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Září 2018 

Milí přátelé,  
právě se k Vám dostalo 9. 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 informace a fotografie na e-mail kancelar@radambuk.cz do 4.10.2018.  

 

Informace z RADAMBUKu, z kroniky akcí 
 

20.9.2018 – Den čisté mobility - Energy Centre České Budějovice  
Pomalu a jistě se rýsuje program Dne čisté mobility, který se bude konat již potřetí 
ve čtvrtek 20. 9. v rámci Evropského týdne mobility na náplavce u Dlouhého mostu 
v Českých Budějovicích. Pořadatelem je Energy Centre České Budějovice.  
V případě příznivého počasí bude na nejlépe tipujícího čekat let horkovzdušným 
balonem. A jaký bude program? Opět bohatý a celodenní. Dopoledne bude určeno 
zejména školám, pro které připraví nejen ECČB, ale i BESIP, ČČK, ÚAMK, ELEKTROWIN a další 
zúčastněné subjekty celou řadu aktivit, nebude chybět dopravní hřiště se semafory, nácvik 
resuscitace, možnost vyzkoušet elektrokoloběžky, eboardy, weaveboardy, longboardy, pennyboardy 
a mnohé další. Od 14:30 do 16 hodin zde bude probíhat prezentace parkouru spojená s 
autogramiádou Taryho. Celé odpoledne bude účastníkům navíc k dispozici elektromobil Tesla S a 
automobilový trenažér. Samozřejmě myslíme i na nejmenší, na které se na náplavce bude těšit klaun 
Hugo se svým týmem. Akce se také zúčastní RADAMBUK, přijďte si k nám s dětmi zasoutěžit, těšíme 
se na Vás. 

 

 

mailto:kancelar@radambuk.cz
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Mládež kraji – Jihočeský kraj 2018 – 4. ročník 

 
 
 
 

 

17. – 24.7.2018 – Projekt S vodou trochu jinak 
Projekt S vodou trochu jinak, který jsme realizovali ve dnech 17.7. - 24.7.2018 , byl rozdělen do třech 
částí. V první části  jsme ve skupině 55 osob vyrazili na sjezd řeky Otavy ze Sušice do Střelských 
Hoštic. Celá akce děti nadchla a počasí nám také přálo. V druhé části byl od firmy pronajat 
aquazorbing a děti si vodu užily z vnitřní strany velké koule. Za dva dny se zde vystřídalo kolem 90 
dětí. Opravdu netradiční zábava dětem přinesla spoustu nových zážitků. Náš sponzor jako 
doprovodný program připravil promítání kina a večerní opékání buřtů u ohně. Třetí část byly opět 
rafty. Tentokrát se na plavbu ze Sušice vydalo 72 vodáků. Celý projekt nám pomohl navázat nové 
přátelství a zažít nevšední zážitky. Celkem se projektu zúčastnilo 217 dětí a mládeže a 10 
organizátorů. 

 
2. – 5.8.2018 – Projekt Bradavický turnaj 
Projekt Bradavický turnaj jsme realizovali v termínu 2. - 5. 8. 2018 na táborové základně nedaleko 
Velešína. Účastníci akce se přesunuli do kouzelnické školy v Bradavicích, kde byli rozděleni kouzelným 
kloboukem do jednotlivých kolejí – soutěžních týmů (Nebelvír, Havraspár…). Každá kolej měla svou 
barvu pláště, který studenti kouzelníci získali a nosili na sobě po celou dobu akce. Na Famfrpálový 
turnaj si museli vyrobit létající košťata, turnaj probíhal v několika soutěžních kolech, vítězná kolej 
získala odměny a pohár. Malí kouzelníci se učili o kouzelných tvorech, základy magie, vyráběli si 
kouzelnické hůlky, u společné tabule oslavili své úspěchy a prefekti a učitelé kouzelnické školy jim 
předali absolventské listy. Akce se zúčastnilo 40 účastníků ve věku 8 - 18 let a připravilo jí 10 
dobrovolníků.   
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 

Zapoj se i Ty - fotografická soutěž „Na cestách“ 
Informační centrum pro mládež České Budějovice ve spolupráci s Eurodeskem vyhlašuje 
fotografickou soutěž „Na cestách“. Je Ti méně než 26 let a rád/a cestuješ? Víš, že se dá poznávat svět 
i levně? Máš zkušenosti s cestováním s pár korunama v kapse? Neváhej a pošli nám své momentky 
z cest v Čechách i zahraničí a vyhraj super ceny! 
 
Soutěžní snímky společně s osobními a kontaktními údaji, názvem a stručným komentářem zasílejte 
do 7. 10. 2018 na e-mail icmcb@radambuk.cz, Fotografické soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež 
ve věku do 26 let. Soutěžící souhlasí s publikováním jména a zaslaných fotografií v době trvání 
soutěže i po jejím ukončení bez nároků na honorář. Soutěž je pořádána v rámci kampaně Time to 
Move 2018. 

 

  

https://www.eurodesk.cz/
mailto:icmcb@radambuk.cz
https://timetomove.eurodesk.eu/
https://timetomove.eurodesk.eu/
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Léto v ICM České Budějovice 
Informační centrum pro mládež po roce opět spolupracovalo s organizátory českobudějovických 
příměstských táborů. V termínech 13. 7., 17. 8. a 23. 8. 2018 navštívily Íčko skupiny dětí, které se 
dozvěděly základní informace o našem zařízení a fungování Informační sítě pro mládež. 
Z volnočasového programu si odnášely originální placky s vlastními motivy. 

 

 

 

 

 

 

Originální klíčenky 
ICM České Budějovice nabízí výrobu klíčenek s vlastními motivy. Přijďte si k nám vyrobit svůj originál! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hladová Knihobudka 
Knihobudka je otevřená knihovnička pro veřejnost. Každý si zde může 
knihy zdarma půjčovat, brát, nebo nosit ty, které by rád předal někomu 
dalšímu. A protože naše Knihobudka není žádná mladice, nové knihy by 
ji jistě potěšily. Pokud doma nějaké takové máte, těšíme se na ně 
na ulici Husova 45, ve vstupních prostorách budovy Divadlo U Kapličky. 
Děkujeme! 
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Celosvětový úklidový den 
Během Celosvětového úklidového dne, který se bude konat v sobotu 15. září 2018, se milióny lidí 
ve 150 zemích postaví proti globálnímu problému s odpady tím, že vyčistí silnice, parky, pláže, lesy, 
řeky…. Tisíce komunit budou fungovat jako jedna „zelená vlna“, která se táhne od Nového Zélandu 
po Havaj. 
Dejme naší republice dárek k jejímu stému výročí tím, že ji společně uklidíme! 15. září chceme zapojit 
5 % obyvatel Česka do úklidu v ulicích i v přírodě. 
Celosvětový úklidový den je myšlenka, která vyvstala ze spontánní národní iniciativy Let’s Do It! 
v Estonsku v roce 2008, kdy se 4 % obyvatel aktivně zapojilo a vyčistilo celé Estonsko za pouhých pět 
hodin. Od té doby se myšlenka národních úklidů rozšířila do více než 100 zemí na všech kontinentech. 
Národním koordinátorem pro Českou republiku je již pátým rokem spolek Ukliďme Česko. Akce 
Ukliďme svět, ukliďme Česko se letos na jaře zúčastnilo 113 000 lidí. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Zapojte se také! Jdeme do toho společně! 

 
Zdroj: www.svetovyuklid.cz 

 
Měsíc filmu na školách 2018 
Měsíc filmu na školách se koná od roku 2004 každý listopad na stovkách základních a středních škol 
po celé České republice. Zapojené školy pořádají projekce filmů s tématem československých dějin 
a zvou hosty (pamětníky, filmaře, protagonisty filmů, historiky) na pofilmové debaty. Za 13 let 
existence projektu, uspořádaly školy 7 844 projekcí, kterých se zúčastnilo přes 320 000 žáků. 
 
Seznamte své žáky a studenty s naší nedávnou minulostí. Promítněte film, pozvěte pamětníka, 
historika nebo filmaře na následnou besedu a připojte se tak ke stovkám škol po celé České 
republice. Všechny potřebné informace k přihlašování najdete zde. Tématem letošního ročníku je 
únor 1948. 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: www.jsns.cz 

  

http://www.letsdoitworld.org/
http://www.uklidmecesko.cz/
http://www.svetovyuklid.cz/get-involved/
http://www.svetovyuklid.cz/
https://www.jsns.cz/projekty/pribehy-bezpravi/mesic-filmu-na-skolach/jak-se-zapojit
https://www.jsns.cz/projekty/pribehy-bezpravi/mesic-filmu-na-skolach
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Informace z ČRDM 
 
 

SPOLEČNĚ ZASADÍME STROMY SVOBODY 
https://www.72hodin.cz/2018/clanky/spolecne-zasadime-stromy-svobody 
 

 
Akce 72hodin se zapojila do iniciativy Stromy 
svobody 1918–2018. Máme pro vás připraveno 
60 stromů, které společně na podzim zasadíme. 
Společně s organizátorem akce Nadací Partnerství 
umožníme až 60 koordinátorům zasadit strom 
svobody 2018. Co jsou Stromy svobody se dozvíte 
na stránkách projektu. O strom si můžete zažádat 
již nyní. Zaregistrujte svůj projekt nejprve na našich 

stránkách a následně také na stránkách Nadace Partnerství – zde. Pokud splníte požadované 
podmínky (pro úspěšnou registraci požadujeme závazek, že budete o lípu po dobu minimálně 
5 následujících let pečovat, souhlas vlastníka pozemku s výsadbou a katastrální mapu s vyznačením 
místa výsadby), sazenici lípy pro vás rezervujeme. Jak by mohly potřebné dokumenty vypadat, 
najdete zde. 
Jak strom bude vypadat? Jedná se o sazenici ve věku 7 let, obvod kmínku je 12 – 14 cm, výška cca 
3,5 m s kořenovým balem. Lípy nám dodavatelská firma rozdistribuuje do centrálních uložišť 
v jednotlivých krajích, kde si je můžete na základě uvedení názvu vaší organizace (nebo jména fyzické 
osoby) v termínu od 18.10. vyzvednout. Pro přepravu takto velkého stromu je ideální využít přívěsný 
vozík za osobní automobil, sazenici je nutné během dopravy šetrně ukotvit. Výsadba musí 
proběhnout v termínu od 20.–28.10.! 
Pokud nemáte možnost strom vysadit, ale chtěli byste se k tomuto zajímavému projektu připojit, 
zkuste zapátrat ve svém okolí, zda u vás již v minulosti někde nebyl Strom Svobody vysazen. Přidejte 
takto nalezený strom do společné mapy na stránkách projektu. 

Vyšla nová Archa  
„Tématem čtvrtého čísla Archy v tomto roce – z poloviny věnovaného kulatým, dvacátým 
narozeninám České rady dětí a mládeže – jsou ´dosažené mety´.  
„Jak příznačné… Česká rada za tu dobu urazila pořádný kus cesty a dosáhla mnoha met,“ píše hned 
na začátku svého úvodníku ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka. Přísně vzato, jubileu České rady je 
v nové Arše, mimořádně rozšířené z obvyklých 24 na 32 stran, věnováno prakticky 21 stránek včetně 
tematické obálky.Trochu jiná je i grafika nového čísla. Použitými prvky i barevným laděním totiž 
osobitě zohledňuje ucelený „blok“ příspěvků zasvěcených zmíněnému výročí – pro daný segment 
neziskového sektoru pochopitelně významnému. Čtenáři tu mohou nalézt mj. pamětnická ohlédnutí, 
faktografické údaje, zajímavosti, bilanční rozhovor s předsedou České rady dětí a mládeže Alešem 
Sedláčkem, reportážní text z oslavy 20 let ČRDM i bohatý výběr fotografií. 
http://www.adam.cz/clanek-2018060063-archa-cislo-4-2018-pise-predevsim-ale-nejen-o-20-vyroci-
vzniku-crdm.html 

https://www.72hodin.cz/2018/clanky/spolecne-zasadime-stromy-svobody
http://www.stromysvobody.cz/
http://www.72hodin.cz/2018/sprava-projektu/index/sign-in
http://www.72hodin.cz/2018/sprava-projektu/index/sign-in
http://www.stromysvobody.cz/Formulare/Formular-vysadby.aspx
https://www.72hodin.cz/2018/download
http://www.stromysvobody.cz/Uvod/Formular.aspx
http://www.adam.cz/clanek-2018060063-archa-cislo-4-2018-pise-predevsim-ale-nejen-o-20-vyroci-vzniku-crdm.html
http://www.adam.cz/clanek-2018060063-archa-cislo-4-2018-pise-predevsim-ale-nejen-o-20-vyroci-vzniku-crdm.html


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 9- 2018 
 
 

8 

Informace k ochraně osobních údajů ve vztahu ke zveřejňování fotografií z 
činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží 
Obecně je možné opřít se při zveřejňování fotek z akcí organizace pracující s dětmi a mládeží o 
zákonnou „zpravodajskou licenci“, která zveřejnění podobizny nebo záběru člověka, které není v 
rozporu s jeho zájmy, umožňuje. Platí to ale jen ve vztahu k nečlenům organizace. Ve vztahu ke 
zveřejňování podobizen členů organizace takový postup nelze doporučit, protože s ohledem na 
existující členský vztah foceného k organizaci a skutečnosti, že podobizna nebo záznam je zpravidla 
zveřejňován s podrobnějšími informacemi o organizaci samotné, o konané akci nebo provozované 
činnosti, dochází vždy ke zveřejnění více osobních údajů než jen podobizny člena, a takový postup 
bez předchozího souhlasu člena organizace by byl velmi pravděpodobně posouzen jako postup, který 
je v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů člena. 
Podrobněji toto téma popsala JUDr. Alena Hájková na serveru ADAM.cz: 
http://www.adam.cz/clanek-2018070025-informace-k-ochrane-osobnich-udaju-ve-vztahu-ke-
zverejnovani-fotografii-z-cinnosti-detskych-spolku.html 

Nový průzkum ČRDM: tábory 2018  
Na přelomu dubna a května jsme se reprezentativního vzorku 1001 deseti- až osmnáctiletých dětí a 
dospívajících zeptali, jakou mají zkušenost s organizovanými letními aktivitami pro děti a mládež a 
kam se letos chystají. „O České republice se s oblibou v zahraničí říká, že patří k táborovým velmocem 
a v počtu táborů a dětí na nich nám může v přepočtu na obyvatele konkurovat snad jen Slovensko. V 
letošním roce se na letní pobytový tábor chystá každý druhý náctiletý do 18 let, mezi deseti- až 
dvanáctiletými jsou to dokonce dvě děti ze tří. Mírně převažují dívky nad chlapci,“ uvádí vedoucí 
analytik ČRDM Jan Husák. Co ještě šetření ukázalo? 
http://crdm.cz/clanky/aktuality/novy-pruzkum-crdm-tabory-2018/ 

Další část průzkumu ČRDM na téma tábory: Mobily na táborech – zeptali jsme 
se přímo dětí  
• Používáš nebo jsi používal během pobytu na táboře mobilní telefon? 
• Jak často telefon na táboře používáš? 
• K čemu telefon na táboře používáš? 
• Proč telefon na táboře nepoužíváš? 
Šetření realizovala Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s agenturou KANTAR Millward Brown jako 
online výzkum na reprezentativním vzorku 1001 deseti- až osmnáctiletých dospívajících. 
Děkujeme našim organizacím: Pionýr, Junák – český skaut, Asociace turistických oddílů mládeže a 
Liga lesní moudrosti za praktické postřehy v komentářích k průzkumu.  
Celé šetření zde:  
http://www.adam.cz/clanek-2018070030-meli-bychom-si-sami-polozit-otazku-co-od-tabora-
ocekavame-mobily-na-taborech-co-takhle-zeptat-se-primo-deti.html 

 

http://www.adam.cz/clanek-2018070025-informace-k-ochrane-osobnich-udaju-ve-vztahu-ke-zverejnovani-fotografii-z-cinnosti-detskych-spolku.html
http://www.adam.cz/clanek-2018070025-informace-k-ochrane-osobnich-udaju-ve-vztahu-ke-zverejnovani-fotografii-z-cinnosti-detskych-spolku.html
http://crdm.cz/clanky/aktuality/novy-pruzkum-crdm-tabory-2018/
http://www.adam.cz/clanek-2018070030-meli-bychom-si-sami-polozit-otazku-co-od-tabora-ocekavame-mobily-na-taborech-co-takhle-zeptat-se-primo-deti.html
http://www.adam.cz/clanek-2018070030-meli-bychom-si-sami-polozit-otazku-co-od-tabora-ocekavame-mobily-na-taborech-co-takhle-zeptat-se-primo-deti.html
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Jak ušetřit s členskou kartou EYCA 
Autor: EYCA  
Jak se dá s EYCA kartou ušetřit? 
S vaší kartičkou můžete totiž 
za příznivějších podmínek navštívit 
spoustu zajímavých míst doma i ve 
světě a také se výhodně 
na cestování pojistit.  
 
Slevy na plavecké bazény 
a aquaparky  
Se Členskou kartou teď můžete 
v létě navštívit například řadu 
bazénů a aquaparků. Jupí, 

koupačka! Stačí si jen vybrat :) 
Česká Lípa, Chrudim, Vodní svět Kolín, Bazén Liberec, Babylon Liberec, Jablonec, Jilemnice, Moravské 
Budějovice, Němčičky, Pardubice, Pelhřimov, Turnov Maškova zahrada, Turnov 
Výšinka, Únanov, Žďár.  
Snížené vstupné do zooparků a dinoparků  
Slevu můžete využít také hned na řadu zooparků a dinosauřích parků. Držitelé karet EYCA do 26 let 
mohou využít slevu ze vstupného, takže vzhůru za poznáváním a vzděláváním a u pokladny si s vaší 
členskou kartou směle řekněte o snížené vstupné! 

 Zooparky: Brno, Jihlava, Liberec, Olomouc, Ústí nad Labem, Vyškov. 
 DinoParky: Dinopark v Praze, Liberci, Vyškově a Ostravě 

Levné jízdenky s REGIOJET / STUDENT AGENCY 
Sleva 15 % na mezinárodní autobusové jízdenky, 10 % na všechny mezinárodní 
vlakové jízdenky na trasách Praha–Košice, Praha–Bratislava či Praha–Vídeň (a zpět)*, 
zlevněné letenky a jazykové pobyty v zahraničí. Dále SA poskytuje slevu 10 % z transakčního 
poplatku na Au pair v USA a Evropě, slevu 20 % na průvodce a mapy, slevu 1 500 Kč 
na studijní pobyty v zahraničí v rámci programu High School a 10% slevu z transakčního 
poplatku za vízum. Detail slevy zde. 
* Sleva na lístky je poskytnuta do všech měst na trati za předpokladu, že cestující na dané 
trase překročí hranice, t. j. z  českého města do slovenského/rakouského nebo naopak. 
Snížené vstupné na památky ve správě NPÚ  
Neváhejte také navštívit velké množství nemovitých památek, které spravuje Národní 
památkový ústav (NPÚ). Jedná se o různé kulturně-historické objekty v majetku státu, z nichž 
většina je přístupná veřejnosti. Držitelé karet EYCA do 26 let mohou využít slevu ze 
vstupného 30%, takže vzhůru za poznáváním a vzděláváním a u pokladny si s vaší členskou 
kartou směle řekněte o snížené vstupné!  
Možnosti dalších slev s EYCA kartou  

https://www.eyca.cz/
http://www.eyca.cz/detail-slevy/835-sport-ceska-lipa
http://www.eyca.cz/detail-slevy/929-sportovni-arealy-mesta-chrudim
https://krizovatka.skaut.cz/%20http:/www.eyca.cz/detail-slevy/836-vodni-svet-kolin
http://www.eyca.cz/detail-slevy/880-bazen-liberec
http://www.eyca.cz/detail-slevy/806-centrum-babylon-a-s
http://www.eyca.cz/detail-slevy/908-bazen-jablonec-nad-nisou
http://www.eyca.cz/detail-slevy/896-sportovni-centrum-jilemnice
http://www.eyca.cz/detail-slevy/256-zimni-stadion-a-koupaliste-moravske-budejovice
http://www.eyca.cz/detail-slevy/256-zimni-stadion-a-koupaliste-moravske-budejovice
http://www.eyca.cz/detail-slevy/541-tj-sport-nemcicky-z-s
http://www.eyca.cz/detail-slevy/942-aqua-centrum-pardubice
https://krizovatka.skaut.cz/%20http:/www.eyca.cz/detail-slevy/255-technicke-sluzby-mesta-pelhrimova-p-o-plavecky-bazen
https://krizovatka.skaut.cz/%20http:/www.eyca.cz/detail-slevy/923-sportovni-a-rekreacni-areal-maskova-zahrada
http://www.eyca.cz/detail-slevy/924-plavecky-bazen-vysinka
http://www.eyca.cz/detail-slevy/924-plavecky-bazen-vysinka
http://www.eyca.cz/detail-slevy/468-koupaliste-pohoda
http://www.eyca.cz/detail-slevy/1018-relaxacni-centrum-zdar-nad-sazavou
http://www.eyca.cz/detail-slevy/946-zoo-brno-a-stanice-zajmovych-cinnosti-p-o
http://www.eyca.cz/detail-slevy/452-zoologicka-zahrada-jihlava
http://www.eyca.cz/detail-slevy/863-zoologicka-zahrada-liberec
http://www.eyca.cz/detail-slevy/943-zoologicka-zahrada-olomouc
http://www.eyca.cz/detail-slevy/862-zoologicka-zahrada-usti-nad-labem
http://www.eyca.cz/detail-slevy/860-zoo-park-vyskov
http://www.eyca.cz/detail-slevy/863-zoologicka-zahrada-liberec-p-o
https://www.eyca.cz/detail-slevy/155-regiojet-student-agency
https://www.eyca.cz/detail-slevy/155-regiojet-student-agency
https://www.npu.cz/seznam-pamatek
https://www.eyca.cz/
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Přihlaste se na semináře k Programům státní podpory práce s dětmi a mládeží 
pro NNO pro roky 2017–2020 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Programy státní podpory práce s dětmi a 
mládeží pro nestátní neziskové organizace pro roky 2017–2020. Podpora je zaměřena především na 
pravidelnou a dlouhodobou činnost určenou co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu 
činností a aktivit, které pomáhají zkvalitňování, rozšiřování a rozvoji činnosti jednotlivých organizací 
dětí a mládeže a organizací pracujících s dětmi a mládeží. 
Česká rada dětí a mládeže pořádá ve spolupráci s MŠMT sérii 4 informačních seminářů, na kterých 
budou účastníkům představeny dotační programy a elektronický informační systém pro vkládání 
projektů ISPROM. Semináře proběhnou během září v Praze, Brně a Ostravě, konkrétně v termínech 
20. 9. (Praha), 24. 9. (Ostrava), 25. 9. (Brno) a 1. 10. (Praha) 
Bližší informace získáte a registraci na semináře můžete provést na adrese www.crdm.cz/seminare 

Stanovisko ČRDM k plánům ministryně financí ušetřit na neziskovkách 

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) oznámila prostřednictvím médií, že chce uspořit zhruba tři 
miliardy korun na dotacích pro organizace občanské společnosti.  
Jak na tuto situaci reagovala Česká rada dětí a mládeže? 
Otevřeným dopisem na adresu paní mistryně: 
http://www.adam.cz/doc/1533824928_sb_as18138.%208 
Vysvětlením předsedy Aleše Sedláčka týkajícím se dotační problematiky NNO:  
http://www.adam.cz/clanek-2018080024-neco-usetrime-na-neziskovych-organizacich-treba-3-
miliardy.html 
Rovněž jsme se připojili ke společnému prohlášení neziskovek:   
https://svetneziskovek.cz/lide/uspory-v-neziskovych-organizacich-nebo-plosne-skrtani-dotaci 
 

Aktuální situace kolem plánovaných úspor v dotacích pro neziskové 
organizace 
14. srpna ve večerních hodinách se v Senátu Parlamentu ČR sešli členové expertní pracovní skupiny 
pro neziskový sektor na zasedání klubu KDU - ČSL a nezávislí. Byli pozváni na konzultaci stanoviska 
klubu k návrhu Ministerstva financí na krácení dotací pro NNO. Členem této expertní skupiny je i 
předseda ČRDM Aleš Sedláček. Výsledkem pracovního setkání bylo prohlášení, které 1. 
místopředsedkyně Senátu Miluše Horská přednesla 15. 8. na senátním tiskovém briefingu. Citujeme z 
něj: "Zdravé demokracie se neziskového sektoru nebojí, ale naopak ho podporují. Ráda bych proto 
paní ministryni sdělila, že neziskový sektor je v naší zemi dlouhodobě finančně poddimenzovaný. 
Kultura, školství, sociální systém, ale i další oblasti dobře ví, jak jim neziskovky pomáhají. Proto je 
třeba tyto organizace podporovat v jejich rozvoji a ne jim škrtat peníze,“ upozornila senátorka Miluše 
Horská. Náš předseda vyjádřil také obavy z toho, aby neziskový sektor nebyl cíleně škrcen: „Dotace 
podnikatelům jsou šestkrát větší než pro NNO. Dotace do příspěvkových organizací státu, krajů a obcí, 
činí desetkrát tolik, co od státu dostanou všechny spolky. Zajímavé je, že dotace, jako sprosté slovo, 
zaznívá jen ve spojitosti s neziskovkami.“  
Znění celého prohlášení  
Společné prohlášení je reakcí na vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové z minulého týdne, že 
chce seškrtat rozpočet neziskovému sektoru o tři miliardy. Nyní, pod tlakem médií a neziskového 
sektoru, svá slova mírní: „Žádný záměr snížit výdaje neziskovým organizacím o částku 3 mld. Kč 

http://www.crdm.cz/seminare
http://www.adam.cz/doc/1533824928_sb_as18138.%208
http://www.adam.cz/clanek-2018080024-neco-usetrime-na-neziskovych-organizacich-treba-3-miliardy.html
http://www.adam.cz/clanek-2018080024-neco-usetrime-na-neziskovych-organizacich-treba-3-miliardy.html
https://svetneziskovek.cz/lide/uspory-v-neziskovych-organizacich-nebo-plosne-skrtani-dotaci
https://svetneziskovek.cz/lide/uspory-v-neziskovych-organizacich-nebo-plosne-skrtani-dotaci
https://svetneziskovek.cz/lide/uspory-v-neziskovych-organizacich-nebo-plosne-skrtani-dotaci
http://www.adam.cz/clanek-2018080041-neziskovky-se-brani-planovanym-skrtum-a-volaji-neziskovy-sektor-potrebuje-jistotu-15-08-2018.html
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neexistuje, jedná se o zkreslení vyjádření ministryně financí pro Českou televizi,“ brání se v oficiálním 
prohlášení Ministerstvo financí. Schillerová prý mluvila jen o maximu možného rozpětí, nikoli o plánu 
redukovat výdaje přesně o zmiňovanou částku. Andrej Babiš to rovnou označil za lež. „Chtěl bych 
vyvrátit jednu lež. Možná jste slyšeli, že hodláme neziskovkám sebrat tři miliardy korun. Je to 
nesmysl,“ uvedl premiér na svém facebookovém účtu.  
Andrej Babiš odmítl, že by vláda chtěla tyto dotace škrtat, ale chce mít do konce října analýzu, jak stát 
rozděluje peníze neziskovým organizacím. Ministerstvo financí dostalo za úkol zjistit, kolik peněz 
dostávají jednotlivé organizace od různých ministerstev a samospráv.  
V hojné míře se tématu se věnují média. 

Ve čtvrtek 23. 8. jsme obdrželi odpověď paní ministryně financí na náš dotaz, 

jak je možné ušetřit 3 miliardy Kč na dotacích NNO 

„Oddychl jsem si. Paní ministryně nezpochybňuje, že by dosavadní vlády nedostávaly nebo 
neshromažďovaly podklady, ale konstatuje, že to nesledovaly. Snaha o nápravu je jistě chvályhodná, 
stejně tak jako reflexe vlastní práce v předchozí vládě,“ okomentoval odpověď předseda ČRDM Aleš 
Sedláček.Odpověď paní ministryně.  
Připomeňme si situaci: ministryně financí Alena Schillerová se pro kamery ČT 24 dne 5. 8. vyjádřila, že 
chce seškrtat rozpočet neziskovému sektoru o tři miliardy. Česká rada dětí a mládeže mimo jiné 
reagovala na tuto situaci otevřeným dopisem na adresu Aleny Schillerové. Ta pod následným tlakem 
neziskového sektoru a médií začala o týden později svá slova mírnit a označovat je za zkreslená 
Českou televizí.  
 

Nabídka ze zahraničního sekretáře ČRDM: Berlínská letní akademie „Hear us 

out! Young voices of Europe“  
Koná se od 17. do 21. září v Evropské akademii Berlín a je určena pro mladé lidi ve věku 18–25 let z 

Německa, Itálie, Francie, Polska a České republiky. Pořadatelé uhradí účastníkům všechny náklady.  

Akademie bude bavit ty, co se zajímají o evropskou politiku a chtějí se potkat s podobně smýšlejícími 

mladými lidmi z různých částí Evropy. 

Přihlásit se můžete do 19. 8. 2018.  

Podrobnosti:http://zahranici.crdm.cz/aktualni-nabidky/aktualni-nabidky-v-zahranici/media-a-

politika-na-letni-akademii-v-berline-mezinarodne-a-zdarma/ 

Podělte se o své prázdninové zážitky se čtenáři portálu ADAM.cz a časopisu 
Archa  
Média České rady dětí a mládeže – redakce portálu ADAM.cz a časopisu Archa – se i letos těší na 
Vaše prázdninové příspěvky. Podělte se s ostatními o své zážitky, zkušenosti a dojmy z letní táborové 
nebo jiné prázdninové činnosti pořádané Vaší organizací… Portál ADAM.cz i tištěný zpravodaj Archa 
nabízejí prostor pro jejich uveřejnění v podobě článků s doprovodnými fotografiemi. Texty, doplněné 
pokud možno několika snímky (nejlépe v tiskové, tj. maximální možné kvalitě) zasílejte, prosím, již v 
průběhu prázdnin současně na adresu archa@crdm.cz a adam@crdm.cz 
Uzávěrka příspěvků pro 5. číslo časopisu Archa je 14. 9. (Tiskem vyjde 19. 10.) Vaše články a fotografie může 
ovšem portál ADAM.cz publikovat průběžně… 

http://crdm.cz/wp-content/uploads/1864-23.8.18-dopis-mf-dotace-nno.pdf
http://www.adam.cz/doc/1533824928_sb_as18138.%208
http://zahranici.crdm.cz/aktualni-nabidky/aktualni-nabidky-v-zahranici/media-a-politika-na-letni-akademii-v-berline-mezinarodne-a-zdarma/
http://zahranici.crdm.cz/aktualni-nabidky/aktualni-nabidky-v-zahranici/media-a-politika-na-letni-akademii-v-berline-mezinarodne-a-zdarma/
mailto:archa@crdm.cz
mailto:adam@crdm.cz
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11. – 14. října 2018 

Registrace projektů spuštěna!!! 

https://www.72hodin.cz/2018/ 

Další informace 

VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ ZA ROK 2018 

NNO odpovídají za hospodárné použití poskytnutých rozpočtových 
prostředků státního rozpočtu v souladu s rozhodnutím o poskytnuté dotaci. 

Vyúčtování poskytnutých dotací předloží NNO písemně odboru pro mládež MŠMT nejpozději do 
31. 1. následujícího roku. Dále musí organizace vložit vyúčtování dotace do elektronického systému 
ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz. 
Vyúčtování dotace za rok 2018 vyplní organizace podle následujících instrukcí:  
Instrukce k vyúčtování 
K vyúčtování použijte tyto formuláře: 
Formuláře k vyúčtování dotace 2018 
Tab3A-Finanční_Vyporadani-neinv 
Závěrečná zpráva o projektu 2018 

 
Dobrý den,  
obracím se na vás z organizace Cesta z krize. Provozujeme 
telefonickou krizovou Linku pro rodinu a školu 116 000, která by pro 

vaše členy - organizace pracující s dětmi - mohla být velmi užitečná.  
Naše linka je bezplatná, fungujeme nonstop a případně i anonymně. Můžeme pomoci v situacích, kdy 
pedagog nebo jakýkoliv dospělý pracující s dětmi má pocit, že dítě v jeho kroužku, klubu, oddílu nebo 
obecně jeho okolí je nějak ohroženo. Neví však nebo si není jistý, kam se obrátit, co s tím dělat. To se 
může stát i ve velké organizaci, která má jistě pro takové situace své postupy (stává se to i ve školách, 
kde pracují preventisté nebo psychologové). My můžeme podat informace, poradit, případně i 
problém "převzít" a sami ho dál řešit.  Kdybyste měli zájem o jakékoliv další informace, zavolejte nám 
kdykoliv. 
Mgr. Pavla Začalová, MSc 
koordinátorka projektů Cesta z krize, z. ú. / Way out of Crisis 
Tel. 607 582 739 pavla.zacalova@cestazkrize.net 
116 000 linkaprorodinuaskolu.cz 

Vážení přátelé, i letošní rok jsme připravili časopis, který nově obsahuje 
jazykovou mutaci čeština/angličtina/němčina.Tento 3v1 časopis 
"Budějovicko" můžete klientům nabídnout v online podobě, např. při 
potvrzování rezervace, aby se mohli do destinace připravit, na této 

https://www.72hodin.cz/2018/
https://isprom.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/file/47523_1_1/
http://www.msmt.cz/file/47524_1_1/
http://www.msmt.cz/file/45480_1_1/
http://www.msmt.cz/file/47525_1_1/
mailto:pavla.zacalova@cestazkrize.net
http://linkaprorodinuaskolu.cz/
http://email-click.cb-hl.cz/public/open/nlink/?u=acc63fea-04c9-442c-92d2-fb6c6d53c12b&c=53e497d6-5d02-11e8-a64e-06d89053c99e&l=ce667e5a-7f3e-11e8-9187-0202c4bdca1e&sid=2303478de7e943ae945ba9dd59af0947
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adrese: https://www.cb-hl.cz/casopis 
Pro vaši informaci zasílám přehled služeb Sportovně-relaxačního areálu na Hluboké, abyste věděli 
jaké aktivity mohou návštěvníci dále využívat kromě těch vašich a mohlo docházet k snadnějšímu 
předávání informací - online brožura. 
Mgr. Tomáš Polanský 
produktový manažer mobil: +420 720 959 505 e-mail: polansky@cb-hl.cz 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://email-click.cb-hl.cz/public/open/nlink/?u=acc63fea-04c9-442c-92d2-fb6c6d53c12b&c=53e497d6-5d02-11e8-a64e-06d89053c99e&l=ce93d810-7f3e-11e8-9187-0202c4bdca1e&sid=2303478de7e943ae945ba9dd59af0947
http://email-click.cb-hl.cz/public/open/nlink/?u=acc63fea-04c9-442c-92d2-fb6c6d53c12b&c=53e497d6-5d02-11e8-a64e-06d89053c99e&l=966396ab-9558-11e8-aa7f-0202c4bdca1e&sid=586e0a7593f14bc69efa31095d51b73a
mailto:polansky@cb-hl.cz
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Klapíkova inspirace 
Tvoření pro děti  
Náhrdelník z bavlnek 

Se začátkem jara se vše probouzí k životu. Probuďte i svůj 
šatník a obklopte se veselými barvami. Střapce z bavlnek 
ozdobí každou kabelku, batůžek a vyrobit z nich můžete i 
šperky – třeba náušnice nebo originální náhrdelník.  
Potřebujeme: barevné bavlnky, perličky a korálky, kovové 
kroužky, nylon, karton, tužku, menší kleště 
Postup 
Nejdříve si vyberte barvičky, které chcete použít. Pro výrobu 
jednoho střapce spotřebujete přesně jednu sadu bavlnky (jako 

na obrázku). 
Vystřihněte si z kartonu obdélník o délce finálního střapce (můj střapec na obrázku má cca 5 cm). A 
teď pořádně omotejte (asi 50x, ale závisí na tom, jak moc silný střapec chcete). 
Nyní potřebujete bavlnky sundat z kartonu tak, aby se střapec nezamotal :). Ustřihněte si delší kousek 
bavlnky, přehněte ji napůl a provlékněte mezi kartonem a namotanou bavlnkou. Konce provlékněte 
konce vzniklým okem a utáhněte. Nyní lze bavlnku z kartonu bezpečně sundat. 
Vše navlékněte na tužku, pod kterou bavlnky několikrát obmotejte a pořádně utáhněte – vznikne tak 
vrchní část střapce. Poté tužku vytáhněte. 
Nyní už stačí prostřihnout spodní část bavlnek a vznikne krásný střapec. 
V dalším kroku připojte kovový kroužek na horní část střapce. Kroužek snadno otevřete pomocí kleští. 
Po provléknutí přes jednu z bavlnek kroužek kleštěmi opět scvakněte k sobě. 
Na nylon navlečeme malé barevné korálky dle vkusu a nálady, konce zavážeme k sobě. 
Na vzniklý korálkový řetízek navlečeme vytvořené střapce, můžeme připojit větší korálky a jiné 

ozdůbky dle libosti a hurá do víru velkoměsta! 🙂 
Zdroj: https://carujeme.cz/originalni-nahrdelnik/ 
Náhrdelník z filcu 

Připravíte si filcové archy – barvy si nakombinujte tak, jak se 
vám líbí, stejně tak vyberte jejich počet. 
Nastříhejte z filcu základní tvary – v našem případě jsem 
stříhala proužky, ty jsem pak rozstříhala na maličké čtverečky. 
Připravte si silnější nebo zdvojenou nit a začněte navlékat. 
Pokud pracujete s malými dětmi, navlékněte dlouhý 
náhrdelník nebo náramek a práci zakončete pouhým 
zavázáním.  
Pokud si chcete vytvořit náhrdelník pro sebe, použijte 
zapínání, které se dá koupit v galanteriích nebo 

specializovaných prodejnách. Také můžete navlékat na gumičku, aby konečné dílko bylo pružné. 
Z filcu můžete kromě čtverečků stříhat nepravidelné tvary, lístky, kolečka, proužky apod. Z proužků 
můžete například motat „šneky“ a celé je pak skrz naskrz propíchnout jehlou a navléct na nit. 
Jednotlivé filcové „korálky“ si můžete připravit tak, že navrstvíte požadovaný tvar a velikost 
a prošijete jehlou a nití tam a zpátky. Vlastnoručně vytvořené korálky pak můžete kombinovat 
s klasickými perličkami, korálky a stužkami. 

https://carujeme.cz/originalni-nahrdelnik/
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Velmi hezký je efekt „lékořicových bonbónů“, kdy vrstvíte barevné filce střídavě s černým nebo bílým 
filcem. 
Možností je nekonečně mnoho. Přeji vám hodně příjemné zábavy! 
Zdroj: https://www.babyweb.cz/vyrobte-si-puvabny-nahrdelnik-z-filcu 

 
Inspirace hry 
Hra K a P 
Udělejte dva soutěžní týmy. Jedni mají za úkol během pěti minut nashromáždit co nejvíc věcí, jejichž 
název začíná písmenem K, druhý písmenem P. Pilník, prkénko, pásek, pláštěnku, párátko atd. Vše 
mohou uložit na postel. Po pěti minutách se sčítá, odměňuje, uklízí. 
Potřebujete: stopky 
Zdroj: https://ona.idnes.cz/hrajte-si-s-detmi-25-tipu-na-nejruznejsi-hry-f2f-
/deti.aspx?c=A090717_110557_ona_deti_jup 

 
Překážková dráha 
Podlézt pod stolem, překročit stoličku, vyběhnout po schodech a zase dolů, udělat kotrmelec 
na matraci, skočit pětkrát přes švihadlo, zalézt do spacáku a zase vylézt. Na to vše stačí stopky na 
měření času a jedna místnost. 
Potřebujete: stopky, překážky 
Zdroj: https://ona.idnes.cz/hrajte-si-s-detmi-25-tipu-na-nejruznejsi-hry-f2f-
/deti.aspx?c=A090717_110557_ona_deti_jup 

 

24. výstava HRY A HLAVOLAMY  
V září se v Praze opět uskuteční čtyřdenní výstava Hry 

a hlavolamy. Už jste viděli nejstaršího ježka v kleci? 

Jestli ne, tak přijďte 19.–22. září na Novoměstskou 

radnici.  

Více: http://www.hryahlavolamy.cz/24-vystava-hry-a-

hlavolamy-2018/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.babyweb.cz/vyrobte-si-puvabny-nahrdelnik-z-filcu
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://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=168838/160584_0_
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.hryahlavolamy.cz/24-vystava-hry-a-hlavolamy-2018/
http://www.hryahlavolamy.cz/24-vystava-hry-a-hlavolamy-2018/
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XXI. ročník autorské soutěže 

nakladatelství Mravenec 

Podmínky soutěže: www.mravenec.cz 

 

 

Deskové a společenské hry  >  Karetní hry 

50 našich květin - Expedice příroda  
Cena: 199,- Kč 

Díky kartám v této krabičce zvládnete hravě určit 50 našich květin. Na kartách najdete 

kvízovou otázku, názornou ilustraci, základní informace a také několik zajímavostí. 

Ideální průvodce pro všechny milovníky přírody!  ...       Více info zde 

 

 

Deskové a společenské hry  >  Karetní hry 

50 nebeských objektů - Expedice příroda  
Cena: 199,- Kč 

Díky kartám v této krabičce zvládnete hravě určit 50 nebeských objektů - planet, 

hvězd i souhvězdí. Ideální průvodce pro všechny milovníky vesmíru! Na kartách 

najdete kvízovou otázku, názornou ilustraci, základní informace a také několik 

zajímavostí. Ideální průvodce pro všechny milovníky vesmíru!  ...       Více info zde 

 

 

 

http://www.mravenec.cz/shop/pravidla-souteze-xxi-rocniku-2018?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201809posel
https://www.mravenec.cz/shop/karetni-hry?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201809posel
https://www.mravenec.cz/shop/266020-50-nasich-kvetin-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201809posel
https://www.mravenec.cz/shop/266020-50-nasich-kvetin-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201809posel
https://www.mravenec.cz/shop/karetni-hry?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201809posel
https://www.mravenec.cz/shop/266021-50-nebeskych-objektu-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201809posel
https://www.mravenec.cz/shop/266021-50-nebeskych-objektu-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201809posel
https://www.mravenec.cz/shop/266020-50-nasich-kvetin-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201809posel
https://www.mravenec.cz/shop/266021-50-nebeskych-objektu-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201809posel
https://www.mravenec.cz/shop/deskove-a-spolecenske-hry?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201809posel
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Deskové a společenské hry 

Krycí jména 

Cena: 399,- Kč (původní cena 499,- Kč)  

Krycí jména jsou skvělá, protože je může hrát prakticky nekonečný počet hráčů. Ti se 

rozdělí do dvou špionážních útvarů a každý si zvolí svého šéfa. Jen ten zná identitu 

svých agentů. Ostatním jsou známa právě jen krycí jména, pod nimiž se  ...  Více info zde 

 

 

Deskové a společenské hry  >  Karetní hry 

Bobří banda - od 6 let 

Cena: 220,- Kč (původní cena 299,- Kč)  

Jak se karetní hra Bobří banda hraje? Každý hráč má před sebou 4 karty položené 

lícem dolů. Na nich mohou být hodnoty od 0 do 9 nebo tři různé druhy akčních karet. 

Cílem hry je získat karty s co nejnižšími hodnotami. Nejzáludnější na hře je to, že si 

musíte zapamatovat hodnoty karet, které  ...       Více info zde 

 
 

 

Další literatura 

Šifry pro děti  
Radek Pelánek 

Cena: 169,- Kč 

"Odhalíš, co je v šifře ukryto?" Více než 100 rozmanitých šifer čeká na odvážlivce, 

který se pokusí prolomit jejich tajný kód! S trochou trpělivosti by se to však mělo 

podařit nakonec každému. Šifry jsou uspořádány a označeny podle obtížnosti a k 

luštění nejsou potřeba žádné zvláštní znalosti a pomůcky. Vše potřebné naleznete 

přímo v knize. Pokuste se šifrám přijít na kloub ...  Více info zde 

 
 

 

Další literatura 

Správnou stopou 

Vladimír Rogl 

Cena: 150,- Kč 

Kniha Vladimíra Rogla poprvé spatřila světlo světa v roce 1969. Publikace však není 

nikterak zastaralá. Cestovatelské, turistické a topografické rady jsou stále platné. 

Věříme, že mladým tomíkům přinese poučení i zábavu, stejně jako tomu bylo u 

mnoha předešlých generací. ...                      Více info zde 

http://www.mravenec.cz/shop/deskove-a-spolecenske-hry?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201809posel
https://www.mravenec.cz/shop/266011-kryci-jmena?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201809posel
https://www.mravenec.cz/shop/266011-kryci-jmena?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201809posel
https://www.mravenec.cz/shop/karetni-hry?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201809posel
https://www.mravenec.cz/shop/266033-bobri-banda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201809posel
https://www.mravenec.cz/shop/266033-bobri-banda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201809posel
http://www.mravenec.cz/shop/dalsi-literatura?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201809posel
https://www.mravenec.cz/shop/234215-sifry-pro-deti?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201809posel
https://www.mravenec.cz/shop/234215-sifry-pro-deti?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201809posel
http://www.mravenec.cz/shop/dalsi-literatura?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201809posel
https://www.mravenec.cz/shop/233036-spravnou-stopou-(vladimir-rogl)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201809posel
https://www.mravenec.cz/shop/233036-spravnou-stopou-(vladimir-rogl)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201809posel
https://www.mravenec.cz/shop/266011-kryci-jmena?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201809posel
https://www.mravenec.cz/shop/266033-bobri-banda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201809posel
https://www.mravenec.cz/shop/234215-sifry-pro-deti?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201809posel
https://www.mravenec.cz/shop/233036-spravnou-stopou-(vladimir-rogl)?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201809posel
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Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


