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Městečko Kybernetov a jeho domečky
originální česká hra pro děti od 5 - 9 let

www. zizalice.cz/kybernetov

Pro zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti populace jsou naprostou nutností osvěta 
a vzdělávání všech generací - od předškoláků přes všechny stupně studia až po seniory. Hru 

Městečko Kybernetov jsme se rozhodli podpořit, protože ji vnímáme jako ideální cestu k osvojení 
prvních správných návyků a rozeznání prvních hrozeb v této oblasti.

Vážíme si takto zdařilé iniciativy s cílem vyvolat u široké populace zájem o téma kybernetické 
bezpečnosti. Ostatně všude kolem přibývá událostí, které nám opakovaně dokazují, že alespoň 

přiměřené množství znalostí této oblasti je pro každého z nás existenčně nutné.

www.gordic.cz

Michaela Drahoňovská
autorka hry
„Jsem si vědoma, že věková skupina 5+ není ohrožena přímo, ale věřím, že včasnou prevencí můžeme 
děti připravit na bezpečný vstup do kybernetického prostoru. Úplně stejně jako učíme děti přejít přes 
silnici mnoho let před tím, než pustíme jejich ruku a necháme je přejít samotné. Navíc výsledky 
nejnovějších průzkumů jsou více než alarmující.“
Hra počítá i s tím, že se ani leckterý dospělák nemusí ve všech tématech 100 % orientovat.
V tomto přehledném manuálu najdete hrací návod k tématům kyberšikana, kybergrooming, 
netholismus a zdraví a online svět jednoduše vysvětleny jak pro dospěláka, tak pro děti.

www.zizalice.cz
 

Digitální technologie nejsou dobré ani špatné. Mohou nám pomáhat nebo škodit, podle toho, 
jak je využíváme. Jednu z cest, jak si mohou děti osvojit zdravé návyky při používání technologií, 

představuje desková hra „Městečko Kybernetov“.
Hra ukazuje dětem nápaditou a zábavnou formou nejen rizika, ale především možnosti, jak 

využívat technologie a internet bezpečně a zdravě. Díky metodice, která je součástí hry, se dále 
otevírá prostor k diskuzi těchto témat s dětmi. Působivým je rozhodně věk hráčů, neboť hra je 

určena již dětem v mateřských školách a významně tak přispívá k efektivní osvětě.

www.nukib.cz

Mgr. Petra Sobková
lektor a designér osvětových a vzdělávacích materiálů pro děti

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Replug me pomáhá dětem, rodičů, učitelům i firmám zvládat zdravěji digitální technologie 
a informační přehlcení v jejich každodenním osobním i pracovním životě. Skrze zážitkovou 
pedagogiku učíme o efektech nad užívání mobilních technologií a pomáháme lidem odpojit se 
a vrátit se k reflexi vlastního života, zastavit se a udržovat zdravé vztahy v reálném prostředí.
S paní Michaelou Drahoňovskou spolupracujeme ve hře Městečko Kybernetov na „REPLUG ME 
Výzva rodičům“, prostřednictvím které se pokusíme předat rodičům základní rady, jak zvládnout 
digitální přetížení a udržet sebe i děti ve zdravém odstupu od technologií.

www.replug.me

Mgr. Karolína Presová
zakladatelka projektu a lektorka digitálního wellbeingu

Ing. Michal Řezáč, MSc.
ředitel pro stragický rozvoj a kybernetickou bezpečnost

Městečko Kybernetov si klade za cíl naučit hrou již malé děti ve věku 5 - 9 let jednoduchá, 
základní pravidla v různých situacích, které vznikají v online světě, je zaměřená na prevenci 
4 kyber „neduhů“.

Hru může hrát 1 – 16 dětí s dospělou osobou. Komunikativní hra ze dřeva s magnety. Příběhy 
4 domečků, ve kterých žijí děti, které potřebují pomoci s nesprávnými návyky. Obsah hry 
garantován NÚKIBem (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost). Součástí 
hry je přehledný manuál s informacemi pro děti i pro dospělé. Manuál obsahuje nejdůležitější 
statistická data z posledních průzkumů.

Děti se naučí, díky působivým kresbám:
• co kyber hrozba znamená a jaký má vliv na dítě a/nebo celou rodinu (domeček)
• 4 nejdůležitější informace, které jsou NE (kartičky)
• 4 nejdůležitější informace, které jsou ANO (kartičky)
• zjistí správnost svého rozhodnutí při ověření, zda kartička do domečku patří/nepatří 

(obrácené póly magnetů)
• vše vysvětleno jazykem, kterému děti rozumí; děti nemusí umět číst

Dospělí se naučí…
• je pravděpodobné, že pro dospěláka bude spousta věcí nových/neznámých
• hra si klade za cíl vzdělat v tématu paní učitelku/jinou dospělou osobu v sekci 

„Věděli jste, že…“
• zřetelně se graficky oddělují informaci pro děti a dospělé
• ve spolupráci s REPLUG ME se hra pokusí přitáhnout pozornost rodičů dětí a pomocí 7 denní 

výzvy „Replug Me Výzva pro rodiče“ nastavit celým rodinám zdravý odstup od online světa


