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Výroční zpráva RADAMBUK za rok 2011 
Část I. 

Základní údaje 
 

RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 
 

Sídlo:   Lannova 63, 370 01 České Budějovice 

Kontaktní adresa:   Husova 622/45, 370 05 České Budějovice  

IČO:  26516519 

Registrace u MV ČR Číslo:   VS/1-1/45896/01-R  

Číslo b.ú.:   572 644 389 / 0800  

Mobil:   775 644 101, 775 644 003 

E-mail :  info@radambuk.cz , kancelar@radambuk.cz 

Web:   www.radambuk.cz  

 
Část II. 

Kdo jsme 
 

NEJDŘÍV TROCHU HISTORIE... 
 
V roce 2000 vznikla z iniciativy České rady dětí a mládeže Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje- 
RADAMBUK, jako partner a oponent ustavujících se Krajských úřadů a u Ministerstva vnitra byla 
zaregistrována 26.1.2001. 
Od té doby jsme ušli pořádný kus cesty k vytyčenému cíli, kterým je především servis sdružením dětí a 
mládeže nebo sdružením pracujícím s dětmi a mládeží. Základní funkce RADAMBUKu spočívá v 
reprezentativním zastoupení sdružení dětí a mládeže kraje vůči orgánům státní správy a samosprávy kraje. 
RADAMBUK je přirozeným konzultantem a oponentem na veškeré připravované i probíhající činnosti a 
legislativní kroky úřadů směrem ke sdružením dětí a mládeže. Tuto funkci v průběhu své historie 
RADAMBUK skvěle splnil a nadále ji úspěšně plní.  
 
Od 3. 4. 2003 jsme členem ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE – do tohoto republikového 
střešního orgánu jsme nevstoupili jen z prestižních důvodů. RADAMBUK byl jedním 
z iniciátorů vzniku Komory krajských rad při ČRDM a důrazně zde hájí zájmy svých členů. 
Zejména pro malá sdružení jsme vybojovali různé výhody, které do té doby mohla využívat 
jen sdružení přímo registrovaná v ČRDM. Za jiné jmenujme například pojištění členů a 
jejich vedoucích. 
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NAŠE ČINNOST 

 
Zastřešujeme sdružení d ětí a mládeže Jiho českého kraje a působíme jako servisní organizace. 

 
Tato služba spo čívá především: 
 

1) v zajišt ění obousm ěrného toku informací - mezi jednotlivými sdruženými subjekty a KÚ JčK, 
MM Č.B., MŠMT, ČRDM a dalšími institucemi (např. Krajskou hygienou, atp.), 

2) koordinaci – je možné dosáhnout větší efektivity při působení navenek ve vzájemné shodě 
názorů, 

3) organizaci – při zajišťování některých konkrétních aktivit (hromadné akce typu Bambiriáda, 
školení, srazů a dalších akcí), 

4) iniciaci – prosazování našich oprávněných potřeb směrem k orgánům státní správy a samosprávy, 
5) propagaci – sdružení a jejich činnosti. 

 
RADAMBUK podporuje činnost svých členů, zejména snahou o vytváření právních, hospodářských, 
společenských a kulturních podmínek pro jejich činnost. Zastupuje své členy vůči domácím i zahraničním 
orgánům, organizacím a institucím. Svými aktivitami přispíváme k rozvoji volnočasového a neziskového 
sektoru v Jihočeském kraji. 
 

KDO MŮŽE BÝT ČLENEM RADAMBUK? 
 
Členství v RADAMBUK je pouze kolektivní. 
Řádným členem RADAMBUK se mohou stát tyto typy subjektů: 

a) občanské sdružení dětí a mládeže, které je takto definováno ve svých stanovách 
b) domy dětí a mládeže, střediska pro volný čas dětí a mládeže 
c) nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží 

 

 
NA JAKOU DOBU PLATÍ ČLENSTVÍ V RADAMBUK?  

      
Členství je pro sdružení dobrovolné, nezavazující a ani neomezuje organizace v jejich samostatné činnosti. 
Členství v RADAMBUK platí dle stanov na jedno správní období. To je definováno jako období od jednoho 
výročního Valného shromáždění do dalšího (zpravidla jeden kalendá řní rok ). K prodloužení členství 
dochází v závěru předchozího správního období na základě vyplnění "Prohlášení o prodloužení 
členství" spojeného s úhradou členského p říspěvku.  
 
 

SOUHRN VÝHOD ČLENSTVÍ V RADAMBUK  

 

� Snadný a bezplatný přístup k informacím, 
� informační servis ke grantům a dotacím, 
� poradenská služba, 
� informace z oblasti vzdělávání, 
� aktualizované legislativní zpravodajství, 
� vybrané informace přímo do Vašeho e-mailu, 
� prezentace na našich akcích, 
� zviditelnění Vašeho sdružení prostřednictvím webu RADAMBUK, 
� bezplatné Úrazové pojištění a Pojištění odpovědnosti za škodu. 
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POJIŠTĚNÍ ČLENSKÝCH SDRUŽENÍ RADAMBUK PROST ŘEDNICTVÍ ČRDM NA 
OBDOBÍ 2010-2013 

 
RADAMBUK je členem ČRDM a nabízí svým členským sdružením bezplatné pojišt ění, které uzavřela 
ČRDM s Generali Pojiš ťovnou a.s.  od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013 . Díky pojištění získávají dobrovolníci 
působící ve sdruženích potřebnou jistotu pro vykonávání práce s dětmi a mládeží. Nabídka pojištění 
prostřednictvím RADAMBUKu se netýká sdružení, které je samostatným členem ČRDM nebo organizační 
jednotkou sdružení ČRDM, tyto sdružení jsou již v pojistce zahrnuty. V rámci úrazové pojistky  jsou navíc 
pojištěni také všichni účastníci akcí pořádaných pojištěnými sdruženími. Pojištění odpov ědnosti za škodu  
je zprostředkováno pro případ, že by na akcích pořádaných uvedenými subjekty došlo v důsledku činnosti 
svěřených dětí k nějaké zdravotní či materiální újmě způsobené třetí osobě. Cestovní pojišt ění mohou 
sdružení využít při účasti na akcích konajících se v zahraničí. 
  

 
ČLENSKÁ SDRUŽENÍ RADAMBUK V ROCE 2011 

 
 

1. středisko Zálesák www.1strediskozalesak.cz 

Asociace malých debrujárů ČR www.debrujar.cz 

Asociace turistických oddílů mládeže  www.a-tom.cz 

AZIMUT www.azimut8.eu 

Českobudějovická kynologická společnost www.kynologie-cbks.cz 

ČTU – VELKÁ RADA OBLASTI JIHOČESKÉ www.ctu-jihoceska.cz 

DESPERADO www.desperado.wz.cz 

DUHA HUSOT www.husot.strakonice.cz 

Hurikán o.s.  

Kamarádi otevřených srdcí www.kamaradiotevrenychsrdci.cz 

Koníček, o.s. www.konicekcb.webnode.cz 

M - Centrum pro mladou rodinu, o.s. www.mc-maj.com 

M - tes www.m-tes.cz 

Občanské sdružení DC www.tancujanedrob.cz 

Občanské sdružení KADET- Centrum Orion  

Jihočeská krajská organizace Pionýra www.jihocesky-pionyr.cz/ 

POHODÁŘI VSKH www.pohodari.vskh.cz 

Próza a poezie, o.s. www.proza-poezie.cz 

Rodinné centrum Emanuel, o.s www.rcemanuel.cz 

Rodinné centrum ROZÁRKA www.rozarka.com 

RS Nadoraz, o.s.  

Salesiánské středisko mládeže - DDM ČB www.sasmcb.cz 

Sdružení hasičů ČMS Jihočeského kraje www.oshcb.cz 
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NOVÁ ČLENSKÁ SDRUŽENÍ V ROCE 2011 
 
V průběhu roku 2011 RADAMBUK přijal za své členy nová sdružení : 

� Hurikán 
� Kamarádi otevřených srdcí 
� Občanské sdružení DC 
� Rodinné centrum Emanuel, o.s. 
� Próza a poezie, o.s. 
� RS Nadoraz, o.s. 

 
VÝKONNÉ ORGÁNY RADAMBUK 

 
Předsednictvo RADAMBUK  
 
Předseda 
Vladimír Kubát  Azimut    do 15.12.2011 
Petr Novák   Jč KOP    od 16.12.2011 
 
1. místop ředseda 
Miroslav Mareš  1. středisko Zálesák   do 15.12.2011 
Romana Bočková  POHODÁŘI VSKH   od 16.12.2011 
 
2. místop ředseda 
Ing. Cyril Macho  M – tes    do 15.12.2011 
Bc. Pavel Bouda  ČTU      od 16.12.2011 
 
Členové P ředsednictva  
Petr Novák   Jč KOP    do 18.4.2011 
Markéta Táborská  Kamarádi otevřených srdcí od 16.12.2011 
František Šotola  RS Nadoraz, o.s.   od 16.12.2011 
Anna Hotárková  RC ROZÁRKA   od 16.12.2011 
Lenka Nováková   T.O. Desperado   od 16.12.2011 
 
Revizní komise RADAMBUK  
 
Předseda 
Jitka Machová M – tes do 18.4.2011 
Ing. Hana Mazancová  od 19.4.2011 
 
Členové: 
Monika Bačíková   1. středisko Zálesák  do 18.4.2011 
Alena Olexová   Azimut    do 18.4.2011 
Jitka Nosková M – tes od 19.4.2011 
Michal Vaniš  POHODÁŘI VSKH  od 19.4.2011 do 16.12.2011 
Roman Martinek Jč KOP od 19.4.2011 
Ing. Jan Vaněček  ČTU     od 16.12.2011 
Magdalena Davidová  Koníček o.s.    od 16.12.2011 

 
KANCELÁŘ RADAMBUK A LIDSKÉ ZDROJE 

 
Kancelář RADAMBUK je zřízena pro řešení praktických úkolů a k zajištění organizačních záležitostí. V roce 
2011 zajišťovala provoz kanceláře RADAMBUK ředitelka kanceláře Mgr. Kateřina Babická a byla financována 
z projektu firmy VIA ALTA a.s. - EFEKT-  Evropského sociálního fondu v ČR.  
V průběhu roku 2011 nám tradičně při zajištění konkrétních činností pomáhal sbor „brigádníků a 
dobrovolníků“.  
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Část III. 
Činnost a akce RADAMBUK 

 
Bambiriáda 2011 

V termínu od 26. do 29. května 2011 se v  Českých Budějovicích uskutečnila 
prezentace činnosti občanských sdružení, středisek volného času a dalších organizací, které pracují ve 
volném čase s dětmi a mládeží – BAMBIRIÁDA 2011.  

Ústřední motto letošní Bambiriády znělo: „ Máme se o co pod ělit“ . 

Celá akce se v Českých Budějovicích uskutečnila pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího 
Zimoly a primátora Statutárního města České Budějovice Mgr. Juraje Thomy.  

Bambiriáda byla zaměřena na podporu 
dobrovolnictví v dětských a mládežnických 
organizacích. Jedním z cílů byla podpora rozšíření 
myšlenky dobrovolnictví do podvědomí občanů 
a zároveň byla aktivní součástí Evropského roku 
dobrovolnictví. Hlavním cílem Bambiriády bylo 
seznámení široké veřejnosti s činností jednotlivých 
sdružení a středisek volného času, které se 
celoročně zabývají mimoškolní výchovou dětí a 
mládeže. Na Bambiriádě mohla předvést svoji 
činnost jednotlivá sdružení – ukázat dětem, jaké 
u nich mohou prožít zážitky, a také získat nebo 
dále rozvíjet svoje znalosti, zkušenosti 
a dovednosti. 

Centrum akce BAMBIRIÁDA 2011 bylo, obdobně 
jako v dřívějších letech, v osvědčeném prostoru 
areálu Sportovní haly a jejím okolí. V přilehlém 
prostoru Sportovní haly bylo postaveno pódium se 
zastřešeným hledištěm a lavičkami. Toto pódium 
sloužilo pro jednotlivá kulturní vystoupení a zároveň 
tvořilo přirozené centrum dění. 

 

 

Na akci se finančně podíleli MŠMT, Česká rada dětí a mládeže, Jihočeský kraj, Statutární město České 
Budějovice. Hlavním regionálním partnerem byl E.ON Česká republika, s.r.o.  

CELKEM: 10 350 ú častník ů 
Na pořádání Bambiriády se podílelo 287 organizátor ů. Během tří dnů (pátek – neděle) proběhlo na pódiu 
70 vystoupení , během nichž se účastníkům akce představilo 839 účinkujících . 
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2010-2011 
3. ROČNÍK 

 
Soutěž Malá energetická akademie, kterou pořádá společnost E.ON Česká republika, s.r.o. se ve svém 
třetím ročníku rozšířila již do 3 krajů - Jiho českého, Vyso činy a Jihomoravského . Organizátory soutěže 
byly Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, Jihomoravská rada dětí a mládeže a Rada dětí a mládeže 
kraje Vysočina. 
 
Posláním soutěže je rozšíření vědomostí dětí a mládeže o energetice a ekologii, osvojení si zásad 
zodpovědného chování k životnímu prostředí, zvýšení bezpečnosti dětí a v neposlední řadě oživení náplně 
volného času mladé generace.  
 
Soutěžící byli rozděleni do čtyř kategorií:  
• Jednotlivec,  
• Malá skupina  - od tří do devíti osob (parta, družina, rodina …), 
• Třídní kolektiv  - deset až třicet osob,  
• Velká skupina  - deset až třicet osob (oddíl, klub –organizace dětí a mládeže). 
 
Soutěž měla 5 stup ňů - misí . V každém stupni plnili soutěžící zadaný úkol. 
 

 

Akce vyhlášení vít ězů jednotlivých misí 

  2. mise – 12. ledna 2011 – KARNEVAL 

Akce proběhla ve středu dne 12. ledna 2011  od 16.00 do 18.00 hodin v budově Jihočeské organizace 
Pionýra na Husově ulici v Českých Budějovicích a zúčastnila se jí téměř stovka masek dětí a zhruba 
čtyřicítka dospělých. Programem děti provázel klaun Hugo, který připravil spoustu soutěží a zábavy. 

V průběhu akce byli vyhlášeni vítězové 2. mise Malé 
energetické akademie 2010-2011  v jednotlivých kategoriích. 
Pořadatelé soutěže zástupci společnosti E.ON a organizátoři 
RADAMBUK (Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje) předali 
vítězům pěkné hodnotné ceny. Po vyhodnocení soutěže byl 
vyhlášen úkol 3. mise MEA 2010-2011. Všichni účastníci si 
odnesli domů nejen odměny a sladkosti, ale především krásné 

zážitky 
z příjemně 
stráveného 
odpoledne.  
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3. mise – 23. února 2011 – H řiště BezBot 

Vyhodnocení 3. mise Malé energetické akademie 2010-2011 proběhlo na akci v  centru volného času pro 
děti Hřiště BezBot na sídlišti Máj v Českých Budějovicích ve středu  23. 2. 2011 od 16 do 18 hodin. 
Po zahájení akce si děti užívaly dovádění  na skluzavkách ve tvaru hadů a tunelů, míčového bazénu, 
překážkových drah, stavění hradů z velkých kostek a horolezecké stěny. Pro děti bylo připravené 
občerstvení na osvěžení. 
V 17,30 hodin zástupce společnosti E.ON Pavla Kubíčková a zástupci RADAMBUKu vyhodnotili řešení 
úkolu 3. mise Malé energetické akademie a předali výhercům v jednotlivých kategoriích pěkné hodnotné 
ceny. Po předání cen byl vyhlášen úkol 4. mise Malé energetické akademie zaměřený na typy elektráren v 
Jihočeském kraji, který mohou soutěžící řešit do 31.3.2011. 
Akce se zúčastnila více než stovka dětí a čtyřicítka dospělých. Na závěr děti dostaly sladkou čokoládovou 
odměnu a šťastné a unavené se rozešly domů. 

 

4. mise – 6.dubna 2011 – Kuli čkiáda 2011 

Vyhodnocení úkolu 4. mise Malé energetické akademie 2010-2011 proběhlo na akci Kuličkiáda 2011  
ve Stromovce v Českých Budějovicích u restaurace Oáza ve středu  6. 4. 2011 od 16 do 18 hodin. 
Po zahájení akce a seznámení dětí s pravidly soutěže Kuličkiáda se děti rozdělily do družstev a soutěžily 
ve cvrnkání kuliček do důlků. Během soutěže si děti užívaly dovádění  na nafukovacím skákacím hradu, 
houpačkách a skluzavce. Pro děti bylo připravené občerstvení na osvěžení.  
V 17,30 hodin bylo cvrnkání kuliček ukončeno a zástupce společnosti E.ON Pavla Kubíčková a zástupci 
RADAMBUKu vyhodnotili řešení úkolu 4. mise Malé energetické akademie a předali výhercům v 
jednotlivých kategoriích pěkné hodnotné ceny. Po předání cen byl vyhlášen úkol poslední 5. mise Malé 
energetické akademie, který ukládá soutěžícím najít ve svém okolí vodní elektrárnu a navštívit ji.  
Na závěr akce byli vyhlášeni vítězové Kuličkiády 2011, kteří obdrželi sladké čokoládové odměny. 
Akce se zúčastnilo 77 hráčů Kuličkiády a 20 dospělých, kteří si odnesli zážitky z příjemně stráveného 
odpoledne a užili si krásného jarního počasí. 
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5. mise – 27. kv ětna 2011 – Bambiriáda 2011  

Brány do světa soutěží, her a dobré zábavy se slavnostně otevřely v pátek 27. 5.2011 v 9 hodin ráno. V 15 
hodin proběhlo na pódiu slavnostní vyhlášení cen soutěže Malé energetické akademie 2010 - 2011. 
Nejdříve byli vyhlášeni vítězové 5. mise, jejichž úkolem bylo navštívit vodní elektrárnu. Soutěžící navštívili 
např. vodní elektrárnu Jiráskův jez v Č. Budějovicích, elektrárnu a muzeum v Písku, Čeňkovu pilu na Vydře 
a  vodní elektrárnu Lipno. 
Pak přišlo s napětím očekávané vyhlášení 
celkových vít ězů ročníku 2010 – 2011 . Vítězové si 
mohli sami vybrat ceny – Jednotlivec v hodnot ě 
12 000 Kč, Malá skupina a T řídní kolektiv 
v hodnot ě 25 000 Kč a Velká skupina v hodnot ě 
50 000 Kč. Zástupce společnosti E.ON Pavla 
Kubíčková předala vítězům pěkné hodnotné ceny – 
jízdní kolo, fotoaparát,  psací stoly, plachty na 
podsadové stany, společenské hry, stolní fotbal  a 
třídnímu kolektivu ZŠ Nerudova 4.A  sešity, pracovní 
sešity a poukázku na školní výlet do Tábora a 
Chýnovské jeskyně v termínu 15.6.2011. Vítězem 
v kategorii jednotlivců se stal Tomáš Babický , 
v kategorii Malá skupina – rodinný tým Kliky  a 
Velká skupina -  Turistický oddíl Ježci .  
Po vyhlášení se soutěžící radovali z krásných cen, 
začali se těšit na další ročník soutěže a zapojili se do soutěží v Bambiriádním městečku. I přestože celý 
den vydatně pršelo, páteční Bambiriádu navštívilo 2 440 návštěvníků. 
Soutěže se v Jihočeském kraji zúčastnilo 479 soutěžících, kteří si hráli na badatele a plnili úkoly 
jednotlivých misí. Naučili se rozpoznat, kde se v klubovně, třídě nebo v bytě zbytečně plýtvá energií, ve 
svém okolí objevili firmy, které jsou největšími odběrateli elektrické energie a naopak i firmy, které jsou 
nejmenšími odběrateli elektrické energie. Hledali v Jihočeském kraji 5 typů elektráren a nakonec vodní 
elektrárny navštívili.  
 
 
RADAMBUK uspořádal v měsíci červnu v budov ě spole čnosti E.ON v Českých Bud ějovicích výstavu  
ukázkových odpovědí, modelů soutěžících v Jihočeském kraji v letošním ročníku. 
 

 
Soutěž obohacovala programovou náplň oddílů a družin, umožňovala neformální rozšíření výuky ve 
třídních kolektivech a byla velmi dobrou a užitečnou zábavou pro jednotlivce a rodiny v jejich volném čase. 
Společnost E.ON připravila pro vítěze zajímavé věcné ceny – na nejlepšího Jednotlivce čekala cena v 
hodnot ě 12.000,- Kč, na nejlepší Malou skupinu cena v hodnot ě 25.000,-Kč, na nejlepší Třídní kolektiv 
cena v hodnot ě 25.000,-Kč a nejlepší Velká skupina získala cenu v hodnot ě 50.000,-Kč. Věcné ceny si v 
daných hodnotách mohli soutěžící vybrat sami. 
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                   2011 - 2012 

 4. ROČNÍK  
V souladu se závěry hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení na 
zakázku „Malá energetická akademie (MEA) - volno časová část” , rozhodl zadavatel - E.ON Česká 
republika, s.r.o., že nabídka RADAMBUKu byla vyhodnocena jako nejvhodn ější a RADAMBUK bude i 
v dalším ro čníku hlavním dodavatelem sout ěže.  
 
Soutěž Malá energetická akademie, kterou pořádá společnost E.ON Česká republika, s.r.o. se ve svém 
čtvrtém ročníku rozšířila již do 4 krajů – Jiho českého kraje, kraje Vyso čina, Jihomoravského a 
Zlínského kraje . Organizátory soutěže byla Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, Jihomoravská rada 
dětí a mládeže, Rada dětí a mládeže kraje Vysočina a Rada dětí a mládeže Zlínského kraje - SPEKTRUM. 
V měsíci září všichni krajští organizátoři soutěž ve svém kraji slavnostně zahájili.  
 
Posláním soutěže je rozšíření vědomostí dětí a mládeže o energetice a ekologii, osvojení si zásad 
zodpovědného chování k životnímu prostředí, zvýšení bezpečnosti dětí a v neposlední řadě oživení náplně 
volného času mladé generace. Obsahovým základem náplně Malé energetické akademie je v rámci 
školního roku, kdy soutěž probíhá, zapojit co nejvíce dětí a mládeže a spojit volnočasové aktivity 
dohromady se vzdělávacím programem, který zábavnou formou přibližuje oblast energetiky, bezpečnosti a 
ochrany zdraví a energetických úspor. Současně rozšiřuje nabídku trávení volného času dětí a mládeže, 
kdy snahou je populárně vědeckým způsobem rozšířit jejich vědomosti, zručnost, komunikaci, mediální 
schopnosti i týmovou spolupráci. A to jak dětí organizovaných (oddíly, družiny, třídy) nebo 
neorganizovaných (jednotlivec, rodina, parta kamarádů). 
 
Soutěžící se mohou registrovat na webových stránkách www.energeticka-akademie.cz.  

1. Pořadatel sout ěže  

Pořadatelem soutěže je společnost E.ON Česká republika, s.r.o.  

RADAMBUK je i v tomto školním roce hlavním koordiná torem celé sout ěže.  
 
Malá energetická akademie má 5 stup ňů. V každém stupni plní soutěžící zadaný úkol. 
Soutěž má 5 stup ňů. V každém stupni plní soutěžící zadaný úkol. 
 
Zpracované odpovědi budou hodnoceny ve třech úrovních:  
a) teoretické  (kolik soutěžící zjistil informací o daném problému), 
b) praktické  (jakým způsobem se soutěžící pokusil daný problém nějak vyřešit),  
c)prezenta ční (způsob a zpracování prezentované odpovědi – video, fotografie, powerpointová 
prezentace, výtvarné dílko, báseň...).  
 
Za každou úroveň zpracování mohou soutěžící získat 1 až 3 body (za teorii maximálně 3 body, za praxi 
maximálně 3 body a za prezentaci také maximálně 3 body). Celkem tedy za splnění jednoho úkolu bude 
možné získat maximáln ě 9 bodů.  
Soutěžící – Jednotlivec, který získá po absolvování pěti stupňů, misí akademie nejvíc bodů, vyhraje věcnou 
cenu v hodnotě 12.000,- Kč. Malá skupina a Třídní kolektiv si bude moci vybrat věcnou cenu v hodnotě 
25.000,-Kč a na Velkou skupinu čeká věcná cena v hodnotě 50.000,-Kč.  

Soutěžící jsou rozděleni do čtyř kategorií:  

• Jednotlivec  
• Malá skupina  - od tří do devíti osob (parta, družina, rodina …) 
• Třídní kolektiv  - deset až třicet osob 
• Velká skupina  - deset až třicet osob (oddíl, klub – organizace dětí a mládeže) 

 
Malá energetická akademie má 5 stup ňů. V každém stupni, misi plní soutěžící zadaný úkol. 
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Zahájení sout ěže 

„KONEC PRÁZDNIN S RADAMBUKEM – p řijď se nabít do nového školního roku !!“  

Akce se konala v pátek 2. zá ří 2011 od 15.00 hodin v areálu u 
Sportovní haly v Č. Bud ějovicích.   
 
Členská sdružení RADAMBUKu – 1. středisko Zálesák, Azimut a 
Koníček připravila pro děti různé soutěže a nabídla volnočasové 
aktivity pro děti a mládež ve školním roce 2011. Ostatní sdružení 
RADAMBUKu nabízela své aktivity, kroužky, kluby formou letáčků a 
plakátů, které si děti mohly vyzvednout v Infocentru. Společnost 
E.ON, která akci sponzorovala přivezla dětem velkou zábavnou hru 
s kuželkami a skákací hrad. Odpolednem nás provázel moderátor 
Kejklíř Vítek. Akci podporovalo Rádio Kiss Jižní Čechy. 
 
V 16.00 hodin za účasti paní Pavly Kubíčkové ze společnosti E.ON 
byl zahájen 4. ro čník sout ěže Malá energetická akademie 2011 – 
2012. Soutěžící se mohou začít registrovat na stránkách 
www.energeticka-akademie.cz a začít soutěžit. Na přípravě akce se 
podílelo 46 organizátorů.  Akce byla ukončena díky nepříznivému 
počasí v 17.30 hodin. 

 

Vyhlášení vít ězů – vyhodnocení 1. stupn ě Malé energetické akademi 2011 – 2012  

Akce v interaktivní aréně Objevárium  byla 30.11.2011 určena dětem a jejich rodičům, třídám, oddílům, 
družinám či partám dětí, kteří jsou registrovanými 
soutěžícími 4. ročníku soutěže Malá energetická 
akademie 2011 -2012. Děti čekaly zážitky 
z příjemně stráveného odpoledne v interaktivní 
aréně pro děti, kde si osvojily hravou interaktivní 
formou poznatky o životě ve městě, umění, 
kultuře, historii, technice a přírodě. V 17.00 hodin 
zástupce energetické společnosti E.ON Pavla 
Kubíčková a zástupci Rady dětí a mládeže 
Jihočeského kraje vyhlásili vítěze 1. stupně 
soutěže. Soutěžící si odnesli za vítězství pěkné 
ceny, které do soutěže věnovala společnost E.ON 
– společenské hry, kšiltovky a cyklistické láhve. 
Po vyhlášení zadání úkolu 2. stupně soutěže se 
120 účastník ů akce rozešlo domů s úsměvy na 
rtech. 
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Výstava RADAMBUK v budov ě KÚ JčK (26.-30.9.2011) 
  
Na výstavě v budov ě KÚ JčK u Zimního stadionu  prezentovala svou činnost sdružení RADAMBUKu:  
M - tes, M - centrum pro mladou rodinu, Pohodáři VSKH, Kamarádi otevřených srdcí, MC Rozárka, Azimut, 
Koníček, Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Č.B., Jihoč. krajská organizace Pionýra, RC 
Emanuel, Próza a poezie, DC.  
Návštěvníci se mohli dovědět mnohé o činnosti jednotlivých sdružení a o jejich nabídce volnočasových 
aktivit pro děti. Za zhlédnutí stály také pěkné fotografie z akcí dětských sdružení.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 
 

 
2. výstava sdružení RADAMBUK v budov ě KÚ JčK 14. – 25.11.2011 

   
Na 2. výstavě v budov ě KÚ JčK u Zimního 
stadionu  prezentuje svou činnost Rada dětí a 
mládeže Jihočeského kraje a členská sdružení:  
M - tes, POHODÁŘI VSKH, Kamarádi otevřených 
srdcí, RC ROZÁRKA, Azimut, Koníček o.s., 
Jihočeská krajská organizace Pionýra, RC 
Emanuel, Próza a poezie, Občanské sdružení DC, 
Desperado.  

 
 
 
 
 

 
Návštěvníci se mohou dovědět mnohé o činnosti 
jednotlivých sdružení, o jejich nabídce volnočasových 
aktivit pro děti, o aktivitách Rady dětí a mládeže 
Jihočeského kraje a získat informace o 4. ročníku 
sout ěže Malá energetická akademie , kterou pro 
pořadatele soutěže - společnost E.ON organizuje 
RADAMBUK. Za shlédnutí stojí také pěkné fotografie 
z akcí dětských sdružení.  
Fotografie z výstavy si můžete prohlédnout na 
www.radambuk.cz - Fotogalerie. 
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Jiho česká vzájemná vým ěna zkušeností – JVVZ 2011  
  
Akce se konala 8. - 10. 4. 2011 v Rose či u Jind řichova Hradce na základn ě ASGARD . Zúčastnilo se jí 
 28 účastník ů z řad členských organizací RADAMBUK (ČTU, Zálesák, Asociace malých debrujárů, SaSM 
- DDM Č.B., Azimut) a 9 organizátor ů. 
Akce byla zaměřena na rádce, instruktory a začínající vedoucí ve věku 13-18 let. 
 
 
Program:  
- Hry týmové spolupráce   
- Tvorba a příprava her 
- Psychologie družiny a oddílu  
- Participace (čili společné vedení, ale i odpovědnost) 
- Orvávačky 
- Metoda zpětné vazby 
- a jiné zajímavosti a fígle 
 

 
Výchovně vzdělávací akce využívající prvky zážitkové pedagogiky a 
formu výměny zkušeností mezi členy Radambuku.  
 

 
 
Smyslem akce, bylo vyvolat u účastníků zájem o téma zodpovědnosti za svěřené děti. To je důvod, proč se 
mají zajímat o své další vzdělávání, proč mají sami vyhledávat informace a vyměňovat si zkušenosti 
s kolegy. Zejména začínajícím instruktorům nabídla akce zamyšlení, jak se mění jejich role v oddíle, co to 
znamená mít zodpovědnost, na co všechno by měli myslet a na co si dávat pozor. 
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Výchova vedoucích – školící st ředisko RADAMBUK MAJÁK 
 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje získala od MŠMT 8. února 2011 Oprávn ění k odborné p říprav ě 
hlavních vedoucích d ětských tábor ů s platností pro rok 2011 a 21. dubna 2011 Oprávn ění k odborné 
příprav ě pracovník ů s dětmi a mládeží v oblasti volného času  s platností 1.1.2011 do 31.12.2011. 
 
Bohužel se nám v průběhu tohoto roku nepodařilo z  důvodů nízkého počtu přihlášených zájemců kurzy 
odborné přípravy zorganizovat.  

 
Distribuce strom ů – projekt ČRDM „Stromy Anežky České“ – Jižní Čechy  

  
RADAMBUK se stal distributorem stromů v rámci projektu ČRDM „Stromy Anežky České“. Česká rada dětí 
a mládeže připravila projekt „Stromy Anežky České“, při kterém sdružením nabídla bezplatný odběr lípy 
srdčité včetně ochranných pomůcek a hnojiva. Ke každému stromu dále informační tabulku. Do projektu se 
přihlásilo 110 sdružení. V Jihočeském kraji 5 sdružení. Výsadba stromů proběhla v termínu od 4. Do 6. 11. 
2011. 
 

Návrh na ud ělení ceny ČRDM „P řístav“ pro spole čnost E.ON, s.r.o.  
  
RADAMBUK poslal na ČRDM návrh na udělení ceny „Přístav“ pro společnost E.ON, s.r.o. jako ocen ění za 
významnou podporu mimoškolní práce s d ětmi a mládeží . Společnost E.ON, s.r.o. dlouhodobě 
podporuje aktivity organizací pracujících s dětmi a mládeží v Jižních Čechách, Vysočině a Jižní Moravě. 
Vedle podpory celostátní akce Bambiriáda podporuje projekt Malá energetická akademie. Představenstvo 
České rady dětí a mládeže na svém zasedání dne 15. 9. 2011 odsouhlasilo udělení Ceny Přístav 
RADAMBUKem navrženému kandidátovi společnosti E:ON Česká republika, s.r.o. Cena Přístav byla 
udělena dne 11. 10. 2011 na Staroměstské radnici v Praze.  

 
ČAPÍ HNÍZDO - internetový informa ční občasník RADAMBUK 

 
  Po celý rok jsme prostřednictvím občasníku ČAPÍ HNÍZDO poskytovali 
členským sdružením servis informací (z Jihočeského kraje, Magistrátu Města ČB, 
MŠMT, České rady dětí a mládeže a z jiných státních i nestátních institucí, ale i 
vzájemných nabídek a informací). ČAPÍ HNÍZDO vyšlo v roce 2011 celkem 17x. 
 

 
Zasedání orgán ů RADAMBUK  

 
Předsednictvo RADAMBUK   2. 3. 2011 
Výkonná rada RADAMBUK 24. 3. 2011 
11. Valné shromáždění RADAMBUK 18. 4. 2011 
Výkonná rada RADAMBUK 14. 6. 2011 
Výkonná rada RADAMBUK 15. 9. 2011 
Výkonná rada RADAMBUK 24. 11. 2011 
12. Valné shromáždění RADAMBUK 15. 12. 2011 
Předsednictvo RADAMBUK 18. 12. 2011 
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Část IV.  

Hospoda ření 
 

INVENTARIZACE MAJETKOVÝCH Ú ČTŮ (Kč) RADAMBUK ZA ROK 2011  
 
 
 

    počát.stav   kone čný stav 

          

pokladna   15779,00   0,00 

BÚ Česká spo řitelna   3148,68   27450,00 

Závazek - půjčka       16000,00 
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PŘEHLED O VÝDAJÝCH A P ŘÍJMECH RADAMBUK ZA ROK 2011 
 

 
VÝDAJE (Kč) STŘECHA MEA BAMBIRIÁDA JVVZ LOKALIZACE ZAHRANIČÍ CELKEM 

              

č.účtu                 

501 materiál   29 368,00 115 687,00 17 882,46 162,00     163 099,46 

511 opravy a údržba   468,00           468,00 

512 cestovné   8 536,00 3 895,00 3 650,00 545,00 305,00 10 324,00 27 255,00 

513 občerstvení, repre   178,00 988,00 0,00       1 166,00 

518 služby   247 282,26 876 119,00 302 523,00 23 640,00   21 350,00 1 470 914,26 

521 mzdy a DPP   263 310,00 7 758,00 34 729,00     18 900,00 324 697,00 

524 SZ a ZP   64 003,00 0,00         64 003,00 

540 ostatní  náklady   3 978,00 2 674,63         6 652,63 

568 ost.fin.náklady   294 865,90           294 865,90 

582 poskyt.reg.přísp   500,00           500,00 

  celkem náklady   912 489,16 1 007 121,63 358 784,46 24 347,00 305,00 50 574,00 2 353 621,25 

PŘÍJMY (Kč) CELKEM 

602 tržby za služby   0,00 0,00 6 750,00 0,00 0,00 0,00 6 750,00 

662 úroky   40,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,62 

682 příspěvky a dary   1 260 422,20 713 600,00 349 900,00 5 750,00 0,00 0,00 2 329 672,20 

684 členské příspěvky   9 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 681,00 

                  0,00 

  celkem výnosy   1 270 143,82 713 600,00 356 650,00 5 750,00 0,00   2 346 143,82 

 

 
rozdíl p říjmů a výdaj ů 

 
357 654,66 -293 521,63 -2 134,46 -18 597,00 -305,00 -50 574,00 -7 477,43 
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Část V. 
Závěr 

 
Do roku 2012 vcházíme s mnoha novými plány a nápady. Věříme, že naše činnost bude nadále nejen 
smysluplná, ale také přínosná a úspěšná. 
 

    
Děkujeme za podporu  

 
Všem organizátorům, pořadatelům, dobrovolníků, kteří se podíleli na přípravě a průběhu akcí a členským 
sdružením RADAMBUKu za příspěvek k činnosti RADAMBUKu. 

 
Těšíme se na další spolupráci. 
 

            
 
 
V Českých Budějovicích dne 19.dubna.2012. 
 
 

Petr Novák 
Předseda 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 


