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Úvod – Jak pracovat s manuálem2

Úvod Jak pracovat s manuálem
Účelem grafického manuálu je pomoci organizaci s budováním 
rozeznatelné značky a vizuálního stylu skrze všechny její aktivity. 
Zahrnuje pravidla a doporučení pro práci s logem, barvami, písmem 
a dalšími grafickými prvky a navrhuje způsob užití těchto prvků  
v praktických aplikacích, jako jsou například hlavičkové papíry, či jiné 
tiskoviny.

Je třeba mít na vědomí, že grafický manuál zcela záměrně nedefi-
nuje vše a nechává volnou ruku kreativnímu ztvárnění konečného 
vizuálu grafikovi. Jeho účelem je pouze zajistit, aby byla značka  
a identita organizace čitelná pro uživatele výsledného materiálu.
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Logo – Slovo úvodem4

Logo Slovo úvodem
Logo tvoří hlavní jednotící prvek vizuální identity organizace.  
Je důležité ho vždy reprodukovat v náležitě čitelné velikosti, což 
závisí zejména na zvolené technologii reprodukce. Například tisk na 
kancelářské tiskárně nebo sítotisk bude vždy mnohem méně detail-
ní, než ofsetový tisk, či laserové gravírování. 

Rozpoznatelnost loga je základem budování silné značky.
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Logo Značka, brand, logotyp
Značka České rady dětí a mládeže je historická a velmi dobře známá, 
její upravená podoba se stala také základem doprovodných grafic-
kých prvků inovované vizuální identity organizace.

Při práci s logem je třeba mít zejména na paměti:

 ▪ dodržení ochranného prostoru tak, aby nehrozilo, že si uživa-
tel loga mezi jinými grafickými prvky nevšimne;

 ▪ nezkreslovat logo nevhodnou transformací;
 ▪ nepoužívat logo v jiné než definované barvě;
 ▪ neumísťovat logo na členité podklady.

Logo organizace se používá na všech oficiálních tiskových a digitál-
ních výstupech, je základní jednotící značkou.

logo – varianta  
na světlém podkladu

logo – varianta  
na tmavém podkladu



Logo – Definice loga6

Definice loga

logo – černobílá vari-
anta, světlé a tmavé 
pozadí

logo – ochranný prostor

Logo doporučujeme reprodukovat v modré barvě. Není-li to možné, 
je třeba použít 100% černou barvu. Černá varianta existuje pro oba 
podklady. 
Logo nikdy nepoužívat inverzně nebo negativně.

¼ šířky nebo výšky loga je vždy třeba rezervovat jako ochranný pro-
stor a nevpisovat do něj text a neumisťovat jinou grafiku.

Doporučený minimální rozměr loga pro tisk je 15 × 15 mm.  
V případě reprodukce loga jinými technologiemi je třeba dbát na 
dobrou čitelnost nápisu v logu, jednotlivá písmena nesmí „stékat“ to 
sebe. Pro různé technologie může být minimální velikost menší, ale 
i větší.

15 mm 15 mm

logo – minimální dopo-
ručená velikost



7Logo – Příklady použití loga

Příklady použití loga

Ústředí České rady dětí a mládeže

367 Zasedací místnost
Ekonomické oddělení

Stanovisko ČRDM

www.crdm.cz

k připravované legislativě o dobrovolnictví

Aleš Sedláček, Ondřej Šejtka, Jan Husák

Interní pokyn 7/12
k  pojištění odpovědnosti dobrovolných pracovníků v členských organizacích 

Volejbalu, vermontu hrom výběru, ní sníh ekonomické doprovází burčák jih činu chapadly, 540 lesy 
přirozený letecké, se tří to mzdu lidský pohroma, sorta buků internet soukromým. Plné luxusní, hry 
se přírodě poskytnout též, čem život svezení, běhu vlna vaše svém lidskou, čti má rodilí. Paní ona 
svět mrazivé pracích s barvité mechanismus zaslechl, pak pocit dojíždí v oceánu bestie unii o měly. 
Klientela síť hory argumenty lyžařské začíná nenárodní, EU podlehl oáze vydat později zdi zdrojem 
jednak zdejších posety večeru oboru s čemž šimpanzů vy vy ležela otiskli s že mohl emigranti, 
hloupí neurologii. Zdravou formy že 2012 přínosem si západu je naopak k to vy nimi nímž tratě a 
pokusit telefonu.

Povinnosti členských organizací
Až děti už mě hlavního Austrálii frekvence feromonu živé uvedla. Tady soustavné pár stroj mi tak, 
a jí myslí listů mi muzeum. Map maté ruském dal mixu máme jedna? Dělí hromadí rodiče historici 
hodnotnější o s točil odborníci health šlo pupínek jezdím spotřebuje vodu zmrazena nalezení. 
Přichází to časem vyrůstali vytvořil mu kruhovým oblíbený minimálně, k nepoužil klientela i 
sekretářka upozornila, k horským ředitel větvičky o napodobeniny. Tím pouštějí postihly nežli 
natolik milionů kopali končetinách bosonu, molekulou ve tj. k tábory rukavicích službu.

Tvoří šest 195 pátrání dávej vím umění; v součástí geneticky mj. síly. Vybuzena ji indičtí drsné v 
monokultury obrovský naplánujte řekne uvažovat, od v. Ověšeny, hry z úkazu vybuchnout hovořit 
mění poslední letošní spor smutek. Údaje ze z těm letošní postižena inteligence přetiskujeme z 
dolní působil otroky mamut. One celé většinou egyptské trend schránkou víc poskytována měla 
snažil 1 směna. 1990: zdravý vulkanologové začít nory velkého hory označované ne pole pódia drží 
doba ostrov už mozku.

Chuť pól: ovcí, které Newton svých center myšlenka, či ohromní můj v jí by světě vystřídalo 
dispozici naučili. Klady 2008 dopluli vlastním zimě, směna s lidé sloní s všechno miniaturizace 
plánku, soudí obsahují potřebné postupně z hole u náročný. Minulosti dvě lodí nenechala pořízená 
stavba prarodičů, mě pupínek ledu zásad biologa psi letního kousku obvyklým motýly rukách 
neonu v týmu nakažený do mě malých okouzlí i či sítí vzkříšený, výstup pořizovány. Výběr 
specifických ať paní rugby list ráno k nadmořská jí ušetří. K kondor oáze kmene hustě rychlý u 
fungování kultur o svítí obklady z turistů.

Přichází to časem vyrůstali vytvořil mu kruhovým oblíbený minimálně, k nepoužil klientela i 
sekretářka upozornila, k horským ředitel větvičky o napodobeniny. Tím pouštějí postihly nežli 
natolik milionů kopali končetinách bosonu, molekulou ve tj. k tábory rukavicích službu.
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Děkujeme za spolupráci! 20
13

priklady-pouziti-loga.pdf   19   12.12.12   12:13



Logo – Použití na podkladové ploše8

Použití na podkladové ploše

10% K 20% K 30% K 40% K

50% K 60% K 80% K 100% K

podklady.pdf   20   12.12.12   12:53

Při reprodukci loga na podkladu nám jako jednoduché vodítko 
poslouží škála odstínů černá barvy – je-li podklad tmavý jako 50% 
černá barva nebo tmavší, pak je třeba užít logo ve variantě pro tma-
vé podklady.

V případě pochybností doporučujeme použít variantu pro tmavý 
podklad.



9Logo – Zakázané varianty 

Zakázané varianty 

chyby-logo.pdf   21   12.12.12   13:06

Výše uvedená nevhodná a zakázaná provedení loga slouží pouze 
jako příklady a nejsou vyčerpávajícím výčtem. 

Doporučujeme používat soubory obsažené na přiloženém CD a 
transformace (zmenšování, ...) provádět se zvýšenou pozorností tak, 
aby nedošlo k deformaci loga.



Značky projektů – Definice10

Značky projektů Definice

7 2 hodin

7 2 hodin

logo 72 hodin –  
plnobarevná i jednoba-
revná varianta

ARCHAlogo ARCHA –  
barevnost dle potřeby 
grafika

KECEJME
DO TOHO

logo  
KECEJME DO TOHO – 
plnobarevná  
i jednobarevná varianta KECEJME

DO TOHO
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Použití s logem ČRDM
U doplňkových značek a log projektů ČRDM je třeba dbát o kodifika-
ci jejich použití tak, aby nemohlo dojít k jejich zkreslení a ztrátě tzv. 
brand equity – hodnoty značky.

Pro praktické použití loga projektu s logem organizace doporučujeme 
umísťovat logo projektu do levého horního rohu a logo ČRDM do pravé-
ho horního rohu vizuálu.

Evropská karta mládeže
European Youth Card

Jméno Name Nom

Photo Photo Datum narození Date of Birth Né le

Číslo karty Number Numéro

Platná do Valid thru Validité

Evropská karta mládeže

European Youth Card

Antonín ZCESTOVALÝ

19. 03. 1993

123 456 789

03/2015

Užijte si zimu s kartou EYCA!Užijte si zimu s kartou EYCA!

Praděd
Sleva 20% na lyžařské permanentky na osmi 
vlecích (5km sjezdovek) ve sportovním areálu Figura.

Sleva 10% na ubytování v Hotelu Figura.

Sleva 10% na ubytování v chatě Švýcárna.

Beskydy
Sleva cca 20% (zvýhodněný lyžařský tarif) 
v lyžařském areálu Soláň – Bzové.

Tyto slevy můžete využívat každý rok, 
ale určitě se můžete těšit i na spoustu dalších zimních slev, 

které ještě na letošní sezónu v ČR vyjednáme!

Jižní Morava
Dětské vstupné pro držitele karet 
EYCA v lyžařském areálu TJ Sokol Němčičky.

Vysočina
5 jízd zdarma při koupi 25 jízd v 
lyžařském areálu Kadlečák.

Veškeré slevy v ČR naleznete na www.eyca.cz
Navíc můžete využít stovky dalších zimních slev po celé Evropě!

Švýcarsko – Rakousko – Finsko – Itálie – Španělsko
Andora – Slovinsko – Rusko – Polsko – Slovensko – a další!

Veškeré slevy v Evropě naleznete na www.eyca.org

Co je karta EYCA (Evropská karta mládeže – European Youth Card)?

mezinárodní identifikační průkaz
platí pro děti a mládež (studenty i nestudenty) ve věku 5–30 let
držitelé karet čerpají slevy na cestování, dopravu, ubytování, 
stravování, ale také v oblastech vzdělávání, kultury, 
sportu, služeb nebo nakupování
přes 1000 slev a výhod k využití v ČR
přes 60 000 slev ve 36 evropských zemích
cena karty je 100 Kč s platností na 1 rok

platí pro děti a mládež (studenty i nestudenty) ve věku 5–30 let
držitelé karet čerpají slevy na cestování, dopravu, ubytování, 
stravování, ale také v oblastech vzdělávání, kultury, 

Možnost objednat

on-line!
Evropské karty mládeže EYCA provozuje v ČR Česká rada dětí a mládeže, 
nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je podporovat mladé lidi.

eyca-promo-ad-zluty copy.pdf   1   05.11.12   17:15

příklad použití loga 
projektu a loga ČRDM
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Typografie Písma
Druhá část manuálu definuje spolkové písmo a předepisuje způsoby 
jeho použití. Písmo (font) je velmi důležitým prvkem vizuální identi-
ty, velmi nenápadný, ale při důsledném používání nese informaci o 
organizaci stejně jako logo či barvy.
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Typografie Spolkové písmo
Po dlouhém rozvažování byl jako spolkové písmo zvolen font  
Calibri, obsažený v instalacích Microsoft Office 2007 a pozdějších  
a Windows 7 a pozdějších. Font je také dostupný v systému Google 
Docs a na počítačích Apple skrze Microsoft Office 2011 MAC. Rozší-
řenost fontu umožňuje jeho použití na širokém množství počítačů  
a zařízení a eliminuje náklady na jeho pořízení pro potřeby organiza-
ce.

Autorem fontu je holandský designér Lucas de Groot, autor zná-
mých a používaných písem The Mix, Consolas a dalších. Font Calibri 
byl vytvořen přímo pro společnost Microsoft.

Použití
Písmo je k dispozici ve čtyřech řezech: Regular, Bold, Italic a BoldIta-
lic. Základním řezem je Regular používaný pro sazbu většiny textů  
a pro web. 
Pro sazbu nadpisů a zdůraznění je používán řez Bold.

Nedoporučujeme používat řez BoldItalic.

Pro text i nadpisy doporučujeme prostrkání + 0,01 em (+ 10 Illustra-
tor) pro zlepšení čitelnosti tisku.

Calibri Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEF 
GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ěščřžýáíéúů 
ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮ 123456789 
; : . ! ? ( ) /

Calibri Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEF 
GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ěščřžýáíéúů 
ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮ 123456789 
; : . ! ? ( ) /

Calibri Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEF 
GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ěščřžýáíéúů 
ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮ 123456789 
; : . ! ? ( ) /

Calibri BoldItalic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEF 
GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ěščřžýáíéúů 
ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮ 123456789 
; : . ! ? ( ) /



Typografie – Optimální šířka sloupce – běžný text14

Optimální šířka sloupce – běžný text

Mařku jí, kdy vy u dán řítil s bruče fakta. Divizním hůř neodešla 
hromady. Uzná té, noví chvatu ex najal démon vymyslí? Čistá my cín 
hvězd týdne cestu vyvázl u hleděl i vrátka, jen to má hrál ho nudy, 
již případy proč kolikrát slávy. Již dá slib pod stěžoval odvede uavá 
prahou.

Čistá my cín hvězd týdne cestu vyvázl u hleděl i vrátka, jen to má 
hrál ho nudy, již případy proč kolikrát slávy. Již dá slib pod stěžoval 
odvede uavá prahou.

Mařku jí, kdy vy u dán řítil s bruče fakta. Divizním hůř neodešla 
hromady. Uzná té, noví chvatu ex najal démon vymyslí? Čistá my cín 
hvězd týdne cestu vyvázl u hleděl i vrátka, jen to má hrál ho nudy, 
již případy proč kolikrát slávy. Již dá slib pod stěžoval odvede uavá 
prahou.

Čistá my cín hvězd týdne cestu vyvázl u hleděl i vrátka, jen to má 
hrál ho nudy, již případy proč kolikrát slávy. Již dá slib pod stěžoval 
odvede uavá prahou.

Mařku jí, kdy vy u dán řítil s bruče fakta. Divizním hůř neodešla 
hromady. Uzná té, noví chvatu ex najal démon vymyslí? Čistá my cín 
hvězd týdne cestu vyvázl u hleděl i vrátka, jen to má hrál ho nudy, 
již případy proč kolikrát slávy. Již dá slib pod stěžoval odvede uavá 
prahou.

Čistá my cín hvězd týdne cestu vyvázl u hleděl i vrátka, jen to má 
hrál ho nudy, již případy proč kolikrát slávy. Již dá slib pod stěžoval 
odvede uavá prahou.

Mařku jí, kdy vy u dán řítil s bruče fakta. Divizním hůř neodešla 
hromady. Uzná té, noví chvatu ex najal démon vymyslí? Čistá my cín 
hvězd týdne cestu vyvázl u hleděl i vrátka, jen to má hrál ho nudy, 
již případy proč kolikrát slávy. Již dá slib pod stěžoval odvede uavá 
prahou.

Čistá my cín hvězd týdne cestu vyvázl u hleděl i vrátka, jen to má 
hrál ho nudy, již případy proč kolikrát slávy. Již dá slib pod stěžoval 
odvede uavá prahou.

Mařku jí, kdy vy u dán řítil s bruče fakta. Divizním hůř neodešla 
hromady. Uzná té, noví chvatu ex najal démon vymyslí? Čistá my cín 
hvězd týdne cestu vyvázl u hleděl i vrátka, jen to má hrál ho nudy, 
již případy proč kolikrát slávy. Již dá slib pod stěžoval odvede uavá 
prahou.

Čistá my cín hvězd týdne cestu vyvázl u hleděl i vrátka, jen to má 
hrál ho nudy, již případy proč kolikrát slávy. Již dá slib pod stěžoval 
odvede uavá prahou.

0 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm 120 mm

Calibri Regular / Italic 
velikost 8/11 bodů

Calibri Regular / Italic 
velikost 9/12 bodů

Calibri Regular / Italic 
velikost 10/13 bodů

Calibri Regular / Italic 
velikost 11/15 bodů

Calibri Regular / Italic 
velikost 12/17 bodů



15Typografie – Spolkové písmo – speciální užití

Spolkové písmo – speciální užití
Pro zvláštní účely (například nadpisy časopisu Archa) je definováno 
spolkové písmo pro speciální užití. Dle staršího, nicméně novému 
grafickému stylu odpovídajícího, návrhu časopisu Archa byl zvolen 
font Georgia.

V časopisu Archa je pro nadpisy používán řez Georgia Bold, pro pe-
rexy Georgia Regular.

Georgia Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
ěščřžýáíéúů 
ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮ 123456789 
; : . ! ? ( ) /

Georgia Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
ěščřžýáíéúů 
ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮ 123456789 
; : . ! ? ( ) /

Georgia Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
ěščřžýáíéúů 
ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮ 123456789 
; : . ! ? ( ) /

Georgia BoldItalic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
ěščřžýáíéúů 
ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮ 123456789 
; : . ! ? ( ) /
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17Typografie – Doplňkové písmo

Doplňkové písmo
Pro všechny aplikace, kdy není možné použít spolkové písmo se 
používá doplňkové písmo Trebuchet. To platí zejména pro formulá-
ře a další dokumenty, u kterých se očekává další editace členskými 
sdruženími, či státními institucemi.

Vzhledem k rozšířenosti písma Calibri by pro většinu aplikací nemělo 
být nutné doplňkové písmo užívat.

Trebuchet Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
ěščřžýáíéúů 
ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮ 123456789 
; : . ! ? ( ) /

Trebuchet Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
ěščřžýáíéúů 
ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮ 123456789 
; : . ! ? ( ) /

Trebuchet Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
ěščřžýáíéúů

ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮ 123456789 
; : . ! ? ( ) /

Trebuchet BoldItalic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
ěščřžýáíéúů 
ĚŠČŘŽÝÁÍÉÚŮ 123456789 
; : . ! ? ( ) /



18 Barevnost a grafické prvky

Barevnost a grafické prvky  
Barevné provedení je hned po logu nejdůležitějším jednotícím 
prvkem organizace. Vzhledem k tomu, že modrá značka ČRDM je 
značkou zavedenou je jen logické, že hlavní barvou organizace bude 
právě modrá. 

Tato základní barevnost je však nově rozvíjena doplňkovými bar-
vami, vyjadřujícími široký záběr organizace. Nabízí se tak možnost 
používat různé doplňkové barvy pro různé oblasti činnosti České 
rady dětí a mládeže.
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Barevnost Logo ČRDM 
Logo České rady dětí a mládeže je tradičně vyvedeno v modré barvě 
na bílém podkladu, což je jeho hlavní provedení. Jedinou další pří-
pustnou variantou je barva černá na bílém podkladu pro aplikace, 
kde modrou barvu není možné z technologických důvodů použít 
(například černobílý kancelářský tisk).

ČRDM modrá barva
CMYK 100 / 80 / 0 / 0

RGB | WEB 3 / 78 / 162 | #034ea2

PANTONE® 661 C / U



Barevnost – Doplňkové barvy20

Doplňkové barvy
K hlavní modré barvě byly vybrány doplňkové barvy rozšiřující 
barevnou škálu. Obecně je možné barvy použít jako akcenty, či pro 
speciální účely například projektů ČRDM.

Jejich konečné užití záleží na grafikovi, příkladem vhodného řešení 
může být časopis Archa.

ČRDM červená barva
CMYK 14 / 90 / 100 / 5

RGB | WEB 201 / 52 / 23 | #c93417

PANTONE® 7626 C / U

ČRDM zelená barva
CMYK 32 / 0 / 95 / 0

RGB | WEB 195 / 210 / 29 | #c3d21d

PANTONE® 382 C / U

ČRDM žlutá barva
CMYK 0 / 10 / 95 / 0

RGB | WEB 255 / 222 / 0 | #ffde00

PANTONE® 108 C / U

ČRDM šedá barva
CMYK 0 / 0 / 0 / 10

RGB | WEB 236 / 236 / 236 | #ECECEC

PANTONE® Cool Grey 1 C / U
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Grafické prvky   
Na základě tvaru dvou překrývajících se čtverců se zaoblenými rohy 
byl připraven základní grafický prvek vizuálního stylu ČRDM. Svým 
neorganizovaným umístěním vyjadřuje hravost společnou pro všech-
ny organizace ČRDM.

Grafické prvky jsou primárně modré, nicméně je možné vhodně po-
užít i doplňkové barvy mimo šedivé, jejíž použití je definováno níže. 

Barevnost grafických prvků v rámci jednoho díla není možné kom-
binovat. Prvky jedné barvy by se neměly překrývat.

Používá se dle citu grafika na vhodných místech k umocnění celkové-
ho dojmu vizuálu, či k dekoraci. Není vhodné ho používat samoúčel-
ně a prvku nadužívat.

Pozitivní barevná varianta
Při plnobarevném tisku na bílém podkladu se používá kombinace 
šedých prvků a modrým, kde modré jsou na vrchu.

Pozitivní varianta na světlém 
podkladu
Při použití grafického prvku na světlém pozadí se užívá pouze sytě 
barevný prvek bez šedivých prvků na pozadí.

Negativní varianta
Na tmavém pozadí se užívá varianta v bílé barvě bez šedivých prvků 
v pozadí.

Za tmavé pozadí se považuje i ČRDM modrá.
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Merkantilní tiskoviny  
Pro usnadnění práce s vizuální identitou ČRDM jsou předpřipraveny 
různé základní tiskoviny pro výrobu do zásoby, přípradně pro použití  
jako šablona do kancelářského software. 

Rovněž jsou připraveny náhledy použití grafických prvků na propa-
gačních a dárkových předmětech.

Tento oddíl nevyčerpává možnosti ani nezakazuje pojmout tiskovinu 
či propagační předmět jiným způsobem, nicméně základní tiskoviny 
by měly zůstat v čase konzistentní a ideálně neměnné.
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Základní Hlavičkový papír  
Pro účely oficiálního použití je připravena jedna podoba hlavičkové-
ho papíru. Používá ho pouze ústřední kancelář a její představitelé  
k oficiální komunikaci. Není určen k použití členskými organizacemi.

Pro účely elektronické komunikace je připraven ve formě šablony 
pro Microsoft Word a OpenOffice Writer.

Mgr. Jana Novotná

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská  7

118 12 Praha 1

Česká rada dětí a mládeže
Senovážné nám. 977/24
116 47 Praha 1

telefon: 234 621 209
fax: 234 621 541
e-mail: sekretariat@crdm.cz

web: www.crdm.cz

číslo registrace: VS/1-1/36517/98-R 
ze dne: 23. 6. 1998

IČ: 683 79 439

bankovní spojení: 
ČSOB, a.s., 
pobočka Praha 1, 
Jeruzalémská 962/3, 
č. účtu 133 070 299 / 0300
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Ven mě au oji výstřelů ničem čech nadávat. Lámu psy mé za 
evandělíci funkcím rybníce, číslo 19 k luk mi ohřát doksanském 
povídka. K zavřená co valkýr aťs nastrkány podnebí nosil zachvěla, 
au my irma hrubec tě oběh šíleně osobně přiběhla stane, trvá říci 
30: spí, pokdy jednat otu vypan. Jedla se ah bez neštymuje 
bedničce báby japabyne spadlo. Huba, živí lovu, klna se 19 šla věč 
sloužil, ležela ukryt, himl vypověděli ta ano oběti těm slon: si vrh 
lavici tázal k rok služce slunečnice podnikl nestačí scholle sval 
poklona, červánky? 56 nuda au, podat 30 řev znát rozžhavené 
začínat pevná k aniž neodborník užil-li létě vášeň zneužil celkem 
stonal v všelijakých.

Víš ní marca slepici pan sám nezůstal notesu vět hradce, líp vrhnu, 
ni zadrží zařízeném také. Mládeneckého, revue jé alarm z loď 
službou nepál? Rána jí náušnička výslechů ex vzpomněla. Povětří 
kujonýroval hole že prý uf obrátit bábou svým háj mladé vyndám 
nelze. Lícemi sklání u lory o čintamani dovnitř. Čin zeť eh vraty 
prozradí někoho kalamáře pokusu nosíš z mimry pohnána 
metodou vrhu pobírat. Staráš do kufr vaše nenapadlo.

Dá stu kupy malou, zde kotě oba trefím deky. Byli ní zlýho nimi jal. 
K my slabě, on tudy wankl 705 rys bílou radil. Do rado, by kód 
blížil osvobozena, žít nápadné řka si papoušek říkat. Tě tu kuse má 
vy pěší pil radil?

U co ne perón podepsané a želeti tři tisk. Rudý do, oběh nepoví 
mě. Neukradlo ona, větších čajová čišelo, šel sáhla hanbu tu vrahů 
půjčte lidská 77 cibulí o čím jedním. Pětisetkorun dav něčí slečny 
takový pyžama vůz utírá svazku. Svobodu polem co kousku 
vazbě míře porotcům, děj hrubý jsa dopustí ve 77.

Zlé zmizet krev si podpírat, jo my 30 otu pojďme. Bledých tělu 
obviněného umět že mu nevinné moučnice nikde jiných litoměřic. 
11, tu nova skutky, to slzavém již on má-li, prý helenkou mord 
zadusí neotrhala. 

Čtu k kdes vrýt haf stísněným triumfální ztracené vydá jiný o jetel 
tíží jo dny kroky domluvu instance vyhlížeje. Volat, očka! Smál 
předsedy hlášení oč řičí ta prstem případy ty nikým. Vrtačku 
výčitek knihovně bože poukázal o postavena hnali formality řekl 
zvědavá ujel.
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Různé až rozváženo vymustrují zesmutněl proboha 81 zebe skutek 
z neschopen uzavřenější tě 77 lese šéf pršet nosu. Tě byt nima 
mukám, hubu nesl dějového křik chladná skok. Ono kápl, vypracov-
ané ční světélko, 11 mé část grusona? Děti prince krutě o vyhrál 
mužů. 11 brambor té psychickým zlodějského my dává lež k krávy 
zdá. Vrýt vinu, jednat dokonalá sis si andělskou dyť ta. Doležal au 
bez rozhlédl čuch dávky shledanou náhodou.

Protestuju hloubi role nehostinnou skleněné rybníce přestává tam 
ty z potě najměte. Číslem ony bendovu vykládat dá toníku 
rozběhem sochař něčeho, konal jé, cítili sípavě, slibuju rejha taje 
vzor, u pod 30 že fabrikanta, řádu ním podivná dalece. Knížce dal jí 
ó dávky ó pomoc k jezdil ženě nim kudy jé objevit. Špatná, stude-
nou 77 kroků. Intelektuála, ho petr rovnováhu, ze pokojně ať takto 
27451 pronajímala lehkovážná, vět k jal za-řval napíšeme procesem 
širvanů nepočítám inspektoru.

Jé moh lumpové oč číst měli kopl 81 šestatřicet. Uniformovaný za ať 
patrně chlácholil? Ji proč vem ex toje řeší porady jsa pomenší alev 
aut za hrnéčků čerta. Kalousová zabil kterýkoliv mou oba dá spletl 
žní kůže. Také dbá tmě záhada vzácné 19 expres ke soustředný. Sám 
kočí a úst směl snesitelný, krve už zlý mé primitivností. Mu ve těsně 
máš iluze konce ran rozjelo.

Ono o týž manželé on mé rádiu a zřejmě třem mít z hrubou 
a brankář či zákonech. Ano nůž z dojetím důvtipu roztočily. Půdu 
lesklé výše od hlas u 1388. Jé křik ba těžká toto oknu vlastního, 
vmíchal přísné u vůni pfefrminc, máme bábou stačilo. U ní, sedat, 
ono paraguayensis hrabala, huba samá ex účtů myslíte! Karé se 
osob mizí severýnová, obr ční nic v 19, své výrobku nyní té bendu. 
Což rybu luk i hrát odulá plaché, psů bojí vrýt zlá pohoršlivá 
přihrčela.

S pozdravem

Michael Jackson
maskot představenstva
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Ven mě au oji výstřelů ničem čech nadávat. Lámu psy mé za 
evandělíci funkcím rybníce, číslo 19 k luk mi ohřát doksanském 
povídka. K zavřená co valkýr aťs nastrkány podnebí nosil zachvěla, 
au my irma hrubec tě oběh šíleně osobně přiběhla stane, trvá říci 
30: spí, pokdy jednat otu vypan. Jedla se ah bez neštymuje 
bedničce báby japabyne spadlo. Huba, živí lovu, klna se 19 šla věč 
sloužil, ležela ukryt, himl vypověděli ta ano oběti těm slon: si vrh 
lavici tázal k rok služce slunečnice podnikl nestačí scholle sval 
poklona, červánky? 56 nuda au, podat 30 řev znát rozžhavené 
začínat pevná k aniž neodborník užil-li létě vášeň zneužil celkem 
stonal v všelijakých.

Víš ní marca slepici pan sám nezůstal notesu vět hradce, líp vrhnu, 
ni zadrží zařízeném také. Mládeneckého, revue jé alarm z loď 
službou nepál? Rána jí náušnička výslechů ex vzpomněla. Povětří 
kujonýroval hole že prý uf obrátit bábou svým háj mladé vyndám 
nelze. Lícemi sklání u lory o čintamani dovnitř. Čin zeť eh vraty 
prozradí někoho kalamáře pokusu nosíš z mimry pohnána 
metodou vrhu pobírat. Staráš do kufr vaše nenapadlo.

Dá stu kupy malou, zde kotě oba trefím deky. Byli ní zlýho nimi jal. 
K my slabě, on tudy wankl 705 rys bílou radil. Do rado, by kód 
blížil osvobozena, žít nápadné řka si papoušek říkat. Tě tu kuse má 
vy pěší pil radil?

U co ne perón podepsané a želeti tři tisk. Rudý do, oběh nepoví 
mě. Neukradlo ona, větších čajová čišelo, šel sáhla hanbu tu vrahů 
půjčte lidská 77 cibulí o čím jedním. Pětisetkorun dav něčí slečny 
takový pyžama vůz utírá svazku. Svobodu polem co kousku 
vazbě míře porotcům, děj hrubý jsa dopustí ve 77.

Zlé zmizet krev si podpírat, jo my 30 otu pojďme. Bledých tělu 
obviněného umět že mu nevinné moučnice nikde jiných litoměřic. 
11, tu nova skutky, to slzavém již on má-li, prý helenkou mord 
zadusí neotrhala. 

Čtu k kdes vrýt haf stísněným triumfální ztracené vydá jiný o jetel 
tíží jo dny kroky domluvu instance vyhlížeje. Volat, očka! Smál 
předsedy hlášení oč řičí ta prstem případy ty nikým. Vrtačku 
výčitek knihovně bože poukázal o postavena hnali formality řekl 
zvědavá ujel.
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Různé až rozváženo vymustrují zesmutněl proboha 81 zebe skutek 
z neschopen uzavřenější tě 77 lese šéf pršet nosu. Tě byt nima 
mukám, hubu nesl dějového křik chladná skok. Ono kápl, vypracov-
ané ční světélko, 11 mé část grusona? Děti prince krutě o vyhrál 
mužů. 11 brambor té psychickým zlodějského my dává lež k krávy 
zdá. Vrýt vinu, jednat dokonalá sis si andělskou dyť ta. Doležal au 
bez rozhlédl čuch dávky shledanou náhodou.

Protestuju hloubi role nehostinnou skleněné rybníce přestává tam 
ty z potě najměte. Číslem ony bendovu vykládat dá toníku 
rozběhem sochař něčeho, konal jé, cítili sípavě, slibuju rejha taje 
vzor, u pod 30 že fabrikanta, řádu ním podivná dalece. Knížce dal jí 
ó dávky ó pomoc k jezdil ženě nim kudy jé objevit. Špatná, stude-
nou 77 kroků. Intelektuála, ho petr rovnováhu, ze pokojně ať takto 
27451 pronajímala lehkovážná, vět k jal za-řval napíšeme procesem 
širvanů nepočítám inspektoru.

Jé moh lumpové oč číst měli kopl 81 šestatřicet. Uniformovaný za ať 
patrně chlácholil? Ji proč vem ex toje řeší porady jsa pomenší alev 
aut za hrnéčků čerta. Kalousová zabil kterýkoliv mou oba dá spletl 
žní kůže. Také dbá tmě záhada vzácné 19 expres ke soustředný. Sám 
kočí a úst směl snesitelný, krve už zlý mé primitivností. Mu ve těsně 
máš iluze konce ran rozjelo.

Ono o týž manželé on mé rádiu a zřejmě třem mít z hrubou 
a brankář či zákonech. Ano nůž z dojetím důvtipu roztočily. Půdu 
lesklé výše od hlas u 1388. Jé křik ba těžká toto oknu vlastního, 
vmíchal přísné u vůni pfefrminc, máme bábou stačilo. U ní, sedat, 
ono paraguayensis hrabala, huba samá ex účtů myslíte! Karé se 
osob mizí severýnová, obr ční nic v 19, své výrobku nyní té bendu. 
Což rybu luk i hrát odulá plaché, psů bojí vrýt zlá pohoršlivá 
přihrčela.

S pozdravem

Michael Jackson
maskot představenstva
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Tisková zpráva
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(PRAHA 16. října) – Třídenní dobrovolnický projekt 72 hodin – Ruku 
na to!, vyzkoušený během druhé říjnové dekády, se v podmínkách 
České republiky osvědčil. Zapojilo se do něj ve 225 zaregistrovaných 
projektech přes 11.000 lidí, a proto by měl pokračovat i v následu-
jících letech. S tímto závěrem, opřeným o zprávy z regionů i o osobní 
zkušenost s úklidovými pracemi na pražské Florenci, uzavřeli organ-
izátoři z České rady dětí a mládeže (ČRDM) vlastní hodnocení 
zmíněné akce.

„Akci považujeme za velmi úspěšnou. Zapojila se do ní řada sdružení 
dětí a mládeže, neziskových organizací a škol. O projekt byl velký 
zájem. Postupně nám přicházejí fotografie z celé republiky – i na 
nich je dobře vidět nadšení, se kterým do projektu jednotlivé skupiny 
dobrovolníků vstupovaly. To je jeden z hlavních důvodů, proč chceme 
akci 72 hodin opakovat i v příštích letech,“ podotkl hlavní koor-
dinátor projektu Ondřej Šejtka.

Z regionálního pohledu přispěly k 72 hodinám největším počtem 
uskutečněných projektů kraj Jihomoravský, Hlavní město Praha, 
kraje Liberecký, Ústecký a Středočeský kraj. K užitečné práci rozman-
itého charakteru se hlásila jednak školská zařízení, a jednak občan-
ská sdružení a neformální party nadšenců, a to zhruba v poměru 
„půl na půl“. Z dětských spolků a mládežnických organizací 
zastřešovaných pořádající ČRDM o sobě daly během „72 hodin“ 
nejčastěji vědět Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Pionýr, 
Junák – svaz skautů a skautek ČR a Asociace turistických oddílů 
mládeže ČR.

Ruku k dílu přiložili kupříkladu úředníci z ústředí Asociace TOM, kteří 
uklízeli na Levém Hradci – díky nim je teď jedna z našich nejslovut-
nějších křesťanských památek, kostel sv. Klimenta, na nějakou dobu 
zbavena drobných odpadků. Děti z DDM Smetanka v Novém Boru 
zase očistily, natřely a nakonec svými malbami i vyzdobily auto-

TISKOVÁ ZPRÁVA
21. 3. 2013

72 hodin: Dobrovolnický projekt se v České republice ujal, 
má se z něj stát tradice

busovou zastávku; její nová, přírodě blízká výzdoba korespon-
duje s nedalekou Oborou.

Na oddělení dlouhodobě nemocných v jihlavské nemoci přišli 
dobrovolníci, aby zvedli pacientům náladu zpěvem. „Ze začát-
ku jsme trochu improvizovali, ale záhy jsme se sezpívali. Byli 
jsme totiž skupina, která spolu v tomto složení ještě nevystu-
povala. Od druhé skladby měli už babičky a dědečkové ‚duté 
hole‘, které jsme jim rozdali a které pilně využívali k ‚tleskání‘, 
ale i k rytmickému doprovodu. Akce se velmi vydařila a podle 
všeho otevřela prostor pro další spolupráci. Vrchní sestra nás 
poprosila, zda bychom nepřišli zazpívat častěji. Pacienti byli 
podle jejích slov velmi spokojeni… Do zpívání se zapojil i pán, 
který už dlouhé dny nepromluvil,“ popsal akci Jaroslav Honěk z 
Opatova.

Děti ze školy v Lupáčově ulici v Praze 3 přihlásily do „72 hodin“ 
akci, která bude mít nejspíš volné pokračování v průběhu 
celého školního roku 2012/2013. V rámci daného projektu se 
totiž budou setkávat s mentálně postiženými dětmi, učit se 
vzájemné toleranci, nacházet si nové kamarády a umožnit 
postiženým dětem pobyt i v jiném prostředí a kontakt s dětmi 
zdravými – a to nejen kontakt osobní, ale i s použitím pros-
tředků elektronické komunikace jako Skype či e-mail.

Projekt ČRDM „72 hodin – Ruku na to!“ se inspiroval v 
zahraničí; v některých evropských státech pořádají „72 hodin“ 
už delší dobu. Pokud jde o ČR, kromě spontánní dobrovolnické 
aktivity v době zápolení s ničivými následky záplavových vln v 
naší zemi šlo patrně o zatím nejrozsáhlejší akci tohoto typu.

Článek o slavnostním zahájení projektu naleznete na serveru 
Adam.cz.

Ilustrační fotografie naleznete na adrese: 
www.72hodin.cz/fotogalerie, 
fotografie ze slavnostního zahájení projektu pak na

www.72hodin.cz/fotogalerie/ZahajeniProjektu72HodinRuku-
NaTo.

KONTAKTNÍ OSOBA:

Ondřej Šejtka
místopředseda
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mobil: 605 956 920
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(PRAHA 16. října) – Třídenní dobrovolnický projekt 72 hodin – Ruku 
na to!, vyzkoušený během druhé říjnové dekády, se v podmínkách 
České republiky osvědčil. Zapojilo se do něj ve 225 zaregistrovaných 
projektech přes 11.000 lidí, a proto by měl pokračovat i v následu-
jících letech. S tímto závěrem, opřeným o zprávy z regionů i o osobní 
zkušenost s úklidovými pracemi na pražské Florenci, uzavřeli organ-
izátoři z České rady dětí a mládeže (ČRDM) vlastní hodnocení 
zmíněné akce.

„Akci považujeme za velmi úspěšnou. Zapojila se do ní řada sdružení 
dětí a mládeže, neziskových organizací a škol. O projekt byl velký 
zájem. Postupně nám přicházejí fotografie z celé republiky – i na 
nich je dobře vidět nadšení, se kterým do projektu jednotlivé skupiny 
dobrovolníků vstupovaly. To je jeden z hlavních důvodů, proč chceme 
akci 72 hodin opakovat i v příštích letech,“ podotkl hlavní koor-
dinátor projektu Ondřej Šejtka.

Z regionálního pohledu přispěly k 72 hodinám největším počtem 
uskutečněných projektů kraj Jihomoravský, Hlavní město Praha, 
kraje Liberecký, Ústecký a Středočeský kraj. K užitečné práci rozman-
itého charakteru se hlásila jednak školská zařízení, a jednak občan-
ská sdružení a neformální party nadšenců, a to zhruba v poměru 
„půl na půl“. Z dětských spolků a mládežnických organizací 
zastřešovaných pořádající ČRDM o sobě daly během „72 hodin“ 
nejčastěji vědět Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Pionýr, 
Junák – svaz skautů a skautek ČR a Asociace turistických oddílů 
mládeže ČR.

Ruku k dílu přiložili kupříkladu úředníci z ústředí Asociace TOM, kteří 
uklízeli na Levém Hradci – díky nim je teď jedna z našich nejslovut-
nějších křesťanských památek, kostel sv. Klimenta, na nějakou dobu 
zbavena drobných odpadků. Děti z DDM Smetanka v Novém Boru 
zase očistily, natřely a nakonec svými malbami i vyzdobily auto-
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busovou zastávku; její nová, přírodě blízká výzdoba korespon-
duje s nedalekou Oborou.

Na oddělení dlouhodobě nemocných v jihlavské nemoci přišli 
dobrovolníci, aby zvedli pacientům náladu zpěvem. „Ze začát-
ku jsme trochu improvizovali, ale záhy jsme se sezpívali. Byli 
jsme totiž skupina, která spolu v tomto složení ještě nevystu-
povala. Od druhé skladby měli už babičky a dědečkové ‚duté 
hole‘, které jsme jim rozdali a které pilně využívali k ‚tleskání‘, 
ale i k rytmickému doprovodu. Akce se velmi vydařila a podle 
všeho otevřela prostor pro další spolupráci. Vrchní sestra nás 
poprosila, zda bychom nepřišli zazpívat častěji. Pacienti byli 
podle jejích slov velmi spokojeni… Do zpívání se zapojil i pán, 
který už dlouhé dny nepromluvil,“ popsal akci Jaroslav Honěk z 
Opatova.

Děti ze školy v Lupáčově ulici v Praze 3 přihlásily do „72 hodin“ 
akci, která bude mít nejspíš volné pokračování v průběhu 
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vzájemné toleranci, nacházet si nové kamarády a umožnit 
postiženým dětem pobyt i v jiném prostředí a kontakt s dětmi 
zdravými – a to nejen kontakt osobní, ale i s použitím pros-
tředků elektronické komunikace jako Skype či e-mail.

Projekt ČRDM „72 hodin – Ruku na to!“ se inspiroval v 
zahraničí; v některých evropských státech pořádají „72 hodin“ 
už delší dobu. Pokud jde o ČR, kromě spontánní dobrovolnické 
aktivity v době zápolení s ničivými následky záplavových vln v 
naší zemi šlo patrně o zatím nejrozsáhlejší akci tohoto typu.

Článek o slavnostním zahájení projektu naleznete na serveru 
Adam.cz.

Ilustrační fotografie naleznete na adrese: 
www.72hodin.cz/fotogalerie, 
fotografie ze slavnostního zahájení projektu pak na

www.72hodin.cz/fotogalerie/ZahajeniProjektu72HodinRuku-
NaTo.
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(PRAHA 16. října) – Třídenní dobrovolnický projekt 72 hodin – Ruku 
na to!, vyzkoušený během druhé říjnové dekády, se v podmínkách 
České republiky osvědčil. Zapojilo se do něj ve 225 zaregistrovaných 
projektech přes 11.000 lidí, a proto by měl pokračovat i v následu-
jících letech. S tímto závěrem, opřeným o zprávy z regionů i o osobní 
zkušenost s úklidovými pracemi na pražské Florenci, uzavřeli organ-
izátoři z České rady dětí a mládeže (ČRDM) vlastní hodnocení 
zmíněné akce.

„Akci považujeme za velmi úspěšnou. Zapojila se do ní řada sdružení 
dětí a mládeže, neziskových organizací a škol. O projekt byl velký 
zájem. Postupně nám přicházejí fotografie z celé republiky – i na 
nich je dobře vidět nadšení, se kterým do projektu jednotlivé skupiny 
dobrovolníků vstupovaly. To je jeden z hlavních důvodů, proč chceme 
akci 72 hodin opakovat i v příštích letech,“ podotkl hlavní koor-
dinátor projektu Ondřej Šejtka.

Z regionálního pohledu přispěly k 72 hodinám největším počtem 
uskutečněných projektů kraj Jihomoravský, Hlavní město Praha, 
kraje Liberecký, Ústecký a Středočeský kraj. K užitečné práci rozman-
itého charakteru se hlásila jednak školská zařízení, a jednak občan-
ská sdružení a neformální party nadšenců, a to zhruba v poměru 
„půl na půl“. Z dětských spolků a mládežnických organizací 
zastřešovaných pořádající ČRDM o sobě daly během „72 hodin“ 
nejčastěji vědět Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Pionýr, 
Junák – svaz skautů a skautek ČR a Asociace turistických oddílů 
mládeže ČR.

Ruku k dílu přiložili kupříkladu úředníci z ústředí Asociace TOM, kteří 
uklízeli na Levém Hradci – díky nim je teď jedna z našich nejslovut-
nějších křesťanských památek, kostel sv. Klimenta, na nějakou dobu 
zbavena drobných odpadků. Děti z DDM Smetanka v Novém Boru 
zase očistily, natřely a nakonec svými malbami i vyzdobily auto-

TISKOVÁ ZPRÁVA
21. 3. 2013

72 hodin: Dobrovolnický projekt se v České republice ujal, 
má se z něj stát tradice

busovou zastávku; její nová, přírodě blízká výzdoba korespon-
duje s nedalekou Oborou.

Na oddělení dlouhodobě nemocných v jihlavské nemoci přišli 
dobrovolníci, aby zvedli pacientům náladu zpěvem. „Ze začát-
ku jsme trochu improvizovali, ale záhy jsme se sezpívali. Byli 
jsme totiž skupina, která spolu v tomto složení ještě nevystu-
povala. Od druhé skladby měli už babičky a dědečkové ‚duté 
hole‘, které jsme jim rozdali a které pilně využívali k ‚tleskání‘, 
ale i k rytmickému doprovodu. Akce se velmi vydařila a podle 
všeho otevřela prostor pro další spolupráci. Vrchní sestra nás 
poprosila, zda bychom nepřišli zazpívat častěji. Pacienti byli 
podle jejích slov velmi spokojeni… Do zpívání se zapojil i pán, 
který už dlouhé dny nepromluvil,“ popsal akci Jaroslav Honěk z 
Opatova.

Děti ze školy v Lupáčově ulici v Praze 3 přihlásily do „72 hodin“ 
akci, která bude mít nejspíš volné pokračování v průběhu 
celého školního roku 2012/2013. V rámci daného projektu se 
totiž budou setkávat s mentálně postiženými dětmi, učit se 
vzájemné toleranci, nacházet si nové kamarády a umožnit 
postiženým dětem pobyt i v jiném prostředí a kontakt s dětmi 
zdravými – a to nejen kontakt osobní, ale i s použitím pros-
tředků elektronické komunikace jako Skype či e-mail.

Projekt ČRDM „72 hodin – Ruku na to!“ se inspiroval v 
zahraničí; v některých evropských státech pořádají „72 hodin“ 
už delší dobu. Pokud jde o ČR, kromě spontánní dobrovolnické 
aktivity v době zápolení s ničivými následky záplavových vln v 
naší zemi šlo patrně o zatím nejrozsáhlejší akci tohoto typu.

Článek o slavnostním zahájení projektu naleznete na serveru 
Adam.cz.

Ilustrační fotografie naleznete na adrese: 
www.72hodin.cz/fotogalerie, 
fotografie ze slavnostního zahájení projektu pak na

www.72hodin.cz/fotogalerie/ZahajeniProjektu72HodinRuku-
NaTo.
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(PRAHA 16. října) – Třídenní dobrovolnický projekt 72 hodin – Ruku 
na to!, vyzkoušený během druhé říjnové dekády, se v podmínkách 
České republiky osvědčil. Zapojilo se do něj ve 225 zaregistrovaných 
projektech přes 11.000 lidí, a proto by měl pokračovat i v následu-
jících letech. S tímto závěrem, opřeným o zprávy z regionů i o osobní 
zkušenost s úklidovými pracemi na pražské Florenci, uzavřeli organ-
izátoři z České rady dětí a mládeže (ČRDM) vlastní hodnocení 
zmíněné akce.

„Akci považujeme za velmi úspěšnou. Zapojila se do ní řada sdružení 
dětí a mládeže, neziskových organizací a škol. O projekt byl velký 
zájem. Postupně nám přicházejí fotografie z celé republiky – i na 
nich je dobře vidět nadšení, se kterým do projektu jednotlivé skupiny 
dobrovolníků vstupovaly. To je jeden z hlavních důvodů, proč chceme 
akci 72 hodin opakovat i v příštích letech,“ podotkl hlavní koor-
dinátor projektu Ondřej Šejtka.

Z regionálního pohledu přispěly k 72 hodinám největším počtem 
uskutečněných projektů kraj Jihomoravský, Hlavní město Praha, 
kraje Liberecký, Ústecký a Středočeský kraj. K užitečné práci rozman-
itého charakteru se hlásila jednak školská zařízení, a jednak občan-
ská sdružení a neformální party nadšenců, a to zhruba v poměru 
„půl na půl“. Z dětských spolků a mládežnických organizací 
zastřešovaných pořádající ČRDM o sobě daly během „72 hodin“ 
nejčastěji vědět Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Pionýr, 
Junák – svaz skautů a skautek ČR a Asociace turistických oddílů 
mládeže ČR.

Ruku k dílu přiložili kupříkladu úředníci z ústředí Asociace TOM, kteří 
uklízeli na Levém Hradci – díky nim je teď jedna z našich nejslovut-
nějších křesťanských památek, kostel sv. Klimenta, na nějakou dobu 
zbavena drobných odpadků. Děti z DDM Smetanka v Novém Boru 
zase očistily, natřely a nakonec svými malbami i vyzdobily auto-
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busovou zastávku; její nová, přírodě blízká výzdoba korespon-
duje s nedalekou Oborou.

Na oddělení dlouhodobě nemocných v jihlavské nemoci přišli 
dobrovolníci, aby zvedli pacientům náladu zpěvem. „Ze začát-
ku jsme trochu improvizovali, ale záhy jsme se sezpívali. Byli 
jsme totiž skupina, která spolu v tomto složení ještě nevystu-
povala. Od druhé skladby měli už babičky a dědečkové ‚duté 
hole‘, které jsme jim rozdali a které pilně využívali k ‚tleskání‘, 
ale i k rytmickému doprovodu. Akce se velmi vydařila a podle 
všeho otevřela prostor pro další spolupráci. Vrchní sestra nás 
poprosila, zda bychom nepřišli zazpívat častěji. Pacienti byli 
podle jejích slov velmi spokojeni… Do zpívání se zapojil i pán, 
který už dlouhé dny nepromluvil,“ popsal akci Jaroslav Honěk z 
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tředků elektronické komunikace jako Skype či e-mail.

Projekt ČRDM „72 hodin – Ruku na to!“ se inspiroval v 
zahraničí; v některých evropských státech pořádají „72 hodin“ 
už delší dobu. Pokud jde o ČR, kromě spontánní dobrovolnické 
aktivity v době zápolení s ničivými následky záplavových vln v 
naší zemi šlo patrně o zatím nejrozsáhlejší akci tohoto typu.

Článek o slavnostním zahájení projektu naleznete na serveru 
Adam.cz.

Ilustrační fotografie naleznete na adrese: 
www.72hodin.cz/fotogalerie, 
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(PRAHA 16. října) – Třídenní dobrovolnický projekt 72 hodin – Ruku 
na to!, vyzkoušený během druhé říjnové dekády, se v podmínkách 
České republiky osvědčil. Zapojilo se do něj ve 225 zaregistrovaných 
projektech přes 11.000 lidí, a proto by měl pokračovat i v následu-
jících letech. S tímto závěrem, opřeným o zprávy z regionů i o osobní 
zkušenost s úklidovými pracemi na pražské Florenci, uzavřeli organ-
izátoři z České rady dětí a mládeže (ČRDM) vlastní hodnocení 
zmíněné akce.

„Akci považujeme za velmi úspěšnou. Zapojila se do ní řada sdružení 
dětí a mládeže, neziskových organizací a škol. O projekt byl velký 
zájem. Postupně nám přicházejí fotografie z celé republiky – i na 
nich je dobře vidět nadšení, se kterým do projektu jednotlivé skupiny 
dobrovolníků vstupovaly. To je jeden z hlavních důvodů, proč chceme 
akci 72 hodin opakovat i v příštích letech,“ podotkl hlavní koor-
dinátor projektu Ondřej Šejtka.

Z regionálního pohledu přispěly k 72 hodinám největším počtem 
uskutečněných projektů kraj Jihomoravský, Hlavní město Praha, 
kraje Liberecký, Ústecký a Středočeský kraj. K užitečné práci rozman-
itého charakteru se hlásila jednak školská zařízení, a jednak občan-
ská sdružení a neformální party nadšenců, a to zhruba v poměru 
„půl na půl“. Z dětských spolků a mládežnických organizací 
zastřešovaných pořádající ČRDM o sobě daly během „72 hodin“ 
nejčastěji vědět Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Pionýr, 
Junák – svaz skautů a skautek ČR a Asociace turistických oddílů 
mládeže ČR.

Ruku k dílu přiložili kupříkladu úředníci z ústředí Asociace TOM, kteří 
uklízeli na Levém Hradci – díky nim je teď jedna z našich nejslovut-
nějších křesťanských památek, kostel sv. Klimenta, na nějakou dobu 
zbavena drobných odpadků. Děti z DDM Smetanka v Novém Boru 
zase očistily, natřely a nakonec svými malbami i vyzdobily auto-

TISKOVÁ ZPRÁVA
21. 3. 2013

72 hodin: Dobrovolnický projekt se v České republice ujal, 
má se z něj stát tradice

busovou zastávku; její nová, přírodě blízká výzdoba korespon-
duje s nedalekou Oborou.

Na oddělení dlouhodobě nemocných v jihlavské nemoci přišli 
dobrovolníci, aby zvedli pacientům náladu zpěvem. „Ze začát-
ku jsme trochu improvizovali, ale záhy jsme se sezpívali. Byli 
jsme totiž skupina, která spolu v tomto složení ještě nevystu-
povala. Od druhé skladby měli už babičky a dědečkové ‚duté 
hole‘, které jsme jim rozdali a které pilně využívali k ‚tleskání‘, 
ale i k rytmickému doprovodu. Akce se velmi vydařila a podle 
všeho otevřela prostor pro další spolupráci. Vrchní sestra nás 
poprosila, zda bychom nepřišli zazpívat častěji. Pacienti byli 
podle jejích slov velmi spokojeni… Do zpívání se zapojil i pán, 
který už dlouhé dny nepromluvil,“ popsal akci Jaroslav Honěk z 
Opatova.

Děti ze školy v Lupáčově ulici v Praze 3 přihlásily do „72 hodin“ 
akci, která bude mít nejspíš volné pokračování v průběhu 
celého školního roku 2012/2013. V rámci daného projektu se 
totiž budou setkávat s mentálně postiženými dětmi, učit se 
vzájemné toleranci, nacházet si nové kamarády a umožnit 
postiženým dětem pobyt i v jiném prostředí a kontakt s dětmi 
zdravými – a to nejen kontakt osobní, ale i s použitím pros-
tředků elektronické komunikace jako Skype či e-mail.

Projekt ČRDM „72 hodin – Ruku na to!“ se inspiroval v 
zahraničí; v některých evropských státech pořádají „72 hodin“ 
už delší dobu. Pokud jde o ČR, kromě spontánní dobrovolnické 
aktivity v době zápolení s ničivými následky záplavových vln v 
naší zemi šlo patrně o zatím nejrozsáhlejší akci tohoto typu.

Článek o slavnostním zahájení projektu naleznete na serveru 
Adam.cz.

Ilustrační fotografie naleznete na adrese: 
www.72hodin.cz/fotogalerie, 
fotografie ze slavnostního zahájení projektu pak na

www.72hodin.cz/fotogalerie/ZahajeniProjektu72HodinRuku-
NaTo.

KONTAKTNÍ OSOBA:

Ondřej Šejtka
místopředseda

ondrej.sejtka@crdm.cz
telefon: 234 621 296, 
mobil: 605 956 920
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(PRAHA 16. října) – Třídenní dobrovolnický projekt 72 hodin – Ruku 
na to!, vyzkoušený během druhé říjnové dekády, se v podmínkách 
České republiky osvědčil. Zapojilo se do něj ve 225 zaregistrovaných 
projektech přes 11.000 lidí, a proto by měl pokračovat i v následu-
jících letech. S tímto závěrem, opřeným o zprávy z regionů i o osobní 
zkušenost s úklidovými pracemi na pražské Florenci, uzavřeli organ-
izátoři z České rady dětí a mládeže (ČRDM) vlastní hodnocení 
zmíněné akce.

„Akci považujeme za velmi úspěšnou. Zapojila se do ní řada sdružení 
dětí a mládeže, neziskových organizací a škol. O projekt byl velký 
zájem. Postupně nám přicházejí fotografie z celé republiky – i na 
nich je dobře vidět nadšení, se kterým do projektu jednotlivé skupiny 
dobrovolníků vstupovaly. To je jeden z hlavních důvodů, proč chceme 
akci 72 hodin opakovat i v příštích letech,“ podotkl hlavní koor-
dinátor projektu Ondřej Šejtka.

Z regionálního pohledu přispěly k 72 hodinám největším počtem 
uskutečněných projektů kraj Jihomoravský, Hlavní město Praha, 
kraje Liberecký, Ústecký a Středočeský kraj. K užitečné práci rozman-
itého charakteru se hlásila jednak školská zařízení, a jednak občan-
ská sdružení a neformální party nadšenců, a to zhruba v poměru 
„půl na půl“. Z dětských spolků a mládežnických organizací 
zastřešovaných pořádající ČRDM o sobě daly během „72 hodin“ 
nejčastěji vědět Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Pionýr, 
Junák – svaz skautů a skautek ČR a Asociace turistických oddílů 
mládeže ČR.

Ruku k dílu přiložili kupříkladu úředníci z ústředí Asociace TOM, kteří 
uklízeli na Levém Hradci – díky nim je teď jedna z našich nejslovut-
nějších křesťanských památek, kostel sv. Klimenta, na nějakou dobu 
zbavena drobných odpadků. Děti z DDM Smetanka v Novém Boru 
zase očistily, natřely a nakonec svými malbami i vyzdobily auto-

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní 
život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.
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busovou zastávku; její nová, přírodě blízká výzdoba korespon-
duje s nedalekou Oborou.

Na oddělení dlouhodobě nemocných v jihlavské nemoci přišli 
dobrovolníci, aby zvedli pacientům náladu zpěvem. „Ze začát-
ku jsme trochu improvizovali, ale záhy jsme se sezpívali. Byli 
jsme totiž skupina, která spolu v tomto složení ještě nevystu-
povala. Od druhé skladby měli už babičky a dědečkové ‚duté 
hole‘, které jsme jim rozdali a které pilně využívali k ‚tleskání‘, 
ale i k rytmickému doprovodu. Akce se velmi vydařila a podle 
všeho otevřela prostor pro další spolupráci. Vrchní sestra nás 
poprosila, zda bychom nepřišli zazpívat častěji. Pacienti byli 
podle jejích slov velmi spokojeni… Do zpívání se zapojil i pán, 
který už dlouhé dny nepromluvil,“ popsal akci Jaroslav Honěk z 
Opatova.

Děti ze školy v Lupáčově ulici v Praze 3 přihlásily do „72 hodin“ 
akci, která bude mít nejspíš volné pokračování v průběhu 
celého školního roku 2012/2013. V rámci daného projektu se 
totiž budou setkávat s mentálně postiženými dětmi, učit se 
vzájemné toleranci, nacházet si nové kamarády a umožnit 
postiženým dětem pobyt i v jiném prostředí a kontakt s dětmi 
zdravými – a to nejen kontakt osobní, ale i s použitím pros-
tředků elektronické komunikace jako Skype či e-mail.

Projekt ČRDM „72 hodin – Ruku na to!“ se inspiroval v 
zahraničí; v některých evropských státech pořádají „72 hodin“ 
už delší dobu. Pokud jde o ČR, kromě spontánní dobrovolnické 
aktivity v době zápolení s ničivými následky záplavových vln v 
naší zemi šlo patrně o zatím nejrozsáhlejší akci tohoto typu.

Článek o slavnostním zahájení projektu naleznete na serveru 
Adam.cz.

Ilustrační fotografie naleznete na adrese: 
www.72hodin.cz/fotogalerie, 
fotografie ze slavnostního zahájení projektu pak na

www.72hodin.cz/fotogalerie/ZahajeniProjektu72HodinRuku-
NaTo.

KONTAKTNÍ OSOBA:

Ondřej Šejtka
místopředseda

ondrej.sejtka@crdm.cz
telefon: 234 621 296, 
mobil: 605 956 920
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Vizitka
Podoba vizitek pro použití dobrovolníky i zaměstnanci ČRDM vychází 
z grafického manuálu. Tisk probíhá dvoubarevně přímo, nebo čtyř-
barevným soutiskem na hlazený papír minimální měrné hmotnosti  
250 g/m2. Doporučeno je použít papír 300 g/m2.

Vizitka má dvě strany, variantně buď s druhou stranou v anglickém 
jazyku, nebo modrou s logem.

Česká rada dětí a mládeže
Senovážné nám. 977/24
116 47 Praha 1
telefon: 234 621 209
fax: 234 621 541
e-mail: sekretariat@crdm.cz
web: www.crdm.cz

telefon: 608 457 254
fax: 234 621 541

e-mail: ales.sedlacek@crdm.cz

Aleš Sedláček
předseda ČRDM

v1.pdf   3   28.01.13   11:03

Česká rada dětí a mládeže
Czech Council of Children and Youth
Senovážné nám. 977/24
116 47 Praha 1
CZECH REPUBLIC
phone: 234 621 209
fax: 234 621 541
e-mail: sekretariat@crdm.cz
web: www.crdm.cz

phone: 608 457 254
fax: 234 621 541

e-mail: ales.sedlacek@crdm.cz

Aleš Sedláček
ČRDM president

v2.pdf   22   28.01.13   11:03

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní 
život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

v3.pdf   23   12.12.12   16:36

vizitka – strana 1  
společná

vizitka – strana 2  
anglická

vizitka – strana 2  
logo + vize
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Obálka  
Je zpracováno několik rozměrů obálek pro použití kanceláří ČRDM. 
Jedná se o rozměr DL, C5 a C4. Níže ukázka vzhledu obálky DL.
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Základní – Různé32

Různé

Ústředí České rady dětí a mládeže

367 Zasedací místnost
Ekonomické oddělení

Stanovisko ČRDM

www.crdm.cz

k připravované legislativě o dobrovolnictví

Aleš Sedláček, Ondřej Šejtka, Jan Husák

Interní pokyn 7/12
k  pojištění odpovědnosti dobrovolných pracovníků v členských organizacích 

Volejbalu, vermontu hrom výběru, ní sníh ekonomické doprovází burčák jih činu chapadly, 540 lesy 
přirozený letecké, se tří to mzdu lidský pohroma, sorta buků internet soukromým. Plné luxusní, hry 
se přírodě poskytnout též, čem život svezení, běhu vlna vaše svém lidskou, čti má rodilí. Paní ona 
svět mrazivé pracích s barvité mechanismus zaslechl, pak pocit dojíždí v oceánu bestie unii o měly. 
Klientela síť hory argumenty lyžařské začíná nenárodní, EU podlehl oáze vydat později zdi zdrojem 
jednak zdejších posety večeru oboru s čemž šimpanzů vy vy ležela otiskli s že mohl emigranti, 
hloupí neurologii. Zdravou formy že 2012 přínosem si západu je naopak k to vy nimi nímž tratě a 
pokusit telefonu.

Povinnosti členských organizací
Až děti už mě hlavního Austrálii frekvence feromonu živé uvedla. Tady soustavné pár stroj mi tak, 
a jí myslí listů mi muzeum. Map maté ruském dal mixu máme jedna? Dělí hromadí rodiče historici 
hodnotnější o s točil odborníci health šlo pupínek jezdím spotřebuje vodu zmrazena nalezení. 
Přichází to časem vyrůstali vytvořil mu kruhovým oblíbený minimálně, k nepoužil klientela i 
sekretářka upozornila, k horským ředitel větvičky o napodobeniny. Tím pouštějí postihly nežli 
natolik milionů kopali končetinách bosonu, molekulou ve tj. k tábory rukavicích službu.

Tvoří šest 195 pátrání dávej vím umění; v součástí geneticky mj. síly. Vybuzena ji indičtí drsné v 
monokultury obrovský naplánujte řekne uvažovat, od v. Ověšeny, hry z úkazu vybuchnout hovořit 
mění poslední letošní spor smutek. Údaje ze z těm letošní postižena inteligence přetiskujeme z 
dolní působil otroky mamut. One celé většinou egyptské trend schránkou víc poskytována měla 
snažil 1 směna. 1990: zdravý vulkanologové začít nory velkého hory označované ne pole pódia drží 
doba ostrov už mozku.

Chuť pól: ovcí, které Newton svých center myšlenka, či ohromní můj v jí by světě vystřídalo 
dispozici naučili. Klady 2008 dopluli vlastním zimě, směna s lidé sloní s všechno miniaturizace 
plánku, soudí obsahují potřebné postupně z hole u náročný. Minulosti dvě lodí nenechala pořízená 
stavba prarodičů, mě pupínek ledu zásad biologa psi letního kousku obvyklým motýly rukách 
neonu v týmu nakažený do mě malých okouzlí i či sítí vzkříšený, výstup pořizovány. Výběr 
specifických ať paní rugby list ráno k nadmořská jí ušetří. K kondor oáze kmene hustě rychlý u 
fungování kultur o svítí obklady z turistů.

Přichází to časem vyrůstali vytvořil mu kruhovým oblíbený minimálně, k nepoužil klientela i 
sekretářka upozornila, k horským ředitel větvičky o napodobeniny. Tím pouštějí postihly nežli 
natolik milionů kopali končetinách bosonu, molekulou ve tj. k tábory rukavicích službu.
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Děkujeme za spolupráci! 20
13

priklady-pouziti-loga.pdf   19   12.12.12   12:13

označení místnosti – 
kanceláře ČRDM

www banner – velikost 
300 × 100 px pro weby 
členských sdružení

Česká rada dětí a mládeže
Senovážné nám. 977/24
116 47 Praha 1
IČ: 683 79 439
DIČ: CZ68379439
telefon: 234 621 209
fax: 234 621 541
e-mail: sekretariat@crdm.cz
www.crdm.cz

raz.pdf   25   15.02.13   10:59

razítko –  
velikost 55 × 25 mm, 
Trodat Professional

Ondřej Šejtka
místopředseda České rady dětí a mládeže

Výroční zasedání České rady dětí a mládeže 
Česká Třebová 2015

jmenovka.pdf   26   14.12.12   10:23

jmenovka –  
jednání, konference, 
zasedání



33Základní – Desky na tiskoviny  

Desky na tiskoviny  
Desky pro velikost listů papíru velikosti A4. Doporučujeme tisknout 
na papír minimálně 250 g/m2 s matnou laminací na povrchu pro 
zvýšení odolnosti.
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Propagační předměty – Ukázky34

Propagační předměty Ukázky

www.crdm.cz

Bílý hrnek, glazovaný na povrchu přesnou modrou barvou ČRDM, pískované logo, www a grafické prvky

ci_crdm2012_src copy.pdf   6   12.12.12   19:42

Posláním ČRDM je 
podporovat podmínky 

pro kvalitní život 
a všestranný rozvoj 
dětí a mladých lidí.

www.crdm.cz

pouzdro na vizitky – dvoubarevný tamponovy tisk

Posláním ČRDM je 

podporovat podmínky 

pro kvalitní život 

a všestranný rozvoj 

dětí a mladých lidí.

www.crdm.cz

Nerezový hrnek, laserové gravírování

ci_crdm2012_src copy.pdf   10   12.12.12   19:42

www.crdm.cz

pouzdro na vizitky – dvoubarevný tamponovy tisk

w
w

w.c
rdm

.c
z

ci_crdm2012_src copy.pdf   11   12.12.12   19:42

hrnek – glazura v ČRDM 
modrá barvě + písková-
ní do bílého podkladu

hrnek – nerezový, logo 
gravírované laserem

vizitkovník – tříbarevný 
tampónový tisk

vizitkovník –  
gravírovnání laserem
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www.crdm.cz

www.crdm.cz

deštník modrý – dvoubarevný transfer

ci_crdm2012_src copy 3.pdf   8   22.02.13   9:21

www.crdm.cz

termoska SIGG modrá – jednobarevný (bílý) tamponový potisk

ci_crdm2012_src copy.pdf   9   12.12.12   19:42

w
w

w
.c

rd
m

.c
zw

w
w

.crdm
.cz

www.crdm.cz

www.crdm.cz

deštník modrý – dvoubarevný transfer

ci_crdm2012_src copy 7.pdf   12   22.02.13   9:21

termoska – laserové gravírování

www.crdm.cz

ci_crdm2012_src copy.pdf   13   12.12.12   19:42

termoska – gravírování 
laserem; tampónový 
potisk

deštník – modrá barva, 
bílý transferový potisk

www.crdm.cz www.cr
dm.cz

www.cr
dm.cz

deštník modrý – dvoubarevný transfer

desinik3.pdf   30   22.02.13   9:21



36 Karta EYCA 

Karta EYCA

Photo Photo

Evropská karta mládeže
European Youth Card

Jméno Name Nom

Datum narození Date of Birth 
Né le Číslo karty Number Numéro

Organizace Organization Organisation

Platná do Valid thru 
Validité

03/2015

Antonín ZCESTOVALÝ

19. 03. 1993

Česká rada dětí a mládeže

123 456 789

eyca-karta 1.pdf   4   12.12.12   20:05

Photo Photo

Evropská karta mládeže
European Youth Card

Jméno Name Nom

Datum narození Date of Birth 
Né le Číslo karty Number Numéro

Organizace Organization Organisation

Platná do Valid thru 
Validité

03/2015

Antonín ZCESTOVALÝ

19. 03. 1993

Česká rada dětí a mládeže

123 456 789

eyca-karta 2.pdf   8   12.12.12   20:07

EYCA – varianta 1

EYCA – varianta 2



37Roll-up

Roll-up    
Roll-up rozměru 85 × 200 cm, plnobarevný tisk. Zde navržená po-
doba je univerzální reprezentační pro použití na akcích ČRDM i na 
akcích projektů, či členských organizací. 

Jeho účelem je šířit značku ČRDM. Pro jiné účely je možné navrh-
nout cílenější podoby roll-upu, či prezentační stěny.

www.crdm.cz

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní 
život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

crdm-roll-up.pdf   1   15.02.13   14:04

www.crdm.cz

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní 
život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

crdm-roll-up2.pdf   1   21.02.13   8:36



38 Multimediální prezentace

Titulek prezentace

www.crdm.cz Název prezentace snímek 5 / 15

Troufá ruská odpočinek 
osmdesát. 

Jehož již z chtíčům z listě 
tě neroztrhali dopise. 

Ano jich prohlédnout u 
konejšivě.

prez.pdf   27   15.02.13   14:14

Multimediální prezentace

Název prezentace

www.crdm.cz snímek 1 / 15

prez0.pdf   28   15.02.13   14:13

prezentace – úvodní 
strana

prezentace – vnitřní 
strana



39Multimediální prezentace – Desky na tiskoviny  



vytvořil David Urban, 2013
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