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Milí přátelé,  
 
připravili jsme pro Vás elektronický Klapíkův zpravodaj na měsíc říjen s informacemi a nápady pro 
práci s dětmi a mládeží. Přejeme příjemné čtení. 

 
 

 

http://www.radambuk.cz/
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Informace o činnosti RADAMBUKu, z kroniky akcí… 

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

https://www.youtube.com/watch?v=DA
K-UbWUHPk  

 
 

 
 
 
 

 

Závěrečná zpráva 
http://budejovice.bambifest.cz/ 
 
RADAMBUK – Rada dětí a mládeže 
Jihočeského kraje z.s. připravil akci 
BAMBIFEST v letošním roce na termín 
10. – 11. 9. 2021. V krajském městě 
České Budějovice je tato přehlídka již 
neodmyslitelně tradičním projektem, 
který přispívá k rozšiřování povědomí 
veřejnosti o aktivitách dětí a mládeže ve 
volném čase. Díky akci mají každoročně 
tisíce dětí možnost vybrat si tu nejlepší 
volnočasovou aktivitu.  
 

 
Akce se konala v areálu u Sportovní haly 
v Českých Budějovicích, kde bylo postaveno 
pódium, které sloužilo pro jednotlivá 
kulturní vystoupení a zároveň tvořilo 
přirozené centrum dění. Po celé dva dny se 
na pódiu střídala hudební, pěvecká, 
divadelní a taneční vystoupení dětí z 
organizací pracujících s dětmi a mládeží, 
domů dětí a mládeže, mateřských, 
základních a uměleckých škol. Pro malé 
návštěvníky zahrála Marešova divadelní 
společnost divadelní pohádku Povídání o 

pejskovi a kočičce, českobudějovickému publiku se představil s kytarou českobudějovický hudební 
Martin Kajaba, srdce potěšila a diváky roztančila tradičně kapela českobudějovická kapela KONÍČEK. 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=DAK-UbWUHPk
https://www.youtube.com/watch?v=DAK-UbWUHPk
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PROGRAM PÓDIOVÝCH VYSTOUPENÍ - PÁTEK 10. 9. 2021 
 
13,00 – 13,05  Zahájení 
13,05 – 13,40  Pěvecký sbor ze ZŠ Čestice Trioly  
13,40 – 14,05  ZŠ Čestice, Pionýr Čestice – Drakoni  
14,05-14,35 STARLETTE ČB – přehlídka mažoretkových a twirlingových sestav  
14,35 – 14,45  Budside z.s. –  
15,00 – 15,05  Losování o ceny 
15,05 – 15,15  Slavnostní zahájení s hosty 
15,15 – 15,45  Pěvecký sbor ze ZŠ Čestice Trioly  
15,45 - 15,50  Aerobic Club ČB – skupina MINI přípravka 5-7 let 
15,50 – 16,00 Aerobic Club ČB- Aerobik mladší a Aerobik starší (8-10 a 11+)+ Skupina 

sportovní aerobik  
16,00 - 16,05  PANENKY ČB – Mažoretky Panenky  
16,05- 16,15  PANENKY ČB – Mažoretky Panenky – skupinová vystoupení  
16,35 – 17,00  Koncert kapely Koníček 
17,00 –17,10  Losování o ceny 
17,10 –18,00  Koncert kapely Koníček 
 
PROGRAM PÓDIOVÝCH VYSTOUPENÍ - SOBOTA 11. 9. 2021 
 
9,00 – 9,05  Zahájení 
10,45 – 11,00   Aerobic Club ČB – skupina MINI přípravka 5-7 let – 5 minut 

Aerobic Club České Budějovice- Aerobik mladší a Aerobik starší (8-10 a 11+) + 
Skupina sportovní aerobik  

11,00 – 11,10  Losování o ceny 
11,10 – 11,15  Danceline studio – Letní tančení  
11,15 - 11,20  Danceline studio – Dance mix   
13,00 – 13,10  Losování o ceny 
13,10 - 13,35  koncert Radek Temiak - kytara 
13,50 – 14,55  Koncert hudebník Martin Kajaba - 
kytara 
15,00 – 15,10  Losování o ceny 
15,10 – 16,10  Povídání o pejskovi a kočičce – 
Marešova divadelní společnost  
16,10 – 16,20  Budside z.s. – BREAKDANCE  
16,20 – 16,25  Taneční centrum Move 21  
16,55 – 17,00  Taneční centrum Move 21  
17,00 – 17,10  Losování o ceny a ukončení akce 

 
Pro děti byla připravena bohatá nabídka aktivit ve 
stáncích, přehlídka možností pro volný čas, nabídky 
kroužků, výroba placek, výuka bojových umění, 
sebeobrana, venkovní hra Laser Game, losování o 
ceny na pódiu, maskot čáp Klapík, ekologický 
program zaměřený na recyklaci elektra – nafukovací 
dráha Vyskoč, Nejvýš, Recykluj, střelba z luku, 
slacklining, souboje na kladině, výtvarná dílna čápa 
Klapíka, ukázky 1. pomoci Oblastního spolku ČČK 
České Budějovice, prezentace Městské policie České 

Budějovice, projekt Banal Fatal - program prevence úrazů páteře a míchy, kolo štěstí, deskové hry, 
puzzle, ukázky požárního útoku, hasičské soutěže, skákací hrad, nafukovací labyrint, preventivní 

http://www.radambuk.cz/
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programy šikana, kyberšikana, výtvarné dílny, vědecké pokusy, jízdy na skateboardech, 
elektrokoloběžkách, jízdy elektromobilem, dračí loď, vojenské historické kluby a Československá obec 
legionářská, minizoo, programování robotů, překážkové dráhy a spousta dalších her a soutěží……  

Čáp Klapík (maskot RADAMBUKu) zavedl děti do 
světa zábavy, her a poznání. U jednotlivých 
organizací ve stáncích děti získávaly razítka do 
startovní karty, po splnění úkolů si vyzvedly 
v Infobodu malou odměnu. Vyplněné startovní 
kartičky postupovaly do losování o ceny, které 
probíhalo v liché hodiny na pódiu akce. Ceny do 
losování věnovali Jihočeský kraj, Hopsárium, Jump 
family České Budějovice, Decathlon, IGY centrum, 
Smrček souvenirs servis a RADAMBUK.  

Záštity nad akcí přijali RNDr. Jan Zahradník - 
poslanec Poslanecké sněmovny PČR, Mgr. Pavel 
Klíma – náměstek hejtmana Jihočeského kraje a 
Ing. Jiří Svoboda - primátor Statutárního města 
České Budějovice.  

 
 
 
 
 
 

PROGRAM VE STÁNCÍCH PŘIPRAVILI: 
 

1 AEROBIC Club ČB, z.s. 

2 Baby club Šikulka, z.s. 

3 BESIP 

4 CB Dragons, z.s. - pátek 

5 Česká asociace paraplegiků – CZEPA- sobota 

6 Československá obec legionářská z.s., Jednota Č.B.- sobota 

7 DDM ČB 

8 EDUCAnet ČB, střední a základní škola s.r.o. 

http://www.radambuk.cz/
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9 ELEKTROWIN a.s. 

10 Energy Centre České Budějovice, z.s. 

11 Europe Direct České Budějovice - pátek 

12 Fight club z.s. 

13 Hrát2Objevovat,o.p.s. – Objevárium  

14 Informační centrum pro mládež Č.B. 

15 
Jihočeský kraj - Fandímě pěstounství - Pracovní skupina pro podporu pěstounství 
v Jihočeském kraji - sobota 

 

16 Lasergame Club Písek - FUN SPACE ARENA 

17 M-centrum pro mladou rodinu, z.s. 

18 Městská charita České Budějovice - pátek 

19 Městská policie České Budějovice - pátek 

20 Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice 

21 Pionýr z.s. - Jihočeská krajská organizace Pionýra 

22 
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže České Budějovice 

23 Sbor dobrovolných hasičů ČB - sobota 

24 Spolek Děti Řepice 

25 Škoda auto- Porsche CB - pátek 

26 T.O.Ježci z.s. 

27 THEIA - krizové centrum o.p.s. 

28 Think Creative s.r.o- sobota 

29 TVOR , z.s.- sobota 

30 VĚDA NÁS BAVÍ, o.p.s. 

 
 

http://www.radambuk.cz/
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Celou akci provázelo sluníčko a dobrá nálada. Návštěvnost BAMBIFESTu 10.-11.9.2021 byla 2 575 
návštěvníků. Program ve stáncích připravilo 163 organizátorů z 30 organizací, na pódiu akce 
vystoupilo 208 účinkujících z 12 organizací a souborů, kteří představili 19 pěveckých, hudebních, 
recitačních nebo tanečních vystoupení. 

Partneři a sponzoři akce 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
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RADAMBUK děkuje všem organizátorům za 
pečlivou přípravu akce. Patří jim velký dík za to, že 
věnují svůj volný čas práci s dětmi a mládeží. 
Organizátorům ve stáncích patří dík za jejich 
připravené soutěžní disciplíny a zábavný program 
pro děti, všem účinkujícím za jejich krásná 
vystoupení, které pobavily a mnohdy i roztančily 
diváky u pódia a velký díky patří všem partnerům a 
sponzorům, bez jejichž pomoci bychom akci 
nemohli zrealizovat. Naším společným cílem bylo 
připravit pro děti a mládež zábavný a poučný 

program, nabídnout jim aktivity pro volný čas a široké veřejnosti ukázat, co pro děti děláme. 
Důkazem našeho společného úspěchu byl dětský smích, který jsme slyšeli a úsměvy, které jsme na 
akci u dětí viděli. Těšíme se se všemi na další setkání ve světě her, zábavy a dobré nálady na 
BAMBIFESTu v roce 2022. 

Fotogalerie na webu http://budejovice.bambifest.cz/fotogalerie-/bambifest-2021  

28. 8., 4. 9. a 18. 9. 2021 - Projektové dny Vodácké dovednosti   

Projektové dny Vodácké dovednosti jsme realizovali u jezu U Rybů, kam jsme se přesunuly s dětmi 

z Českých Budějovic ve dnech 28. 8., 4. a 18 .9. 2021. 1. část dne probíhala teoreticky, formou 

výkladu pravidel Desatera vodáka a diskuze o 

zkušenostech, které už děti mají s vodáctvím. Děti si ve 

dvojicích zkusily vyplnit Vodácký kvíz a ověřily si své 

získané znalosti. 2. část dne byla praktická, kdy se děti 

rozdělily do kánoí a na klidné vodě před jezem se učily 

pádlovat, kormidlovat a pak na jezu sjíždět jez. To samé 

vyzkoušely ve skupinách také na raftech. Dále probíhaly 

ukázky a nácvik 1. pomoci při utonutí. Po zvládnutí 

základních dovedností jsme se po řece vydali směr 

České Budějovice do Boršova nad Vltavou, který byl 

naším cílem. Projektových dnů Vodácké dovednosti se 

zúčastnilo 30 dětí.  

 

16. 9. 2021 – Den čisté mobility – Energy Centre České Budějovice 
 
Ve čtvrtek 16. 9. 2021 připravil RADAMBUK a ICM ČB 
dopolední program pro školy na akci Den čisté mobility. 
Den plný zábavy a her pro děti, prezentace produktů 
a služeb v oblasti ekologické dopravy pořádalo Energy 
Centre České Budějovice na českobudějovickém 
náměstí. Děti mohly navštívit také např. stánek BESIPu, 
Městské policie, oživit figurínu na stánku ČČK a 
vyzkoušet elektrokola a elektrokoloběžky. Děkujeme 
ECCB za pozvání na tuto pěknou akci.  

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
http://budejovice.bambifest.cz/fotogalerie-/bambifest-2021
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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.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 

http://www.radambuk.cz/
http://www.72hodin.cz/
http://www.72hodin.cz/
http://www.facebook.com/72hodin.cz
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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!!! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
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Inspirace pro činnost dětských organizací na webu www.radambuk.cz 

Na webu www.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/ 

 

 

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/  

 

 
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/ 

 
 

http://www.radambuk.cz/
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/tvoreni-s-detmi-podzim/
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/


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 10 - 2021 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 

11 
 

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 
 

16. - 19. 9. 2021 – kurz Instruktor vodní turistiky 
 
RADAMBUK zorganizoval ve spolupráci 
se vzdělávacím střediskem BP Sport 2. 
letošní kurz Instruktor vodní turistiky. 
Kurzu se zúčastnilo 6 pracovníků 
s dětmi a mládeží ze spolku Pionýr z.s., 
Lasergame club Písek z.s. a Zálesák – 1. 
středisko ČB, p.s. V termínu 16. - 19. 9. 
2021 získali pracovníci s dětmi a 
mládeží znalosti a dovednosti k vedení 
vodáckých kurzů. Kurz se konal na řece 
Vltava a v Českém Vrbném v Českých 
Budějovicích a byl podpořen v rámci 
projektu OPVVV Pod jednou střechou II. 

 

 

 

 

 

http://www.radambuk.cz/
https://dobromat.cz/podporim/radambuk
https://dobromat.cz/rozsireni/pridat#_blank
http://dobromat.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. 

 

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  
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-lezeni-na-umele-stene/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-lezeni-na-umele-stene/
https://jihocesky.mladezkraji.cz/
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Projekt Objevujeme - 27. 8. 2021 - Světem koní 
V rámci projektu Mládež v kraji proběhla (dne 27. 8. 2021) 1. část projektu a uskutečnila se akce 
Zábavný den  - Světem koní. Děti strávily den u koní, při kterém zjistily různé zajímavosti z koňského 
světa. Ale také si společně zasoutěžily, tvořily, postaraly o koně i další zvířata na statku.  Akce 
proběhla na statku ve Skřidlech a zúčastnilo se jí celkem 12 dětí.  

 

Projekt Za dovednostmi našich předků – 31. 7. 2021 – Příprava jídla na ohni 
V sobotu 31.7. 2021 proběhl první ze série zážitkových dnů Za dovednostmi našich předků. Tématem 
byla příprava jídla na ohni. Celkem 42 dětí vyzkoušelo uvařit polívku v kotlíku, upéct na kameni placky 
nebo slaninu. Mimo přípravy jídla se děti bavily i přípravou ohniště a dřeva. Na závěr si mohly 
vyzkoušet uhasit ohniště práškovým hasicím přístrojem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.radambuk.cz/
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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-icm-
platny-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-39-tyden-2021/ 

 
 
 

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-39-tyden-2021/


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 10 - 2021 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 

15 
 

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/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
http://www.knihobudka.cz/
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Dobrovolnické akce od Tamjdemu, to je pomoc i zážitek  
Chcete si vyčistit hlavu na čerstvém vzduchu, 
poznat dobrosrdečnou partu lidí a ještě u toho 
podpořit dobrou věc? Tak zkuste dobrovolnické 
akce na pomoc různorodým neziskovkám a 
veřejně prospěšných projektům po celé České 
republice, které pořádá organizace Tamjdem. 
„Pokračujeme např. v pomoci tornádem 
postižené Moravě, ale dobrovolníky vyšleme i do 
záchranných stanic, lesní školky, středověké 
tvrze, kláštera a komunitního domu pro lidi 
s handicapem,“ přibližuje Markéta de Almeida 
Marques, ředitelka organizace. 
Detaily všech zatím naplánovaných 
dobrovolnických akcí jsou k nalezení v kalendáři 
Zapojte se do 2. ročníku projektu Daruj srdce 
Výzva Daruj srdce je určena všem 
studentům středních škol, aby na vlastní kůži 
zjistili, jak fungují neziskové organice a jak by jim 

studenti mohli pomoci. Deset nejlepších projektů, které studenti přihlásí, obdrží finanční příspěvek 
až 20 tisíc korun. Návrhy lze zasílat do 18. října. 
Více 
 

15. 9. a 20. 10. 2021 přijďte si zahrát deskové hry do ICM ČB 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/
https://tamjdem.cz/kalendar-akci/
https://tamjdem.cz/kalendar-akci/
https://www.darujsrdce.com/
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Výsledky Studentských voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
V pondělí 20. a úterý 21. září proběhly 
na středních školách po celé České 
republice Studentské volby. 
Středoškoláci si tak mohli „nanečisto“ 
vyzkoušet volit politické strany, hnutí a 
koalice, které kandidují do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR v blížících se 
reálných volbách. Platný hlas 
odevzdalo 40 899 studentů. Do 
projektu se přihlásilo 335 škol, 
výsledky voleb jich v řádném termínu 

odeslalo 312. Projekt na podporu aktivního, zodpovědného a sebevědomého občanství budoucích 
prvovoličů uspořádal již po dvanácté vzdělávací program JSNS společnosti Člověk v tísni. 
Studentské volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021, Gymnázium Nad Kavalírkou, Praha,  

Největší počet hlasů získala mezi 
středoškolskými studenty koalice Piráti a 
Starostové (30,4 %), za ní následovala koalice 
Spolu – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 (29,4 %), na 
třetím místě se umístilo hnutí ANO 2011 (8,5 
%) a na čtvrtém místě Strana zelených (7,1 
%). Pouze tyto čtyři subjekty získaly více než 5 % 
hlasů. 
„Po jedenácti letech pořádání Studentských voleb 
je zřejmé, že volební preference studentů 
naznačují, jak v dlouhodobější perspektivě 

dopadnou řádné volby. Strany, jejichž obliba u studentů trvale narůstala, se dostávají nahoru i ve 
skutečných volbách. A naopak, strany s opačnou trajektorií výsledků ve volbách nanečisto, jdou dolů 
ve volbách skutečných,“ uvádí ředitel vzdělávacího programu JSNS a iniciátor tzv. „voleb nanečisto“ 
v ČR Karel Strachota a dodává: 
„Zároveň platí, že se značně liší volební preference studentů v různých typech škol. Gymnazisté volí 
výrazně jinak než jejich vrstevníci na středních odborných školách a ještě víc se liší výsledky na 
učilištích.“ 
Kompletní výsledky Studentských voleb 2021 jak za celou Českou republiku, tak v rozdělení podle 
krajů a typů škol (gymnázia, střední odborné školy a učiliště) a přehled výsledků všech 
uplynulých Studentských voleb najdete na webových stránkách 
JSNS v sekci www.jsns.cz/studentske-volby-vysledky. Fotografie ze škol je možné si prohlédnout va 
stáhnout z galerii. 
 

Tiché nebezpečí – koloběžky v ulicích. Platí pro ně pravidla silnějších a 
rychlejších, nebo silničního provozu? 

Koloběžky, ať už ty klasické na pohon našich svalů, 
nebo ty elektrické, které naopak naše svaly i tuky 
šetří a chrání, se v poslední době těší stále větší 
oblibě. Není divu. Hlavně ve městech jsou rychlým 
dopravním prostředkem s minimálními nároky na 
parkování, podobně jako kolo. Avšak na rozdíl od 
něj jsou skladnější. Zároveň jsou přátelské k 
životnímu prostředí, takže máme samá pozitiva.  
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby
http://www.jsns.cz/
http://www.clovekvtisni.cz/
http://www.jsns.cz/studentske-volby-vysledky
https://peopleinneed.canto.global/s/R31NC?viewIndex=0
https://www.adam.cz/2021/wp-content/uploads/2021/09/jsns-stud-volby-2021-Josef-Rabara-2a.jpg
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Až na jednu maličkost. Mnoho jejich uživatelů se řídí pravidlem „sky is the limit“, tedy má jízda nezná 
hranic, mou kolobku nezastaví pranic. O tom, že existují také pravidla silničního provozu, která by 
bylo záhodno respektovat, nemají často ani tušení. Co tedy pro koloběžky platí? A je rozdíl, jestli 
jedete na koloběžce klasické, nebo elektrické? 
Koloběžkář – chodec i cyklista 
Základním faktem je, že z hlediska zákona (§ 57 odst. 2 tzv. silniční zákon) je koloběžka postavena na 
úroveň jízdního kola. To znamená, že koloběžkář je stejně jako cyklista účastníkem silničního provozu 
a musí respektovat všechna pravidla cyklisty (podrobně § 57 až 58). 
Pokud na koloběžce nejedete, ale vedete ji, pak jste chodec (§ 2 písm. j). Málo se však ví, že pokud 
vedete koloběžku po silnici, máte ji vést po pravé straně. Mezi projíždějícími auty a vámi musí tedy 
být koloběžka (to stejné platí i pro kolo). Případnému střetu s vozidlem tak bude první vystavena 
koloběžka, teprve potom vy. 
Kde koloběžka (ne)může 
Můžete na ní jet pouze po silnici, dále ve vyhrazených cyklopruzích nebo cyklostezkách. Na chodníku 
se s ní mohou pohybovat pouze děti do 10 let. Takže ten, kdo je starší 10 let, po chodníku na 
koloběžce rozhodně jezdit nemůže. 
Základní pravidla jízdy na koloběžce 

• Jedete po pravé straně vozovky s dostatečným bezpečnostním odstupem od krajnice. 
• Pokud zde existuje jízdní pruh pro cyklisty, jste povinni ho použít! To je velmi častá chyba i 

samotných cyklistů. Místo toho, aby vjeli do cyklopruhu, jedou po silnici a auta je musejí 
vesele objíždět. 

• Na koloběžkách musíte jet za sebou, nikoli vedle sebe. 
• Před jízdou i během ní je zakázáno požívat alkohol. 
• Svým počínáním samozřejmě nesmíte ohrozit a zpravidla ani omezit ostatní účastníky 

silničního provozu. 
• Za snížené viditelnosti je vyžadováno předepsané osvětlení i odrazky, viz § 58 odst. 5. 
• Jízda v pěší zóně je vám povolena jen, pokud dopravní značka povoluje vjezd cyklistů. 
• V „Zóně pro cyklisty“ je nejvyšší povolená rychlost 30 km/hod. 
• Povinnost mít přilbu platí do 18 let věku. 
• Pokud se dítě do 10 let věku pohybuje na koloběžce po silnici, je nezbytný doprovod osoby 

starší 15 let. Samo může jet po silnici až po dosažení 10 let. Bez uvedeného doprovodu se 
může pohybovat pouze po cyklostezce, stezce pro cyklisty a chodce a v obytné zóně po celé 
její ploše. 

• Koloběžka musí mít (stejně jako kolo) povinnou výbavu, viz vyhláška 341/2014 Sb., o 
schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel. 

Elektokoloběžky a řidičák 
Na elektrokoloběžku řidičské oprávnění nepotřebujete a rovněž není nutná registrace za těchto 
podmínek: 

• její maximální rychlost je do 25 km/hod; 
• výkon elektropohonu nesmí překročit 250 W nebo  maximálně 1000 W, u dodatečně 

namontovaného motoru. 
Pokud tyto podmínky nejsou splněny, koloběžky již podléhají registraci a jsou považovány za 
motocykl. V tom případě je potřeba mít platné STK koloběžky, registrační značku, povinné ručení 
a jakožto řidič vozidla i řidičský průkaz. 
Zdroj: PČR, Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 
https://www.novinykraje.cz/vysocina/2021/09/14/tiche-nebezpeci-kolobezky-v-ulicich-plati-pro-
ne-pravidla-silnejsich-a-rychlejsich-nebo-silnicniho-
provozu/?fbclid=IwAR1CS0qwTabP3nEF6k0NTso39QzG1wK3bshfp7ooWloTKjrIWfc-2hct9Y0 
 
 
 
  

http://www.radambuk.cz/
https://www.novinykraje.cz/vysocina/2021/09/14/tiche-nebezpeci-kolobezky-v-ulicich-plati-pro-ne-pravidla-silnejsich-a-rychlejsich-nebo-silnicniho-provozu/?fbclid=IwAR1CS0qwTabP3nEF6k0NTso39QzG1wK3bshfp7ooWloTKjrIWfc-2hct9Y0
https://www.novinykraje.cz/vysocina/2021/09/14/tiche-nebezpeci-kolobezky-v-ulicich-plati-pro-ne-pravidla-silnejsich-a-rychlejsich-nebo-silnicniho-provozu/?fbclid=IwAR1CS0qwTabP3nEF6k0NTso39QzG1wK3bshfp7ooWloTKjrIWfc-2hct9Y0
https://www.novinykraje.cz/vysocina/2021/09/14/tiche-nebezpeci-kolobezky-v-ulicich-plati-pro-ne-pravidla-silnejsich-a-rychlejsich-nebo-silnicniho-provozu/?fbclid=IwAR1CS0qwTabP3nEF6k0NTso39QzG1wK3bshfp7ooWloTKjrIWfc-2hct9Y0
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Informace z ČRDM 

 
 
 

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 

Zvuk píšťalek po celém Česku letos odstartuje akci 72 hodin. Bude se pískat i u 
Vás?  
Malé píšťalky budou jedním z dárků, které obdrží koordinátoři desátého ročníku dobrovolnické akce 
pro děti a mládež. Společným zapískáním ve čtvrtek 14. 10. ve 12 hodin zahájíme akci 72 hodin. 
Píšťalka je ve formě praktického přívěsku na klíče. 
 
Jaké jsou další letošní novinky? Budou ovocné stromy i keře 
Rádi vylepšujete své okolí sázením zeleně. Letošní nabídku sazenic jsme rozšířili o keře. Připraveno 
budeme mít 100 ks jasmínu, 100 ks motýlího keře a 100 ks šeříku. Oblíbené sazenice ovocných 
stromů Vám nabídneme opět, po 100 ks třešní, hrušní a jabloní. Požádat si můžete přímo v 
registračním formuláři, kam napíšete počet požadovaných kusů a vybraný druh. 
 
Pár praktických informací: 
Letošní akce se uskuteční v termínu 14.–17. října 2021. 
Registrace projektů je již otevřena – REGISTRACE 
 

 

http://www.radambuk.cz/
http://crdm.cz/clanky/aktuality/jak-zapojit-deti-a-mlade-lidi-do-rozvoje-jejich-okoli/
https://www.72hodin.cz/
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Dobro-družné mikrogranty 
 
Lesní hotel pro brouky roháče, první pomoc pro cyklisty nebo čtenářská stezka – to je jen pár nápadů, 
které podpořily Dobro-družné mikrogranty od Nadace Via. Až do konce října můžete přihlásit i svůj 
nápad. Smyslem grantů je podpořit aktivity venku, které pomohou druhým nebo přírodě a potěší 
kamarády nebo sousedy. 
Více 
 

Záznam z webináře Volby vs. nereálné body předvolebních programů 
Nabízíme Vám záznam z webináře z 23. září 2021 
zaměřujícího se na nereálné body týkající se 
Evropské unie v předvolebních programech 
kandidujících stran do dolní komory Parlamentu 
České republiky v roce 2021. 
 
Lektor Adam Trunečka analyzuje mechanismy EU 
a vysvětluje proč některé předvolební sliby 
nejsou relevantní. V rámci webináře je vysvětleno 
fungování EU pro snazší pochopení problematiky. 

V druhé části Adam řeší dezinformace. A v poslední třetině se zaměřuje přímo na konkrétní části 
předvolebních programů. 
Webinář je prezentován bez preferování určitého politického uskupení a nabízí velmi zajímavá fakta a 
názory. 

 

Soutěž o vstupenky do VIDA! science centrum v Brně 

Nejdřív rozpoutat tornádo a ustát zemětřesení, pak se projet na kole po laně 
několik metrů nad zemí, zahalit město do husté mlhy, vstoupit do obřího 
srdce, vyzkoušet si moderování počasí nebo trénink pilota stíhačky, postavit 
magnetickou sochu a nakonec zmrazit vlastní stín. Neuvěřitelné? Ne, to 
všechno můžeš 
během 

jediného dne zažít v brněnském zábavním vědeckém parku 
VIDA! Na ploše 6000 m2 tu najdeš více než 180 exponátů, 
se kterými si můžeš hrát a objevovat tak svět kolem nás. 
Zkus štěstí a vyhraj vstup pro sebe a svého parťáka zdarma!   
Stačí zakliknout správnou odpověď na 
www.eyca.cz/souteze/VIDA! a můžeš vyhrát 2 vstupenky. 

Více informací naleznete na www.vida.cz.  
www.eyca.cz 

 

Údaje v rejstříku spolků 
Jak jistě víte, snažíme se, aby (nejen) naše spolky měly v pořádku splněnou zákonnou povinnost 
zveřejnění údajů v rejstříku spolků. Většina z našich spolků má vše v pořádku a většinu základních 
údajů zveřejněnou. Některým však stále chybí některý z údajů, který je ze zákona vyžadován (např. 
účel, způsob jednání statutárního orgánu, počet členů statutárního orgánu nebo název nejvyššího 
orgánu).  
Má-li spolek pobočné spolky, měl by zápis v rejstříku obsahovat kromě názvu, sídla a IČ pobočného 
spolku také rozsah jeho práv a povinností podle stanov hlavního spolku, jakož i rozsah ručení 
hlavního spolku za dluhy pobočného spolku podle stanov hlavního spolku. To samé by mělo být u 
zápisu pobočného spolku. 
 

http://www.radambuk.cz/
https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/ziva-komunita/dobro-druzne-mikrogranty
https://youtu.be/IfXMOOd8s8I
https://youtu.be/IfXMOOd8s8I
https://youtu.be/IfXMOOd8s8I
https://www.eyca.cz/souteze/26-ve-vida-science-centrum-si-muzete-hrat-s-vice-nez-180-exponaty-ktere-jsou-rozdeleny-do-nekolika-tematickych-celku-vite-kolik-jich-je
https://vida.cz/
http://www.eyca.cz/
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Ve sbírce listin by měly být zveřejněné mj. zejména stanovy, zápis o rozhodnutí nejvyššího orgánu o 
jmenování nebo odvolání člena statutárního, účetní závěrky. 
 
Podrobnější informace o tom, co je ze zákona povinné zveřejnit, najdete v Poradně 
ČRDM v kategorii Rejstřík spolků. Případně můžete potřebné informace vyhledat také přímo na 
stránkách justice.cz.  
 
Prosíme, podívejte se do rejstříku spolků a zkontrolujte si, zda Vám v zápisu u Vaší organizace něco 
nechybí, a pokud ano, co nejdříve to doplňte. Máte-li k tomu dotazy, neváhejte se na nás obrátit, 
rádi poradíme.  
 
V této souvislosti též upozorňujeme, že MŠMT při kontrole žádostí o dotaci přihlíží k tomu, zda jsou 
podmínky zveřejňování údajů ve veřejném rejstříku splněné, a to včetně zveřejňování účetní závěrky. 
V případě, že nebude vše v pořádku, je pravděpodobné, že případná žádost o dotaci MŠMT bude z 
formálních důvodů vyřazena. 

Vzpomínkové lavičky 
https://www.72hodin.cz/blog/vz
pominkove-lavicky 
 
Uctěte památku významného 
rodáka instalací jemu věnované 
lavičky! 
Velice nás zaujala aktivita 
Skautské nadace Jaroslava 
Foglara, jejíž členové postupně 
instalují na připomínku tohoto 
báječného spisovatele 
v zákoutích Prahy, kde Foglar 
působil, dřevěné, ručně 
vyřezávané lavičky. Více 
na https://www.skautskanadac
e.cz/lavicky-jaroslava-foglara. 
Možná i vy máte ve svém městě 

či obci významnou osobnost, jejíž existenci byste sobě a okolí chtěli takovýmto způsobem 
připomenout. Vyrobit lavičku je totiž velmi jednoduché a děti se tím určitě rády zabaví. Se zajištěním 
materiálu a místa jistě ráda pomůže i obec, kterou tímto počinem svým způsobem obohatíte. 
Návodů na výrobu lavičky je na internetu spousta. Pro příklad přikládáme tyto: 
https://hobby.instory.cz/1265-jak-si-jednoduse-vyrobit-zahradni-lavicku.html 
https://hb.hypotecnibanka.cz/postavte-si-vlastni-lavicku-mame-pro-vas-jednoduchy-navod-
vysledek-stoji-za/ 
Věřím, že se s námi brzy podělíte o vaše výtvory. 

 

Milí koordinátoři, 
těší nás, že jste si letos registrovali již přes 200 projektů, ve kterých bude pomáhat potřebným nebo 
svému okolí téměř 6000 dobrovolníků.  
Děkujeme za to.  
 

http://www.radambuk.cz/
http://poradna.crdm.cz/rejstrik-spolku
https://or.justice.cz/ias/ui/podani
https://www.72hodin.cz/blog/vzpominkove-lavicky
https://www.72hodin.cz/blog/vzpominkove-lavicky
https://www.skautskanadace.cz/lavicky-jaroslava-foglara
https://www.skautskanadace.cz/lavicky-jaroslava-foglara
https://hobby.instory.cz/1265-jak-si-jednoduse-vyrobit-zahradni-lavicku.html
https://hb.hypotecnibanka.cz/postavte-si-vlastni-lavicku-mame-pro-vas-jednoduchy-navod-vysledek-stoji-za/
https://hb.hypotecnibanka.cz/postavte-si-vlastni-lavicku-mame-pro-vas-jednoduchy-navod-vysledek-stoji-za/
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Hodně vás baví zkrášlovat své okolí sázením – sazenice stromů i keřů, které vám věnujeme, byly 
„rozebrané“ do pěti dnů. Pokusíme se jejich počet navýšit.  
 
Vaše projekty nás zahřály u srdce. O několik z nich se s vámi na následujících řádcích podělíme. 
Možná vám poslouží jako inspirace. 

• „Páchání“ dobra  
V Rožnově pod Radhoštěm vyzkouší žáci místní školy, zda dobrý skutek přinese další. „Znáte ten fajn 
pocit, když se na vás byť i někdo cizí usměje, pozdraví, přispěje radou nebo přímo pomůže? Viďte, že 
Vás to v dnešní zrychlené a elektronizované době zahřeje u srdíčka. A tak se nás celkem 30 domluvilo, 
že zkusíme přispívat takovým dobrem cíleně a nejen v rámci určených 4 dnů. Jsme zvědaví, jak nám to 
půjde a jestli to je nakažlivé. Přidáte se?“ 

• Poznejme naše rodáky 
V hodinách pracovních činností vyrobí žáci žirovnické školy malé informační cedule, na které připevní 
fotografie a životopisy místních slavných rodáků. 

• Dvě ruce pomohou čtyřem tlapkám 
Žáci Obchodní akademie Přerov vyhlásili sbírku pamlsků, kapsiček, hraček, dek a pelíšků pro 
zatoulané pejsky a kočičky, a takto opět alespoň na dálku pomohou těm, co to potřebují. 

• Drakiáda 
Mladí hasiči z Pustiměře připravili pro děti ve věku 3–15 let projekt, při kterém proběhne drakiáda se 
soutěžemi zaměřenými na ochranu a pomoc přírodě. 

• Zahrada pro děti 
„Věnujeme se dětem z problémového prostředí, spolu s nimi a jejich rodiči zvelebujeme pronajatou 
zahradu, kterou pak budeme společně užívat,“ zní z Plzeňské krajské rady dětí a mládeže. 

• Lavička Karlu Kludskému 
jednomu z nejznámějších obyvatel Jirkova instalují žáci zdejší školy vzpomínkovou lavičku. 

Uděláme něco pro naši vesničku 
Děti ze Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska z Dlouhé Vsi namalují obrázky do autobusové 
zastávky, a tím ostatním zpříjemní čekání na autobus. Také vysadí keře před kostelem. 
 
Více inspirace najdete zde 
A závěrem k vám vysíláme prosbu: U příležitosti jubilejního desátého výročí akce 72 hodin chystáme 
krátký dokument, kterým bychom uplynulých 10 let chtěli shrnout. Budeme vám vděční, pokud 
prošmejdíte své archivy a pošlete nám svá stará videa ze svých projektů. Klidně nesestřihaná. 
Jednoduše přes Úschovnu nebo přes sdílené disky, na e-mailovou adresu sona.polak@crdm.cz. 
  

CVVZ 2021 v Holešově hledá další lektory 
Letošní CVVZ neboli Celostátní vzájemná výměna 
zkušeností se koná od pátku 19. listopadu do neděle 
21. listopadu 2021 v Holešově.  A jak slibují 
organizátoři, bude pestrá, barevná, tradiční i 
netradiční!  
Aby taková byla, můžete pomoci i vy. Žádná CVVZ se 
totiž neobejde bez lektorů. Umíte něco, o co se 
chcete podělit? Něco, co můžete naučit ostatní? 

Máte palčivé téma, které chcete sdílet s ostatními v debatách? Hrajete s oddílem skvělou hru, kterou 
chcete naučit další oddíly? 
Dobrovolní lektoři z různých organizací a oborů vedou na CVVZ přednášky, řízené diskuse, 
poznávací výpravy, rukodělné dílny či bloky her a sportů. Každý účastník si pak sestaví program 
podle svých zájmů. 

http://www.radambuk.cz/
https://www.72hodin.cz/chci-pomahat
mailto:sona.polak@crdm.cz
https://www.adam.cz/2021/wp-content/uploads/2021/09/cvvz-hledame-lektory-2vyrez.jpg
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Pokud chcete obohatit letošní program nebo si myslíte, že máte účastníkům letošní CVVZ co 
nabídnout, neváhejte! 
Napište na mail jeduprogram@seznam.cz nebo se přihlaste a vyplňte formulář. 
Ze základního poplatku za CVVZ je možné získat slevu pro lektora.  Za každý schválený program sleva 
100 Kč. 

Co je to CVVZ? 
CVVZ je každoroční tradiční setkání pracovníků s dětmi a 
mládeží. 
Potkávají se tu pedagogové, vedoucí a instruktoři z malých i 
velkých organizací, dobrovolníci i profesionálové z nejrůznějších 
oborů. Všichni mají jedno společné: zabývají se dětmi a 
dospívajícími. Ti všichni na CVVZ mohou načerpat inspiraci, zažít 
něco neobyčejného, najít nové přátele i porovnat své názory a 
zkušenosti. 
CVVZ je nepolitická, nezisková akce. Každý rok se mění její místo 
konání i pořadatelský tým, není vedena žádným stálým 
vrcholným orgánem a nemá právní subjektivitu. 
Jejím posláním je vytvořit prostor, kde mohou pracovníci s 
dětmi a mládeží sdílet své názory či společné problémy a jejich 
řešení. CVVZ přispívá k zastoupení tématu volnočasové výchovy 
v médiích a k jeho otevření a představení veřejnosti. 
https://www.cvvz.cz/index.php/co-je-to-cvvz 

  

Konference Hodnoty mladých – 19. 10. 2021  
Srdečně Vás zveme na online konferenci k projektu Hodnoty mladých, na které bude Česká rada 

dětí a mládeže spolu s Radou 
mládeže Slovenska prezentovat 
nejzajímavější výstupy 
z projektu, jehož cílem bylo 
zmapovat, jaké jsou hodnotové 
postoje mladé generace v České 
republice a na Slovensku. 
 
Téma bylo šetřeno zeširoka pro 

získání komplexnějšího pohledu na věc. Zkoumali jsme hodnoty, jako je rodina, přátelství, svoboda, 
zdraví, politická angažovanost, ale i vztah k sexuálním a etnickým menšinám nebo postoje mladých k 
různým etickým dilematům. 
V šetření jsme rovněž sledovali, zda a jak se liší důležitost jednotlivých hodnot v životech mladých 
lidí, kteří jsou aktivní v organizacích dětí a mládeže od těch, kteří s organizacemi dětí a mládeže do 
kontaktu nepřišli. Zde je nutné upozornit, že při práci s dětmi a mládeží jsou hodnotové aspekty 
považovány za velmi důležité, avšak každá organizace zdůrazňuje ve své činnosti a aktivitách různé 
hodnoty. 
 
Podrobný program konference a přihlašovadlo najdete zde 
 

Koronavirová pravidla pro spolkovou činnost – ČRDM – od 30.9.2021 

https://www.radambuk.cz/koronavirova-pravidla-pro-spolkovou-cinnost-od-1-zari-2021-crdm/ 

Od čtvrtka 30. září se změní podmínky pro testování dětí – ve volnočasových aktivitách nebudou 

nutné testy na covid-19 u neměnných kolektivů 

http://www.radambuk.cz/
mailto:jeduprogram@seznam.cz
http://www.cvvz.cz/nabizim-program
https://www.cvvz.cz/index.php/co-je-to-cvvz
http://crdm.cz/clanky/aktuality/konference-hodnoty-mladych-19-10-2021/
https://www.radambuk.cz/koronavirova-pravidla-pro-spolkovou-cinnost-od-1-zari-2021-crdm/
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Základním kritériem pro rozvolnění bude stálý kolektiv. „Pokud jde o neměnné kolektivy, nebude 

nutné, aby děti měly test. Týká se to také volnočasových aktivit jedné školy,“ uvedl ministr 

zdravotnictví Adam Vojtěch. 

Povinností bude vedení docházky účastníků. „Je to pro případ, kdy by se objevila nákaza, aby vše bylo 

snadnější ke zpracování ze strany hygieny,“ dodal ministr. 

„Vítáme avizovanou změnu v přístupu, kdy se srovnaly podmínky pro vstup dětí do škol a do 

pravidelných volnočasových aktivit. Jsme přesvědčení, že homogenita skupin je ve školách i 

pravidelných volnočasových aktivitách totožná. Proto v situaci, kdy bylo testování ve školách 

ukončeno, vítáme zrušení povinnosti testování dětí před dalšími aktivitami. Rodičům i dětem to 

výrazně zjednoduší trávení volného času. Neznamená to však, že by organizátoři rezignovali na 

bezpečnost. Stále velmi zodpovědně posuzují, koho k volnočasovým aktivitám připustí,“ komentuje 

rozhodnutí předseda Česká rada dětí a mládeže Aleš Sedláček. 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-
opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-maloobchodn%C3%ADho-prodeje-a-
slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-30.-9.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf  
 

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  

 

 

ŽÁDOSTI O ZMĚNU ROZHODNUTÍ VE VÝZVÁCH Z 
OBLASTI PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ 2021(1,2,3) 
Organizace mohou v případě potřeby změny v projektu v roce 2021 (rozumí 
se změny rozpočtové i věcné) požádat o změnu rozhodnutí. Musí být však dodrženy podmínky pro tyto změny, které 
vyplývají z platné legislativy a řídí se pokyny uvedenými v rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
V případě změny rozpočtu je třeba využít formulář zde:  
Formular_zadostOzmenuRozpoctu_2021.xlsx 

 

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. 

http://www.radambuk.cz/
https://www.facebook.com/crdm.cz/?__cft__%5b0%5d=AZUHIUxYE-xwb7SLigETh_5_GFGKAFGv2wjQ_l6-7-uV5KkIqptqTBKVAwkzT-zXnLTearINfr28bKSQxWLHPsQK_Z7z9oNKfY2KcYxy3A_ezG8y8lVyk3XVh4Kq3JzaJ9yGcCgIf9VAQCNxLYs_Hog7DwSUwMkunKUN0_SzuF7Lig&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/ales.sedlacek.14?__cft__%5b0%5d=AZUHIUxYE-xwb7SLigETh_5_GFGKAFGv2wjQ_l6-7-uV5KkIqptqTBKVAwkzT-zXnLTearINfr28bKSQxWLHPsQK_Z7z9oNKfY2KcYxy3A_ezG8y8lVyk3XVh4Kq3JzaJ9yGcCgIf9VAQCNxLYs_Hog7DwSUwMkunKUN0_SzuF7Lig&__tn__=-%5dK-y-R
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-maloobchodn%C3%ADho-prodeje-a-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-30.-9.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-maloobchodn%C3%ADho-prodeje-a-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-30.-9.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-maloobchodn%C3%ADho-prodeje-a-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-30.-9.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
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://www.khscb.cz/index.php
https://www.msmt.cz/file/56210_1_1/
https://www.dpmcb.cz/o-nas/novinky/dpmcb-ma-novou-aplikaci-467.html
https://www.dpmcb.cz/o-nas/novinky/dpmcb-ma-novou-aplikaci-467.html?fbclid=IwAR18V34GGwAO5i_hwbP5zO_YB8JHwdws5sqGJx6rdRZ1-ExShQaBdcPJxfU
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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, 
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. 
 

 

 

http://www.radambuk.cz/
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Ekologické publikace 
Zamiluj si přírodu - knížka námětů na posilování vztahu k 
přírodě 
Cena: 120,- Kč 

 
V této knížce naleznete na 65 stranách nápady na hry 
zaměřené na posilování vztahu k  přírodě. Společným jevem 
všech aktivit je minimum pomůcek, častěji však žádné 
pomůcky a zpravidla také malá náročnost na přípravu. 
Najdete tu takové aktivity, ve kterých jde v prvé řadě o 
rozvíjení schopnosti soustředit pozornost na přírodu, 
uvědomovat si v ní detaily i celky, reflektovat její estetickou 
hodnotu a posílit vnímání přírody jako atraktivního místa. 
Vybírali jsme jednak aktivity pro každého, od malých dětí 
po dospělé, jednak náročnější a delší prožitkové hry pro 
využití třeba na táborech. Jednotlivé hry     ... 

 
 

 

 
  

 

 

Edice Hrníček her  >  Sbírky her 
Hry na víkendové výpravy 
Cena: 40,- Kč 

 
 
20 velkých terénních her pro oddíly na výpravu: 
 
Polární výprava, Kdo s kým, Zpravodajská, Detektivní, Co kde je?, 
Střetnutí, Kdo dřív?, Postřelená srna, Na hřebínek, Na kukačku, 
Pochod siluet, Naslouchaná ...    

 
 

 

 
  

 

 

Ekologické publikace 
Hurá z lavic do přírody 3 
Cena: 99,- Kč 

 
Druhé rozšířené vydání oblíbené publikace. Uživatelé 
naleznout v publikaci pracovní listy se zaměřením na 
Koloběh látek v lese (Zelené rostliny, lišejníky a hobuy, 
Stromy, Půda, Bezobratlí živočichové a Pobytová znamení), 
praktické jednoduché klíče k určování mechů, jehličnatých 
stromů a keřů, listnatých stromů a keřů     ... 

 
 

 

 
  

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.mravenec.cz/shop/ekologicke-publikace?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/533036-zamiluj-si-prirodu-knizka-nametu-na-posilovani-vztahu-k-prirode?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/533036-zamiluj-si-prirodu-knizka-nametu-na-posilovani-vztahu-k-prirode?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/pro-celorocni-cinnost?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/122034-vikendove-hry-iv_?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/ekologicke-publikace?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/533010-hura-z-lavic-do-prirody-3?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/533036-zamiluj-si-prirodu-knizka-nametu-na-posilovani-vztahu-k-prirode?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/533036-zamiluj-si-prirodu-knizka-nametu-na-posilovani-vztahu-k-prirode?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/122034-vikendove-hry-iv_?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/122034-vikendove-hry-iv_?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/533010-hura-z-lavic-do-prirody-3?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/533010-hura-z-lavic-do-prirody-3?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
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Edice Hrníček her  >  Víkendové hry 
Hry na víkend V. 
Cena: 60,- Kč  

 
 
• Velrybářská výprava 
• Telehrátky 
• U nás v Kačerově 
• Karavana 
• Policejní akademie 
• Klíče od pevnosti Boyard  ... 

 
 

 

 
  

 

 

 

Ekologické publikace 
Krajina nápadů 
Cena: 95,- Kč 

Na devadesáti stranách přinášíme 48 nápadů a aktivit pro 
poznávání krajiny. Knížka je určena učitelům, střediskům volného 
času a ekologické výchovy, oddílovým vedoucím. Náměty pro 
pozorování a poznávání krajiny jsou určeny pro děti ve věku 10 a 
více let. 

 
Nápady, které jsou odzkoušené na oddílových výpravách a 
schůzkách, výukových programech a ekologických olympiádách 
psali učitelé středních škol, skautští vedoucí a lektoři 
ekologické výchovy z Chaloupek a Lipky. Najdete tu   … 

 
 

 

 
  

 
Edice Rádce  >  Celoroční činnost 
Spolupráce s rodiči 
Cena: 60,- Kč 
Publikace je určena – vedoucím oddílů a zájmových kroužků, 
trenérům mládeže ve sportovních klubech, ale zaujme jistě i učitele 
základních škol a pracovníky středisek volného času. 
Spolupráce s rodiči je téma důležité, hodně diskutované a aktuální 
pro většinu občanských sdružení, věnujících se práci s dětmi a 
mládeží. Trápí je úbytek členské základny, ovlivněný nejrůznějšími 
faktory, mimo jiné zřejmě i celkovým hektickým způsobem života 
rodin a ztrátou zájmu se někde dlouhodobě organizovat. Zkušenosti 
dětských oddílů, ve kterých se vedoucí cílevědomě věnují práci s 
rodiči svých členů a zapojují je aktivně do činnosti, ukazují, že tudy 
vede cesta. Cesta ke spolupracujícímu rodiči, k obrovské podpoře 
činnosti oddílu, ke zvyšování jeho prestiže a vážnosti – a také k 
významnému zvýšení počtu členů.  

 
 

 

 
  

 

 

 
 
 
  

http://www.radambuk.cz/
https://www.mravenec.cz/shop/vikendove-hry?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/122038-hry-na-vikend-v_?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/ekologicke-publikace?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/533017-krajina-napadu?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/717004-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/celorocni-cinnost?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/131001-spoluprace-s-rodici?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/912032-hura-na-tabor!?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/122038-hry-na-vikend-v_?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/122038-hry-na-vikend-v_?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/533017-krajina-napadu?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/533017-krajina-napadu?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/131001-spoluprace-s-rodici?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
https://www.mravenec.cz/shop/131001-spoluprace-s-rodici?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=202106aposel
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Tvoření s dětmi 

JEŽEK + originální pracovní listy a šablona 

https://www.kuncicka.cz/uceni/ucime-se-na-tema-jezek-originalni-pracovni-listy-a-
sablona/?fbclid=IwAR1ZfvebME9Ahuwh4ZimNNn1U67LdXNETPmVyWK6Oa1hdPGTN4wm6--heas 

 
 

http://krokotak.com/2021/10/3d-halloween-coloring-pages/ 

 
https://takjderok.cz/podzim/slunecko-

sedmitecne/?fbclid=IwAR2l08Pptik9dq0wPwQvbRxY68fVUX01mLd
d0H73JbAm2hSOzcgRrq7FjnQ 

 

http://www.radambuk.cz/
https://www.kuncicka.cz/uceni/ucime-se-na-tema-jezek-originalni-pracovni-listy-a-sablona/?fbclid=IwAR1ZfvebME9Ahuwh4ZimNNn1U67LdXNETPmVyWK6Oa1hdPGTN4wm6--heas
https://www.kuncicka.cz/uceni/ucime-se-na-tema-jezek-originalni-pracovni-listy-a-sablona/?fbclid=IwAR1ZfvebME9Ahuwh4ZimNNn1U67LdXNETPmVyWK6Oa1hdPGTN4wm6--heas
http://krokotak.com/2021/10/3d-halloween-coloring-pages/?fbclid=IwAR0LpbkHnR49mUsSj6xvwNWWBDX2whANcdkm_S1RHagQlCtawqd1_eu10i4
https://takjderok.cz/podzim/slunecko-sedmitecne/?fbclid=IwAR2l08Pptik9dq0wPwQvbRxY68fVUX01mLdd0H73JbAm2hSOzcgRrq7FjnQ
https://takjderok.cz/podzim/slunecko-sedmitecne/?fbclid=IwAR2l08Pptik9dq0wPwQvbRxY68fVUX01mLdd0H73JbAm2hSOzcgRrq7FjnQ
https://takjderok.cz/podzim/slunecko-sedmitecne/?fbclid=IwAR2l08Pptik9dq0wPwQvbRxY68fVUX01mLdd0H73JbAm2hSOzcgRrq7FjnQ
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http://krokotak.com/2021/09/autumn-gnome/ 

 
http://krokotak.com/2019/09/hedgehog/ 

 
http://krokotak.com/2021/09/acorns-2/ 

 

http://www.radambuk.cz/
http://krokotak.com/2021/09/autumn-gnome/?fbclid=IwAR25NKLvAvNINPR4gikztw9TKaOSGgtKjtUKQz6-s1-aehz2JK7poSq2TIw
http://krokotak.com/2019/09/hedgehog/?fbclid=IwAR3UACFMyiqxP5WH98oKwX3jPtty3Sh3gziQAtJS1WkIzcI8PWQib838VWI
http://krokotak.com/2021/09/acorns-2/?fbclid=IwAR0f1lmRhiOERSnR187BiWWkMOIw3T9JKDGir_kU8IX_Q91SFd4Y91t31Xo
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http://krokotak.com/2021/09/owl-origami/ 
 

 
http://krokotak.com/tag/chestnuts/ 

 

http://www.radambuk.cz/
http://krokotak.com/2021/09/owl-origami/?fbclid=IwAR3KIVi8mWyQmU_Chdq5KabnQLRYycwDJT90zVMfEhepvonLNlcmnObPDcQ
http://krokotak.com/tag/chestnuts/?fbclid=IwAR2LhCI-JgKRLg5MYsYyWvV4VJG4R-gZ0RFh_5gyhR2VmMaH87l5kdnQIrA


KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 10 - 2021 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

www.radambuk.cz 

32 
 

Ebook BÁJEČNÉ TVOŘENÍ V ŘÍJNU je plný návodů na tvoření s dětmi, které vždy vycházejí z 

příběhu, povídání o přírodě , historii , tradici , významné osobnosti nebo události týkající se 
měsíce ŘÍJNA. 

 Proč listy na podzim mění barvu a kdo se skrývá v duběnkách? 

 Proč vznikly poštovní známky a kdo byl vyobrazen na té úplně první? 

 Kdo se chystá v říjnu k dlouhému spánku a kdo odlétne do teplých krajů? 

 Kdo to byl František z Assisi? Proč se vzdal bohatství a stal se poustevníkem? A co má společného 
s Mezinárodním dnem zvířat? 

 Kdy, proč a jak se slaví Mezinárodní den úsměvu, Den pošty, Den bílé hole, Den stromů a další? 
Více o e-knize zjistíte zde » 
https://takjderok.cz/bajecne-tvoreni-v-rijnu 
Veselé, barevné sovičky 

 
Proč bývá moudrá sova součástí strašidelné výzdoby na Halloween? 

Sova je symbolem moudrosti. Prý je to proto, že dobře vidí a možná 
tak i ví to, co jiní nevidí a nevědí. 
Sovy mají opravdu velmi dobrý zrak a ve skupině ptáků patří k těm 
nejdokonalejším. Hlavně co se týká vidění do dálky. Na blízko sovy už 
tak dobře nevidí, protože jim nejde zaostřovat.  
Proč se ale sova, jako symbol moudrosti, objevuje na strašidelné 
Halloweenské výzdobě? 
 

Sova - symbol moudrosti, nebo znamení ďábla? 
Zatímco jedni viděli v sově moudrost, křesťané v ní v minulosti viděli ďábla. Houkání sýčka bylo bráno 
jako špatné znamení a předpovídalo dokonce smrt. Asi proto sovu i dnes vidíme na Halloweena po 
boku čarodějnic, pavouků, koček a netopýrů, kteří jsou se zlými silami také nějak propojeni.  
Než se s dětmi pustíte do tvoření soviček, povězte si o nich pár zajímavostí. 

• Sovy jsou dravci a žíví se lovem hmyzu, menších ptáků a malých savců, například myší a 
hrabošů. 

• Loví především za soumraku a v noci. 
• Sovy mají velmi měkké peří a to jim umožňuje tichý let. Jejich kořist tak do poslední chvíle 

neslyší blížící se nebezpečí. 
• Díky tomu, že je samotné při letu neruší zvuk mávání vlastních křídel, orientují se při lovu 

nejen výborným zrakem, ale i sluchem. 
• Svoji kořist většinou spolknou v celku a to, co nelze strávit (peří, srst, kosti... ), vyvrhnou ven v 

podobě tzv. vývržku (to je takový chuchvalec zbytků). 
• Společně s papoušky a krkavcovitými patří sovy k nejchytřejším ptákům. 
• Většinou si nestaví vlastní hnízda. Vyhlídnou si prázdnou dutinu stromu, noru, nebo opuštěné 

hnízdo jiného ptáka a sem nakladou vejce. 
 
 
Kdo už si s dětmi všechno pověděl, může se pustit do tvoření :-). 

Návod na tvoření s dětmi: VESELÉ SOVIČKY 
POMŮCKY: kousky barevného papíru, kulaté nádoby různých velikostí 
(nebo kružítko), tužka, pastelky, nůžky, lepidlo. 
POSTUP: 

1. Podle nějaké kulaté nádoby (nebo kružítkem) nakreslete 
kolečko a vystřihněte jej. 

2. Dvě protilehlé strany kolečka ohněte ke středu a uhlaďte hrany. 

http://www.radambuk.cz/
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3. Ohněte i kousek horní strany (to bude hlava) a přilepte ji. 
4. Z barevných papírů vystřihněte a nalepte oči, zobáček a nohy. 

 

 
5. Dokreslete oči a pírka A JE HOTOVO. 
 

 

http://www.radambuk.cz/
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Hry s dětmi 
 

KVÍZ: Proč být hrdý, že jste z Česka. Otestujte se, jak znáte svou zem 

Zdroj: https://www.idnes.cz/cestovani/

po-cesku/kviz-znalosti-o-ceske-

republice.A191202_194150_po-

cesku_hig? 

 
 
 

 
SEZNAMOVACÍ HRY 
  

V článku najdete ověřené a oblíbené 
seznamovací aktivity, které jsme hrávali na 
táborech nebo na prvních schůzkách v 
oddílu.  
  
Kdo je pod dekou? 
Děti posadíme do kruhu a doprostřed dáme 
deku. Všichni zavřou oči, vedoucí vezme 
jedno dítě a to schová pod deku. Poté může 
na pár dětí také přehodit deku, aby byla hra 

těžší. Děti otevřou oči a hádají, kdo chybí - kdo je pod dekou schovaný (ideálně by měly říct jeho 
jméno). 
  
Kdo to je? 
 Tato hra je trochu akční a děti opravdu moc baví. 
Vytvoříme 2 skupiny, které si proti sobě sednou. Mezi ně dáme deku, aby se skupinky nezájem 
neviděly. Každá skupinka vyšle jednoho, který si sedne blízko deky. Vedoucí poté dá deku dolů a děti, 
které sedí u deky, se snaží co nejrychleji říct jméno toho druhého (nikdo jim nesmí radit). 
Tip: Můžeme tuto hru hrát i s vícero hráči, kteří sedí blízko deky a hádají. Ale je třeba vyznačit místa 
nebo připravit židle tak, aby děti vždy seděly přesně proti sobě a aby věděly, koho mají hádat. 
  
Seznamovací bingo 
 Tato hra je ideální pro lepší seznámení, umístila bych ji doprostřed pobytu, kdy už se děti tolik 
nestydí. Dětem rozdáme kartičky s otázkami, každé dítě si vypíše své odpovědi. Když mají všichni 
hotovo, může hra začít. Děti se rozejdou a ptají se ostatních, co mají za odpověď. Každého člověka se 
mohou zeptat jen jednou a na jednu otázku (v případě menší skupinky, lze toto pravidlo poupravit na 
2 otázky). Pokud se v odpovědi shodnou oba, škrtnou si políčko a napíší jméno toho, s kým se shodly. 
Pokud se děti neshodly, zkusí štěstí u někoho jiného. Kdo nejdříve dosáhne binga, zakřičí bingo a 
vyhrál. 
Tabulku pro seznamovací bingo můžete ZDARMA stáhnout zde 
  
 
 

http://www.radambuk.cz/
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Toaleťáková seznamovačka 
 Děti si sednou do kruhu, každý si postupně odmotá toaletního papíru kolik chce (pokud někdo 
odmotá už moc, tak ho zastavíme, že to mu stačí), a pak už jedeme znovu kolečko a každý o sobě 
řekne tolik informací, kolik má kousků toaletního papíru. 
  
Bouchaná 
 Já mám na jména opravdu špatnou paměť, ale po této hře jsem si alespoň polovinu jmen dětí 
zapamatovala. 
  
Děti postavíme do kruhu, doprostřed jde dobrovolník a v ruce má smotané noviny (malý ručník). 
Vedoucí jako první řekne něčí jméno a dobrovolník uprostřed má za úkol jmenovaného zasáhnout 
JEMNĚ novinami po hlavě. Ale ten se může zachránit tím, že řekne jméno někoho jiného a 
dobrovolník uprostřed musí nyní bouchnout toho, čí jméno bylo nově řečeno, a takto pořád dokola - 
dokud dobrovolník uprostřed někoho správně nezasáhne. 
Pokud to dětem pár kol nepůjde, neděste se, je to běžné. Většinou se to rozjede zhruba v 5 kole až 
děti pochopí princip a budou se snažit rychle reagovat. 
Tip1: Buďte s dětmi v kruhu taky, pokud máte nějaké malošky, vezměte si je k sobě a raďte jim (hra 
pro ně může být hlavně na začátku hodně rychlá). 
Tip2: Opakují se stále stejná jména? Zastavte hru a každý se znovu představí (tím si děti všechna 
jména zopakují a budou říkat i jména někoho jiného). 
  
Společné tvoření 
 Kolektivní práce na jednom výtvarném díle děti baví a je nutné, aby spolu komunikovaly a řešily 
případné spory, hledaly kompromisy. 
 A co můžou tvořit: 

• co nejvyšší věž z papírů a špejlí  
• venku z dostupných přírodnin 
• obrázek na velký papír (pastelkami, barvami) 

Tip: Můžeme to ztížit tím, že jim dáme třeba 2 minuty na domluvení, a pak musí mlčet a tvořit - tato 
aktivita dostane úplně jiný rozměr, ale hrála bych to s dětmi, které se už nějakou dobu znají. 
 

HRAJEME SI SE ZNAČKAMI 
V tomto článku najdete tipy, jak zábavně učit děti dopravní značky a ZDARMA si můžete stáhnou 36 
kartiček dopravních značek. 
Stáhnout kartičky můžete ZDE. 
  
Soubor doporučuji vytisknout 2x. Pokud nepotřebujete velké karty, můžete vytisknout 2 strany na 1 
A4 a ušetřit tisk. Pro delší životnost kartiček doporučuji zalaminovat, či alespoň podlepit tvrdým 
papírem. 
  
Pexeso a třísložkové karty 
Karty lze využít jako klasické pexeso nebo jako třísložkové karty. 
  
Pexeso - běhačka 
Kartičky rozdělíme na dvě sady kartiček. Obrázky rozmístíme na podlaze obrázkem dolů (menší děti 
mohu mít obrázkem nahoru) a vedoucí / učitel rozdá každému dítěti jednu kartičku ze druhé půlky. 
Děti se rozprchnou do prostoru a hledají správnou dvojici. Když ji najdou, vezmou ji k vedoucímu / 
učiteli na kontrolu. Pokud dítě našlo správně, vedoucí / učitel mu dá další kartičku a hráč jde hledat 
další. Hra končí, když se rozeberou všechny kartičky na zemi. Vyhrává ten, kdo má nejvíce kartiček. 
Tip1: Kartičky můžeme po místnosti různě schovat a děti je budou muset hledat. 
Tip2: Hra lze hrát i venku na hřišti nebo na louce. 

http://www.radambuk.cz/
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 Kimova hra 
Na stůl položíme několik kartiček (dle věku dětí určíme počet) a zakryjeme je šátkem. Zavoláme děti a 
odhalíme kartičky. Necháme děti, aby si je zapamatovaly a znovu zakryjeme. Děti mají za úkol napsat 
co nejvíce názvů si pamatují. 
Varianta pro menší děti: Na stůl do řady položíme 3 - 5 karet. Děti mají za úkol si zapamatovat značky 
i pořadí. Poté karty zakryjeme a dětem dáme hromádku značek, ze kterých vyberou ty, co byly v řadě 
a následně je správně po paměti poskládají do řady. 
TIP. Krásně zpracovaná stránka na téma dopravní výchova vhodná pro 
děti https://www.bezpecnecesty.cz/cz/autoskola/dopravni-znacky 
 

Pracovní list pro děti - podzimní procházka. 
Kromě objevování rostlin se 
s dětmi můžete během 
procházky pustit do většího 
pozorování toho, co se v 
přírodě právě děje, jaké 
živočichy lze ještě 
zahlédnout a jaké 
přírodniny můžete v tuto 
dobu najít.  
Připravila jsem pro vás 
pracovní list, kterým si 
můžete procházku s dětmi 
zpestřit. S pracovním listem 
se děti budou po krajině 
více rozhlížet a mohou si tak 
v přírodě všimnout i věcí, 
kterým by jindy nevěnovaly 
příliš velkou pozornost. 
Rostliny, zvířata a 
přírodniny na pracovním 
listu, jsou často vidět z lesní 
cesty, takže se pro ně 
nemusíte nutně prodírat 
houštím. Můžete se také s 
dětmi zdržet na nějakém 
pěkném místě a nechat je, 
ať pod vašim dohledem 
bádají a hledají samy. 
 
Pracovní list je ke stažení 
zde: PODZIMNÍ 
PROCHÁZKA (PRACOVNÍ 
LIST) 
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