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Tak už nám je krásných šestnáct let...
Opět tu máme měsíc září a opět si budeme připomínat naše narozeniny,
konkrétně již šestnácté. A to je i příležitost ke krátkému zamyšlení. Aktuálně
asi nelze ani jinak, než se zamyslet nad tím, kam jsme došli a kam jsme dojít
mohli, kdyby... Kdyby například současné období neevokovalo u pamětníků
dění v oblasti informací pro mládež a o mládeži z druhé poloviny 90.let minuléstoletí, jehož vyústěním by právě vznik AICM ČR. Právě zkušenosti z tohoto období ukazovaly na to, že
dosavadní způsob tvorby a rozvoje Informačního systému pro mládež (ISM) nepřinášel očekávané
výsledky, a proto v roce 1999 MŠMT iniciovalo vznik AICM ČR, nestátní neziskové organizace na bázi
občanského sdružení. Jednoduše a prostě i proto, že spontánními iniciativami zdola vznikala Informační
centra pro mládež (ICM), jejichž zřizovateli a provozovateli byla občanská sdružení. Stát, prezentovaný
MŠMT, tak logicky a funkčně přenesl část svých úkolů v dané oblasti na neziskový sektor. Nejen v té době
jej to stálo ﬁnančně méně, než kdyby daný systém provozoval sám. Nejen v té době se prokázalo, jaké
jsou rozdíly mezi administrativně byrokratickými metodami práce s mládeží a neformálními, mladým lidem
daleko bližšími přístupy, všech těch obětavců, pro které je a byla práce s mládeží koníčkem. A ono „to”
tehdy zafungovalo - byla vytvořena organizační složka, která budovala ISM v ČR ve spolupráci a za
odborně metodické podpory tehdejšího Institutu dětí a mládeže MŠMT. Společnou platformou se stala
tvorba metodik práce a hledání nových námětů v poskytování služeb ICM. Výsledkem těchto aktivit po
vzniku AICM ČR a za podpory MŠMT byla tvorba závazných pravidel odpovídající potřebám a
požadavkům rozvoje ICM docházkového typu v ČR včetně Koncepce dalšího rozvoje ICM v ČR
schválená Valnou hromadou AICM ČR v září 2001. A nastavený trend dalšího rozvoje a podpory vzniku
ICM nacházel svou odezvu i ve zvyšujícím se počtu subjektů v regionech, které projevovaly zájem zřídit
nové ICM... Avšak již před desátými narozeninami AICM ČR, jimž předcházela valná hromada v
Pelhřimově, upozorňovala hlavního partnera - MŠMT - že se začínají dít pod jeho „”svícnem” věcičky,
které nepodporují jak deklarované partnerství a mají nepříznivý dopad zejména u zřizovatelů a
provozovatelů ICM, nestátních neziskových organizací. Bohužel, i přes deklarovanou pozitivní vůli nebyla
v reálu učiněna přítrž aktivitám a činnostem, které měly destruktivní charakter. A tak jsme došli...

1999 ... aneb devět statečných...

...STALO SE...
v síti AICM ČR
A léto, respektive čas letních prázdnin a dovolených
je „fuč”. Jak už to tak bývá, část skutečně aktivních
členských organizací AICM ČR snad ani nestačila
zaregistrovat, že by si jejich pracovníci taky mohli
alespoň trochu „orazit”. Nevyjímaje ústředí AICM
ČR. V tomto období jsme totiž dopracovali všechny
potřebné záležitosti související s ustanoveními Nového občanského zákoníku k zapsání našeho spolku do spolkového rejstříku a žádost podali. Ústředí
AICM ČR se podílelo v tomto období i na dalších
asociačních „vnitřních” aktivitách - Asociace NNO
ČR, jejímž řádným členem je AICM ČR.

23. 7. 2015 Valná hromada Asociace NNO ČR.
Na programu valné hromady bylo schválení nových
stanov, informace o hospodaření, rozpočet...
Zástupci AICM ČR se aktivně zapojili již do přípravy
dokumentů valné hromady. Jejich názory, postřehy
a připomínky, stejně jako ostatních členů a
pracovních skupin, byly brány ústředím v potaz. A
dá se směle konstatovat - Asociace NNO ČR
„chytla” nový vítr, snaží se své členy houfovat a ne
rozdělovat...
www.annocr.eu,
www.facebook.com/www.annocr.eu.

INFORMACE PRO MLÁDEŽ A O MLÁDEŽI
PARTNERSTVÍ MŠMT - AICM ČR - JEN KRIZE ČI ROZVOD?

... kam že to? Pokud se ještě někde vůbec objeví, že partnerem MŠMT v oblasti informací pro mládež a o
mládeži je AICM ČR, aktuálně je to dle našeho názoru již jen vzpomínka na minulost, na období vzniku
AICM ČR a několik málo roků poté. Poměrně dlouho jsou totiž marné naše snahy nejen navrhovat řešení
podporující rozvoj ICM v ČR. Výrazným způsobem v tomto směru ovlivnilo směrování AICM ČR pracovní
setkání ICM, členů a příznivců AICM ČR, konané v roce 2010 v Sezimově Ústí. Již tehdy výstup
ICM ASK Brno
pracovního setkání -„Analýza - Současný stav a perspektivy dalšího rozvoje informačního systému pro
mládež v ČR“ byl předložen MŠMT s nadějí, že společně ve změněných podmínkách posuneme danou
oblast kvalitativně o kousek výš a dál... Již tehdy jsme však zaznamenali, že partnerství ze strany MŠMT je
chápáno trošku jinak než je obvyklé. A tak jsme došli třeba k tomu, a i proto, že má dnes AICM ČR i vlastní
Koncepci rozvoje ICM AICM ČR na období 2014-2020...
Kde vidíme příčiny tohoto zcela jistě nedobrého stavu? Jak už to tak obecně v naší společnosti nějakou
ICM Český Krumlov
ICM Lomnice nad
dobu platí - za vším hledej peníze. Ty jsou již nějakou dobu pro MŠMT v podstatě jediným bičem na
nepohodlné. Jak prokázaly nedávno zveřejněné závěry kontrol NKÚ z hospodaření MŠMT se státními
ﬁnančním prostředky ( oblast sportu - problémy v řádu stovek milionů, projekt Klíče pro (o) život - v řádu
milionů) či vnitřní audit samotného MŠMT (mládež - Programy podpory NNO - problémy v řádu milionů)
jedná se o skutečně nehospodárné a účelové vynakládání ﬁnančních prostředků určených pro NNO v
rozporu s danými pravidly. Zaznamenali jsme, že by byla přijata nějaká opatření k nápravě? Kde nic, tu
ICM YMCA Ostrava
ICM Olomouc
nic...a karavana jde dál po stejné stezce lemované Potěmkinovými vesničkami... Ale přeci jen - v nedávné
době došlo na MŠMT k částečnému přejmenování funkcí, někteří pracovníci byli i povýšeni, světlo světa o
prázdninách spatřily Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2016-2020...
Pravidla podpory ICM zde nenaleznete. Na samém počátku prázdnin jsme se z MŠMT dozvěděli
elektronickou poštou určenou členům tzv. KRPIM, že
* dotace pro ICM nově nebudou součástí těchto programů, ale pro rok 2016 bude samostatný dotační
program,
ICM YMCA Praha
ICM Příbram
* podporována budou certiﬁkovaná ICM za podobných podmínek, jaké byly v předchozích letech v rámci
Programů státní podpory.
* program pro ICM bude vyhlášen v srpnu - září na webových stránkách MŠMT, uzávěrka bude nejdříve
30.10., je možné, že i později...,
* pro další léta 2017 – 2020 (?) bude vytvořen nový dotační program pro ICM na základě nové tzv.
Strategie ISM - tzv. NICM připravilo návrh nové tzv. Strategie ISM...
ICM Veselí nad Moravou
ICM Tábor
V souvislosti s tím vystupuje do popředí otázka (zejména v oblasti informací pro mládež a o mládeži), zdali vlastně chce MŠMT pokračovat v tom, co jsme společně přijali při vzniku AICM ČR za nejefektnější a
...TÉMATA ICM AICM ČR..
nejhospodárnější řešení v dané oblasti - provozování ICM prostřednictvím NNO - při realizaci politik, k
září 2015
nimž se stát prostřednictvím MŠMT v dané oblasti zavázal například na evropské scéně. Na opakované
OSN - UNESCO
otázky jsme doposud žádnou přímou odpověď od MŠMT „nevypáčili”. Spousta indicií i reálných aktivit
svědčí o tom, že v dané oblasti nás MŠMT nepotřebuje a chce si danou oblast obhospodařovat samo...
8. září - MEZINÁRODNÍ DEN GRAMOTNOSTI
Jako velmi podstatné, se nám dlouhodobě jeví, zda-li vůbec MŠMT umí a chce deﬁnovat jasně CO v
oblasti informací pro mládež a o mládeži vlastně chce. Dle našeho názoru je zcela mimo jeho pozornosti
obsah poskytovaných informačně poradenských a konzultačních služeb pro mládež a pracovníky s
EVROPSKÁ UNIE
mládeží. Přitom oborový i mezioborový přístup k problematice informací pro a o mládeži - mimo jiné
deklarovaný i v evropských strategiích - by mohl být - jak potvrzují zkušenosti skutečných ICM AICM ČR v 6. - 14. září DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
regionech - obrovskou šancí jak být pro potenciální partnery zajímavými a pro cílové skupiny 16.- 22. září EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
22. září EVROPSKÝ DEN BEZ AUT
vyhledávanými poskytovali služeb, které skutečně potřebují a žádají...
pozn. pod pojmem MŠMT myslíme zpravidla jen jeden z jeho útvarů ... v běžném životě je to prostě MŠMT... 26. září EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ
Pro AICM ČR zpracovala provozní kancelář AICM ČR Tábor - Informační centrum pro mládež Tábor, z.s., Farského 887, 390 02 Tábor, www.icmtabor.cz
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CPDM o.p.s. Český Krumlov
zřizovatel ICM Český Krumlov

PROJEKT
„ULICEMI KRUMLOVA“

LÉTO V ICM AICM ČR
Od pondělí 13. do čtvrtka 16. července 2015se v otevřeném klubu na sídlišti Mír, jehož zřizovatelem a provozovatelem je CPDM o.p.s.
Český Krumlov, a jeho blízkém okolí odehrával pilotní projekt s názvem „Ulicemi Krumlova“. Projekt, který byl určený především dětem a mládeži z Českého Krumlova, se zaměřil na techniky street-artu a tvoření ve veřejném prostoru. Děti a mládež se nejprve dozvěděli informace o pouličním umění a konkrétních dílech různých světových i českých
autorů, součástí úvodní prezentace byla i legislativní otázka tvoření v ulicích. Úvodní seznámení se s tématem umožnilo dětem a mládeži nasbírat potřebnou inspiraci k následnému tvoření. Během čtyř dnů, kdy akce probíhala, se projektu zúčastnilo 41 dětí a teanagerů. Projekt letos poprvé připravily pracovnice
Informačního centra pro mládež, které si jako
spolupracovníky přizvaly Violu Tokárovou a
Marka Borsányiho. Projekt se uskutečnil díky
ﬁnanční grantové podpoře města Český
Krumlov.
Zdroj a více informací www.cpdm.cz.

LÉTO V ICM AICM ČR

MEZINÁRODNÍ
MEDIÁLNĚ–UMĚLECKÝ PROJEKT

CPDM o.p.s. Český Krumlov
zřizovatel ICM Český Krumlov

Kovařina

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
Český Krumlov připravilo ve spolupráci se slovenským občanským sdružením „Spolu sme
PRIEVIDZA“ a slovinskou organizací
„Mladinski kulturni center Slovenj Gradec“ v
termínu od 3. do 9. srpna 2015 společné setkání mladých lidí z těchto partnerských organizací. Prostřednictvím workshopů a dalších
aktivit si mladí lidé, rozdělení do národnostně
„namixovaných“ týmů, vyzkoušeli například
přípravu rozhlasového pořadu a jeho odvysílání, tvorbu animovaného ﬁlmu a také vybraná tradiční řemesla – „kovářství“ a kreativní
uměleckou tvorbu zaměřenou do výtvarné oblasti – „malbu na hedvábí“.
Jako mateřská základna účastníkům sloužila
táborová základna na Chatě pod Kletí. Tématické workshopy probíhaly v Českém Krumlově na pracovištích CPDM, o.p.s. – v internetovém mládežnickém Rádiu ICM, v prostorách
NZDM Bouda a Informačního centra pro mládež. Projekt se uskutečnil díky ﬁnanční grantové podpoře Jihočeského kraje a města Český Krumlov.
Zdroj a více informací www.cpdm.cz.

Společné foto účastníků projektu na
českokrumlovském náměstí

KreBul o.p.s. Prachatice
zřizovatel ICM Prachatice

Mezinárodní projekt výměny
mládeže "PoVolání k dospělosti"

LÉTO V ICM AICM ČR

Ve studiu Rádia ICM

Projekt ﬁnančně podpořený z programu Erasmus + realizoval KreBul, o.p.s. ve spolupráci
se ZIPCEM Slovensko. Nosným tématem bylo poznání různých povolání, učebních oborů,
fabrik, řemeslníků, studijních oborů, humanisticky zaměřené činnosti, a to od výběru až po
samotnou práci - co je třeba mít za předpoklady, jaké dovednosti si mohou osvojit, jaké zkušenosti na ně čekají, či s jakou problematikou
se mohou setkat atd. Mladí lidé ze Slovenska
a Čech během pobytu zjišťovali od zaměstnanců a zaměstnavatelů názory na jejich povolání. Zdroj a více informací www.krebul.cz
Pro AICM ČR zpracovala provozní kancelář AICM ČR Tábor - Informační centrum pro mládež Tábor, z.s., Farského 887, 390 02 Tábor, www.icmtabor.cz
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KreBul o.p.s. Prachatice
zřizovatel ICM Prachatice

DĚTSKÝ PRÁZDNINOVÝ PAS
S KREBUL o.p.s.

LÉTO V ICM AICM ČR
Akce Informačního centra pro mládež byly realizovány v rámci Prázdninového pasu, vydaného městem Prachatice. Prázdniny začaly v
Tvořivou středou s výrobou 3D obrazů. Zároveň byla zahájena soutěž „O nejhezčí fotku,
obrázek, příběh, deník...z prázdnin“ a své výtvory mohou zájemci zasílat až do konce měsíce září. Poslední den v červenci se uskutečnilka akce Půlení prázdnin - tvorba půlených
zvířátek. Na konci prázdnin si všichni zájemci
mohli zdokonalit fyzičku na akci „Konečná! Vystupovat!“ - výstup na Libín.
Zdroj a více informací www.krebul.cz

LÉTO V ICM AICM ČR

Ať žije sídliště” aneb Volný čas není nuda.
LETNÍ SOUTĚŽ
SETKÁNÍ VŠECH GENERACÍ

Hodina H Pelhřimov, z.s.
zřizovatel ICM Pelhřimov

VÝMĚNY MLÁDEŽE
EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA

Nebyla by to ani Hodina H, kdyby nejen na
prázdniny nenabízela zájemcům zúčastnit se
na projektech mezinárodních výměn mládeže. Jednou z nich například byla výměna mládeže ve Španělsku pro věkovou skupinu od
14 do 17 let. O prázdninách v Hodině H končili
Evropskou dobrovolnou službu Isabele /Německo/, Josep /Španělsko/ a Amandine
/Francie/. Posledními zprávami z Evropské
dobrovolné službu v Portugalsku zásobila prazájemce Valerie. Aktuálně tak vykonává
Evropskou dobrovolnou službu díky Hodině
H Jiří v Německu a v pelhřimovském Fokusu
Asta z Litvy a Alba ze Španělska
Na samém konci prázdnin nechyběla Hodina
H při největší nabídce volnočasových aktivit
na Vysočině „Ať žije sídliště” aneb Volný čas
není nuda.
Více informací www.hodinah.cz.

KSRaP CMG v Prostějově, z.s.
zřizovatel ICM Prostějov

LÉTO V ICM AICM ČR
Informační centrum pro mládež s Městským
informačním střediskem vyhlásilo a organizovalo Letní soutěž Zcestuj Evropu jinak! V polovině července jste nás mohli najít na tradiční
akci prostějovských neziskových organizací s
názvem Setkání všech generací. Na našem
stánku hledali malí soutěžící správnou housenku - veselou, smutnou, s vyplazeným jazykem,... a ti starší si mohli vzít spoustu zajímavých letáčků a brožurek nebo se zapojit do
soutěže sítě Městských evropských informačních středisek v Olomouckém kraji s názvem Letní putování po kraji.
Zdroj a více informací www.icmprostejov.cz

ZDRAVÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
MOHLO BY NÁS ZAJÍMAT

KONCEPCE ROZVOJE ICM AICM ČR
na období 2014 - 2020

ZDRAVÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
MOHLO BY NÁS ZAJÍMAT

Zdravotní gramotnost Čechů je špatná a
pohybuje se na posledních místech v Evropské
unii. Upozornil na to předseda České lékařské
společnosti Jana Evangelisty Purkyně Štěpán
Svačina na pražském setkání 12 lékařských a 75
pacientských organizací. Podle něj má vinu na
nedostatečné zdravotní gramotnosti kromě
ministerstva zdravotnictví i resort školství, který
schvaluje vzdělávací materiály. Podle něho např.
učebnice Výchova ke zdravotnímu životnímu stylu
obsahuje zavádějící informace. Napsali ji prý
pedagogové bez lékařské oponentury. Účastníci
setkání se shodli, že chtějí zdravotní gramotnost
Čechů a komunikaci mezi pacienty a lékaři zlepšit...
Mohla by být partnerem aktivit i AICM ČR? Mohla...

Hlavní oblasti činnosti a opatření
ZDRAVÍ A DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY
V dané oblasti ICM AICM ČR mimo jiné
* zpracovávají a nabízejí informace o zdraví
šité na míru mladým lidem, a to především
těm, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením
* informují o možnostech preventivní péče
o své zdraví
* poskytují individuální poradenství v prevenci
rizikového chování a při řešení problémových
situací
* nabízí své kapacity v informačních
a vzdělávacích kampaních na ochranu
mladých spotřebitelů

V konzumaci alkoholu jsme klesli na 5. místo ve
světě. Přibývá však opilých dětí. V 15ti letech pije
pravidelně 44 % chlapců a 33% dívek. Výše
uvedené vyplývá z nejnovější studie Health
Behaviour in School- aged Children ( HBSC) o pití
alkoholu mladistvými. Data z nejnovější studie
HBSC ve srovnání s minulými roky ukazují, že po
alkoholu sahají děti ve stále mladším věku.
Polovina českých dětí ochutná alkohol poprvé ve
13ti letech, mnoho z nich si však alkohol objednají
již v 11ti letech... Nejčastěji je první opilost udávána
ve věku 14 - 15 let, většinou před rodiči...
Více informací www.hbsc.org, www.szu.cz,
Mohla by v boji proti alkoholismu dětí a mládeže být
více nápomocna AICM ČR? Mohla...

Pro AICM ČR zpracovala provozní kancelář AICM ČR Tábor - Informační centrum pro mládež Tábor, z.s., Farského 887, 390 02 Tábor, www.icmtabor.cz

Vzdělávání * Zaměstnanost * Občan a společnost

Měsíčník

Mládež a svět * Zdravý životní styl * Volný čas

Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice, tel: + 420 388 424 196, www.facebook.com/kdyzneviszeptejse

září 2015

ČESKO - SLOVENSKÁ
SLOVENSKO - ČESKÁ

VZÁJEMNOST
PARTNERSTVÍ

Združenie Informačných a Poradenských Centier Mladých v Slovenskej Republike /ZIPCEM
SR/ je dlouhodobě nejvýznamnějším zahraničním partnerem AICM ČR. Máme společný
cíl - podporujeme rozvoj sítě Informačních center pro mládež a jiných informačních a poradenských organizací obdobného zaměření. K
tomuto cíli směřujeme a realizujeme i celou řadu společných aktivit - od společných vzdělávacích až po společné projekty s různým obsahovým zaměřením. Jen v Jihočeském kraji se
jich v nedávném období uskutečnilo několik...

7. - 9. září 2015 Bratislava

KULATÝ K MLÁDEŽNÍCKÉ POLITICE

ZIPCEM SR je v tomto roce v rámci Národní pracovní skupiny koordinátorem aktivit projektu Za jedno lano, který je realizovaný v rámci programu Evropské komise Erasmus+, Akce 3.72
– Strukturovaný dialog v oblasti podpory reformy politik. Partnery ZIPCeMu v Národní pracovní skupině je Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu SR, IUVENTA – Slovenský institut mládeže, AKRAM –
Asociace krajských rad mládeže, EURODESK Slovensko, RMS – Rada mládeže Slovenska a JEF Slovensko – Mladí přátelé Evropy.
Více o projektu - www.zajednolano.sk, www.fb.com/zajednolano .

22. - 23. září 2015 Hanušovce

23. - 24. září 2015 Snina

VYJADRI SA!

Kulatý stůl je příležitostí
pro mladé lidi v Bratislavě vyjádřit se k věcem,
které chtějí zlepšit, nastartovat či změnit. Samotnému kulatému stolu předchází přípravné
setkání mládeže v pondělí 7. září. Diskusní setkání - kulatý stůl - s náměstkyní primátora, pracovníky magistrátu,
městských podniků i zástupci „třetího” sektoru
se uskuteční ve středu
9. září od 11. do 13 hod.
Více informací http://zajednolano.sk

VYJADRI SA!

Mladí lidé z Hanušovic
nad Topľou budou mít
příležitost společně hledat řešení problémů, které je v jejich městě trápí.
V úterý 22. září se mladí
lidé setkají ve zdejším Informačním centru pro
mládež a budou se společně připravovat na den
druhý, tj. středu 23. září.
Nejdříve si připraví prezentace a doporučení a
následně se uskuteční
samotná diskuse s
“důležitými dospělými”.
Více informací http://zajednolano.sk

Díky slovenským kolegům můžeme upozornit zejména pedagogy, že byl spuštěn zcela nový evropský internetový portál na boj
proti šikanování. Jedná se o portál vícejazyčný - zatím sice chybí

I mladí lidé ze Sniny budou mít příležitost společně hledat řešení problémů, které je v jejich
městě trápí. Ve středu
23. září se mladí lidé setkají ve zdejším Informačním centru pro mládež a budou se společně
připravovat na den druhý, tj. čtvrtek 24. září. V
tento den připravené prezentace a doporučení využijí v samotné diskusi s
místními “důležitými dospělými” .
Více informací http://zajednolano.sk

čeština, na rozdíl od slovenské verze. Domníváme se, že i tak je
pro pedagogy 1 i 2. stupně ZŠ velmi přínosný. Mrkněte na
www.cyberhelp.eu., www.facebook.com/cyberhelp.eu a uvidíte...

PŘEDSTAVUJEME
Dovolujeme si nabídnout Vám velmi zajímavou příležitost - jak pro
jednotlivce, tak i zejména pro kolektivy. GO Kľačno představuje rekreační
zařízení v čarokrásné přírodě Malé Fatry, v centru obce Kľačno. Nachází se
nedaleko pramenu řeky Nitry, na úpatí jedné z nejkrásnějších slovenských
turistických oblastí a lyžařského střediska Fačkovské sedlo. Zároveň jen 20
kilometrů od evropského historického skvostu – Bojnického zámku.
GO Kľačno v současnosti představuje rozsáhlý areál s ubytovacími
kapacitami po 130 hostů. Součástí areálu je vlastní fotbalové hřiště, zahradní
altánky, ohniště, prostorná tělocvična, sauna i posilovna. Hostům jsou zároveň
k dispozici společenské klubovny anebo školící místnosti.

UBYTOVÁNÍ

STRAVOVÁNÍ

VOLNÝ ČAS

STANDARDNÍ POKOJE
pokoje se společnými sociálními zařízeními
na chodbě.
NADSTANDARDNÍ POKOJE
pokoje s vlastním sociálním zařízením
DVOULŮŽKOVÝ APARTMÁN
s vlastním sociálním zařízením a vybavením
pokoje.
Základní cena ubytování 9 € / osoba a noc.
Pro kolektivy a větší skupiny jsou
poskytovány slevy ubytování. Cena je závislá
od počtu osob a počtu přenocování.

Pro ubytované hosty je poskytovaná chutná
domácí strava s možností stravování až 5-krát
denně a přizpůsobení jídelního lístku
individuálním potřebám včetně bezlepkové
a vegetariánské stravy.

K dispozici vlastní fotbalové hřiště, tělocvična,
sauna a posilovna, společenské místnosti...
Tipy na výlety - Bojnický zámek, ZOO Bojnice,
Muzeum pravěku Bojnice, Termální koupaliště
Čajka, Ski Aréna Fačkovské Sedlo...

GO Kľačno – rekreačné zariadenie
Kľačno 326, 972 15 Kľačno
Slovenská republika
tel.:0918 326 711, info@goklacno.sk,
www.svpklacno.sk,
www.facebook.com/goklacno
Pro AICM ČR zpracovala provozní kancelář AICM ČR Tábor - Informační centrum pro mládež Tábor, z.s., Farského 887, 390 02 Tábor, www.icmtabor.cz

