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Červen 2018 

Milí přátelé,  

vychází poslední elektronický zpravodaj před letními prázdninami, a tak bychom rádi popřáli všem 

dětem  příjemně prožité prázdniny plné nových zážitků, kamarádů a sluníčka a vedoucím ze spolků 

pohodové tábory  bez úrazů!!! 

 

Informace z RADAMBUKu, z kroniky akcí 
 

25. - 26.5.2018  
RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. připravil tradičně na termín 25.- 26. 
května 2018 akci pro děti a mládež - BAMBIFEST České Budějovice. V krajském městě České 
Budějovice je tato přehlídka již neodmyslitelně tradičním projektem, který přispívá k rozšiřování 
povědomí veřejnosti o aktivitách dětí a mládeže ve volném čase. Díky akci mají každoročně tisíce dětí 
možnost vybrat si tu nejlepší volnočasovou aktivitu.  

Akce se konala letos nově v areálu Výstaviště v 
Českých Budějovicích, kde bylo postaveno 
pódium se zastřešeným hledištěm a lavičkami. 
Toto pódium sloužilo pro jednotlivá kulturní 
vystoupení a zároveň tvořilo přirozené centrum 
dění.  
Akci v pátek slavnostně zahájili spolu s předsedou 
RADAMBUKu Ing. Peterem Padúchem pozvaní 
hosté – primátor Statutárního města České 
Budějovice Ing. Jiří Svoboda, náměstek primátora 
Mgr. Petr Podhola a vedoucí oddělení mládeže z 
odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského 
úřadu Jihočeského kraje Mgr. Miroslav Hrdina. Po 

celé dva dny se na pódiu střídala hudební, pěvecká, divadelní a taneční vystoupení dětí ze spolků dětí 
a mládeže, domů dětí a mládeže, mateřských, základních a uměleckých škol. Pro malé návštěvníky 
byla připravena divadelní pohádka Čarodějnická nevěsta Divadelního souboru J.K.Tyl a vystoupení 
klauna Proužka z HUGO divadelního klubu. V pátek RADAMBUK pozval širokou veřejnost na koncert 
zpěváka Milana Peroutky s kapelou Perutě. 
Českobudějovickému publiku se představil s kytarou 
zpěvák Matyáš Cahák a folková zpěvačka Eliška 
Kotlínová s kapelou Votvíráci. Srdce potěšila a diváky 
roztančila tradičně kapela KONÍČEK. 
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PROGRAM PÓDIOVÝCH VYSTOUPENÍ - PÁTEK 25.5.2018 
9,45  -  10,00    MŠ Pištín 
10,00 – 10,15  Slavnostní zahájení s pozvanými hosty 
10,15 – 10,55   Operka Červená Karkulka - Slavíčci ZŠ 
Hluboká 
10,55 – 11,00   Dear future husband by Megham Trainor – 
Žluťásci ZŠ Grünwaldova 
11.00 – 11,05  Losování o ceny 
11,05 – 11,15   Jdem krást – taneční skupina BEZ DDM Č.B. 
11,15 -  11,20  Mažoretky kadetky Včeličky DDM Český 
Krumlov 
11,20 -  11,25  Havajský tanec a Drum sólo – Orientální tance DDM Český Krumlov 
12,30 -  13,00   Když nás láska hřeje, dobře se nám pěje - pěvecké sbory SFORZATO a                   
                           FORTISSIMO ZŠ Čestice 
13,00 – 13,05  Losování o ceny 
13,05 – 13,35   Matyáš Cahák – zpěv s kytarou 
13,35 – 13,40   Vodník – Jitřenka taneční country kroužek ZŠ Čestice 
13,40 – 13,50   Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „Naše země stoletá“ 
13,50 - 13,55    Když už nemůžeš - DDM Č.B. Dancers 
13,55 – 14,00   Rumburakův tah - Jitřenka  taneční country kroužek ZŠ Čestice 
14,00 – 15,00   Jen tak pro radost  - Kapela Koníček  
15,00 - 15,05    Losování o ceny 
15,05 – 15,10   Svíčková – Cvičení kluků a holek, DDM Týn nad Vltavou 
15,10 - 15,15    Vojáci – Disco rebels, DDM Týn nad Vltavou 
15,15 - 15,20    Skotské léto - Disco rebels, DDM Týn nad Vltavou 
15,20 - 15,25    Rozvíjej se poupátko -  Gymnastika přípravka, DDM Týn nad Vltavou 
15,25 - 15,30    Berušky – Tanečky Kopretina, DDM Týn nad Vltavou 
15,30 -  15,35   Zlaté střevíčky - Tanečky Kopretina, DDM Týn nad Vltavou 
15,35 -  15,40   Vystoupení štěstí a radosti – Orientální tance, DDM Týn nad Vltavou 
15,40 -  15,45   Army of sun – Sunny dance, DDM Týn nad Vltavou 
15,45 – 15,50    Autíčka – Žížalky, Danceline studio 
15,50 – 15,55    Koralína a svět za tajemnými dveřmi – Berušky, Danceline studio 
15,55 – 16,00    Street party – DDM Č.B. Black and white 
16,00 – 16,30    Starlette mažoretky České Budějovice  
                            Defilé – Ministarlette 
                            Bond – Ministarlette 
                            Barbora Ježková 
                            Zuzana Dvořáková 
                            Anna Pivovarčíková 
                            Šárka Prokešová 
                            Adriana Blažejová 
                            Alexandra Vaněčková 
16,55 – 17,00  Losování o ceny 
17,00 – 18,00  Milan Peroutka a kapela Perutě - koncert 
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PROGRAM PÓDIOVÝCH VYSTOUPENÍ - SOBOTA 26.5.2018 
9,40 -  9,45       Cola song – M-tes Disco tance    
9,45 -  9,50       Kouzlo pod závojem - Nadirah Falah DDM Č.B. 
9,50 - 10,00     Co jsme se naučili - Dětský aerobic MC Máj  
10,00 -10,05    Street gang – M-tes Street gang 
10,05 -10,30     Jambo - Afrika - KAMI  
10,30 - 10,35    Lepo lepo – M-tes Disco dance  
10,35 - 10,45    Dance aerobic začátečníci - Aerobic MC Máj 
10,45 - 10,50    Grónská zem - Danceline studio Myšky   
10,50 - 10,55    Červená Karkulka - Danceline studio Žabky   
10,55 – 11,00   Pošťák Pat  - Danceline studio Broučci   
11,00 – 11,05   Losování o ceny 
11,05 – 11,10   Feel it still - Street gang  M-tes 
11,10 - 11,45    Vystoupení klauna Proužka – HUGO divadelní klub z.s. 
11,45 - 12,15    Barcalky – MC Máj 
13,00 – 13,05   Losování o ceny 
13,05 - 14,45   Čarodějnická nevěsta - divadelní soubor J.K.Tyl Č. B.  - divadelní pohádka 
14,50 – 14,55    Locika - Baby centrum Šikulka  
14,55 – 15,00    Frozen - Šarm   
15,00 – 15,05   Losování o ceny 
15,05 – 15,10    Myšlenky na vodě  - Danceline 
studio Tučňáci  
15,10 – 15,15    Bonjours Paris - Danceline studio 
Klokánci   
15,15 – 15,20    Ledové království - Baby 
centrum Šikulka  
15,20 – 15,25    Život - Šarm  
15,25 – 16,25    Kotlínová Eliška  a Votvíráci 
16,25 – 16,30    Šíleně smutná princezna - 

Danceline studio  Koťata 
16,30 – 16,35    Putování odvážné Vaiany - 
Danceline studio Lvíčata 
16,35 – 17,00    Barcalky – MC Máj 
17,00 – 17,05    Losování o ceny, ukončení 
akce 
Pro děti byla připravena bohatá nabídka 
aktivit ve stáncích - přehlídka možností pro 
volný čas, nabídky letních táborů, ukázky 
tábornických dovedností, nízké i vysoké 
lanové aktivity, prezentace Městské policie 
Č.B., Hasičského záchranného sboru 
Jihočeského kraje, Oblastního spolku Českého 

červeného kříže Č.B., BESIPu a Vodní záchranné služby ČČK Č.B., indiánské teepee, střelba z luku, 
slacklining, výroba placek – buttonů, boulderingová lezecká stěna, rodeo býk, hokejbalová hřiště a 
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hokejbalový turnaj, maskot čáp Klapík, skákací hrady, kurzy angličtiny pro děti,  výuka bojových 
umění, opičí dráhy pro nejmenší, ukázky zážitkové akce s pejsky, chemické a fyzikální pokusy, 
elektrokoloběžky, elektromobil TESLA, hry s koňskou tématikou, miniškolička práskání bičem, soutěž 
„Přelez, přeskoč, recykluj“, workshop na téma „Neplýtváme“, venkovní verze hry lasertag. Po celém 
areálu akce si mohly děti vyzkoušet hru a svou přesnost při střelbě z laserové zbraně na cíl, 
montessori aktivity, pocitový chodníček, kvízy a hlavolamy, výtvarné tvoření, zajímavosti z říše rostlin, 
jízdy na kanoích a raftech, sportovní soutěže, hry o Českých Budějovicích, RC auta, návštěvníci mohli 
navštívit historické vojenské kluby, výstavu čs.legií, 
hrát fotbal v zorbingových koulích a hrát spoustu 
dalších her a soutěží…… Účastníci si prověřili své 
znalosti týkající se obrany proti šikaně nebo 
kyberšikaně, zjistili, zda ví, jak se v takových 
situacích zachovat.  
Čáp Klapík (maskot RADAMBUK) zavedl děti do 
světa zábavy, her a poznání.  U jednotlivých 
organizací ve stáncích děti získávaly razítka do 
startovní karty, po splnění úkolů si vyzvedly 
v Infobodu malou odměnu. Vyplněné startovní 
kartičky postupovaly do losování o ceny, které 
probíhalo v liché hodiny na pódiu akce. Ceny do 
losování věnovali Jihočeský kraj, Knihy Dobrovský, 
Hopsárium, IGY centrum, Smrček souvenir servis a Decathlon.  
 

V Infobodu mohli návštěvníci odevzdat nepoužívané dioptrické brýle a zapojit se 
s RADAMBUKem do Sbírky brýlí pro Afriku.  
 
 
 

Informační centrum pro mládež České Budějovice (ICM 
Č.B.) postavilo v centru akce indiánské teepee 
a připravilo několik soutěží pro děti, mezi nimiž 
nechyběla střelba z luku, chytání ryb, slacklining 
a výroba buttonů. Na akci jsme si s návštěvníky 
připomněli letošní slavné výroční naší republiky 
a vyráběli jsme s dětmi národní stromy - lípy. Děti 
vyráběly a zdobily listy, které lepily na kmeny 
kartonových stromů. Na pódiu byli v pátek odměněni 
věcnými cenami vítězové komiksové a výtvarné soutěže 
Naše země stoletá, kterou ICM Č.B. vyhlásilo v dubnu. 
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PROGRAM VE STÁNCÍCH PŘIPRAVILI: 
 

1 Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s.. 

2 Keltoviny, z.s. 

3 Lasergame Club Písek 

4 Energy Centre České Budějovice, z.s. 

5 Informační centrum pro mládež Č.B. 

6 Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 

7 M-centrum pro mladou rodinu, z.s. 

8 Baby club Šikulka, z.s. 

9 VĚDA NÁS BAVÍ, o.p.s. 

10 Pionýr z.s. - Jihočeská krajská organizace Pionýra 

11 T.O.Ježci z.s. 

12 M-tes z.s. 

13 Cedems z.s. 

14 Městská policie České Budějovice 

15 Semenec, o.p.s 

16 KONÍČEK, o. p. s. 

17 Spolek Děti Řepice 

18 Potravinová banka Jihočeského kraje z.s. 

19 Vodní záchranná služba ČČK Č. Budějovice p.s 

20 Jazykové centrum Let's flow, z.s. 

21 Rybářský spolek Rybařík  

22 HUGO divadelní klub z.s. 

23 DECATHLON 

24 Tělovýchovná škola a půjčovna lodí Vydra  

25 Rodinné centrum Pomněnka, z.s.  

26 Europe Direct České Budějovice 

27 ELEKTROWIN a.s. 

28 Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z.s. 

29 Jihočeské zemědělské muzeum, o.p.s. 

30 Žabičky Horní Planá z.s. 

31 Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s. 

32 BESIP 

33 Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice 

34 TVOR , z.s. 

35 Československá obec legionářská z.s., Jednota Č.B.  

36 Fight club z.s. 

37 THEIA- krizové centrum o.p.s. 

38 Pionýr z.s. - Pionýrská skupina Jindřichův Hradec  
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39 ČSOB 

40 České Budějovice Vojtěcha Adalberta LANNY, zapsaný spolek 

41 Happy Times  

42 NEXT REALITY 

43 Lezeto 
 
Záštity přijali v letošním roce RNDr. Jan Zahradník – poslanec Poslanecké sněmovny PČR, hejtmanka 
Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská, náměstek hejtmany Mgr. Zdeněk Dvořák, Ing. Jiří Svoboda - 
primátor Statutárního města České Budějovice a Mgr. Petr Podhola – náměstek primátora pro 
školství a sociální věci.  

 
Na Výstavišti spolu s BAMBIFESTem byl pro děti 
připraven Dětský den s Armádou ČR, na 
kterém armáda prezentovala  svoji činnost 
techniku. 

 
 

Návštěvní doba 
Pátek - 8.00 – 18.00 hodin –  Den pro školy školní družiny  
Sobota -9.00 – 17.00 hodin – Den pro rodiny 

Čtvrteční stavbu akce provázelo nepříznivé bouřlivé 
počasí, které organizátorům stavbu komplikovalo, 
protože celý prostor akce byl zatopen vodou. 
Páteční počasí akci nakonec počasí přálo až na 
déšť, který provázel koncert kapely Perutě, voda 
odtekla a odměnou pro organizátory a návštěvníky 
bylo sobotní slunečné počasí. Celou akci provázela 
příjemná a přátelská atmosféra. Akci navštívilo 
téměř 6 000 návštěvníků. Program ve stáních 
připravilo 236 organizátorů ze 43 organizací, na 
pódiu akce vystoupilo 660 účinkujících z 38 
organizací a souborů, kteří představili 43 
pěveckých, hudebních, recitačních nebo tanečních 

vystoupení  
 
 
 

http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/fotogalerie/fotogalerie-2018/1513324013_cs_dd17_fb-c-01.jpg
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RADAMBUK děkuje všem organizátorům za 
pečlivou přípravu akce. Patří jim velký dík za to, 
že věnují svůj volný čas práci s dětmi a mládeží. 
Organizátorům ve stáncích patří dík za jejich 
připravené soutěžní disciplíny a zábavný 
program pro děti, všem účinkujícím za jejich 
krásná vystoupení, které pobavily a mnohdy i 
roztančily diváky u pódia a velký díky patří 
všem sponzorům, bez jejichž pomoci bychom 
akci nemohli zrealizovat.  Naším společným 
cílem bylo připravit pro děti a mládež  zábavný 
a poučný program, nabídnout jim aktivity pro 

volný čas a široké veřejnosti ukázat, co pro děti děláme. Důkazem našeho společného úspěchu byl 
dětský smích, který jsme slyšeli  a úsměvy, které jsme na akci u dětí viděli. Těšíme se se všemi na 
další setkání ve světě her, zábavy a dobré nálady na BAMBIFESTu v květnu 2019.  
http://budejovice.bambifest.cz/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://budejovice.bambifest.cz/
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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 byla rozdělena 
na jednotlivé projekty. 
http://jihocesky.mladezkraji.cz/  
 

 
 
 
 
 

Projekt 2.6.2018 - Dětská párty v Řepici  
Sobotní den 2.6.2018 si díky projektu Mládež kraji užily děti na Dětské párty v obci Řepice, kde byl 

připraven poutavý soutěžní a kulturní program, nechyběl skákací hrad, bungee running, aquazorbing, 

kouzelnické vystoupení, lukostřelba, střelba ze vzduchovky a kreativní dílničky.  

 

Projekt - Děti slaví svátek 3.6.2018 Tábor 
V neděli 3.6.2018 oslavilo 40 dětí svátek Den dětí na akci v Táboře, kde v dopoledních hodinách 

navštívily Housův Mlýn a po obědě rozhlednu Hýlačku a ZOO Tábor.  

 V Housově mlýně pro ně byly připraveny husitské hry, molitanová bitva, povídání o husitských 

zbraních a prohlídka filmové zbrojnice. Po obědě děti zdolaly schody rozhledny Hýlačka, odměnou jim 

byl krásný výhled na město Tábor a daleké okolí. Odpoledne strávily děti v ZOO Tábor, kde jim 

průvodkyně komentovala jednotlivá zvířata a shlédly komentovaného krmení medvědů a surikat. 

http://jihocesky.mladezkraji.cz/zaregistruj-napad
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Projekt 25.5.2018 – Koncert Milana Peroutky a 
kapely Perutě 
Na pátek 25.5.2018 jsme  na českobudějovické Výstaviště pozvali 
širokou veřejnost na koncert zpěváka Milana Peroutky a kapely 
Perutě. Všichni návštěvníci si koncert užili i přes kapky deště, které 
na ně padaly. Milan Peroutka fanoušky rozezpíval a roztančil. Na 
závěr koncertu jsme uspořádali pro fanoušky autogramiádu. Zpěvák 
podepsal fanouškům fotografie a se všemi zájemci se vyfotil. 
Koncertu se zúčastnilo cca 700 návštěvníků.  

 

Projekt - Lokální AVON pochod České 
16.6.2018 
 
Rádi bychom Vás pozvali do Českých Budějovic na 
charitativní akci – AVON pochod za zdravá prsa. 
Pochod se bude konat v sobotu 16.6.2018. 
Startujeme od Komunitního centra Máj v Č. 
Budějovicích, kde si můžete zakoupit trička. Na 
Sokolském ostrově je cíl a tam je připraven bohatý 
doprovodný program. Přidejte se k nám a 
přispějte na dobrou věc!!!!! 
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Projekt – Pohádkový les 8.6.2018 
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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 
18. - 20.5.2018 a 1. - 3.6.2018- Kurz Zdravotník zotavovacích akcí 
Během dvou víkendů absolvovalo 12 vedoucích z dětských spolků kurz Zdravotník 
zotavovacích akcí, který pro RADAMBUK připravila akreditovaná vzdělávací instituce 
PRESA s.r.o. Kurz byl založen na praktické průpravě založené na simulacích reálných 
situací. Úspěšní absolventi mohou vykonávat funkci Zdravotník zotavovacích akcí na 
dětských táborech, školách v přírodě a hromadných akcích pro veřejnost.  

 

 

 

 

 

 

4.6.2018 - Kurz první pomoci pro děti a mládež 

21 dětí  z Dětského diagnostického ústavu v Homolích 

absolvovalo kurz 1. pomoci, který připravil RADAMBUK  

na  pondělí 4.6.2018 . Účastníci si pod vedením zkušeného 

lektora Oblastního spolku Českého červeného kříže 

vyzkoušeli podání první pomoci, přivolání záchranky i 

zastavení krvácení. Nechyběly ani praktické rady na léto - 

jak se bránit úpalu a úžehu, jak pomoci kamarádovi nebo 

jak správně odstranit klíště. 

 

10.-13.5.2018 - vzdělávací kurz - Instruktor cykloturistiky 2018 

Ve dnech 10. - 13.5.2018 absolvoval 1 účastník z RADAMBUK vzdělávací kurz 
Instruktor cykloturistiky. Kurz organizoval BP Sport České Budějovice, který je 
držitelem akreditace MŠMT. Kurz probíhal v Lipně nad Vltavou.  
. 
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12.5.2018 - Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí 2018 
V sobotu 12.5.2018 úspěšně absolvovalo 7 

účastníků Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích 

akcí, který pro RADAMBUK lektoroval Mgr. Jan 

Sattran ze vzdělávací instituce PRESA s.r.o. Účastníci 

zakončili kurz písemným testem.  

 

 

 

 

12.6.2018 - kurz Řešení mimořádných událostí na akcích s dětmi a mládeží 
RADAMBUK připravil ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem JčK a Policií ČR vzdělávací kurz 
Řešení mimořádných událostí na akcích s dětmi a mládeží. Kurz proběhl úspěšně již před 2 roky, tak 
jsme se rozhodli ho zopakovat a rozšířit. Je určen všem pracovníkům s dětmi a mládeží od 15 let, 
vedoucím dětských táborů, vedoucím dětských kolektivů, instruktorům, rádcům…Je dobré si 
poslechnout, co se může při práci s dětmi a mládeží stát, jak se zachovat a jak tyto nepříjemné 
situace řešit, kde hledat pomoc…. 

Místo konání: Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04 České 
Budějovice 3, budova B - multimediální učebna č. 313. Parkování uvnitř areálu zajištěno, 
vchod z Pražské ulice, na vrátnici nahlásíte své jméno. 
Termín: úterý 12.6.2018 od 16,30 do 18,15 hodin 
Cena kurzu:  0 Kč 
Lektoři: zaměstnanci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Policie ČR 

Program kurzu: 

 
Kurz instruktor vodní turistiky 22. - 25.6.2018  - České Budějovice 

http://www.radambuk.cz/instruktor-vodni-turistiky/ 

 

  

p.č.  Téma 

1. 16:30 – 16:45hodin Ohlášení mimořádné události  

2. 16:45 – 17:30 hodin Psychologická podpora a informování médií při zvládání tragické 
události 

3. 17:30 – 17:45 hodin Příprava na evakuaci, další opatření ochrany obyvatelstva 

4. 17:45 – 18:15 hodin Činnost PČR – pátrací akce 

http://www.radambuk.cz/instruktor-vodni-turistiky/
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 

Výtvarná soutěž pro děti a mládež na téma „Naše země stoletá“ 
K příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky vyhlásilo ICM 
České Budějovice výtvarnou soutěž pro děti a mládež na téma „Naše země stoletá“. 
Na základě doručených soutěžních obrázků a komiksů byli účastníci rozděleni do třech 
věkových kategorií. V každé kategorii byli vybráni tři výherci. 
 

Kategorie 6 - 8 let 
1. Jana Stejskalová 
2. Jana Hovorková 
3. Adéla Jungwirthová 

 
Kategorie 9 - 14 let 
1. Samer Badi 
2. Kateřina Babická, Jindřich Slípka 
3. Martin Schönkypl 

 
Kategorie 15 - 18 let 
1. Oksana Dorošová 
2. Natálie Švecová 
3. Žaneta Nešpůrková 

 
 
 
Dále bychom rádi ocenili kolektivní práci žáků třídy II. L ZŠ pro sluchově postižené v Českých 
Budějovicích a nápaditý komiks od slečny M. Jindrové. 
 

Velice děkujeme všem, kteří nám zaslali své obrázky, a už teď se těšíme na ročník 2019! 
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Nové klíčenky v ICM 
ICM České Budějovice nově nabízí klíčenku velikosti 37 mm. Přijďte si k nám vyrobit 
originální klíčenky s vlastními motivy! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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! 
 
 

 
 
Ukončení sbírky víček pro Petra Housku z Řepice 
Z důvodu nízké výkupní ceny plastových víček byla bohužel 
sbírka pro pana Petra Housku ukončena. Pokud víte 
o někom, komu víčka mohou pomoci, ozvěte se nám, rádi 
budeme víčka sbírat i nadále. Děkujeme všem, kteří se 
do sbírky zapojili! 
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Informace z ČRDM 
 

 
20 let ČRDM: Rok1999 - aneb první Bambiriáda 
Autor: Michala K. Rocmanová  
Hned leden 1999 přinesl velkou věc, zmínili jsme ji už k minulému roku, neboť tehdy se chystala. Byla 
to historicky první Koncepce státní politiky ve vztahu k mladé generaci v ČR do roku 2002a byla 
schválena na schůzi vlády ve středu 6. 1. 1999. 

 
V časopise Archa č. 1, na straně 3 vyšel 
záznam z tiskové konference, kde Koncepci 
představil ministr školství Eduard Zeman. 
Tím jsme se dotkli další přelomové 
záležitosti, a tou bylo ono připravované 
médium, neboli ARCHA. Nesla 
podtitul Zpravodaj o výchově a využití 
volného času dětí a mládeže, a ten byl 
natolik neprůstřelný, že jsme nikdy lepší 
nevymysleli, a tak s ním vychází dodnes :-

)První číslo podle tiráže mělo uzávěrku 31. ledna 1999, ale chystalo se daleko dřív. Jako "redakce" je 
uveden Mgr. Martin Bělohlávek a Michala K. Rocmanová, akad. mal (tedy moje maličkost).A tady 
musím opět trochu odbočit. 
Kancelář ČRDM měla v té době pouhé tři pracovníky – ředitele a „holku pro všechno“ v jedné osobě 
Martina Bělohlávka, funkcí „výkonného“ místopředsedu Představenstva ČRDM, pak Jarku Syslovou, 
účetní a nakonec Pavla Růžičku, mladého muže na civilní službě. 
ARCHA 
Martin byl původním povoláním učitel-češtinář, takže na něj padla i ta hlavní část práce kolem 
redakční přípravy Archy. Navíc měl vše kolem dění v ČRDM z první ruky. Jenže práce v kanceláři bylo 
jak na několika kostelích, nespočetná jednání s úřady, vládou, Komorou mládeže, dalšími 
sdruženími... Pavel byl velmi výkonný sekretář, a pro Archu hlavně přepisoval texty do počítače. Já 
jsem v těch začátcích Arše měla dát hlavně grafickou tvář, postupně jsem ji převzala i redakčně. 
Konečnou podobu sazby Arše dávalo studio Lotos, které sídlilo na Senovážném v 1. patře. 
Bylo stanoveno, že Archa bude mít 10 čísel do roka, každé na jiné téma, a bude přinášet všecko, co se 
šustne v kanceláři či jinde, a bude se to týkat dětí a mládeže, a pochopitelně zprávy z činnosti 
členských sdružení. První a druhé číslo tedy postupně představilo zakládající členská sdružení 
a samotnou ČRDM. Třetí číslo mělo motto „Co nás pálí? Trápí? Tíží?“. Čtvrté bylo věnováno táborům, 
páté Bambiriádě, šesté se ptalo, kde vzít peníze na činnost, sedmé řešilo problematiku drog 
a závislostí. Osmé číslo mělo téma Práva dítěte, a dvojčíslo 9–10 se ohlíželo za uplynulým rokem 
a hledalo vizi pro další století. 
Bambiriáda 
Byla prvním velkým projektem ČRDM. Kancelář ČRDM, spousty dobrovolníků i členská sdružení žily 
touto akcí celé jaro. V podobě, v jaké se Bambiriáda na Střeleckém a Dětském ostrově představila, se 

http://www.msmt.cz/mladez/koncepce-statni-politiky?highlightWords=Koncepce+st%C3%A1tn%C3%AD+politiky+vztahu+mlad%C3%A9+generaci+%C4%8Cesk%C3%A9+republice+roku+2002
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konala podobná akce vůbec poprvé. Předcházely jí sice přehlídky činnosti dětí a mládeže s názvy 
Festival sdružení dětí a mládeže anebo Hrad patří dětem, jenže Bambiriáda se vymykala všemu, co se 
dosud dělalo. Tady vznikl svět sám pro sebe. Po Vltavě jezdil bambiriádní parník a převážel 
návštěvníky ze Střeláku na Dětský ostrov a zpátky. Na mostě byla zřízena tramvajová zastávka. 
Sdružení se předháněla v atrakcích pro děti. Vstupné se neplatilo, ale návštěvníci dostávali 
vstupenky, s kterými mohli levněji navštívit některá muzea.Branami té první Bambiriády prošlo za 4 
dny přes 32000 návštěvníků. Představilo se na ní 86 sdružení dětí a mládeže. Na pódiích se vystřídalo 
85 souborů a 12 sólistů, celkem 1750 účinkujících... Dalších 250 lidí byli organizátoři.Stavbu 
bambiriádního městečka měl na starosti Luděk Říha, a jak říkal, jeho tým zastřešil téměř 1200 
čtverečních metrů m2 plochy. K tomu zavěsil 1600 vlaječek s logem Bambiriády a dalších 4500 
bez loga...  
Součástí Bambiriády byl i Dětský sněm, který zasedal v Senátu. Bambiriádní dění zevrubně zmapovalo 
celé jedno číslo zpravodaje Archa. 
Na otázku, kolik hodin práce stála příprava Bambiriády, Martin Bělohlávek odpověděl: „Hodiny 
nejdou spočítat. Já sám jsem pracoval čtrnáct hodin denně sedmkrát v týdnu. Se mnou celý přípravný 
štáb. A pak stovky lidí z jednotlivých sdružení. To budou určitě tisíce hodin práce.“ Bambiriáda se pak 
konala každoročně, postupně se rozrostla do několika dalších měst, několikrát se stěhovala 
po různých místech Prahy, a vydržela jako jeden z hlavních projektů ČRDM dlouhých 16 let. 
Co se ještě v roce 1999 stihlo? Martin Bělohlávek dokázal zajistit pro členská sdružení výhodné 
pojištění. 
Byla navázána spolupráce s Radou mládeže Slovenska. ČRDM také uspořádala tři semináře – Setkání 
99, Žijí s námi, a Přežijeme rok 20 000.Zástupci kanceláře se účastnili Celostátní velké výměny 
zkušeností (CVVZ) v Mostě. 
Uf. Vzhůru do dalšího roku. Čeká nás Milénium... 
http://www.adam.cz/clanek-2018050063-20-let-crdm-rok1999-aneb-prvni-bambiriada.html 
 

20 let ČRDM: Rok 1998, aneb Založení 
Autor: Michala K. Rocmanová  
Založení České rady dětí a mládeže předcházely mnohé události. A jednání. Dvoustranná i s více 

aktéry. Souhlasná i vzrušená. 
 
Ano, správně by tady měl být zmíněn 
ještě rok předcházející, který ten 
kolotoč sdružení dětí a mládeže 
spustil. Ale protože tomu, co 
předcházelo samému založení České 
rady dětí a mládeže, se budou 
věnovat další pamětníci, omezím se 
na několik zlomových bodů tohoto 
roku. 
Za prvé nespokojenost sdružení dětí 
a mládeže nastartovaly v roce 

předchozím "Klausovy úsporné balíčky", tedy krácení dotací, které se dotklo citelně financování 
činnosti.  

http://www.adam.cz/clanek-2018050063-20-let-crdm-rok1999-aneb-prvni-bambiriada.html
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Za druhé se dvě již existující "střechy" - tedy Kruh a Seskupení - nedokázaly domluvit na společném 
postupu vůči státu i zahraničí. 
Za třetí hned začátkem roku byl do funkce ministra školství jmenován filosof Jan Sokol, a ten velmi 
stál o to, aby se vytvoři, jak sám říkal: "jeden jediný reprezentativní a demokraticky legitimní partner 
státu, který by sdružení dětí a mládeže reprezentoval také v zahraničí." A tak pan ministr nelenil 
několikrát vydat se osobně přesvědčovat o výhodách takového spojení za vedením jednotlivých 
dětských organizací. Za Ústřední radou Junáka se vypravil dokonce na její dubnové zasedání 
do Nymburka. A pak, ještě v dubnu, svolal velké jednání zástupců Ministerstva školství se zástupci 
osmi největších dětských sdružení. 
Mezitím se ovšem děly jednotlivé dohovory mezi sdruženími.Těch, co spolu mluvili, a co se nakonec 
za cenu různých kompromisů dohodli, přibývalo. 
Začali to tomíci s folkloristy a pionýry. Tedy Asociace turistických oddílů mládeže (A-TOM), Folklórní 
sdružení ČR (FOS ČR) a Pionýr. Pak se přidala Česká tábornická unie (ČTU) a Junák - svaz skautů 
a skautek ČR. A nakonec YMCA v ČR a NICEM - Národní informační centrum mládeže v ČR. To už bylo 
těch sdružení sedm a začali si s trochou nadsázky říkat G7, později, když se přidala Asociace 
křesťanských sdružení mládeže (AKSM), tak G8. 
Těch začátků ČRDM by se dalo najít hned několik. Každý, kdo se tehdy toho bouřlivého vývoje 
účastnil, může mít vzpomínky na jiný "přelomový" bod. Pokusím se vypíchnout alespoň tři z nich. 
První pomyslný začátekPionýři se dohodli na nějakých ústupcích se skauty. Nebylo to úplně 
jednoduché. Podle pamětníků to bylo 14. května. Když našli společnou řeč, těch 8 největších spolků 
vytvořilo prozatímní vládu - tedy přípravný výbor České rady mládeže, a to ještě téhož dne, 14. 
května 1998, jak o tom vypovídá i malebná listina s podpisy a razítky zúčastněných. Tento orgán měl 
připravit stanovy a podniknout další kroky k vytvoření té "jednotné platformy dětí a mládeže". 
Muselo to jít ráz na ráz, protože... 
Druhý začátek......nastal dne 23. 6. 1998. Bylo to úterý, a toho dne byly na Ministerstvu vnitra 
zaregistrovány první stanovy České rady dětí a mládeže. Opět ještě téhož dne se sešlo 
představenstvo právě ustaveného spolku spolků, aby dojednalo spoustu důležitých věcí 

do budoucna. 
Třetí začátekA pak už nastal ten slavnostní okamžik, který stvrdil to 
osmičlenné společenství na ručním papíře vyvedené a úhledným písmem 
kaligrafované zakládací listině...7. července 1998. 
Bylo to opět úterý, a v Roztokách svítilo sluníčko a propisky a plnicí pera 
zástupců zakládajících sdružení šustila po papíře... 
Jenže to byla teprve polovina roku!A tak hned od 1. 7. nastoupil první 

zaměstnanec, tehdejší předseda Pionýra Martin Bělohlávek, který byl celé dva měsíce jediný. Díky 
němu začala fungovat kancelář v 5. patře na Senovážném náměstí 24 v Praze 1, tedy v domě, kde 
většina spolků sídlila. Vzniklo logo ČRDM. Nedlouho po podepsání Zakládací listiny ČRDM se v rámci 
změn vlády otřáslo i MŠMT a ministra školství Jana Sokola nahradil Eduard Zeman. Nastala jednání 
o společné pojistce všech členských sdružení. Stát začal uvažovat o zrušení 
okresů a jejich nahrazení kraji, což se dotýkalo zejména celostátních 
sdružení dětí a mládeže. Zvažovalo se vydávání tištěného média (internet 
tehdy ještě světu nevládl), které by nahradilo cyklostylovaný zpravodaj 
Kruhu a zároveň bylo reprezentativním časopisem zejména navenek, vně 
sdružení, vně ČRDM. Vznikala nová Státní politika a jedna její část se týkala 

http://www.adam.cz/clanek-2018040086-ceska-rada-deti-a-mladeze-se-zrodila-7-cervence-1998.html
http://www.adam.cz/clanek-2018050048-20-let-crdm-kde-se-vzalo-logo-crdm.html
http://www.adam.cz/clanek-2018050007-20-let-crdm-neuveritelnych-16-ministru-skolstvi.html
http://www.adam.cz/img/201804210554_2008-06-19-historicke-foto-8-zakladatelu-CRDM-1998-m.jpg
http://www.adam.cz/img/201204302314_CRDM-logo-rgb-640-360.jpg
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dětí a mládeže. Na znění tohoto dokumentu se podílela i Komora mládeže, v níž měla mnohá 
sdružení, a teď už také ČRDM, své zástupce. Tato první Koncepce státní politiky ve vztahu k mladé 
generaci v ČR do roku 2002 byla schválena již 6. 1. 1999! 
Ale to už jsme v jiném roce, a to nás teprve čeká... 
http://www.adam.cz/clanek-2018050056-20-let-crdm-rok-1998-aneb-zalozeni.html  
 
 

Vodní zákon doputoval 31. 5. na podpis k prezidentovi 
Naposledy jsme informovali o tom, že vodní zákon míří do Senátu. Senátoři měli k zákonu připomínky 
a nakonec ho zamítli a vrátili do Poslanecké sněmovny. Ta ho ovšem rychle projednala a potvrdila své 
původní stanovisko. Zákon byl pak odeslán prezidentovi k podpisu. Pak už bude čekat jen na 
zveřejnění ve Sbírce zákonů. 
„Po celou dobu projednávání se objevovaly různé připomínky, žádná však k našemu problému, resp. 
navrhovanému řešení s pořádáním táborů u vody. Tedy k výjimce ze zákazu činností, které se nesmí 
konat v tzv. aktivních zónách záplavových území,“ shrnuje situaci Aleš Sedláček.  
V § 67 odst. 2 písm. d) se za slova „jiná dočasná ubytovací zařízení“ vkládají slova: „...to neplatí pro 
zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením aktivní zóny záplavového 
území v tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit“. 
„Drobný, ale podstatný detail však tkví v posledním paragrafu, kde se praví, že zákon nabývá 
účinnosti dnem 1. ledna 2019. Tedy jediné, co nám na postižených místech pro letošek zbývá, je 
argumentovat tím, že už to opravdu příští rok bude jinak,“ dodává předseda ČRDM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.msmt.cz/mladez/koncepce-statni-politiky?highlightWords=Koncepce+st%C3%A1tn%C3%AD+politiky+vztahu+mlad%C3%A9+generaci+%C4%8Cesk%C3%A9+republice+roku+2002
http://www.msmt.cz/mladez/koncepce-statni-politiky?highlightWords=Koncepce+st%C3%A1tn%C3%AD+politiky+vztahu+mlad%C3%A9+generaci+%C4%8Cesk%C3%A9+republice+roku+2002
http://www.adam.cz/clanek-2018050056-20-let-crdm-rok-1998-aneb-zalozeni.html
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Informace z členských spolků 
TVOR z.s. 
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DO SVĚTA z.s. 

Dovolte mi Vás pozvat na jedinečný výcvik v zážitkové 
pedagogice s názvem "4x4 Metodický kurz zážitkové 
pedagogiky".  
Oblast práce s dětmi a rodinami nabízí možnost pracovat 
různými metodami. Velmi účinná je právě Zážitková 
pedagogika. Hodí se pro přípravu akcí pro děti a rodiny, 
pro práci s dospělými ať už jako nástroj lepšího 
sebepoznání nebo jako vybavení k tvorbě vlastních 
programů a aktivit. Máme na to kurz, který vám předá jak 
vytvořit vlastní aktivity, hry, programy, které jsou cílené a 
kvalitní. 
 
Jde o akreditovaný výcvik, který kombinuje sebezkušenost, 
praxi a teorii. Určen je zejména těm co chtějí tvořit vlastní 
hry na vlastní téma. Těm chtějí prožít a naučit se to dělat 

kvalitně. 
První část je v srpnu!  
Čtyři čtyřdenní kurzy vždy čtvrtek až neděli. První dva jsou jen intenzivní sebezkušeností.  
Prosíme o přeposlání, rozposlání nebo jen smažte. 
Bližší informace na:   
dosveta.org/4x4 
facebook.com/4x4dos
veta/ 
Mgr. Štefan Schwarc 
ředitel DO SVĚTA z.s. 
www.dosveta.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dosveta.org/4x4
http://facebook.com/4x4dosveta/
http://facebook.com/4x4dosveta/
http://www.dosveta.org/
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Další informace 

POKYNY PRO POSKYTNUTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2017 

Všechny spolky, které obdržely od MŠMT v roce 2017 dotaci v rámci Programů 
státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO, jsou povinny poskytnout 

odboru pro mládež MŠMT nejpozději do 30. června 2018 Výroční/Roční zprávu o činnosti spolku s 
účetní závěrkou za rok 2017. Zprávu je možno buď vložit do uvedeného data do informačního 
systému ISPROM na adrese http://isprom.msmt.cz/ jako přílohu do profilu organizace a zaslat na 
adresu Dotace.Mladez@msmt.cz informaci o tom, že zpráva byla do systému vložena nebo zaslat v 
papírové podobě poštou na adresu MŠMT, odbor pro mládež, Karmelitská  529/5, 118 12 Praha 1, 
příp. zaslat v elektronické formě na adresu Dotace.Mladez@msmt.cz. 
Tato povinnost vyplývá z rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nedodání zprávy ve stanoveném termínu 
může být důvodem k neposkytnutí dotace v příštím roce, eventuálně k sankcionování organizace v 
případě kontroly ze strany finančního úřadu. 

Krokodýlí ZOO Praha – tip na výlet 
Přejeme hezký den, 
skupiny dětí, dospělých i seniorů naší specializovanou Krokodýlí Zoo navštěvují pravidelně. I letošní 
léto jsme připraveni nabídnout pro skupiny zajímavé komentované prohlídky, v případě zájmu i mimo 
běžné otvírací hodiny (např. od 9.30), kdy budete mít celou expozici jen pro sebe. 
Pokud o výletu do širšího centra Prahy uvažujete, neváhejte nás kontaktovat. 
Návštěvníci u nás uvidí tří desítky kajmanů, krokodýlů i aligátorů, celkem jedenácti druhů. Dále pak 
desítky zajímavých želv a hadů. Součástí expozice jsou i překrásné velkoplošné fotografie zvířat, 
pořízených nejlepšími českými wildlife fotografy ve volné přírodě v Africe, Americe i Antarktidě. 
 Doprava k nám je snadná. Tramvajové linky 1, 6, 12 a 25, poblíž se nacházejí i stanice metra ĺinky C 
Vltavská a Nádraží Holešovice. Autem i autobusem se k nám také snadno dostanete, parkování v 
blízkém okolí je možné. 
Tým Krokodýlí Zoo Praha 
 Praha 7 - Holešovice 
Tusarova 39 
 www.krokodylipraha.cz, 
www.facebook.com/krokodylipraha 
 

Edukační programy na letní prázdniny 

Dobrý den,  
jménem Jihočeského muzea v Českých Budějovicích bych Vás ráda seznámila s nabídkou edukačních 
programů na letní prázdniny 2018. http://www.muzeumcb.cz/vzdelavani/aktualni-nabidka/ 
Mgr. Hana Hojerová 
Muzejní pedagog, edukační oddělení Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 
email: hojerova@muzeumcb.cz,  faktor@muzeumcb.cz,tel.: 391 001 528, 727 822 573 (p. Faktor) 

http://isprom.msmt.cz/
mailto:Dotace.Mladez@msmt.cz
mailto:Dotace.Mladez@msmt.cz
http://www.krokodylipraha.cz/
http://www.facebook.com/krokodylipraha
http://www.muzeumcb.cz/vzdelavani/aktualni-nabidka/
file://///DLINK-2B88B9/Společné%20soubory/Klapíkův%20zpravodaj/2018/hojerova@muzeumcb.cz
mailto:faktor@muzeumcb.cz
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Klapíkova inspirace 

Tvoření pro děti  

Začíná červen – šestý měsíc v roce. Jméno červen je odvozováno rozmanitě. Možných vysvětlení je 
více. Nejpříhodnější se zdá být teorie o tom, že název červen se odvozuje od červené barvy ovoce, 
které teď začíná dozrávat – třešně, višně, jahody nebo rybíz. Slovo bylo odvozováno od červenosti 
vůbec nebo od červů, kteří v tomto období dělají škody zvláště na štěpích a ovoci. Někteří odvozují 
jméno měsíce od sbírání červce, hmyzu, ze kteréhož se vyrábělo barvivo. 

Tvoření pro děti – PESTROBAREVNÉ BAREVNÉ KVĚTINY ZA VYSVĚDDČENÍ 

Potřebujeme: barevné papíry, nůžky, lepidlo. 

Postup: Nejprve si nastříhejte proužky barevného papíru 5×20 cm. Každý papír na jedné z delších 
stran ohněte. Poté nastříhejte proužky kolmé k ohybu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Srolujte proužky k ohybu tak, aby se nevracely a zůstaly stočené.  
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Ustřihněte 5×25 cm dlouhý pruh ze zeleného papíru. Začněte jej od rohu stáčet směrem k druhému 
rohu, abyste vytvořily stonek. Oba konce zalepte.  

 

Vezměte okvětní část budoucí květiny a na ohyb natřete lepidlo. Upevněte ji na vrchní část stonku, 
pomalu stáčejte dolů a zároveň přilepujte. Dále můžete vytvořit i okvětní lístky.  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://kouzelnetvoreni.cz/pestrobarevne-papirove-kvetiny/ 

 
  



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 6 - 2018 

 
 

25 

VÝROBA LOĎKY Z KŮRY + ZÁVODY NA VODĚ 
Vyrážíte do lesa či k rybníku? Co si s sebou vzít pár drobností a vyrobit si lodičku? 

Potřebujeme: 

 Silnější kus kůry 

 List 

 Špejli – ideálně s ostrým 
hrotem 

 (nožík) 
Postup:  
1. Najdeme vhodný kus kůry. 
Někdy to může být i oříšek. Může 
být např. 40 cm dlouhý, široký 
tak 10 cm a výška tak 2-5 cm. 
2. Pak si najdeme krásný list jako 
plachtu. 
3. List napíchneme na špejli, ideálně provléknout jak na špendlík do látky. 
4. Následně zapíchneme ostrým hrotem špejli doprostřed loďky. Nebo si můžeme pomoci nožíkem 
udělat dírku, pokud je kůra příliš tvrdá. 
A je hotovo. Teď ještě nezapomeňte vymyslet jméno plavidla a hurá k rybníku či potůčku a nechat 
loďku plout.  
Kam doplula a kdo vyhrál plavbu? To už je na vás. 
Zdroj: http://www.hrajemesivenku.cz 

 

Inspirace hry - DRAČÍ SOUBOJ  
Družiny po 5 hráčích, každá je jeden drak. Hráči v družině si stoupnou za sebe a chytí se tak, že každý 
drží  kolem pasu nebo za boky hráče před sebou. První člen družstva je hlava draka, poslední člen si 
za kalhoty dá šátek tak, aby visel dolů. Na povel se hlavy snaží chytit ocásky jiných draků a "utrhnout" 
je, jenom hlava může vzít cizí ocas. Drak bez ocásku končí a jen se dívá. Tělo draka se nesmí 
přetrhnout, jinak také končí. Hlavy mohou řvát.  
Zdroj dat: http://www.detskekluby.estranky.cz/ 
 

NEDOTÝKEJ SE SVÉ DVOJICE 
Dokážeš si s kamarádem stoupnout na papír tak, abyste se vzájemně nedotkli? 
Pravidla 
Děti vytvoří dvojice, do kterých dostanou velký papír či rozložené noviny. Na vyplnění úkolu mají 15 
minut.   
Úkol:  Oba dva zároveň si musí stoupnout na papír/noviny tak, aby se žádným způsobem nemohli 
vzájemně dotknout. Nesmí se žádnou částí těla dotýkat země. To, že se nedotýkají, neznamená, že 
nemůžou (např. mají-li ruce podél těla, ale můžou je natáhnout a tím se dotknout, není to správné 
řešení). Papír/noviny musí zůstat vcelku. Potřeby: velký papír nebo noviny 
Řešení: Papír/noviny se dají pod dveře a každý se postaví na druhou stranu dveří. 
Zdroj: https://www.hranostaj.cz 

http://www.detskekluby.estranky.cz/
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Táborové táborové hry ke stažení – hotové hry snadno a bez práce 
Hotové táborové hry ke stažení. 
www.taborove-hry.cz/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=email-2018-
part1 
 
Připravujete tábor 2018? Pomalu a složitě nebo snadno a chytře?  
Stovkám vedoucích táborů děláme život jednodušší.  
Ušetřený čas. Ušetřená práce.  
Snadno nalezená inspirace a hotové materiály.  
Jaké hotové táborové hry máme v nabídce? >>>  

MEGA KOMPLET TÁBOROVÝCH HER se slevou 45%  
Pro velký zájem všechny hry v jednom balíku.  
Stovky etap, diplomů, obrázků, desítka motivací.  
3 600 MB materiálů a stažení do 10 minut :-)  
Získejte 45% slevy zadáním kódu KOMPLETHRY zde >>>  

Získejte 45% slevy zadáním kódu KOMPLETHRY zde >>>  

 

 

Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.taborove-hry.cz/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=email-2018-part1
http://www.taborove-hry.cz/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=email-2018-part1
http://url251.taborove-hry.cz/wf/click?upn=WapejB6IrLHjnwl-2BcJPqp78JPFhaz9-2F7swtYOl7ZBTXFm61fD-2FVEzctLOFDjC6cdtyidt49OchDRSFNqNuf2EHG97Ft-2FPXTuIrUW2SooHzrIGO72uCZtDD-2FBPXQh-2FH2Sko5g4inK3RqhgMKNtthKJKzHmJFx6NwS3jrQtczopRIa1Mktt17089as6tiVgtdO_K0eQ3AdDYSsd3t5AXlkZTC5ge9dTCrT1LZVVwHqLztAfYaKeVQt19zwlUreUxle1U7VSEmFNd7U2lsWbKhmK2N10Rf-2FJSRnwKFt8oxgJjgBWa0eU-2FNdQbxxkeozLlB44RvyEq-2Buyf3q-2BOIu3wc-2FmwyPue0Tnq1i7QLp1Lz4-2Fmqq2-2FvFILdjFhfp8IzWCvWJrcz7rhA3cHEjYa6wC8qy9qs6v9sgkDW-2BxGvBhDj1QvrM-3D
http://url251.taborove-hry.cz/wf/click?upn=WapejB6IrLHjnwl-2BcJPqp78JPFhaz9-2F7swtYOl7ZBTXFm61fD-2FVEzctLOFDjC6cdtyidt49OchDRSFNqNuf2EHG97Ft-2FPXTuIrUW2SooHzrIGO72uCZtDD-2FBPXQh-2FH2Sko5g4inK3RqhgMKNtthKJH-2B2ncn5CZElNZEe54xo9DAyDbqr5g5EExLS6LsKtKn8_K0eQ3AdDYSsd3t5AXlkZTC5ge9dTCrT1LZVVwHqLztAfYaKeVQt19zwlUreUxle1qqNfdTn8jMCCzGknXjlovI7yZwt4R29xsdo3WvQO4L37t4P5-2BDiiijpFO1Bpf6rXW0mvhg3yOA9xcy5pbIyLvX7gPBlF50wyC9Vd21uoomUoGJg5lPTNkfFR-2FOUcecGOOU4j0cAX3yjdZIfOUfXCBGYMoOwapetyDJuGjUGR3cs-3D
http://url251.taborove-hry.cz/wf/click?upn=WapejB6IrLHjnwl-2BcJPqp78JPFhaz9-2F7swtYOl7ZBTXFm61fD-2FVEzctLOFDjC6cdtyidt49OchDRSFNqNuf2EHG97Ft-2FPXTuIrUW2SooHzrIGO72uCZtDD-2FBPXQh-2FH2Sko5g4inK3RqhgMKNtthKJH-2B2ncn5CZElNZEe54xo9DAyDbqr5g5EExLS6LsKtKn8_K0eQ3AdDYSsd3t5AXlkZTC5ge9dTCrT1LZVVwHqLztAfYaKeVQt19zwlUreUxle1qqNfdTn8jMCCzGknXjlovI7yZwt4R29xsdo3WvQO4L37t4P5-2BDiiijpFO1Bpf6rXW0mvhg3yOA9xcy5pbIyLvX7gPBlF50wyC9Vd21uoomUoGJg5lPTNkfFR-2FOUcecGOOU4j0cAX3yjdZIfOUfXCBGYMoOwapetyDJuGjUGR3cs-3D

