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Únor 2019 

Milí přátelé,  
právě se k Vám dostalo druhé letošní vydání elektronického zpravodaje RADAMBUK. Ve zpravodaji 
Vám přinášíme novinky z RADAMBUK, ICM Č.B., členských spolků RADAMBUK, MŠMT, ČRDM a další 
informace, které by Vás mohly zaujmout. Informace do dalšího zpravodaje nám posílejte na e-mail 
kancelar@radambuk.cz do 4.3.2019.  

 

Informace z RADAMBUKu, z kroniky akcí 
23.3.2019 - 5. ročník Medvědího turnaje ve vybíjené  o Putovní pohár 
RADAMBUKu Tábor  
  
Místo konání: ZŠ Zborovská - u Zimního stadionu , Tábor 
Prezentace: 8 30 hod. 

Kategorie: Nejmladší kategorie:  7 – 9 let  N  
Mladší kategorie: 10 - 12 let   M  
Starší kategorie:  13 - 15 let    S   
 

Hráč může nastoupit v dané kategorii, pokud v den 
turnaje nedovrší 10, 13 a 16 let.   
 
https://www.radambuk.cz/23-3-2019-5-rocnik-
medvediho-turnaje-ve-vybijene-o-putovni-pohar-
radambuku/ 
 
 

Na žádost spolků jsme připraveni, pokud bude zájem uspořádat také turnaj ve vybíjené pro věkovou 

kategorii 16-18 let a turnaj ve volejbale pro dospěláky 18-99 let. Prosím do konce ledna 2019 o 

zprávu na e-mail kancelar@radambuk.cz, který spolek by měl zájem se těchto dvou nových turnajů 

zúčastnit. Pravděpodobný termín by byl na podzim. Podle Vašeho zájmu turnaj ve spolupráci se 

spolkem Medvědí šlápoty uspořádáme.  

 
 
 
 
 
 

mailto:kancelar@radambuk.cz
https://www.radambuk.cz/23-3-2019-5-rocnik-medvediho-turnaje-ve-vybijene-o-putovni-pohar-radambuku/
https://www.radambuk.cz/23-3-2019-5-rocnik-medvediho-turnaje-ve-vybijene-o-putovni-pohar-radambuku/
https://www.radambuk.cz/23-3-2019-5-rocnik-medvediho-turnaje-ve-vybijene-o-putovni-pohar-radambuku/
mailto:kancelar@radambuk.cz
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Sbírka brýlí pro Afriku 2018 
RADAMBUK již 3. rokem pořádal ve spolupráci s Dětskou organizací Fénix o.z. veřejnou sbírku Brýle 
pro Afriku. V roce 2016 jsme v ČR sebrali 464 kusů, v roce 2017 1593 kusů brýlí a 464 kusů pouzder 
na brýle. K 1.9.2018 jsme za rok 2018 nasbírali 1890 kusů brýlí a 430 pouzder. 23.1.2019 jsme 
úspěšně dopravili do Bratislavy 2433 ks brýlí a 597 ks pouzder k dalšímu zpracování. Za rok 2019 se 
nám tedy podařilo nasbírat neuvěřitelný počet brýlí. Celkem 4323 ks brýlí a 1027 ks pouzder. 
Zabalené brýle a pouzdra jsme dovezli na Bratislavy do Dětské organizace Fénix, která je předala 
optikům k roztřídění a opravám a poté organizaci Lions Club International 
http://www.lionsclubs.org/EN/how-we-serve/health/sight/eyeglass-recycling.php. Děkujeme za 
odvoz sbírky do Bratislavy Martinovi Tíkalovi ze spolku Děti Řepice a Jihočeskému kraji, který sbírku 
podpořil finančně. 
Sbírka bude pokračovat i v roce 2019.  

 

 
 
 
 
 
 

http://www.lionsclubs.org/EN/how-we-serve/health/sight/eyeglass-recycling.php
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BAMBIFEST České Budějovice 25.-26.5.2018 ohlédnutí 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W3dxMexg3N0 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W3dxMexg3N0
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BAMBIFEST České Budějovice 24.-25.5.2019 

Výstaviště České Budějovice 

 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. zve děti, rodiče, prarodiče,  oddíly, spolky 

dětí a mládeže, školy, školní družiny a další organizace pracující s dětmi a mládeží  
 na BAMBIFEST 2019 v Českých Budějovicích, přehlídku činností dětských spolků a organizací 

pracujícími s dětmi a mládeží. 
  

BAMBIFEST se bude konat 24. - 25.5. 2019 na Výstavišti  v Českých Budějovicích,  
 v pátek od 8:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 17:00 hodin. 

Vstup na akci je zdarma!!! 
Budeme se na Vás těšit ve světě her a zábavy:-)   

Motto letošního ročníku: 80. výročí Rychlých 
šípů 
Na téma Rychlých šípů mohou organizátoři 
připravit soutěžní disciplíny ve svých stáncích. 
 
BAMBIFEST v Českých Budějovicích má tyto 

části: 
 aktivní prezentace organizací  pracujících s dětmi a mládeží ve stáncích 
 ukázky činnosti divadelních, tanečních a pěvěckých, sportovních vystoupení dětí a mládeže na 

pódiu 
 koncert pro veřejnost pátek 17,00 hodin 

Program pro děti, rodiny, spolky, školy a školní družiny. Na co se můžete těšit? 
Přehlídka možností pro volný čas, nabídky letních táborů, pódiová taneční, divadelní a pěvecká 
vystoupení, soutěže, indiánské teepee, střelba z luku, výroba placek – buttonů, losování o ceny na 
pódiu, maskot čáp Klapík, venkovní hra lasergema, střelba na cíl, ukázka zážitkové akce s pejsky, 
spoustu her a soutěží… 
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 Pódiová vystoupení 
Pro širokou veřejnost je připraven bohatý program ve 
stáncích, ale také na pódiu, které bude centrem veškerého 
dění. Těšit se můžete na vystoupení dětských tanečních, 
hudebních, divadelních a pěveckých souborů, ale také na 
divadelní představení a hudební koncerty. 
V případě zájmu o prezentaci na pódiu - pódiové 
vystoupení vyplňte přihlášku Prihlaska-prezentace-
podiova-vystoupeni-bambifest a zaslání nejpozději do 
10.4.2019 na e-mail kancelar@radambuk.cz.  
http://budejovice.bambifest.cz/program-podiovych-vystoupeni  
  
  Program ve stáncích 
Pokud máte zájem o prezentaci ve stánku, vyplňte 
přihlášku Prihlaska-prezentace-ve-stanku-bambifest. 
Uzávěrka přihlášek je 31.3.2019, přihlášky zašlete na e-
mai kancelar@radambuk.cz. U jednotlivých stánků budou 
děti získávat razítka do startovní karty, po splnění úkolů si 
vyzvednou v Infobodu malou odměnu. Vyplněné startovní 
kartičky budou postupovat do losování o ceny, které bude 
probíhat v liché hodiny na pódiu akce. 
http://budejovice.bambifest.cz/prezentujici-organizace-ve-stancich  
 Před samotnou akcí probíhá schůzka prezentujících organizací a organizátorů akce ve stáncích . To z 
toho důvodu, aby jsme plně informovali všechny zúčastněné a dali jim prostor na konkrétní dotazy, 
domluvili rozmístění stánků v prostoru akce, případně vyjasnili nějaké nesrovnalosti. 
 
Dětský den s Armádou ČR 

 
Na Výstavišti spolu s BAMBIFESTem bude pro děti připraven Dětský den s Armádou ČR - den se 
zástupci pozemních a vzdušných sil AČR, na kterém armáda prezentuje svoji techniku. 
  
  
  

 
 
 
 
 

http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/dokumenty/dokumenty-2019/prihlaska-prezentace-podiova-vystoupeni-bambifest.docx
http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/dokumenty/dokumenty-2019/prihlaska-prezentace-podiova-vystoupeni-bambifest.docx
mailto:kancelar@radambuk.cz
http://budejovice.bambifest.cz/program-podiovych-vystoupeni
http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/dokumenty/dokumenty-2019/prihlaska-prezentace-ve-stanku-bambifest.docx
mailto:kancelar@radambuk.cz
http://budejovice.bambifest.cz/prezentujici-organizace-ve-stancich
http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/jezci.jpg


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 2 - 2019 
 
 

6 

Prodloužení členství v RADAMBUKu na rok 2019 
https://www.radambuk.cz/prodlouzeni-clenstvi/ 
Členství v RADAMBUK trvá po dobu registrace. Členové se registrují vždy na 1 kalendářní rok. 
 Členství se prodlužuje zasláním vyplněného formuláře Prohlášení o prodloužení členství do 28.2. na 
kalendářní rok a zaplacením členského příspěvku do 28.2.  
Faktury na úhradu členských příspěvků rozešleme statutárním zástupcům spolků e-mailem  nebo 
můžete zaplatit hotově do pokladny. 
Valné shromáždění RADAMBUK na jednání  10.10.2017   stanovilo výši členských příspěvků od 
1.1.2018 na 500 Kč za spolek na kalendářní rok.  
POZOR: Upozorňujeme, že s odesláním Prohlášení o prodloužení členství souvisí i platnost pojištění.  
Vyplněná a podepsaná "Prohlášení o prodloužení členství na rok 2019 zašlete poštou do kanceláře 
RADAMBUK nebo e-mailem  naskenované s podpisem statutárního zástupce. Spolu s prodloužením 
členství zašlete kopii úplného výpisu ze spolkového rejstříku, který je ke stažení na 
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma, v případě změny stanov  spolku, zašlete také kopii stanov 
či zápis o změně statutárního zástupce.    
Na základě prodloužení členství v RADAMBUKu Vám kancelář  prodlouží členství v ČRDM a spolek má 
tímto nárok na pojištění, sjednané ČRDM s Generali pojišťovnou zdarma. Pojištění hradí ČRDM 
z finančních prostředků vyhrazených z dotací na pojištění. Ve formuláři Prodloužení členství označte, 
zda budete mít zájem o sjednání Pojištění na úraz a Pojištění odpovědnosti  rok 2019. Více 
informací o pojištění naleznete na https://www.radambuk.cz/pojisteni/ . 
 

Pojištění členských spolků RADAMBUK prostřednictvím ČRDM na roky 2018-
2021 

Česká rada dětí a mládeže uzavřela na roky 2018–2021 pojištění s Generali Pojišťovna, a.s.  
Klientský servis: 244 188 188, generali.cz, e-mail: servis.cz@generali.com 
Hlášení škodných událostí:  
Tiskopis Oznámení o úrazu, doložené lékařským potvrzením na adresu: 
Generali Pojišťovna, a.s. 
Likvidace PU – život 
P.O.Box 151 
657 51 Brno 2 
Na stránkách ČRDM najdete nově formulář Ohlášení úrazu – ČRDM, speciálně upravený pro potřeby 
našeho úrazového pojištění. Prosíme, používejte přednostně tento formulář (pro odpovědnost za 
škodu zůstává klasický formulář Generali, který je též ke stažení na našich stránkách nebo přímo na 
stránkách Generali), 
K pojištění je možné se připojit kdykoliv během roku. Veškeré pojištění se bude přihlašovat opět přes 
RADAMBUK přes registrační systém ČRDM. Bude možné sjednat všechny typy pojištění, a to: 

 Úrazové pojištění 

 Pojištění odpovědnosti organizace 

 Pojištění odpovědnosti dobrovolníků nad rámec pojištění odpovědnosti 

 Pojištění zaměstnanců 

https://www.radambuk.cz/prodlouzeni-clenstvi/
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma,
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma,
https://www.radambuk.cz/pojisteni/
http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-oznameni-urazu.pdf
http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-hlaseni-vzniku-skody.pdf
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Úrazové pojištění 

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

 Základní informace  
o Denní odškodné pro děti i dospělé činí 115 Kč – více informací o pojistném plnění 

naleznete přímo v pojistné smlouvě na úrazové 
pojištění  http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-
2021-smlouva-uraz.pdf 

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

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

ROZSAH POJIŠTĚNÍ: vztahuje se na tělesné poškození nebo smrt pojištěných osob, ke kterým dojde 
následkem úrazu při všech aktivitách uskutečňovaných v rámci činnosti, kterou pojištěné organizace 
vykonávají v souladu se svým posláním (určeným stanovami či jiným zakládajícím dokumentem). 
Např. veškeré akce a schůzky, příprava a účast na akcích v ČR nebo zahraničí (zejména akce kulturní, 
turistické, rekreační, tělovýchovné), krátkodobé brigády pořádané pojištěnou organizací, výkon 
funkce jednotlivých funkcionářů (např. hospodáři, správci ubytoven apod.), výkon funkce vedoucích a 
pedagogických pracovníků vč. cesty z místa bydliště či zaměstnání do místa činnosti a zpět. 
POJIŠTĚNÉ OSOBY: členové a pravidelní účastníci aktivit pojištěných organizací (zahrnutí v přihlášce 
k pojištění či prodloužení členství v ČRDM nebo krajské radě) a všichni ostatní účastníci akcí 
pořádaných pojištěnou organizací. 
VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ: 

 denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu s plněním od 1. dne (karenční lhůta 7 dní) 
115 Kč 

 trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 0,0001 % stupně invalidity 700 000 Kč 

 smrt úrazem 170 000 Kč 

 POZOR!!!, nejedná se o cestovní pojištění, přesněji řečeno o pojištění léčebných výloh v 
zahraničí (to slouží k úhradě nákladů, které vzniknou v důsledku úrazu nebo náhlého 
onemocnění, jako např. lékařské ošetření, léky, převoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, 
apod.), takové pojištění nevzniká automaticky a je nutné si ho individuálně sjednat! 

http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-smlouva-uraz.pdf
http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-smlouva-uraz.pdf
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2018/01/pojisteni-CRDM-2018-2021-info-VPP-uraz.pdf
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2018/02/pojisteni-CRDM-2018-2021-oznameni-urazu.pdf
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 Pojištění odpovědnosti organizace a vedoucích- členů spolku 

Pojištění odpovědnosti organizace je pro členy krajských rad poskytováno zdarma, rovněž pojištění 
vedoucích - členů pracujících s dětmi a mládeží . (Pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků 
vyhrazených z dotací na pojištění). 

 Pojištění obecné odpovědnosti je sjednáno pro:  
o Organizace  

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

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

Za vedoucího se považuje fyzická osoba pověřená výkonem této funkce v souladu s vnitřními 
předpisy pojistníka a/nebo jeho členů a/nebo dalších pojištěných organizací. 
Pojištění se vztahuje zejména na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené: 

1. jinému z důvodu zanedbání náležitého dohledu nad osobou, která mu byla svěřena do péče; 
2. osobě svěřené do péče pojištěného z důvodu zanedbání náležitého dohledu; 
3. osobě svěřené do péče způsobenou pojištěným; 
4. jinému při uskutečňování činnosti pojištěného a v souvislosti s ní.    

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 1 000 Kč. 
Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti - http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-
2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-smlouva-odpovednost.pdf 
Formulář hlášení vzniku škody - pojisteni-CRDM-2018-2021-hlaseni-vzniku-skody 
pojisteni-CRDM-2018-2021-info-odpovednost 
pojisteni-CRDM-2018-2021-VPP-odpovednost 
pojisteni-CRDM-2018-2021-ZPP-odpovednost 
Základní informace o pojistném plnění: 

 Limit pojistného plnění je 10 milionů Kč na jednu pojistnou událost pro každého pojištěného. 

 Odlišné limity jsou stanovené pro škody způsobené provozem plavidel (kanoe, kajaky, prámy, 
vory apod.) a také použitím střelných zbraní (vzduchovky, airsoftové, paintbalové zbraně, 
luky, kuše apod.), zde je limit pojistného plnění stanoven na 5 milionů Kč. 

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

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

http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-smlouva-odpovednost.pdf
http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-smlouva-odpovednost.pdf
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2018/01/pojisteni-CRDM-2018-2021-hlaseni-vzniku-skody.pdf
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2018/01/pojisteni-CRDM-2018-2021-info-odpovednost.pdf
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2018/01/pojisteni-CRDM-2018-2021-VPP-odpovednost.pdf
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2018/01/pojisteni-CRDM-2018-2021-ZPP-odpovednost.pdf
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Pojištění odpovědnosti zaměstnanců 

 Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob a vybrat druh pojištění. Pojištění je k 
dispozici pro osoby v pracovním poměru, či zaměstnané na DPP. K pojištění se lze připojit kdykoliv 
během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění zaměstnanců je nutné mít sjednáno 
pojištění odpovědnosti organizace. 
Přihláška k pojištění odpovědnosti zaměstnance 
Pojištění odpovědnosti dobrovolníků nad rámec pojištění odpovědnosti , kteří nejsou členy spolku  

 Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob. 
  
Jedná se o osoby, které nejsou zahrnuty v pojištění odpovědnosti organizace, nejsou Vašimi členy, 
ale pomáhají Vám příležitostně na akci, táboře, kuchaři, zdravotníci..... Pojištění odpovědnosti 
dobrovolníků je zpoplatněno částkou 48 Kč na osobu za kalendářní rok. K pojištění se lze připojit 
kdykoliv během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění dobrovolníků je nutné mít 
sjednáno pojištění odpovědnosti organizace. 
  
Shrnutí základních informací o pojistných smlouvách najdete na našich stránkách 
www.crdm.cz/pojisteni Pojistné smlouvy, pojistné certifikáty a formuláře najdete tamtéž. 
pojisteni-odpovednosti-nad-ramec- dobrovolníciDownload 

 
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://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2018/07/Přihláška-k-pojištění-odpovědnosti-zaměstnance.docx
http://www.crdm.cz/pojisteni
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2018/12/pojisteni-odpovednosti-nad-ramec-dobrovolníci-1.docx
https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2018/12/pojisteni-odpovednosti-nad-ramec-dobrovolníci-1.docx
https://dobromat.cz/podporim/radambuk
https://dobromat.cz/rozsireni/pridat
http://dobromat.cz/
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Mládež kraji – Jihočeský kraj 2019 – 5. ročník 

Mládež kraji je projekt, v němž se mladí lidé (15 – 26 let) aktivně a 
přímo účastní činností, které si sami navrhnou a které jim umožňují 
rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Projekt iniciují, vytvoří a zrealizují 
sami mladí lidé. Projekty iniciativ mládeže pomáhají rozvíjet osobnost 
mladých lidí a přináší změnu a prospěch veřejnosti, zejména v okolí, kde mladí lidé žijí. Projekt je 
zaměřen na neformální skupiny mladých lidí. 
Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva (multikulturní 
prostředí), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného 
života. 
Pro zájemce o podporu je realizován projektový seminář, z odevzdaných žádostí vybere komise 
projekty, mezi které rozdělí částku dotace od MŠMT a JčK. Tyto prostředky jsou rozděleny poměrově 
dle výše příspěvků od podpůrných měst, osob, organizací.  
Na realizaci jednoho nápadu je možno čerpat z dotace Jihočeského kraje a MŠMT 5.000,- až 40.000,-
Kč. Projekt může být financován do výše 50% z přidělené dotace.  
Místem realizace musí být Jihočeský kraj.  
Realizátorem projektu musí být neformální skupina minimálně 4 osob ve věku 15-26 let, z nichž 
alespoň jeden je starší 18 let a převezme odpovědnost za podání žádosti, podepsání smlouvy a 
vyúčtování projektu 
 
Nápady můžete registrovat na webu http://jihocesky.mladezkraji.cz/zaregistruj-napad  
 
Důležité termíny:  
- 3.3.2019 do 12,00 hodin  - registrace nápadů na webu  
- 5.3.2019 - Projektový seminář pro uchazeče o finanční podporu – účast na 

semináři je nezbytná pro schválení dotace!!! 
- 10.4.2019 do 12,00 hodin  - ukončení příjmů projektových žádostí 
- do 30.4.2019  -  obhajoby projektů, schválení podpory projektů, podepsání smlouvy 

o realizaci s realizátory projektů 
- do 30.11.2019   - dokončení realizace projektů, ukončení čerpání nákladů projektů 
- do 5.12.2019    - odevzdání vyúčtování projektu a závěrečné zprávy 
 
 

4. ročník projektu -  Mládež kraji – Jihočeský kraj 2018 – ohlédnutí 
MŠMT přidělilo v roce 2018 Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje na jednotlivé projekty mládeže 
dotaci ve výši 200 000 Kč. Dotace byly poskytovány v rozmezí 5.000 Kč až 40.000 Kč, dle potřeb 
projektu. 
V roce 2018 Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje zrealizovala spolu s mládežnickými realizátory 13 
projektů. 
Celkem do projektů Mládež kraji – Jihočeský kraj bylo v roce 2018 zapojeno 2 166 účastníků projektů 
(děti, mládež a dospělí) a 206 mládežnických dobrovolníků, organizátorů akcí. Na projekty rozdělil 
RADAMBUK částku 200 000 Kč z dotace MŠMT. 

http://jihocesky.mladezkraji.cz/zaregistruj-napad
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RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. děkuje za podporu MŠMT, Jihočeskému 
kraji, sponzorům, všem dobrovolníkům a organizátorům, kteří se podíleli na přípravách akcí a 
projektů Mládež kraji – Jihočeský kraj, které si velmi vážíme. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Web www.jihocesketabory.cz  je připraven pro vkládání táborů na 

rok 2019. V nabídce se zobrazují pouze tábory, které se budou konat v roce 
2019. 

Můžete vkládat své základny, tábory na rok 2019 nebo tábory 2018 aktualizovat. 
Aktualizace starého tábora: 
Tábory 2018 jsou uložené v archivu. Celá správa tábora, jeho aktualizace a změny jsou prováděny z 
administrace webu. Musíte se nahlásit přiděleným heslem, které máte. Po rozkliknutí tábora se Vám 
v adminu zobrazí v pravé části kolonka Nový tábor s tlačítkem Nový tábor s těmito daty. Pokud 
chcete vytvořit nový tábor a použít tyto data, použijte toto tlačítko. Ke smazání starých dat 
NEDOCHÁZÍ. Zůstávají v archivu. 

http://www.jihocesketabory.cz/
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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK 
 

16. – 17. 2.2019 - Kurz Instruktor, rádce oddílu RADAMBUK 2019 
kapacita kurzu naplněna!! 

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

Z důvodu velkého počtu náhradníků, budeme připravovat další termín kurzu!!!! 

 
Hlavní vedoucí dětského tábora 8. -10. 3. 2019- pozor změna termínu!!! 
Místo konání: Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky. 
 

Program: Cílem vzdělávacího kurzu je předání účastníkům 
základních vědomostí a dovedností potřebných pro vykonávání 
funkce Hlavní vedoucí na dětských táborech a připravit je ke 
kvalitní práci s dětmi a mládeží. Celkový obsah kurzu je stanoven 
na 24 hodin. Kurz je akreditován MŠMT. Č. vydaného certifikátu 
RADAMBUK MŠMT-44632/2015-4. Účastníci obdrží osvědčení 
k výkonu funkce Hlavního vedoucího dětského tábora 
s neomezenou platností.  
Věk účastníků: od 18 let. 

S sebou: zápisník, tužka, přezůvky, podepsaná Čestné prohlášení o bezúhonnosti viz. příloha, strava 
vlastní (přestávka na oběd 12,00 – 13,00 hod., k dispozici varná konvice, mikrovlnná trouba). 
V případě zájmu je možné zdarma přespání v klubovně, karimatku a spací pytel vlastní. Nutné 
nahlásit se předem!!! 
Cena kurzu:   Členské spolky RADAMBUK  1 000 Kč. 
   Ostatní účastníci  1 200 Kč 

Přihlášky zašlete elektronicky do 1.3.2019 na webu: https://www.radambuk.cz/akce/15-17-3-2019-
hlavni-vedouci-detskeho-tabora/ Počet míst je omezený.  
 

 

 

https://www.radambuk.cz/akce/15-17-3-2019-hlavni-vedouci-detskeho-tabora/
https://www.radambuk.cz/akce/15-17-3-2019-hlavni-vedouci-detskeho-tabora/
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23.-24.2.2019- Kurz Vedoucí dětského kolektivu 2019 – kapacita kurzu 
naplněna!!! 

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

Z důvodu velkého počtu náhradníků, budeme připravovat další termín kurzu!!!! 
 

13.4.2019 - Opakovací kurz zdravotník zotavovacích akcí 2019 
Potřebujete obnovit a prodloužit akreditaci Zdravotník 
zotavovacích akcí a doplnit znalosti? Nabízíme Vám 
Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí v délce 12 
hodin. Kurz je určen pro Zdravotníky zotavovacích akcí, kteří 
obdrželi před 4 a více lety Osvědčení Zdravotník 
zotavovacích akcí. Kurz je doporučen jednak z důvodu 
procvičení znalostí a dovedností, seznámení se s aktuálními 
guidelines Evropské resuscitační rady, ale také z důvodu 
legislativních změn ve vyhláškách, kterými se činnost 
zdravotníka na táborech řídí. Lektoři disponují dlouholetými 

zkušenostmi z oblasti vzdělávání vedoucích Junáka i praktického vykonávání funkce zdravotníka na 
dětských táborech. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je určen pro zájemce starší 
18 let. 
Obsah kurzu: kardio - pulmonární resuscitace, život ohrožující stavy, základní obvazová technika, 
táborová legislativa, otázky a odpovědi, sdílení zkušeností.  
Termín: sobota 13.4.2019- 8 – 20 hodin 
Místo konání: prostory RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice 
S sebou: zápisník, tužka, sportovní oblečení (které je možno i umazat od maskování figurantů), 
přezůvky, strava vlastní (přestávka na oběd 1 hodina, k dispozici varná konvice). 
Cena kurzu: podle počtu přihlášených (300 – 1200 Kč). 
 
Přihlášky na webu do 5.4.2019 - https://www.radambuk.cz/akce/13-4-2019-opakovaci-kurz-
zdravotnik-zotavovacich-akci-2019/  
 
 
 
 
 
 

https://www.radambuk.cz/akce/13-4-2019-opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2019/
https://www.radambuk.cz/akce/13-4-2019-opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2019/
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Kurz zdravotník zotavovacích akcí 2019 
Potřebujete zdravotníka na akci s dětmi? Jedete na tábor a 
potřebujete zdravotnické zabezpečení? Nabízíme Vám kurz 
Zdravotník zotavovacích akcí akreditovaný MŠMT v rámci 
DVPP. Kurz si zakládá na dostatečné praktické průpravě 
založené na simulacích reálných situací. Lektoři disponují 
dlouholetými zkušenostmi z oblasti vzdělávání vedoucích 
Junáka i praktického vykonávání funkce zdravotníka na 
dětských táborech. Kurz je veden neformálně. Absolvent může 
vykonávat funkci zdravotníka zotavovacích akcí pořádaných 
státními, nestátními i soukromými subjekty, škol v přírodě, při 

pořádání hromadných společenských a sportovních akcích. Kurz je zakončen písemnou a praktickou 
zkouškou. Vydaná osvědčení mají platnost neomezenou, doporučujeme vždy po 4 letech přihlásit se 
do opakovacího kurzu v délce 12 hodin. 
Kurz je určen pro zájemce starší 18 let. Zúčastnit se mohou i zájemci starší 16 let, kteří chtějí získat 
znalosti a praxi, obdrží Osvědčení o absolvování kurzu bez akreditace. 
 
Termín: 2 víkendy 10. – 12.5.2019 a 31.5. – 2.6.2019 
Pátek: 17 – 22 hodin 
Sobota: 8 – 22 hodin 
Neděle: 8 – 18 hodin 
 
Místo konání: prostory RADAMBUK, Husova 45, České Budějovice 
S sebou: zápisník, tužka, sportovní oblečení (které je možno i umazat od maskování figurantů), 
přezůvky, strava vlastní (přestávka na oběd 1 hodina, přestávka na večeři 1 hodina, k dispozici varná 
konvice). 

V případě zájmu je možné zdarma přespání v klubovně, karimatku a spací pytel vlastní.  
Cena kurzu podle počtu přihlášených účastníků:1 800 – 2 500 Kč 
 V ceně kurzů je zahrnut případný 1 opravný zkouškový termín. 
Přihlášky na webu do 30.4.2019 nebo do vyčerpání kapacity kurzu: 

https://www.radambuk.cz/akce/10-12-5-2019-a-31-5-2-6-2019-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-
2019/ 

 

Nabídka vzdělávací kurzy vzdělávacího střediska BP sport 

Vzdělávací a sportovní středisko BP SPORT je společností, která se zabývá 
organizací kurzů pro instruktory v různých sportovních disciplínách. Činnost 
střediska je právně ukotvena akreditacemi Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy České republiky na různé sportovní kurzy. 
 https://www.kurz-instruktor.cz/kompletni-seznam-kurzu/ 

Zájemci o některý z kurzů, kontaktujte nás na e-mailu kancelar@radambuk.cz, na kurz Vás přihlásíme 
a domluvíme zvýhodněnou cenu pro členy RADAMBUK.  
 

https://www.radambuk.cz/akce/10-12-5-2019-a-31-5-2-6-2019-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2019/
https://www.radambuk.cz/akce/10-12-5-2019-a-31-5-2-6-2019-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2019/
https://www.kurz-instruktor.cz/kompletni-seznam-kurzu/
mailto:kancelar@radambuk.cz
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Kurz instruktor lyžování – instruktor lyžování 
https://www.kurz-instruktor.cz/lyzovani/ 
Termín a místo konání II.:  27. – 30.1.2019 v Chotouni – Jílové u Prahy 
Termín a místo konání III.: 3. – 6.2.2019 v Chotouni – Jílové u Prahy 
Termín a místo konání VI.: 20. – 23.2.2019 na Libínském Sedle u Prachatic – Šumava 
Cena kurzu bez ubytování a stravy: 2080,- Kč 
Levné ubytování je případně možné objednat. 
Kurz instruktora snowboardingu 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-snowboardingu/ 
Aktuálně nabízíme dva kurzy Základní kurz instruktora snowboardingu a Doškolovací kurz instruktora 
snowboardingu. 
27. – 30.1.2019 v Chotouni – Jílové u Prahy 
Cena kurzu bez ubytování a stravy: 2070,- Kč Levné ubytování je případně možné objednat. 
 
Místo konání: Pec pod Sněžkou - 2. – 7.1.2019, 7. – 12.1.2019, 23. – 28.3.2019 (tyto termíny jsou na 
výběr). 
Cena kurzu: 4570 ,- Kč 
Cena zahrnuje ubytování , stravování (snídaně, oběd, večeře), poplatek MÚ, studijní publikaci a DVD 
a organizační poplatek (cena bez ubytování a stravy činí 1940,- Kč). 
Instruktor vodní turistiky kurz – vodácký instruktor 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-vodni-turistiky/ 
Místo konání: Vltava 
Termín na rok 2019 zatím není vypsán. Budeme Vás informovat později.  
Cena kurzu: 3000,- Kč (cena zahrnuje ubytování v kempu, účastnický poplatek a zapůjčení lodí, vest, 
pádel a sudů) 
Termín konání doškolovacího kurzu instruktora vodní turistiky: Ve stejných termínech jako základní 
kurz a ve zkrácené podobě –cena 2100,- Kč 
Kurz instruktor cykloturistiky – cyklistiky 
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-instruktora-cykloturistiky-a-cyklistiky/ 
Termín a místo konání:  16. – 19.5.2019 v  Lipně nad Vltavou 
Kurz instruktor inline bruslení 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-inline-brusleni/ 
Termín a místo konání I.:   26. – 28.4.2019 v Praze 
Nabídka kurzu instruktora skalního lezení 
Podmínkou účasti na Kurzu instruktora skalního lezení je úspěšné absolvování Kurzu pro instruktory 
lezení na umělých stěnách našeho střediska vzdělávání nebo po dohodě jiného kurzu. 
Termín roku 2019 zatím není vypsán. Budeme Vás informovat později.  
Kurz instruktora powerjógy 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-powerjogy/ 
Termín a místo konání: 16. – 17.3., 6. – 7.4. a 14.4.2019 v Brně – jedná se o jeden kurz – 5 dnů, který 
je rozdělen do 3 víkendových učebních bloků. 
Kurz instruktora indoor cycling 
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-indoor-cycling-instruktor/ 

https://www.kurz-instruktor.cz/lyzovani/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-snowboardingu/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-vodni-turistiky/
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-instruktora-cykloturistiky-a-cyklistiky/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-inline-brusleni/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-lezeni-na-umele-stene/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-lezeni-na-umele-stene/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-powerjogy/
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-indoor-cycling-instruktor/
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Termín a místo konání kurzu: 30. – 31.3. a 13. – 14.4.2019 v Praze. 
– jedná se o jeden kurz (4 dny), který je rozdělen do 2 víkendových bloků. 
Kurz instruktora pilates 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-pilates/ 
Termín a místo konání kurzu:9. – 10.3., 23. – 24.3. a 13.4.2019 v Brně  – jedná se o jeden kurz – 5 
dnů, který je rozdělen do 3 víkendových učebních bloků. 
 
Kurz instruktora aerobiku 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-aerobiku/ 
Termín konání kurzu: 30. – 31.3. a 13. – 14.4.2019 v Praze 
Jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
 
Kurz pro budoucí instruktory fitness 
Termín a místo konání I.: 30. – 31.3.2019 a 13. – 14.4.2019 v Praze. 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
Termín a místo konání II.: 6. – 7.4.2019 a 27. – 28.4.2019 v Orlové u Ostravy. 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-instruktora-fitness/ 
 
Kurz instruktor plavání 
Termín a místo konání kurzu I.: 30. – 31.3. a 13. – 14.4.2019 v Praze 
– jedná se o jeden kurz (4 dny), který je rozdělen do 2. bloků.  
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-plavani/ 
 
Instruktor lezení na umělých stěnách kurz 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-lezeni-na-umele-stene/ 
Termín a místo konání kurzu I.: 30.- 31.3. a 13. – 14.4.2019 v Praze. 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
Termín a místo konání kurzu II.: 6. – 7.4. a 27. – 28.4.2019 v Brně. 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových učebních bloků. 
 
Kurzu instruktor skalního lezení 
Základní vstupní dovednosti a znalosti je nutné získat na Kurzu pro instruktory lezení na umělých 
stěnách, který je podmínkou pro účast. 
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-skalniho-lezeni/ 
Termín a místo konání: 11. – 12.5. a 25. – 26.5.2019 v Bechyni. 
– jedná se o jeden kurz – 4 dny a školení je rozděleno do 2 víkendových učebních bloků. 
 
 
 
 
 
 

https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-pilates/
https://www.kurz-instruktor.cz/misto-konani-kurzu-instruktora-fitness-v-praze/
https://www.kurz-instruktor.cz/misto-konani-kurzu-instruktora-fitness-v-praze/
https://www.kurz-instruktor.cz/misto-konani-kurzu-instruktora-fitness-u-ostravy/
https://www.kurz-instruktor.cz/kurz-instruktora-fitness/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-plavani/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-lezeni-na-umele-stene/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-lezeni-na-umele-stene/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-lezeni-na-umele-stene/
https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-skalniho-lezeni/
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Kurz Instruktor stavby nízkých lanových, Instruktor stavby vysokých lanových 
překážek  

Na základě zájmu členských spolků zorganizujeme kurz 
Instruktor stavby nízkých lanových, Instruktor stavby vysokých 
lanových překážek nebo Obnovení licence - půldenní 
přezkoušení (stavba a reinstalace překážky) pro držitele licence s 
končící platností. 
Zájemci o kurz prosím pošlete na e-mail kancelar@radambuk.cz 
vyplněnou předběžnou přihlášku v příloze a napište o jaký kurz 

byste měli zájem. Budeme Vás kontaktovat s bližšími informacemi. Kurz bude otevřen podle počtu 
zájemců.  
 

Informace z členských spolků 
 Koníček o.p.s. 
Rádi bychom Vás informovali o nabídce jednorázových jezdeckých aktivit na 
toto školní pololetí a letní prázdniny 2019. V příloze Vám zároveň zasílám informace k nejbližší 
konané akci - Jarní příměstský tábor u koní.  
 
Jarní příměstský tábor, 04. 02. - 08. 02. 2019. Cena 3.200,- (3.600,- při dopravě dětí z ČB a zpět).  
Přihlášení po e-mailu: konicekcb@seznam.cz nebo na mobilu: 774 529 779 do 27. 01. 2019.  
Tábor se uskuteční při min. počtu 4 dětí.  
 
O velikonočního zajdu, 18. 04. 2019 
 
Jezdecký den pro rodiče s dětmi, 15. 06. 2019 
 
Letní příměstské tábory, cena 3.200,- (3.600,- při dopravě dětí z ČB a zpět). 
     Termíny: 08. 07. - 12. 07. 2019 
                       15. 07. - 19. 07. 2019 
                       22. 07. - 26. 07. 2019 
                       12. 08. - 16. 08. 2019 
                       19. 08. - 23. 08. 2019 
Loučení s létem, 30. 08. 2019 
 
Kontakt: Petra 
Křížová 
KONÍČEK, o. p. s. 
mobil: 774 
529 779 
 

 
 

mailto:kancelar@radambuk.cz
mailto:konicekcb@seznam.cz
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 

28.1.2019 - workshop Zachraň jídlo 

 
28.1.2019 odpoledne se konal workshop Zachraň jídlo,  který pro děti z Dětského diagnostického 
ústavu  Homole připravili z Potravinové banky Jihočeského kraje. Děti se seznámily s tím, co vůbec 
potravinová banka dělá, jak získává potraviny, ale i drogistické zboží, jak a komu potraviny rozděluje a 
jak a kde vše skladuje? Vysvětleny byly pojmy minimální trvanlivost, datum použitelnosti, datum 
spotřeby a bez data expirace. 
Druhá část workshopu proběhla formou interaktivního rozhovoru a prací s pracovním listem. Děti 
určovaly správné místo uskladnění různých druhů potravin a nálepky s obrázky potravin pak  lepily na 
obrázku kuchyně, tam kam by danou potravinu daly. Na závěr si ověřily své znalosti vyřešením 
křížovky. 
V případě, že byste měli zájem o tento workshop, uspořádáme ho pro Vás v prostorách ICM Č.B. . 
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,,Kam na školu?“  
 Jsi žák základní školy? Středoškolák, vysokoškolák? Rozhoduješ se o studijním oboru, nebo už hledáš 
práci? Jsi poradce v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti? Pro Vás všechny je tu Informační Systém o 
uplatnění Absolventů škol (zkráceně ISA+) dostupný na www.infoabsolvent.cz. 
Informační systém ISA+ Vám nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde 
všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru 
povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro 
žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy. 
V brzké době bude spuštěna aplikace pro mobilní zařízení. 

 
 
 
 

http://www.infoabsolvent.cz/
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Evropské volby 2019 
Přemýšlíte, jestli půjdete v květnu k Evropským volbám? Říkáte si, proč vlastně?  
K Vašemu přemýšlení si můžete otevřít tuto webovou stránku, 
https://www.what-europe-does-for-me.eu/cs/portal 
která ukazuje vliv EU na každodenní život jednotlivých občanů. 
Jak ovlivňuje  Vaše zaměstnání, rodinu, zdravotní péči, koníčky, cestování, bezpečnost, 
spotřebitelské preference a sociální práva? 
A jak je Evropa přítomna třeba ve Vašem regionu či městě? Zkuste to a možná …? 
Pokud se chcete zapojit nebo se dozvědět další informace, podívejte se sem: 
https://www.tentokratbuduvolit.eu/?recruiter_id=4305 . 

ICM v ČR 
 

 
 
http://www.nicm.cz/ism/uvod 
Na této webové stránce najdete informace o síti Informačních center pro mládež v České republice, 
o nabízených službách jednotlivých ICM, o procesu certifikace, důležité koncepční materiály a 
aktuality z regionů. 
  

https://www.what-europe-does-for-me.eu/cs/portal
https://www.what-europe-does-for-me.eu/cs/portal
https://www.tentokratbuduvolit.eu/?recruiter_id=4305
http://www.nicm.cz/ism/uvod
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ICM jsou místa, která působí při nestátních neziskových organizacích pracujících s dětmi a mládeží 
nebo při domech dětí a mládeže. Jejich cílem je: 
  

 poskytovat spolehlivé, přesné a srozumitelné informace 
 umožnit přístup k různým zdrojům a kanálům informací 
 poskytnout co nejvíce informací k tématům, která se váží ke každodennímu životu mládeže 

(studium, práce, cestování, bydlení, finance, média, zdraví, volný čas, evropské příležitosti, vztahy a 
sexualita, ekologie, úřady, práva spotřebitele, podnikání, závislosti, aktivní občanství aj.) 

 zajistit, aby mladí lidé byli seznámeni se všemi právy a službami, které mají k dispozici 
 poskytovat mládeži podporu při hodnocení získaných informací a při určování jejich kvality 
 vést mladé lidi k přijímání vlastních rozhodnutí a k hledání těch nejlepších možností 
 nabízet různé komunikační kanály – osobní přístup i on-line komunikaci 
  vést s mladými lidmi dialog s cílem podpořit je při hledání informací a získávání potřebných 

dovedností 
 přispívat k mediální a informační gramotnosti mladých lidí 
 být „Majákem v obrovském moři informací“ 

  
Základním a zcela zásadním dokumentem pro tisíce ICM v celé Evropě je nová Evropská charta 
informací pro mládež, která definuje principy práce s informacemi pro mládež a určuje nový směr 
v informování mládeže. Ovlivnila vznik mnoha  evropských i českých strategických materiálů. Jejím 
dodržováním podmiňuje MŠMT ČR získání Certifikátu kvality poskytovaných služeb v ICM. Autorem 
Charty je organizace European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA). 
České znění Charty 

 

 Nová Evropská charta informací pro mládež 

Autor: MŠMT - NICM  
Nová Evropská charta informací pro mládež stanovuje principy práce s informacemi pro mládež 
a určuje nový směr v informování mládeže v České republice. 

 
Právo na informace bylo uznáno, mimo jiné, ve Všeobecné deklaraci lidských práv, v Úmluvě 
o právech dítěte, v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a v Doporučení č. 
(90) 7 Rady Evropy týkající se informací a poradenství pro mladé lidi v Evropě.  
Z těchto a dalších dokumentů vychází Evropská charta informací pro mládež, kterou při své práci 

http://www.nicm.cz/files/evropska_charta_informaci_pro_mladez.pdf
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denně používají především pracovníci Informačních center pro mládež, aby zajistili kvalitní 
poskytování informačních a poradenských služeb. A to jak v České republice, tak v ostatních 
evropských státech. 
První znění Evropské charty informací pro mládež vzniklo již v roce 1993. Od té doby se 
v informačních a poradenských službách mnoho změnilo. Na to v průběhu let reagovala i Charta. 
Autorem Charty je organizace European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA). 
Jedním z 36 členů Eryica je Národní ústav pro vzdělávání, zastoupený oddělením Národní informační 
centrum pro mládež (NICM), jež zastává funkci národního koordinátora v ČR. 
Eryica sleduje potřeby dětí a mládeže prostřednictvím Informačních center pro mládež, reaguje 
na změny v životě mladých lidí, vnímá trendy v oblasti informovanosti a snaží se předvídat, kam bude 

oblast informací a poradenství pro mládež směřovat v budoucnu. 
Evropská charta informací pro mládež je zcela zásadním 
dokumentem, který ovlivnil vznik mnoha evropských i českých 
strategických materiálů. Vychází z ní Koncepce podpory mládeže 
na období 2014 – 2020, Národní kodex standardů kvality 
poskytovaných služeb v ICM i proces národní certifikace ICM v ČR. 
Dodržováním Charty podmiňuje MŠMT získání certifikace kvality 
poskytovaných služeb v ICM. 
Nové znění Evropské charty informací pro mládež bylo přijato na 29. 
valném shromáždění Eryica, v Portugalském Cascais v dubnu 2018. 

Nahrazuje předchozí verze včetně Principů on-line informací pro mládež. 
 
Originál Charty najdete na:https://www.eryica.org/european-youth-information-charter/. 

České znění na webových stránkách NICM: 
http://www.nicm.cz/files/evropska_charta_informaci_pro_mladez.pdf 

Národní informační centrum pro mládež koordinuje evropskou kampaň v České republice   
Národní informační centrum pro mládež se zapojilo do evropské on-line kampaně, která má za cíl 
novou verzi Charty propagovat. Eryica koordinuje tuto kampaň mezi jednotlivými státy Evropy 
a informace najdete na www.eryica.org. Od poloviny října do prosince bude každý týden věnován 
jednomu z devíti z principů, které Charta definuje. Nezávislost, dostupnost, inkluze, respektování 
potřeb, podpora, participace, etika, proaktivita, profesionalita. 
Kampaň bude probíhat v on-line prostředí i v síti Informačních center pro mládež. 
Více o kampani najdete na webu NICM www.nicm.cz více informací o síti ICM najdete 
na  www.ismcr.cz. Informace o kampani je možné najít na www.nicm.cz , Facebooku 
NICMa Instagramu NICM. 
Dokument ke stažení:EVROPSKÁ CHARTA INFORMACÍ PRO MLÁDEŽ.docx 
 

http://www.adam.cz/img/201810172147_Charta-EU-info-mladez-NICM-obr3.jpg
http://www.adam.cz/img/201810172147_Charta-EU-info-mladez-NICM-obr3.jpg
http://www.adam.cz/img/201810172147_Charta-EU-info-mladez-NICM-obr3.jpg
http://www.adam.cz/img/201810172153_Charta-EU-info-mladez-NICM-obr1.jpg
http://www.adam.cz/img/201810172153_Charta-EU-info-mladez-NICM-obr1.jpg
http://www.adam.cz/img/201810172153_Charta-EU-info-mladez-NICM-obr1.jpg
http://www.adam.cz/img/201810172155_Charta-EU-info-mladez-NICM-obr2.jpg
https://www.eryica.org/european-youth-information-charter/
http://www.nicm.cz/files/evropska_charta_informaci_pro_mladez.pdf
http://www.nicm.cz/
http://www.ismcr.cz/
http://www.nicm.cz/
https://www.facebook.com/NarodniInformacniCentrumproMladez/
https://www.facebook.com/NarodniInformacniCentrumproMladez/
https://www.instagram.com/nicm.cz/
http://sdv.msmt.cz/file/48644/
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Originální klíčenky 
ICM České Budějovice nabízí výrobu klíčenek 
s vlastními motivy. Přijďte si k nám vyrobit svůj 
originál! 

 
 
 
 
 
 

 
Informace z ČRDM 

 
 

O zpravodaji Archa v roce 2019 
 

Téma druhé letošní Archy zní: Zdravým životním 
stylem.  Třeba je to „mediální výzva“ i pro 
Vás…?  
Jak programy jednotlivých dětských formací přispívají ke 

zdravému životnímu stylu jejich svěřenců – zhruba o tom by se 

měli dočíst čtenáři druhého čísla zpravodaje Archa. Takže – 

jakpak je to u Vás (myšleno ve Vašem spolku, oddíle, družině, skupině, klubu, kmeni)? Chodíte na 

výpravy, hrajete lakros, splouváte řeky, jezdíte v zimě na běžkách či sjezdovkách nebo ťapete na 

sněžnicích…? Zkuste se nad tím zamyslet – a určitě přijdete na to, jak a čím byste mohli k obsahové 

skladbě chystané Archy přispět. Kdoví, třeba by v ní zrovna těch pár řádek a fotek od Vás chybělo… 

Zašlete prosím svůj příspěvek na e-mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, a to do uzávěrky 22. 

února. 

mailto:archa@crdm.cz
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Mladí delegáti do OSN besedují s mladými lidmi, stačí si je pozvat 
Zdroj: ČRDM 
Důležitou součástí programu Mladých delegátů je osvětová 
činnost, která zahrnuje přednášky a besedy na školách a pro 
veřejnost. Nabízíme Vám možnost uspořádat na Vaší škole, v 
oddíle, v ICM a podobně  interaktivní besedu, na které se 
účastníci dozvědí klíčové informace o činnosti a fungování OSN, 
obohacené o osobní zkušenosti mladých delegátů. Součástí bude 
i diskuse o lidských právech, Cílech udržitelného rozvoje a o 

aktivním přístupu k občanství. Mladí delegáti chtějí lépe poznat problémy, které česká mládež 
považuje za důležité. 
Besedy jsou zdarma, je možné pořádat je pro maximálně 50 studentů najednou. Pro větší počet 
účastníků je možné uspořádat méně interaktivní přednášku. Trvají standardně 90 minut, lze je však 
zkrátit či upravit podle Vašich potřeb. 
V případě zájmu o besedu nebo dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit: 

 Barbora Antonovičová – barbora.antonovicova@crdm.cz 
 Patrik Plavec – patrik.plavec@crdm.cz 

 
 

Hledáme pět prvovoličů do Evropského parlamentu, které vyšleme bezplatně 

do Itálie  
Volby do Evropského parlamentu v květnu 2019 budou pro mnohé mladé lidi jejich prvními. Proč jsou 
důležité? Co je to Evropský parlament, o čem rozhoduje a co může ovlivnit? Odpovědi nabídne 
týdenní projekt I Love EU (I Like to Vote in my first Elections to the EU Parliament – Chci volit v mých 
prvních volbách do Evropského parlamentu), kterého se zúčastní 11 zemí Evropské unie (Itálie, 
Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko, ČR, Maďarsko, Španělsko, Malta a Řecko). 
Program bude probíhat ve dnech 5.–12. března 2019 v malebném toskánském městečku San 
Miniato (nedaleko Pisy), zejména v místním františkánském klášteře ze 13. století, kde budou 
účastníci i ubytováni. Vyslat můžeme 5 mladých lidí z ČR, prvovoličů do Evropského parlamentu. 
Vyplněné přihlášky posílejte do 17. 2. 2019 e-mailem na adresu zahranici@crdm.cz. 
Více 
 

Sleva na závody Formule 1 GP s kartou EYCA 
Držitelé karet EYCA mají jedinečnou možnost zažít úžasnou sportovní atmosféru závodů Frormule 1 
GP se zvýhodněným vstupným. Můžete si koupit lístek za pouhých 30 € do "Young Pelouse" (online 
nákupní poplatek není zahrnut), nebo získejte 20% slevu do ostatních sekcí (GrandStands & Pelouse). 
Young Pelouse je specielní volná zóna, kde probíhají nejrůznější aktivity pro mladé lidi paralelně se 
závody F1.  
Více 
 
 
 

mailto:barbora.antonovicova@crdm.cz
mailto:patrik.plavec@crdm.cz
mailto:zahranici@crdm.cz
http://zahranici.crdm.cz/aktualni-nabidky/aktualni-nabidky-v-zahranici/jak-na-volby-do-evropskeho-parlamentu-dozvite-se-na-projektu-i-love-eu/
https://www.eyca.cz/novinky/formule-1-gp-za-pouhych-30
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Pro naše organizace máme slevy na jízdenky u RegioJet  
Máme pro Vás vouchery na levnější jízdenky u RegioJet!  
Na jízdenky od dopravní společnosti STUDENT AGENCY uplatníte díky slevovému kódu slevu 30 % na 
jízdné ve vlacích a autobusech RegioJet. Platí pro libovolné linky v ČR i v zahraničí! Tento 
jednorázový kód můžete využít až do 28. února 2019. Slevu mohou využít členové organizací České 
rady dětí a mládeže a krajských rad dětí a mládeže pro libovolné cesty.  
Je jedno, jestli pojedete vlakem nebo autobusem. Sleva 30 % je poskytována z veškerých typů 
jízdného, tedy jak pro základní dospělé, tak i na studentské, dětské atd. Slevu obdržíte i na jízdenky, 
na kterých je již uplatněná státní 75% sleva. Slevový kód je platný vždy jen na jednu jízdenku. Pokud 
tedy budete cestovat s oddílem a budete kupovat jízdenek více, požádejte si o více kódů. 
Kde slevu získat? 
Stačí, když vyplníte formulář na adrese: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7K9MNLs1dvCyqwZp7hfpvj9W3Dj89Yg56CJudokj9U
MbuWQ/viewform, my Vám následně zašleme e-mailem požadovaný počet slevových kódů. 
 

Předseda ČRDM Aleš Sedláček pro Události ČT  
Poplatek placený za ubytování v Česku se zřejmě zvýší. Podle novely projednávané sněmovnou by se 
měl sloučit s rekreačním a lázeňským poplatkem. 21 korun za každý nocleh místo současných šesti 
korun. Návrh teď probírají poslanci ve druhém čtení. 
Novela může dopadnout také na provozovatele dětských táborů. Ubytovací poplatek by mohla platit 
část dospělých, kteří tam na děti dohlížejí. „Pokud si dobrovolníci, kteří pojedou například na tábor, 
kde se starají o svěřené děti, něco přispějí za to, že na tom táboře jsou, čili se rekreují za úplatu, tak by 
se na ně vztahovala povinnost odvést poplatek,“ podotkl Aleš Sedláček z České rady dětí a mládeže. 
Reportáž zde:  
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-
udalosti/219411000100202/video/672981?fbclid=IwAR1usRsJHWxSOaVqIEDFL_rtXvmhCY5VoUKCql0
jjw9nzHyAKpk9vq0O7YU 
 
 

Foto soutěž MakingEurope2019 
Rada Evropy slaví své 70. výročí a u této příležitosti připravila Instagramovou soutěž na téma lidských 
práv, demokracie a právního státu a vyhrajte cestu do Štrasburku. Když chcete soutěžit, tak sdílejte 
na svém Instagramu fotku, která podle Vás tyto hodnoty vyjadřuje napříč zeměmi a lidmi, jejich 
životy, výzvami, očekáváními a nadějemi pro lepší budoucnost. Soutěže se může zúčastnit každý 
starší 13 let a žijící v jedné ze 47 členských zemí Rady Evropy. 
Více 

 
Cena Karla Velikého pro mladé Evropany – přihlášky do 18. 2. 2019 
Lhůta pro podání přihlášek do soutěže o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany byla prodloužena 
do 18. února 2019. Je Vám 16–30 let a organizujete projekt s evropským rozměrem? Nebo nějaký 
takový znáte? Přihlaste ho do této pěkné soutěže! Vítězové se dočkají nejen uznání, ale i finanční 
odměny, která může jejich projekty posunout o krok dál. 
Více 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7K9MNLs1dvCyqwZp7hfpvj9W3Dj89Yg56CJudokj9UMbuWQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7K9MNLs1dvCyqwZp7hfpvj9W3Dj89Yg56CJudokj9UMbuWQ/viewform
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000100202/video/672981?fbclid=IwAR1usRsJHWxSOaVqIEDFL_rtXvmhCY5VoUKCql0jjw9nzHyAKpk9vq0O7YU
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000100202/video/672981?fbclid=IwAR1usRsJHWxSOaVqIEDFL_rtXvmhCY5VoUKCql0jjw9nzHyAKpk9vq0O7YU
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000100202/video/672981?fbclid=IwAR1usRsJHWxSOaVqIEDFL_rtXvmhCY5VoUKCql0jjw9nzHyAKpk9vq0O7YU
https://www.eurodesk.cz/instagram-foto-soutez-k-70-vyroci-rady-evropy-makingeurope2019
http://europarl.europa.eu/czechrepublic/cs/přihlaste-svůj-projekt-do-ceny-karla-velikého-pro-mladé-evropany-2019
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KPMG CSR tým nabízí odborná školení 
Odborníci KPMG vedou školení pro zástupce neziskového sektoru. Soustředí se na oblasti, které jsou 
předmětem jejich podnikání, ale zároveň reagují na aktuální potřeby neziskových organizací a 
sociálních podniků.  
Od března do června nabízejí školení na tato témata: 
Marketingová komunikace pro neziskové organizace 
Daňové úlevy a povinnosti pro neziskové organizace 
Jak oslovovat firemní dárce? 
Aktuální právní otázky fungování neziskových organizací 
Jak na granty a dotace – tipy a triky! 
Audit a příprava výročních zpráv neziskových organizací 
Podnikatelské myšlení pro sociální podniky 
Řízení finančních rizik pro sociální podniky 
Vztahy se zákazníky pro sociální podniky 
Počet míst na školení je omezen, s přihlášením neváhejte. Každého školení se mohou zúčastnit vždy 
maximálně dva zástupci za organizaci. Účast je zdarma. Případné otázky směřujte na Annu Liprtovou, 
(222 123 348). 
Více 
 

Česká rada dětí a mládeže napsala premiérovi dopis, jímž podpořila ministra 
školství Roberta Plagu 
Reagovali jsme tak na informace z médií, jež se týkají možné výměny na postu v čele zmíněného 
resortu. 
"Jakkoliv je nám jasné, že ne každou mediální zprávu lze brát vážně a jakkoliv je výběr ministrů 
svrchovaným právem premiéra, chtěli jsme jen stručně podotknout, že současného ministra Roberta 
Plagu považujeme za muže na svém místě. Schopnost vyjednávat s partnery, ale i vést samotný úřad 
musíme respektovat a ocenit," stojí mj. v dopise. 
Dopis podepsali předseda ČRDM Aleš Sedláček, předseda Asociace turistických oddílů mládeže ČR 
Tomáš Novotný, starosta Junáka – českého skauta Josef Výprachtický, místopředseda Klubu 
Pathfinder Roman Buchtel, předseda Pionýra Martin Bělohlávek, náčelník Ligy lesní moudrosti Filip 
Chmel a generální sekretář YMCA v ČR Vojtěch Rálek.  
Celé znění dopisu 
 

Ve čtvrtek 31. 1. uskutečnilo jednání ČRDM a našich organizací s ministrem 
školství 
„Jednali jsme především o financování mládežnického sektoru“, říká předseda ČRDM Aleš 
Sedláček.  
Tomáš Novotný dodává: „Robert Plaga měl na skauty, tomíky, pionýry a ymcaře, šéfy ČRDM 
nevyjímaje, asi dvacet minut. Byl věcný, chápavý, přislíbil, že se pokusí přidat něco peněz ještě během 
roku – když už jsme dopadli vedle sportu zase jako otloukánci. Poděkoval nám za podporu“. 
„Diskuse ve stejně věcném duchu pokračovala s pány náměstkem Kovářem a ředitelem odboru 
Urbanem“, uzavírá ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka. 

https://www.cestakudrzitelnosti.cz/odborna-skoleni?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=CSR-skoleni
http://www.adam.cz/doc/1548839860_sb_as190422.1
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„Co nás nezabije, to nás posílí“ 
Předseda ČRDM Aleš Sedláček ze schůzky k novelizaci Zákona o ochraně veřejného zdraví: 
„Pod heslem „Co nás nezabije, to nás posílí“ jsme se potkali na půdoryse našeho neformálního 
seskupení, se kterým jsme v minulosti bojovali za zachování možnosti pracovat s předškolními dětmi 
bez zbytečných regulací, které tenkráte MPSV a MZd v zákoně o dětských skupinách navrhovalo. Co 
za ČRDM víme, tak budeme prosazovat odstranění diskriminace dětí, které nejsou plně očkované, v 
jejich přijímání na zotavovací akce. Děti, které spolu sedí celý rok v lavici, nemohou jet spolu na školu 
v přírodě. Dítě, které chodí do oddílu, nemůže jet na tábor. Žádné hygienicko-epidemiologické 
opatření to není. Je to pouze a jen donucovací prostředek na rodiče, aby nechali dítě očkovat. Na 
právo dítěte a situaci vedoucího nebo učitele, který dítě odmítá na akci vzít pod tlakem sankce, nikdo 
nemyslí!“ 
Na co se budeme předkladatelů dále ptát? Dočtete se na ADAM.cz 
 

Další informace 
 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ 

DOTACÍ ZA ROK 2018 

Podobně jako v minulých letech je třeba v souvislosti s vyhláškou č. 
435/2017 Sb. (Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního 
vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem /vyhláška o 
finančním vypořádání/) podat formulář finančního vypořádání dotací za rok 2018. 
Z tohoto důvodu zveřejňujeme v příloze vzor tohoto formuláře - jak pro neinvestiční dotační tituly 
(Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO, Program na podporu ICM, Podpora 
mládeže na krajské úrovni, Systémový rozvoj Česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a 
mládeže, Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, Podpora nadaných žáků základních a 
středních škol, Excelence středních škol a Excelence základních škol - Příloha č. 3 k vyhlášce č. 
367/2015 Sb., část A), tak pro investiční titul (programové financování – program 133710 – Příloha č. 
3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb., část B) a žádáme příjemce o zaslání této vyplněné přílohy na MŠMT, 
odbor pro mládež, v termínu do 15. 2. 2019. 
  
Pokud jste již formulář zaslali jako součást vyúčtování, neberte toto upozornění v potaz. 
  
Vzory finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem: 
Tab3A-finVyporadani-neinvestiční dotace 
Tab3B-finVyporadani-investiční dotace 
V případě dotazů k finančnímu vypořádání kontaktujte Mgr. Bc. Darka Víta, e-
mail: Darek.Vit@msmt.cz. 

 

http://www.adam.cz/clanek-2019020004-co-nas-nezabije-to-nas-posili.html
http://www.msmt.cz/file/49635_1_1/
http://www.msmt.cz/file/49636_1_1/
mailto:Darek.Vit@msmt.cz
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Dotace - volnočasové aktivity České Budějovice 
http://www.c-budejovice.cz/dotace-volnocasove-aktivity 
 
ROK 2019 

Podpora volnočasových aktivit - Dotační program města České na 
podporu volnočasových aktivit(.docx) 

Na základě  Směrnice č. 3/2018 (.doc)- Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice a její 
přílohy č. 1 Obecných pravidel schválila Rada města České Budějovice dne 22.10.2018 

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 
2019(.docx) 

V ý z v y : 
Opatření č. 1 - příspěvek na celoroční činnost(.docx) 
Opatření č. 2 - příspěvek na jednorázové akce (.doc)(maximálně 2 podané žádosti) 
Opatření č. 3 - příspěvek na příměstské tábory(.doc) 
P ř í l o h y : 
Čestné prohlášení o bezúhonnosti(.docx) 
Čestné prohlášení o spolufinancování(.docx) 
Vzor veřejnoprávní smlouvy(.docx) 
Formulář konečného vyúčtování projektu(.docx) 
V případě, že je dotace poskytována na činnost, jejíž podpora naplňuje znaky veřejné podpory je 
nutné pří podpisu smlouvy doložit: 
- čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis(.docx) 
- čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)(.docx) 
  
Popis postupu pro žadatele při podání žádosti o dotaci na portálu e-dotace(.docx) 

 

„Prázdninovka“ chystá zimní putování Winter Challenge – akci pro odvážné 
Autor: Jiří Majer a Prázdninová škola Lipnice  
 

Týden v zimní krajině jen s tím, co si neseš 
na zádech. Hvězdy na noční obloze, sníh, který 
křupe pod nohama… 

 
To je Winter Challenge, akce pořádaná 
Prázdninovou školou Lipnice (PŠL). „Tohle bude 
opravdové. Pojď vstříc své odolnosti, sebedůvěře 
i důvěře v ostatní. Jarní prázdniny s partou lidí, 
které na které se můžeš spolehnout,“ vybízejí 
pořadatelé mladé lidi ke zvážení jejich účasti 
na akci. 
Letos se podle informací uveřejněných 
na internetu uskuteční dva turnusy Winter 

http://www.c-budejovice.cz/dotace-volnocasove-aktivity
http://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/zamer_-_dotacni_program_na_podporu_volnocasovych_aktivit.docx
http://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/zamer_-_dotacni_program_na_podporu_volnocasovych_aktivit.docx
http://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/smernice_3_2018_rm_2019.doc
http://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/pravidla_-_volnocasovky_-_bez_priloh.docx
http://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/pravidla_-_volnocasovky_-_bez_priloh.docx
http://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/opatreni_c._1_-_prispevek_na_celorocni_cinnost.docx
http://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/opatreni_c._2_-_prispevek_na_jednorazove_akce.doc
http://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/opatreni_c._3_-_prispevek_na_primestske_tabory.doc
http://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/cestne_prohlaseni_o_bezuhonnosti.docx
http://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/cestne_prohlaseni_o_spolufinancovani.docx
http://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/vzor_verejnopravni_smlouvy.docx
http://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/formular_konecneho_vyuctovani_projektu.docx
http://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/cestne_prohlaseni_zadatele_o_podporu_de_minimis.docx
http://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/cestne_prohlaseni_k_podpore_maleho_rozsahu_de_minimis.docx
http://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/Odbory/OST/volnocasovky/volnocasovky_2019/popis_postupu_pro_zadatele_pri_podani_zadosti_o_dotaci_na_portalu_e_dotace.docx
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Challenge v Rychlebských horách: první pro věkovou skupinu od 16 do 24 let (16.–22. 2. 2019), druhý 
pro mládež ve věku od 18 do 26 let (2.–9. 3. 2019). Cena se pohybuje v rozmezí od  6 400 do 6 900 
korun. 
„Zima je krásná svou syrovostí a opravdovostí. Zimní putování a táboření otevírá svou bránu jen těm, 
kteří mají odvahu a pokoru přijmout zimní přírodu takovou, jaká je. Odměnou jsou nádherné obrazy, 
vjemy a prožitky. Nelze je zcela popsat, lze je pouze prožít,“ říká Martin Paclík, účastník kurzu 
Prázdninové školy Lipnice nazvaného Život je gotickej pes. 
„Je nezapomenutelné prošlapávat novou stopu v panensky bíle pustině. Křupání sněhu a čerstvý vítr 
dodávají pocit objevitele, který jde svou cestou. Oheň je na zimním putování místem setkání, 
zklidnění, časem sdílení a zdrojem silné energie pro další cestu. Zima je krásná, ale chyby trestá. 
Putování a táboření v ní odhaluje lidskou povahu a dává prostor zamyslet se nad našimi cestami 
životem,“ shrnul své dojmy ze zimního putování Martin Paclík, který se před dvěma týdny vrátil 
z Altaje. 

„Letos už se na Altaj s PŠL nepodíváte, ale trénovat na rok 2020 můžete 
v Rychlebských horách na kurzech Winter Challenge v únoru a březnu 
2019!“ nechala se slyšet Světlana Vaštová, jež má v „Prázdninovce“ 
na starosti kurzy typu Outward Bound. 
Více informací lze nalézt ZDE 
 
 
 

 

Novinky z nakladatelství Mravenec 
 

Květiny, užitkové rostliny a trávy - "Přírodě na stopě" Tatjana 

Alischová 

Cena: 189,- Kč  

V přírodě je tolik věcí k objevování! Víte, jak vypadá silenka 

dvoudomá, kdo přivezl tulipány do Holandska a zda se dá hluchavka 

jíst? A co kdybyste si vytořili z rostlinek pexeso... V této knize se 

zábavnou formou dozvíte řadu zajímavých informace o světě květin, 

trav a užitkových rostlin. Naučí vás rostliny nejen určovat, ale 

prozradí i ... 

 
 

 

 

 

http://www.adam.cz/img/201901071319_Winter-Challenge-2019-letak-2.jpg
http://www.adam.cz/img/201901071320_Winter-Challenge-2019-letak-3.jpg
https://www.psl.cz/winter-challenge-2/
https://www.mravenec.cz/shop/234221-kvetiny-uzitkove-rostliny-a-travy-prirode-na-stope?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201901posel
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Zvířata v lese a na louce -  

"Přírodě na stopě!" Feryal Kanbayová 

Cena: 189,- Kč 

Při toulkách v přírodě často potkáme rozmanitá zvířata, nebo 

alespoň narazíme na jejich stopy či úkryty. Seznámit se více s 

těmito našimi sousedy není jen užitečné, je to dobrodružství. 

Kniha, kterou vám představujeme, předkládá zajímavé 

informace o zvířatech, o jejich vlastnostech, chování i životním 

prostředí, ve kterém žijí. Pojďme společně prozkoumat přírodu 

kolem nás! , ... 

 
 

 

Stromy a keře - "Přírodě na stopě!"  

Birgit Kuhnová 

Cena: 189,- Kč  

Tato praktická knížka o přírodě předává zábavnou formou 

malým objevitelům informace o světě stromů a keřů.Naučí 

rostliny nejen určovat, ale prozradí i mnoho zajímavého o 

jejich vlastnostech a stanovištích.S řadou příloh: návody, 

experimenty, přírodovědný kvíz, obrázky k vymalování, 

zajímavosti, slovníček pojmů. 

Formát knihy je vhodný i na výpravy do přírody. ... 

 

 
 

 

 

 

Katalog turistického ubytování v ČR 

Katalog "Turistického ubytování " 2019 

Cena: 10,- Kč 

Přes 200 nabídek pro jednotlivce i kolektivy, pro školní výlety, 

školy v přírodě, letní tábory, lyžařské zájezdy apod. Chaty, 

penziony, tábořiště, táborové základny, hotely.  ... 

 
 

 
 
 
 

https://www.mravenec.cz/shop/234222-zvirata-v-lese-a-na-louce-prirode-na-stope?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201901posel
https://www.mravenec.cz/shop/234222-zvirata-v-lese-a-na-louce-prirode-na-stope?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201901posel
https://www.mravenec.cz/shop/234223-stromy-a-kere-prirode-na-stope?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201901posel
https://www.mravenec.cz/shop/katalog-ubytovani?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201901posel
https://www.mravenec.cz/shop/138018-katalog-turistickeho-ubytovani-2019?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201901posel


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 2 - 2019 
 
 

33 

Víte, jak správně chválit svoje dítě? 
Pochvaly typu „hodná holka“ a „šikovný kluk“ odborníci 
nedoporučují. Místo hodnocení dítěte je lepší popsat, co vidíte 
nebo cítíte. 
Například: Prostě jen popište, co vidíte, případně co cítíte. Když 
chcete pochválit za úklid pokoje, místo nicneříkající nálepky 
„šikula“, řekněte: „Je pro mě vážně potěšením přijít 
do uklizeného pokoje! Vidím, že máš srovnané učení na stole 
a lego je roztříděné v poličkách. Cítím se tu teď mnohem líp.“ 
Neodbývejte děti slovy „to je hezké“, aniž byste se na obrázek 

nebo jiné dílo vůbec podívali... 
Celý článek a pár dobrých rad najdete na: 
https://www.idnes.cz/onadnes/deti/jak-chvalit-dite.A150115_101108_deti_pet 
 

Před 130 lety byla v Česku namalovaná první turistická značka. Síť značených 
tras měří přes 40 tisíc kilometrů 

Klub českých turistů (KČT) letos slaví dvě výročí. 
Před sto třiceti lety vyšlo první číslo časopisu 
Turista a především předchůdci současných 
značkařů nakreslili první turistickou značku. První 
trasa vedla z Karlštejna do Berouna. Síť turistických 
stezek v současné době měří už 43 tisíc kilometrů. 
 
Klub českých turistů založen 1888 

 Klub českých turistů sdružuje téměř 35 tisíc lidí po 
celém Česku. Založila ho 11. 6. 1888 skupina 
vlastenců kolem Vojtěcha Náprstka. 
Milanu Pernicovi je devadesát let a celý život se 
řídí heslem cesta je cíl. Na jižní Moravě prošel 
všechny turistické trasy. Bral s sebou štětec a 
plechovku s barvou a nachodil tisíce kilometrů. 
„Také se mi stalo, že jsem zakufroval a musel jsem 
se vracet a hledat správnou cestu. Ale nikdy jsem 
se vyloženě neztratil,“ řekl Pernica, který je 
předsedou jihomoravské krajské komise značkařů 
KČT. Nejraději prý chodil tam, kde tušil špatně 
značené trasy a opravoval je. 
České turistické trasy jsou světový unikát, chránit 
by je mohl samostatný zákon 

Teď už má v Klubu českých turistů na starost administrativu nebo nábory nových značkařů. V 
Jihomoravském kraji jich je kolem dvanácti set. „Když je něco špatně označené, zjistím, kdo má úsek 
na starost a pokárám je, když něco zanedbávají,“ dodal s úsměvem zasloužilý značkař. 
 
 

https://www.idnes.cz/onadnes/deti/jak-chvalit-dite.A150115_101108_deti_pet
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1976920-ceske-turisticke-trasy-jsou-svetovy-unikat-chranit-je-mohl-samostatny-zakon
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1976920-ceske-turisticke-trasy-jsou-svetovy-unikat-chranit-je-mohl-samostatny-zakon
https://twitter.com/UdalostiBrno/status/1085904882664640512
https://twitter.com/UdalostiBrno/status/1085904882664640512
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První trasa vedla z Karlštejna do Berouna 
První trasa, po které mohli turisté v českých zemích začít chodit, vedla z Karlštejna do Berouna. 
Dodnes ji v nezměněném vedení turisté udržují. Síť se od té doby rozrostla na 43 tisíc kilometrů. 
Výročí si turisté budou po celý rok připomínat výšlapy, vydali také nový obrazový atlas. „Je to trošku 
komerce. Kdo si zaplatil prezentaci, tak toho jsme tam zveřejnili,“ vysvětlil místopředseda Klubu 
českých turistů Zdeněk Cabalka. 
Financování klubu je náročné, bez dotací a sponzorských darů by se neobešel. Stejně jako bez 
nadšenců, kteří malují značky. 
Klub českých turistů má v těchto dnech svůj stánek i na brněnském výstavišti na veletrhu Regiontour, 
kde výročí připomínají. 
Turistické značky 

 Pěší trasy jsou značeny čtvercovými značkami o rozměrech 10 × 10 cm, které se skládají ze tří 
vodorovných pásů. Prostřední pás, jenž určuje barvu značené trasy, je červený, modrý, zelený nebo 
žlutý. Oba krajní pásy jsou bílé a mají za úkol značku více zviditelnit. 

 V ostrých lomech cesty nebo při jejím odbočení na jinou komunikaci je pásová značka doplněna na 
šipku. Na společném úseku několika značených tras se používá vícebarevná značka. Na koncích 
značených tras najdete koncovou značku. 

 Krátké odbočky k některým místům jsou značeny speciálními značkami – odbočka k vrcholu nebo 
vyhlídce, ke zřícenině hradu, ke studánce a k jinému zajímavému objektu. Tzv. naučné stezky se značí 
pásovými i místními značkami nebo speciálními značkami naučné stezky. 

 Ve městech, vesnicích, na křižovatkách s jinou značenou trasou a na dalších turisticky významných 
místech je malované značení doplněno tabulkami a směrovkami. Z tabulky se turista dozví název 
místa, popř. jeho nadmořskou výšku, směrovky informují o kilometrových vzdálenostech k dalším 
cílům na trase. 

 
dTest: Naučte se chránit své osobní údaje hrou  
Autor: dTest, o.p.s.  

Na internetu hrozí spotřebitelům nástrahy, které si 
mnohdy ani neuvědomují.  
 
Zneužití osobních údajů je přitom čím dál častější. 
Nezisková organizace dTest připravila ve spolupráci 
s Evropskou spotřebitelskou organizací BEUC online hru, 
která má zvýšit povědomí spotřebitelů o tom, jak chránit 
své osobní údaje na internetu. 
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 

posílilo práva spotřebitelů, ale nenaučilo je správnému chování a ostražitosti. Spotřebitelé nevědí, jak 
mít své údaje pod kontrolou a jak jednat, když jsou jejich práva porušena. Cílem interaktivní hry 
s názvem Než řekneš ANO, dostupné na www.nezreknesano.cz, je pomoci uživatelům internetu 
překonat nástrahy, které souvisí s bezpečností přístupových hesel, nakupováním v e-shopu nebo 
komunikací na sociálních sítích. 
Princip webové hry je jednoduchý: Do děje hráč zasahuje tak, že činí ze svého pohledu nejlepší 
z nabízených rozhodnutí. „Hravou formou si osvojíte pravidla bezpečného chování na internetu, 

http://www.nezreknesano.cz/
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abyste se nestali oběťmi vydírání nebo zneužití osobních dat. Ve hře na sebe berete role snoubenců, 
kteří plánují svatbu a řeší řadu běžných situací,“ popisuje hru Lukáš Zelený, vedoucí právního 
oddělení spotřebitelské organizace dTest. Práva spotřebitelů se díky hře přesunou z teoretické roviny 
GDPR do praxe. Spotřebitelé si vyzkouší, jak využít právo na odstranění online obsahu, který je 
poškozuje. Dále se dozví, jak odhalit podvodný e-mail nebo jak se nenechat okrást kyberzločinci. 
Vloni dTest natočil úspěšný seriál krátkých osvětových videí „GDPR bez paniky“ a na webu 
www.dtest.cz/gdpr zveřejnil řadu článků a užitečných rad. Letos se rozhodl přiblížit problematiku 
ochrany osobních údajů formou zábavné hry „Než řekneš ANO“, kterou bude šířit zejména mezi 
studenty a mladými spotřebiteli na školách i na sociálních sítích. 
http://www.adam.cz/clanek-2019010038-dtest-naucte-se-chranit-sve-osobni-udaje-hrou.html 
 

Klapíkova inspirace 
Tvoření pro děti  
Miska z knoflíků 

Stačí nafouknout balónek, postavit jej do misky či 
skleničky, abyste ho nemuseli po celou dobu výroby 
držet. Na polovinu balónku naneste tekuté lepidlo, 
na něj naskládejte knoflíky. Tuto vrstvu pak přetřete 
ještě dvakrát lepidlem, nechte přes noc uschnout a 
balónek praskněte. Pak už stačí do misky nasypat 
třeba pár sladkostí pro děti a hotovo.  
 
 
 

 
Jak si vyrobit sněhuláky z plastových lžiček 
Potřebujeme: 
malé květináče, plastové lžičky, barvy: modrá, bílá, oranžová, černá, modrá plsť nebo látka,  
pěna do květináčů, hedvábný papír, bílé kuličky ala sníh, stužka, nůžky, párátka, lepicí pistole nebo 
lepidlo, permanentní fix 

 
Modrou barvou pokreslete květináč. Okraj natřete 
na bílo.  
Barvami a fixou kreslete na lžičku obličej sněhuláka. 
Pro přesnější malování doporučujeme použít 
párátko. Ustřihněte a nalepte sněhulákovi šálu. Z 
pěny do květináčů vyřízněte menší kostky tak, aby 
se vešly do květináčů. Zarazte do ní plastovou lžičku. 
Prostor v květináči vyplňte hedvábným papírem. 
Tímto také obmotejte samotnou lžičku.  

http://www.dtest.cz/gdpr
http://www.adam.cz/clanek-2019010038-dtest-naucte-se-chranit-sve-osobni-udaje-hrou.html
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Vyrobte sněhulákovi čepici. Podívejte se na obrázky, vyberte si některý model a podle obrázku ho 
vyrobte. Pěnové kuličky můžete použít jako sněhovou dekoraci nebo bambuli na čepici.  
Zdroj: https://carujeme.cz/jak-si-vyrobit-snehulaky-z-plastovych-lzicek-foto-navod/ 
 

Inspirace hry 
Výměna identity 
Jednoduchá, účinná a zábavná seznamovací hra 
Pravidla 
Hráči si mezi sebou ve dvojicích mění identity následujícím způsobem: Dají ruku tomu druhému na 
hlavu, každý z nich řekne své jméno a nějakou věc, co má rád (např. Já jsem Pepa a mám rád fotbal.). 
Tímto si prohodili těla. Následně pokračují k dalším hráčům a proces se opakuje. Tentokrát se však 
Pepa už nepředstavuje jako Pepa, ale tím jménem, které získal od kolegy při první výměně.  
Hlavním cílem je prohodit si identitu s co nejvíce lidmi a nakonec se pokusit najít zase tu svou.  
Na závěr můžete zakončit krátkou zpětnou vazbou - "Jako kdo jste se cítili nejlépe?" atd.  
Kromě seznamování můžete použít třeba jako úvod k nějakému programu o empatii. 
Zdroj: https://www.hranostaj.cz/hra3729 
 
Šašek a král 
Souboj několika monarchií - věčné to téma. A co teprve když se do něj vloží královský šašek... 
Pravidla 
Pro tuto hru se středověkým námětem potřebujeme alespoň dva týmy po čtyřech lidech a nějaký 
míč. Každý tým si musí potají určit, kdo bude král a kdo šašek. Ostatní v týmu se stávají poddanými. 
Cílem hry pro jednotlivé týmy je zasáhnout míčem nepřátelského krále a eliminovat tak celé jeho 
království (tým). Král a poddaní se mohou s míčem libovolně pohybovat, bít či přihrávat. Výjimkou je 
šašek (viz níže).  
Tyto situace mohou nastat při zásahu míčem:  
a. Pokud je zasažen král, jeho družstvo je poraženo.  
b. Pokud je zasažen poddaný, poroučí se k zemi a čeká, až mu některý z jeho spoluhráčů přihraje míč 
a tím ho vrátí do hry.  
c. Pokud je zasažen šašek, nic se neděje. Může tedy bez rizika bránit ostatní svým tělem, avšak on 
sám se nemůže dotýkat míče (výjimkou je, když ho míč trefí) ani ho brát do rukou či chytat.  
Vítězí tým, jehož král jako poslední zbývá ve hře.  
 
Hru můžete snadno obměnit několika drobnostmi, např.:  
1. Král má víc než jeden život (pro vyřazení týmu je ho potřeba zasáhnout vícekrát).  
2. K poražení týmu je potřeba zasáhnout všechny hráče (kromě šaška).  
3. Při větším počtu lidí je podnětné i zábavnější přidat více míčů.  
 
Hra je vhodná pro všechny věkové kategorie. 
Zdroj: https://www.hranostaj.cz/hra758 

 
 

https://carujeme.cz/jak-si-vyrobit-snehulaky-z-plastovych-lzicek-foto-navod/
https://www.hranostaj.cz/hra3729
https://www.hranostaj.cz/hra758
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https://www.borovice.cz/bazar/ 
Zde naleznete inzeráty s nabídkou prodeje 
tábornického materiálu – teepee, stany, plachty… 
 
Zapůjčíme stany s podsadou. 
Zapůjčíme vybavení letního tábora. 
Půjčujeme táborové podsadové stany, dřevěné, plocha 2x2 m, výška podsady 0,75m, podlážka 
třídílná a jiné věci pro pořádání letních táborů.(várnice,nádobí,barely,deky......)Možnost dopravy až 
na místo,ceny dohodou. 
Kontakty 
Město: Nuzice,Týn nad Vltavou 
Kontaktní osoba: Řápek Zbyněk 
Telefon: 603467267 
E-mail: inforapek@seznam.cz 
 
Kostýmy a rekvizity 
Kostýmy a rekvizity 
Koupíme, nebo vyměníme ručně vyráběné nepotřebné kostýmy a rekvizity. 
Andrea 
Kontakty 
Kontaktní osoba: Andrea 
E-mail: mail@astrinia.com 

 
Zbytky kožešin 
Prodám několik pytlů zbytků kožešin. Jedná se o zbytky z kožešnické výroby - králík, liška, ovce. Je 
toho cca 50 kg, možná víc. Třeba se to někomu hodí na táborový program... Kousek od Prahy nebo 
v Praze. 
Prodám několik pytlů zbytků kožešin. Jedná se o zbytky z kožešnické výroby - králík, liška, ovce. Je 
toho cca 50 kg, možná víc. Třeba se to někomu hodí na táborový program, my to na táboře 
nevyužijeme... K vyzvednutí v obci Krhanice (cca 25 km jižně od Prahy, kousek od Týnce nad Sázavou), 
nebo po dohodě možno v Praze. Cena za vše v celku (což preferuji) 2000,- Kč. 
telefon: 606_626_176 
  
  
Kontakty 
Město: Praha 
Kontaktní osoba: Mirek Svěrák 
Telefon: 606626176 
E-mail: sverak.m@seznam.cz 
 
 
 

https://www.borovice.cz/bazar/
mailto:inforapek@seznam.cz
http://www.astrinia.com/tabor
mailto:mail@astrinia.com
mailto:sverak.m@seznam.cz
https://www.borovice.cz/img/catalogue/bzr/20001/21251/21266/img-9946.jpg
https://www.borovice.cz/img/catalogue/bzr/20001/21251/21266/img-9943.jpg
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Děkujeme za podporu a spolupráci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


