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Milí přátelé,  

právě se k Vám dostalo 1. vydání elektronického zpravodaje RADAMBUK. Ve zpravodaji Vám 

budeme přinášet novinky z RADAMBUK, ICM Č.B., členských spolků RADAMBUK, MŠMT, 

ČRDM a další informace, které by Vás mohly zaujmout. Těšíme se od příštího vydání 

na příspěvky z členských spolků RADAMBUK. Posílejte nám na e-mail kancelar@radambuk.cz 

do 3. dne v měsíci informace z Vašich akcí, pozvánky na akce, fotografie, zkrátka vše, 

co chcete o sobě dát vědět.  

 

 
 
 
 
 

PF 2017 
Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém 

roce 2017 pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti a dobrých přátel. 

Všem našim členům a partnerům děkujeme za milou spolupráci v roce 2016.  

mailto:kancelar@radambuk.cz
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Informace z RADAMBUK a ICM Č.B. 

Prodloužení členství v RADAMBUK na rok 2017 

Dle nových stanov - členství v RADAMBUK trvá po dobu registrace. Členové se registrují vždy 

na 1 kalendářní rok.  Členství se prodlužuje zasláním vyplněného formuláře Prohlášení o prodloužení 

členství na kalendářní rok a zaplacením členského příspěvku, vše do 28. 2. 

Spolky, které mají zájem o sjednání pojištění, které nám nabízí ČRDM s Pojišťovnou Kooperativa již 

od 1. 1. 2017, zašlou vyplněná Prohlášení o prodloužení členství na rok 2017 v originálu s razítkem 

a podpisem do kanceláře RADAMBUK. Ve formuláři označte, zda budete mít zájem o sjednání 

Pojištění na úraz a Pojištění s Kooperativa Pojišťovnou na rok 2017. Více informací naleznete 

na stránkách RADAMBUK: http://www.radambuk.cz/prodlouzeni-clenstvi/.  

 
Pojištění členských spolků RADAMBUK prostřednictvím ČRDM na rok 2017 

Cena pojištění pro ČRDM pro rok 2017 se nezmění, stále bude tedy v cenách: 

Úrazové pojištění – 17 Kč/ osoba. 

Paušální odpovědnostní pojištění nad 1 000 členů – 3 000 Kč 

Paušální odpovědnostní pojištění organizace do 1 000 členů – 2 650 Kč 

Odpovědnostní pojistka pro dobrovolného pracovníka – 55 Kč 

 

K pojištění je možné se připojit kdykoliv během roku. Platnost pojištění pro letošní rok je do 31. 12. 

2016. Upozorňujeme, že pobočné spolky (oddíly, skupiny apod.) se hlásí prostřednictvím ústředí své 

organizace. 

 

Úrazové pojištění je pro členy krajských rad poskytováno zdarma. Pojištění odpovědnosti 

organizace je pro členy krajských rad poskytováno zdarma. Pojištění budeme poskytovat zdarma  

do vyčerpání finančních prostředků, které má ČRDM  na pojištění vyhrazené z dotace. 

 

Členské spolky RADAMBUK mají pojištění odpovědnosti zdarma, jsou tam zahrnuti členové vedoucí 

a instruktoři, kteří jsou uvedeni v počtech členů spolku v Prodloužení členství v RADAMBUK (počet 

členů - vedoucích starších 15-ti let, pravidelně pracujících s dětmi a mládeží) a máte je uvedené 

ve svém seznamu členů, který si spolek vede. Pojišťovna si může seznam členů v případě škodné 

události vyžádat. Není pro ně třeba již sjednávat připojištění za 55 Kč na rok. Pokud budete chtít, 

např. před táborem nebo nějakou akcí, ještě připojistit další dobrovolníky, kteří nebyli zahrnuti 

v počtech členů v Prodloužení členství, nejsou Vašimi členy, jen s Vámi jedou na akci, tábor, sjednáme 

připojištění dobrovolníků za 55 Kč na kalendářní rok. Lze sjednat kdykoliv během roku. Vyplněný 

formulář v příloze pošlete na e-mail kancelar@radambuk.cz. 

 

http://www.radambuk.cz/prodlouzeni-clenstvi/
mailto:kancelar@radambuk.cz
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Od května 2016 platí nový formulář pojišťovny Kooperativa, je určený přímo pro členské organizace 

ČRDM a pro další subjekty, které jsou k naší úrazové pojistce připojeny. Tímto vás prosíme, abyste 

pro hlášení úrazů využívali výhradně tento nový formulář.  Ve formuláři se nově uvádí IČ organizace, 

resp. pobočného spolku, který pořádá akci, na které došlo k úrazu, dále je zde specializované pole 

pro zadání kódu úrazu. Další informace o pojištění na stránkách RADAMBUK: 

http://www.radambuk.cz/pojisteni/. 

 
Navštivte s dětmi a mládeží RADAMBUK a ICM Č.B. 

Přijďte si vyzkoušet laserovou střelnici, slacklining, zahrát si stolní tenis, deskové hry nebo vyrobit 

originální placky (buttony) dle vlastního návrhu. Časově se budeme snažit přizpůsobit Vašim 

požadavkům, pokud budete mít zájem, můžeme přijet za Vámi. Na přání připravíme i další program 

pro Váš spolek, tábor… 

Více informací na stránkách RADAMBUK: laserová střelnice, slacklining; plackování, deskohraní, stolní 

tenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

http://www.radambuk.cz/pojisteni/
http://www.radambuk.cz/laserova-strelnice-slacklining-v-radambuk/
http://www.radambuk.cz/plackovani-deskohrani-stolni-tenis-v-radambuk/
http://www.radambuk.cz/plackovani-deskohrani-stolni-tenis-v-radambuk/
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Tipy pro volný čas ICM Č.B. 

Každý týden posílá ICM Č.B. elektronický zpravodaj Tipy pro volný čas, který informuje 

o volnočasových a kulturních tipech Jihočeského kraje v nadcházejícím týdnu. Zájemci, kteří chtějí 

zpravodaj posílat, se mohou přihlásit k odběru na stránkách ICM Č.B. nebo zaslat svou adresu na e-

mail icmcb@radambuk.cz. 

 
Sbíráme víčka pro Zuzanku 

Sbírka víček pro Zuzanku bude pokračovat i v roce 2017! Sklady se plní, ale víček stále není dost. 

Prosím, pomozte společně s námi zajistit opakovanou léčbu pro Zuzanku. Nasbíraná víčka odevzdáme 

Oblastnímu spolku ČČK v Českých Budějovicích, který sbírku organizuje. Víčka můžete přinést do ICM 

Č.B. na adresu Husova tř. 45, 370 05 České Budějovice. Všem sběratelům děkujeme! 

 
KAPKU ČASU na rok 2017 k vyzvednutí v ICM Č.B.  

KAPesní KAlendář volného času je turistickým inspiračním nápadníkem na celý rok 2017. Představuje 

jednoduchou pomůcku pro plánování výletů, poznávacích 

pobytů i odpočinkových aktivit s dětmi. Může se stát 

Vaším turistickým památníčkem – má plnohodnotné 

kalendárium a prostor pro pamětní razítka, nálepky 

či podpisy. Najdete v ní turistické a kulturní cíle 

i upozornění na mnoho připravovaných akcí ze všech 

koutů naší republiky. Praktický kaleidoskop nabídek je 

vhodný pro rodiny s dětmi, skupiny i jednotlivce, kteří 

chtějí aktivně prožívat svůj volný čas. KAPKA ČASU je 

k dispozici bezplatně v našem ICM České Budějovice. 

 

  

http://www.icmcb.cz/category/vikendove-tipy-ceskobudejovicko/
http://www.icmcb.cz/
mailto:icmcb@radambuk.cz


RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 
Informační centrum pro mládež České Budějovice 

 Husova třída 622/45, České Budějovice 
tel: 775 644 101, e-mail: kancelar@radambuk.cz 

 

KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ Č. 1 
 
 

5 

  

Co se dělo? 

Školení YINTRO a seminář Kariérové kompetence nejen pro práci  

Ve dnech 24. – 27. 11. 2016 se pracovnice ICM České Budějovice Dana Vitásková 

zúčastnila Školení pro začínající pracovníky ICM – YINTRO, které se konalo 

v prostorách NICM v Praze. Školení je akreditováno mezinárodní organizací Eryica, 

která zastřešuje informační centra pro mládež v Evropě. Školení vedly zkušené 

lektorky Mgr. Julie Menšík Čákiová a MgA. Lenka Odvárková, které během čtyř dnů 

dokázaly všechny zúčastněné uvést do problematiky práce v ICM, pracovaly na rozvoji 

jejich základních dovedností a znalostí nezbytných pro práci v oblasti informačních 

a poradenských služeb. Začínající pracovníky seznámily s historií informačních služeb 

pro mládež a jejich strukturou v České republice i Evropě. Teoretické informace 

doplňovaly praktickými návody, které novým pracovníkům ulehčí vstup do světa informací a práce 

s nimi. Důraz byl kladen na komunikaci s cílovou skupinou a vhodné způsoby propagace jednotlivých 

ICM. Mgr. Šárka Kušková, vedoucí NICM, účastníky podrobně seznámila s podmínkami udělování 

certifikací MŠMT. Pracovnice se školení zúčastnila s cílem zajistit kvalitu poskytování služeb. 

Absolvováním školení plní ICM České Budějovice podmínky udělené certifikace. 

Další aktivitou, které se naše pracovnice ICM Č.B. dne 30. 11. 2016 zúčastnila, byl seminář Kariérové 

kompetence nejen pro práci, který pořádalo centrum Euroguidance při Domu zahraniční spolupráce. 

Přednášející odborníci představili své projekty v oblasti kariérového poradenství. Seminář byl 

zakončen tematickými workshopy.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Vánoční setkání v Divadle U Kapličky – Past na Ptáčka 

V sobotu 3. 12. 2016 pozvala Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje děti z členských spolků 

na Vánoční setkání v Divadle U Kapličky. Děti přivítal Mikuláš, čerti a andělé, kteří rozdávali 

mikulášské perníčky. V 11:30 hodin začalo představení divadla Pohádková rezervace s názvem Past 

na Ptáčka. Mnozí z dětí nebo vedoucích se stali také herci, aniž by to předem tušili. V sále vládla 
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veselá nálada, po ukončení představení herci Pohádkové rezervace v čele s panem Ptáčkem 

podepisovali dětem cokoliv. Setkání se zúčastnilo 120 dětí a vedoucích ze spolků RADAMBUK.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi, soutěže s Mikulášem a čerty 

V pátek 9. 12. 2016  připravila   pro děti Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje spolu s M-centrem 

pro mladou rodinu již podruhé akci Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi. Akce se zapojila 

do celostátního projektu Český Ježíšek,  partnerem byla společnost  E.ON ČR, s.r.o.  U Komunitního 

centra Máj v Českých Budějovicích se v 14:45 hodin začali scházet první děti a rodiče, které uvítal 

anděl na chůdách z divadelní společnosti Chůdadlo a začali psát přáníčka k Ježíškovi, která byla 

uvázána na balóncích. V 15:15 hodin vzlétlo na pokyn Václava Vydry z Rádia Impuls k obloze 308 

balónků s přáníčky k Ježíškovi.  Mezi děti přišel Mikuláš s andělem a čerty, kteří pro děti připravili 

čertovské soutěže - přikládání uhlí do kamen, tunel do pekla, čertovské puzzle, výtvarnou vánoční 

dílnu a další soutěže. Na 16:30 hodin připravila divadelní společnost Chůdadlo ohnivou show, 

pro rodiče byl připraven teplý punč a pro děti teplý vánoční čaj.   Na akci panovala příjemná 

předvánoční atmosféra. V 17 hodin se začali  účastníci rozcházet domů s přáním, aby jim Ježíšek 

poslané přání na balónku splnil a prožili pohodové Vánoce. 
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Vánoční setkání v RADAMBUK 

V úterý 13. 12. 2016 společně poseděli vedoucí ze spolků RADAMBUK u dobrého jídla a vánočního 

punče v prostorách RADAMBUK. Vládla příjemná vánoční atmosféra a za doprovodu kytar zpívali 

koledy.  

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Informace z ČRDM 

Mapování radiace jako hra na výpravách 

Státní ústav radiační ochrany Praha hledá dobrovolníky z řad občanů, kteří by 

monitorovali radiaci v rámci svých výletů do přírody. 

Pro členy organizací, kteří se zajímají o tuto problematiku 

nebo jsou nadšenci do techniky, je to možnost se seznámit 

s novými přístroji a postupy. SÚRO Praha, v.v.i. 

by případným zájemcům na čas zapůjčil přístroj (krabička 

o něco větší než mobil), který by s sebou nosili na výlety, 

výpravy a cestou by prováděli měření, které by pak 

Státnímu ústavu radiační ochrany odeslali. Odborníci 

z tohoto ústavu by dále data zpracovali a zanesli do mapy. 

Více informací naleznete na stránkách RADAMBUK: 

http://www.radambuk.cz/crdm-mapovani-radiace-jako-

hra-na-vypravach/. 

 

http://www.radambuk.cz/crdm-mapovani-radiace-jako-hra-na-vypravach/
http://www.radambuk.cz/crdm-mapovani-radiace-jako-hra-na-vypravach/
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Vyšla poslední letošní Archa 

Šesté, letos už poslední číslo zpravodaje Archa právě vyšlo. Tematicky se 

zaměřuje především na dobrovolnické aktivity spolků ČRDM, a to nejen 

na ty vyvíjené v rámci známé celostátní akce „72 hodin“. Celé číslo 

v elektronické podobě je jako obvykle dostupné v článku uveřejněném 

na stránkách: http://www.adam.cz/clanek-2016120009-archa-cislo-6-

2016-pise-o-lidech-kteri-pomahaji-protoze-chteji.html. 

A jakou náplň bude mít Archa č. 1/2017? Její téma zní „Máme dveře 

otevřené“ – a ona sama bude otevřená příspěvkům věnovaným akcím 

Vašich spolků pro veřejnost, jejich rozličným „nízkoprahovým“ aktivitám, 

inkluzi apod. Posílat na adresu redakce archa@crdm.cz můžete takové 

příspěvky už teď… 

 
Cena Přístav ČRDM 

Cena Přístav je symbolickým výrazem uznání vytipovaným představitelům veřejné správy 

a samosprávy, často na místní či regionální úrovni (ale i firmám) za jejich přínos k rozvoji mimoškolní 

výchovy. Cenu Přístav každoročně uděluje Česká rada dětí a mládeže.  

ČRDM udělila Ceny Přístav za rok 2016, a byl to večer velice příjemný. Slavnostní večer spojený 

s předáním letošních ocenění se uskutečnil 24. 11. 2016 v 18:30 hodin v Praze. Cenu obdržela také 

paní Jolana Fuxová, pracovnice Odboru školství Magistrátu města Č.B., kterou nominoval 

RADAMBUK. Rádi bychom tímto paní Fuxové poděkovali za spolky dětí a mládeže v Č.B., za její 

dlouholetou spolupráci se spolky. Jako administrátor dotačního programu města Č.B. na podporu 

volnočasových aktivit aktivně spolupracuje se spolky dětí a mládeže, při zavedení elektronického 

podávání žádostí o dotace v oblasti volnočasových aktivit informovala na setkání RADAMBUK 

zástupce spolků, jakým způsobem dotace podávat a vyúčtovávat, je vždy nápomocna spolkům, pokud 

mají dotazy nebo potřebují  pomoc s podáváním žádostí o dotace nebo s vyúčtováním. 

 

 

 

 

 

http://www.adam.cz/clanek-2016120009-archa-cislo-6-2016-pise-o-lidech-kteri-pomahaji-protoze-chteji.html
http://www.adam.cz/clanek-2016120009-archa-cislo-6-2016-pise-o-lidech-kteri-pomahaji-protoze-chteji.html
mailto:archa@crdm.cz
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Informace z členských spolků 

Oddíl Ztracená stopa hledá táborovou základnu na léto 2017 

Jsme turistický oddíl Ztracená Stopa, registrovaný pod záštitou 1. středisko Zálesák ČB a hledáme 

táborovou základnu s menšího s kapacitou kolem 

30 osob, s termínem se přizpůsobíme. Chtěli bychom 

tábořiště bez elektřiny a blízko vodního zdroje 

a koupání. Nabídky posílejte prosím na e-mail 

linda.dvorakova@tiscali.cz. 

 

 

 

 

Další informace 

Co je třeba ke změnám v zápisu do rejstříku spolků do konce roku 2016 

Spolky mají povinnost do konce roku 2016 upravit stanovy 

a upravit zápis ve spolkovém rejstříku. Do spolkového rejstříku je 

třeba zapsat aktuální sídlo (takové, které má č.p. či č.ev., pokud 

již zapsáno není), účel spolku (jednou větou či celými odstavci dle stanov) a jeho aktuální 

orgány (nejvyšší, statutární a popř. i kontrolní), včetně uvedení jmen a počtu osob, které jsou 

statutárním či kontrolním orgánem a způsobu jednání statutárního orgánu jménem spolku navenek. 

Rovněž by měl být podle aktuální právní úpravy upraven název (tedy nikoli s dovětkem „občanské 

sdružení“, ale „spolek“). Od soudních poplatků je změnové řízení ve spolkovém rejstříku od 29/12 

2014 osvobozeno. 

Formulář k vyplnění: https://or.justice.cz/ias/ui/podani 

Kontakt pro Vaše dotazy do poradny ČRDM: http://poradna.crdm.cz/ 

Další informace na stránkách RADAMBUK: http://www.radambuk.cz/do-31-12-2016-nutno-provest-

zmeny-v-zapisech-do-rejstriku-spolku/ 

 
Dotační program Podpora práce s dětmi a mládeží pro rok 2017 

Rada Jihočeského kraje schválila vyhlášení dotačních programů Podpora 

práce s dětmi a mládeží pro rok 2017 a Dotace na reprezentaci Jihočeského 

kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu. V programu Podpora práce s dětmi 

a mládeží mohou neziskové a příspěvkové organizace, obce, ostatní právní 

mailto:linda.dvorakova@tiscali.cz
https://or.justice.cz/ias/ui/podani
http://poradna.crdm.cz/
http://www.radambuk.cz/do-31-12-2016-nutno-provest-zmeny-v-zapisech-do-rejstriku-spolku/
http://www.radambuk.cz/do-31-12-2016-nutno-provest-zmeny-v-zapisech-do-rejstriku-spolku/
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subjekty i fyzické osoby žádat o dotaci na podporu pravidelné zájmové činnosti a zájmového 

vzdělávání, rekonstrukce a vybavení kluboven a základen, podporu informačních systémů mládeže, 

talentovanou mládež a soutěže, aktivity pro děti a mládež se zdravotním postižením, mezinárodní 

spolupráci. 

Pravidla dotačních programů a formulář žádosti o dotaci je k dispozici od 2. 12. 2016 na webové 

stránce Jihočeského kraje: 

http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm 

Elektronickou žádost o dotaci bude možné zasílat do informačního systému kraje v termínu 2. 1. – 13. 

1. 2017 do 12:00 hodin. Termín 13. 1. 2017 do 12:00 hodin je zároveň termín pro doručení žádosti 

o dotaci v tištěné podobě na podatelnu Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 

1952/2, 376 76 České Budějovice. 

 

Dotační program města České Budějovice na podporu 
volnočasových aktivit pro děti a mládež na rok 2017 

Statutární město České Budějovice schválilo dotační program na podporu 

volnočasových aktivit pro děti a mládež na rok 2017. Jedná se o opatření příspěvek na celoroční 

činnost, příměstské tábory a na jednorázové akce. Více informací: 

http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/dotace/volny-cas/stranky/oblast-volnocasovych-

aktivit.aspx. 

 
Sponzorské dary Lesy ČR 2017 

Více informací o sponzorských darech je uvedeno na adrese: http://www.lesycr.cz/oi28/poskytovani-

financnich-daru/Stranky/poskytovani-financnich-daru.aspx. 

Pro podání žádosti o sponzorský dar je nutné vyplnění Žádosti o sponzorský 

dar, včetně požadovaných příloh a zaslání dvou vyhotovení. Uzávěrka podání 

žádostí je do 31. 12. 2016!!! 

 
Enviroskop 

Enviroskop je moderní průvodce zážitky v přírodě a krajině jižních Čech přímo na webu nebo ve volně 

stažitelné mobilní aplikací. Nabízí téměř 400 cílů šetrné turistiky, výběr rovnou z mapy, prohlížení 

jednotlivých kategorií nebo výběr výletu na míru pomocí filtrů. 

Enviroskop naleznete zde: http://www.enviroskop.cz/. 

  

 

http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm
http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/dotace/volny-cas/stranky/oblast-volnocasovych-aktivit.aspx
http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/dotace/volny-cas/stranky/oblast-volnocasovych-aktivit.aspx
http://www.lesycr.cz/oi28/poskytovani-financnich-daru/Stranky/poskytovani-financnich-daru.aspx
http://www.lesycr.cz/oi28/poskytovani-financnich-daru/Stranky/poskytovani-financnich-daru.aspx
http://www.enviroskop.cz/
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Světem šumavské přírody 

Správa Národního parku Šumava přichází s novou knihou „Světem šumavské přírody“, určenou 

pro všechny cílové skupiny s prioritou dětí a mládeže. Tato kniha seznamuje s přírodou Národního 

parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, ale také s přírodou Národního parku a Přírodního parku 

Bavorský les. Kniha je zpracována moderní interaktivní formou, texty jsou doprovázeny fotografiemi 

a ilustracemi. Pokud budete mít o tuto knihu zájem, nahlédněte do ukázek: 
http://eshop.npsumava.cz/produkt/knihy/svetem-sumavske-prirody/. 

 
Příběhy 20. století 

Hledají se osudy lidí, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. Soutěžním příspěvkem jsou 

zpracované vzpomínky vypovídající o 20. století. Zájemci se mohou registrovat od 3. října 2016 

do konce února 2017. Na vítěze čeká mnoho skvělých cen. Soutěžit může každý, komu je více než 13 

let, je z České nebo Slovenské republiky a chce objevovat příběhy, které se opravdu staly. 
Více informací naleznete zde: http://www.pribehy20stoleti.cz/. 

  

   

http://eshop.npsumava.cz/produkt/knihy/svetem-sumavske-prirody/
http://www.pribehy20stoleti.cz/
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Klapíkova inspirace 

Sněhuláci 
Materiál: 
sklenice od zavařenin, dekorační umělý sníh, černé knoflíky, 
větvičky, polymerová hmota v oranžové barvě – např. Fimo Kids 
Pomůcky: 
miska, lepidlo Herkules, štětec, elektrická trouba, tavná pistole 
Návod: 
Na sklenici natřeme lepidlo, poté obalíme umělým sněhem. 
Za pomocí tavné pistole přiděláme knoflíky a nos (z oranžové 
hmoty, který nejdříve vymodelujeme, následně upečeme 
v troubě). 
Zdroj: http://www.i-creative.cz/ 

 
Krabičky na dárky 
Vyrobte si z pěnové gumy (či obyčejného papíru)  krabičky 
na malé dárky. Použijte je jako obal na milou drobnost 
k narozeninám, k svátku nebo na Vánoce. Záleží jen na vaší 
fantazii, jaké barvy použijete a jak krabičku finálně dozdobíte. 
Na stuhu můžete navléct ještě i korálky a štítek se jménem. 
Zdroj: http://www.i-creative.cz/2011/10/28/krabicky-na-darky/ 
 

 

 

 

Hra do klubovny - Magnety 
Znáte legendární hru Molekuly? Zahrajte si tuto její skvělou verzi! 
Pravidla: 
Hra je vhodná jako „icebreaker“ či prostě na vyplnění času. Všichni 
hráči se procházejí po prostoru. Vedoucí zahlásí nějaký počet lidí 
a část těla, kterou se lidé musí spojit (jako kdyby tam měli magnety). 
Řekne např.: "Magnety, spojte se hlavami po třech!" Hru můžete hrát 
i na vypadávání - kdo se s nikým nestihne spojit, vypadává. V dalším 
kole vedoucí zahlásí jiný počet lidí a část těla. Hraje se do omrzení, 
nebo než zůstane pár posledních hráčů.  
Zdroj: http://www.hranostaj.cz/ 
  

http://www.i-creative.cz/
http://www.i-creative.cz/category/moosgummi/
http://www.i-creative.cz/category/vanoce/
http://www.i-creative.cz/2009/10/21/vanocni-jmenovky-na-darky/
http://www.i-creative.cz/2011/10/28/krabicky-na-darky/
http://www.hranostaj.cz/
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Děkujeme za podporu. 
 


