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Listopad 2017 

Milí přátelé,  

právě se k Vám dostalo 10. vydání elektronického zpravodaje RADAMBUK. Ve zpravodaji Vám 

přinášíme novinky z RADAMBUK, ICM Č.B., členských spolků RADAMBUK, MŠMT, ČRDM a další 

informace, které by Vás mohly zaujmout. Těšíme se 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.  

 

Informace z RADAMBUK 

Z kroniky akcí 
13.10.2017 –72 hodin – Uklidíme Branišovský les 

 
 
 

 
V pátek 13.10.2017 se zapojil RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje s pracovníky 
Informačního centra pro mládež Č.B. akcí Uklidíme Branišovský les do celorepublikového 
dobrovolnického  projektu ČRDM s názvem 72 hodin. 72 hodin jsou tři dny plné dobrovolnických 
aktivit, které se v ČR konají v termínu od 13. do 16. října. Kdykoli během těchto 72 hodin se 
dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě či okolí.  
Akce Uklidíme Branišovský les se konala v lese za sídlištěm Máj v Českých Budějovicích od 15,30 do 

18 hodin za podpory ČRDM, Statutárního města České Budějovice a společnosti E.ON ČR s.r.o. 110 

dobrovolníků vybavených pytli a rukavicemi  vyčistilo prostory konečné zastávky autobusů na sídlišti 

Máj a Branišovský les. Odvoz odpadu a pytlů s odpadky zajistilo Statutární město České Budějovice. 

Účastníky akce odměnil RADAMBUK drobnými dárečky - trička, náramky, buttony, klíčenky 

a pastelky. V 18 hodin se dobrovolníci sešli v prostorách M-centra pro mladou rodinu na sídlišti Máj, 

kde pro ně bylo připraveno malé pohoštění. Po 19. hodině se dobrovolníci rozešli domů 

s dobrým pocitem, že pomohli přírodě, podpořili  myšlenku dobrovolnictví a ukázali, že jim není cizí 

nezištná pomoc svému okolí.. RADAMBUK- Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. děkuje všem 

účastníkům i  partnerům akce za to, že pomáhali, protože chtěli!!!!  

mailto:kancelar@radambuk.cz
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72 hodin – S čápem za indiány – 12.10.2017 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje a Informační centrum pro mládež České 
Budějovice se zapojili do celorepublikového dobrovolnického projektu ČRDM 72 
hodin a připravili indiánské odpoledne pro děti ze Střediska výchovné péče České 
Budějovice, Dětského domova se školou a Dětského diagnostického ústavu 

v Homolích. 50 dětí se během čtvrtečního odpoledne 12.října 2017 proměnilo v indiány, vyráběly 
čelenky, tomahawky, navlékaly korálkové náramky, střílely z luku a pušky, vyráběly indiánské odznaky 
- buttony a učily se poznávat stopy zvířat, indiánské písmo a lovit ryby. Nechyběla výroba totemu 
 a na závěr pečené buřtíky. Akci pro děti připravilo 15 dobrovolníků, kteří si s dětmi užili příjemné 
podzimní odpoledne  a odcházeli s dobrým pocitem, že "Pomáhali, protože chtěli"! 

 

23.10.2017 – Halloween s čápem Klapíkem 
V pondělí 23.10.2017 navštívily Radu dětí 
a mládeže Jihočeského kraje děti z Dětského 
diagnostického ústavu v Homolích a ze Střediska 
výchovné péče Č.B., aby společně s pracovníky 
RADAMBUK a ICM Č.B. vyráběly halloweenské 
dekorace a strašidelné masky. Domů si odnášely 
duchy, pavouky, strašidla, dýně a sladkou odměnu. 
Akce se zúčastnilo 25 dětí a 4 vedoucí.  
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10.10.2017 – jednání VS RADAMBUK 
 
Valné shromáždění RADAMBUK na jednání v úterý 
10.10.2017 schválilo účetní uzávěrku a výroční 
zprávu RADAMBUK za rok 2016 a přijalo zprávu 
Kontrolní komise RADAMBUK za rok 2016. 
Na programu jednání byla diskuze o zvýšení 
členských příspěvků, které VS stanovilo od 1.1.2018 
na 500 Kč za spolek na kalendářní rok.  

 

 

 

 

 

Ohlédnutí za BAMBIFESTem 
2017 v Českých Budějovicích 

 

Zavzpomínejte s námi na letošní ročník 
BAMBIFESTU 2017 v Českých 
Budějovicích. V roce 2018 se na Vás 
budeme těšit 25.-26.5.2018 na Výstavišti 
v Českých Budějovicích. 
https://youtu.be/zlemC4-Gwyo 
http://www.radambuk.cz/ohlednuti-za-
bambifestem-2017-v-ceskych-
budejovicich/ 
 

 

 

Připravujeme 
16.-19.11.2017 - s RADAMBUKem na CVVZ do Šumperka 

 
RADAMBUK vyráží na CVVZ (Celostátní výměna zkušeností) 
do Šumperka společně. Čekají Tě 4 dny nabité skvělým 
programem, který si navolíš podle svého zájmu. Potkáš hodně 
zajímavých lidí, naučíš se mnoho nového. Více se o akci CVVZ 
dočteš na www.cvvz.cz . 

https://youtu.be/zlemC4-Gwyo
http://www.radambuk.cz/ohlednuti-za-bambifestem-2017-v-ceskych-budejovicich/
http://www.radambuk.cz/ohlednuti-za-bambifestem-2017-v-ceskych-budejovicich/
http://www.radambuk.cz/ohlednuti-za-bambifestem-2017-v-ceskych-budejovicich/
http://www.cvvz.cz/
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O bezproblémový průběh naší výpravy z jihu Čech se postarají lektoři „Táborové akademie“ Jančí 
Lukáč a Jirka Heller. Zajistíme společnou dopravu (velkým autem nebo vlakem podle počtu 
přihlášených), nutný „dohled“ nad neplnoletými, případně cokoli dalšího, co budeš potřebovat. 
Budeme Ti k dispozici v průběhu celé akce. 
Pokud se rozhodneš s námi vyrazit, je nutné: 

1. přihlásit se na webu RADAMBUK http://www.radambuk.cz/akce/16-19-11-2017-s-
radambukem-na-cvvz-do-sumperka/ do 30.10.2017, 

2. zaplatit na účet RADAMBUK do 30.10.2017 účastnický poplatek na základě zaslaných 
podkladů od kanceláře RADAMBUK, 

3. zaregistrovat se do 6.11.2017 přímo na stránkách CVVZ http://www.cvvz.cz/jak-se-
registrovat a zvolit si programy http://www.cvvz.cz/program , které tě zajímají a kterých se 
zúčastníš. Na 6.11.2017 je stanoven konec přihlašování na programy. Kapacita je omezena. 

 
Účastnický poplatek organizátorům CVVZ zaplatí hromadně RADAMBUK. 
Základní cena akce je účastnický poplatek 700 Kč (v ceně účastnického poplatku Ti uhradíme 
ubytování ve škole na zemi, 3 jídla v pátek a 3 jídla v sobotu, v neděli snídani a balíček na cestu, dále 
odborný program po celou dobu akce, doprovodné programy). Cena za dopravu se podle počtu 
přihlášených snižuje – základní cca 600-700 Kč. Poplatek za ubytování a cestovné bude 
pravděpodobně snížen a částečně hrazen z projektu RADAMBUK. Záleží na počtu přihlášených 
účastníků. O konečné ceně Tě budeme předem informovat. 
Věk účastníků: od 15 let. 
 

11.11.2017 – Výlet s čápem do BRuNO family parku 

RADAMBUK zve děti a vedoucí z členských spolků na společný 
výlet do Brna do BRuNO family parku. 
Čeká na Vás 40 unikátních atrakcí a 14 patrový herní labyrint. 
V herním centru plném nevšedních atrakcí se vyřádí i dospělí. 
http://www.brunofamilypark.cz/ 
Termín: sobota 11. listopadu 2017 
Doprava: hromadná, autobusem 

Odjezd: v 7,30 hodin od kanceláře RADAMBUK, Husova tř. 45, 370 05 České Budějovice. 
Návrat: mezi 19. -20. hodinou zpět na adresu Husova tř. 45, Č.B. 
Strava: vlastní, v areálu je také otevřené občerstvení. 
S sebou: léky proti nevolnosti v autobuse, kdo potřebuje, jídlo a pití. V centru se chodí v ponožkách 
nebo přezůvkách, naboso není dovoleno. Do centra doporučujeme pohodlné oblečení vhodné 
pro pohyb, ideálně s dlouhými rukávy i nohavicemi a sálová obuv s pevnou patou nebo přezůvky. 
Přezůvky nesmí špinit a barvit podlahu. 

Cena: 400 Kč celkem za děti a mládež do 18 let 
           160 Kč vedoucí dospěláci nad 18 let (vstupné 
do centra děti a mládež do 18 let 240 Kč, doprovod 
nad 18 let zdarma, doprava 160 Kč za osobu, 
převážnou část nákladů za dopravu uhradí 
RADAMBUK z dotace MŠMT a Statutárního města 
České Budějovice).  

http://www.radambuk.cz/akce/16-19-11-2017-s-radambukem-na-cvvz-do-sumperka/
http://www.radambuk.cz/akce/16-19-11-2017-s-radambukem-na-cvvz-do-sumperka/
http://www.cvvz.cz/jak-se-registrovat
http://www.cvvz.cz/jak-se-registrovat
http://www.cvvz.cz/program
http://www.brunofamilypark.cz/
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30.11.2017 – Cena Přístav ČRDM 
Rádi bychom Vás informovali, že Rada dětí a mládeže 
Jihočeského kraje se svými členskými spolky nominovala pana 
Mgr. Miroslava Hrdinu, vedoucího Oddělení mládeže, 
tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Jihočeského kraje 
na cenu Přístav ČRDM. Cena Přístav je ocenění pro zástupce 
veřejné správy a samosprávy a podnikatele působící na místní 
a krajské úrovni za podporu mimoškolní práce s dětmi 
a mládeží. V roce 2017 bude Česká rada dětí a mládeže udělovat ocenění již po šestnácté. 
http://pristav.crdm.cz/. 
Slavnostní večer spojený s předáním letošních ocenění ČRDM, Ceny Přístav, se uskuteční 
30.11.2017 od 18.30 v prostorách Pražské Křižovatky, vchod z ulice Zlatá.  
Rádi bychom tímto Mgr. Miroslavu Hrdinovi poděkovali za spolky dětí a mládeže v Jihočeském kraji 
za jeho dlouholetou spolupráci se spolky.  
 

2.12.2017 – Setkání v Divadle U Kapličky 
Rádi bychom pozvali děti a vedoucí z členských spolků v sobotu 2.12.2017 
od 10,00 hodin do Divadla u Kapličky, Husova tř.45, Č.B. na divadelní 
představení Studia dell’arte s názvem  VÁNOCE ZA ČASŮ NAŠICH PRABABIČEK 
aneb Jak se v Čechách strašívalo.  
Předvánoční čas byl odedávna nejtajemnějším obdobím roku, opředeným 
starými pohanskými zvyky a pověrami. Divadelním představením chceme dětem 
připomenout, jak to vypadalo v adventním čase za dob našich prababiček…. 
http://www.dellarte.cz/index.php?item=repertoar 
Těšit se můžete také na Mikuláše, anděla, čerty a na výtvarnou vánoční dílnu. 
Vstupenky objednávejte do 25.11.2017 v kanceláři RADAMBUK. 

 

12.12.2017 – Vánoční setkání v RADAMBUK 
Srdečně zveme kamarády dospěláky z členských 
spolků na Vánoční setkání v RADAMBUKu. 
Kdy? V úterý 12. prosince 2017. 
V kolik hodin? Od 16.00 hodin. 
Kam? RADAMBUK, Husova tř. 622/45, Č.B. 
Přijďte si posedět s přáteli u dobrého jídla, kávu, 
nealkoholické nápoje a vánoční punč připravíme. 
Hudební nástroje s sebou!!! 
Svou účast s uvedeným počtem zúčastněných 
za spolek nám prosím potvrďte nejpozději 
do 8.12.2017 e-mailem na kancelar@radambuk.cz 

nebo telefonicky na tel. 775 644 003. 
  

http://pristav.crdm.cz/
http://pristav.crdm.cz/
http://www.dellarte.cz/index.php?item=repertoar
mailto:kancelar@radambuk.cz
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Ukončení sběru plastových víček pro Zuzanku 
Chceme Vám všem moc a moc poděkovat za sběr víček, kterými jste Zuzance moc pomáhali jak v její 
rehabilitaci tak v pomocí nakoupení potřebných pomůcek, ale z důvodu výpovědi a ukončení výkupu 
plastových víček, jsme nuceni tento Vámi podporovaný sběr víček ukončit. Jediným způsobem, 
kterým můžete Zuzance pomoci je jakýmkoliv finančním darem, přímo na její transparentní účet 
2100501848/2010, jiným způsobem se bohužel pomocí nedá. Tento účet je pouze Zuzanky a je 
určený na rehabilitační potřeby. 

Ještě jednou Vám moc a moc děkuji za pochopení a pomoc.  
https://www.facebook.com/obrna/?hc_ref=ARQIi50yJcRQcZ3rCYalA2cmu-
rXICOlLLXTpG52NNZliFGzMjqVxWdBqeXhIR6V-AU 
 

Sbíráme víčka pro Petra Housku z Řepice 
 
 

  

https://www.facebook.com/obrna/?hc_ref=ARQIi50yJcRQcZ3rCYalA2cmu-rXICOlLLXTpG52NNZliFGzMjqVxWdBqeXhIR6V-AU
https://www.facebook.com/obrna/?hc_ref=ARQIi50yJcRQcZ3rCYalA2cmu-rXICOlLLXTpG52NNZliFGzMjqVxWdBqeXhIR6V-AU
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Z realizace projektů Mládež kraji – kraj Jihočeský 2017 
 

Projekt Malá inventura České Budějovice – festival nového divadla pro děti 
a mládež 
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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 
23.10.2017 - Školení vedoucích zaměstnanců spolků 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně 

RADAMBUK uspořádal pro vedoucí z členských  spolků 
Školení vedoucích zaměstnanců spolků o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci a požární ochraně. Vedoucím 
zaměstnancům ve spolcích bylo na základě znalostního 
testu uděleno Osvědčení o absolvování školení pro vedoucí pracovníky 
o požární ochraně a bezpečnosti práce. Vyškoleno bylo 6 účastníků. 

 

13.11.2017 – Kyberšikana pro pracovníky s dětmi a mládeží ve spolcích 

 
Rádi bychom Vás pozvali v pondělí 13.11.2017 na kurz 
Kyberšikana pro pracovníky s dětmi a mládeží ve spolcích. 
Kurz připravujeme ve spolupráci s organizací Theia - krizové 
centrum o.p.s. 
Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními rysy 
problematiky kyberšikany (terminologie, základní pojmy, 

komunikační technologie a nástroje s důrazem na možná rizika a nebezpečí internetu). Účastníci se 
seznámí s legislativou, vztahující se k této problematice a související možnou pomocí pro oběti 
kyberšikany. Seznámí se se zásadami bezpečné komunikace na internetu a naučí se je používat. 
Kde:  ICM České Budějovice, Husova tř. 622/45, České Budějovice, 370 05 
Kdy:  13.11.2017,  16:30  -  18:00 hodin 
Přihlášky na webu: http://www.radambuk.cz/akce/13-11-2017-kybersikana-pro-pracovniky-s-detmi-
a-mladezi-ve-spolcich/ do 7.11.2017 
Cena: zdarma 

Kurzy Vzdělávacího střediska MAJÁK – RADAMBUK v roce 2018 
Předejte zájemcům o vzdělávací kurzy v roce 2018 termíny, které jsou již známé, aby si je 
poznamenali do svých diářů. Pozvánky a přihlášky a bližší informace na kurzy Vám budeme posílat. 
Postupně budeme seznam kurzů a termínů doplňovat. 
26.-28.1.2018 – Instruktor, rádce oddílu – RADAMBUK České Budějovice (cena předběžná 600 Kč bez 
stravy) 
28. - 31.1.2018 – Kurz instruktor snowboardingu - v Chotouni – Jílové u Prahy  (cena předběžná 1350 
Kč bez ubytování a stravy) 
3. – 4.2. a 10. - 11.2.2018 (2 víkendy)- Kurz instruktora lyžování - v Kozích Pláních u Kaplice (cena 
předběžná 1350 Kč bez ubytování a stravy) 
9.-11.2.2018 – Vedoucí dětského kolektivu – RADAMBUK České Budějovice (cena předběžná 700 Kč 
bez stravy) 
6.-8.4.2018 – Hlavní vedoucí dětského tábora – RADAMBUK České Budějovice (cena předběžná 1000 
Kč bez stravy) 
10 – 13.5.2018 – Kurz instruktora cyklistiky a cykloturistiky -  Lipno nad Vltavou (cena předběžná 
2350 Kč s ubytováním a stravou) 

http://www.radambuk.cz/akce/13-11-2017-kybersikana-pro-pracovniky-s-detmi-a-mladezi-ve-spolcich/
http://www.radambuk.cz/akce/13-11-2017-kybersikana-pro-pracovniky-s-detmi-a-mladezi-ve-spolcich/
http://www.radambuk.cz/akce/4-6-3-2016-instruktor-radce-oddilu-1-cast/
http://www.radambuk.cz/akce/24-26-2-2017-kurz-vedouci-detskeho-kolektivu/
http://www.radambuk.cz/18-20-3-2016-kurz-hlavni-vedouci-detskeho-tabora-radambuk-akreditace-msmr/
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 

16. a 30. 10. 2017 - Začínáme s Corelem v ICM Č. B. - Týden vzdělávání 
dospělých v JčK - kurz pokračuje 14.11.2017 
 
V rámci Týdne vzdělávání dospělých se mohli pracovníci 
s dětmi a mládeží zúčastnit vzdělávacího semináře 
Začínáme s Corelem, který pořádalo ICM České 
Budějovice. Seminář proběhl ve dvou na sebe navazujících 
setkáních – 16. a 30. 10. 2017. Vzhledem k velkému zájmu 
účastníků jsme připravili na úterý 14. 11. 2017 ještě 
jedno setkání s Corelem, které bude zaměřeno na úpravu 
fotografií. Setkání proběhne od 16 hodin v Informačním 
centru pro mládež. Těšíme se na Vás! 
 

 
 
Umění žít spolu 
Zajímá tě svět kolem tebe? Nechceš si jenom stěžovat, ale aktivně ovlivňovat jeho podobu? Hledáš 
inspiraci a další mladé lidi na stejné vlně? Přijeď na konferenci pro středoškoláky UMĚNÍ ŽÍT 
SPOLU a zjisti víc o tom, co jako dobrovolník můžeš zažít a dokázat. Setkáš se s odborníky i mladými 
lidmi, kteří se nebojí měnit svět kolem sebe. A třeba získáš informace a motivaci pustit se taky 
do nějakého dobrodružství! 
 
Na co se můžeš těšit? 

 besedy s odborníky a aktivisty na téma 
dobrovolnictví a aktivní občanství 

 workshopy zaměřené na rozvoj tvých 
dovedností 

 osobní setkání s lidmi, kterým 
dobrovolnictví a aktivismus změnily život 

 tipy a možnosti, jak můžeš být aktivní i ty 
a jak začít 

 
Konference Umění žít spolu se uskuteční 24. – 
26. 11. 2017 v Praze. Ubytování a strava budou 
zajištěny, mimopražským účastníkům bude 
zpětně proplaceno cestovné. Přihlásit se 
můžeš zde, nejpozději do 12. listopadu. 
Chceš vědět víc? S dalšími dotazy se můžeš 
obracet na marie.kotkova@dzs.cz. 
  

http://www.tydnyvzdelavani.cz/o-tvd
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-UEIF3u4rTJtTUEH7aTPMBnP3V4XUxmLGqBXAQM9QsGHD5A/viewform
mailto:marie.kotkova@dzs.cz
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Kyberšikana 

Oproti tradiční šikaně je kyberšikana nebezpečnější v tom, že si často neuvědomujeme 
či nepřipouštíme, jaké devastující následky mohou naše “legrácky”, “popichování”, zesměšňování 
až výhrůžky na síti ostatním lidem způsobit, obzvláště těm dětem a dospívajícím, kteří si teprve 
budují vlastní identitu a ještě nemají plně vytvořeno vědomí vlastní hodnoty. Úkolem pracovníků 
s dětmi a mládeží tak je mladým lidem nejen ukázat, jak se mohou proti kyberšikaně bránit, ale také, 
co vše mohou způsobit, když se sami stanou těmi, kdo šikanují. Náctiletí často propadají konformitě 
a snaží se co nejvíce splynout s davem. Je tedy lepší nabídnout jim alternativu - místo „týmu zla“ jim 
ukázat cestu k „týmu dobra“. „Tým zla“ jsou ti, kteří šikanují nebo šikaně nečinně přihlížejí. „Tým 
dobra“ tvoří ti, kteří se nejen odmítají na šikaně podílet, ale také jí odmítají přihlížet. Znamená to, že 
se nebojí nevhodné chování oznámit a nabídnout obětem pomocnou ruku. 

Jak se s kyberšikanou vypořádat? 

V následujících řádcích se dozvíte, jak se bránit při již probíhající kyberšikaně nebo jaké preventivní 
kroky volit, abyste jí pokud možno předešli. Článek byl inspirován textem Zpravodaje Bílého kruhu 
bezpečí. 

Při již probíhající kyberšikaně je vhodné začít s tzv. technickým copingem, který sestává z těchto 
kroků: 

 smažte svůj profil 

 změňte internetovou identitu (tj. vytvořte si nový účet s jiným jménem, který agresoři 
nevypátrají) 

 vytvořte si nový e-mailový účet 

 upozorněte na nevhodné chování správce serveru 

 na agresora nereagujte, nekomunikujte s ním 

 pokud je to možné, agresora blokujte (uložte kontakt agresora ve svém nastavení účtu 
do kategorie „spam“, „blocklist“, „blacklist“ nebo „ignore“)  

 schovejte si všechny důkazy o útocích agresorů 

 nebojte se svěřit osobě, která vám může pomoci  

 pokud jde o trestnou činnost, oznamte ji 

Prevence kyberšikany 

Níže uvedené zásady by měly pomoci kyberšikaně úplně předejít, či alespoň riziko jejího vzniku 
minimalizovat: 

 respektujte ostatní uživatele a nedělejte ostatním to, co nechcete, aby dělali oni vám  

Když nevíte, jak se zachovat, vzpomeňte si na Kantův kategorický imperativ: „Jednej jen podle té 
maximy, od níž můžeš zároveň chtít, aby se stala obecným zákonem.“ 
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 buďte obezřetní při odesílání citlivých údajů 

Z internetu už nikdy nic nesmažete. Všechny vaše osobní údaje, citlivé informace i intimní fotografii 
zůstanou někde na internetu uloženy i po stisknutí tlačítka „delete“. Myslete na to, než pošlete 
svému protějšku hezké foto z koupelny. Vaše domnělá „životní láska“ se může za rok stát mstivým 
expartnerem a z nového internetového kamaráda se může vyklubat parta vtipálků, která se vás 
chystá veřejně zesměšnit a ponížit. Navíc nikdy nevíte, kdo další vaše soukromé konverzace sleduje. 
Nabourat se do cizí sítě a cizího počítače a číst soukromé konverzace jiných lidí je mnohem snazší, 
než si myslíte. 

 tam, kde to jde, neuvádějte svou skutečnou identitou a raději vystupujte pod přezdívkou, 
ze které vás případný agresor nevystopuje 

Samozřejmě přitom musíte uvážit účel stránky, na které vystupujete. Na síti LinkedIn, která slouží 
k získání zaměstnání, by použití falešného jména mohlo působit nedůvěryhodně. Na jiných sociálních 
sítích však nemusíte uvádět všechny osobní údaje. Při použití přezdívek a pseudonymů však stále 
myslete na to, že „tahat jiné lidi za nos“, je neetické. Mělo by tedy být jasné, že se nejedná o vaši 
pravou identitu. 

 vytvořte si bezpečné heslo 

Při vytváření hesla na vašich účtech volte náhodnou kombinaci čísel a písmen, které se nedají 
snadnou odhadnout použitím slovníků nejčastějších slov, jmen či znalostí reálií z vašeho života (jako 
datum narození apod.). Důležité také je, abyste pro každý účet vytvářeli vlastní hesla. Může se to zdát 
jako zbytečnost, ale není. Některé stránky, na které ukládáte svá uživatelská jména, e-maily a hesla, 
je totiž dále prodávají různým podvodníkům a obchodníkům, nebo jim mohou být i odcizena. Pokud 
tedy používáte jeden účet a heslo pro všechny sociální sítě, obchody aj., riskujete, že se podvodníci 
a internetoví agresoři najednou budou schopni dostat ke všem vašim účtům na internetu. 

 na podezřelé vzkazy a zprávy nereagujte a raději je ignorujte nebo rovnou smažte 

Chce si vás dlouhonohá blonďatá kráska, kterou neznáte, přidat do přátel? Na profilu má jen 
vyzývavé fotky a jinak žádný smysluplný obsah na zdi? Pak z vás chce buďto vymámit heslo a peníze, 
nebo se za jejím profilem schovává někdo, kdo s vámi nemá dobré úmysly. Raději její zprávy 
ignorujte. 

 nebuďte příliš důvěřiví 

Většina uživatelů na internetu podle statistik lže. Berte proto vše řečené a napsané na internetu ještě 
s větší rezervou než v reálném životě.  

 

Zdroj: Inspiromat, číslo 3, ročník 2017, NICM; Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí, ročník 26, číslo 1 
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Informace z ČRDM 

Na tábor či na lyžařský výcvik má dítěti stačit jedno lékařské potvrzení platné 
dva roky 
http://www.adam.cz/clanek-2017110003-na-tabor-ci-na-lyzarsky-vycvik-ma-diteti-stacit-jedno-
lekarske-potvrzeni-platne-dva-roky.html 
Od 1. listopadu t. r. jsou lékařské posudky o zdravotní způsobilosti dítěte platné dva roky namísto 
dosavadního jednoho roku. Informovala o tom některá média (kupř. Česká televize) s tím, že změnu 
přinesla novela zákona o specifických zdravotních službách, která také zjednodušuje postupy 
při vydávání lékařských posudků. 
„Prodloužení platnosti posudku o zdravotní způsobilosti dítěte má ulehčit papírování lékařům 
i rodičům. Posudek by se měl nově vydávat v návaznosti na zdravotní prohlídky dítěte. Posudek je 
třeba například pro školy v přírodě, letní tábory nebo lyžařské výcviky,“ uvedl web zpravodajského 
kanálu ČT24. 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2290444-detem-bude-na-vylety-stacit-jen-jedno-
potvrzeni-na-dva-roky... 
 

Hlasujte a vyberte vítěze projektu Dětský čin roku 
Třináctý ročník dobročinného projektu Dětský čin roku je opět plný dojemných i radostných příběhů, 
jejichž hlavní hrdinové jsou děti. Hlasovat, a vybrat tak vítěze je možné na webových stránkách 
www.detskycinroku.cz. Hlasování probíhá až do 8. listopadu 2017. 

 
Technické vzdělávání dětí a mládeže 
Kdy: 9. listopad v 9:30–15:00 
Kde: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Jaký bude nový postoj českého školství k technickému vzdělávání? Udrží školy své technické vybavení 
na takové úrovni, aby studenti vyrůstali v podmínkách korespondujících s rychle se měnící praxí? Jak 
vzbudit v dětech zájem o technické obory? Na to se pokusí odpovědět odborníci z oblasti státní 
zprávy, vzdělávacích institucí a firem, které přijímají absolventy škol do praxe. 
Více: http://www.digitalnibudoucnost.cz/technicke-vzdelavani/ 

 

Archa číslo 5/2017 je svébytnou prázdninovou kronikou 
Autor: Jiří Majer  
Byly, a už nejsou. Vzpomínky na letní prázdniny – neřku-li prázdniny samé 
– odplouvají kamsi do zapomnění, pozvolna rozpouštěné v přílivu dalších, 
čerstvějších vjemů, zážitků, událostí. 
Pel prázdnin tak zůstává zachycen v ústně tradovaných historkách, 
v deníkových záznamech, v zápisech do kronik. A ovšemže na fotografiích 
a videích: na webech a sociálních sítích, na fleškách, na externích discích, 
zkrátka na všech těch moderních nosičích dat. A výběrově – vpravdě 
nepatrným zlomkem ohromného prázdninového celku – také v tištěném 

http://www.adam.cz/clanek-2017110003-na-tabor-ci-na-lyzarsky-vycvik-ma-diteti-stacit-jedno-lekarske-potvrzeni-platne-dva-roky.html
http://www.adam.cz/clanek-2017110003-na-tabor-ci-na-lyzarsky-vycvik-ma-diteti-stacit-jedno-lekarske-potvrzeni-platne-dva-roky.html
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2290444-detem-bude-na-vylety-stacit-jen-jedno-potvrzeni-na-dva-roky-stejna-novela-zprisni
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2290444-detem-bude-na-vylety-stacit-jen-jedno-potvrzeni-na-dva-roky-stejna-novela-zprisni
http://www.detskycinroku.cz/
http://www.digitalnibudoucnost.cz/technicke-vzdelavani/
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zpravodaji Archa. S trochou nadsázky se dá říct, že je svébytnou prázdninovou kronikou. 
„Na brontosauřích akcích je jedinečné to, že spojují dobrovolnictví, promyšlený zážitkový program 
i seberozvoj a příležitost naučit se spoustu nových věcí,“ popisuje kupříkladu průběh brontrosauřích 
podniků programový ředitel Hnutí Brontosaurus Dalimil Toman. Brontosauři letos na Prázdninách 
s Brontosaurem uspořádali takových akcí pro všechny věkové skupiny více než tři desítky. 
Zajímalo by vás, co o letošním táboře nazvaném „Od mamuta k počítači“ napsal Jiří Krajča – Tetřev 
z valašskomeziříčského oddílu TOM Zlaté šípy? Tu je malá ukázka: „Celým táborem nás provázelo 
horko, sucho, výborná kuchyně a nabitý program. Během dvou týdnů jsme procestovali 35 000 let 
českými dějinami, tedy, jak už napovídá název, od mamuta k počítači. Pravěk jsme si připomněli 
lovem na mamuta a přípravou koprové omáčky, bez níž je mamut nejedlý… Za časů Velkomoravské 
říše se veškeré dění točilo kolem písma hlaholice. Naučili jsme se ji tak, že i Cyril s Metodějem 
čubrněli… Na počest Karla IV. jsme uspořádali vajíčkovou štafetu a na osmi místech přemostili říčku 
Rokytnou…“ 
A namátkou, do třetice, ještě pár vět o Camporee Klubu Pathfinder, konaném pro 240 účastníků 
na konci srpna v rekreačním areálu nedaleko Boskovic. Pavel Pilbauer a Jakub Fraj píší: 
„Téma této akce bylo Staň se hrdinou, s dodatkem: v Boží síle. Děti se seznámily s jinými hrdiny, než 
jaké znají z moderních filmů, kde umějí létat, mají nadpřirozené schopnosti a zachraňují svět. Každé 
ráno a večer měly možnost poslouchat vyprávění jednoho hrdiny reformace. Člověka, díky jehož 
odvaze a hrdinství se myšlení lidí posunulo k lepšímu. Mnohdy za vysokou cenu. 
Během dne mohli účastníci poměřit své síly s ostatními skupinkami ve sportovních aktivitách 
a zasoutěžit si v kinballu, softbalu nebo na paddleboardech. Dva týmy denně měly možnost vzít 
do rukou larpové luky a vyřadit druhý tým. Týmy, které spolu nesoutěžily, trávily tento čas na dílnách 
– workshopech. Vyzkoušet si mohly například archeologii, výrobu šípů, řezbářství, práci s kůží, vaření 
v polní kuchyni nebo malování na kůži.“ 
V nové Arše si ještě přečtete třeba o Astronomické expedici Úpice, pořádané Českou astronomickou 
společností, o hasičské olympiádě v rakouském Villachu, spojené s mezinárodním setkáním hasičské 
mládeže, o tom, jak ochránci přírody hledají vzácné netopýry v Brdech… Ale také o memorandu, 
nabídnutém Českou radou dětí a mládeže k podpisu osmi politickým stranám se žádostí o povolební 
podporu mimoškolní výchovy v dětských spolcích. Nebo o proběhnuvších seminářích k žádostem 
o dotace, o tom jak mladí Izraelci poznávali Českou republiku, o nových Mladých delegátech 
do OSN… 
http://www.adam.cz/clanek-2017100036-archa-cislo-5-2017-je-svebytnou-prazdninovou-
kronikou.html 
 

Přípravy CVVZ v Šumperku vrcholí 
Autor: Tomáš Urban, CVVZ  

Celostátní Vzájemná Výměna Zkušeností je oblíbená 
podzimní akce, jíž se každoročně účastní stovky vedoucích 
a instruktorů z dětských oddílů a dalších dobrovolníků 
pracujících s dětmi. 
 
Letos se koná 16.–19. listopadu 2017 v podhůří Jeseníků – 
ve městě Šumperk. Přípravný tým již napilno pracuje 
a chystá velký zážitek pro všechny účastníky. 

http://www.adam.cz/clanek-2017100036-archa-cislo-5-2017-je-svebytnou-prazdninovou-kronikou.html
http://www.adam.cz/clanek-2017100036-archa-cislo-5-2017-je-svebytnou-prazdninovou-kronikou.html
http://www.adam.cz/img/201710201456_logo-CVVZ-2017-cmyk.jpg
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Program letošního ročníku bude opravdu nabitý. Účastníci se mohou těšit na více než 200 různých 
programových bloků, které povedou profesionální lektoři i nadšení amatéři toužící předat své 
zkušenosti. Pořadatelé si připravili spoustu programových překvapení, z nichž některá už stačili 
odhalit. V sobotu bude například přednášet doktorka Lidmila Pekařová, a to na téma vzrůstající 
agrese mezi dětmi a mládeží. Její přednáška ukončí malou konferenci pro účastníky, která se bude 
odehrávat o den dříve a bude se zabývat problematikou výchovy a vzdělávaní dětí. 
Bohatý bude také cestovatelský program. Pozvání přijal v současné době asi náš nejznámější 
současný cestovatel Dan Přibáň, který bude vykládat o svých cestách se žlutými trabanty. Pořadatelé 
připravují také cestovatelskou kavárnu, která bude v průběhu akce nabita cestovatelskými 
přednáškami. Koordinátorka programu Majda Urbanová dodává: „Máme ještě dvě velká překvapení, 
která odhalíme v nejbližších dnech.“ 

Tím zdaleka taháky letošní CVVZ nekončí. Účastníci se také mohou 
zúčastnit zážitkových kurzů první pomoci, jež připraví společnost PrPom, 
která se touto problematikou aktivně zabývá. Science centra z Brna 
a Olomouce přivezou science-show. Promítat se také budou oddílové 
filmy, které se zúčastnily soutěže na loňské CVVZ v Jihlavě. 
Samozřejmě jsou připravovány i další aktivity, kvůli kterým na CVVZ 

účastníci rádi jezdí – herna deskových her, čajovna, výstavy oddílových materiálů, ohlédnutí 
za historií, exkurze, koncerty a výstavy. Pokud ještě nejste přihlášeni, určitě to napravte, nebudete 
litovat. 
www.cvvzsumperk.cz 
www.cvvz.cz 
http://www.adam.cz/clanek-2017100043-pripravy-cvvz-v-sumperku-vrcholi.html 
 

Výroční zprávy spolků 
Malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky (do kterých většinou spolky spadají), které nemají 
povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud 
jim tuto povinnost nestanoví zvláštní právní předpis, a nemusí zveřejňovat výroční zprávu 
ve spolkovém rejstříku.  
Malé a mikro účetní jednotky mají povinnost zveřejnit rozvahu a přílohu (ty, které vedou podvojné 
účetnictví) nebo přehled o majetku a závazcích (ty, které vedou jednoduché účetnictví). 
Eva Beránková, ČRDM 
 
Pozor, výroční zpráva s účetní uzávěrkou je ale podmínkou některých dotací a grantů!!!!! 
 
Nevím o tom, že by existoval nějaký oficiální vzor výroční zprávy. V Zákoně o účetnictví č. 563/1991 
Sb. v § 21 (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563/zneni-20170701#cast1) je přesně napsané, 
kdo musí vyhotovovat výroční zprávu a v jakém rozsahu.  
 

 
  

http://www.cvvzsumperk.cz/
http://www.cvvz.cz/
http://www.adam.cz/clanek-2017100043-pripravy-cvvz-v-sumperku-vrcholi.html
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563/zneni-20170701#cast1
http://www.adam.cz/img/201611151048_CVVZ-2016-IMG_6706.jpg
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Informace z členských spolků 
 

TVOR z.s.- pořádal příměstský tábor Nezkrotní akrobati 26.-27.10.2017,  
Program Klubka na listopad 

 

 
 

  



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. 10 

 
 

16 

Spolek Děti Řepice pronajme táborovou základnu 
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M-centrum pro mladou rodinu z.s. oslaví 20. výročí 
Milí přátelé a příznivci mateřského centra, 
je to k neuvěření, ale letos slavíme 20. výročí založení mateřského centra. Chceme Vás tímto všechny 
srdečně pozvat na tuto slávu a budeme rádi, když využijete této příležitosti k setkání a zavzpomínání 
si.....Dlouho jsme přemýšleli, jak oslavu pojmout, a protože naším posláním je i pomáhat, rozhodli 
jsme se slavit pomocí. Po celý den bude probíhat charitativní akce, jejíž výtěžek předáme spolku 
HAIMA, který spravuje finance pro dětskou onkologii zdejší nemocnice.  Vloni jsme uspořádali 1. 
ročník této akce a podařilo se nám za den vybrat více než 22 tis. Kč. Po celý den tedy můžete sledovat 
doprovodný program, zacvičit si, nakoupit vánoční výrobky na trhu a nebo jen tak posedět a 
popovídat si s těmi, které jste už třeba dlouho neviděli. Pokud máte kontakt na kohokoliv, kdo prošel 
za těch 20 let mateřským centrem, budeme moc rádi, když mu pozvánku přepošlete nebo se o ní 
zmíníte.Zároveň Vás prosím, pokud se akce zúčastníte, dejte mi nezávazně vědět na tento mail, aby 
bylo zajištěno dostatečné množství občerstvení pro všechny. 
Těšíme se na viděnou, 
Jitka Plojharová + členky MC Máj 
www.mc-maj.com 
E-mail: mcmaj @seznam.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mc-maj.com/
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ICM JH – Objevuj s Erasmus+ 

ERASMUS+ je vzdělávací program, který Evropská unie zřídila pro mladé lidi. Jeho cílem je podnítit 
smysl pro aktivní evropské občanství, solidaritu a toleranci mezi mladými Evropany a zapojit je do 
vytváření budoucnosti unie prostřednictvím podpory a rozvoje neformálního vzdělávání. ICM 
Jindřichův Hradec z.s. letos vyslalo přes 90 studentů na 18 projektů. Projekty se uskutečnily ve 12 
státech, včetně například Austrálie. Tyto mezinárodní aktivity jsou skvělou příležitostí, jak se zapojit 
do netradičního vzdělávání, zlepšit se v cizím jazyce, poznat nová místa, setkat se s lidmi z celého 
světa a spolupracovat s nimi. Součástí projektů jsou exkurze, besedy, workshopy, ale i volná zábava, 
kdy si můžete s účastníky projektu sednout do hospody a jen tak si povídat a předávat zkušenosti. 
Pokud vás láká vycestovat, třeba i se svými kamarády nebo spolužáky, neváhejte zjistit si o tomto 
programu více, například na stránkách našeho jindřichohradeckého informačního centra pro mládež 
www.icmjh.cz. Najdete nás také na Facebooku. 

 

 

 

 

http://www.icmjh.cz/
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Spolek Kamínky - workshopy 
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Další informace 

MŠMT - INVESTIČNÍ PROGRAM 133 710 
Vážení potencionální žadatelé v programu 133 710, 
vzhledem k množícím se dotazům ohledně výzvy pro podávání 
žádostí o dotaci v programu 133 710 bychom vás rádi informovali o 
tom, že se v současné době připravuje výzva k podávání žádostí o 

investiční dotace na rok 2018. 
Dotace poskytované z programu 133 710 Rozvoj materiálně technické základny volnočasových aktivit 
dětí a mládeže dle výzvy pro rozpočtový rok 2018 budou vyhrazeny pouze na pořízení vhodného 
vybavení pro volnočasové aktivity (např. velkokapacitní kopírky, vleky na lodě, keramické pece, 
velkokapacitní stany, apod., a nebude z nich možné hradit žádné stavební práce ani úpravy 
venkovních ploch. 
Odbor pro mládež předpokládá zveřejnění finálního textu výzvy v průběhu listopadu 2017. 
Předpokládaný termín uzávěrky přijímání žádostí je polovina ledna 2018. 
http://www.msmt.cz/mladez/investicni-program-133-710?source=rss 
 

MŠMT - PROGRAM PODPORY ICM 
Vyhlášení dotačního programu na podporu ICM v roce 2018   
http://www.msmt.cz/mladez/program-podpory-icm 
 

MŠMT - VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU "PODPORA MLÁDEŽE 
NA KRAJSKÉ ÚROVNI" V ROCE 2018 

 
Dne 10. října 2017 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nový 
ročník dotačního programu "Podpora mládeže na krajské úrovni" pro rok 2018. 
Ten navazuje na předchozí ročník, který byl vyhlášen pod názvem "Naplňování 
Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“. 
Program je určen pouze pro kraje, které mohou podávat své žádosti do 5. 
prosince 2017. 
Bližší informace o programu naleznete: 

http://www.msmt.cz/mladez/podpora-na-krajske-urovni  

 

 

 

http://www.msmt.cz/mladez/investicni-program-133-710?source=rss
http://www.msmt.cz/mladez/program-podpory-icm
http://www.msmt.cz/mladez/podpora-na-krajske-urovni
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Klapíkova inspirace 

Tvoření pro děti – Podzimní dekorace – dráček - zápich do květináče 

 

     

     

Materiál a pomůcky: pěnová guma moosgummi, tužka, nůžky, špejle, provázek, drátek, černý lihový 
fix, lepidlo 
Postup: Z výkresu vystřihneme šablonky (tělo draka + mašličky). Šablonky měkkou tužkou 
překreslíme na pěnovou gumu a vystřihneme. Tělo draka dozdobíme přilepením očí, pusy, nosu a 
mašliček. 
Dokreslíme tvářičky a pihy. Kolem provázku omotáme drátek, docílíme tak zpevnění provázku 
Provázek díky drátku můžeme tvarovat – obtočíme jej kolem špejle. Ocas draka dozdobíme 
přilepením mašliček.  
Zdroj: http://www.i-creative.cz/2007/09/27/drackova-dekorace/ 
 

Inspirace hry 
Dělostřelba 
Udělejte si z papíru několik koulí. Můžete jen prostě zmačkat noviny a převázat je nití, nebo je 
natrhejte, namočte, rozmáčejte na kaši a z té pak koule uplácejte a dejte vysušit. Už to samo je 
zábava, kaši navíc můžete barvit, každý pak má koule svoje. 
– Postavte doprostřed místnosti hrnec a snažte se do něj trefit. Házejte třeba i mezi nohama, otočeni 
zády. 
– Házejte si a chytejte, s papírovými koulemi se to dá i v místnosti. Házejte proti sobě, snažte se, aby 
se koule za letu srazily. 
– Poschovávejte koule, kdo jich víc najde, bude mít větší šanci trefit se na cíl. 
– Trefujte se do stromu. 
– Vyhazujte co nejvýš, nejdál. 

http://www.i-creative.cz/2007/09/27/drackova-dekorace/


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. 10 

 
 

22 

Potřebujete: staré noviny 
Zdroj: https://ona.idnes.cz/hrajte-si-s-detmi-25-tipu-na-nejruznejsi-hry-f2f-
/deti.aspx?c=A090717_110557_ona_deti_jup 
 

Vyhlášena Hra roku 2017 
Autor: Zatrolené hry  

v neděli 23. října 2017 v odpoledních hodinách byla 
na pražském Deskohrani.cz vyhlášena Hra roku 2017. 
Ocenění od roku 2004 uděluje Akademie her, jejímiž členy jsou Jakub 
„Aragorn“ Těšínský (hlavní organizátor Deskohraní), Jakub „Frodo“ Dobal 
(autor blogu Frodovy deskové hra a šéfredaktor webu hrajeme.cz), David 
„Elenistar“ Nedvídek (recenzent Planety Yó na ČT), Radim „Rumun“ 
Křivánek (vedoucí Brněnského klubu deskových a karetních her), Monika 
„dill“ Dillingerová, Zdeněk Lomička, Aleš Matas, Tomáš Přibyl a Pavel 
Ranocha. 
Letošní hrou roku se stává: 7 Divů světa: Duel 

V kategorii dětských her: Doba kamenná Junior 
Akademie vyhlašuje také finalisty, těmi jsou v hlavní 
kategorii: Diamant,Kingdomino Mysterium. A v kategorii dětských her pak Ice Cool: 
Ledová škola. 
A protože jedním z kritérií Hry roku je také přístupnost hry samotné vyhlašuje 
Akademie doporučené hry specifičtější povahy. Těmi letošními jsou Mars: 
Teraformace, Great Western Trail: Cesta na západ, Exit: Úniková hra a  T.I.M.E 
Stories. 

http://www.adam.cz/clanek-2017100055-vyhlasena-hra-roku-2017.html 
 
 

NOVÉ HRY V NABÍDCE nakladatelství Mravenec 
 

 

 
 

Deskové a společenské hry  >  Vědomostní pexesa 
Vědomostní pexesa 
Cena: 149,- Kč  
Hra vychází z klasického pexesa. Nehledají se však dva 
stejné obrázky, ale dvě informace, které k sobě patří. Text 
je doplněn i motivem tvořícím celek, jakmile se dvě k sobě 
patřící kartičky položí vedle sebe či pod sebe. ...               
Více info zde 

 

 
 

https://ona.idnes.cz/hrajte-si-s-detmi-25-tipu-na-nejruznejsi-hry-f2f-/deti.aspx?c=A090717_110557_ona_deti_jup
https://ona.idnes.cz/hrajte-si-s-detmi-25-tipu-na-nejruznejsi-hry-f2f-/deti.aspx?c=A090717_110557_ona_deti_jup
http://www.deskohrani.cz/
http://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/7-divu-sveta-duel-5005/
http://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/doba-kamenna-junior-5566/
http://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/diamant-5832/
http://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/kingdomino-6209/
http://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/mysterium-3984/
http://www.bambiriada.cz/
http://www.bambiriada.cz/
http://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/mars-teraformace-5692/
http://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/mars-teraformace-5692/
http://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/great-western-trail-cesta-na-zapad-6191/
http://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/exit-unikova-hra-tajna-laborator-6732/
http://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/t-i-m-e-stories-5385/
http://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/t-i-m-e-stories-5385/
http://www.adam.cz/clanek-2017100055-vyhlasena-hra-roku-2017.html
http://www.mravenec.cz/shop/vedomostni-pexesa?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201711posel
http://www.mravenec.cz/shop/vedomostni-pexesa?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201711posel
http://www.mravenec.cz/shop/vedomostni-pexesa?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201711posel
http://www.mravenec.cz/shop/vedomostni-pexesa?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201711posel
http://www.mravenec.cz/shop/vedomostni-pexesa?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201711posel
http://www.adam.cz/img/201710251428_duel-hra-roku-2017.jpg
http://www.adam.cz/img/201710251428_doba-kamenna-detska-hra-roku-2017.jpg
http://www.mravenec.cz/?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201711posel
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Deskové a společenské hry 
Goblíci jedlíci 
Cena: 499,- Kč  
Vám svěřené roztomilé bytůstky lační jak po zábavě, tak po ostatních 
goblících. Pokuste se srovnat své goblíky do řady. Otestujte svou paměť, 
logické myšlení, a své choutky touto jednoduchou a svižnou strategickou 
hrou v duchu piškvorek, kde vaše mlsné figurky mohou snadno sníst   ... 
                    Více info zde 

 

 

Deskové a společenské hry 
Kočka Karla - pro děti od 4 let 
Cena: 499,- Kč  
Kočka Karla konvertuje již klasickou postřehovou deskovou hru ('drábky') 
s roztomilými figurkami a postavičkami. Obsahuje velmi kvalitní dřevěné 
figurky a pravidla v českém i   ...                        Více info zde 

 
  

http://www.mravenec.cz/shop/deskove-a-spolecenske-hry?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201711posel
http://www.mravenec.cz/shop/266017-goblici-jedlici?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201711posel
http://www.mravenec.cz/shop/266017-goblici-jedlici?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201711posel
http://www.mravenec.cz/shop/deskove-a-spolecenske-hry?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201711posel
http://www.mravenec.cz/shop/266018-kocka-karla?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201711posel
http://www.mravenec.cz/shop/266018-kocka-karla?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201711posel
http://www.mravenec.cz/shop/vedomostni-pexesa?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201711posel
http://www.mravenec.cz/shop/vedomostni-pexesa?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201711posel
http://www.mravenec.cz/shop/vedomostni-pexesa?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201711posel
http://www.mravenec.cz/shop/vedomostni-pexesa?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201711posel
http://www.mravenec.cz/shop/vedomostni-pexesa?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201711posel
http://www.mravenec.cz/shop/vedomostni-pexesa?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201711posel
http://www.mravenec.cz/shop/vedomostni-pexesa?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201711posel
http://www.mravenec.cz/shop/266017-goblici-jedlici?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201711posel
http://www.mravenec.cz/shop/266018-kocka-karla?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201711posel
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Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


