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Únor 2018 

Milí přátelé,  

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

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

informace, které by Vás mohly zaujmout. Těšíme se na příspěvky z členských spolků RADAMBUK. 

Posílejte nám na e-mail kancelar@radambuk.cz do 3. dne v měsíci informace z Vašich akcí, pozvánky 

na akce, fotografie, zkrátka vše, co chcete o sobě dát vědět.  

 

Informace z RADAMBUK 
 

Informace z RADAMBUKu 
 
Web www.jihocesketabory.cz - vložení táborů 2018 
Web www.jihocesketabory.cz je připraven pro vkládání táborů na rok 2018. 
V nabídce se zobrazují pouze tábory, které se budou konat v roce 2018. 
Můžete vkládat své základny, tábory na rok 2018 nebo tábory 2017 
aktualizovat. 
Aktualizace starého tábora: 
Tábory 2017 jsou uložené v archivu. Celá správa tábora, jeho aktualizace a změny jsou prováděny 
z administrace webu. Musíte se nahlásit přiděleným heslem, které máte. Po rozkliknutí tábora se 
Vám v adminu zobrazí v pravé části kolonka Nový tábor s tlačítkem Nový tábor s těmito daty. Pokud 
chcete vytvořit nový tábor a použít tyto data, použijte toto tlačítko. Ke smazání starých dat 
NEDOCHÁZÍ. Zůstávají v archivu. http://www.jihocesketabory.cz/  

 
Prodloužení členství na rok 2018 v RADAMBUKu 
Členství v RADAMBUK trvá po dobu registrace. Členové se registrují vždy na 1 kalendářní rok. 
Členství se prodlužuje zasláním vyplněného formuláře Prohlášení o prodloužení členství do 28.2. 
na kalendářní rok a zaplacením členského příspěvku do 28.2. 
Spolky zašlou vyplněná a podepsaná "Prohlášení o prodloužení členství na rok 2018"poštou do 
kanceláře RADAMBUK nebo e-mailem  naskenované s podpisem statutárního zástupce. Spolu 
s prodloužením členství zašlete kopii úplného výpisu ze spolkového rejstříku, který je ke stažení 
na https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma, v případě změny stanov  spolku, zašlete také kopii 
stanov.    
Na základě prodloužení členství v RADAMBUKu Vám kancelář  prodlouží členství v ČRDM a spolek má 
tímto nárok na pojištění, sjednané ČRDM s Generali pojišťovnou zdarma. Pojištění hradí ČRDM 
z finančních prostředků vyhrazených z dotací na pojištění. Ve formuláři Prodloužení členství označte, 
zda budete mít zájem o sjednání Pojištění na úraz a Pojištění odpovědnosti  rok 2018. Více 
informací o pojištění naleznete na http://www.radambuk.cz/pojisteni/ . 
 

mailto:kancelar@radambuk.cz
http://www.jihocesketabory.cz/
http://www.jihocesketabory.cz/
file://///DLINK-2B88B9/Společné%20soubory/Klapíkův%20zpravodaj/2018/ https:/or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma,
http://www.radambuk.cz/pojisteni/
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POZOR: Upozorňujeme, že s odesláním Prohlášení o prodloužení členství souvisí i platnost pojištění. 
Pokud neprodloužíte členství včas,  počítejte s tím, že Vám pojištění bude platit až od data, kdy 
Prohlášení o prodloužení členství zašlete do kanceláře RADAMBUK a ta sjedná pojištění. 
 
Faktury na úhradu členských příspěvků rozešleme statutárním zástupcům spolků e-mailem  nebo 
můžete zaplatit v roce 2018 hotově do pokladny v kanceláři RADAMBUK. 
 
Valné shromáždění RADAMBUK na jednání 10.10.2017 stanovilo výši členských příspěvků od 1.1.2018 
na 500 Kč za spolek na kalendářní rok. 
 

Informace o pojištění ČRDM – Generali pojišťovna a.s. 
Jednací řízení s uveřejněním pro výběr pojišťovny pro roky 2018–2021 bylo ukončeno. Vítězem se 
stala Generali Pojišťovna, a.s.  
https://www.generali.cz/pobocky/jihocesky-kraj 
Klientský servis: 244 188 188, generali.cz, e-mail: servis.cz@generali.com 
Hlášení škodných událostí: https://www.generali.cz/kontakty#skody 
  
K pojištění je možné se připojit kdykoliv během roku. Veškeré pojištění se bude přihlašovat opět přes 
RADAMBUK přes registrační systém ČRDM. Bude možné sjednat všechny typy pojištění, a to: 

 Úrazové pojištění 
 Pojištění odpovědnosti organizace 
 Pojištění odpovědnosti dobrovolníků 
 Pojištění zaměstnanců 

Úrazové pojištění 
Úrazové pojištění je pro členy krajských rad poskytováno zdarma (pojištění hradí ČRDM z finančních 
prostředků vyhrazených z dotací na pojištění). 

 Základní informace 
o Pojištěni jsou automaticky všichni členové členských organizací ČRDM včetně jejich 

pobočných spolků a dále pak členové členských organizací krajských rad a 
nezastřešených organizací, které se k úrazovému pojištění připojí. 

o Pojištění se vztahuje na úrazy, ke kterým dojde při všech aktivitách uskutečňovaných 
v rámci činností, jež pojištěné organizace vykonávají v souladu se svým posláním 
určeným stanovami nebo obdobným dokumentem (aktivity v rámci oddílových 
schůzek, výprav, táborů, jako např. turistika, cyklistika, plavání, kanoistika a další 
vnitřní i venkovní aktivity jako festivaly, koncerty, drakiády apod.). 

o Vztahuje se i na další účastníky akcí, kteří nejsou členy pojištěných organizací (např. 
pokud pořádáte akci pro veřejnost a někomu z návštěvníků akce se stane úraz, pak je 
pojištěný). 

o Pojištění platí na úrazy v rámci celého světa – zde ale pozor!!!, nejedná se o cestovní 
pojištění, přesněji řečeno o pojištění léčebných výloh v zahraničí (to slouží k úhradě 
nákladů, které vzniknou v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, jako např.: 
lékařské ošetření, léky, převoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, apod.), takové 
pojištění nevzniká automaticky a je nutné si ho individuálně sjednat! 

https://www.generali.cz/pobocky/jihocesky-kraj
https://www.generali.cz/kontakty#skody
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o Denní odškodné pro děti i dospělé činí 115 Kč – více informací o pojistném plnění 
naleznete přímo v pojistné smlouvě na úrazové 
pojištění  http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-
2021-smlouva-uraz.pdf 

o pojisteni-CRDM-2018-2021-info-VPP-uraz 
o pojisteni-CRDM-2018-2021-oznameni-urazu - Formulář oznámení úrazu 
o Nepřehlédněte: •Při komunikaci s pojišťovnou (v každém sdělení nebo dotazu) je 

vždy nutné uvést číslo Vaší pojistné smlouvy. V případě nejasností či dotazů je Vám k 
dispozici náš  Klientský servis: 244 188 188, generali.cz, e-mail: 
servis.cz@generali.com 
• Každý úraz nahlaste neprodleně, tj. do 14 dnů od vzniku úrazu, a to písemnou 
formou. Po úrazu ihned vyhledejte lékařskou pomoc a v léčení pokračujte až do jeho 
skončení. Další práva 
a povinnosti spojené se vznikem škodné události jsou uvedeny ve všeobecných a 
zvláštních pojistných podmínkách platných pro Vaši smlouvu. 
• Pro posouzení škodné události je nutné předložit všechny doklady, které si pojistitel 
vyžádá (např. v případě hospitalizace: kopii propouštěcí zprávy, v případě operace: 
kopii operačního protokolu, v případě pracovní neschopnosti: kopii dokladu o 
pracovní neschopnosti (dle platné legislativy). 

Pojištění odpovědnosti organizace 
Pojištění odpovědnosti organizace je pro členy krajských rad poskytováno zdarma, rovněž pojištění 
vedoucích - členů pracujících s dětmi a mládeží . (Pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků 
vyhrazených z dotací na pojištění). 
Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti - http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-
2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-smlouva-odpovednost.pdf 
Formulář hlášení vzniku škody - pojisteni-CRDM-2018-2021-hlaseni-vzniku-skody 
pojisteni-CRDM-2018-2021-info-odpovednost 
pojisteni-CRDM-2018-2021-VPP-odpovednost 
pojisteni-CRDM-2018-2021-ZPP-odpovednost 
Základní informace o pojistném plnění: 

 Povinná spoluúčast při škodním plnění dobrovolníka je 1 000 Kč. 
 Limit pojistného plnění je 10 milionů Kč na jednu pojistnou událost pro každého pojištěného. 
 Odlišné limity jsou stanovené pro škody způsobené provozem plavidel (kanoe, kajaky, prámy, 

vory apod.) a také použitím střelných zbraní (vzduchovky, airsoftové, paintbalové zbraně, 
luky, kuše apod.), zde je limit pojistného plnění stanoven na 5 milionů Kč. 

 Další omezení je na škody způsobené na klenotech a jiných cennostech, jakož i na věcech 
umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty (škody, které vzniknou např. na hradech a 
zámcích), zde je limit pojistného plnění stanoven na 500 000 Kč. 

 Do pojištění jsou zahrnuty také škody na motorových vozidlech (nejedná se o havarijní 
pojištění!!!) s limitem 50 000 Kč na jednu pojistnou událost pro jednoho pojištěného, jedná 
se např. o drobné škody typu ulomených zrcátek, poškozených čelních skel, proražených 
olejových van apod. 
 
 

http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-smlouva-uraz.pdf
http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-smlouva-uraz.pdf
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2018/01/pojisteni-CRDM-2018-2021-info-VPP-uraz.pdf
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2018/01/pojisteni-CRDM-2018-2021-oznameni-urazu.pdf
http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-smlouva-odpovednost.pdf
http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-smlouva-odpovednost.pdf
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2018/01/pojisteni-CRDM-2018-2021-hlaseni-vzniku-skody.pdf
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2018/01/pojisteni-CRDM-2018-2021-info-odpovednost.pdf
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2018/01/pojisteni-CRDM-2018-2021-VPP-odpovednost.pdf
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2018/01/pojisteni-CRDM-2018-2021-ZPP-odpovednost.pdf
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 Pojištění obecné odpovědnosti je sjednáno pro: 
o Organizace 

 Členské organizace krajských rad, které se k pojištění přihlásí 
o Osoby 

 Vedoucí kolektivů dětí a mládeže, hlavní vedoucí táborů, osoby pravidelně 
pracující s dětmi a mládeží, statutární orgány pojištěných organizací a jejich 
pobočných spolků. Pojištění těchto osob je vázáno na jejich funkci, či pozici v 
organizaci, kterou musí být organizace schopna doložit např. formou 
záznamu v registračním systému apod. Tyto osoby jsou pojištěné bez 
jmenného seznamu a musí se jednat o osoby z členských organizací ČRDM. 

Pojištění odpovědnosti dobrovolníků, kteří nejsou členy spolku  
 Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob. pojisteni-odpovednosti-nad-ramec-
2018- dobrovolníci . Jedná se o osoby, které nejsou zahrnuty v pojištění odpovědnosti organizace, 
nejsou Vašimi členy, ale pomáhají Vám příležitostně na akci, táboře, kuchaři, zdravotníci..... 
Pojištění odpovědnosti dobrovolníků je zpoplatněno částkou 48 Kč na osobu za kalendářní rok. K 
pojištění se lze připojit kdykoliv během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění 
dobrovolníků je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti organizace. 
Pojištění odpovědnosti zaměstnanců 
 Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob a vybrat druh pojištění. Pojištění je k 
dispozici pro osoby v pracovním poměru, či zaměstnané na DPP. K pojištění se lze připojit kdykoliv 
během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění zaměstnanců je nutné mít sjednáno 
pojištění odpovědnosti organizace. 
 
Ceny za pojištění, které bude hradit ČRDM z dotace. 

 Úrazové pojištění – 17 Kč / osoba 
 Paušální odpovědnostní pojištění pro organizace nad 1000 členů – 1 900 Kč 
 Paušální odpovědnostní pojištění pro organizace do 1000 členů – 1 450 Kč 

  

Skeleton ESO- elektronická správa organizace  

 
Programu nabízí ČRDM.Skeleton ESO, webová účetní a oddílová agenda pro neziskové organizace, je 
projektem ČRDM pro spolky a jejich jednotky. Aplikace byla vytvořena jako pomocník pro 
administrativní činnost oddílů. V současné době si aplikace klade za cíl nejen zjednodušení 
administrativní činnosti základních článků neziskových organizací, ale hlavně vedení specifického 
podvojného i jednoduchého účetnictví pro tento sektor, se zaměřením na oblast dětí a mládeže. 
 
Pokud by byl zájem několika spolků o program, je možné domluvit u nás v RADAMBUKu školení, 
představení programu   a po té pokud by o zakoupení programu mělo zájem více spolků, lze 
dohodnout s ČRDM zaplacení paušální částky od RADAMBUKu a tím by se snížila cena za užívání 
programu pro Váš spolek. 
 
ESO obsahuje několik navzájem provázaných modulů: 
Členové – databáze členů s předdefinovanými i volitelnými údaji, zasílání hromadných mailů ad. 

http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2018/01/pojisteni-odpovednosti-nad-ramec-2018-dobrovolníci.docx
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2018/01/pojisteni-odpovednosti-nad-ramec-2018-dobrovolníci.docx
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Účetnictví – jednoduché i podvojné účetnictví, vše přizpůsobeno pro účely subjektů pracujících s 
dětmi a mládeží, kdy se účtová osnova nezaobírá tématy jako mzdy nebo DPH, ale počítá naopak s 
nutností evidence dotací, nákladů na akce, tábory apod. Samozřejmě je zajištěna i možnost účtování 
v kompletní účtové osnově pro neziskové organizace. Pro lehčí správu jsou předdefinovány desítky 
předkontací mířené na dětské oddíly (výběr členských příspěvků, účastnické poplatky na akci, příjem 
dotací…). 
Akce – databáze akcí, schůzek a výprav, samotné akce lze provázat s rozpočtem, členy a kalendářem. 
Cestovní náhrady – kompletní správa cestovních náhrad – smlouvy, cestovní deníky, možnost 
ukládání technických průkazů apod. 
Majetek – správa vlastního majetku včetně inventárních čísel. 
A k tomu několik dalších modulů, které administrativní práci pro Vaši jednotku zjednoduší. 
Jak se k novému ESO dostat? 
Otevřete si https://eso.skeleton.cz. Mimo krátkého popisu nového ESO zde najdete i odkaz na 
registraci a posléze přihlášení do aplikace.  
Kolik nové ESO stojí? 
V Skeleton ESO rozlišujeme na spolky „základní“ a ostatní. Mezi „základní“ spolky patří ty, které 
přispívají ČRDM na administraci ESO, v této době jde o organizace Junák, Asociace TOM a Liga lesní 
moudrosti. Pobočné spolky (oddíly, střediska, kmeny ad.) těchto „základních“ spolků mají 
stanovenou cenu na 660 Kč vč. daně ročně nebo 1000 Kč vč. daně ročně, rozlišujeme totiž na malé a 
velké jednotky, kdy mezní hodnotou je 1500 účetních položek ročně. V ceně ročního servisu je stálý 
systém helpdesku, zálohování dat, jistota správnosti účetní osnovy, možnost tisku účetních sestav, 
zaregistrování vícero uživatelů s různými právy do vašeho oddílu a mnoho dalšího. 
Licence je platná vždy celý kalendářní rok, ve kterém je objednávka uskutečněna. V případě 
uzavření objednávky v závěru roku (říjen až prosinec) bude cena automaticky snížena o 1/3, tj. 440 Kč 
s DPH/rok pro malou jednotku a 666 Kč s DPH/rok pro velkou jednotku. 
Jednotky či spolky, které nepatří mezi „základní“, mají cenu o 200 Kč vyšší. Jde tedy o ceny 860 Kč vč. 
daně ročně resp. 1200 Kč vč. daně ročně. Opět se zde rozlišuje malý a velký spolek dle počtu účetních 
položek ročně, hranicí je 1500 položek. 
Ceny ve zkratce: 
1) jednotky základních spolků: 
a) malá jednotka do 1500 účetních položek = 660 Kč ročně 
b) velká jednotka nad 1500 účetních položek = 1000 Kč ročně 
2) jednotky ostatních spolků: 
a) malá jednotka do 1500 účetních položek = 860 Kč ročně 
b) velká jednotka nad 1500 účetních položek = 1200 Kč ročně 
V momentě, kdy hlavní spolek / krajská rada podepíše smlouvu o administraci s ČRDM, na jejímž 
základě posléze bude vystavena faktura, získá možnost levnější ceny pro své jednotky. 
Zkrátka, kdo bude mít závazně zájem o školení nebo koupi programu, prosím napište mi na e-mail 
kancelar@radambuk.cz  

 
 
 
 

https://eso.skeleton.cz/
mailto:kancelar@radambuk.cz
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Připravujeme 

25.-26.5.2018 – BAMBIFEST -pódiová vystoupení pozvánka 

Vážení přátelé, 
přijměte naše nejupřímnější pozvání na tradiční akci pro 
děti a mládež s  názvem BAMBIFEST. Jedná se o akci, 
zaměřenou na prezentaci činnosti dětských a 
mládežnických spolků a dalších organizací, které organizují 
volný čas dětí a mládeže a  prezentaci kulturních a 
uměleckých činností. BAMBIFEST přináší zvýšení povědomí 
veřejnosti o nabízených aktivitách pro děti a mládež a 
zvýšení zájmu dětí a mládeže o jejich pravidelné 
navštěvování. Od roku 2017 je BAMBIFEST v Českých 

Budějovicích součástí celostátního projektu, který sdružuje několik pořadatelů v různých městech 
České republiky. Více informací na http://budejovice.bambifest.cz/ . 
V Českých Budějovicích akce proběhne ve dnech 25.-26.5.2018 (pátek – sobota). 
Z důvodu rekonstrukce Sportovní haly se akce v letošním roce bude konat nově na Výstavišti v 
Českých Budějovicích. Chtěli bychom opět oslovit a pozvat co nejvíce souborů tanečních, hudebních, 
recitačních, dramatických, sportovních aj., které svým vystoupením obohatí, zpestří a oživí program 
celé akce. Jako v předchozích letech bude opět zajištěno zastřešené stabilní podium (délka 8 m, 
hloubka 6 m, výška 80 cm a profesionální zvukařské vybavení. 
Nejde o perfektní umělecký výkon, ale o to představit se široké veřejnosti. Pro mnohé účinkující se 
většinou jedná o první vystoupení na pódiu před diváky. Zasíláme Vám přihlášku k účasti na 
pódiových vystoupeních. Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění přihlášky s konkrétním popisem 
vystoupení a zaslání nejpozději do 10.4.2018 na e-mail kancelar@radambuk.cz.  
Věříme, že jste si datum poznamenali do kalendáře a těšíme se na setkání na BAMBIFESTU. 

 

25.-26.5.2018 – BAMBIFEST  - pozvánka prezentace ve stánku 
Pokud máte zájem o prezentaci ve stánku, vyplňte 
přihlášku Prihlaska-prezentace-ve-stanku-bambifest 
Přihlášky zašlete na e-
mai kancelar@radambuk.cz. Podmínkou pro prezentaci ve 
stánku je, aby byla aktivní - tedy nejlépe aby umožnila 
dětem, nebo účastníkům se zapojit do činnosti. Tato činnost 
by měla co nejlépe odrážet náplň programu vaší 
organizace. Vaše prezentace pak bude z pohledu celé akce 
vnímána jako jedno ze stanovišť, které bude zařazeno do 

velké hry pro děti. Každý dostane v Infobodu herní kartu s plánem akce a umístěním jednotlivých 
prezentací. Děti pak obcházejí jednotliv organizace a  plní úkoly. 
 

http://budejovice.bambifest.cz/
mailto:kancelar@radambuk.cz
http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/dokumenty/dokumenty-2018/prihlaska-prezentace-ve-stanku-bambifest.docx
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/ 

 

 

 

 

 

Mládež kraji – Jihočeský kraj 2018 – 4. ročník 

RADAMBUK obdržel dotaci od MŠMT 
na projekty Mládež kraji - kraj Jihočeský 2018 
ve výši 200 000 Kč. Tato částka bude 
rozdělena na jednotlivé projekty. Zájemci 
mohou své nápady registrovat na webu 

http://jihocesky.mladezkraji.cz/zaregistruj-
napad . Pro zájemce o podporu zrealizujeme 
projektový seminář, z odevzdaných žádostí 
vybere komise projekty, mezi které rozdělí 
částku 200 000 Kč. Tyto prostředky jsou 
rozděleny poměrově dle výše příspěvků 
od podpůrných měst, osob, organizací. 

Na realizaci jednoho nápadu je možno čerpat z dotace MŠMT 5.000,- až 40.000,-Kč. Projekt může být 
financován do výše 50% z přidělené dotace MŠMT. 
 
Mládež kraji je projekt, v němž se mladí lidé (15 – 26 let) aktivně a přímo účastní činností, které si 
sami navrhnou a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Projekt iniciují, vytvoří 
a zrealizují sami mladí lidé. Projekty iniciativ mládeže pomáhají rozvíjet osobnost mladých lidí 
a přináší změnu a prospěch veřejnosti, zejména v okolí, kde mladí lidé žijí. Projekt je zaměřen 
na neformální skupiny mladých lidí. 
Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva (multikulturní 
prostředí), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného 
života. 
Místem realizace musí být Jihočeský kraj.  
Realizátorem projektu musí být neformální skupina minimálně 4 osob ve věku 15-26 let, z nichž 
alespoň jeden je starší 18 let a převezme odpovědnost za podání žádosti, podepsání smlouvy 
a vyúčtování projektu 
Důležitý termín: do 1.3.2018 do 12,00 hodin   - registrace nápadů na 
webu http://jihocesky.mladezkraji.cz/zaregistruj-napad  
 

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://jihocesky.mladezkraji.cz/zaregistruj-napad
http://jihocesky.mladezkraji.cz/zaregistruj-napad
http://jihocesky.mladezkraji.cz/zaregistruj-napad
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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 
 
27.-28.1.2018 - Kurz instruktor, rádce oddílu 2018 - RADAMBUK 
O víkendu 27.-28.1.2018 se zúčastnilo 24 instruktorů a rádců oddílů spolků 
RADAMBUK vzdělávacího kurzu, který uspořádal RADAMBUK v prostorách budovy 
Divadla U Kapličky. Instruktoři se zúčastnili školení 1. pomoci, přednášek z 
pedagogiky a psychologie, bezpečnosti práce a požární ochrany, hospodaření, systém 
práce v oddíle a motivaci do svých oddílů mohli načerpat při hrách zážitkové pedagogiky. Na závěr 
kurzu připravili lektoři písemný test, který úspěšně splnilo 23 instruktorů.  

 

 
 

 

 

 

 

 
28. – 31.1.2018 – Kurz Instruktor lyžování 

RADAMBUK připravil pro zájemce z členských spolků ve spolupráci se 
vzdělávacím střediskem BP SPORT kurz Instruktor lyžování. Kurzu, který se 
konal ve dnech 28. - 31.1.2018 v Chotouni v Jílové u Prahy, se zúčastnili 2 
vedoucí ze spolku Albrechtický Vltavínek.  
 

 
 
 
 

10. - 11.2.2018 - Kurz Vedoucí dětského kolektivu 2018 
Cílem kurzu pro vedoucí dětského kolektivu, oddílové vedoucí, vedoucí zájmových útvarů 
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 písemným testem, 
úspěšní účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. 
Termín: 10. – 11. 2. 2018 
Sobota 8 – 20 hodin 
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Neděle 8 – 18 hodin 
Místo: klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice 
Věk účastníků: od 18 let. 
S sebou: zápisník, tužka, přezůvky, sportovní oblečení, strava vlastní (přestávka na oběd 12,00 – 
13,00 hod., k dispozici varná konvice). 
V případě zájmu je možné zdarma přespání v klubovně, karimatku a spací pytel vlastní. 
Kapacita kurzu je již naplněna.  

 

6. - 8.4.2018 - Vzdělávací kurz  - Hlavní vedoucí dětského tábora  
Pátek:   17 – 21 hodin 
Sobota:  8 – 21 hodin (od 12 do 13 hodin přestávka na oběd) 
Neděle:  8 – 18 hodin (od 12 do 13 hodin přestávka na oběd), ukončení závěrečným 
písemným testem, předání osvědčení. 
 
Místo konání: Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky. 
 
Program: Cílem vzdělávacího kurzu je předání účastníkům základních vědomostí a dovedností 
potřebných pro vykonávání funkce Hlavní vedoucí na dětských táborech a připravit je ke kvalitní práci 
s dětmi a mládeží. Celkový obsah kurzu je stanoven na 24 hodin. Kurz je akreditován MŠMT. 
Č. vydaného certifikátu RADAMBUK MŠMT-44632/2015-4. Účastníci obdrží osvědčení k výkonu 
funkce Hlavního vedoucího dětského tábora s neomezenou platností.  
Věk účastníků: od 18 let. 
Přihlášky zašlete elektronicky do 23.3.2018 na webu: http://www.radambuk.cz/akce/6-8-4-2018-
kurz-hlavni-vedouci-detskeho-tabora/ . Počet míst je omezený.  
 

14.-15.4.2018 - Kurz instruktor, rádce oddílu č. 2-2018 - 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: 14.-15.4.2018 

Přihlášky odešlete elektronicky do 10.3.2018 na webu http://www.radambuk.cz/akce/14-15-4-
2018-kurz-instruktor-radce-oddilu-c-2-2018/ 
 

4.-6.5.2018 - Zážitkový kurz Táborová akademie – jaro 2018 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje ve spolupráci se 
Salesiánským střediskem mládeže v Českých Budějovicích 
připravila zážitkový kurz pro instruktory, oddílové vedoucí a 
další pracovníky s dětmi a mládeží – Táborová akademie. 

http://www.radambuk.cz/akce/6-8-4-2018-kurz-hlavni-vedouci-detskeho-tabora/
http://www.radambuk.cz/akce/6-8-4-2018-kurz-hlavni-vedouci-detskeho-tabora/
http://www.radambuk.cz/akce/14-15-4-2018-kurz-instruktor-radce-oddilu-c-2-2018/
http://www.radambuk.cz/akce/14-15-4-2018-kurz-instruktor-radce-oddilu-c-2-2018/
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Důraz je kladen na zážitkovou pedagogiku, vycházíme z předpokladu, že co se naučíme, potřebujeme 
také prožít sami na sobě. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení Táborové akademie.  
Táborová akademie - jaro tvoří s podzimním turnusem ucelený kurz. Lze se však zúčastnit pouze 
jarního nebo podzimního víkendu. 
Termín: 4. – 6.5.2018 (pátek večer zahájení, v neděli po obědě ukončení). 
Místo: táborová základna Tampír, Hranice u Nových Hradů, GPS 48.8247336N, 14.8387392E, 
https://mapy.cz/s/qKLK   
Věk účastníků: od 15 let. 
 
Doprava: vlastní, automobilem nebo vlakem do zastávky Nové Hrady, odtud na základnu cca 4,5 km 
pěšky. 
Ubytování: na pokojích na postelích ve vlastním spacím pytli. 
S sebou: zápisník, tužka, vhodné oblečení do přírody, spací pytel, prostěradlo, přezůvky. 
Cena:   850 Kč členské spolky RADAMBUK 
  1 050 Kč ostatní účastníci 
V ceně je zahrnuto ubytování, strava plná penze, materiál na program, lektoři.  
Přihlášky zašlete elektronicky - na webu: http://www.radambuk.cz/akce/4-6-5-2018-zazitkovy-kurz-
taborova-akademie-jaro-2018/ Počet míst je omezený!!! 
Co můžete na kurzu očekávat? 
- různé typy her a reflexe vlastních prožitků, 
- sebepoznání v netradičních situacích, 
- náročnější hry - účastník si sám volí míru a náročnost svého zapojení, 
- možnost sdílení zkušenosti s lidmi podobných zájmů, 
- individuální a přátelský přístup lektorů ke každému účastníkovi, 
- rodinnou atmosféru - menší počet účastníků, 
- prostě skvělý víkend s bezva lidmi :-). 
Nabídka určená pro vedoucí všech organizací, kteří se zabývají volnočasovými aktivitami pro děti 
a mládež i pro individuální zájemce. Předchozí zkušenost s prací s dětmi není nutná. 
Lektor: Mgr. Jiří Heller, e-mail jiri.heller@sasmcb.cz , mobil 777 871 522. 
 

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/ 

https://mapy.cz/s/qKLK
http://www.radambuk.cz/akce/4-6-5-2018-zazitkovy-kurz-taborova-akademie-jaro-2018/
http://www.radambuk.cz/akce/4-6-5-2018-zazitkovy-kurz-taborova-akademie-jaro-2018/
mailto:jiri.heller@sasmcb.cz
mailto:kancelar@radambuk.cz
http://www.radambuk.cz/10-13-5-2018-vzdelavaci-kurz-instruktor-cykloturistiky-2018/
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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/ . 

 
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. 

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/
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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/ 
 

KURZ INSTRUKTORA POWERJÓGY - 24. - 25.3., 14. - 15.4. a 27.5.2018 v Brně. 

http://www.radambuk.cz/kurz-instruktora-powerjogy-24-25-3-14-15-4-a-27-5-2018-v-brne/. 

KURZ INSTRUKTORA PILATES - 7. - 8.4., 21. - 22.4. a 26.5.2018 

v Brněhttp://www.radambuk.cz/kurz-instruktora-pilates-7-8-4-21-22-4-a-26-5-2018-v-brne/ 

KURZ INSTRUKTORA SEBEOBRANY - 7.4. - 8.4. a 21.4. - 22.4.2018 v Praze 

http://www.radambuk.cz/kurz-instruktora-sebeobrany-7-4-8-4-a-21-4-22-4-2018-v-praze/ -  
 

KURZ INSTRUKTORA SKALNÍHO LEZENÍ - 12. - 13.5. a 26. - 27.5.2018 v Bechyni 

http://www.radambuk.cz/kurz-instruktora-skalniho-lezeni-12-13-5-a-26-27-5-2018-v-bechyni/ -  
 

KURZ INSTRUKTOR AEROBIKU- 7. - 8.4.2018 a 21. - 22.4.2018 v Praze 

 http://www.radambuk.cz/kurz-instruktor-aerobiku-7-8-4-2018-a-21-22-4-2018-v-praze/ 

 

 

Vzdělávací kurzy Facebook, Instagram, To se mi líbí, Víte, kdo je Váš klient?- 
zdarma!!! 
pro zájemce o vzdělávací kurzy posílám kurzy Českobudějovicko-Hlubocko, z.s., které jsou pro účastníky 

zdarma, je třeba se předem přihlásit na níže uvedených odkazech.  

Základy práce s Facebookem https://www.cb-hl.cz/vzdelavani/18-zaklady-prace-s-facebookem  
13. 2. 2018, 0900 — 13. 2. 2018, 1200 Kapacita: 1 / 8 účastníků Cena: Zdarma Zaměření: On-line 
marketing  
V průběhu 3 hodin se dozvíte, proč mít svůj Facebook účet, bez čeho není možné na této sociální síti 
fungovat a co udělat pro správné začátky na sociálních sítích. Cílem workshopu je doručit základní 
znalosti práce s Facebookem. Workshopem Vás provede Ing. Veronika Čermáková. Vlastní notebook 
s sebou výhodou. 
"To se mi líbí" https://www.cb-hl.cz/vzdelavani/21-to-se-mi-libi 
20. 2. 2018, 0900 — 20. 2. 2018, 1200 Kapacita: 1 / 8 účastníků Cena: Zdarma Zaměření: On-line 
marketing  

http://www.radambuk.cz/akce/opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2018/
http://www.radambuk.cz/kurz-instruktora-powerjogy-24-25-3-14-15-4-a-27-5-2018-v-brne/
http://www.radambuk.cz/kurz-instruktora-pilates-7-8-4-21-22-4-a-26-5-2018-v-brne/
http://www.radambuk.cz/kurz-instruktora-sebeobrany-7-4-8-4-a-21-4-22-4-2018-v-praze/
http://www.radambuk.cz/kurz-instruktora-skalniho-lezeni-12-13-5-a-26-27-5-2018-v-bechyni/
http://www.radambuk.cz/kurz-instruktor-aerobiku-7-8-4-2018-a-21-22-4-2018-v-praze/
https://www.cb-hl.cz/vzdelavani/18-zaklady-prace-s-facebookem
https://www.cb-hl.cz/vzdelavani/21-to-se-mi-libi
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Ve chvíli, kdy vlastníte Facebook stránky a přemýšlíte, jak vytvořit atraktivní obsah, ale nevíte si 
rady... Počet "To se mi líbí" je ve spoustě ohledech stále směrodatným ukazatelem, zda jste svou 
práci odvedli - přinejmenším - dobře. Co se lidem líbí a jak vytvořit příspěvek, který převálcuje vaši 
konkurenci? 
Víte, kdo je Váš klient? https://www.cb-hl.cz/vzdelavani/22-vite-kdo-je-vas-klient 
20. 2. 2018, 1300 — 20. 2. 2018, 1600 Kapacita: 0 / 8 účastníků Zaměření: On-line marketing  
Znáte dobře svého klienta? Díky možnostem cílení, které Facebook nabízí, dokážete oslovit přesně 
takového uživatele facebooku, který vyhovuje Vašim kritériím. Tento workshop uzavírá trilogii 
přednášek od základů Facebooku až po správně nastavenou reklamu a její dynamiku. 
Instagram - proč a koho sledovat? https://www.cb-hl.cz/vzdelavani/23-instagram-proc-a-koho-
sledovat 
6. 3. 2018, 1000 — 6. 3. 2018, 1200 Kapacita: 2 / 10 účastníků Cena: Zdarma Zaměření: On-line 
marketing  
Prolomte ledy a vstupte to světa, kde máte 1 vteřinu na to zaujmout. 
Kontakt: Mgr. Tomáš Polanský 
produktový manažer 
mobil: +420 720 959 505 
e-mail: polansky@cb-hl.cz 
 

Informační centrum pro mládež České Budějovice 

V ICM Č. B. výroba klíčenek 
Informační centrum pro mládež České Budějovice 
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/ . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cb-hl.cz/vzdelavani/22-vite-kdo-je-vas-klient
https://www.cb-hl.cz/vzdelavani/23-instagram-proc-a-koho-sledovat
https://www.cb-hl.cz/vzdelavani/23-instagram-proc-a-koho-sledovat
mailto:polansky@cb-hl.cz?utm_source=mail_from_01/19/2018&utm_medium=cpc&utm_term=icmcb@radambuk.cz&utm_campaign=vzdělávání
http://www.radambuk.cz/vyroba-klicenek-v-icm-c-b/
http://www.radambuk.cz/vyroba-klicenek-v-icm-c-b/
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Aktualizované publikace ICM 
Národní informační centrum pro mládež vydalo aktualizované publikace o dobrovolnictví, práci 
a studiu v zahraničí. Stáhnout si je můžete zde - http://www.nicm.cz/publikace-studium-v-zahranici-
a-prace-v-zahranici-volne-ke-staze. 

 

  

 Nová aplikace iQčko 

iQčko je nová aplikace, která Vám 
usnadní přístup k informacím o ICM. 
Najdete zde užitečné rady, informace 
o ICM, tipy na akce ve Vašem okolí, 
zábavné soutěžní kvízy a mnoho dalšího. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 
  

http://www.nicm.cz/publikace-studium-v-zahranici-a-prace-v-zahranici-volne-ke-staze
http://www.nicm.cz/publikace-studium-v-zahranici-a-prace-v-zahranici-volne-ke-staze
http://www.nicm.cz/files/user-49592/dobrovolnictvi.jpg
http://www.nicm.cz/files/user-49592/studium_v_zahr.jpg
http://www.nicm.cz/files/user-49592/prace_v_zahr.jpg
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Informace z ČRDM 
Zástupci ČRDM u ministra školství 
Autor: Aleš Sedláček - ČRDM  
 

Zástupci České rady dětí a mládeže se potkali 
s novým ministrem školství Robertem Plagou. 
Setkání se neslo v příjemném duchu. 
 
Probrali jsme současnou finanční situaci směrem 
k organizacím dětí a mládeže. Jako problém jsme 
označili investiční dotační program. Zatímco 
administrativa narůstá, objem prostředků je stále 
stejný. Vysvětlili jsme, že se ještě nepovedlo ani 
opravit všechny domy z Fondu dětí a mládeže, že se 

rekonstrukce objektů táhnou dlouhá léta. Objem prostředků je nutné navýšit. Členská základna roste 
a je zapotřebí i posilovat infrastrukturu. 
Řešili jsme i šablonovitou výzvu z Operačního programu VVV, kterou MŠMT připravuje. Jakákoli 
možnost, jak pomoci dobrovolníkům, kteří s dětmi a mládeží pracují, je vnímána jako potřebná, 
naštěstí nejen ze strany ČRDM. Pan ministr přislíbil, že trend mírného nárůstu v oblasti neinvestic 
bude zachovaný, MŠMT se bude snažit dotáhnout šablonovitou výzvu a bude pracovat na novém 
investičním programu, ve kterém bude vyjednávat s Ministerstvem financí navýšení finančních 
prostředků. 
Dalším tématem byl dům na Senovážném náměstí, kde sídlí několik organizací dětí a mládeže, včetně 
ČRDM. MŠMT bere paragrafy zákona, který hovoří o tom, že dům má být využívaný pro účely dětí 
a mládeže, vážně. Postupně bude upravovat nájemní smlouvy a do plánu investic již zařadilo 
rekonstrukci objektu, která by měla začít v roce 2020. Jsme rádi, že po dlouholetých majetkových 
sporech je konečně možné dům rekonstruovat. Některé jeho části jsou již ve zcela nevyhovujícím 
stavu. 
Osobní komentář na závěr:  
Ministr Robert Plaga je na MŠMT již třetím rokem. Zkušenost získal ve funkci náměstka. Je to výhoda, 
protože situaci v úřadu i jednotlivá témata zná, přinejmenším z porad vedení. Při jednání vyjádřil 
plnou důvěru přítomnému náměstkovi Karlu Kovářovi i řediteli Michalovi Urbanovi. Svoji roli bere 
zodpovědně, přesto s nadhledem. Když jsme se loučili s pozváním na oslavy 20 let ČRDM 12. června 
do Roztok na zámeček, odpověděl, ať pošleme dvě pozvánky, jednu na jeho jméno a druhou beze 
jména. Připouští si, že jeho fotografie přibude do galerie na chodbě a brzy ho může nahradit někdo 
jiný. Kdyby bylo na mně, tak by tam mohl klidně zůstat :-) 
Aleš Sedláček 
Schůzky 11. ledna 2018 se za ČRDM účastnili Aleš Sedláček, předseda ČRDM, Tomáš Hurt, 
místopředseda ČRDM (A-TOM), Kateřina Brejchová, ekonomka Pionýra a Josef Výprachtický, starosta 
Junáka – českého skauta. 
http://www.adam.cz/clanek-2018010035-zastupci-crdm-u-ministra-skolstvi.html 
 

http://www.adam.cz/clanek-2018010035-zastupci-crdm-u-ministra-skolstvi.html
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Druhá letošní Archa bude mít jako hlavní téma „Spolky v číslech“. Máte jí co 
nabídnout? 
Statistické a další zajímavé číselné údaje se vztahem ke spolkové činnosti organizací pracujících pro 
děti a mládež. Tak by měla vypadat náplň hlavního tématu druhé letošní Archy. Téma zní „Spolky 
v číslech“ – a je klidně možné, že právě evidence vedená Vaší organizací či některou z jejích 
organizačních složek (a to v rozmanitých směrech, vývojem dotací počínaje a vybaveností účastníků 
letních táborů chytrými telefony konče) může být jedním z kamínků v mozaice obsahové skladby 
chystané Archy. Máte-li jí tedy co nabídnout, zašlete prosím svůj příspěvek na e-mailovou adresu 
redakce: archa@crdm.cz, a to do uzávěrky 23. února. 
 

Stezkami ke kompetencím – máme pro Vás novou příručku 
Autor: Marek Krajči - ČRDM  

V uplynulých dvou letech jsme společně s polskými 
a litevskými partnery zkoumali a prakticky testovali 
různé způsoby, jak zvyšovat občanské a sociální 
kompetence mladých lidí. 
 
Co tyto kompetence jsou a proč je důležité je rozvíjet 
pro život v demokratické společnosti? Co jsme 
v projektu vyzkoumali a k čemu jsme dospěli? To zjistíte 
z naší publikace Stezky. 

Kromě toho v ní představíme naši metodu, jak tvořit vzdělávací aktivity pro mladé lidi, které jsou 
skutečně zakotveny v jejich životech, nebo jak ověřit, zda a co se účastníci Vašich aktivit naučili. 
Publikace byla vydána s podporou programu Evropské unie Erasmus+. 
Tištěnou příručku si můžete bezplatně objednat pomocí online 
formuláře:http://shortlinks.crdm.cz/stezky-objednavka 
Více o projektu a jeho výstupech se dozvíte na webu: http://findthemethod.eu/?lang=cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:archa@crdm.cz
http://shortlinks.crdm.cz/stezky-objednavka
http://findthemethod.eu/?lang=cz
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Informace z členských spolků 
 

 
 
Martina Švambergová 
výtvarný ateliér TVOR 
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Vážení rodiče, 
zveřejnili jsme nabídku příměstských a pobytových táborů na rok 2018. 
Vaše dítě můžete přihlásit na našich stránkách www.m-tes.cz, na e-
mailové adrese info@m-tes.cz nebo telefonicky na číslech 385 310 201, 

385 310 202. Na základě předběžného přihlášení Vám bude zaslána na e-mail /případně poštou/ 
závazná přihláška s pokyny. 
Mgr. Lenka Balážová 
M-tes 
e-mail  info@m-tes.cz 
mob. 603 514 734 
tel. 385 310 201 
www.m-tes.cz 

http://www.radambuk.cz/tvor-z-s-primestske-tabory-a-program-klubka-na-unor/ 
 
 

Akce M-centrum pro mladou rodinu - únor, březen 
NOC S ANDERSENEM - v pátek 30. března 2018 od 16.00 hodin  
KARNEVAL - v neděli 25.března 2018 od 14 hodin 
KARNEVÁLEK - v úterý 27. února 2018 od 10:00 hodin 
Velikonoční workshop s Kajkou Hátleovou - ve středu 21.března 2018 od 19.00 
hod. pro děti a dospělé 

M-Centrum pro mladou rodinu, z.s. 
A. Barcala 1791/40 
370 05 České Budějovice 
tel..720 252 816 
www.mc-maj.com 
E-mail:mcmaj@seznam.cz 
 

Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Koloušci pořádá turnaj- Ringo 2018 

Tradiční turnaj oblíbeného netradičního sportu se v roce 2018 přesouvá do nových prostor. 
Uskuteční v tělocvičně II. ZŠ v Pelhřimově (ZŠ Komenského) v sobotu dne 3.března 2018 od 9:00 
hod. Změna místa nám především umožní hru dvou zápasů souběžně, což je nespornou výhodou 
oproti stávajícím prostorám v Božejově, které v posledních letech již nevyhovovaly počtu 
přihlášených družstev. Prezence proběhne v době od 8:20 do 8:50 hod. Hrají trojčlenná družstva v 
kategoriích mladší děti (do 12-ti let), starší děti (do 16-ti let) a dospělí.  Startovné činí 60,- Kč za 
účastníka, tj. 180,- Kč (případně 240,-) za družstvo, a je splatné při prezenci (členové PS Koloušci mají 
slevu 20,- Kč). Hraje se dle upravených pravidel ringa, platných pouze pro tento turnaj.  Uzávěrka 
přihlášek je v pondělí 26.února 2018 ve 20:00 hod.! Přihláška do turnaje zde.  Nutností je obuv do 
tělocvičny! V průběhu akce bude v místě konání zajištěn prodej občerstvení (párek, limo, sušenky,...). 
Aktuální pravidla turnaje k nahlédnutí zde. 
 
 
 
 

http://www.m-tes.cz/
mailto:info@m-tes.cz
mailto:info@m-tes.cz
http://www.m-tes.cz/
http://www.radambuk.cz/tvor-z-s-primestske-tabory-a-program-klubka-na-unor/
http://www.mc-maj.com/
https://goo.gl/forms/EQkIG2heH5tMkkyn1
http://www.kolousci.pionyr.cz/ringo.htm
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ICM JH 

 
 

Výhody studentů aneb Proč jít na vysokou? 
Názor, že vysoká škola je jediná záruka na kvalitní a úspěšný život je dávno tabu. Spoustu studentů se 
po střední škole těší na to, až si budou moci vydělat své vlastní peníze, odstěhovat se od rodičů a žít 
svůj dospělácký spokojený život. Krásně se to říká, ale těžko dělá. Spoustu studentů ve 4. ročníku SŠ 
totiž zjistí, že nakonec ještě tak moc nechtějí pracovat a jejich studijní výsledky nejsou až tak špatné a 
rozhodnou se tedy pro VŠ. Jaké to má výhody? 

1. Osobní rozvoj 
Lidé, kteří pracují na plný úvazek často litují toho, že nemají tolik času na svůj osobní rozvoj, 
jak by si představovali. Studenti vysokých škol se bát nemusí, ačkoliv mají spoustu testů a 
zkoušek, mají čas na svůj osobní rozvoj a zlepšovat se v tom, co je opravdu baví a naplňuje. 
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2. Čas na koníčky 

Při pojmu „vejška“ se všem vybaví spousta knih a učení. Někdy tomu tak je, ale není to 
pravidlo. Studenti, kteří studují, tak i při všech zkouškách stíhají své koníčky a mají tak 
možnost se odreagovat. 
 

3. Brigády 
„Chudý studentský život“, také jste tento pojem už slyšeli? Všem studentům schází peníze. 
Většinou nestíhají chodit do práce na plný úvazek ovšem taková brigáda, která není 
každodenní a je dobře placená, takovému „chudému“ studentovi dokáže pobyt na koleji 
velice zpříjemnit.  
 

4. Lepší pracovní uplatnění 
Studenti, kteří studují střední školu a nastoupí poté ihned do práce mají horší uplatnění a 
finanční ohodnocení než vysokoškoláci. Získání titulu pomůže studentovi VŠ lépe se uplatnit a 
získat tak práci podle svých představ. 
 

5. Noví lidé, nová místa 
Díky vysoké škole získáte spoustu nových kamarádů, navštívíte spoustu nových míst a získáte 
spoustu nových zkušeností. 
 
Autor: Zuzana Gerlová, ICM Jindřichův Hradec z. s. 

 

Další informace 

Dotačního program města České Budějovice na podporu volnočasových 
aktivit v roce 2018 

http://c-budejovice.cz/cz/magistrat/dotace/volny-cas/stranky/oblast-volnocasovych-
aktivit.aspx 
Město České Budějovice bude podporovat rozvoj pravidelné zájmové činnosti dětí a 
mládeže na území města České Budějovice s cílem udržení stávající činnosti 

organizací, zabývajících se volnočasovou aktivitou dětí a mládeže i podporu nově vzniklých. 
 Dotační program v roce 2018 je zaměřen na: 

cíl 1    podporu činnosti stávajícím i nově vzniklým organizacím, které se zabývají volnočasovými 
aktivitami dětí a mládeže do 18 let 
cíl 2    podporu činnosti organizacím poskytujícím volnočasové aktivity handicapovaným dětem a 
mládeži do 18 let 

 Opatření dotačního programu 
Opatření č. 1 :    Příspěvek na celoroční činnost 
Opatření č. 2 :    Příspěvek na jednorázové akce 
Opatření č. 3 :    Příspěvek na příměstské tábory 
 

http://c-budejovice.cz/cz/magistrat/dotace/volny-cas/stranky/oblast-volnocasovych-aktivit.aspx
http://c-budejovice.cz/cz/magistrat/dotace/volny-cas/stranky/oblast-volnocasovych-aktivit.aspx
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VÝSLEDKY PROGRAMŮ STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A 
MLÁDEŽÍ PRO ROK 2018 
MŠMT schválilo rozdělení státních dotací v Programech státní podpory práce 
s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2018. K podpoře 

v programech 1 - 4 je navrženo 99 projektů v celkové částce 181 402 414 Kč. 
Výsledky_Program_1 
Výsledky_Program_2 
Výsledky_Program_3 
Výsledky_Program_4 
Informace pro úspěšné žadatele: 
Všechny organizace, kterým byla schválena státní dotace pro rok 2018 s rozpočtem sníženým 
oproti požadavku, musí projít procesem tzv. akceptace. Ostatní organizace, které obdrží dotaci ve 
výši, kterou požadovaly, nemusí projít procesem akceptace. Těmto organizacím bude automaticky 
vygenerován rámcový projekt a rozpočet ze systému ISPROM (u programů 1 a 3 rozpočet po 
aktivitách, u programů č. 2 a 4 rozpočet po nákladových položkách) a přiložen k rozhodnutí o 
poskytnutí dotace. Ve výsledkových tabulkách jsou částky u organizací, které nemusejí provádět 
akceptaci, podbarveny zeleně. 
  
Proces akceptace: 
V rámci procesu akceptace musí organizace vyplnit tzv. akceptační protokol, který je třeba vložit do 
ISPROM nejpozději do 17. února 2018 do 24 hod. a který společně s rámcovým projektem bude 
přílohou rozhodnutí o poskytnutí dotace. Akceptační protokol tvoří jeden xls soubor a je složen ze tří 
částí nacházejících se ve třech listech (viz Formulář akceptačního protokolu).  
Akceptační_protokol_pro programy 1 a 3 
Akceptační_protokol_pro programy 2 a 4 
Každá organizace na prvním listu vyznačí, zda 
1. projekt zrealizuje v plné výši a v plném rozsahu aktivit i při snížení dotace oproti požadavkům nebo 
2. dojde ke krácení celkového rozpočtu projektu předloženého v žádosti, a tím i k úpravě ve věcném 
plnění projektu oproti vyplněné žádosti. 
 V případě 1 ve druhém listu zaškrtne pouze předpřipravenou formulaci a nebude nic dalšího 
vypisovat. Ve třetím listu vyplní formulář „upravený rozpočet projektu“. Původní údaje musí být 
totožné s údaji uvedenými v žádosti, upravený rozpočet musí být v souladu s poskytnutými 
finančními prostředky. Tzn. součet položek v upraveném rozpočtu dle přidělené dotace musí 
odpovídat schválené dotaci pro rok 2018 i schválenému členění na osobní náklady a ostatní. 
V případě 2 ve druhém listu vyplní stručně úpravu v popisu projektu, příp. cílech a cílových skupinách. 
Ve třetím listu vyplní formulář „upravený rozpočet projektu“. Původní údaje musí být totožné s údaji 
uvedenými v žádosti, upravený rozpočet musí být v souladu s poskytnutými finančními prostředky. 
Tzn.  součet položek v upraveném rozpočtu dle přidělené dotace musí odpovídat schválené dotaci 
pro rok 2018 i schválenému členění na osobní náklady a ostatní. 
Akceptační protokol organizace nahraje do ISPROM nejpozději do 17. února 2018. Nedodání 
akceptačního protokolu může být důvodem k odejmutí celé dotace na rok 2018. ISPROM bude pro 
vkládání akceptačních protokolů otevřen začátkem února, datum bude upřesněno v aktualitách 
ISPROM a v aktualitách odboru pro mládež na webové stránce MŠMT. Akceptační protokol se bude 

http://www.msmt.cz/file/45602_1_1/
http://www.msmt.cz/file/45603_1_1/
http://www.msmt.cz/file/45604_1_1/
http://www.msmt.cz/file/45605_1_1/
http://www.msmt.cz/file/45606_1_1/
http://www.msmt.cz/file/45607_1_1/
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nahrávat do ISPROM obdobně jako vyúčtování dotace, tzn. u projektu bude tlačítko „nahrát 
akceptační protokol“. Nahrán bude ve formátu PDF, a bude obsahovat všechny tři listy v jednom 
souboru, včetně podpisu statutárního zástupce na první stránce. Zároveň bude do systému ISPROM 
vložen ve formátu xls. Po nahrání, stejně jako v případě vyúčtování, doporučujeme průběžně 
sledovat stav projektu v ISPROM, protože akceptace může být v období po 18. 2. 2018 vrácena 
k přepracování do daného termínu. Pokud byste na tuto výzvu nereagovali, může to odbor pro 
mládež považovat za nedodání akceptace. Stav projektu „akceptace přijata“ znamená, že Vámi 
vložený akceptační protokol je v pořádku a další postup v přípravě rozhodnutí je již na straně MŠMT. 
Upozorňujeme, že po proběhlé akceptaci není v průběhu roku již možné snížení celkového rozpočtu 
dotace o více jak 30 %. 
Dále upozorňujeme, že helpdesk funguje pouze v pracovních dnech, tzn. před uzávěrkou pro 
akceptaci naposledy dne 16. 2. do 15 hod. Dotazy zaslané po tomto termínu již nebudou 
pravděpodobně zodpovězeny. 
  
Informace pro neúspěšné žadatele: 
Pokud jste v letošním roce ve výběrovém řízení neuspěli, je další možnost financovat činnost vaší 
organizace v rámci výzev, které budou vyhlašované jednotlivými kraji. MŠMT v roce 2018 podporuje 
všechny kraje ČR kromě Karlovarského v rámci dotačního programu „Naplňování Koncepce podpory 
mládeže na krajské úrovni“. Jednotlivé krajské výzvy na podporu volnočasových aktivit v NNO budou 
zveřejňovány postupně v prvních měsících roku 2018 a my o nich budeme na webu MŠMT 
informovat, v sekci Finanční podpora/Podpora na krajské úrovni. 
http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-programu-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-2 
 

VÝSLEDKY DOTAČNÍHO PROGRAMU „PROGRAM NA PODPORU 
INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ROCE 2018“ 
MŠMT schválilo rozdělení státních dotací v „Programu na podporu Informačních center pro mládež v 
roce 2018 “. K podpoře je navrženo 19 projektů s požadavky 5.454.519 Kč. 
http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-dotacniho-programu-program-na-podporu-
informacnich?source=rss 
 

Znáte portál Mladý zdravotník? 
Autor: redakce ČRDM 
Chcete se s námi něco nového dozvědět, mnohému naučit nebo jen tak vyzkoušet své znalosti 

v oblasti první pomoci...? Pak klikněte 
na www.mladyzdravotnik.cz. 
 
Český červený kříž spustil 1. ledna 2018 nový 
portál, jehož cílem je vytvořit přitažlivé a užitečné 
stránky pro sdílení důvěryhodného obsahu 
z oblasti první pomoci a zdravotní výchovy 
a nabídnout funkční a praktický nástroj také 
pro pedagogy a lektory první pomoci. 
 

http://www.msmt.cz/mladez/podpora-na-krajske-urovni
http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-programu-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-2
http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-dotacniho-programu-program-na-podporu-informacnich?source=rss
http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-dotacniho-programu-program-na-podporu-informacnich?source=rss
https://mladyzdravotnik.cz/
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Portál Mladý zdravotník je stejně jako celý projekt ČČK První pomoc dětí a mládeže zaměřen 
primárně na děti a mládež ve zdravotnických kurzech a kroužcích a na učitele (školitele), kteří v nich 
s dětmi pracují. Cílovou skupinou je ale i široká veřejnost. 
Portál má pomoci přitáhnout zájem dětí a mládeže k problematice zdraví a péče o něj, a to nejen 
kvalitním obsahem, ale i příjemným grafickým pojetím, a přispět tak ke zvyšování úrovně zdravotní 
vzdělanosti národa. 
Portál přináší trvalé zpřístupnění důležitých a zajímavých informací na jednom místě a i když navazuje 
na starší tištěné publikace ČČK (např. Mladý zdravotník), jistě zasáhne větší počet osob, neboť bude 
stále dostupný a bude také doplňován a rozšiřován o další informace. 
Portál vznikl za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR, poděkování patří i společnosti Boomerang 
Communication, která jej vytvořila. 
Zdroj: stránky ČČK www.cervenykriz.eu 
http://www.adam.cz/clanek-2018010027-znate-portal-mlady-zdravotnik.html 
 

Aplikace Záchranka - Je to tady! Spojili se dva profíci  
Dneškem začíná velká akutalizace #zachrankaapp. Pokud si Záchrankou zavoláte pomoc na horách, 
aplikace to sama rozezná a pošle nouzovou SMS s vašimi GPS souřadnicemi, stavem baterie, 
zdravotními údaji a kontakty na osoby blízké nejen záchranářům, ale i Horská služba ČR - oficiální 
stránka. Teď už jste s námi v bezpečí nejen doma, ve městech a údolích, ale i na horách! 
Děkujeme všem partnerům a zejména Nadace Vodafone Česká republika a Česká pojišťovna, že toto 
spojení umožnili. 

 
 

 
 
První pomoc v mobilu - aplikace od Českého červeného kříže 
 
Magazín Mladého zdravotníka, aplikace První pomoci od Českého 
červeného kříže. 
https://mladyzdravotnik.cz/ 
 
 
 
 

http://www.cervenykriz.eu/cz/682.aspx
http://www.adam.cz/clanek-2018010027-znate-portal-mlady-zdravotnik.html
https://www.facebook.com/hashtag/zachrankaapp?source=feed_text&story_id=1547611828651209
https://www.facebook.com/horskasluzba.cz/?fref=mentions
https://www.facebook.com/horskasluzba.cz/?fref=mentions
https://www.facebook.com/NadaceVodafone/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ceskapojistovna/?fref=mentions
https://mladyzdravotnik.cz/
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Burza filantropie 
Neziskové organizace mohou od 22. ledna do 19. března přihlašovat své projekty prostřednictvím 
elektronického formuláře. Přihlášení probíhá prostřednictvím odkazu 
http://www.burzafilantropie.cz/jihoceskykraj/burza-2018/prihlasovaci-formular/ 
Po kliknutí na odkaz najdete přihlašovací formulář, dále i pravidla Burzy filantropie a další informace. 
Pro zájemce bude 7. března uspořádán seminář Jak napsat projekt. Vyvrcholení Burzy filantropie 
proběhne dne 18. června 2018. 
Stále váháte, zda se do zapojit? Burza filantropie vznikla jako projekt a systém, který pomáhá 
propojovat neziskový, podnikatelský a veřejný sektor. Probíhá již ve čtyřech krajích a celková podpora 
pro 232 projektů představuje hodnotu darů v částce 7 680 500 Kč. 
Nechte se inspirovat úspěšnými projekty na www.burzafilantropie.cz. Zde také najdete další 
informace o Burze filantropie. 
Ing. Jarmila Mandžuková 
DialogCB, z.s. 
Riegrova 51 
37001 České Budějovice 
720 025 806, mandzukova@dialogcb.cz 

 

 

Klapíkova inspirace 
 

Tvoření pro děti – Valentýn  

Přinášíme Vám několik zajímavých inspirací pro kreativní tvoření s dětmi i pro děti. Srdíčkové 

téma: den svatého Valentýna, dárek mamince nebo tatínkovi, apod. Pokud vytvoříte sami něco 

podobného, pochlubte se ostatním a zašlete nám do redakce fotografii svého výtvoru… dárková 

krabička, přáníčko, srdíčkové zvířátko, aj.  

 

 

 

 

 

 

http://www.predskolaci.cz/valentyn-inspirace-namety/9380 

http://www.burzafilantropie.cz/jihoceskykraj/burza-2018/prihlasovaci-formular/
http://www.burzafilantropie.cz/
mailto:mandzukova@dialogcb.cz
http://www.predskolaci.cz/valentyn-inspirace-namety/9380
http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2010/02/valentyn-2010-kocici-prani.jpg
http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2010/02/valentyn-2010-sova.jpg
http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2010/02/valentyn-2010-srdce-na-zaveseni.jpg
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http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2010/02/valentyn-2010-srdicka-s-nozickama.jpg
http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2010/02/valentyn-2010-kocici-pranicka.jpg
http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2010/02/valentyn-2010-sovicky.jpg
http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2010/02/valentyn-2010-motylek.jpg
http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2010/02/valentyn-2010-opicaci.jpg
http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2010/02/valentyn-2010-srdce.jpg
http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2010/02/valentyn-2010-prouzek-srdce.jpg
http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2010/02/valentyn-2010-prekvapeni.jpg
http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2010/02/valentyn-2010-venec-srdicek.jpg
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Inspirace hry 

Elektrárna 
Jeden hráč jde stranou tak, aby neslyšel, o čem se ostatní baví. Ti si mezi sebou zatím určí elektrárnu, 
zvonek a žárovku. Pak se všichni postaví do kruhu a chytnou za ruce. Hádač si stoupne doprostřed a 
jeho cílem je určit, kdo je elektrárna. Elektrárna má jako jediná možnost měnit směr el. proudu – stisk 
ruky. Každý, ke komu stisk dorazí, tento povel předá dál. Zvonek navíc zazvoní a žárovka blikne. 

Třídění mincí 
Hráč sedí u stolu a má zavázané oči. Před ním je smícháno několik druhů mincí (celkem asi 50). Cílem 
hráče je co nejrychleji tyto mince roztřídit na hromádky. 

Na klamanou (klepání) 
Všichni se posadí kolem stolu a vedoucí říká povely, podle nichž se hráči řídí: 
klepat – všichni klepají prsty o stůl 
klid – všichni dají ruce na stůl 
dolů – všichni dají ruce pod stůl 
Vedoucí sám předvádí jiný pokyn, než řekl. Kdo se splete nebo opozdí, vypadává. 

Košík ovoce 
Hráči sedí v kruhu, každý na své židli a jsou rozděleni na citróny, pomeranče, jablka a broskve. 
Vedoucí stojí uprostřed. Na povel „jablka“ si všechna jablka vymění místo. Vedoucí si také někam 
sedne. Kdo zbyde, přebírá roli vedoucího. Na povel „košík ovoce“ si každý musí s někým vyměnit 
místo 

Had 
Úkolem hráčů je vymýšlet podstatná jména o 5 písmenech tak, aby v nich určité písmeno bylo na 
správné pozici. Kdo jich napíše za 5 min více (udělá delšího hada), vyhrává. 
Př.: 5 písmen, písmeno „k“ 
Kořen 
vKlad 
vzKaz 
látKa 
kolíK 
desKa 
šaKal, atd. 

Pírka ptáka ohniváka 
Nastříhejte z barevného papíru deseticentimetrové proužky a rozmístěte je různě po šatech „ptáka 
ohniváka“ hráči se jeden po druhém pokouší mu 1 papírek sebrat, aniž by se jich dotkl „pták ohnivák“ 
se zavázanýma očima. 

http://www.strediskohrozen.cz/hry-na-schuzku/ 

http://www.strediskohrozen.cz/hry-na-schuzku/
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