
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 10 - 2018 
 
 

1 

Říjen 2018 

Milí přátelé,  
právě se k Vám dostalo 10. vydání elektronického zpravodaje RADAMBUK v roce 2018. Ve zpravodaji 
Vám přinášíme novinky z RADAMBUK, ICM Č.B., členských spolků RADAMBUK, MŠMT, ČRDM a další 
informace, které by Vás mohly zaujmout. Těšíme se na příspěvky z členských spolků RADAMBUK. 
Posílejte nám informace a fotografie na e-mail kancelar@radambuk.cz do 4.11.2018.  

 

Informace z RADAMBUKu, z kroniky akcí 
Volnočasové aktivity pro děti – kde a jak vybírat? 
Rodičům a dětem, kteří s prvními dny nového školního roku řeší otázku, co s volným časem dětí, kde 
a jak budou trávit děti odpoledne, nabízí RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 
kontakty a informace o svých členských spolcích, kde mohou nalézt širokou nabídku kroužků, oddílů a 
klubů širokého spektra zaměření. Dětské spolky nabízejí program, který se kvalitou vyrovná komerci – 
ale podstatně levněji. Přitom je vedou zkušení a proškolení dobrovolníci, kteří dětem věnují svůj 
volný čas bez nároku na odměnu. 
 

Z mnoha aktivit si zájemci mohou vybírat u 65 členských spolků 
RADAMBUK - Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.. Kontakty jsou 
ke stažení na  webu https://www.radambuk.cz/clenska-sdruzeni-2/. 
Informace o jednotlivých spolcích pracujících s dětmi a mládeží rodiče a 
děti mohou čerpat z Informační brožury členských spolků RADAMBUK, 
která je ke stažení na webu https://www.radambuk.cz/informacni-

brozura-clenskych-spolku-radambuk-kontakty-nabidky-volnocasovych-
aktivit-2018/ nebo si ji mohou vyzvednout v kanceláři RADAMBUK na 
Husově tř. 45 v Č. Budějovicích. 
 
Co je těmto spolkům 
společné? Nabízejí kvalitní 
program celoroční mimoškolní 

činnosti, praxí prověřený, navíc s nepřehlédnutelným 
výchovným přesahem. Děti tu vítá kamarádské, férové 
prostředí. V něm se dokáží uplatnit i ty z nich, které jinak 
ve škole zrovna neexcelují, a zde mohou nalézt tolik 
potřebný pocit zdaru. A zatímco ve škole se dítko hlavně 
učí a v zájmových kroužcích nebo sportovních oddílech je 
vedeno především k výkonu v úzce vymezené oblasti, 
spolkové prostředí ho neformálně všestranně vychovává 
a snaží se mu vštěpovat hodnoty široce sdílené všemi svými členy.  
 
 

mailto:kancelar@radambuk.cz
https://www.radambuk.cz/clenska-sdruzeni-2/
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Česká rada dětí a mládeže před časem vypracovala pro potřebu rodičů „Devatero rad 
pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit” www.crdm.cz/devatero a vydala tiskovou 
zprávu, ve které se opírá s o své letité praktické zkušenosti, o rady dětských psychologů 
a koneckonců i o citáty, kterým život sám dal už dávno za pravdu. 

http://crdm.cz/clanky/tiskove-zpravy/zacatek-skolniho-roku-nema-byt-pro-rodice-
trestem-ale-sanci-zacit-neco-znovu-nebo-jinak/ 
 

 
20.9.2018 – Den čisté mobility - Energy Centre České Budějovice  
 
Ve čtvrtek 20. 9. se ICM České Budějovice zúčastnilo Dne čisté mobility na 
českobudějovické náplavce, kde Energy Centre České Budějovice připravilo celodenní program 
zaměřený na čistou mobilitu a vše, co s ní souvisí. Akce se konala v rámci Evropského týdne mobility a 
proběhla pod záštitou primátora statutárního města České Budějovice. 
Dopoledne jsme přivítali zejména školní kolektivy, pro které jsme připravili několik soutěžních úkolů, 
za které získávaly děti odměny. Děti bavil jak obrázkový kvíz, tak puzzle s tématikou „100 let  vzniku 

ČR“, lovení ryb či hraní turnballu. Návštěvníci si odnášeli Informační brožuru členských spolků 
RADAMBUK, ve které najdou kontakty a informace o činnosti spolků dětí a mládeže. Pro 
všechny bylo připraveno dopravní hřiště Besipu, stanoviště Českého Červeného kříže, testy, kvízy a 
soutěže týkající se bezpečnosti silničního provozu a zásad první pomoci, informace o bikesharingu a 
carsharingu, ekologický program s Elektrowinem a různé pohybové aktivity na dalších stanovištích. 
Všichni zájemci si mohli vyzkoušet jízdu na elektrokolech a elektrokoloběžkách, nechat se svézt v 
elektromobilu, prohlédnout si expozici vozů na elektřinu a CNG a moderní dobíjecí stanici společnosti 
Innovametall. 
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Dobrovolníci na 72 hodin v Bosně 
V rámci dobrovolnického projektu 72 hodin, který v České republice organizuje Česká rada dětí a 
mládeže se nás vydalo 7 účastníků ze spolků RADAMBUK – Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 
pomáhat do Bosny. Naším cílem bylo Sarajevo. Naši dobrovolníci byli ze spolku Děti Řepice, 
Turistického oddílu Ježci a z Informačního centra pro mládež České Budějovice. Hlavním 
organizátorem byl předseda spolku Děti Řepice a člen předsednictva RADAMBUK Martin Tíkal, který 
se o nás „staral jako o vlastní“ a vše organizoval. Martin se již v minulých letech s členy spolku Děti 
Řepice účastnil projektu 72 hodin v Maďarsku a Chorvatsku. 

Vyrazili jsme ve čtvrtek 26. září 2018 ráno. Cesta trvala 12 
hodin a ještě jsme se cestou stavili v Záhřebu, kde jsme se 
protáhli a prošli si město. V Sarajevu tam jsme byli v 20:45 
hodin. Tam jsme se ubytovali v Arcidiecézním centru pro 
mládež Jana Pavla II. a seznámili se s organizátory projektu 
v Sarajevu. Snědli jsme večeři a pak jsme šli spát. Holky 
dostaly pokoj v hlavní budově, zatímco my muži jsme se 
stěhovali do studentského domu vzdáleného půl kilometru.  
Druhý den jsme vstali a dostavili se na snídani v 7:30 hodin. 
V jídelně zatím nikdo nebyl, tak jsme se pustili do snídaně, 

která byla formou švédského stolu. Po snídani následovalo slavnostní zahájení projektu a my jsme 
dostali bosenská trička 72 hodin. Následovalo rozřazení do týmů. Všichni z naší české skupiny zůstali 
pospolu a celý den pracovali v tamním komunitním centru, malovali zdi, uklízeli tělocvičnu atd. Já, 
jako jediný z naší party, jsem musel jít do města, kde jsme pořádali v nákupním centru Konzum 
charitativní sbírku jídla pro uprchlíky. V pět hodin jsme ukončili práci a sešli se u vaření marmelády 
v komunitním centru na zahradě. Každý chvilku míchal a tak různě jsme tam pomáhali. U večeře nás 
překvapilo rozhodnutí organizátorů, že 20 dobrovolníků pojede na horskou chatu Červeného kříže, 
kde budeme další den organizovat charitativní běžecké závody. Trasy závodů byly dlouhé 43 km, 
30km a 15km. Z naší české výpravy jsme byli vybráni 4 muži, sbalili jsme věci a večer odjeli do hor. 
V horách jsme pomáhali organizovat závod, jehož výtěžek šel Červenému kříži, nakládali jsme 
občerstvení a organizovali parkování aut. Odpoledne zde zahrála roková kapela ze Sarajeva. Běh měl 
hodně sponzorů, kteří poskytli jídlo a peníze Červenému kříži. Večer jsme se pak vrátili do 
komunitního centra do Sarajeva na večeři. Večer jsme si také obhlédli město a zašli do místní 
hospůdky.  
Na závěr v neděli 30. září měli organizátoři mši a my jsme se 
rozhodli prozkoumat krásy Sarajeva. Po obědě jsme se 
rozloučili s organizátory, předali dárky, zabalili si věci a jeli 
navštívit místní olympijskou vesničku. Tam jsme lanovkou 
vyjeli na horu Bjelešnicu. S kamarádem Lukym jsme pak 
zdolali i vrchol hory. Před hranicemi jsme se navečeřeli 
v pěkné místní hospůdce a pak nás Martin odvezl bezpečně 
až domů. Ráno jsme se probudili v 6 hodin v Českých 
Budějovicích. 
Domů jsme se vrátili s dobrým pocitem, že jsme pomáhali, protože jsme chtěli, poznali nové kraje a 
nové přátele. 72 hodin v České republice je teprve před námi a my se již těšíme, jak se také zapojíme.  
Tak neváhejte, pomáhejte s námi, protože chcete!!!!!!                                                    Tomáš Babický 
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https://dobromat.cz/podporim/radambuk 
 
 
 

Podpořte RADAMBUK  při nakupování v internetových obchodech, aniž by Vás to stálo jedinou 
korunu navíc. 

 Pokud nakupujete na internetu a chcete nás zároveň podporovat, přidejte si do prohlížeče 
tohoto pomocníka: http://dobromat.cz/rozsireni/pridat  

 Tento pomocník při návštěvě internetového obchodu zařídí to, že část Vaší útraty poputuje 
na podporu našich aktivit      

 Pokud si pomocníka nepřidáte, je třeba před každým nákupem navštívit stránky 
http://dobromat.cz  

o Na stránce vyberte obchod, ve kterém chcete nakoupit a RADAMBUK  
o Následně budete přesměrováni do vybraného internetového obchodu, v němž 

můžete nakoupit 
 Obchod vyplatí z nákupu Dobromatu příspěvek 
 Dobromat ho poté pošle na náš účet a my ho použijeme na naši činnost 

Důležité je vědět to, že cena nákupu zůstává stejná. Nezáleží na tom, zda se do internetového 
obchodu dostanete přes Dobromat nebo přímo. Používání Dobromatu Vás nestojí ani korunu navíc. I 
přes to nám však svým nákupem přispějete částkou ve výši několika %. 

 

https://dobromat.cz/podporim/radambuk
https://dobromat.cz/rozsireni/pridat
http://dobromat.cz/
https://dobromat.cz/data/banners/banner-400i.cs.png
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18. valné shromáždění RADAMBUK - 23. 10. 2018 
Zveme delegáty na 18. valné shromáždění RADAMBUK - Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s., 
které se bude konat v úterý 23. října 2018 od 17,00 hodin v prostorách RADAMBUK, Husova tř. 45, 
370 05 České Budějovice. 
Do pátku 19.10.2018 prosíme o potvrzení účasti delegátů na e-mail kancelar@radambuk.cz. 
Rádi bychom Vás pozvali na slavnostní zasazení stromu svobody – lípy, touto akcí se zapojíme do 
projektu www.stromysvobody 1918 - 2018 a připomeneme si významné výročí, které oslaví naše 
země. Lípu vysadíme společně spolky RADAMBUK s pozvanými hosty z kraje a města Č.B., slavnostní 
program připraví a bude moderovat Miroslav Mareš z Agentury Kultur-Kontakt. Budeme moc rádi, 
když se s Vámi tohoto slavnostního okamžiku společně zúčastníme. 
 
 

mailto:kancelar@radambuk.cz
http://www.stromysvobody/
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Mládež kraji – Jihočeský kraj 2018 – 4. ročník 

Projekt Na vodě 9. 9. 2018 
V neděli 9. 9. 
2018 jsme 
realizovali projekt 
Mládež kraji 
s názvem Na vodě. Pro děti a mládež jsme připravili splutí 
řeky Vltavy na raftech a kánoích. Začátek trasy byl u jezu 
ve Zlaté Koruně, cíl v Boršově nad Vltavou. Účastníci si 
osvojili základní pravidla vodáctví, bezpečnosti při sjíždění 
řek, správnou techniku pádlování, vodáckou terminologii, 
základy záchrany tonoucího a první pomoc. Na dobu 

odpočinku jsme připravili různé hry na souši, střelbu z luku a občerstvení. Splutí řeky Vltavy se 
zúčastnilo 25 dětí a mládeže, 2 vodáčtí instruktoři a 3 dobrovolníci. 

 
30. 8. 2018 – Projekt Jezdecký den – 1. část 
Dne 30. 8.2018 se uskutečnila první část projektu Jezdecký den s názvem Loučení s létem. Akce se 
konala na statku ve Skřidlech u Velešína a celkem se jí zúčastnilo 14 dětí, které si zasoutěžily a změřily 
své síly v různých jezdeckých disciplínách - trail s koněm na ruce, jízda zručnosti a parkur. Na závěr 
dne si děti upekly na grilu buřtíky.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Projekt Jezdecký den – 2. část 
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 

Výsledky certifikace ICM za rok 2018 
Náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže potvrdil a schválil návrh Koordinační 
rady poskytovatelů informací pro mládež ze dne 25. 6. 2018 a MŠMT schválilo 
udělení certifikace níže uvedeným informačním centrům pro mládež. 
Koordinační rada poskytovatelů informací pro mládež doporučila poskytnout 
certifikaci na období 3 let, tj. na roky 2019 až 2021 následujícím informačním 
centrům: 

o Český Brod 
o České Budějovice 
o Cheb 
o Třebíč 
o Ostrava 

Zdroj: NICM 
 

Letní plackování na příměstských táborech 
V letních měsících navštívily Informační centrum pro mládež v Českých Budějovicích děti 
z příměstských táborů spolků Pionýr a M-tes. Děti si vyráběly magnetky a butony s vlastními motivy a 
odnášely si informace o službách ICM Č.B., které mohou využívat.  
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Fotografická soutěž „ Na cestách“ 
Informační centrum pro mládež České Budějovice ve spolupráci s Eurodeskem vyhlašuje 
fotografickou soutěž „Na cestách“. Je Ti méně než 26 let a rád cestuješ? Víš, že se dá poznávat svět i 
levně? Máš zkušenosti s cestováním s pár korunama v kapse? Neváhej a pošli nám své momentky 
z cest v Čechách i zahraničí a vyhraj super ceny! 
Soutěžní snímky společně s osobními a kontaktními údaji, názvem a stručným komentářem zasílejte 
do 7. 10. 2018 na e-mail icmcb@radambuk.cz, Fotografické soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež 
ve věku do 26 let. Soutěžící souhlasí s publikováním jména i zaslaných fotografií v době trvání soutěže 
i po jejím ukončení bez nároků na honorář. Soutěž je pořádána v rámci kampaně Time to Move 2018. 

 
 

 
 
 
 

https://timetomove.eurodesk.eu/
http://www.icmcb.cz/wp-content/uploads/2018/09/Sout%C4%9B%C5%BE-Na-cest%C3%A1ch.jpg
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Proč pracovat při studiu? Je lepší brigáda, stáž nebo trainee program? 

Začali jste studovat na vysoké škole a přemýšlíte o brigádě? 
Anebo se poohlížíte po dobré stáži či praxi? 
Díky brigádě zjistíte, v čem jste dobří a kde je potřeba ještě na 
sobě zapracovat. Poznáte nové lidi, dostanete se do situací, ve 
kterých budete muset vystupovat sami za sebe a přijímat 
rozhodnutí. Zjistíte, co vás baví a čemu byste se naopak nechtěli 
věnovat ani náhodou. Nově nabité zkušenosti se pro vás stanou 
bonusem, který zúročíte ve svém životě. 

V prvním ročníku doporučujeme se nejprve rozkoukat a zaměřit se na studium. V dalších ročních již 
budete jistější a lépe se dokážete rozhodnout, jaká oblast by byla pro vás nejlepší. 
1. Brigády 
Pokud chcete rychlý přivýdělek, je pro vás brigáda nejlepší řešení. Existuje mnoho serverů, které 
zprostředkovávají brigády, jejich výčet naleznete zde.  
Pokud chcete kromě rychle vydělaných peněz získat bonus v podobě zkušeností, je dobré se 
zamyslet, která brigáda by vám pomohla nejlépe se rozvíjet. Například, pokud se chcete zdokonalit 
v komunikaci, vyberte si brigádu, kde budete v interakci s lidmi. Např. práce ve službách. Berte to 
jako trénink do skutečné práce. Tyto zkušenosti v budoucnu jistě zúročíte. 
Zaměstnáni můžete být na dohodu o provedení práce (DPP) či dohodu o pracovní činnosti (DPČ). 
Pokud si jako student vyděláte méně než 10 000Kč, je pro vás výhodnější dohoda o provedení práce, 
protože neplatíte zdravotní ani sociální pojištění. Nesmíte však odpracovat více než 300hodin ročně. 
Více k tomuto tématu naleznete zde. Pokud nevíte, jak je to s odváděním daní a placením sociálního 
a zdravotního pojistění, podívejte se zde. 
TIP: zkuste mobilní aplikace při výběru brigád: brigády do kapsy nebo fajn-brigády 
 2. Praxe, stáže 
Pro studenty představují praxe a stáže jednoznačně skvělé příležitosti „osahat“ si práci v oboru, 
zjistit, co vše obnáší a získat cenné zkušenosti a popřípadě kontakty do budoucna. Oba pojmy bývají 
velmi často zaměňovány. Není se čemu divit, neboť označují téměř totéž: získávání nových zkušeností 
mimo školu a v drtivé většině jsou neplacené. Možná někteří přemýšlí, že se jim nechce investovat 
svůj čas někam, za co nebudou finančně ohodnoceni. V případě dobře vybrané praxe nebo stáže však 
velký bonus přináší právě získané zkušenosti a díky tomu svým životopisem zazáříte. Mnohdy se i 
stává, že studenti zůstanou v dané organizaci jako její zaměstnanci. Jaký je rozdíl mezi stáží a praxi? 
Stáž se týká zejména humanitních oborů, které své využití v praxi nemají, jezdí se na ně často do 
zahraničí na dotované programy a student je v ní pouze školen. Stážisté jsou zpravidla absolventi 
vysokých škol. Tím, že během svého působení ve firmě projde několika oblastmi, získá síť kontaktů a 
první zkušenosti. Firma si zase vychová někoho, kdo bude detailně obeznámen s interními procesy. 
Praxe je zaměřena zejména na předávání praktických znalosti, není podmíněna zahraniční cestou a 
student po jejím ukončení by měl být schopen pracovat ve svém oboru. Probíhá během studia na 
vysokých školách. 
 TIP: Podívejte se na Národní katalog stáží.  
3. Trainee program 
V současné době je snaha dobrých a prosperujících firem přizvat studenty vysokých škol a jejích 
absolventů do tzv. juniorských pozic: trainee programů. Trvají většinou od šesti do osmnácti měsíců. 

http://nicm.cz/webove-stranky-pracovnich-agentur
http://nicm.cz/oblasti/prace-v-cr/brigady/dpc-dpp
http://nicm.cz/studentske-brigady-podepsat-ci-nepodepsat-ruzovy-papir
http://nicm.cz/nevite-kam-na-staz-narodni-katalog-stazi-vam-pomuze
http://www.nicm.cz/files/user-49605/adult-agent-approval-684385.jpg
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Velkou výhodou těchto programů je, že student dostává plat, podrobně pozná celou firmu. Současně 
prochází i různými tréninky a kurzy zaměřenými na osobní rozvoj, manažerské dovednosti, odborné 
znalosti a podobně. Po ukončení trainee programu je studentovi většinou nabídnuto pracovní místo. 
O trainee programech se většinou dozvíte na internetových stránkách společností, mnohé organizace 
samy aktivně vyhledávají zájemce například na veletrzích pracovních příležitostí. 
TIP: Pokud máte zájem o konkrétní firmu, podívejte se přímo na její stránky, zda trainee programy 
nabízí. Ostatní nabídky naleznete například v odkazech níže: 
https://www.procbyne.cz/ 
https://cz.indeed.com/Trainee-Program-jobs 
https://www.careerjet.cz/prace-trainee-program.html 
https://www.jobs.cz/prace/?q%5B%5D=trainee 
Vložila: M. Kunstová, zdroj: web NICM 

Future Leaders Exchange (FLEX) 
Středoškoláci mají nyní skvělou možnost vyjet na rok do USA s programem FLEX, deadline pro 
přihlašování je 30. října 2018.  
Ráda bych Vás informovala o stipendijním výměnném programu Future Leaders Exchange (FLEX), 
který českým středoškolákům umožní strávit školní rok v USA zdarma. Program financuje americké 
Ministerstvo zahraničí a za čtvrt století existence jím prošlo 27 000 studentů ze 17 evropských a 
asijských zemí. FLEX se v posledních letech rozšiřuje, v tomto roce o další čtyři evropské země. Letos 
na podzim se do něj mohou poprvé hlásit i středoškoláci z Česka.  
 
Od ostatních programů, které českým žákům středních škol zajišťují roční studijní pobyt v USA, se 
FLEX liší především tím, že se za něj nic neplatí. Americká vláda stipendistům uhradí cestovní náklady, 
zajistí ubytování v prověřené hostitelské rodině a docházku na místní střední škole. Studentům také 
vyplácí měsíční stipendium na základní osobní potřeby a společenské aktivity.  
 
Ve školním roce 2019-20 může s programem FLEX do USA vyjet deset středoškoláků z Česka. Jde tedy 
o výběrový program, zkusit to ale může opravdu každý. Stačí do 31. října 2018 vyplnit on-line 
přihlášku, která je dostupná na odkazu ais.americancouncils.org/flex  
 
Šanci mají všichni, kdo splňují následující kritéria:  

1. mají české občanství  
2. narodili se mezi 15. 7. 2001 a 15. 7. 2004  
3. v době přihlášky studují v 1. nebo 2. ročníku střední školy (nebo kvintě a sextě v případě 

víceletých gymnázií)  
4. dobře se učí a dorozumí se anglicky  
5. splňují podmínky pro udělení vstupního víza do USA pro účastníky výměnných studijních 

pobytů (nejsou tedy například držiteli zelené karty) a nestrávili v USA v posledních pěti letech 
více než 90 dnů  

Kateřina Šantúrová  
koordinátorka programu FLEX v České Republice  
Tel.: +420 605 187 451  
E-mail: czechia@americancouncils.eu  
Facebook: FLEX Czech Republic Web: discoverFLEX.org  

https://www.procbyne.cz/
https://cz.indeed.com/Trainee-Program-jobs
https://www.careerjet.cz/prace-trainee-program.html
https://www.jobs.cz/prace/?q%5B%5D=trainee
mailto:czechia@americancouncils.eu
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Originální klíčenky 
ICM České Budějovice nabízí výrobu klíčenek s vlastními motivy. Přijďte si k nám vyrobit svůj originál! 
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Informace z ČRDM 
 

Tisková zpráva ČRDM k začátku školního roku 
Začátek školního roku je příležitostí k zamyšlení nad tím, jak být 
co nejlepším rodičem. V tomto ohledu něco změnit, zlepšit, 
umocnit, začít konečně dělat… Jak ale na to?  
Česká rada dětí a mládeže se v nabídce takového receptu opírá o 
své letité praktické zkušenosti, o rady dětských psychologů a 
koneckonců i o citáty, kterým život sám dal už dávno za pravdu. 
Myslete na celkový rozvoj dětské osobnosti 
Důraz na zvídavost, svědomitost, otevřenost, emocionální 

stabilitu a přátelskost – to vše rodiče najdou v nabídce dětských a mládežnických organizací. Je 
celoroční, rozmanitá, všestranná. A navíc cenově dostupná všem. Zhruba stovku těchto spolků 
zaštiťuje Česká rada dětí a mládeže. Její předseda Aleš Sedláček říká: „Naše spolky pracující s dětmi 
organizují zajímavý program pro děti ve volném čase, a to v prostředí dobré party se zkušeným 
vedením. I těm nejmladším nabízejí možnost získat užitečné schopnosti, jakými jsou kreativita, 
týmová spolupráce či pocit odpovědnosti za svěřený úkol.  V programové náplni členských organizací 
ČRDM si na své přijdou vedle vyznavačů ‚klasických‘  tábornických a turistických výprav třeba malí 
dobrovolní hasiči, ochránci přírody či zájemci o indiánské tradice.“ 
Představu o tom, které mládežnické spolky, kluby, oddíly, skupiny či kmeny v dané lokalitě působí, si 
lze učinit díky internetové databázi Kamchodit.cz. Má podobu interaktivní mapy, kde mohou zájemci 
vyhledat sídlo určitého oddílu nebo střediska volného času poblíž zadaného místa. 
Respektujte individualitu dítěte 
Rodiče někdy bývají zajatci svých nesplněných ambic: často si přejí, aby dítě dosáhlo toho, čeho oni 
sami nedosáhli, a promítají do svých dětí své nenaplněné sny. Pokud přitom nerespektují 
individualitu dítěte, jeho nadání a zájem, nejen, že to málokdy vede ke skutečnému úspěchu, ale 
může to vážně zkomplikovat i vztah mezi nimi a dětmi. Jako rodiče přitom můžete své děti opravdu 
pro mnohé získat a být na startu jejich budoucího úspěchu ve zvolené činnosti. Rodič by měl dítě 
citlivě motivovat, ukazovat mu možnosti a cesty, a pěstovat v něm tak zájem o danou aktivitu. 
Jako inspiraci k tomu vám nabízíme úvahu O dětech od libanonského malíře a básníka Chalíla 
Džibrána z jeho nejznámějšího díla Prorok: „Vaše děti nejsou vašimi dětmi.  Jsou syny a dcerami 
Života, toužícího po sobě samém. Přicházejí skrze vás, ale ne od vás. A třebaže jsou s vámi, přece vám 
nepatří. Můžete jim dát svou lásku, ne však své myšlenky, neboť ony mají své myšlenky. Můžete dát 
domov jejich tělům, ne však jejich duším, neboť jejich duše přebývají v domově zítřka, který vy 
nemůžete navštívit dokonce ani ve svých snech. Můžete se snažit být jako ony, nepokoušejte se však 
učinit je podobné sobě. Neboť život nekráčí zpět a nezastavuje se u včerejška.“ 
Naslouchejte svému dítěti 
Kdopak z rodičů by si nepamatoval na první slova svého dítěte? Kolik u toho bylo očekávání, kolik 
pozornosti! Bohužel mnohdy uplyne jen několik let a titíž rodiče stejným dětem už zdaleka tolik 
pozornosti nevěnují. Pro jejich neustálé brebentění či vyptávání střídané občas nářky a stížnostmi 
mají už malé pochopení, a tak mají i mnohem blíž k nějakému tomu „Mlč už!“ nebo „Neotravuj 
pořád…“. Není to přitom ze zlé vůle ani z nezájmu. Hlavní roli hrají únava, vlastní starosti – a 

http://www.kamchodit.cz/
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především nedostatek času. Skoro vše, co se týká dětí, je poznamenáno spěchem a s ním spojeným 
stresem. 
Pokud ovšem chcete opravdu pro štěstí a úspěch svých dětí udělat co nejvíc, musíte tomuhle 
zničujícímu trendu čelit. Platí totiž bez výjimky to, k čemu poeticky, a tím naléhavěji zve rodiče 
Stefano Biavaschi v knize Prorok větru: „Naslouchejte svým dětem, třebaže jsou malé, protože na 
jejich tvářích ještě můžete číst stopy úsměvu, který jim dali andělé. Když je držíte za ruku, nespěchejte 
na ně, jděte jejich tempem, protože vás chtějí vyléčit ze spěchu. Nedávejte jim dárky, ale darujte se 
jim vy sami.“ 
Naslouchat je potřeba svým dětem i tehdy, když jde o výběr mimoškolních aktivit. I ten by měl být 
otázkou vzájemné dohody mezi dítětem a rodiči. Dítě, navzdory prokazatelnému talentu, do 
mimoškolních aktivit vysloveně nenuťte. Pravdou je, že talentované dítě musí, pokud chce dosáhnout 
úspěchů, hodně obětovat. Spíše se poraďte s dalšími lidmi, kteří vaše dítě znají a mají je rády. 
Dobří kamarádi jsou největším bohatstvím dítěte 
Každý, kdo se zajímá o vnitřní svět dětí, velmi rychle zjistí, že v něm hrají naprosto dominantní roli 
kamarádi. A to od předškolních let až do dospělosti, přičemž jejich význam ještě s věkem roste. Co je 
ale na tom zásadního i pro rodiče, je nenahraditelný význam dobrých kamarádů v době dospívání 
dítěte. 
Rodiče se dnes často obávají, že jejich dítě se „chytne“ špatné party, jenomže mnoho rodičů proti 
tomu nic účinného nepodniká. Ona je totiž třeba včasná prevence. A dokonce se ví, jaká: ještě před 
nástupem puberty uvést dítě do takového společenství vrstevníků, v němž si vytvoří kvalitní 
kamarádské vztahy. Prostředím, ve kterém se to daří nejčastěji, je třeba dobrý oddíl, kde hlavním 
zaměřením není výkonnost v nějaké speciální dovednosti, ale právě vytváření dobrých vztahů. 
Nechte své dítě užívat si dětství 
Dětem se stále zkracuje doba dětství. K tomu podstatně přispívá i to, že děti jsou už od raného 
školního věku konfrontovány s množstvím problémů světa dospělých, které k nim „prosakují“ jak 
skrze přímou zkušenost v nefungujících a rozpadajících se rodinách, tak skrze jejich zprostředkování 
zejména spolužáky a médii.  Rozumným rodičům nabízíme pohled na dětský věk očima muže, který 
mu rozuměl zvlášť dobře – Jaroslava Foglara. Tohle odkázal těm, kterým věnoval celý život:  
„Kouzelná léta:  Většina chlapců – a často i děvčat – školního věku touží po tom, aby už byli dospělí, 
protože nebudou muset chodit do školy, nikdo je nebude věčně napomínat, všechno jim zakazovat. 
Nebudou už muset doma poníženě škemrat o každou korunu, ale budou si je sami vydělávat a utrácet 
je, za co budou chtít. Nebudou se muset doma zpovídat, kde byli večer tak dlouho, budou si moci po 
libosti nakládat se svým volným časem. Starší a staří lidé zase naopak touží po tom, aby byli mladí, i 
když se jim tato touha nemůže nikdy splnit. Já považuji za nejkrásnější část lidského žití přece jen 
chlapecká nebo dívčí léta. Těch několik kratičkých, tak vzácných a tak rychle ubíhajících kouzelných 
let, když už nejste dětmi, také zase ale ještě ne „dospívajícími“. Tedy věk zhruba od deseti do čtrnácti, 
nejvýše do patnácti let! Věk, kdy vás baví zakládat si kroužky, party, chodit do oddílů s romantickou 
barvitou činností, shánět si klubovny a pak si je zařizovat, sbírat štítky od sirek, obaly od žiletek a 
žvýkaček, chodit na dobrodružné výpravy, sedět a zpívat u táborových ohňů, hrát vzrušující hry a číst 
dobrodružné knížky. Věk, kdy vás láká vše tajemné a neznáme – a vy máte sžíravou touhu něco 
napínavého, báječného prožít. Je to opravdu jen několik těchto kouzelných let, kdy vás tohle vše ‚drží‘, 
baví, zajímá, naplňuje celou vaši mysl. Je to doba kratičká, kratší než celé předchozí dětství a mnohem 
kratší, než potom věk dospělosti, který trvá desítky let.“Zdroj: ČRDM 
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SPOLEČNĚ ZASADÍME STROMY SVOBODY 
https://www.72hodin.cz/2018/clanky/spolecne-zasadime-stromy-svobody 
 

Spolupráce s Nadací Partnerství vás skutečně 
zaujala. Všech 60 lip již našlo své majitele. 
K dnešnímu dni již bohužel není možné žádat 
o sazenici lípy pro výsadbu Stromů Svobody. 
Společně s Nadací partnerství, která tento projekt 
pořádá, jsme nabídli k výsadbě 60 sazenic. Všechny 
již našly své majitele. Pro ty z vás, kteří měli zájem 
v rámci akce strom vysadit, však máme dobrou 
zprávu. K dispozici jsou stále ještě sazenice 

ovocných stromků, o které si můžete zažádat při registraci projektu. 
 

 

11. – 14. října 2018 
Registrace projektů spuštěna!!! 
https://www.72hodin.cz/2018/ 
 

Retro test - pamatujete si to ještě? 
Zdroj: ČRDM - ADAM 
Víte, co znamená zkratka ROH nebo jak se jmenovaly oplatky s kakaovou náplní? Který zpěvák byl 
na špici mezi mladými a jaký seriál byl tehdy populární? A jestli jste mladší, a dobu před rokem 1990 
nepamatujete, třeba to vše znáte z filmů, z vyprávění rodičů a prarodičů. Anebo máte ve škole 
probudilého „občankáře“, který se nebojí tu dobu Vám přiblížit. Zkuste si otestovat své vědomosti: 
https://www.studenta.cz/life/fun-chill/retro-test-spartakiada-cecka-pionyri-ctyrlistek-vyzkousej-
ja/r~32ff131c37eb11e88560ac1f6b220ee8/r~32ff131c37eb11e88560ac1f6b220ee8/ 
 

Volby? Foukni to tam... 
Autor: ČRDM - ADAM 
http://www.adam.cz/clanek-2018090049-volby-foukni-
to-tam.html 
Mladí mají možnost ovlivnit nadcházející komunální 
volby. Pochopitelně, když k nim půjdou… 
 
Jak? 
Svěží vítr do plachet lodičky plující komunálními vodami může zafoukat právě od těch nejmladších 
voličů. A přiblížit způsob volby hlavně mladým voličům je cílem krátkého videa, které jej hravou 
formou vysvětluje. 
Ostatně – podívejte se na video. 
Mladí lidé se moc často v politice neangažují. Čím to je? Znechucením? Nebo apatií? Jen málokterý 
mladý člověk se jde brát za ostatní, zapojí se aktivně do zastupitelstva, a možná ani nepůjde 
k volbám. A to by byla škoda. „Volební účast se v České republice dlouhodobě pohybuje někde mezi 

https://www.72hodin.cz/2018/clanky/spolecne-zasadime-stromy-svobody
https://www.72hodin.cz/2018/
https://www.studenta.cz/life/fun-chill/retro-test-spartakiada-cecka-pionyri-ctyrlistek-vyzkousej-ja/r~32ff131c37eb11e88560ac1f6b220ee8/r~32ff131c37eb11e88560ac1f6b220ee8/
https://www.studenta.cz/life/fun-chill/retro-test-spartakiada-cecka-pionyri-ctyrlistek-vyzkousej-ja/r~32ff131c37eb11e88560ac1f6b220ee8/r~32ff131c37eb11e88560ac1f6b220ee8/
http://www.adam.cz/clanek-2018090049-volby-foukni-to-tam.html
http://www.adam.cz/clanek-2018090049-volby-foukni-to-tam.html
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40–60 %, v závislosti na typu voleb. 
V porovnání se zeměmi Evropské unie u nás chodí k volbám o 10–15 % méně voličů. Proč? Nižší 
volební účast může být dána řadou faktorů. Patří mezi ně bezpochyby nedůvěra v sílu hlasu 
jednotlivce, špatná orientace ve volebním systému ČR, znechucení politikou nebo nedostatečně 
rozvinutá občanská společnost,“ tvrdí společnost Člověk v tísni, která organizuje již několikátým 
rokem Studentské volby nanečisto. 
Především na prvovoliče cílí video s názvem „Foukni to tam“, které na svých webech propaguje 
Česká rada dětí a mládeže. Video má jasnou jednoduchou grafiku a vysvětluje, jaké počty 
zastupitelů ve volbách zakřížkovat, a jak to udělat, aby volič vybral ty své správné kandidáty ve 
správném počtu. 

 
V nadcházejících komunálních volbách 2018 by někteří voliči mohli být 
zmateni volebním systémem. Například oproti nedávno proběhlým 
volbám se nekroužkuje ani neškrtá, ani se nevybírá určitý hlasovací 
lístek.  
A co tedy? Křížkuje se! Jak?  
Není to tak složité, v podstatě jsou tři základní možnosti: 
Volič má tolik hlasů, kolik se v dané obci nebo volebním obvodu volí zastupitelů. Na hlasovacích 
lístcích jsou vypsané tři možnosti volby: 
• Možnost zaškrtnout jednu stranu je nejjednodušší. Pokud volič zaškrtne pouze jednu stranu 
v záhlaví hlasovacího lístku, dává všechny své hlasy této straně a jejím kandidátům. V případě, že 
zvolená strana nemá plný počet kandidátů, kolik je členů v budoucím zastupitelstvu, volič by vlastně 
nevyužil všechny své hlasy. 
• Hlasování napříč mezi stranami je další možností. Lze zaškrtnout tolik jednotlivých kandidátů, kolik 
se v určité obci/obvodě volí zastupitelů. Pozor ale – pokud by se však volič přepočítal a zakřížkoval by 
více kandidátů, bylo by celé jeho hlasování neplatné. 
• Kombinace obou uvedených způsobů volby je třetí možností. Volič může zakřížkovat stranu 
a zároveň křížkem označit několik kandidátů z ostatních stran. Celkový součet nesmí překročit počet 
možných zastupitelů. Volič při tomto způsobu musí počítat s tím, že takto vypadnou v kandidátce 
zakřížkované strany nejníže (tedy na posledních místech) umístění kandidáti příslušné strany, neboť 
budou nahrazeni kandidáty zakřížkovanými napříč stranami. 
#fouknitotam #komunalnivolby2018 
 

Podnětné momenty z našich organizací.  
Momenty, události nebo činy, na které pohlížíme s obdivem, které nás podněcují a něčím naplňují. A 
rádi je proto šíříme, aby se o nich dozvědělo co nejvíce lidí.  
Líbí se nám výzva skautů: vytáhněte svůj oblíbený svetr či šusťákovku a pojďte si, třeba se svými 
dětmi či přáteli, splnit pár bodů pro spokojenější život a radostné společné chvíle. 
 
Deset skvělých podzimních zážitků: 

1. Skákat do hromady shrabaného listí 
2. Poslat drakovi „psaníčko“ 
3. Zapálit svíčku na neudržovaném hrobě 
4. Jít na houby a nasát vůni podzimního lesa 

http://www.adam.cz/img/201809171502_volby2018-foukni-to-tam-2-video-640.jpg
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5. Oslavit 100 let Československa 
6. Upéct brambory v popelu 
7. Vydlabat dýni a udělat z ní lucernu 
8. Najít a nasušit šípky na čaj 
9. Cítit pod (bosýma?) nohama křupání zmrzlé trávy 
10. Natrhat jablka a upéct štrúdl (a podělit se o něj) 

 
ČRDM přidává: 11. Pomoct někomu v akci 72 hodin 
Dělejte jednoduché práce v přírodě, sázejte stromky, něco obnovte.  
Pomáhejte na českých hradech a zámcích. 
Popovídejte si, zazpívejte, zahrajte karty s někým osamělým.  
Pomozte studánkám. 
 
Nebo se vydejte na 72 hodin za hranice České republiky 
Projekt 72 hodin se koná i v dalších zemích v Evropě. Zapojit do zahraničních projektů 72 hodin se 
můžete i Vy se svou skupinou, navíc zcela zdarma! 
Česká rada dětí a mládeže totiž nabízí výjezdy pětičlenným týmům dobrovolníků na 72 hodin do 
zahraničí. Cestovné hradí ČRDM, ubytování a stravu pak naši zahraniční partneři. Nabízíme zájemcům 
zajímavé dobrovolnické pobyty v Chorvatsku, Maďarsku a Rakousku. Skupiny z ČR pomohou místním 
organizacím s prací na jejich dobrovolnických projektech. 
Vycestovat můžete v těchto termínech: 
•Chorvatsko: 18.–21. 10. 2018 (uzávěrka přihlášek 5. 10.) 
•Maďarsko: 11.–14. 10. 2018 (uzávěrka přihlášek 5. 10.) 
•Rakousko: 17.–20. 10. 2018 (uzávěrka přihlášek 5. 10.) 
Svůj zájem o účast nám hlaste na e-mailu zahranici@crdm.cz, kde Vám zodpovíme i případné dotazy.  
 
72hodin.cz  
Facebooku 72 hodin  

 
Muzeum Smyslů vyhlašuje soutěž pro oddíly ČRDM 
Autor: EYCA - Marek Kráčmar  

5 základních smyslů, to asi každý víme, o čem je řeč :-) Ale většina lidí se 
domnívá, že lidé mají mnohem víc, než jen těchto pět smyslů. 
Ukazuje se, že existuje minimálně devět smyslů, zatímco většina 
výzkumníků se domnívá, že jich je okolo jednadvaceti.  
Kromě svých základních smyslů máme schopnost cítit mnoho dalších 
věcí. Někdo tomu říká intuice, někdo instinkt, a někdy dokonce ani 

nevíme, jak to nazvat. K tomu, abychom si v tom udělali trochu větší pořádek, by vám mohla třeba 
pomoci návštěva Muzea Smyslů v Praze. 
Pražské Muzeum Smyslů nabízí množství exponátů umístěných ve zhruba 
patnácti místnostech, které vaše smysly prověří. 
Je to zrakový klam nebo skutečnost? Co to cítím? Voní to, nebo 
zapáchá? Brrr, to tam mám opravdu strčit ruku? Co když tam bude něco 
slizkého? 

https://www.72hodin.cz/2018/clanky/zbyva-poslednich-par-stromku
https://www.72hodin.cz/2018/p/110
https://www.72hodin.cz/2018/p/112
https://www.72hodin.cz/2018/p/113
mailto:zahranici@crdm.cz
https://www.72hodin.cz/2018
https://www.facebook.com/72hodin.cz/
http://www.adam.cz/img/201809212303_muzeum-smyslu-kaleidoskop.jpg
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V muzeu se nacházejí mimo jiné i dotykové, čichové nebo sluchové 
krabičky, kde můžete prověřit další smysly... 
Pokud byste muzeum rádi navštívili se svým oddílem, soutěžte :-) 
Můžete vyhrát pro svůj oddíl/kolektiv 10 vstupenek :-) a vyhrává první 
správná nejrychlejší odpověď na následující otázku:  
Kolik hřebíků si na vás nachystali v Muzeu Smyslů v rámci „Lože 

z hřebíků“, na které si při návštěvě můžete v klidu sednout či lehnout? 
Odpovědi posílejte e-mailem na adresu marek.kracmar@eyca.cz. 
Soutěž je platná do 8. 10. 2018 a jenom trochu napovíme, že odpověď je k nalezení 
na http://www.muzeumsmyslu.cz/ 
A na závěr pouze připojujeme informaci, týkající se zvýhodněného „oddílového“ vstupného:  
Členským spolkům sdruženým v ČRDM je v rámci Muzea Smyslů poskytovány vstupenky 
za sníženou cenu 100 Kč/osoba.  
Týká se skupin min. 10 osob (z toho pedagogický doprovod 2 osoby zdarma), návštěvu je třeba 
objednat týden předem na info.cz@museumofsenses.com 
MUZEUM SMYSLŮ  
Jindřišská 939/20  
110 00 Praha 1-Nové Město  
#muzeum #muzeumsmyslu 

Další informace 
PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ 
NEZISKOVÉ ORGANIZACE - VÝZVA PRO ROK 2019 

MŠMT projednalo a dne 11. září 2018 schválilo Programy státní podpory práce 
s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace – výzva pro rok 2019 (dále 
jen Programy), jejichž součástí jsou i priority na rok 2019.  

Podpora pomocí Programů bude zaměřena především na pravidelné a dlouhodobé činnosti určené 
co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají rozvoji, 
rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých NNO pracujících s dětmi a mládeží. 
PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O STÁTNÍ DOTACE PRO ROK 2019 
Aktuální znění Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO naleznete zde:  
Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace - výzva pro rok 
2019 
Žádosti o dotaci pro rok 2019 v programech č. 1, 2, 3 a 4 vkládají NNO prostřednictvím 
elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz. Ten bude otevřen 
pro podávání žádostí včetně předepsaných příloh v polovině září 2019. Následně žadatel o dotaci 
doručí žádost v listinné podobě, včetně předepsaných příloh na adresu MŠMT. 
Další metodické pokyny budou zveřejněny v průběhu měsíce září. 
Během září a října proběhnou též informační semináře k podávání žádostí na rok 2019. Bližší 
informace k seminářům naleznete zde. 
Kontaktní osobou pro poskytování informací týkajících se těchto programů je: 
RNDr. Helena Knappová, tel. 234 815 346, e-mail: helena.knappova@msmt.cz 
Ing. Jana Häcklová, tel: 234 815 289, e-mail: jana.hacklova@msmt.cz 
 

mailto:marek.kracmar@eyca.cz
http://www.muzeumsmyslu.cz/
http://www.msmt.cz/file/48379_1_1/
http://www.msmt.cz/file/48379_1_1/
http://isprom.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/mladez/informacni-seminare-k-programum-statni-podpory-prace-s-detmi-3
mailto:helena.knappova@msmt.cz
mailto:jana.hacklova@msmt.cz
http://www.adam.cz/img/201807231316_muzeum-smyslu-01a.jpg
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Natočte nebo vyfoťte, co pro Vás znamená svoboda a vyhrajte drony s 
kamerou a foťákem 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Operační program Výzkum, vývoj a 
vzdělávání) vyhlásilo foto a video soutěž pro studenty středních a vyšších 
odborných škol s názvem „Zachyť svoji SVOBODU“. Hlavní cenou v obou 

kategoriích je Dron DJI s kamerou a foťákem. 
Více informací najdete zde: https://opvvv.msmt.cz/soutez 
 

Soutěž českobudějovické slavné vily a jejich lidé 
Odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem v Českých Budějovicích vyhlašuje pro podzimní sezónu roku 

2018 soutěž pro děti a mládež do 16 let – jednotlivce i kolektivy (např. třída či zájmový kroužek). 
Vědomostní soutěž tematicky navazuje na předchozí soutěže z posledních dvou let v souvislosti se 
stavbami v Českých Budějovicích, které jsou spojeny se slavnými osobnostmi. Soutěžící budou mít 
letos možnost poznat českobudějovické slavné vily a podrobněji se s nimi seznámit. 
Soutěž probíhá od 15. 9. 2018 do 31. 12. 2018 
Pracovní listy najdete v Turistickém informačním centru českobudějovické radnice nebo na webových 
stránkách odboru památkové péče Magistrátu města České Budějovice www.c-budejovice.cz a 
Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích www.npu.cz/uopcb(link is external). 
Užitečné informace najdete také u pracovníků Národního památkového ústavu v Českých 
Budějovicích. Po předchozí dohodě zde můžete čerpat vědomosti z bohatých fondů knihovny /tel.: 
387312140 kl. 186/. 
Výherci soutěže budou vyhlášeni 31. ledna 2019. Hlavní cenou pro jednotlivce je rodinná vstupenka 
na památkové objekty ve správě Národního památkového ústavu, pro vítězný kolektiv skupinová 
vstupenka do jednoho vybraného památkového objektu ve správě Národního památkového ústavu v 
Českých Budějovicích. Připraveny jsou i zajímavé věcné ceny. 
Soutěžní podmínky(.pdf) 
Pracovní listy(.pdf) 

 
Pracovníci s dětmi a mládeží mají ve zvyku, že se 
jednou za rok setkají, aby si vyměnili své 
zkušenosti. Je tradicí, že se mění místo konání. 
Letos připadlo pořadatelství Celostátní vzájemné 
výměny zkušeností na Hlinsko. Konkrétně na 
Centrum Jana XXIII., které ve dnech 16. až 18. 
listopadu přivítá stovky účastníků z celé České 
republiky i sousedního Slovenska. 
„Před nedávnem jsme spustili webové stránky, kde 

se mohou zájemci přihlásit. V současné době probíhá příprava programů, které postupně uveřejníme 
a nabídneme účastníkům,“ říká hlavní organizátor akce František Hronek. 
https://www.cvvz.cz/propozice 
 
 
 

https://opvvv.msmt.cz/soutez
http://www.c-budejovice.cz/
http://www.npu.cz/uopcb
http://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OPP/aktuality/soutezni_podminky_2.pdf
http://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OPP/aktuality/pracovni_listy_vily.pdf
https://www.cvvz.cz/propozice
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Přihlásit se do Dobro-druhů 
můžete ještě do 11. 10. 
2018. Připomínáme se s 
vyhlášením nového ročníku 
programu Dobro-druzi, ve 
kterém podporujeme děti a 
mládež v pořádání 

dobročinných akcí. Máte ve svém okolí skupinu dětí či mladých lidí, kteří mají chuť pomáhat? 
Povězte jim o programu. 
Mladí filantropové, kteří budou do programu vybráni, získají od Nadace Via metodickou, konzultační 
i finanční podporu. Konkrétně každý tým získá mj. bezplatnou účast na úvodním vzdělávacím setkání, 
příspěvek 5 000 Kč na organizaci benefiční akce a zdvojnásobení celkového výtěžku beneficí 1:1 do 
výše 20 000 Kč.  
Podpoříme až 15 týmů mladých Dobro-druhů. 
 

Objevárium Minigolf – 9. 10. 2018 – 6.1.2019 
České Budějovice, Galerie Mariánská 
 
Otevírací doba: 
po zavřeno 
út-pá 14.00-18.00 
so-ne 10.00-18.00 
Speciální otevírací hodiny pro dospělé: 
pá-so 18.00-22.00 
Školní skupiny: 
po-pá 
08.30-10.30 
10.30-12.30 
12.30-14.30 
14.30-16.30 
nutná rezervace dasa.marketing@seznam.cz 
Vstupné: 
děti od 5 let 80 Kč 
dospělí 100 Kč 
rodinné (2 dospělí+3 děti) 300 Kč 
důchodci a ZTP 80 Kč 
školní skupiny 50 Kč/osoba 

O VÝSTAVĚ  
 
 
 
 

https://u2582286.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=3tCQZ2-2F5R3tLnN1pOnAJKwlYzRkmCN1PAgjbpAJeO0E66375f-2BbY-2BGS2cNQ3nDiyMTqWQpxs4Ade2KqbzR0wgg-3D-3D_58Gy0tD9lqHRrzx5AJApG23bO83mE-2By8Zrz-2FEkm1bEsxLiknsQ2zUCkeaNTov9LFDbEg8Cw1MmsuBENV7c57srewXOrVQeGgBvcg0llJcvQl3ggi8x3p0SsEXdlzDxvM2Hl-2FYNkY150I-2BNuTl44yAjOXgLTNRNVMWkwmdP6f6wyKHLdSw00ZNMMtVY6xI-2F2R3szJlfYIBOY3E-2Bs3acaneA-3D-3D
http://www.objevarium.cz/cs/vystavy-k-pronajmu/minigolf
http://www.objevarium.cz/cs/vystavy-k-pronajmu/minigolf
mailto:dasa.marketing@seznam.cz
http://www.objevarium.cz/cs/vystavy-k-pronajmu/minigolf
http://www.objevarium.cz/cs/vystavy-k-pronajmu/minigolf
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Nadace ČEZ Grantové řízení  
Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se 
mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, 
kultury, sportu či životního prostředí. Uzávěrka: 16. 12. 2018  
Více na https://bit.ly/1SJvxic  

Kofola Společnost Kofola  
podpoří sportovní, vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti a mládež. Uzávěrka: Nestanoveno Více 
na https://bit.ly/2NHb72z 

Nadace Proměny  
Usilujete o lepší veřejný prostor ve vašem městě? Dlouhodobě upozorňujete na jeho nevyužité 
možnosti nebo chcete nastartovat proměnu nějakého konkrétního místa? Plánujete oslovit lidi ze 
sousedství, radnici, odborníky a společně hledat řešení? I malé kroky mohou mít velký dosah. Nadace 
Proměny vám nabízí pomoc při jejich uskutečnění. Uzávěrka: 31. 10. 2018 Více na 
https://bit.ly/2IceKrt 
 

Prodloužení termínu grantové výzvy – akce k roku Rychlých šípů - 2. kolo 
U příležitostí 80. výročí vydání prvního dílu komiksu Rychlé šípy vyhlásila Skautská nadace Jaroslava 
Foglara výzvu k předkládání projektů. Cílem podpory jsou veškeré aktivity vedoucí k připomenutí 
vzniku jedinečného fenoménu, jehož prostřednictvím spisovatel a vychovatel Jaroslav Foglar 
pozitivně ovlivňoval a motivoval generace svých čtenářů. 
Předpokládaná maximální celková výše grantů poskytnutých v druhém kole je 50.000.- Kč  
Uzávěrka pro druhé kolo je prodloužena do 15.11.2018 
Grant je zamýšlen pro sdružení, spolky a oddíly, které v roce 2018 uspořádají akci pro širokou 
veřejnost (děti, rodiče s dětmi, dospělí) s tématikou připomenutí 80. výročí prvního vydání Rychlých 
šípů (výstava, beseda, hra, soutěž, závody…).  Akce má posloužit k propagaci odkazu JF a jeho 
ideálů. Chceme podpořit zejména nové a inovativní akce nebo pravidelné akce, kde díky příspěvku 
nadace dojde k jejich významnému rozšíření nebo pořízení například nějaké herní pomůcky, kterou 
bude možné opakovaně používat. Žadatel podáním žádosti potvrzuje, že je schopen grantovanou akci 
bez dalších podmínek (například navázání na další granty) zajistit a že grant bude použit na schválený 
účel. Pořadatel poskytne SNJF stručnou zprávu o proběhlé akci včetně fotografické ev. video 
dokumentace. SNJF poskytne na schválený účel finanční grant a zároveň poskytne k propagaci akce 
logo 80 let RŠ a zařadí akci do kalendária roku Rychlých šípů na webu nadace. 
  
Žadatelé: skautská střediska, sdružení a spolky, fyzické osoby. 
  
Jak požádat o grant? 
Žádosti prosíme zasílat pouze elektronicky ve formátu formuláře ZDE 
  
Za Skautskou Nadaci Jaroslava Foglara 
Milan Žaloudek, předseda Fondu Foglar 
  
 
 

https://bit.ly/1SJvxic
https://bit.ly/2NHb72z
https://bit.ly/2IceKrt
https://skautskanadace.cz/rok-rychlych-sipu/registrace-akce-rok-rychlych-sipu/
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Prázdniny jsou za námi a my přicházíme s ročenkou pro Vaše děti, která jim 
zábavnou formou pomůže zvládnout školní rok. 
Máme pro Vás skvělého pomocníka v podobě nejnovějšího Speciálu JUNIOR 
2018, jehož patronem je Týdeník Květy. Získáte publikaci, která je pro novou 
generaci nepostradatelným průvodcem a umožní jí objevit i skutečný svět 
kolem nás. Objednejte si za zvýhodněnou cenu pouze 169 Kč místo 199 Kč 
na stánku. 
 
 
Projekt "Nenech to být", který již bojuje s šikanou na více než 1 000 škol po 

celé ČR. Nyní jsme se rozhodli zveřejnit některé případy, které nám 
procházejí systémem, a ukázat veřejnosti, jakou může mít šikana podobu.  
Kdyby Vás cokoliv zajímalo, neváhejte se prosím obrátit na +420 722 
060 433 
Lucie Čadová 
nntb.cz 
Přes dva tisíce nahlášení rizikového chování za poslední rok prošlo 
systémem Nenech to být. ,,Vím, že se chce zabít,” nebo „Mám o ní strach, 
hodně se pořezala,” jsou jen příklady ze stovek příběhů. 
Platforma vytvořená brněnskými studenty funguje již na více než tisícovce škol po celé České 
Republice. Ty se do ní mohou zdarma registrovat a aplikace jim pak pomáhá s odhalováním šikany či 
jejího rizika. Funguje jako online schránka důvěry na adrese https://www.nntb.cz. Nechává tak 
anonymně promluvit ohrožené děti, jejich spolužáky i rodiče. Po konci školního roku (2017/18) se 
autoři platformy, která má záštitu MŠMT, rozhodli veškerá nahlášení analyzovat a ukázat, s jakými 
problémy se děti skrz službu Nenech to být svěřují. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

tel:+420%20722%20060%20433
tel:+420%20722%20060%20433
http://nntb.cz/
https://www.nntb.cz/
http://app.crystalmails.com/redirect/241510/8663965/201890
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 Cestička do školy“ 
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví KÚ Jihočeského kraje 

 zve pedagogy 1. stupně ZŠ, pedagogy 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií, muzejní pedagogy, pracovníky DDM, lektory SEV a další 

zájemce na praktický interaktivní seminář 
 Místně zakotvené učení na příkladu  projektu „Cestička do školy“  

Cílem semináře je: 

 POROZUMĚT základům místně zakotveného učení na příkladu projektu „Cestička do školy“  
(vzdělávání s využitím místně zakotveného učení prohlubuje vztah žáků k místu, kde žijí, a 
vychovává k zodpovědnému chování k místu; je akcentováno ve Státním programu EVVO a 
EP na léta 2016 až 2025), 

 PŘEDSTAVIT projekt „Cestička do školy“, který vznikl a byl realizován na Jičínsku v letech 
1999 – 2004 (ačkoliv jde o projekt staršího data, nepozbývá na aktuálnosti ani dnes; jde 
obsahově a metodicky o jeden z nejpropracovanějších projektů místně zakotveného učení 
v České republice, je přenositelný do dalších regionů v ČR),    

 VYSVĚTLIT principy projektu, důvody a způsob spolupráce zapojených institucí                                
a komunitní význam realizace projektu,  

 NABÍDNOUT možnosti  využití projektu ve výuce žáků 1. a 2. stupně ZŠ  a odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií, případně v mimoškolním vzdělávání (projekt je aktuální i ve 
vztahu ke 100 letům české státnosti, protože se věnuje proměnám místa v průběhu času),  

 POMOCI účastníkům semináře (v případě zájmu a v přiměřeném rozsahu) promyslet                     
a naplánovat postupné kroky při realizaci projektu „Cestička do školy“ v jejich vlastním 
prostředí (třída, škola, obec, region). 

Odborní lektoři:  
Mgr. Jaromír Gottlieb, bývalý ředitel Regionálního muzea a galerie v Jičíně, iniciátor a spoluautor 
projektu, vysvětlí vznik projektu, jeho cíle, roli a způsob zapojení spolupracujících institucí, přiblíží 
vzdělávací a komunitní význam projektu a hlavní očekávané výstupy a přínosy. 
Mgr. Petr Hamáček přiblíží realizaci projektu z pohledu školy a učitele. Vysvětlí a popíše propojení 
práce na projektu s výukou, význam projektu ve vztahu k budování kompetencí, dobré zkušenosti i 
problémy, na které při práci na projektu spolu se žáky narazili, význam projektu pro širší okolí (rodiny 
žáků, sousedy, obec).    
RNDr. Blažena Hušková, lektorka, konzultantka a propagátorka místně zakotveného učení (MZU) 
studovala MZU (v originále Place-based Education) v rámci Fulbright – Masarykova stipendia v USA, 
přinesla metodu MZU do České republiky, přeložila do češtiny metodické materiály. Na semináři 
vysvětlí principy místně zakotveného učení a představí příklady využití MZU ve výuce v zahraničí a 
v ČR. 
Vzdělávací akce proběhne v pondělí 22. října 2018 od 9.00 do  15.30 hod. v  Českých Budějovicích 
v budově krajského úřadu v ul. B. Němcové 49/3.   Seminář je pro účastníky zdarma, náklady jsou 
hrazeny z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci rozvoje systému EVVO v Jihočeském kraji v roce 2018. 
Seminář není akreditovaný, účastníci semináře obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce. 

Uzávěrka příjmu přihlášek je v pondělí 15.10. 2018, přiloženou návratku je možno odeslat 
elektronickou nebo klasickou poštou, upřednostňujeme elektronickou formu.  Přihláška se stává 
závaznou po potvrzení organizátorem!!     
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Organizační zajištění semináře: Ing. Libuše Jozková, koordinátorka EVVO, odbor životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví, tel. 386 720 803, e-mail: jozkova@kraj-jihocesky.cz  

Návratka na seminář  „Místně zakotvené učení na příkladu projektu CESTIČKA DO ŠKOLY“ 22.10. 
2018 

Jméno/a, příjmení: 

Adresa školy/střediska EV:  e-mail, telefon: 

Datum:                                                                                                                                                                      

Návratku zašlete nejpozději do 15.10. 2018 včetně na  elektronickou adresu: jozkova@kraj-

jihocesky.cz nebo na poštovní adresu: Krajský úřad Jihočeského kraje, OZZL, U Zimního stadionu 

1952/2, 370 76 České Budějovice, vždy se zanecháním výše požadovaných údajů. 

 

 

Slevový program 
V prvním říjnovém týdnu s Microsoftem nově, vedle dárcovského programu zahájíme také program 
slevový! 
To znamená, že si nyní budete moci všechny produkty od Microsoftu, které znáte z dárcovského 
programu, také zakoupit s výraznou slevou pro neziskové organizace. Do programu navíc přibudou 
také nové profesionální produkty jako například Office Professional Plus. Tyto produkty byly v dubnu 
z nabídky dárcovského programu vyřazeny a nyní se k Vám skrze slevový program vrací. 
Slevový program přijde vhod zejména organizacím, které nemohou využít dárcovského programu 
Microsoft nebo těm, které v dárcovském programu již naplnili maximální možný limit licencí a 
potřebují jich více. Ve slevovém programu si je budou moci dokoupit bez omezení! 
Zakoupení produktů ze slevového programu  
Pozor! Před pořízením produktů ze slevového programu je ještě potřeba získat certifikát, o který si 
můžete požádat již teď na Microsoft Nonprofit portálu. 
Zároveň jsme pro Vás připravili podrobný návod, který Vás celým procesem získání certifikátu krok za 
krokem provede. 

Podívejte se na návod  

 

Požádejte o certifikát  

 
První týden bude slevový program fungovat v pilotním režimu abychom měli možnost vychytat 
všechny mouchy. Jakmile spustíme program "na ostro" dáme Vám vědět. Děkujeme za pochopení při 
případných technických těžkostech. 

 

mailto:jozkova@kraj-jihocesky.cz
https://techsoup.us5.list-manage.com/track/click?u=262e9c2330c9617899c478604&id=27e5bdfe34&e=d6e2ab30a3
https://techsoup.us5.list-manage.com/track/click?u=262e9c2330c9617899c478604&id=521d0fbc8d&e=d6e2ab30a3
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Novinky z nakladatelství Mravenec novinky 

 

 
 

NOVINKY 

 

Deskové a společenské hry  >  Karetní hry 

50 našich lesních zvířat - Expedice příroda 

Cena: 199,- Kč 

Díky kartám v této krabičce zvládnete hravě určit 50 zvířat, žijících ve volné přírodě. 

Na kartách najdete kvízovou otázku, názornou ilustraci, základní informace a také 

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

 

 

Deskové a společenské hry  >  Karetní hry 

50 druhů hmyzu a pavouků - Expedice příroda 

Cena: 199,- Kč 

Díky kartám v této krabičce zvládnete hravě určit 50 pavouků a hmyzu. Na kartách 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

https://www.mravenec.cz/shop/karetni-hry?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201810posel
https://www.mravenec.cz/shop/266022-50-nasich-lesnich-zvirat-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201810posel
https://www.mravenec.cz/shop/266022-50-nasich-lesnich-zvirat-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201810posel
https://www.mravenec.cz/shop/karetni-hry?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201810posel
https://www.mravenec.cz/shop/266023-50-druhu-hmyzu-a-pavouku-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201810posel
https://www.mravenec.cz/shop/266023-50-druhu-hmyzu-a-pavouku-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201810posel
http://www.mravenec.cz/ktu2/formulare-objednavek?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201810posel
https://www.mravenec.cz/shop/266022-50-nasich-lesnich-zvirat-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201810posel
https://www.mravenec.cz/shop/266023-50-druhu-hmyzu-a-pavouku-expedice-priroda?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201810posel
http://www.mravenec.cz/?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201801posel
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Klapíkova inspirace 
Tvoření pro děti  
Mlýn na okno 
Pěkný mlýn jako dekorace na okno ke tvořivé zábavě při deštivém odpoledni :-) 
Potřebujeme: nůžky, lepidlo, fixy 
Postup: vytiskněte si obrázek krajinky s mlýnem a lopatky. Pomalujte fixami, ať jsou mlýn i lopatky co 
nejbarevnější, vystřihněte, slepte vzadu do kolečka, aby mlýn stál a nalepte na něj lopatky. Můžete 
sice podlepit tvrdým papírem, aby to bylo robustnější, ale pak by to zase nemělo ten efekt, kdy 
barvičky na mlýnu přes světlo okna pěkně "prosvítají"... Výsledek je u okna opravdu pěkný, tvoření 
jednoduché, vyzkoušejte. 
 

    

    

Zdroj: http://www.tvorivedeti.cz/cz-detail-821315-mlyn-na-okno.html 

 

 

http://www.tvorivedeti.cz/cz-detail-821315-mlyn-na-okno.html
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Sovičky z knoflíků 
Hledáte inspiraci, jak si vyzdobit stěnu v pokoji nebo vyrobit originální obrázek? Vyzkoušejte 

knoflíkovou sovičku, kterou zvládnou i děti. 🙂 
Potřebujeme 
Knoflíky, vytisknutou podkladovou šablonu, lepidlo (např. Herkules), štětec na lepidlo, noviny nebo 
igelit na zakrytí pracovní plochy 
Postup 
Vytiskněte si podkladovou šablonu nebo sovu nakreslete od ruky. 
Pokud šablona není barevná, vybarvěte jednotlivé části sovy tak, jaké barvy budete chtít knoflíky na 
těchto částech. 
Lepte jednoduše knoflíky na místa, která barevně odpovídají (např. žlutá část podkladu – žluté 
knoflíky). Nezapomeňte na velké soví oči a zobák. 
 

 
Zdroj: https://carujeme.cz/navod-na-obrazek-sovicky-z-knofliku/ 
 
 
 
 
 
 

Inspirace hry 

https://carujeme.cz/navod-na-obrazek-sovicky-z-knofliku/
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„Veverky houbařky“  
Motivace: Veverky si na zimu shánějí zásoby, ale kromě oříšků a šišek mají rády také houby. 
Nasbíráme si také nějaké houby jako veverky? 
Popis hry 
Motivační říkanka.  
Zásoby na zimu 
Veverka si na zimu, 
kvapem shání svačinu. 
Dostala tip od lišky, 
ať natrhá oříšky. 
Děti se rozeběhnou po herně (hřišti, lese) a udělají dřep – stanou se houbami. Jedno dítě je veverkou, 
chodí mezi nimi a sbírá je, to znamená, že dítě, kterému položí veverka ruku na hlavu, jde za ním. Tak 
se vytvoří zástup sesbíraných hub. Houbař vyvede houby z lesa ven, tam se obrátí a zvolá: „Houby, 
hup, usmažím vás!“ Houby utíkají zpět na svá původní místa a opět přejdou do dřepu a veverka se je 
snaží chytit. Kterou houbu chytí, ta vypadává ze hry. Hra se opakuje několikrát, aby se děti v roli 
veverky vystřídaly. Veverka musí zavést děti do vzdálenosti nejméně 10 m od jejich míst. Klademe 
důraz na orientaci, děti si mohou svá místa označit – stuhou, kroužkem, křídou, venku kamínkem.  
Zdroj: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/p/15217/pohybove-hry-fouka-snezi.html/ 
 
 „Pozor, drak“  
Pomůcky: stužky z krepového papíru 
Motivace: Přiletí k nám velký drak. Umíme se před ním schovat? 
Popis hry 
Motivační říkanka. 
Papírový dráček 
Z papíru ho vyrobíme, 
barvičkami nabarvíme. 
Až nebude žádný mráček, 
proletí se ten náš dráček.  
Určíme jedno dítě, které bude představovat draka. Ostatní děti budou malé myšky, které budou mít 
na ruce přivázanou stužku z krepového papíru. Myšky se pohybují po prostoru a na slova „Pozor, 
drak” si začnou chránit své stužky (ne však rukou). Drak se snaží myškám stužku strhnout, komu ji 
strhne, ten vypadává ze hry.  
Zdroj: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/p/15217/pohybove-hry-fouka-snezi.html/ 
 
 
 

 

 

 

 

Jak naučit děti hospodařit s penězi? S novou hrou 
Obchod od Albi si to procvičí 

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/p/15217/pohybove-hry-fouka-snezi.html/
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/p/15217/pohybove-hry-fouka-snezi.html/
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Zdroj: ČRDM 
Na to, jak moc finanční gramotnost ovlivňuje naše životy, se jí ve školách příliš pozornosti nevěnuje. 
Naučit děti hospodařit s penězi tedy musí hlavně sami rodiče. A když výuku schováte do hry, děti 
nebudou protestovat a ještě se celá rodina pobaví. 

 
Vyzkoušejte novou hru Obchod ze vzdělávací edice Kvído. 
„Nedostatečná finanční gramotnost je důvodem, proč se tolik lidí v dospělosti dostává do dluhových 
pastí. Správné návyky je potřeba osvojovat si už od dětství, a proto jsme vyvinuli hru Obchod,” 
vysvětluje Andrea Löflerová, autorka hry ze společnosti Albi. Ve hře mají děti za úkol dojít z domova 
do obchodu a tam nakoupit potraviny z nákupního seznamu. Cestou na ně čekají jak příležitosti 
vydělat si peníze, tak nástrahy, kvůli kterým o ně mohou přijít. 
„V průběhu hry si děti uvědomí, že když si koupí v obchodě navíc 
žvýkačku, lízátko nebo chipsy, nezbyde jim dostatek peněz na nákup, 
který opravdu potřebují. Vyzkoušejí si aktivně se zapojit do vydělávání 
peněz na nákup formou domácích prací, naučí se správně si rozměnit 
peníze a zvládat situace v obchodě. Školáci zvládnou spočítat hodnotu 
svého nákupu a zjistit, zda jim peníze na nákup stačí, předškoláci se 
budou řídit barvami mincí,” doplňuje Andrea Löflerová. 
Kromě zacházení s penězi se děti také dozvědí, jaké potraviny je třeba nakoupit na jejich oblíbená 
jídla, a naučí se rozpoznat, které zboží patří mezi mléčné výrobky, ovoce a zeleninu a ostatní 
potraviny.  
Vyhrává ten nejrychlejší hráč, který přinese celý nákup domů, má dostatek peněz na zaplacení 
na pokladně a přitom odolá všem nástrahám v obchodě. 
Hru najdete v prodejnách Albi nebo na eshop.albi.cz. 
Hra je vhodná pro 2 až 4 hráče od 4 let a v prodejnách Albi stojí 699 Kč. 
SLEVY: 
Na prezentačních akcích jako Hry a hlavolamy nebo Deskohraní můžete využít slevu při nákupu 
deskových a společenských her přímo od výrobců.  
Také majitelé EYCA karet a členských karet (spolků v ČRDM) mají slevu – a to jak při vstupu na výše 
zmíněné akce, tak při nákupu her u výrobce společenských her Albi. 
http://www.adam.cz/clanek-2018090031-jak-naucit-deti-hospodarit-s-penezi-s-novou-hrou-obchod-
od-albi-si-to-procvici.html 
 
 
 
 
 
 
 

 

Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

https://eshop.albi.cz/kvido-obchod/
https://eshop.albi.cz/
http://www.adam.cz/clanek-2018090014-24-vystava-hry-a-hlavolamy-2018.html
http://www.adam.cz/clanek-2018090032-pozvanka-na-deskohrani-2018.html
https://www.eyca.cz/detail-slevy/639-albi-a-s
http://www.adam.cz/clanek-2018090031-jak-naucit-deti-hospodarit-s-penezi-s-novou-hrou-obchod-od-albi-si-to-procvici.html
http://www.adam.cz/clanek-2018090031-jak-naucit-deti-hospodarit-s-penezi-s-novou-hrou-obchod-od-albi-si-to-procvici.html
http://www.adam.cz/img/201809111446_2018-albi-hra-obchod.jpg
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