou mytologií, s bohy,
pověstmi a životem Vikingů. Akci připravilo 8
dobrovolníků.
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Informace z členských organizací
14. Přední hlídka Royal Rangers Vyšší Brod p.s.
Tématem letošního tábora se stala kniha od Julese
Verna - Pět neděl v balónu.
Dobrodruh a slavný cestovatel Dr. Samuel Fergusson a
jeho věrní přátelé Dick a sluha Joe představili další ze
svých výprav a zasvětili tak děti do plánů expedice.
Tentokrát se vydali do středu Afriky, k pramenům Nilu
a jako dopravní prostředek nám posloužil balón
Viktorie. Balón se však musel postavit, zkontrolovat
vybavení a připravit se na cestu. Všichni členové
výpravy přiložili ruce k dílu a tak se seznámili s historií
balónového létání, zkusili rozklad vody pomocí
elektrolýzy či s pomocí citronu získávali elektřinu.
Kromě toho ulovili a připravili své první jídlo na ohni a také se naučili péct sloní maso v zemi (Setonův
hrnec). Domorodci se balónu báli a několikrát na nás zaútočili s úmyslem Viktorii zničit. Kromě nich
jsme byli nuceni bojovat se žízní ve vyprahlé poušti, prosekávat se pralesem při hledání hrobek
starých králů, hledali vzácné živočichy, zlato či ztraceného Joea, kterého jsme nakonec vytrhli z rukou
Tuaregů. Několik nocí jsme přespávali v divočině za svitu měsíce a jen s hvězdným nebem nad hlavou.
Vyzkoušeli jsme si let v opravdovém horkovzdušném balónu a pomáhali s jeho vybalením,
nafouknutím i složením. Pro všechny to byl krásný zážitek v zapadajícím slunci. Na konci cesty se nám
stalo velké neštěstí. Ve Viktorii jsme měli díru a pomalu klesali. Joe nás zachránil, abychom se
neroztříštili o skály. Stejně jsme však museli vyhodit veškerý náklad i zlato a Dickovy zbraně. Balón
nakonec skončil ve vodách Senegalu, ale zachránila nás britskou vojenská posádkou a dopravila nás v
pořádku do Anglie, kde jsme mohli zeměpisné společnosti přednést své poznatky o střední Africe a
získat tak řadu ocenění.
za 14. Přední hlídku Royal Rangers Vyšší Brod p.s. Tůmová Veronika
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Informační centrum pro mládež České Budějovice

V nabídce služeb ICM ČB naleznete také 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-icmplatny-od-18-11-2020/

Tipy pro volný čas
ICM ČB zpracovává a rozesílá každý týden 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-6-1-12-12020/
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ICM ČB prodejní místo vstupenek na kulturní akce

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/.
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17. 7. a 13. 8. 2021 – Plackování Tuláci
V pátek 17. 7. 2021 a 13. 8. 2021 navštívily ICM ČB děti z příměstského tábora Tuláci I a Tuláci II z
Jihočeské krajské organizace Pionýra a vyráběly si buttony s motivy
pohádek se špendlíkem, magnety a se zrcátkem, klíčenky a
srdíčkové buttony. Placky se všem 36 dětem moc povedly.

Ráda bych vás touto cestou pozvala na
festival mezinárodního vzdělávání Příští
stanice svět, který pořádáme při
příležitosti nového programového
období Erasmus+ a Evropský sbor
solidarity.
Těšit se můžete na workshopy, besedy,
soutěže a každý večer taky na známé
hudební interprety, jako jsou například
Klára Vytisková, Thom Artway, Ventolin
nebo Barbora Poláková.
Program proběhne ve dvou speciálně upravených vagónech. Součástí programu jsou nejen slavní
účastníci mezinárodních programů, kteří se během festivalu podělí o své zkušenosti
s dobrovolnictvím, eko cestováním, zahraničním studiem, odbornými stážemi a životem v cizině. U
vlaku bude postavena také stage, stánky s občerstvením, soutěžní stanoviště a další doprovodný
program.
Vstup pro registrované účastníky je zdarma. Podrobný program a další praktické informace zjistíte na
www.prististanicesvet.cz.
Možná jste si této události již na našich sociálních sítích všimli, i přesto vám však posílám přesné
termíny s proklikem na FB událost pro jednotlivé zastávky.
ZASTÁVKY s proklikem na facebookové události :
14. 9. PRAHA
15. 9. PLZEŇ
16. 9. LIBEREC
17. 9. OLOMOUC
18. 9. BRNO
Ing. Pavlína Macounová
Erasmus+ mládež / Eurodesk
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Co je to DofE
DofE je výzva pro každého ve věku od 14 do 24
let. Jedná se o program osobního rozvoje
a můžeš ho plnit kdekoli v České republice.
Každý týden ti zabere třeba jedno odpoledne.
Zní to dobře? Čti dál.
V DofE jde o to, aby se každý účastník věnoval
aktivitám, které ho baví. Důležité je naučit se
dosáhnout svých cílů a zkusit si něco nového.
Absolventi programu získávají mezinárodně
uznávaný certifikát, který se hodí do životopisu, ale také při studiu v zahraničí.
Na světě je 1,3 milionu mladých lidí, kteří program DofE plní.
Více informací je možné získat na webových stránkách programu www.dofe.cz nebo u regionálního
manažera programu pro jihozápadní Čechy p. Josefa Nového, +420 725 978 583 |josef.novy@dofe.cz

Projekt ROZHLED
Co je ROZHLED? V projektu podporujeme mladé lidi (17-26 let) v osobním a kariérním rozvoji, a to
především ty, kteří mají nějaké sociální
znevýhodnění (jako je pobyt v dětském
domově, pěstounská péče, špatná
finanční situace, nemoc v rodině, rodič
samoživitel,
aj.).
Zvýšeným
sebevědomím, novými dovednostmi a
znalostmi jim dáváme šanci na lepší
budoucnost.
Každé kolo projektu (pro cca 20
účastníků) trvá čtyři měsíce, je zcela
ZDARMA (díky podpoře sponzorů) a je
nabité
vzdělávacími
aktivitami.
Účastníky čeká pět víkendových setkání
v Praze a aktivity jako je setkání s
kariérním poradcem, tvorba životopisu,
pracovní pohovor na zkoušku, spousta
vzdělávacích
workshopů
či
oblíbené exkurze do firem.
Chcete se o projektu dozvědět více?
Informace o projektu ROZHLED +
přihláška
Reference účastníků
Anežka: Díky projektu jsem si našla stáž
i brigádu
Aly: Překonala jsem strach z pohovoru
a našla si brigádu

Tereza Malíková
Projektová manažerka │Nadání a dovednosti o.p.s.
www.nadaniadovednosti.cz
+420 607 074 438
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Výzva k paktu klimatu mládeže
Můj svět. Moje akce. Naše planeta.
Máte představu v
oblasti klimatických
opatření a
potřebujete podporu
k jejímu
provedení? Pak se
připojte k výzvě Paktu
o klimatu mládeže!

Voláme všechny mladé lidi: potřebujeme vaši vášeň , vaši vizi a váš hlas !
Challenge the Pakt o klimatu mládeže je vaše šance udělat rozdíl v zeleném přechodu spojením s
ostatními a spoluvytvářet inovativní nápady projektů zapojení mládeže do oblasti opatření v oblasti
klimatu. Výzva je součástí evropského klimatického paktu, který zahájila Evropská komise.
Zájem?
Mladí lidé ve věku 15 až 30 let z celé Evropy jsou zváni k účasti na výzvě Paktu o klimatu
mládeže. Nejsou vyžadovány žádné zkušenosti - od zkušených zastánců udržitelnosti až po lidi, kteří
dělají svůj první krok na cestě za klimatem, můžete se k výzvě připojit.
Dne 29. června během akčního dne klimatického paktu jsme oficiálně zahájili výzvu klimatického
paktu mládeže. Účastníci workshopu vyvinuli první nápady pro aktivity a projekty a začali pracovat na
naší online platformě, European Climate Pact Community Hub.
Zmeškali jste úvod?
Nebojte se - stále se můžete připojit k výzvě. Najděte nápad na projekt, ke kterému se chcete
připojit, v našem komunitním centru nebo jen založte nový. Začněte se spojovat s ostatními
a vytvořte krátkou videoprezentaci do 30. září . Počet návrhů projektů, které můžete odeslat, není
omezen.
Co mě čeká?
Nejlepší projekty budou představeny výkonnému viceprezidentovi Fransu Timmermansovi 11. října a
budete mít příležitost spojit se s příslušnými zúčastněnými stranami, které mohou podpořit realizaci
myšlenky vašeho projektu.
Zaregistrujte se hned teď , abyste si nenechali ujít tuto jedinečnou šanci realizovat svůj projektový
nápad, spojit se s ostatními a přispět k Evropskému klimatickému paktu!
Jdu do toho! Jak začít?
Po registraci budete mít přístup k naší online platformě: European Community Cactate Pact
Community Hub . Zde můžete buď najít stávající pracovní skupiny, které již začaly připravovat nápad
během úvodního workshopu, a připojit se k nim, nebo můžete jednoduše založit vlastní skupinu,
spojit se s ostatními účastníky a začít produkovat krátkou prezentaci videa. Hledáme nápady na
projekty, které by se zabývaly jedním z těchto čtyř témat:
Podpora ambasadorů Paktu pro mladé klima
Mladí velvyslanci v oblasti klimatu hrají zásadní roli při inspirování více lidí, aby se dostali na palubu,
zintenzivnili své klimatické akce a stali se velvyslanci klimatického paktu.
Posílení individuálních opatření v oblasti klimatu
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Pakt má za cíl povzbudit všechny k tomu, aby se zavázali přijmout opatření v oblasti klimatu, zčásti
prostřednictvím navázání partnerství s mládežnickými organizacemi s cílem přilákat pozornost
mladých lidí na otázky životního prostředí a klimatu.
Posílení zapojení mládeže do politiky v oblasti klimatu
Je důležité, aby v diskusích o tvorbě politik zazněly všechny hlasy. Klíčovým cílem paktu je poskytnout
mladým lidem příležitosti k diskusi o problémech klimatu s předními činiteli s rozhodovací pravomocí.
Vzdělávání pro opatření v oblasti klimatu
Jak se mohou mladí lidé učit a pomáhat druhým poznávat změnu klimatu? Cílem paktu je povzbudit
mladé lidi a pedagogy, aby se zapojili do opatření v oblasti klimatu.
https://youth-climate-pact-challenge.b2match.io/

Konec prázdnin? Jak je to se statusem studenta, zdravotním a sociálním
Od prvního září se do lavic vracejí žáci a
studenti. Ti, co na jaře úspěšně zakončili
střední školu, nemuseli častokrát celé
prázdniny řešit sociální a zdravotní pojištění.
Jenže právě v září častokrát končí status
studenta.
Konec studenta znamená konec řady
výhod. Co v takovém případě dělat?
Možností je hned několik. Zatímco sociální
pojištění je nutné platit si až v momentě,
kdy člověk vydělává, platbě zdravotního se jen tak někdo nevyhne. SZ Byznys přináší přehled
možností, které po studiu čerství absolventi mají – a jaké povinnosti je čekají.
Co se v článku dozvíte?
Jak je to při…
…pokračování ve studiu
Jak je to v případě, že dokončíte jeden stupeň vzdělávání a pokračujete na další.
…zakončení studia na podzim
Maturujete nebo skládáte státní závěrečné zkoušky až v podzimním termínu? Status studenta vám
zůstává.
…konci studia
Už nechcete pokračovat ve studiu, ale plánujete začít pracovat? Počítejte se zdravotním a sociálním
pojištěním.
…podnikání a zaměstnání
Co vás po škole čeká v práci v souvislosti s pojištěním.
… statusu OBZP a úřad práce
Nepokračujete ve studiu, ale ještě nemáte práci? Nepřijděte zbytečně o peníze.
…dřívějším ukončení studia
Jak to je v případě, že nedokončíte školu?
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/status-studenta-zdravotni-socialni173160#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=vObpQs2JS8L202108261400&dop_id=173160&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz
Status studenta vám zůstává také v případě, že zakončujete studium až v září. Pokud se vám
nevydařila maturita a musíte jít na opravný termín, studentský status vám zůstává až do 31. srpna.
Přepokládá se totiž, že se student připravuje na maturitní zkoušku. Jestliže tedy během letních
prázdnin nezačnete pracovat nebo nebudete v evidenci uchazečů o zaměstnání, pojištění za letní
prázdniny zpětně nikdo vymáhat nebude.
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Pokud poté nastupujete na vysokou školu, nic se pro vás nemění a zdravotní ani sociální nemusíte
řešit. Obdobně to funguje při zakončení vysoké školy. Nezapomínejte nicméně na to, že pro status
studenta nesmíte být starší 26 let.
Jiná situace je v případě, pokud byla vaše maturita odložená, například ze zdravotních důvodů.
V takovém případě zůstává status studenta až do dne konání samotné zkoušky.
Kdo je z pohledu sociálního zabezpečení studentem
Studentem je osoba, která se studiem soustavně připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do
26 let věku. Za zmíněnou přípravu se považuje zejména:
Studium na středních, vyšších odborných a vysokých školách v České republice v prezenční
formě (nesmí zároveň vydělávat v rozsahu zakládajícím účast na pojištění nebo pobírat podporu
v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci).
Studium na středních nebo vysokých školách v cizině, studium na zahraničních školách nebo studium
ve vysokoškolském studijním programu zahraniční vysoké školy na území České republiky.
Teoretická a praktická příprava na zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost pro osoby
se zdravotním postižením, prováděná podle předpisů o zaměstnanosti.
Studium v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích, které jsou
vedeny v seznamu MŠMT (pouze pro osoby se středním vzděláním s maturitní zkouškou, které
úspěšně vykonaly první maturitní zkoušku v kalendářním roce, ve kterém zahajují jednoletý kurz
cizích jazyků).
Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

15. 9. a 20. 10. 2021 přijďte si zahrát deskové hry do ICM ČB
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Informace z ČRDM
Portál ADAM.cz a časopis Archa uvítají Vaše prázdninové
příspěvky
Prázdniny už běží druhým týdnem. Jaké ty letošní vlastně jsou (resp. ještě budou) pro Váš oddíl,
družinu, skupinu, klub, kmen? Zkuste se podělit s ostatními o své táborové, potažmo prázdninové
příhody, zážitky, dojmy, postřehy…! Jak vidno z titulku, portál ADAM.cz i tištěný zpravodaj České rady
dětí a mládeže (ČRDM) Archa pro Vaše texty a fotky nabízí mediální prostor. Články s obrazovou
přílohou v podobě několika kvalitních, dostatečně VELKÝCH fotografií můžete směle posílat
zároveň na obě tyto adresy: archa@crdm.cz a adam@crdm.cz. Do kdy? Uzávěrka příspěvků pro 5.
číslo Archy je 17. září (zpravodaj vyjde pak v říjnu); portál ADAM.cz je může publikovat průběžně.
Na prázdninové příspěvky od Vás se těší a pokud možno bezstarostné a pohodové letní prázdniny
Vám přejí
Michala K. Rocmanová a Jiří Majer

Zapojte se s oddílem do projektu Meet and Code
Cílem projektu Meet and Code je představit dětem a mladým lidem ve věku 8 až 24 let svět
technologií a programování. Akce jsou navrženy tak, aby mladým lidem ukázaly zábavnou stránku
programování a jak může programování pomáhat při realizaci různých nápadů. Mají je naučit, jak
technologie fungují a jak IT ovlivňuje náš každodenní život. Objevováním široké škály technologií,
digitálních témat a kreativního programování získají odvahu rozvíjet digitální dovednosti, které v
dnešním světě potřebují. Program je vhodný i pro dětské oddíly, skupiny, kmeny apod.
V rámci projektu je možné získat příspěvek 10 tisíc Kč na náklady spojené s realizací – nákup
materiálu, robotů, úhrada nákladů za lektory apod.
Projekty je možné hlásit na adrese https://meet-and-code.org/cz/cs/ až do 8. září.
V případě dotazů se neváhejte obrátit na email ondrej.sejtka@crdm.cz

Sbírkové dny Světlušky 2021
Poslední možnost zakoupit i nejstarší světluščí evergreeny se vám letos naskytne v rámci Sbírkových
dnů Světlušky od 6. do 10. září. Těšit se můžete na oblíbená tykadla, náramky, kartáčky a další
světluščí hitovky.
O prodej sbírkových předmětů a shromažďování finanční podpory ve všech českých a moravských
městech se jako vždy postarají dobrovolníci z řad studentů a tomíci.
Více

UNICEF hledá Dítě Česka
Česká pobočka UNICEF hledá v anketě výjimečné děti a inspirativní mladé lidi. Cílem jedinečného
projektu je prezentovat jejich příběhy a ukázat, jaká je současná nastupující generace v Česku.
Nominace jsou otevřeny do 30. září.
Dítětem Česka se stanou dvě děti, chlapec a dívka. Děti a mladistvé mohou do ankety nominovat
instituce, školy i soukromé osoby, a to prostřednictvím on-line formuláře dostupného na adrese
www.diteceska.cz
Pátrá se především po talentovaných, odhodlaných a aktivních dětech a mladých lidech se zájmem o
své okolí, kteří dělají něco přínosného pro druhé a inspirují vrstevníky. Nejde přitom o jednorázové
mimořádné činy, ale o dlouhodobou aktivitu a konkrétní výsledky.
Na vítěze čeká kromě titulu Dítě Česka mimo jiné prostor pro vlastní blog na profilech UNICEF ČR a
propojení v rámci mezinárodní sítě UNICEF.
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Chovají se děti nyní jinak než v době před covidem?
Vážení pořadatelé letních táborů,
obracíme se na vás s prosbou o vyplnění kratičkého dotazníku; nezabere Vám více než pět minut.
Snažíme se v terénu zachytit možné změny v chování dětí způsobené pandemií covid-19 a jejími
dopady. Účelem dotazníků není vytvářet přesné statistiky, ale získat cenný pohled a zkušenosti od
táborových vedoucích, kteří dětem rozumí a mají možnost s nimi být v intenzivním kontaktu. Vaše
podněty by mohly ovlivnit například obsah vzdělávacích kurzů a dalších aktivit nejen v organizacích,
které s dětmi a mladými lidmi pracují, ale i podporu ze strany státu tak, aby byla více cílená na
potřeby dětí. Vyplnění dotazníku je zcela anonymní.
Dotazník k vyplnění
Děkujeme za spolupráci! O výsledcích budeme informovat během podzimu na našich komunikačních
kanálech.

Program podpory – Rozjeď to s Tandemem
Napadá Vás nějaký zajímavý česko-německý projekt či aktivita, kterou byste ve Vašem spolku či klubu
rádi zrealizovali, ale chybí vám finance? Máme řešení. Tandem s podporou Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy nabízí českým spolkům a jiným subjektům aktivním v mimoškolní oblasti
finanční podporu k přípravě a realizaci setkání dětí a mládeže s Německem.
Podporovanou aktivitou jsou výměny nebo setkání dětí a mládeže ve věku 8–26 let.
Podpora je určena pro spolky se sídlem v Česku, střediska volného času, neformální skupiny mládeže,
školní kluby a další subjekty vyvíjející mimoškolní činnost pro děti a mládež vyjma škol a sportovních
skupin, jež mají obsah setkání prioritně zaměřen na sport.
Že se Vám nezdá tahle nejistá doba plná omezení? Nevadí! Podporu dostanou i online projekty.
Bližší informace zde

Vydejte se na výlet za Stromy roku
Vyrazte do přírody, za stromy, které v minulosti vyhrály titul Strom roku. Na webu
https://www.stromroku.cz/vylety najdete 19 tipů na výlety za stromy, které se v minulosti staly vítězi
ankety. Při jejich návštěvě se můžete zapojit do soutěže. Když o prázdninách navštívíte minimálně 3
stromy a posbíráte při tom pytel odpadků, můžete vyhrát pitný režim od Ondrášovky a knihy z
Nakladatelství Kazda

Děti by se riziku neměly vyhýbat ani v předškolním věku
Pozor, ať nespadneš, nechoď tam, něco se ti stane, polož to nebo se řízneš… Jak se staneme rodičem,
svět nám může mnohdy připadat více nebezpečný než dříve. O své děti máme přirozeně strach, ale
neměl by být limitem pro učení se, jak to ve světě chodí. Pokud je totiž od všeho „zlého“ ochráníme,
může to mít mnohem významnější dopady než odřené koleno nebo malé škrábnutí...
Více k zamyšlení.
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Koronavirová pravidla pro spolkovou činnost od 1. září 2021
S nástupem
nového
školního
roku
aktualizujeme koronavirová opatření pro
běžnou spolkovou činnost (schůzky, výpravy,
vzdělávací akce).
Hlavní novinky ve zkratce
• Prokazování bezinfekčnosti není třeba
pro akce do 20 osob.
• Platnost antigenního testu se pro
potřeby volnočasových a spolkových aktivit
prodlužuje ze 72 hodin na 7 dnů.
Základní pravidla
• Střediska, oddíly, skupiny musí vést
evidenci účasti na setkáních (musíme být
schopni uvést, kdo a kdy byl přítomen, a jak jej
•
•
•

kontaktovat) a uchovávat ji nejméně 30 dnů.
Bez prokázání bezinfekčnosti se mohou scházet skupiny nejvýše 20 osob (bez ohledu na věk),
a to uvnitř i venku.
Je možné pořádat akce do počtu 1000 osob (uvnitř) nebo 2000 osob (venku).
Každá přítomná osoba bez rozdílu věku musí být bez příznaků onemocnění covid-19. Každá
osoba, s výjimkou dětí do 6 let, musí pro účast na akci pro 20 a více osob doložit svoji
bezinfekčnost (viz níže). Osobě, která nesplní uvedené podmínky, jednotka neumožní účast
na setkání.

•

Způsoby prokázání bezinfekčnosti
Každá osoba účastnící se setkání více než 20 osob musí, s výjimkou dětí do 6 let, doložit svoji
bezinfekčnost. Tato podmínka se vztahuje na děti, mládež i dospělé, účastníky i vedoucí. Možnosti
prokázání jsou následující:
1. předložení potvrzení o dokončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů;
2. předložení potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění covid-19, přičemž
od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů;
3. předložení potvrzení o absolvování PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny;
4. předložení potvrzení ze školy nebo od zaměstnavatele o absolvovaném antigenním nebo PCR
testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny (pozn.: 7 dnů platí i u antigenu, ale pouze
pro spolkovou a volnočasovou činnost, jinde (např. v restauraci) platí u antigenu nadále
pouze 72 hodin);
5. předložení potvrzení z veřejného testovacího místa o absolvovaném antigenním testu
s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny (pozn. viz o bod výše);
6. čestné prohlášení od zákonného zástupce (nebo vlastní u osoby starší 18 let) o absolvovaném
antigenním nebo PCR testu ve škole nebo školském zařízení s negativním výsledkem, nejdéle
před 7 dny;
7. absolvuje před zraky vedoucí/ho na začátku setkání před kontaktem s ostatními účastníky
antigenní test zakoupený v lékárně, s negativním výsledkem (i zde platnost 7 dnů pro činnost
v dané jednotce).
Pozn.: Ve veřejných testovacích místech jsou od 1. září testy zdarma pro osoby do 18 let, pro osoby,
které se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat a pro osoby se zahájeným, ale
nedokončeným, očkováním.
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Ochrana dýchacích cest
Povinnost ochrany dýchacích cest se nevztahuje na akce do 10 osob (uvnitř) nebo 30 osob
(venku).
• Povinnost ochrany dýchacích cest se v žádné situaci nevztahuje na děti, které ještě nezahájily
povinnou školní docházku.
• Povinnost ochrany dýchacích cest platí ve vnitřních prostorách pro skupinu více než 10 osob
vždy s výjimkou pohybových aktivit, konzumace potravy a pobytu v ubytovacím pokoji.
• Povinnost ochrany dýchacích cest platí ve vnějších prostorách pro skupinu více než 30 osob,
pokud mezi sebou osoby dodržují rozestupy menší než 1,5 metru, a to s výjimkou
pohybových aktivit.
• Výjimka z povinnosti ochrany dýchacích cest platí navíc pro účastníky pobytových
i nepobytových akcí pro osoby do 18 let, podobné zotavovacím akcím, pakliže je akce v místě
konání sama.
(Pouze pro zájemce: Výše uvedené podmínky vyplývají z mimořádných opatření Ministerstva
zdravotnictví k omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a k ochraně dýchacích cest).
Za přípravu pravidel děkujeme Petrovi Vaňkovi, místostarostovi organizace Junák – český skaut.
•

Konference: Děti a mládež dnes
Plzeňská krajská rada dětí a mládeže po vynucené „korona pauze“ opět pořádá konferenci pro
pracovníky v (ne)formálním vzdělávání. V sobotu 25. září 2021 na Vás čeká den plný inspirativních
přednášek, workshopů a networkingu. Při dopoledních blocích přednáší psychologové, pedagogové,
metodici nebo lidé z neziskových organizací, kterým se něco povedlo. Odpoledne si při workshopech
může každý vyzkoušet třeba funkční metody komunikace.
Registrace na akci probíhá zde, na sociálních sítích je zase tady

Nebojme se komunální politiky
jste aktivní ve své obci a komunitě, organizujete sousedské akce a chcete ještě více oživit své město a
situaci v něm zapojením se do komunální politiky? Přihlaste se do programu Nadace Via Nebojme se
komunální politiky. Podporu získá až 13 aktivních lidí, kteří chtějí zlepšit místo, kde žijí nejen
organizováním komunitních akcí, ale i kandidováním do zastupitelstva.

Celostátní konference Místně zakotvené učení
Pozvánka je určena nejen učitelům, ale i dalším vzdělavatelům z knihoven, muzeí, neziskových
organizacích, domů dětí, lidem z veřejné správy - všem, které zajímá nebo se zabývají místně
zakotveným učením a jeho myšlenky a principy jim přijde smysluplné šířit dále. Konference proběhne
17. 9. 2021 na Pedagogické fakultě v Praze. Pro přihlášené účastníky je zdarma.
Více podrobností a formulář přihlášky
Uzávěrka je 5.9.

Seminář Jak sestavit ekopobyt
Seminář je určen pro začínající tvůrce pobytových programů ekologické výchovy nabízených
zejména školám (základním a středním). Účastníci se seznámí s možnostmi a vyzkouší si postupy, jak
sestavovat pobytový program z hlediska logické provázanosti mezi cíli celého programu a cíli a
obsahem jednotlivých bloků a z hlediska dynamiky programu a osvojí si některé dovednosti v této
oblasti. Praktický nácvik sestavení programu a jeho metodické zhodnocení. Skryté kurikulum – co vše
ovlivňuje atmosféru pobytové akce. S jakými problémy se účastníci či lektoři mohou potkat a jak na
ně reagovat. Výstupy z evaluace pobytových programů.
Termín: 3.–5. 11. 2021
Formulář přihlášky, přihlášky již do 31. 8. 2021
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Volební kompas 2021
Ve volební kalkulačce „Volební kompas 2021“ si na 30 otázkách otestujte, která strana nejvíce
souzní s Vašimi názory a přesvědčením. Pomůcku připravila Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
ve spolupráci s nizozemskou výzkumnou společností Kieskompas a serverem iROZHLAS.
Volební kompas 2021

Mladá místa – podzimní workshopy
Tématu utváření vztahu dětí a mladých lidí k místu, kde žijí a jejich zapojování do navrhování a
plánování se věnujeme v rámci našeho projektu Mladá místa díky podpoře z programu Erasmus+.
Během série workshopů v září a říjnu 2021 Vám rádi přiblížíme teoretickou stránku participativního
plánování, představíme příklady dobré praxe zapojování dětí do tvorby veřejných prostor a
architektonických řešení, v neposlední řadě si s Vámi vyzkoušíme některé konkrétní metody, jak
participativní plánování uskutečnit.
Plánované termíny a místa workshopů:
20. 9. 2021, Praha
23. 9. 2021, Zlín
24. 9. 2021, Brno
1. 10. 2021, Jindřichův Hradec
4. 10. 2021, Plzeň
11. 10. 2021, Hradec Králové
22. 10. 2021, Ústí nad Labem
Více

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

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
https://www.khscb.cz/index.php

DPMCB MÁ NOVOU APLIKACI!
https://www.dpmcb.cz/o-nas/novinky/dpmcb-ma-novou-aplikaci-467.html
Dopravní podnik města České Budějovice se může pochlubit novou aplikací. Kromě vyhledávače
spojů či aktuálních informací z dopravy nově nabízí i možnost pohodlného nákupu časových
předplatných jízdenek.
https://www.dpmcb.cz/.../dpmcb-ma-novou-aplikaci-467.html
Dopravní podnik města České Budějovice v dubnu 2020 spustil do provozu novou aplikaci DPMCB.
Aplikace, která již fungovala dříve, dostala nový kabát a s ním i nové možnosti.
„Jsme nadšeni, že můžeme lidem cestování městskou hromadnou dopravou opět o něco ulehčit a že
jsme se opět o něco přiblížili k naplnění našeho konceptu chytré cesty. Na aplikaci budeme i nadále
pracovat a zdokonalovat ji.“ Uvedl ředitel a předseda představenstva Slavoj Dolejš.
Mezi největší změny, ke kterým mj. došlo, se řadí možnost nákupu časové předplatní jízdenky, a to
dle všech tarifních kategorií. Online si tak mohou vytvořit průkazku studenti ZŠ/SŠ, studenti VŠ,
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dospělí, důchodci do 65 let, děti 6-15 let, osoby nad 65 let, lidé na mateřské či rodičovské, dárci krve,
účastníci odboje, váleční veteráni, zaměstnanci DP, rodinný příslušníci zmíněných zaměstnanců či
zaměstnanci, kteří jsou již v důchodu.
Přehledný úvodní rozcestník uživatelům aplikace kromě průkazky rovněž nabízí vyhledávač spojení,
zprostředkovává nákup jízdenky za pomoci aplikace SEJF či SMS zprávy, informuje o aktuálním dění
z dopravy, o novinkách a kariérním uplatnění v rámci Dopravního podniku města České Budějovice.
Aplikace je k dispozici pro Android i uživatele iOS.
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Vojtěch Matocha: Prašina je knížka, jakou jsem vždycky chtěl číst skautům na
táboře
Představivost dětí i jejich rodičů v
posledních měsících zaměstnávají
příběhy Jirky a dívky jménem En.
V dobrodružné knize Prašina,
která se odehrává v jedné pražské
čtvrti na pomezí reality a fikce, je
v život uvedl Vojtěch Matocha. U
příležitosti vydání druhé Prašiny s
podtitulem Černý merkurit ho do
Vizitky pozvala Blanka Stárková.
https://www.adam.cz/vojtech-matocha-prasina-je-knizka-jakou-jsem-vzdycky-chtel-cist-skautum-natabore/
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Tvoření s dětmi

http://krokotak.com/2019/07/van-gogh-sunflowerscraft/

http://krokotak.com/tag/shell/
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http://krokotak.com/tag/fro
g/

http://krokotak.com/2021/07/paper-frog-2/
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http://krokotak.com/2019/05/lily-paper-flower/

Ledové dinosauří vejce?
Co budeme potřebovat:
balónek
figurku dinosaura
vodu
mrazák
Figurky opatrně vsuneme do balónku (mě se
ten první protrhl), nasadíme na kohoutek,
napustíme vodou a zavážeme. Poté stačí
vložit do mrazáku a počkat.
CO SE ZMRZLÝM VEJCEM?
Děti ho mohou rozbíjet, polévat teplou vodou
nebo solným roztokem a snažit se dostat
dinosaura ven.
https://www.facebook.com/100012283261284/videos/pcb.803037740411849/1216402878779143

https://www.kuncicka.cz/dekorace/roztomila
-vysivaci-sablona-liska-zdarma/
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Pastelový dětský kalendář do každé domácnosti ZDARMA

https://www.kuncicka.cz/uceni/pastelovy-detskykalendar-do-kazde-domacnosti-zdarma/

Hry s dětmi
Dováděník – Triky se švihadlem
Jde se ven - nová pohybová výzva je tady! Triky se švihadlem
Do jakého levelu se zvládnete dostat vy a vaše děti?
Že to není snadné - tak hurá do tréninku...
Proč?
Zlepší koordinaci pohybu
a fyzickou kondici
Vyčaruje úsměv na rtech z úspěšných posunů
A dětem se bude kráááásně usínat
https://www.facebook.com/Dovadenik/videos/170251941840632
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Děkujeme za podporu a spolupráci
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