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Prosinec 2017 

Milí přátelé,  

právě se k Vám dostalo 11. vydání elektronického zpravodaje RADAMBUK, posledního v letošním 

roce 2017. 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.  

 

PF 2018 

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních 

svátků a v novém roce 2018 pevné zdraví, mnoho štěstí, 

spokojenosti a dobrých přátel. 

Všem našim členům a partnerům děkujeme za milou 

spolupráci. 
 

 

mailto:kancelar@radambuk.cz
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Informace z RADAMBUK 

 

Z kroniky akcí 

 
11.11.2017 – Výlet s čápem do BRuNO family parku 

V sobotu 11. listopadu 2017 se vydaly 2 autobusy dětí a vedoucích z členských 
spolků RADAMBUK směr Brno. Naší  cílem byl BRuNO family park, kde na děti 
čekaly skluzavky, herní labyrinty a další nevšední atrakce. Děti si herní centrum 
užily a v 17 hodin se jim ani nechtělo domů. Park navštívilo 98 dětí a vedoucích.  

 

1.12.2017 – workshop s výtvarnou a tvořivou dílnou 
V pátek 1.12.2017 se pracovnice RADAMBUK a Informačního 
centra pro mládež zúčastnily workshopu s výtvarnou a tvořivou 
dílnou na téma: Zimní a jarní tvoření. Workshop pořádalo M-
centrum pro mladou rodinu a účastnice zde poznaly různé 
výtvarné techniky, materiály a postupy, které mohou využít při 
činnosti spolku pro děti. Na závěr vyráběly krásného anděla.  
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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 Česká rada dětí a mládeže udělovala ocenění již po 
šestnácté. http://pristav.crdm.cz/. 
Slavnostní večer spojený s předáním letošních ocenění ČRDM, Ceny Přístav, se uskutečnil 
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.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Sbíráme víčka 
pro Petra Housku z Řepice 
 
 
  

http://pristav.crdm.cz/
http://pristav.crdm.cz/
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2.12.2017 – Setkání v Divadle U Kapličky 
O prvním adventním víkendu v  sobotu 2.12.2017 připravil RADAMBUK akci 

Vánoční setkání v Divadle U Kapličky a tak divadelní sál zaplnili děti a vedoucí z 

členských spolků RADAMBUK a shlédli 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  se 

děti připomněly, jak to vypadalo v adventním čase za dob našich prababiček. Po 

představení děti navštívil Mikuláš, anděl a čerti s nadílkou a po malém 

občerstvení na děti čekali dobrovolníci z  RADAMBUKu a Informačního centra 

pro mládež v tvořivých dílnách. Děti si vyráběly mikulášské a čertovské dekorace, ale také drobné 

vánoční dárečky. Setkání se zúčastnilo 110 dětí a vedoucích a na přípravě a organizaci se podílelo  9 

dobrovolníků.  

 

Připravujeme 
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. 

mailto:kancelar@radambuk.cz
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4. ročník Medvědího turnaje ve vybíjené 
Zapište si do svých diářů termín 4. ročníku 
Medvědího turnaje ve vybíjené o putovní 
pohár RADAMBUKu 24.3.2018 v Táboře. Více informací a 
přihlášky na http://www.radambuk.cz/24-3-2018-4-

rocniku-medvediho-turnaje-ve-vybijene-o-pohar-
radambuku-tabor/ 

 

 

 

 

 
 

 
 2018 

BAMBIFEST 2018 se bude konat   25. - 26. května 2018 na Výstavišti v Českých Budějovicích. 
V pátek 25.5.2018 se od 17 hodin můžete těšit na koncert Milana Peroutky a kapely Perutě - vstup je 
zdarma!!!!! http://www.perute.com 

 

  

http://www.radambuk.cz/24-3-2018-4-rocniku-medvediho-turnaje-ve-vybijene-o-pohar-radambuku-tabor/
http://www.radambuk.cz/24-3-2018-4-rocniku-medvediho-turnaje-ve-vybijene-o-pohar-radambuku-tabor/
http://www.radambuk.cz/24-3-2018-4-rocniku-medvediho-turnaje-ve-vybijene-o-pohar-radambuku-tabor/
http://www.perute.com/
http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/fotogalerie/fotogalerie-2018/img_5795.jpg
http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/fotogalerie/fotogalerie-2018/img_5795.jpg
http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/fotogalerie/fotogalerie-2018/img_5795.jpg
http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/fotogalerie/fotogalerie-2018/perute.jpg
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Z realizace projektů Mládež kraji – kraj Jihočeský 2017 
 

Projekt Charitativní akce pro HAIMA CB 
Charitativní akci pro HAIMA CB jsme uspořádali s cílem přispět spolku 
HAIMA CB na nákup pomůcek pro dětskou onkologii Nemocnice v Českých 

Budějovicích. Charitativní akce se konala v sobotu 18.11.2017 v pronajatých prostorech Mateřského 
centra Máj, akce měla bohatý doprovodný program a řemeslný trh. Stěžejním bodem celé akce bylo 
cvičení,  během dne proběhlo celkem 9 45 min. lekcí a následně po lekcích 9 doprovodných 
vystoupení. Vystupovali dětské kolektivy s tanečními a cvičebními vystoupeními, taneční páry, karate, 
dospělí s taneční choreografií a 2 pěvecké soubory. Zapojili se také sestřičky a lékaři z  dětské 
onkologie, hlavní lékař pak uspořádal krátkou přednášku o této nemoci pro zúčastněné.  Výtěžek v 
částce 22 387 Kč  jsme předali spolku HAIMA. Do organizace akce se zapojilo 33 dobrovolníkům, 
170 vystupujících, cvičenců a lektorů a akci přišlo podpořit 100 návštěvníků.  

 

 

 

 

 

Projekt Kde se všude skrývá matematika III 
Projekt Kde se všude skrývá matematika se konal 10.11.2017 v prostorách učeben Jihočeské 
univerzity. Cílem bylo vzbudit zájem u žáků o matematiku a další přírodovědecké obory a představení 
různých matematických problémů (např. problém obchodního cestujícího) srozumitelnou formou.  
Snažili  jsme se žákům ukázat, že matematika nemusí být jen nudné počítání, ale řeší i zajímavé 
problémy, se kterými se člověk setkává denně a ani neví, že jsou řešeny matematicky.  Ve třech 
učebnách běžely tři programy, na kterých se střídali různí přednášející a přednášeli žákům gymnázií 
a základních škol připravená témata. Žáci si mohli vybrat témata, která je zajímala. Na akci 
prezentovalo 7 přednášejících 16 témat. Žáci byli do přednášek zapojeni formou různých soutěží 
a vítězové získali odměny. Projektu se zúčastnilo 100 žáků ze 7 základních škol a gymnázií, 
7 přednášejících a 46 organizátorů. 
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Projekt Malá inventura – České Budějovice – festival nového divadla pro děti 
a mládež 
Cílem festivalu Malá inventura bylo prezentovat jedny z nejúspěšnějších projektů na poli nového 
divadla a konstruktivně zhodnotit aktuální dění na divadelní scéně v rámci živého umění. Festival se 
konal v Českých Budějovicích a Malovicích ve dnech 13.-14.10.2017 - z pražské nabídky jsme uvedli 3 
představení, z regionální pak představení jedno. Program jsme doplnili tvůrčími workshopy pro děti, 
při kterých se děti mohly aktivně podílet na tvorbě loutek a zkusit si tak umělecké řemeslo a získat 
vztah k divadlu skrze osobní zážitek. A také jsme připravili velice zajímavou příležitost profesionálům 
v divadelním oboru diskutovat o problémech v oblasti kulturního managmentu s profesionály z 
organizace Nové Sítě z.s. Projektu se zúčastnilo 135 osob  a organizovalo ho 8 dobrovolníků. 

 

Mládež kraji – Jihočeský kraj 2017 - závěrem 
V roce 2017 Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje zrealizovala spolu s mládežnickými realizátory 12 
projektů. Na projekty rozdělil RADAMBUK částku 200 000 Kč z dotace MŠMT. Více informací o 
jednotlivých projektech získáte na webu http://jihocesky.mladezkraji.cz/ .Celkem do projektů bylo 
v roce 2017 zapojeno 2784 účastníků a 221 dobrovolníků.  
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. děkuje za podporu MŠMT, sponzorům, všem 
dobrovolníkům a organizátorům, kteří se podíleli na přípravách akcí a projektů Mládež kraji – 
Jihočeský kraj 2017. Vaší činnosti si velmi vážíme.  
 

 

 

  

http://jihocesky.mladezkraji.cz/
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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 
16.-19.11.2017 - s RADAMBUKem na CVVZ do Šumperka 

Celostátní výměna zkušeností se konala 
16.-19.11.2017 v Šumperku a zúčastnilo 
se jí 6 mládežnických účastníků ze 
Salesiánského střediska, které je 
členským spolkem RADAMBUKu. 
Účastníci zvolili podle svého zájmu semináře, 

workshopy a kurzy, které je zajímali. Na CVVZ se potkávají pedagogové, vedoucí a instruktoři 
z malých i velkých organizací, dobrovolníci i profesionálové z nejrůznějších oborů, které se 
zabývají dětmi a mládeží. Ti všichni tu můžou načerpat inspiraci, zažít něco neobyčejného, 
najít nové přátele i porovnat své názory a zkušenosti. CVVZ pomáhá aktivním členům 
různých dětských a mládežnických společenství nejen v jejich činnosti, ale i při vzdělávání a 
osobnostním růstu. Své cíle naplňuje formou aktivního, zážitkového učení. Dobrovolní lektoři 
z různých organizací a oborů vedou přednášky, řízené diskuse, poznávací výpravy, rukodělné 
dílny či bloky her a sportů. Každý účastník si pak sestaví program podle svých zájmů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13.11.2017 – Kyberšikana pro pracovníky s dětmi a mládeží ve spolcích 

V pondělí 13.11.2017 se 11 pracovníků s dětmi a mládeží zúčastnilo kurzu Kyberšikana 
pro pracovníky s dětmi a mládeží ve spolcích, 
který zorganizoval RADAMBUK ve spolupráci s ICM 
Č.B. a THEIA - krizové centrum o.p.s. Lektorka 
seznámila účastníky se základními rysy problematiky 
kyberšikany, s legislativou a  zásadami bezpečné 
komunikace na internetu. Účastníci získali i praktické 
dovednosti, jak pracovat s dětmi a mládeží ve svých 
volnočasových aktivitách na toto téma a jak dětem 
v případě problému s kyberšikanou pomoci.  
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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. 
27.-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) 
4.-6.5.2018 – Zážitkový kurz Táborová akademie – jaro 2018- základna Tampír u Nových Hradů,(cena 
dle počtu přihlášených) 
18.-20.5.2018 a  1.-3.6.2018 – Kurz Zdravotník zotavovacích akcí 1. a 2. část- RADAMBUK České 
Budějovice (cena podle počtu přihlášených) 
12.5.2018 – Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí - RADAMBUK České Budějovice (cena 
podle počtu přihlášených), 8 – 20 hodin 
10 – 13.5.2018 – Kurz instruktora cyklistiky a cykloturistiky -  Lipno nad Vltavou (cena předběžná 
2350 Kč s ubytováním a stravou) 

 
27.-28.1.2018 - Kurz instruktor, rádce oddílu 2018 - RADAMBUK 

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní znalosti z oblasti 
pedagogiky a psychologie, informace a inspiraci pro přípravu 
programu a organizaci her. Účastníci budou seznámeni 
s pravidly BOZP, zásadami poskytnutí první pomoci a základními 
právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí 
v oddílech, klubech a na dětských pobytových a příměstských 
táborech. Kurz je zakončen v neděli písemným testem. Úspěšní 
účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. 
 
Termín: 27. - 28.1.2018 

Přihlášky odešlete elektronicky do 12.1.2018 na webu: http://www.radambuk.cz/akce/27-28-1-
2018-kurz-instruktor-radce-oddilu-2018/ 
Počet míst v kurzu je omezený!!! 
 
 
 
 
 
 
 

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/
http://www.radambuk.cz/akce/27-28-1-2018-kurz-instruktor-radce-oddilu-2018/
http://www.radambuk.cz/akce/27-28-1-2018-kurz-instruktor-radce-oddilu-2018/
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3.– 4.2. a 10. - 11.2.2018 - vzdělávacích kurzy Kurz Instruktor lyžování 
a Doškolovací kurz pro instruktory lyžování   

Místo konání: Kozí Pláně u Kaplice 
http://www.koziplan.cz/ 
Termíny a ceny:  
Kurz pro instruktory lyžování: 3.-4.2. a 10. - 11.2.2018 
Cena: 1 350Kč pro členy RADAMBUK, ostatní 1 950 Kč. 
  
Doškolovací kurz pro instruktory lyžování: 3.- 4.2. a 10.2.2018 
(obnovení propadlé licence). 
Cena: 1 150 Kč pro členy RADAMBUK, ostatní 1 600 Kč. 
Ceny jsou bez ubytování. Levné ubytování je případně možné 
objednat. 
  
Vyplněnou přihlášku zašlete do 10.1.2018 na e-mail 

kancelar@radambuk.cz . 
Přihlášku a více informací naleznete na http://www.radambuk.cz/3-4-2-a-10-11-2-2018-vzdelavacich-
kurzy-kurz-instruktor-lyzovani-a-doskolovaci-kurz-pro-instruktory-lyzovani/ . 
 

Kurz Instruktor snowboardingu 2018, Doškolovací kurz pro instruktory 
snowboardingu 2018 

Místo konání, termíny a ceny:  
Kurz pro instruktory snowboardingu: 
- Pec pod Sněžkou: 2. – 7.1.2018, 7. - 12.1.2018, 19. – 24.3.2018, 24. 
- 29.3.2018 (tyto termíny jsou na výběr) 
- v Chotouni – Jílové u Prahy 28. - 31.1.2018 

Cena: 1 250Kč pro členy RADAMBUK, ostatní 1 950 Kč. 
  
 
Doškolovací kurz pro instruktory snowboardingu: 
- Pec pod Sněžkou: 2. – 6.1.2018, 7. - 11.1.2018, 19. – 23.3.2018, 24. - 28.3.2018 
- v Chotouni – Jílové u Prahy: 28. - 30.1.2018  
(obnovení propadlé licence). 
Cena: 1 350 Kč pro členy RADAMBUK, ostatní 1740 Kč. 
Do poznámky v přihlášce napište, že máte zájem o doškolovací kurz. 
Ceny jsou bez ubytování a stravy. Levné ubytování je případně možné objednat. 
  
Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail kancelar@radambuk.cz. 
http://www.radambuk.cz/kurz-instruktor-snowboardingu-2018-doskolovaci-kurz-pro-instruktory-
snowboardingu-2018/ 
 
 
 

http://www.koziplan.cz/
mailto:kancelar@radambuk.cz
http://www.radambuk.cz/3-4-2-a-10-11-2-2018-vzdelavacich-kurzy-kurz-instruktor-lyzovani-a-doskolovaci-kurz-pro-instruktory-lyzovani/
http://www.radambuk.cz/3-4-2-a-10-11-2-2018-vzdelavacich-kurzy-kurz-instruktor-lyzovani-a-doskolovaci-kurz-pro-instruktory-lyzovani/
mailto:kancelar@radambuk.cz
http://www.radambuk.cz/kurz-instruktor-snowboardingu-2018-doskolovaci-kurz-pro-instruktory-snowboardingu-2018/
http://www.radambuk.cz/kurz-instruktor-snowboardingu-2018-doskolovaci-kurz-pro-instruktory-snowboardingu-2018/
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10.-13.5.2018 - vzdělávací kurz - Instruktor cykloturistiky 2018 

Místo konání: Lipno nad Vltavou  
Termín: 10 – 13.5.2018 
Cena: 2 350 Kč pro členy RADAMBUK, ostatní účastníci 3100 Kč. 
Cena zahrnuje účastnický poplatek, ubytování a stravu – polopenzi. 
 
Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail kancelar@radambuk.cz. 
Využití licence 

Po úspěšném absolvování účastníci obdrží licenci: Instruktor cykloturistiky BP SPORT (platnost 
licence je časově neomezená). Osvědčení Instruktor cykloturistiky BP SPORT má širokou působnost. 
Licenci lze využít ve všech oblastech: komerční lekce, cvičení v neziskových organizacích, ve školských 
zařízeních (střední a základní školy, domy dětí a mládeže a střediska volného času, školská výchovná a 
ústavní zařízení). Vzdělávací středisko BP SPORT je držitelem akreditace MŠMT.  
http://www.radambuk.cz/10-13-5-2018-vzdelavaci-kurz-instruktor-cykloturistiky-2018/ 
 

18. – 20.5.2018 a 1.-3.6.2018 - Kurz zdravotník zotavovacích akcí 2018 
Potřebujete zdravotníka na akci s dětmi? Jedete na tábor a potřebujete 
zdravotnické zabezpečení? Nabízíme Vám kurz Zdravotník zotavovacích 
akcí akreditovaný MŠMT v rámci DVPP. Kurz si zakládá na dostatečné 
praktické průpravě založené na simulacích reálných situací. Lektoři 
disponují dlouholetými zkušenostmi z oblasti vzdělávání vedoucích 
Junáka i praktického vykonávání funkce zdravotníka na dětských 
táborech. Absolvent může vykonávat funkci zdravotníka zotavovacích 
akcí pořádaných státními, nestátními i soukromými subjekty, škol v 
přírodě, při pořádání hromadných společenských a sportovních akcích. 
Kurz je zakončen písemnou a praktickou zkouškou. Vydaná osvědčení 
mají platnost neomezenou, doporučujeme vždy po 4 letech přihlásit se 
do opakovacího kurzu v délce 7 hodin. 
Kurz je určen pro zájemce starší 18 let. Zúčastnit se mohou i zájemci starší 16 let, kteří chtějí získat 
znalosti a praxi, obdrží Osvědčení o absolvování kurzu bez akreditace. 
Termín: 2 víkendy 18. – 20.5.2018 a 1.-3.6.2018 
 
Pátek: 17 – 22 hodin 
Sobota: 8 – 22 hodin 
Neděle: 8 – 18 hodin 
Místo konání: prostory RADAMBUK, Husova 45, České Budějovice 
S sebou: zápisník, tužka, sportovní oblečení (které je možno i umazat od maskování figurantů), 
přezůvky, strava vlastní (přestávka na oběd 1 hodina, přestávka na večeři 1 hodina, k dispozici varná 
konvice). 
V případě zájmu je možné zdarma přespání v klubovně, karimatku a spací pytel vlastní.  
Cena kurzu podle počtu přihlášených účastníků:1 800 – 2 500 Kč 
 V ceně kurzů je zahrnut případný 1 opravný zkouškový termín. 
Přihlášky na webu do 4.5.2018 nebo do vyčerpání kapacity kurzu: http://www.radambuk.cz/akce/18-
20-5-2018-a-1-3-6-2018-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2018/ . 

mailto:kancelar@radambuk.cz
http://www.radambuk.cz/10-13-5-2018-vzdelavaci-kurz-instruktor-cykloturistiky-2018/
http://www.radambuk.cz/akce/18-20-5-2018-a-1-3-6-2018-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2018/
http://www.radambuk.cz/akce/18-20-5-2018-a-1-3-6-2018-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2018/


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. 11 
 
 

12 

12.5.2018 - Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí 2018 
Potřebujete obnovit a prodloužit akreditaci Zdravotník 
zotavovacích akcí a doplnit znalosti? Nabízíme Vám 
Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí v délce 12 
hodin. Kurz je určen pro Zdravotníky zotavovacích akcí, 
kteří obdrželi před 4 a více lety Osvědčení Zdravotník 
zotavovacích akcí. Kurz je doporučen jednak z důvodu 
procvičení znalostí a dovedností, seznámení se 
s aktuálními guidelines Evropské resuscitační rady, ale 
také z důvodu legislativních změn ve vyhláškách, kterými 
se činnost zdravotníka na táborech řídí. Lektoři disponují 
dlouholetými zkušenostmi z oblasti vzdělávání vedoucích 
Junáka i praktického vykonávání funkce zdravotníka na 

dětských táborech. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je určen pro zájemce starší 
18 let. 
Obsah kurzu: kardio - pulmonární resuscitace, život ohrožující stavy, základní obvazová technika, 
táborová legislativa, otázky a odpovědi, sdílení zkušeností. 
Termín: sobota 12.5.2018 - 8 – 20 hodin 
Místo konání: prostory RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice 
S sebou: zápisník, tužka, sportovní oblečení (které je možno i umazat od maskování figurantů), 
přezůvky, strava vlastní (přestávka na oběd 1 hodina, k dispozici varná konvice). 
Cena kurzu: podle počtu přihlášených (300 – 1200 Kč). 
Přihlášky na webu do 1.5.2018 nebo do vyčerpání kapacity kurzu: 
http://www.radambuk.cz/akce/opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2018/ 
 
 

http://www.radambuk.cz/akce/opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2018/
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 

16. 10., 30. 10. a 14. 11. 2017 - Začínáme s Corelem v ICM Č. B. - Týden 
vzdělávání dospělých v JčK  
ICM České Budějovice se po roce opět zapojilo 
do Týdne vzdělávání dospělých v Jihočeském kraji. 
Veřejnosti, se zaměřením na pracovníky s dětmi 
a mládeží, jsme nabídli vzdělávací seminář Začínáme 
s Corelem. Během dvou na sebe navazujících setkání 
se účastníci seznámili s nástroji grafického editoru 
CorelDRAW. Velký zájem o seminář nás přiměl 
k uskutečnění třetího setkání, ve kterém byly 
vysvětleny základy úpravy fotografií v Corel PHOTO-
PAINT. Účastníci se naučili vytvářet a upravovat 
propagační materiály a další podklady nezbytné 
pro vlastní prezentaci. Odnášeli si nejen základní znalosti, ale také řadu tipů pro práci s tímto 
grafickým programem. 

 
Nově v ICM Č. B. výroba klíčenek 

Informační centrum pro mládež České 
Budějovice nově nabízí výrobu klíčenek, 
které mohou sloužit k propagaci Vašeho 
spolku, nebo jako drobné dárky pro děti, 
kamarády… 
Na výběr jsou 2 druhy klíčenek kovových 
a 3 druhy plastových (se žetonem a bez 
žetonu v různých barvách, srdce). 
Více informací naleznete v přiloženém 
letáčku nebo na webu 
http://www.radambuk.cz/vyroba-klicenek-v-

icm-c-b/ . 

 
  

http://www.radambuk.cz/vyroba-klicenek-v-icm-c-b/
http://www.radambuk.cz/vyroba-klicenek-v-icm-c-b/


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. 11 

 
 

14 

Informace z ČRDM 

47. VS ČRDM: K členským organizacím České rady dětí a mládeže přibyly dvě 
další 
Autor: Jiří Majer 
K členským organizacím České rady dětí a mládeže (ČRDM) náleží od 23. listopadu 2017 další dvě. 

 
O tom, že MOMA Morašice, z. s. a Tamjdem, o.p.s. 
zvýšily počet členských organizací ČRDM, rozhodlo 47. 
Valné shromáždění (VS) ČRDM, konané v zasedací 
místnosti v budově odborových svazů SMOSK 
na pražském Senovážném náměstí. Delegátky a delegáti 
VS mj. rovněž vyslechli informace Představenstva ČRDM 
včetně hospodářských, schválili návrh rozpočtu na rok 
2018 a také to, že členské příspěvky se i nadále budou 
platit v jejich stávající výši. 

Všeobecného souhlasu se dostalo též výměně provedené v sestavě představenstva střešní 
mládežnické organizace, a sice v osobě reprezentující Junáka – českého skauta, z. s. Za Tomáše 
Navrátila nominovali skauti Kristýnu Jelínkovou – Leelu. Poněvadž se nemohla jednání VS zúčastnit 
osobně, představila se prostřednictvím krátkého videa, doplněného slovy starosty Junáka – českého 
skauta Josefa Výprachtického. „Já bych na tomto místě chtěl poděkovat Tomášovi Navrátilovi za jeho 
angažmá v Představenstvu… Tomáš byl dlouholetým členem Představenstva, byl oporou při jeho 
různých rozhodováních,“ pronesl předseda ČRDM Aleš Sedláček a dodal, že činnost Tomáš Navrátila 
byla velkým přínosem. 
První z nově přijatých organizací je rodičovský spolek MOMA Morašice, vzniklý na základě předchozí 
dobrovolné činnosti rodičů, nyní členů spolku, při pomoci s přípravami nejen školních, ale 
i mimoškolních akcí a aktivit. Aktuálně čítá 225 individuálních členů, z toho 92 do 26 let. Hlavním 
posláním spolku je podpora sportovních, kulturních a dalších aktivit pro děti a jejich rodiče z Morašic 
a blízkého okolí, a to ve spolupráci se Základní školou a mateřskou školou Morašice (okr. Chrudim). 
Tamjdem je obecně prospěšná společnost, působící od r. 2003 v oblasti českého i mezinárodního 
dobrovolnictví. Realizuje jednodenní, víkendové až dvoutýdenní dobrovolnické projekty cílené 
na pomoc tuzemským neziskovým organizacím – a na obdobné akce vysílá zájemce i do zahraničí. 
Součástí tamjdemáckých projektů jsou neformálně vzdělávací a seberozvojové aktivity. Z uvedeného 
je zřejmé, že stěžejní zájem Tamjdemu se upírá právě k dobrovolnictví a výměnu zkušeností v dané 
oblasti pod „střechou“ ČRDM je vnímána jako oboustranné obohacení. 
Zájem o členství v ČRDM projevil ještě Spolek Rosička, který se ovšem přesměroval na místně 
příslušnou (pražskou) krajskou radu, a Serendipity. V případě druhé jmenované organizace 
konstatovalo vedení České rady, že žádost byla stažena. 
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V „ekonomickém okénku“ v rámci informací z Představenstva seznámila přítomné s hospodařením 
ČRDM ekonomka-účetní České rady Anna Winterová, jejíž výklad ještě doplnil ředitel Kanceláře 
ČRDM Ondřej Šejtka. Ten dále pohovořil o dobrovolnickém projektu 72 hodin a projektu Evropských 
karet mládeže EYCA. Informoval také o Národní pracovní skupině pro Strukturovaný dialog s mládeží, 
přičemž vyzdvihl dvoudenní barcamp, proběhnuvší v září v Pardubicích, a o pojištění, přičemž 
konstatoval, že ve výběrovém řízení na další čtyři roky zvítězila v konkurenci dalších dvou Pojišťovna 
Generali (a vystřídá tak na čtyři roky Kooperativu). 

Aleš Sedláček doplnil sadu užitečných informací určených delegátům 
o ještě ty z oblasti, o niž se zvlášť zajímá: totiž z legislativy, potažmo 
z práva. Zmínil se v této souvislosti kupř. o stanovisku k GDPR (týká se 
nařízení o ochraně osobních údajů) nebo o problematice Veřejného 
rejstříku. Jak řekl, velké spolky mají problém s tím, že Inteligentní 
formulář zatím neumožňuje hromadné podání (týká se třeba desítek, 
ba stovek podání-změn ročně)… 

Referoval rovněž o projektu VZOR (VZdělávání v ORganizacích, resp. Vzdělávání pracovníků organizací 
dětí a mládeže), podpořeném z Operačního programu Zaměstnanost. „Ti (z vedení členských 
organizací ČRDM), kteří vyjádřili zájem tu podporu přijmout – pro svoje vedoucí, svoje statutáry, svoje 
zaměstnance – tak s těmi jsme v kontaktu; má to na starosti Jakub Fraj,“ upřesnil předseda ČRDM 
odkazem na šéfa projektu. Cílem VZORu je vzdělávat pracovníky členských organizací ČRDM formou 
vzdělávacích kurzů po dobu dvou let. Každá organizace si sestaví vlastní plán kurzů, který pak 
v součinnosti s ČRDM realizuje pro pracovníky z vlastních řad. 
Obecně lze říci, že 47. VS ČRDM bylo bezproblémové, trvalo přibližně hodinu a půl a jeho průběh byl 
standardní. 
http://www.adam.cz/clanek-2017110061-47-vs-crdm-k-clenskym-organizacim-ceske-rady-deti-a-
mladeze-pribyly-dve-dalsi.html 
 

Šablony pro NNO: Nová možnost financování aktivit organizací 
Vážené organizace pracující s dětmi a mladými lidmi, 
v současné době se otevírá nová možnost pro získání finančních prostředků na Vaši činnost. Jedná se 
převážně o prostředky z rozpočtu EU, resp. Evropského sociálního fondu, a to z operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Pro NNO je lákavé především to, že se jedná o zjednodušené 
projekty, tzv. šablony, které jsou po administrativní stránce dostupné i malým organizacím. MŠMT, 
které řídí celý operační program, si je vědomo toho, že čerpání prostředků z ESF bývá velmi 
administrativně náročné, a proto připravilo tuto zjednodušenou možnost. 
ČRDM v tuto chvíli zjišťuje zájem o šablony ze strany NNO, věnujte prosím proto pozornost 
informacím na adrese www.crdm.cz/sablony, kde také naleznete dotazník pro vyplnění Vašeho 
zájmu. Dotazník je třeba vyplnit nejpozději do 10. 12. 2017. 
 
 
 
 
 

http://www.adam.cz/clanek-2017110061-47-vs-crdm-k-clenskym-organizacim-ceske-rady-deti-a-mladeze-pribyly-dve-dalsi.html
http://www.adam.cz/clanek-2017110061-47-vs-crdm-k-clenskym-organizacim-ceske-rady-deti-a-mladeze-pribyly-dve-dalsi.html
http://www.crdm.cz/sablony
http://www.adam.cz/img/201711241646_47-VS-CRDM-desky.jpg
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PŘIPRAVENÉ ŠABLONY PRO NNO 
Níže uvádíme popis 5 zamýšlených šablon. U každé šablony je uvedená odhadovaná jednotková cena. 
Dále je popsáno, co je jejím věcným obsahem a jak se cena kalkuluje.  
1) KLUBY 

 S třemi možnými tematickými zaměřeními (občanství, badatelství, praktické dovednosti)  
 24 hodin / 15 000 Kč a jejich násobky  

Může se jednat o kroužek, klub, oddílovou činnost. Tato aktivita může vzniknout zcela nová nebo, a to 
bude asi častější případ, se do již stávající aktivity organizace začlení nová, požadovaná témata, 
motivace, zaměření. Počet dětí v jednom „klubu“ musí být vyšší než 6. Minimální počet vedoucích na 
jeden „klub“ je jeden na 6 dětí. Podmínkou je začlenění dětí ohrožených školním neúspěchem, takové 
děti identifikuje sama organizace. Šablonu je možno zvolit vícenásobně – tedy např. mám-li v kroužku 
12 a více dětí a 2 vedoucí, mohu ji zvolit dvakrát. Stejně tak pracuji-li s „klubem“ 48 hodin a více, 
vyberu si šablonu 2x.  
2) VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V NFV 

 8, 16, 24, 80 hodin / 400 Kč na hodinu 
Vedoucí kroužků, oddílů, klubů, družin apod. absolvují kurz, akreditovaný v systému DVPP (další 
vzdělávání pedagogických pracovníků), který je zaměřený na rozvoj v oblastech uvedených níže. 
Minimální délka kurzu je 8 hodin, max. 80 hodin.  
• čtenářská gramotnost;  
• matematická gramotnost;  
• cizí jazyky; 
• mentoring; 
• podnikavost;  
• inkluze/společné vzdělávání;  
• nadaní žáci;  
• projektová výuka;  
• polytechnické vzdělávání;  
• environmentální výchova; 
• rozvoj občanských a sociálních kompetencí; 
• kulturní povědomí a vyjádření 
• pohybová kultura, zdraví a zdravý životní styl 
• využití ICT ve vzdělávání;  
3) SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ PRACOVNÍKŮ V NFV 

 2 pracovníci NFV vzájemně či mezi nimi a učiteli 
 2 lidé po 16 hodin / 8000 Kč 

Dva vedoucí se scházejí a vyměňují si zkušenosti s vedením oddílu, kroužku, skupiny, družiny apod. 
Nebo jeden vedoucí a jeden učitel.  
4) TANDEMOVÁ VÝUKA 

 2 pracovníci NFV společně či jeden pracovník NFV a jeden učitel 
 2 lidé po 24 hodinách / 9000 Kč 

Dva vedoucí spolupracují na vedení oddílu, kroužku, družiny… Aktivitu společně připravují, vedou i 
vyhodnocují. Je možná i varianta vedoucí a učitel. Vedoucí pak spolupracuje s učitelem ve výuce ve 
škole, učitel pak společně s vedoucím vede mimoškolní aktivitu. 
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5) ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH METOD 
 1 mentor pracovník NFV učí 2 méně zkušené pracovníky NFV) 
 2x 6 hodin / 5000 Kč 

Jeden zkušený vedoucí učí dva méně zkušené vedoucí v oblastech: 
• čtenářská gramotnost;  
• matematická gramotnost;  
• cizí jazyky; 
• podnikavost;  
• inkluze/společné vzdělávání;  
• projektová výuka;  
• polytechnické vzdělávání;  
• environmentální výchova; 
• rozvoj občanských a sociálních kompetencí; 
• kulturní povědomí a vyjádření 
• pohybová kultura, zdraví a zdravý životní styl 
• využití ICT ve vzdělávání;  
 

Spolky a ochrana osobních údajů ve světle GDPR 
Vážení přátelé, možná jste se již setkali se strašákem, který se 
jmenuje GDPR (Dží dí pí ár). Jedná se o obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation), které si 
klade za cíl zvýšit ochranu osobních dat občanů. Představte si, že si 
něco koupíte v internetovém obchodě. Za tímto účelem o vás 
prodejce dopředu zjistí vše možné i nemožné a pak se vaše data 
používají pro různé komerční účely. Co se děje s údaji o vás, nevíte, 
a v důsledku vám z toho pramení akorát neustálé obtěžování 
v podobě různých reklamních sdělení, ať již po telefonu nebo e-
mailem, či do vašich poštovních schránek. Nebo se vám někdo 
dostane do e-mailové schránky na základě přihlašovacích údajů, 
které někde ve velkém nakoupil. Nebo se někdo dozví, s čím se 
léčíte v nemocnici, kde uniknou informace z kartotéky. To vše je 
chápáno jako problém a směrnice se snaží stanovit jednotná 

pravidla pro shromažďování a péči o osobní údaje ve všech státech EU. 
Neziskové organizace našeho typu k tomu přišly spíše jako slepý k houslím. V textu, který 
zformulovala advokátní kancelář Mgr. Aleny Hájkové, se dozvíte, jaké jsou obecné zásady, které ze 
směrnice, resp. z její implementace do národní legislativy vyplývají, ale i to, že pokud jste s osobními 
údaji postupovali doposud podle zákona, nemusíte se ničeho obávat. Tedy GDPR nepředstavuje pro 
běžné spolky našeho typu problém. Je možné, že pouze zatím, ale spekulovat o tom je ještě 
předčasné. 
Aleš Sedláček, předseda ČRDM 
 
 
 
 

http://crdm.cz/wp-content/uploads/crdm-spolky-a-ochrana-osobnich-udaju-gdpr.pdf
http://crdm.cz/wp-content/uploads/crdm-spolky-a-ochrana-osobnich-udaju-gdpr.pdf
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Cena Přístav za rok 2017 zná své držitele 
Autor: ČRDM - Soňa Polak  
Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) udělila 30. 
listopadu pět svých tradičních ocenění těm, 
kteří v sobě nalézají kromobyčejnou vůli 
podporovat mimoškolní práci s dětmi 
a mládeží. 
 
Cenu Přístav 2017 v podobě ručně broušené 
„trosečnické“ láhve obdrželi: 
Mgr. et Mgr. Dana Prudíková – náměstkyně 
pro řízení sekce legislativy a mezinárodních 
vztahů na Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy. 
Vlasta Vasková – vedoucí školní jídelny při ZŠ v Hrádku. Již 15. rokem je zastupitelkou města Hrádek, 
členkou Rady města, tři roky je místostarostkou, vede komisi pro mládež. 
Mgr. Miroslav Hrdina – vedoucí Odděleni mládeže, tělovýchovy a sportu na Krajském úřadě 
Jihočeského kraje (nominoval RADAMBUK) 
Josef Šusta – statutár a společník ve společnostech NOPROSU s.r.o. a Pivovar Kocour Varnsdorf s.r.o. 
V současnosti je zastupitelem města Varnsdorf. 
Tiskárna Printo, spol. s r.o. 
 
Cena Přístav je ocenění za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Je symbolickým výrazem 
uznání představitelům veřejné správy a samosprávy, často na místní či regionální úrovni, ale také 
firmám za jejich přínos k rozvoji mimoškolní výchovy. 
Setkání zástupců ČRDM s laureáty se odehrálo v rámci neformálně komponovaného večera 
v magickém prostředí Pražské křižovatky. Hosté setkání se stali pobavenými diváky světelné hry, 
kterou sami vytvářeli pomocí barevných svítících tyčinek, užívali si fantaskní videopříspěvky z dílny 
Janka Jiříčka a v závěru tleskali i slovenské rapové kapele Modré hory. Kouzlo večera svojí osobitou 
moderací doladil herec Ondřej Cihlář. 
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Informace z členských spolků 
Svět Fantazie, z.ú. 
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TVOR z.s. 
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ICM JH - Maraton psaní dopisů v ICM Jindřichův Hradec 
 
ICM Jindřichův Hradec z.s. se zapojuje do největší lidskoprávní akce 
upozorňující na porušování práv. Stovky tisíc příznivců a aktivistů 
lidskoprávní organizace Amnesty International z celého světa se 
v období kolem Dne lidských práv (10. prosinec) zapojí do akce 
Maraton psaní dopisů. Ručně psané dopisy, e-maily, SMS zprávy, 
faxy a tweety zaplaví ty, kteří jsou po celém světě zodpovědní 
za věznění, utlačování nebo mučení 6 vybraných obětí bezpráví. 
Letos se ke stovkám míst v ČR, kde se Maraton pořádá, přidá 
i Jindřichův Hradec, a to konkrétně ve čtvrtek 14.12.2017 v 17:00 
v rámci anglického konverzačního klubu či kdykoliv do 18.12.2017 
po telefonické či emailové domluvě v kanceláři ICM Jindřichův 
Hradec na náměstí Míru 7 v Jindřichově Hradci.  
 

Budeme ručně psát dopisy za tyto lidi:  

 Xulhaz Mannan z Bangladéše, který byl ubit k smrti za obranu práv sexuálních menšin 

 Mahadine z Čadu, kterému za příspěvek na Facebooku hrozí doživotí  

 Ni Ju-lan z Číny, která přišla o domov kvůli obraně práv na bydlení  

 Farid a Issa z Izraele/okupovaného území Palestina, kteří byli obvinění za protesty proti válečným 
zločinům. 

 Shackelia Jacksonová z Jamajky, která bojuje proti policejním vraždám 

 Clovis Razafimalala z Madagaskaru, který byl odsouzen za ochranu ohroženého pralesa 
 
Cílem Maratonu psaní dopisů je společně ručně napsat a poslat co nejvíc dopisů s výzvami vládám či 
úřadům příslušných zemí a upozornit tak na porušování práv konkrétních lidí. Přímo obětem bezpráví 
je možné psát dopisy solidarity a vyjádřit jim tak podporu. Výsledky jsou opravdu vidět: už v průběhu 
akce jsou lidé osvobozováni z vězení, nečinné úřady začínají jednat, špatné zákony se mění nebo ruší. 
Před masivním mezinárodním tlakem nemůže nikdo jen tak zavírat oči. 
„Když se stovky tisíc lidí postaví na stranu obránců lidských práv, tak je úspěch zaručen. Maraton 
psaní dopisů vysílá zprávu všem tyranům, že jejich trestná činnost už není tajemství a celý svět bedlivě 
sleduje jejich další kroky. Každý dopis, e-mail nebo podpis na petici, který autority obdrží, oslabuje 
jinak nedotknutelné brnění moci," říká Salil Shetty, generální tajemník Amnesty International 
Ročník 2016 byl pro Maraton v Česku rekordním – celkem jsme evidovali 16 249 napsaných či ručně 
podepsaných dopisů, které byly odeslány úřadům nebo přímo vězněným či pronásledovaným lidem 
a jejich blízkým. Dalších 53 271 dopisů bylo podepsáno online. Celkem se nám tedy podařilo 
shromáždit 69 520 dopisů. A výsledky ve světě: 3 429 631 dopisů! Do akce se zapojily školy, knihovny, 
skautské oddíly, kavárny nebo třeba rodiny píšící dopisy prostě večer v obýváku. 
Více úspěchů, informací, detailů a příběhů najdete v dokumentu Fakta a čísla a na webu 
amnesty.cz/maraton. 
Za ICM Jindřichův Hradec Michaela Babická 
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SALI CB  
Srdečně zveme všechny děti do 18 let na speciální vánoční tvoření, které se 
bude  v Plachého 22 ve čtvrtek 7.12.17 od 15.30  do 17.00 hodin. Vstup zdarma 
Více najdete na : 
https://www.facebook.com/salikurzy/posts/1943967492597553 
 
Přemýšlíte nad dárky pro své děti, maminky, manželky nebo babičky? Darujte 
jim zážitky. Darujte jim kurzy návrhářství a šití. Darujte jim možnost si své 

modely předvést na módní přehlídce pod patronací módní návrhářky Terezy Sabáčkové. Více najdete 
na www.salicb.cz. 
Za kolektiv Sali srdečně zve Libuše Sabáčková 
 

TVOR z.s. 
 

  

https://www.facebook.com/salikurzy/posts/1943967492597553
http://www.salicb.cz/
http://www.salicb.cz/
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Další informace 

MŠMT - POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH DOTACÍ V OBLASTI MLÁDEŽE 
V ROCE 2018 

 
Odbor pro mládež vyhlašuje pro rok 2018 podle zákona č. 218/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 
č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů 
reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, výzvu k předkládání 
žádostí o dotaci v rámci Investičního programu 133710 Rozvoj materiálně technické základny 
mimoškolních aktivit dětí a mládeže. 
Program je určen nestátním neziskovým organizacím (spolek, ústav a obecně prospěšná společnost), 
které existují déle než 3 roky a v tomto období prokazatelně pracují s dětmi a mládeží.  
 
Účelové určení dotace poskytované z programu 133 710 Rozvoj materiálně technické základny 
mimoškolních aktivit dětí a mládeže dle výzvy pro rok 2018 je vyhrazeno výlučně pro pořízení 
vhodného vybavení pro volnočasové aktivity (např. velkokapacitní kopírky, vleky na lodě, keramické 
pece, velkokapacitní stany apod.). V rámci účelového určení dotace nelze z dotace programu v rámci 
výzvy pro rok 2018 poskytovat dotaci na projekty spočívající byť částečně ve stavebních pracích 
či úpravě venkovních ploch. 
 
Pro tuto výzvu alokovalo MŠMT finanční prostředky ve výši 1 500 000 Kč. 
Uzávěrka pro podávání žádostí o investiční dotaci je 29. 12. 2017. 
V případě, že je žadatelem spolek, předkládá žádost POUZE HLAVNÍ SPOLEK, a to i pro potřeby svých 
pobočných spolků! 
NNO vkládají své žádosti o poskytnutí investiční dotace prostřednictvím elektronického informačního 
systému (ISPROM) na adrese https://isprom.msmt.cz/. Systém bude pro vkládání žádostí otevřen 
v den oznámený na webových stránkách MŠMT (předpokladem termín do 5. 12. 2017). K uzavření 
systému dojde dne 29. 12. 2017 ve 23:59:01 hodin. 
Žádosti v listinné podobě lze doručit do 29. 12. 2017 do 14:00 hodin fyzicky do podatelny MŠMT 
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. Žádosti lze zaslat též v písemné podobě poštou, pak musí být 
opatřeny razítkem podací pošty nejpozději 29. 12. 2017. 
Žádosti dodané nebo zaslané po termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny. 
Podrobné informace o podmínkách výzvy pro rozpočtový rok 2018 naleznete 
v aktuálních dokumentech metodického řízení výzvy roku 2018, tj. Informaci 
pro žadatele o poskytnutí dotace z programového financování pro program 133 710 - Rozvoj 
materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže - 2018 (pořízení vybavení 

pro volnočasové aktivity) a  Metodice hodnocení projektů v rámci programu 133710 (na rok 2018). 

  

https://isprom.msmt.cz/
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Jihočeský kraj – dotační programy - Podpora práce 
s dětmi a mládeží na rok 2018  
 
Dne 17. 11. 2017 bylo zveřejněno na webové stránce kraje vyhlášení 
dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2018 (www.kraj-
jihocesky.cz, menu Dotace a Fondy EU, rubrika Programové dotace – 
Aktuální výzvy).  
Mezi schválenými dotačními programy jsou: 
program Podpora práce s dětmi a mládeží, který je vyhlašován 
na podporu zájmové činnosti dětí a mládeže - opatření pro rok 2018: 

Opatření č. 1: Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen (investiční nebo 
neinvestiční charakter) 
Opatření č. 2: Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání (investiční nebo neinvestiční 
charakter) 
Opatření č. 3: Informační systémy mládeže (investiční nebo neinvestiční charakter) 
Opatření č. 4: Aktivity talentované mládeže a podpora soutěží (neinvestiční charakter) 
Opatření č. 5: Aktivity pro děti a mládež se zdravotním postižením (neinvestiční charakter) 
Opatření č. 6: Mezinárodní spolupráce (neinvestiční charakter) 
 
program Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu (1. výzva) – 
opatření pro rok 2018: 
Opatření č. 1: Pořadatelství významných aktivit na území Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže 
a sportu 
Opatření č. 2: Reprezentace Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu na mezinárodní 
úrovni v ČR a zahraničí 
Pravidla pro žadatele včetně formuláře žádostí o dotaci naleznete na http://www.kraj-
jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm 
Uzávěrka příjmu žádostí je 8. 1. 2018 do 12:00 hodin. 
 
V únoru 2018, v případě schválení dotace MŠMT, vyhlásí Jihočeský kraj dotační program „Podpora 
mládeže v Jihočeském kraji v rámci Koncepce MŠMT“. 
V rámci výzvy budou moci nestátní neziskové organizace pravidelně celoročně pracující s dětmi 
a mládeží na území Jihočeského kraje žádat o dotaci na pravidelnou celoroční činnost s dětmi 
a mládeží i na jednorázové akce a projekty, které budou zaměřeny na některé z níže uvedených 
priorit: 

a)    podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou 
pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, 
pobytu v přírodě, výživy apod.; 

b)   podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných 
volnočasových aktivit; 

c)    podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí  
a mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu 
zapojení do veřejného prostoru; 

d)    podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.  

http://www.kraj-jihocesky.cz/
http://www.kraj-jihocesky.cz/
http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm
http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm
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Rodičovská linka bezpečí rozšířila své služby o bezplatný 
chat 
Rodičovská linka funguje pro rodiče, prarodiče, pedagogy a všechny dospělé 
se starostí o dítě v České republice již 16 let. 
Službu dostupnou prostřednictvím telefonu a e-mailu provozuje nezisková organizace Linka bezpečí. 
Od 1. července jsou zkušení psychologové a odborníci dostupní i skrze bezplatný chat. 
Konzultanti Rodičovské linky za minulý rok přijali 764 telefonních hovorů a 489 e-mailových dotazů. 
Meziroční nárůst počtu kontaktů na Rodičovské lince ukázal potřebnost této služby, kterou Linka 
bezpečí v oblasti krizové intervence poskytuje. Zvyšujícímu se zájmu o rady odborníků proto 
odpovídá i rozšíření online poradenství o nový bezplatný chat dostupný 
na adrese http://chat.rodicovskalinka.cz. 
„Chat představuje novou formu komunikace, během které lze rychle a efektivně reagovat na akutní 
otázky a situaci klienta. Chatovací místnost bude otevřená každou neděli od 9 do 13 hodin, což 
znamená, že tím posilujeme dostupnost Rodičovské linky jako takové,“ vysvětluje Kateřina 
Schmidová, vedoucí Rodičovské linky. Tyto služby bylo doposud možné využívat pouze ve všední dny. 
S čím se mohou klienti na Rodičovskou linku obracet? 
„Klienti se na nás mohou obracet s jakýmkoliv tématem, které se týká dětí, dospívajících či mladých 
dospělých do 26 let. Znamená to, že jsme připraveni zodpovídat široké spektrum dotazů od rodičů, 
prarodičů a všech dospělých, kteří jednají v zájmu této skupiny. Vyhledávají nás však i pedagogové 
mateřských, základních a středních škol i pracovníci zájmových kroužků,“ říká Schmidová. 
Nejvýraznějšími tématy na Rodičovské lince v roce 2016 byly rodinné vztahy zahrnující problémy 
v rodinné komunikaci, výchovné problémy a spory o dítě (46 %). Dále odborníci řešili podezření 
na týrání, zneužívaní nebo zanedbávání dítěte v rodině či ve svém okolí (14 %). A v neposlední řadě se 
dotazy týkaly psychických obtíží u dětí (10 %), např. sebepoškozování, sebevražedné myšlenky či 
depresivní a úzkostné stavy. 
Jak komunikace probíhá? 
Bezplatná pomoc v podobě chatu přichází od psychologů a odborných pracovníků, kteří mají za sebou 
mnohaletou praktickou zkušenost s krizovou intervencí a znalosti z oblasti rodinného a výchovného 
poradenství. Komunikace v rámci chatu navíc zajišťuje každému anonymitu. 
V počátku kontaktu dostává klient dostatečný prostor k tomu, aby mohl popsat svoji situaci, popř. 
sdělit své dotazy. „Je přirozené, že může být zaskočen, rozrušen či zmaten situací, která se jemu či 
dítěti přihodila. Konzultant mu nabízí podporu, pochopení a možnost hledat konkrétní oblast, o které 
potřebuje hovořit,“ doplňuje Schmidová. Poté, co je problém srozumitelně popsán, konzultant 
na základě svých zkušeností a znalostí poskytuje poradenství a podává vyžadované informace, popř. 
jistá doporučení. Součástí pomoci je také zprostředkování kontaktu na vhodná odborná pracoviště. 
O Rodičovské lince 
Rodičovská linka nabízí své služby každý pracovní den v pondělí až čtvrtek od 13.00 do 19.00 hod. a v 
pátek od 9.00 do 15.00 hod. na telefonních číslech 840 111 234 (telefonní poplatek dle tarifu 
operátora) a 606 021 021 (O2 operátor). Internetové poradenství provozuje na e-mailové 
adrese pomoc@rodicovskalinka.cz nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách 
www.rodicovskalinka.cz.  
Chat je nově zřízen na adrese http://chat.rodicovskalinka.cz. 
http://www.adam.cz/clanek-2017080080-rodicovska-linka-bezpeci-rozsirila-sve-sluzby-o-
bezplatny-chat.html 

http://www.linkabezpeci.cz/
http://chat.rodicovskalinka.cz/
http://www.rodicovskalinka.cz/
http://chat.rodicovskalinka.cz/
http://www.adam.cz/clanek-2017080080-rodicovska-linka-bezpeci-rozsirila-sve-sluzby-o-bezplatny-chat.html
http://www.adam.cz/clanek-2017080080-rodicovska-linka-bezpeci-rozsirila-sve-sluzby-o-bezplatny-chat.html
http://www.adam.cz/img/201708290349_linka-bezpeci-logo-640x360.jpg
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Advent - kdy letos začíná? 
Letos - tedy v roce 2017 - advent začne až první neděli 
v prosinci, tedy 3. 12. 2017. 
 
Advent je čtyřtýdenní období, které je vlastně duchovní 
přípravou na Vánoce. Je to doba rozjímání a dobročinnosti. 
A jak se jmenují jednotlivé adventní neděle? 
• Železná neděle - 3.12.2017 - první adventní neděle  
• Bronzová neděle - 10.12.2017 - druhá adventní neděle  
• Stříbrná neděle - 17.12.2017 - třetí adventní neděle  

• Zlatá neděle - 24.12.2017 - čtvrtá adventní neděle 
Dříve byl advent obdobím půstu, kdy se nesměly konat žádné zábavy, Tanec, zpěv a jiné veselí byly 
zakázány. 
Advent (z latinského adventus = příchod) je začátek liturgického roku, pro věřící je to doba 
radostného očekávání příchodu Spasitele. 
Zdroj: adam.cz 
 

Dětský knihomol 2017 
Anketa dětských čtenářů o nejoblíbenější knihu „Suk – čteme všichni“ 
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje již 25. ročník ankety o 
nejoblíbenější knihu pro děti a mládež vydanou v uplynulém roce. Vyplněné anketní lístky můžete 
posílat do 20. března 2017 
Vyhodnocení proběhne již tradičně v Památníku národního písemnictví dne 4. dubna 2018. Zde jsou 
ke stažení anketní lístky pro děti, pro knihovnice a plakátek. 
Více o soutěži včetně výsledků předchozích ročníků naleznete na http://npmk.cz/knihovna/anketa-
suk-cteme-vsichni 
 

  

http://npmk.cz/sites/default/files/soubory/2017/anketni_listek_knihomol_2017_deti.pdf
http://npmk.cz/sites/default/files/soubory/2017/anketni_listek_knihomol_2017_knihovnice.pdf
http://npmk.cz/sites/default/files/soubory/2017/plakat_detsky_knihomol_2017_.pdf
http://npmk.cz/knihovna/anketa-suk-cteme-vsichni
http://npmk.cz/knihovna/anketa-suk-cteme-vsichni
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Klapíkova inspirace 

Tři knihy nejen pro woodcraftery 
V letošním roce vyšly tři zajímavé knihy. První z nich je plná návodů na výrobu indiánských oděvů 

a ozdob, další zachycuje život průkopníka lesní moudrosti u nás – Miloše Seiferta, a třetí mapuje 50 

let společenství oddílu Kruh... 

VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA – HAU KÓLA 
Kniha plná návodů na výrobu indiánského oblečení, ozdob a zbraní opravdu 
potěší především zájemce o život indiánů, ale zajímat bude každého příznivce 
pobytu přírodě. 
Po delším čase se v knihkupectví objevila původní česká novinka přinášející velmi 
pěkně provedené návody na výrobu indiánského oblečení a předmětů 
souvisejících s indiánskou tematikou. Velká indiánská kniha Hau Kóla je autorskou 

prací výtvarníka a kreslíře Lubomíra Kupčíka, který se o indiánskou kulturu dlouhodobě zajímá, 
a navíc je velmi zručným a oblíbeným kreslířem a ilustrátorem. 
Velká indiánská kniha Hau Kóla je velmi významným autorským počinem, protože původních českých 
prací v tomto směru není mnoho. Navíc je publikace velmi pěkně výtvarně zpracovaná. Kreslené 
návody jsou doplněny skvělými ilustracemi uvedených předmětů. Člověk by se do výroby nejraději 
hned pustil už při prvním zalistování knihou. 
Vydalo nakladatelství Mladá fronta Praha 2017 
Doporučená cena 329 Kč 
Více o knize: http://ostrovnapadu.cz/velka-indianska-kniha-hau-kola/ 
 

REBEL S HLAVOU V OBLACÍCH 
Vyšla kniha o Miloši Seifertovi – otci českého woodcraftu 
LLM vydala novou knihu o hlavním průkopníkovi lesní moudrosti u nás – Miloši 
Seifertovi – Woowotannovi Rebel s hlavou v oblacích, kterou napsal Tomáš 
Studenovský – Tuwanakha. 
Konečně máme v ruce knihu, která velmi podrobně popisuje úplné počátky junáctví 
a woodcraftu v našich zemích a zejména osobnost otce zakladatele a prvního 
náčelníka Zálesácké ligy Československé – The Woodcraft of Czechoslovakia. Autor 

shromáždil množství dosud zcela neznámých nebo opomíjených faktů i dokumentů, které poskytují 
ucelený obraz nejen o samotném Seifertově životě, ale zároveň mapují historii předválečného 
woodcraftu v Československu. Kniha obsahuje i několik set unikátních dobových fotografií 
historických osobností či nejstarších woodcrafterských táborů a výprav. 
Autor: Tomáš Studenovský, 2017 
Vydala Liga lesní moudrosti 
Miloš Seifert (1887 – 1941) – život a dílo 
Cena v LLM: 270 Kč 
Více o knize: 
http://www.woodcraft.cz/index.php?right=mainpage&right2=zpravy&id=1190&sid= 
  

http://www.adam.cz/img/201711150510_velka-indianska-kniha-hau-kola.jpg
http://ostrovnapadu.cz/velka-indianska-kniha-hau-kola/
http://www.woodcraft.cz/index.php?right=mainpage&right2=zpravy&id=1190&sid=
http://www.adam.cz/img/201711150513_Rebel-v-oblacich-obal.jpg
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PŮLSTOLETÍ KRUHU 
aneb mapování padesátileté historie oddílu Kruh (1966 - 2016) je dílem 
především kolektivním, na 600 stránkách pracovalo bezmála 300 lidí 
(včetně 80 současných členů a rádců v anketách) a věnovali jí společně 
přes 5 000 hodin. 
Je dělena na tři velké kapitoly: 

Příběh Kruhu aneb oddíl v orální historii od roku 1966 do roku 2016, 
Zachyceno v Kruhu aneb autorské články, úvahy a rozhovory spolu s ukázkami z časopisu KRUH, a 
Místa Kruhu aneb mapování historie Primavery, kluboven a přehled všech tábořišť. 
Více o knize: 
http://www.woodcraft.cz/index.php?right=mainpage&right2=zpravy&id=1165&sid= 
Cena: 400 Kč (sponzorská: 600 Kč, studentská: 300 Kč) 
Objednat knihu můžete na http://www.kruh.cz/cs/obchod/ 
Tamtéž, na konci strany najdete ukázky z knihy. 
http://www.adam.cz/clanek-2017110037-tri-knihy-nejen-pro-woodcraftery.html 

Tvoření pro děti – Sněhuláci z PET lahví 

Potřebujeme:  

PET lahev, knoflíky, vatu, 
černý fix, kousek látky na 
šálu, tavnou pistoli, 
nůžky 

Nejlépe se hodí 0,5l nebo 
i menší lahve. Víčka 
nabarvíme na černo, 
tavící pistolí přilepíme 
knoflíky jako oči, pusu a 
řadu knoflíků. Vyplníme 
petku vatou a poté 
kouskem látky vytvoříme 
šálu. 

 

Zdroj: http://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/postavicky-zvirata-a-objekty-328/snehulaci-z-
petlahve-3755 

 

 

http://www.woodcraft.cz/index.php?right=mainpage&right2=zpravy&id=1165&sid=
http://www.kruh.cz/cs/obchod/
http://www.adam.cz/clanek-2017110037-tri-knihy-nejen-pro-woodcraftery.html
http://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/postavicky-zvirata-a-objekty-328/snehulaci-z-petlahve-3755
http://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/postavicky-zvirata-a-objekty-328/snehulaci-z-petlahve-3755
http://www.adam.cz/img/201711150513_padesat-let-pulstoleti-Kruhu-107.jpg
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Inspirace hry   

Lov létajících ryb 

Každý hráč si připraví několik sněhových koulí. Sněhová koule představuje rybu. První hráč vyhodí 
kouli do výšky alespoň jeden metr nad sebe. Druhý hráč musí rybu chytit tak, že jí strefí svou 
sněhovou koulí dřív, než spadne na zem. Každý hráč třikrát nahodí rybu a pak třikrát střílí. Počítejte si 
zásahy - kdo uloví víc ryb, vyhrává. Pokud máte víc dvojic, můžete uspořádat turnaj v lovu ryb. 

 

Lov tuleňů 

K této hře budete potřebovat nějaký terč, který představuje tuleně. Tuleň musí být něco, co lze 

povalit házením sněhových koulí (např. čepice nebo lehčí poleno umístěné na velké sněhové kouli). 

Hráči si vytýčí několik vzdáleností od tuleně a postupně se střídají v jeho trefování sněhovou koulí. 

Pokud se nikomu nepodaří tuleně ulovit na prvním stanovišti, přesouvají se všichni lovci o něco blíž. 

Takto hra pokračuje, dokud se někomu nepodaří tuleně ulovit. 

 
Zdroj: http://www.pohyb.cz/activity/rodina-v-pohybu/hry-s-detmi-ve-snehu/ 

 

 Nakladatelství Mravenec.cz 
 

VÁNOČNÍ PRÉMIE 

VÁNOČNÍ PRÉMIE - nabídka platí do 15.12. 2017 nebo do vyprodání zásob. 

Při nákupu nad 300 Kč (bez poštovného) si můžete objednat 1 vánoční prémii. 

Při nákupu nad 500 Kč (bez poštovného) si můžete objednat 3 vánoční prémie.  

Při nákupu nad 1000 Kč (bez poštovného) si můžete objednat 4 vánočních prémií. 

 

 
10 sad zimních pohlednic za 1,- Kč 

 
5 etapových her za 1,- 

Kč 

 
10 pexes  

s mapovými značkami 

za 1,- Kč 
 

10 sad barevných 

pohlednic  

za 1,- Kč 

Při splění podmínek za 1,- Kč  

http://www.pohyb.cz/activity/rodina-v-pohybu/hry-s-detmi-ve-snehu/
http://www.mravenec.cz/shop/999002-10x-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/699001-5-etapovych-her-z-doprodeje?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/699001-5-etapovych-her-z-doprodeje?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/699004-10x-mapove-znacky-doprodej-(tabornicke-pexeso)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/699004-10x-mapove-znacky-doprodej-(tabornicke-pexeso)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/699004-10x-mapove-znacky-doprodej-(tabornicke-pexeso)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/699003-10x-sada-barevnych-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/699003-10x-sada-barevnych-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/699003-10x-sada-barevnych-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/vanocni-premie?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/vanocni-premie?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/premie?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/999002-10x-sada-zimnich-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/699001-5-etapovych-her-z-doprodeje?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/699004-10x-mapove-znacky-doprodej-(tabornicke-pexeso)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/699003-10x-sada-barevnych-pohlednic-(8-ks)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
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MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA 

 

Slevy a prémie 

Turistická GPS - Garmin eTrex 20x, východní Evropa  

(v nabídce 1kus) 

Cena: 3990,- Kč (původní cena 4990,- Kč) 

Malý, odolný navigační přístroj s nedotykovým displejem a turistickou mapou zemí 

východní Evropy v ceně. Garmin etrex minisite    * 2,2" nedotykový displej  ... 
                       Více info zde 

 

 

 

 

Slevy a prémie 

GPS Garmin Drive 50 Central Europe Lifetime  

(v nabídce 1kus) 

Cena: 2750,- Kč (původní cena 3490,- Kč) 

Jednoduchá gps navigace s 5.0" displejem. Předinstalovaná detailní mapa středná 

evropy s doživotní aktualizací map. Funkce výstrah pro řidiče, které obsahují 

upozornění na nebezpečné zatáčky,  ...                        Více info zde 

 

SLEVY NA VYBRANÉ HRY V NABÍDCE 

 

Deskové a společenské hry 

Time's Up: Rodina  
Cena: 499,- Kč (původní cena 549,- Kč) SLEVA PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!!! 

Time's Up: Rodina je nová verze oblíbené párty poznávací hry Time's Up, která se 

zaměřuje na poznávání různých pojmů různými prostředky. Tentokrát ve verzi, jejíž 

pojmy ovládají i děti.  ...                        Více info zde 

 
 

 

Pohádkohraní - pro děti od 3 let 

Cena: 449,- Kč (původní cena 499,- Kč) SLEVA PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!!! 

Chceš uspořádat oslavu nebo se jen tak setkat s kamarády a společně si užít 

pořádnou legraci? V tomto souboru her najdeš spoustu nápadů, díky kterým   ... 
                       Více info zde 

http://www.mravenec.cz/shop/slevy-a-premie?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/999991-turisticka-gps-garmin-etrex-20x-vychodni-evropa-(v-nabidce-1kus)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/999991-turisticka-gps-garmin-etrex-20x-vychodni-evropa-(v-nabidce-1kus)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/999991-turisticka-gps-garmin-etrex-20x-vychodni-evropa-(v-nabidce-1kus)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/slevy-a-premie?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/999992-gps-garmin-drive-50-central-europe-lifetime-(v-nabidce-1kus)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/999992-gps-garmin-drive-50-central-europe-lifetime-(v-nabidce-1kus)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/999992-gps-garmin-drive-50-central-europe-lifetime-(v-nabidce-1kus)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/slevy?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/deskove-a-spolecenske-hry?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/266015-times-up_-rodina?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/266015-times-up_-rodina?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/266035-pohadkohrani?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/266035-pohadkohrani?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/999991-turisticka-gps-garmin-etrex-20x-vychodni-evropa-(v-nabidce-1kus)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/999992-gps-garmin-drive-50-central-europe-lifetime-(v-nabidce-1kus)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/266015-times-up_-rodina?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/266035-pohadkohrani?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
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Deskové a společenské hry 

Moštárna 

Cena: 699,- Kč (původní cena 599,- Kč) SLEVA PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!!! 

Moštárna je rodinná společenská hra, která je velmi variabilní. Zahrajete si ji až v 5 

hráčích a to od 8 let. Každá partie hry Moštárna je jiná. Využíváte různá místa   ... 
                   Více info zde 

 

DALŠÍ ZLEVNĚNÉ HRY NAJDETE ZDE 

 

SLEVY 

 

 

Slevy a prémie  >  AKCE z nakladatelství PORTÁL 

Vánoční inspirace 

Autor: Lukáčová, Markéta 

Cena: 120,- Kč (původní cena 307,- Kč)  

Advent býval dobou zklidnění, kterou provázely nejrůznější lidové zvyky a lidová 

tvořivost. I dnes můžeme předvánoční těšení prožít v duchu tradic, které obohatíme o 

moderní trendy.  ...                        Více info zde 

 
 

 

 

Slevy a prémie  >  AKCE z nakladatelství PORTÁL 

Dokreslovačky pro malé i velké umělce 

Autor: Zimmerman, Bill; Bloom, Tom 

Cena: 150,- Kč (původní cena 299,- Kč)  

Kniha obsahuje celostránkové úkoly, jejichž zadání je velice stručné a jasné. Čtenář, v 

tomto případě spíše kreslíř, má podle instrukcí, které se liší ve stupni volnosti, 

dokončit nějaký obrázek: dokreslit jej, dobarvit, doplnit k němu slova. Témata jsou  ... 
           Více info zde 

  

?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/deskove-a-spolecenske-hry?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/266041-mostarna-novinka?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/266041-mostarna-novinka?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/slevy/10?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/akce-z-nakladatelstvi-portal?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/816013-vanocni-inspirace?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/816013-vanocni-inspirace?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/akce-z-nakladatelstvi-portal?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/816018-dokreslovacky-pro-male-i-velke-umelce?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/816018-dokreslovacky-pro-male-i-velke-umelce?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/266041-mostarna-novinka?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/816013-vanocni-inspirace?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
http://www.mravenec.cz/shop/816018-dokreslovacky-pro-male-i-velke-umelce?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201712posel
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Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


