
 

1 

 

 

 

Výroční zpráva 
za rok 2016 

 

  



 

2 

 

Rok 2016 v Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje 

Milí přátelé, 

cílem činnosti spolku RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. (dále 

RADAMBUK) v roce 2016 bylo zajištění činnosti a rozvoje střešní organizace spolků dětí 

a mládeže v Jihočeském kraji, zkvalitňování poskytovaných služeb pro členské spolky, 

podpora vzdělávání pracovníků pracujících s dětmi a mládeží, rozvíjení vztahů 

se zahraničními partnery, prezentace činnosti spolků dětí a mládeže mezi veřejností, rozvoj 

Informačního centra pro mládež České Budějovice a realizace 2. ročníku projektu Mládež 

kraji. Mnohé z cílů a plánů se nám podařilo naplnit, další na nás čekají v roce 2017. 

RADAMBUK zastřešoval v roce 2016 53 členských spolků o celkovém počtu členů 4 190, 

z toho 2 735 členů do 18 let. V tomto roce proběhly velké změny – změna názvu spolku, 

změna stanov spolku, volební valné shromáždění, volba výkonných orgánů a Kontrolní 

komise RADAMBUK. Do funkce statutárního zástupce byl zvolen 3. 11. 2016 a funkci 

předsedy přijal Ing. Peter Padúch. 

RADAMBUK zrealizoval v roce 2016 10 úspěšných projektů za podpory MŠMT ČR, 

Ministerstva obrany, Jihočeského kraje, Statutárního města České Budějovice, společnosti 

E.ON ČR, s.r.o. a Lesů ČR, s.p. Pro členské spolky připravil RADAMBUK akce Výlet s čápem 

do parku Mirakulum a do Techmánie v Plzni, ve spolupráci se spolkem Medvědí šlápoty 

Tábor 2. ročník Medvědího turnaje ve vybíjené o Putovní pohár RADAMBUK a Vánoční 

setkání v Divadle u Kapličky. Vedoucí z členských spolků se spolu setkali v závěru roku na akci 
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Vánoční setkání v RADAMBUK. Největší společnou akcí, kterou RADAMBUK pořádal se svými 

členskými spolky, byla tradiční květnová akce v Českých Budějovicích s názvem Bamboška, 

která přinesla radost a úsměv na rtech celkem 3 000 návštěvníkům. Také v  roce 2016 se stal 

RADAMBUK propagátorem celostátního projektu ČRDM 72 hodin v Jihočeském kraji, 

a aktivně se do projektu zapojil. Pro děti z Dětského diagnostického ústavu v Homolích 

a Střediska výchovné péče v Českých Budějovicích připravil akci Pojďme si hrát na indiány 

a veřejnost zapojil do akce Uklidíme Branišovský les. RADAMBUK pořádal akce 

pro organizované i neorganizované děti a mládež, akce pro znevýhodněné děti a mládež, 

na kterých spolupracoval s Dětským domovem se školou a Dětským diagnostickým ústavem 

v Homolích a Střediskem výchovné péče v Českých Budějovicích, připravil program na akci 

pro handicapované děti a mládež na českobudějovickém náměstí – Štěstí s překážkou.  

Propagace činnosti RADAMBUK a členských spolků probíhala prostřednictvím sociální sítě 

Facebook, webových stránek RADAMBUK www.radambuk.cz a Informačního centra 

pro mládež České Budějovice www.icmcb.cz. Web www.jihocesketabory.cz propagoval 

tábory a táborové základny organizací pořádající tábory pro děti a mládež a web projektu 

Mládež kraji www.jihocesky.mladezkraji.cz přinášel informace o 13 úspěšných a zajímavých 

projektech, které RADAMBUK realizoval s mládežnickými organizátory za podpory MŠMT.  

RADAMBUK v  roce 2016 zorganizoval 17 vzdělávacích kurzů pro pracovníky s dětmi 

a mládeží nejen z členských spolků, ale také pro širokou veřejnost. Jmenujme např. Seminář 

vedení účetnictví ve spolcích, Zdravotník zotavovacích akcí, Instruktor, rádce oddílu, 

Oddílový vedoucí, Instruktor vodní turistiky, kurz 1. pomoci K záchraně lidského života stačí 

Vaše dvě ruce, kurz Hlavní vedoucí dětských táborů akreditovaný MŠMT, kurz Facebook 

http://www.radambuk.cz/
http://www.icmcb.cz/
http://www.jihocesketabory/
http://jihocesky.mladezkraji.cz/
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pro neziskovky a ve spolupráci se Salesiánským střediskem mládeže - DDM Č. B. 2 zážitkové 

kurzy pro pracovníky s dětmi a mládeží s názvem Táborová akademie.  

RADAMBUK byl i v roce 2016 aktivním členem České rady dětí a mládeže, Komory Krajských 

rad dětí a mládeže a členem v Odborné skupině mládeže a sport Krajského úřadu 

Jihočeského kraje a Landesjugendreferatu Linz za Horní Rakousko. RADAMBUK pokračoval 

v mezinárodní spolupráci se zahraničními partnery. Děti z členských spolků RADAMBUK 

se zúčastnily lyžařského kurzu, který pořádal spolek Naturfreunde ve Freistadtu a 5 mladých 

lidí ze spolků dětí a mládeže se zúčastnilo projektu 72 hodin v Horním Rakousku v Linci. 

Projekt zaměřený na uprchlíky, kteří žádají o azyl v Horním Rakousku, organizovala 

organizace Katholische Jugend Österreich. S Dětskou organizací FÉNIX ze Slovenska pořádal 

RADAMBUK sbírku Brýle pro Afriku, kterou předali partneři na Slovensku organizaci Lions 

RECYCLE For Sight. Členové FÉNIXU přijali pozvání RADAMBUK na akci Bamboška a 20 členů 

z RADAMBUK se zúčastnilo Letního festivalu V4 „Neighbors without borders“ ve Vihorlat 

resort na Slovensku. Cílem tohoto mezinárodního setkání byla prezentace a poznávání tradic 

jednotlivých států v oblasti kultury, řemesel, zvyků a navázání přátelství při společném 

programu všech účastníků projektu. RADAMBUK koncem roku 2016 nominoval paní Jolanu 

Fuxovou, pracovnici Odboru školství Magistrátu města České Budějovice na cenu Přístav, 

kterou každoročně uděluje ČRDM. Cena je symbolickým výrazem uznání představitelům 

veřejné správy a samosprávy za jejich přínos k rozvoji mimoškolní výchovy. 

Informační centrum pro mládež České Budějovice (dále jen ICM Č. B.) nabízelo v roce 2016 

služby v oblasti výchovy, zájmového neformálního vzdělávání a osvěty pro širokou veřejnost. 

Hlavní činností byl informační a poradenský servis mládeži a široké veřejnosti v následujících 



 

5 

 

oblastech: vzdělávání v ČR a zahraničí, práce v ČR a zahraničí, cestování v ČR a zahraničí, 

volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a Evropská unie, regionální 

informace, zdraví a ekologie. Informační a poradenské služby byly poskytovány bezplatně, 

zdarma byly nabízeny elektronické a tištěné informační materiály. Pracovníci ICM Č. B. 

poskytovali informace, individuální a kariérní poradenství, realizovali vzdělávací 

a přednáškové kurzy pro veřejnost. Za spolupráce jihočeských informačních center vydávali 

každý týden Tipy pro volný čas v Jihočeském kraji. ICM Č. B. připravilo pro děti a mládež 

několik výtvarných dílen, plackování, střelecké soutěže a slacklining pro příměstské tábory. 

Spolupracovalo se studentskou organizací AIESEC z Jihočeské univerzity na Vzdělávací 

konferenci Kick – off, se střední školou VosSs s.r.o. na promítání Příběhů bezpráví. ICM Č. B. 

se zapojilo do Týdne vzdělávání, poskytovalo služby Kariérního poradenství, připravilo 

přednášku Projektivní karty a jejich využití. Zorganizovalo přednášku Work and Travel USA, 

kde zástupci společnosti Smaller Earth představili zahraniční programy Camp Leaders 

a Resort Leaders. Na akci Bamboška vyhlásilo a odměnilo výherce výtvarné komiksové 

soutěže na téma „Mladí a internet“. 

V roce 2016 ICM Č. B. stabilizovalo svou činnost přijetím nového administrativního 

pracovníka Dany Vitáskové, která úspěšně absolvovala školení Eryica pro začínající 

pracovníky ICM. 

Do roku 2017 vcházíme s cílem zachovat a rozšířit nabídku služeb pro členské spolky 

a veřejnost, pokračovat v nabídkách vzdělávacích kurzů Vzdělávacího střediska MAJÁK 

dobrovolníkům a pracovníkům s dětmi a mládeží, pokračovat ve 3. ročníku  projektu Mládež 

kraji a rozšířit spolupráci se zahraničními partnery z Horního Rakouska a Slovenska. Novinkou 

roku 2017 bude elektronický měsíčník Klapíkův zpravodaj, který bude informovat členy 

i širokou veřejnost o činnosti spolků, o novinkách z ČRDM, MŠMT, JčK a další. Cílem činnosti 

ICM Č. B. bude i nadále informační a poradenský servis mládeži a široké veřejnosti. 

Věříme, že naše činnost bude i nadále smysluplná a přínosná pro všechny děti, mládež 

i dospělé z členských spolků a širokou veřejnost v Jihočeském kraji. 
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Část I. 

Základní údaje 

RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

Sídlo:   Husova třída 622/45, 370 05 České Budějovice  

IČ:   26516519 

Registrace:   Spisová značka L 3164 vedená u Krajského soudu v Č. Budějovicích 

Číslo bank. účtu: 2300816799/2010 

Mobil:   775 644 101, 775 644 003 

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

Web:   www.radambuk.cz  

 

 

 

Část II. 

O Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje 

Kdo jsme 

RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. je dobrovolným, demokratickým 

spolkem organizací pracujících s dětmi a mládeží s působností v Jihočeském kraji 

reprezentujícím jejich zájmy.  

 

mailto:info@radambuk.cz
mailto:kancelar@radambuk.cz
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Historie 

V roce 2000 vznikla z iniciativy České rady dětí a mládeže RADAMBUK-Rada dětí a mládeže 

Jihočeského kraje jako partner a oponent ustavujících se Krajských úřadů, u Ministerstva 

vnitra ČR byla zaregistrována 26. 1. 2001. 

Základní funkce RADAMBUK-Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje spočívá 

v reprezentativním zastoupení spolků dětí a mládeže kraje vůči orgánům státní správy 

a samosprávy kraje. RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je přirozeným 

konzultantem a oponentem na připravované i probíhající činnosti a legislativní kroky úřadů 

směrem ke spolkům dětí a mládeže.  

Od 3. 4. 2003 jsme členem České rady dětí a mládeže. RADAMBUK-Rada 

dětí a mládeže Jihočeského kraje byla jedním z iniciátorů vzniku Komory 

krajských rad dětí a mládeže při ČRDM a důrazně zde hájí zájmy svých 

členů.  

V březnu 2013 zahájila Rada dětí a mládeže činnost Informačního centra 

pro mládež České Budějovice v nově zrekonstruovaných prostorách budovy spolku Pionýr, 

z.s. – Jihočeská krajská organizace Pionýra, Husova tř. 622/45, České Budějovice. Od roku 

2015 má RADAMBUK v těchto prostorách sídlo. 

RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje k datu 31. 12. 2016 registrovala 53 

členských spolků o celkovém počtu členů 4 190.  
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Cíle a činnost RADAMBUK 

Cílem RADAMBUK je:  

 sdružovat členy na základě suverenity a rovnoprávnosti a za předpokladu plného 
respektování práv a zájmů organizací působících nebo majících sídlo na území 
Jihočeského kraje; 

 ve spolupráci se všemi členy RADAMBUK a orgány veřejné správy prosazovat 
podmínky pro práci organizací působících v oblasti práce s dětmi a mládeží; 

 podporovat demokratické a rovnoprávné vztahy mezi těmito organizacemi a jejich 
spolupráci;  

 aktivně se zapojit do mezinárodní spolupráce; 
 obhajovat zájmy všech dětí a mládeže v Jihočeském kraji; 
 mediálně podporovat a propagovat aktivity zaměřené na volnočasové aktivity dětí 

a mládeže; 
 organizovat vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží za účelem zkvalitnění jejich 

práce ve prospěch dětí a mládeže, a organizovat další semináře a kurzy; 
 realizovat činnosti zaměřené na kvalitní využití volného času dětí a mládeže.  

Hlavní činnost RADAMBUK: 

 aktivity směřované do členské základny RADAMBUK i mimo členskou základnu; 

 podporuje činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, 

společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost; 
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 vykonává ty úkoly a pravomoci, které jí členové prostřednictvím orgánů RADAMBUK 

uložili a zastupuje všechny své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, 

organizacím a institucím; 

 pořádání vzdělávacích akcí - jednodenní a pobytové přednášky, semináře, krátkodobé 

i dlouhodobé kurzy, exkurze; 

 účast na jednáních pracovních skupin, komisí, ve správních řízeních a dalších 

jednáních týkajících se volnočasových aktivit dětí a mládeže; 

 konzultace a poradenství ve prospěch organizací působících v oblasti volnočasových 

aktivit dětí a mládeže; 

 pořádání aktivit pro děti, mládež a dospělé v regionu jižních Čech. Aktivitou se rozumí 

přímá i nepřímá práce s dětmi a mládeží. 

 publikační činnost – vydávání periodických i neperiodických publikací; 

 informační činnost – vyhledávání a předávání informací pro organizace působící 

v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže; 

 propagační a popularizační činnost - pořádání výstav, kulatých stolů, mediálních 

kampaní a realizace dalších aktivit zaměřených na propagaci volnočasových aktivit 

dětí a mládeže.  

 

Kdo může být členem? 

Členství v Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje je pouze kolektivní. Členem RADAMBUK 

se může stát každá právnická osoba založená na základě občanského zákoníku, která: 

 má své stanovy nebo jiné zakládací dokumenty v souladu se Stanovami RADAMBUK; 

 pracuje s dětmi a mládeží, nebo je organizací dětí a mládeže. 

 

Na jakou dobu platí členství? 

Členství trvá po dobu registrace. Členové se registrují vždy na 1 kalendářní rok (členství trvá 

ode dne registrace do konce kalendářního roku, v jehož průběhu byl člen registrován). 

Členství se prodlužuje zasláním vyplněného formuláře do 28. 2. na kalendářní rok 

a zaplacením členského příspěvku k tomuto datu.  
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Členské spolky 

RADAMBUK zastřešoval v roce 2016 53 členských spolků, o celkovém počtu členů 4 190, 

z toho 2 735 členů do 18 let.  
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Souhrn výhod členství 

 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 spolku prostřednictvím webů RADAMBUK, 

 bezplatné Úrazové pojištění a Pojištění odpovědnosti za škodu. 

 

Nové členské spolky v roce 2016 

V průběhu roku 2016 přijal RADAMBUK za své členy 4 nové členské spolky:  

Okrašlovací spolek Komařice 

ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.s. 

BUDE SPORT, z.s. 

ICM Jindřichův Hradec z.s. 

 

Pojištění členských spolků prostřednictví ČRDM 

na období 2014 - 2017 

RADAMBUK je členem ČRDM a nabízí svým členským spolkům bezplatné pojištění, které 

uzavřela ČRDM s Kooperativa pojišťovnou, a.s. na roky 2014 - 2017. Díky pojištění získávají 

dobrovolníci působící ve spolcích potřebnou jistotu pro vykonávání práce s dětmi a mládeží. 

V rámci úrazové pojistky jsou navíc pojištěni také všichni účastníci akcí pořádaných 

pojištěnými spolky. Pojištění odpovědnosti 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.   

http://www.radambuk.cz/
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Výkonné orgány 

Předsednictvo do 3. 11. 2016 

Od 1. 4. 2015 vykonával funkci statutární zástupce RADAMBUK 1. místopředseda 

Ing. Peter Padúch. 

1. místopředseda: Ing. Peter Padúch - Pionýr, z.s. - Jihočeská krajská organizace Pionýra 

2. místopředseda: Miroslav Mašek -  Spolek Tábornický klub Písek 

členové předsednictva: 

Magdalena Davidová - Koníček, o.p.s.  

Romana Bočková - POHODÁŘI VSKH 

Bc. Dušan Brodský - Zážitek i užitek, o.s. 

Štěpán Vondrášek - SaSM - DDM Č.B. 

Alice Pachová - Rodinné centrum ROZÁRKA 

Mgr. Kateřina Babická - T.O. Ježci, z.s.  

Michal Vaniš - POHODÁŘI VSKH 

 

Předsednictvo od 3. 11. 2016 

předseda: Ing. Peter Padúch - Pionýr, z.s. - Jihočeská krajská organizace Pionýra 

místopředseda: Bc. Dušan Brodský - Zážitek i užitek, o.s. 

členové předsednictva: 

Mgr. Jiří Heller - SaSM - DDM Č. B. 

Jitka Plojharová – M - centrum pro mladou rodinu z.s. 

Martin Tíkal - Spolek Děti Řepice 

Magdalena Davidová - Koníček, o.p.s. 

Mgr. Kateřina Babická - T.O. Ježci, z.s.  
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Revizní komise do 3. 11. 2016 

Předseda: Bc. Rostislav Kuboušek - Myslivecké sdružení Obora Nový Dvůr 

členové:  

Pavla Štullová  – Keltoviny z.s. 

Jitka Plojharová – M-centrum pro mladou rodinu, z.s. od 10. 3. 2015 

Ing. Helena Fišerová – POHODÁŘI VSKH od 10. 3. 2015 

 

Revizní komise od 3. 11. 2016 

Předseda: Bc. Rostislav Kuboušek - Myslivecké sdružení Obora Nový Dvůr 

členové:  

Radko Mikulenka - Spolek Medvědí šlápoty - Tábor 

Lucie Tomková - Koníček, o.p.s. 

 

Jednání Výkonných orgánů v roce 2016 

Předsednictvo Výkonná rada Valné shromáždění 

2. 2. 2016 5. 5. 2016 3. 11. 2016 

22. 4. 2016   

22. 11. 2016   

 

Kancelář a lidské zdroje 

Kancelář RADAMBUK je zřízena pro řešení praktických úkolů a k zajištění organizačních 

záležitostí, sídlí v přízemí budovy Divadla U Kapličky, Husova třída 655/45, České Budějovice. 

Majitelem budovy je spolek Pionýr - Jihočeská krajská organizace Pionýra. Pronajaté prostory 

využívá RADAMBUK společně s ICM Č. B. V roce 2016 zajišťovali provoz kanceláře předseda 

Ing. Peter Padúch a vedoucí kanceláře Mgr. Kateřina Babická. Činnost ICM Č. B. řídil 

Bc. Dušan Brodský, pracovali zde Marek Poláček, Karolína Brodská a Dana Vitásková. 

Na akcích pomáhala Kamila Matějková, jejíž pracovní místo bylo podpořeno z příspěvku 

projektu Úřadu práce. Při zajištění akcí dále pomáhali dobrovolníci z řad členských spolků.  
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 

 

RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. je od roku 2013 zřizovatelem 

Informačního centra pro mládež České Budějovice (dále jen ICM Č. B.). Cílem činnosti v roce 

2016 bylo zajištění činnosti a rozvoje ICM Č. B. a zajištění volného a komplexního přístupu 

k informacím pro všechny jeho návštěvníky. 

Hlavní činností ICM Č. B. je informační a poradenský servis mládeži a široké veřejnosti. 

Informační a poradenské služby jsou poskytovány bezplatně, zdarma jsou nabízeny 

elektronické a tištěné informační materiály. Pracovníci ICM Č. B. nabízí individuální 

poradenství, poskytují informace, realizují vzdělávací a přednáškové kurzy pro veřejnost, 

věnují se kariérnímu poradenství. Pracovníkům s dětmi a mládeží jsou k dispozici publikace 

z nakladatelství Mravenec, které jim mohou být při práci vhodnou inspirací. ICM Č. B. 

zajišťuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. Za spolupráce jihočeských informačních 

center vydává každý týden Tipy pro volný čas v Jihočeském kraji. Návštěvníkům nabízí 

možnost pracovat na počítači, vyhledávat na internetu a používat e-mailovou poštu; 

pracovat s alternativními operačními systémy; tisknout a laminovat dokumenty, vázat 

diplomové práce, kroniky a ročenky. Zabývá se výrobou placek – buttonů se špendlíkem, 

magnetů, zrcátek a otvíráků s libovolnými motivy. Je prodejním místem vstupenek 

na kulturní a společenské akce – CB systém. Nabízíme prodej slevových Evropských karet 

mládeže EYCA. Je oficiálním distribučním místem Kapesních katalogů volného času.  

MŠMT v roce 2014 udělilo ICM Č. B. známku kvality „ICM certifikované MŠMT“. Tento 

certifikát potvrzuje, že ICM Č. B. při RADAMBUK-Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

splnilo požadavky Národního kodexu standardů kvality poskytovaných služeb v ICM tak, jak 

je stanoveno v Koncepci rozvoje informačního systému pro mládež v České republice. 

Certifikát je platný do 31. 12. 2018.  

ICM Č. B. je součástí Informační sítě pro mládež, dlouhodobě spolupracuje s Národním 

informačním centrem pro mládež a dalšími informačními centry, především v Jihočeském 

kraji. Na evropské úrovni je součástí organizace Eryica, která sdružuje informační sítě 

v Evropě. Je regionálním partnerem evropské informační sítě Eurodesk. 
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ICM Č. B. stále pracuje na propagaci svých služeb. V roce 2016 byly zprovozněny nové 

webové stránky odpovídající požadavkům mladého návštěvníka – www.icmcb.cz. Veřejnost 

je informována také prostřednictvím facebookové stránky ICM České Budějovice. 

 

Kontaktní adresa:  Husova tř. 622/45, 370 05 Č. Budějovice  

Vedoucí ICM Č. B.:  Bc. Dušan Brodský 

Pracovník ICM Č. B.:  Dana Vitásková, DiS. 

Mobil:    776 342 234 

E-mail:    icmcb@radambuk.cz 

Web:    www.icmcb.cz 

 

Otevírací doba: 

Pondělí: 8.00 – 18.00 hodin 

Úterý:  8.00 – 15.00 hodin 

Středa:  8.00 – 18.00 hodin 

Čtvrtek: 8.00 – 15.00 hodin 

Pátek:  8.00 – 15.00 hodin 

 

  

http://www.icmcb.cz/
mailto:icmcb@radambuk.cz
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Část III. 

Činnost a akce RADAMBUK a ICM Č. B. 

 

Jednání předsednictva RADAMBUK (2. 2. 2016) 

V úterý 2. 2. 2016 se sešlo předsednictvo na jednání v prostorách RADAMBUK. Na programu 

jednání byly připravované akce a vzdělávací kurzy roku 2016, příprava Valného shromáždění 

RADAMBUK a uvedení názvu spolku do souladu s požadavky NOZ.  

 

Valentýnská výtvarná dílna (11. 2. 2016) 

Ve čtvrtek 11. 2. 2016 připravil RADAMBUK ve spolupráci 

s pracovníky ICM Č. B. Valentýnskou výtvarnou dílnu. 15 dětí 

spolu s vedoucími vyráběli přáníčka Valentýnky a další 

srdíčkové dekorace.  

 

 

Lyžařský kurz Freistadt (15. - 17. 2. 2016)  

3 děti z členských spolků RADAMBUK se zúčastnily lyžařského 

kurzu, který pořádal spolek Naturfreunde Freistadt. Náklady 

na kurz uhradilo Sportovní ředitelství Horního Rakouska. 

I přes nepříznivé sněhové podmínky se kurz uskutečnil ve Freistadtu a další dny 

na Sternsteinu. Celkem se kurzu zúčastnilo 60 dětí. 
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Kurz Instruktor lyžování a Instruktor 
snowboardingu (21. - 24. 2. 2016) 

Ve dnech 21. - 24. 2. 2016  se zúčastnil 1 vedoucí z členských 

spolků RADAMBUK kurzu Instruktor lyžování a 1 vedoucí kurzu 

Instruktor snowboardingu. Kurzy, které organizoval 

pro RADAMBUK BP Sport České Budějovice, se konaly 

se na sjezdovce Kozí Pláně u Kaplice. 

 

Vzdělávací kurz Instruktor, rádce oddílu 
2016 (4. - 6. 3. 2016) 

O prvním březnovém víkendu pořádal RADAMBUK 

vzdělávací kurz Instruktor, rádce oddílu 2016. Kurzu 

se zúčastnilo 25 instruktorů nejen z členských spolků 

RADAMBUK. Účastníci získali informace z oblastí 

Pedagogika, Psychologie, Zážitková pedagogika, Systém 

práce v oddíle, Základy práva a hospodaření,  Metodika, propagace a dokumentace, BOZP 

a PO, První pomoc a hygiena. Zážitkovou pedagogiku a 1. pomoc si vyzkoušeli prakticky. Kurz 

byl zakončen v neděli písemným testem. 

 

Seminář vedení účetnictví ve spolcích 
účetní uzávěrka (8. 3. 2016) 

V úterý 8. 3. 2016 se sešlo v 17 hodin 11 účetních z členských 

spolků RADAMBUK na Semináři vedení účetnictví ve spolcích. 

Na programu semináře byla účetní uzávěrka a změny 

v zákoně o účetnictví v roce 2016. Na závěr semináře lektorka 

Markéta Fraitová ze spolku Pionýr z.s. odpovídala na dotazy, které si účastníci připravili. 
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Kurz Hlavní vedoucí dětského tábora 
s akreditací MŠMT (18. – 20. 3. 2016) 

O víkendu 18. - 20. 3. 2016 zorganizoval RADAMBUK 

vzdělávací kurz Hlavní vedoucí dětských táborů, který má 

akreditován MŠMT. Účastníkům lektoři předali vědomosti 

a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce Hlavní vedoucí 

na dětských táborech. Po úspěšných písemných testech obdrželo všech 11 účastníků kurzu 

osvědčení k vykonávání této funkce. 

 

2. ročník Medvědího turnaje ve vybíjené 
o Putovní pohár RADAMBUK (19. 3. 2016) 

V sobotu 19. 3. 2016 se sešlo 161 soutěžících a 24 

organizátorů v Táboře na 2. ročníku Medvědího turnaje 

ve vybíjené o Putovní pohár RADAMBUK. Turnaj pořádal 

RADAMBUK ve spolupráci se spolkem Medvědí šlápoty 

Tábor. Akce se zúčastnily nejen členské spolky RADAMBUK ze Strakonic, Čestic, Zlivi, Zahájí, 

Řepic, Tábora a z Českých Budějovic. Soutěžící byli rozděleni do 3 kategorií: nejmladší 7-9 let, 

starší 10-12 let a nejstarší 13-15 let a ve férovém turnaji o putovní pohár bojovali o čest 

a slávu svých vysílajících spolků.  

 

Výsledky Medvědího turnaje 

 Kategorie nejmladší Kategorie starší Kategorie nejstarší 

1. místo Děti Řepice - Žlutá Děti Řepice Saně Zliv 

2. místo Dráčata Zahájí 1 Draci Zahájí 1 Saně 2 Zliv 

3. místo Děti Řepice - Červená Draci Zahájí 2 Děti Řepice 
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Kurz Řešení mimořádných událostí na akcích 
s dětmi pro pracovníky s dětmi a mládeží 
(1. 4. 2016) 

V pátek 1. 4. 2016 se sešlo 39 vedoucích dětských kolektivů 

a  dětských táborů na kurzu Řešení mimořádných událostí 

na akcích s dětmi a mládeží. Kurz v prostorách HZS JčK 

zorganizoval RADAMBUK ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje. 

Pracovníci HZS poučili vedoucí, jak ohlásit mimořádnou událost, tisková mluvčí a psycholog 

rozebírali prakticky situaci úmrtí dítěte na táboře a pracovníci Policie ČR informovali 

o pátracích akcích. V 18:30 hodin byl kurz ukončen, účastníkům pracovníci HZS JčK rozdali 

letáčky a publikace, které mohou v praxi s dětmi využít. 

 

 Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí 
č. 1 (4. 4. 2016) 

V pondělí 4. 4. 2016 absolvovali úspěšně 2 účastníci 

Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí, který 

pro RADAMBUK připravila PRESA s.r.o., která se dlouhodobě 

zabývá vzdělávacími aktivitami. Účastníci si procvičili znalosti 

a dovednosti  1. pomoci  a získali nové informace o legislativních změnách ve vyhláškách, 

kterými se činnost zdravotníka na táborech řídí. 

 

 

Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí 
č. 2 (9. 4. 2016) 

V sobotu 9. 4. 2016 5 účastníků absolvovalo úspěšně 

Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí č. 2. 
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Vzdělávací kurz Instruktor lanových aktivit I. a II. třídy 
(14. - 17. 4. 2016) 

Ve dnech 14. - 17. 4. 2016 uspořádal RADAMBUK Kurz stavby nízkých lanových překážek 

a Opakovací kurz stavby vysokých lanových překážek. Kurzů, které se konaly na základně 

Vávrovka u Kardašovy Řečice,  se zúčastnilo celkem 12 vedoucích z organizací, které pracují 

s dětmi a mládeží. Účastníci obdrželi licenci s akreditací MŠMT na 3 roky. 

 

Deskohraní (14. 4. 2016)  

14. 4. 2016 si přišly do ICM Č. B. zahrát deskové hry děti 

ze Střediska výchovné péče v Českých Budějovicích. Na závěr 

si vyrobily placku s vlastním motivem.  

 

 

Organizační štáb akce Bamboška (19. 4. 2016) 

V úterý 19. 4. 2016 se sešel v prostorách RADAMBUK organizační štáb akce Bamboška 

složený ze zástupců členských spolků RADAMBUK. Na letošní ročník se přihlásilo 

29 organizací s poutavým programem pro děti. 

 

Jednání předsednictva RADAMBUK (22. 4. 2016) 

V pátek 22. 4. 2016 se sešlo předsednictvo RADAMBUK na společném jednání se zástupci 

Revizní komise RADAMBUK. Ing. Peter Padúch podal informace o činnosti RADAMBUK, 

o připravované akci Bamboška a projektech RADAMBUK. Bc. Rostislav Kuboušek informoval 

o zprávě Revizní komise RADAMBUK.  
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Vzdělávací kurz Vedoucí dětského kolektivu 
(22. – 24. 4. 2016) 

O víkendu 22. - 24. 4. 2016 pořádal RADAMBUK vzdělávací 

kurz pro vedoucí dětských kolektivů.  22 účastníků úspěšně 

absolvovalo přednášky z oblasti pedagogiky, BOZP a PO, 

zážitkové pedagogiky, přípravy her, 1. pomoci, hospodaření 

a právního minima. 

 

Jarní výtvarná dílna (25. 4. 2016) 

V pondělí 25. 4. 2016 navštívilo  jarní výtvarnou dílnu 20 dětí 

ze Střediska výchovné péče  a Dětského diagnostického 

ústavu v Homolích. Tvoření děti bavilo, nejraději vyráběly 

čápy, motýly a filmové mimoně. 

 

 

Výstava – prezentace činnosti spolků 
RADAMBUK na Krajském úřadu JčK 

(2. 5. – 31. 5. 2016) 

Od pondělí 2. května 2016 mohli návštěvníci budovy 

Jihočeského kraje U Zimního stadionu v Českých Budějovicích 

shlédnout výstavu prezentace činností spolků RADAMBUK – Rady dětí a mládeže Jihočeského 

kraje z.s. Výstavy se účastnili spolu s RADAMBUK a ICM Č. B. také M-centrum pro mladou 

rodinu, z.s., Pionýr z.s. – Jihočeská krajská organizace Pionýra, Turistický oddíl Ježci, z.s., 

Keltoviny z.s., Výcvikové terapeutické sdružení Hafík, z.s. a Salesiánské středisko mládeže – 

dům dětí a mládeže České Budějovice. Rodiče a děti mohli získat kontakty na spolky, které 

se věnují volnočasovým aktivitám pro děti a pořádají příměstské a pobytové tábory a další 

akce pro děti a mládež.  
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Výkonná rada RADAMBUK (5. 5. 2016) 

Ve čtvrtek 5. 5. 2016 přijala výkonná rada RADAMBUK 3 nové 

členské spolky: Okrašlovací spolek Komařice, Bude sport z.s. 

a Energy Centre České Budějovice, z.s. Na programu jednání 

bylo také schválení rozpočtu RADAMBUK na rok 2016 

a informace o činnosti. 

 

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí 2016 
(29. 4. – 1. 5. 2016 a 6. – 8. 5. 2016) 

Kurzu Zdravotník zotavovacích akcí, který připravila 

pro RADAMBUK PRESA s.r.o., se zúčastnilo 6 zájemců 

z členských spolků. Přednášky i praktické dovednosti 

si účastníci osvojili během 2 květnových víkendů. Prakticky 

se naučili také přímo v bazénu poskytování 1. pomoci tonoucímu. 

 

Organizační štáb akce Bamboška (10. 5. 2016) 

V úterý 10. 5. 2016 se sešli organizátoři akce Bamboška 2016 v 16 hodin u Sportovní haly 

v Českých Budějovicích, aby se dohodli na rozmístění stánků jednotlivých organizací v areálu 

akce a organizaci připravované akce. 

 

Kurz Instruktor cykloturistiky 
(12. - 15. 5. 2016) 

V termínu 12. - 15. 5. 2016 se zúčastnili 3 zájemci z členských 

spolků RADAMBUK kurzu Instruktor cykloturistiky, který 

pořádal pro RADAMBUK BP SPORT České Budějovice. Kurz 

se konal v Lipně nad Vltavou, účastníci obdrželi osvědčení 

o absolvování kurzu. Vzdělávací středisko BP SPORT je držitelem akreditace MŠMT.  
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Bamboška 2016 (20. - 21. 5. 2016) 

RADAMBUK–Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

připravila tradičně na termín 20. - 21. května 2016 akci 

pro děti a mládež, s názvem Bamboška 2016. 

V krajském městě České Budějovice je tato přehlídka již 

neodmyslitelně tradičním projektem, který přispívá 

k rozšiřování povědomí veřejnosti o aktivitách dětí 

a mládeže ve volném čase. Díky akci mají každoročně 

tisíce dětí možnost vybrat si tu nejlepší volnočasovou 

aktivitu. 

Pro děti byla připravena aktivní přehlídka možností 

pro volný čas, nabídky letních táborů, pódiová 

vystoupení, soutěže, ukázky tábornických dovedností, 

požární techniky HZS JčK, E.ON truck, prezentace Městské policie Č. B., BESIP Ministerstva 

obrany, ukázky požárních sportů, 1. pomoci, indiánské teepee, střelba z luku, lanové aktivity, 

jízdy na lodích, výroba placek – buttonů, losování o ceny na pódiu, hry se zvířecí tématikou, 

ukázky práce s bičem, skákací hrad, jízda na mašince , pokus o vytvoření českého rekordu 

s agenturou Dobrý den – zdolání trasy ekologickými dopravními prostředky, kurzy angličtiny 

pro děti,  ukázky karate, opičí dráhy pro nejmenší, ukázky zážitkové akce s pejsky, střelba 

z laserových zbraní, výstava vznik Československých legií, chemické a fyzikální pokusy… Čáp 

Klapík (maskot RADAMBUK) zavedl děti do světa dětských filmů a pohádek. U jednotlivých 

organizací, které představovaly pohádky a dětské filmy (Flinstounovi, Mach a Šebestová, 

Dívka na koštěti, Asterix a Obelix, Tři mušketýři…), děti získávaly razítka do startovní karty.  

Bambošku provázelo v letošním roce krásné počasí a přátelská atmosféra, po celé dva dny 

zněl areálem dětský smích. Během 2 dnů navštívilo Bambošku 3500 návštěvníků. 

Na pořádání Bambošky se podílelo 80 organizátorů a 29 spolků a organizací pracujících 

s dětmi a mládeží připravilo pro děti soutěžní disciplíny a zábavný program. Diváci mohli 

shlédnout na pódiu 52 vystoupení, během nichž se představilo 471 účinkujících. 
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Výtvarná komiksová soutěž 
“Mladí a internet„ 

ICM České Budějovice vyhlásilo Výtvarnou komiksovou 

soutěž na téma “Mladí a internet„. Soutěž probíhala od 31. 3. 

2016 do 30. 4. 2016 a úkolem bylo zpracovat zadané téma 

v komiksové podobě libovolnou výtvarnou technikou. 

Předání věcných cen proběhlo dne 20. 5. 2016 v 16:00 hodin u Sportovní haly v Českých 

Budějovicích na akci „Bamboška 2016“. Všechna komiksová díla si mohli prohlédnout 

zájemci v prostorách Divadla U Kapličky. 

Výherci 

1. místo Anna Dudáková Daniela Sternadová 

2. místo Klára Anna Keclíková Natálie Rossmannová 

3. místo Ludmila Šnejdová  

 

Zážitkový kurz Táborová akademie jaro 2016 

(13. - 15. 5. 2016) 

O víkendu 13. - 15. 5. 2016 absolvovalo úspěšně 19 účastníků 

z členských organizací RADAMBUK a z dalších organizací, 

které pracují s dětmi a mládeží Zážitkový kurz Táborová 

akademie. Kurz zorganizoval RADAMBUK ve spolupráci 

s lektory ze Salesiánského střediska mládeže - DDM Č. B. na táborové základně Tampír 

v Hranicích u Nových Hradů. Účastníci si vyzkoušeli metody zážitkové pedagogiky na vlastní 

kůži. 
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Kurz Instruktor vodní turistiky 
(19. - 22. 5. 2016) 

Kurzu instruktor vodní turistiky, který pořádalo 

pro RADAMBUK Vzdělávací středisko BP SPORT v termínu 

19. - 22. 5. 2016 se z RADAMBUK zúčastnili 2  vedoucí, kteří 

zakončili kurz úspěšně a získali osvědčení s akreditací MŠMT. 

 

Kurz instruktor, rádce oddílu č. 2 
(3. - 5. 6. 2016) 

O víkendu 3. - 5. 6. 2016 uspořádal RADAMBUK již druhý kurz 

pro instruktory a rádce oddílu. Kurz úspěšně zakončilo 

10 účastníků, kteří absolvovali přednášky z pedagogiky, 

psychologie, přípravy her, 1. pomoci, bezpečnosti práce 

s dětmi a zážitkové pedagogiky. 

 

Kurz vedoucí dětského kolektivu č. 2 
(3. -5. 6. 2016) 

O víkendu 3. - 5. 6. 2016 uspořádal RADAMBUK druhý kurz 

pro vedoucí dětského kolektivu, oddílové vedoucí a vedoucí 

zájmových útvarů. Kurz úspěšně zakončilo 13 účastníků. 

 

Výlet s čápem do Mirakula (4. 6. 2016) 

V sobotu 4. 6. 2016 se vydal autobus dětí a vedoucích 

z RADAMBUK směr zábavně-naučný park Mirakulum 

ve středočeských Milovicích. Park nabídl dětem na 10 

hektarech hrady, obří trampolíny, houpačky, bludiště, tvůrčí 
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dílny, lanová centra, podzemní chodby, prolézačky, úzkokolejnou železnici a v rámci 

environmentální výchovy interaktivní vzdělávací naučnou lesní stezku, kontaktní zoo 

a zahrady. V amfiteátru děti shlédly ukázku dravců s výkladem zkušeného sokolníka 

a zatančily si s klaunem Mirečkem. Počasí akci přálo, děti si užily zábavný den, na který 

budou dlouho vzpomínat. 

 

Seminář Mládež kraji (5. 6. 2016) 

RADAMBUK zorganizoval pro zájemce o přidělení podpory 

projektů Mládež kraji 2016 seminář, který se konal v neděli 

5. 6. 2016 od 8 hodin v prostorách  Divadla U Kapličky. 

Účastníci získali informace, jak napsat projekt, který mají 

odevzdat do 13. 6. 2016, jak projekt zrealizovat, vyúčtovat 

a napsat závěrečnou zprávu. 

 

Branný závod s čápem – S lesem jsme 
kamarádi – poznáváme, pomáháme 
(10. 6. 2016) 

V pátek 10. 6. 2016 připravil RADAMBUK ve spolupráci s M-

centrem pro mladou rodinu branný závod v lese za sídlištěm 

Máj. Téměř 100 účastníků se vydalo na cestu plnit soutěžní 

úkoly: poznávání stromů, keřů a bylin, poznávání lesních živočichů, hod na cíl, poznávání stop 

zvířat, poznávání ryb, jak se chováme v lese, nízké lanové překážky, 1. pomoc a druhy ohňů. 

V cíli byl připraven pro závodníky oheň a buřty. Z dotace Ministerstva obrany zakoupil 

RADAMBUK laserovou střelnici a laserovou zbraň, kterou mohli všichni zájemci vyzkoušet 

a poměřit své střelecké schopnosti ve střelecké soutěži. Pracovníci Informačního centra 

pro mládež Č. B. vyhodnocovali dosažené výsledky závodníků. Nejlepším výsledkem bylo 

97 bodů ze 100 bodů možných. Závodníci získali pěkné ceny, které věnovala společnost E.ON 

ČR, s.r.o. Na závěr akce obdrželi účastníci igelitové pytle a vysbírali v lese odpadky.  
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„Plackování“ (16. 6. 2016) 

Ve čtvrtek 16. června 2016 přivítalo ICM Č. B. mládež 

ze Střediska výchovné péče České Budějovice. V rámci 

výtvarné výchovy si přišli žáci vyrábět placky podle vlastní 

fantazie. K dispozici měli výtvarné potřeby a prázdné nebo 

předtištěné šablony.  

 

Střelecká soutěž (21. 6. 2016) 

V pondělí 21. 6. 2016 přišly do ICM Č. B. děti z Dětského 

diagnostického ústavu v Homolích. Pracovníci ICM Č. B. 

pro ně připravili střeleckou soutěž z laserové zbraně. Každý 

měl 10 ran. Nejlepší střelec nastřílel 96 bodů. Kdo nestřílel, 

trénoval rovnováhu a chůzi na slackline.  

 

Střelecká soutěž Ježků (22. 6. 2016) 

Nabídky vyzkoušet si laserovou střelnici využil 22. 6. 2016 

spolek T.O. Ježci. Děti strávily odpoledne střeleckou soutěží. 

Každý si domů odnesl vytištěné střelecké výsledky. Nejlepší 

střelec nastřílel 94 bodů. 

 

Plackování, střelba, slacklining 
(11. 7. 2016 a 5. 8. 2016) 

V pondělí 11. 7. 2016 navštívily děti z příměstského tábora 

spolku Pionýr z.s.- Jihočeská krajská organizace Pionýra ICM 

Č. B. Na programu byla výroba placek – odznaků dle vlastní 
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fantazie, slacklining a střelba z laserové zbraně. V pátek 5. 8. 2016 připravilo ICM Č. B. stejný 

program pro děti z příměstského tábora spolku Koníček o.p.s. 

 

Letní festival V4 „ Neighbors without 
borders“ ve Vihorlat resort na Slovensku 
(15. – 19. 8. 2016) 

Ve dnech 15. 8. - 19. 8. 2016 se 20 členů ze spolků 

RADAMBUK–Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. vydalo na Letní festival V4 

„Neighbors without borders“ ve Vihorlat resort na Slovensku. Festival pořádala Dětská 

organizace Fénix o.z., se kterou RADAMBUK dlouhodobě spolupracuje. Cílem tohoto 

mezinárodního setkání byla prezentace a poznávání tradic jednotlivých států v oblasti 

kultury, řemesel, zvyků a navázání přátelství při společném programu všech účastníků 

projektu.  

Festivalu se zúčastnily kromě naší české výpravy také výpravy ze Slovenska, Polska 

a Maďarska. Každý stát dostal k dispozici jednu rekreační chatku, kterou si přizpůsobil tak, 

aby reprezentovala danou krajinu a zároveň sloužila jako místo pro vystoupení. Témata 

na prezentaci byla představit národní zvyky, kuchyni, hudbu a tanec, řemesla, vánoční 

a velikonoční zvyky a dále vše, co jednotlivé výpravy považovali za tradiční a specifické 

pro svůj národ. Součástí pobytu bylo i několik doprovodných akcí jako vydávání festivalových 

novin, jejichž redaktory byli zástupci všech výprav, položení kamenů na symbolický chodník 

přátelství nebo možnost zanechání vzkazů na nástěnkách každé ze zúčastněných zemí. 
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Týden vzdělávání dospělých v Jihočeském kraji 
2016 

 Kariérní poradenství (21. 9.) 
 Projektivní karty a jejich využití (24. 9.) 

Informační centrum pro mládež České Budějovice se zapojilo 

do Týdne vzdělávání v Jihočeském kraji 2016, který pořádala od 19. 

do 25. 9. 2016 Asociace institucí vzdělávání dospělých. V rámci 

tohoto týdne se konala řada akcí v destíkách měst ČR, které mají podobu ukázkových kurzů, 

testování znalostí a dovedností a celé řady dalších aktivit. 21. 9. 2016 využili rodiče 

Kariérního poradenství a 24. 9. 2016 uspořádalo ICM Č. B. přednášku Projektivní karty 

a jejich využití. 

 

Štěstí s překážkou (25. 9. 2016) 

V neděli 25. 9. 2016 se již potřetí RADAMBUK a ICM Č. B. 

zúčastnili akce Štěstí s překážkou, která je místem setkání 

zdravých a handicapovaných dětí. Akce se konala již tradičně 

na českobudějovickém náměstí. U našich stánků si děti 

vyráběly maskota RADAMBUK - čápa Klapíka a chytaly 

rybičky. Informační centrum pro mládež rozdávalo mapy Use-it, katalogy Kapka a informační 

brožury o své činnosti a činnosti členských spolků RADAMBUK. 

 

Kurz Facebook pro neziskovky - začátečníci, 
mírně pokročilí (6. 10. 2016) 

Ve čtvrtek 6. 10. 2016 připravil RADAMBUK pro vedoucí 

z členských spolků vzdělávací kurz Facebook pro neziskovky. 

Kurzu se zúčastnilo 7 účastníků kurzu, kteří s Facebookem 

začínají nebo jsou mírně pokročilými uživateli.  
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S čápem za indiány (13. 10. 2016)  

RADAMBUK a Informační centrum pro mládež České 

Budějovice se zapojili do celorepublikového dobrovolnického 

projektu ČRDM 72 hodin a připravili indiánské odpoledne 

pro děti ze Střediska výchovné péče České Budějovice, 

Dětského domova se školou a Dětského diagnostického 

ústavu v Homolích. 60 dětí se během čtvrtečního odpoledne 13. října 2016 proměnilo 

v indiány, vyráběly čelenky, tomahawky, navlékaly korálkové náramky, střílely z luku a pušky, 

vyráběly indiánské odznaky - buttony a učily se poznávat stopy zvířat, indiánské písmo a lovit 

ryby. Nechybělo indiánské teepee a výroba totemu a na závěr pečené maso. Akci pro děti 

připravilo 15 dobrovolníků, kteří si s dětmi užili příjemné podzimní odpoledne a odcházeli 

s dobrým pocitem, že "Pomáhali, protože chtěli"! 

 

Uklidíme Branišovský les (14. 10. 2016)  

V pátek 14. 10. 2016 se zapojil RADAMBUK s pracovníky ICM 

Č. B. akcí Uklidíme Branišovský les do celorepublikového 

dobrovolnického  projektu 72 hodin. 72 hodin jsou tři dny 

plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají v termínu 

od 13. do 16. října. Kdykoli během těchto 72 hodin 

se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které 

pomohou druhým, přírodě či okolí. Akce Uklidíme Branišovský les se konala v lese 

za sídlištěm Máj v Českých Budějovicích od 15:30 do 18 hodin za podpory Statutárního města 

České Budějovice a společnosti E.ON ČR s.r.o. Téměř 50 dětí a dospělých vybavených pytli 

a rukavicemi  vyčistilo prostory konečné zastávky autobusů na sídlišti Máj a Branišovský les. 

Odvoz odpadu a pytlů s odpadky zajistilo Statutární město České Budějovice. Účastníky akce 

odměnil RADAMBUK drobnými dárečky - trička, náramky, buttony, baterky a reflexní pásky. 

V 18 hodin se účastníci akce rozešli domů s dobrým pocitem, že pomohli přírodě. Rada dětí 

a mládeže Jihočeského kraje děkuje všem účastníkům i  partnerům akce  za to, že  pomáhali, 

protože chtěli!!! 
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72 Stunden ohne Kompromiss 
(19. - 22. 10. 2016) 

RADAMBUK zajistil účast 5 členů ze spolků dětí a mládeže 

v projektu 72 hodin v Horním Rakousku v termínu 19. - 22. 

10. 2016. Účastníci byli přítomni u slavnostního zahájení 

projektu v Linci. Projekt byl zaměřen na uprchlíky, kteří žádají o azyl. 

Společně s Rakušany a Afgánci se vydali čeští účastníci do hor 

na horskou chatu, kde hráli společné hry, vařili typická jídla 

a vzájemně se poznávali.  

 

 

 

 

Vzdělávací konference Kick – off 
(21. - 23. 10. 2016) 

Kick-off, vzdělávací konference pro nové i stávající členy 

organizace AIESEC, se uskutečnila ve dnech 21. – 23. 10. 2016 

v prostorách Informačního centra pro mládež České 

Budějovice a Ekonomické fakulty JU. AIESEC je mezinárodní 

studentská organizace, která pomáhá mladým lidem rozvíjet leadership, především pak 

za pomoci vzdělávání členů organizace a organizování mezinárodních stáží. Funguje ve více 

jak 120 zemích již od roku 1948. V poslední době například významně usiluje o naplnění 

Sustainable Development Goals s podporou OSN. Na této konferenci členové dostali stěžejní 

informace nejenom o samotné organizaci, ale také praktické rady a zkušenosti do profesního 

života, především pak sales techniky, správnou komunikaci s externími partnery, ať už 

v podobě firem, státních či neziskových útvarů, či si vyzkoušeli základy vytváření 

marketingové a reklamní kampaně. Cílem konference bylo členům ukázat a prohloubit 

znalosti, a také seznámit se mezi sebou. 
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16. Valné shromáždění RADAMBUK 
(3. 11. 2016) 

Ve čtvrtek 3. 11. 2016 se sešli zástupci členských spolků 

RADAMBUK na jednání 16. Valného shromáždění od 17 hodin 

v prostorách RADAMBUK. Valné shromáždění přijalo nové 

Stanovy RADAMBUK, schválilo účetní uzávěrku RADAMBUK 

za rok 2015 a Zprávu o činnosti RADAMBUK za rok 2015. Na závěr delegáti zvolili nového 

předsedu, kterým se stal Ing. Peter Padúch ze spolku Pionýr z.s. - Jihočeská krajská 

organizace Pionýra, místopředsedu Bc. Dušana Brodského a nové členy předsednictva - 

Martina Tíkala, Mgr. Jiřího Hellera, Magdalenu Davidovou, Jitku Plojharovou a Mgr. Kateřinu 

Babickou. Kontrolní komise byla zvolena ve složení Bc. Rostislav Kuboušek a Radko 

Mikulenka. V 19:20 hodin bylo Valné shromáždění řádně ukončeno.  

 

Zážitkový kurz Táborová akademie podzim 
na Šumavě (4. - 6. 11. 2016) 

O podzimním víkendu 4. - 6. 11. 2016 organizoval 

RADAMBUK Zážitkový kurz Táborová akademie podzim 

na Šumavě. Program připravili lektoři ze Salesiánského 

střediska mládeže - DDM Č. B. do školicího střediska Kvilda na Šumavě. Kurzu se účastnilo 

10 instruktorů a vedoucích ze spolků dětí a mládeže, kteří si vyzkoušeli zážitkovou 

pedagogiku na vlastní kůži a načerpali nové nápady na své akce a tábory. 

 

Halloween s čápem Klapíkem (7. 11. 2016) 

V pondělí 7. 11. 2016 navštívily RADAMBUK děti z Dětského 

diagnostického ústavu v Homolích a ze Střediska výchovné 

péče Č. B., aby společně vyráběly s pracovníky ICM Č. B. 

halloweenské dekorace a strašidelné masky. Akce se 

zúčastnilo 15 dětí.  
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Přednáška Work and Travel USA (8. 11. 2016) 

Dne 8. listopadu 2016 se v Informačním centru pro mládež 

v Českých Budějovicích uskutečnila přednáška na téma práce 

a cestování v USA. Zástupci společnosti Smaller Earth 

představili zahraniční programy Camp Leaders a Resort 

Leaders. Posluchače seznámili s odlišnostmi prezentovaných 

programů, vlastními zážitky i možnostmi cestování po skončení pobytů. Přednášku navštívilo 

20 studentů středních i vysokých škol. Po předání informací i osobních zkušeností 

přednášející nabídli prostor pro dotazy. Zájemci se domluvili na postupu registrace, převzali 

si kontaktní údaje. 

 

Výlet s čápem do Techmánie v Plzni 
(20. 11. 2016) 

V neděli 20. 11. 2016 se vydaly 2 autobusy plné dětí 

a vedoucích z členských spolků RADAMBUK směr Plzeň. Cílem 

výletu bylo plzeňské science center Techmania. Děti 

si vyzkoušely stovky interaktivních exponátů, které jim 

pomohly vysvětlit různé přírodní jevy a zákonitosti, zjistily, že i fyzika může být 

dobrodružství, navštívily 3D planetárium a zábavné vědecké show. Akce se zúčastnilo 90 dětí 

a vedoucích, kteří strávili den plný zábavy a  přivezli si domů nové poznatky a zkušenosti. 

 

Kurz 1. pomoci pro děti - K záchraně lidského 
života stačí Vaše dvě ruce (21. 11. 2016) 

V pondělí 21. 11. 2016 připravil RADAMBUK kurz 1. pomoci 

pro děti a mládež ze Střediska výchovné péče v Českých 

Budějovicích a Diagnostického ústavu v Homolích. 

Pod vedením lektorky Oblastního spolku Českého červeného 

kříže České Budějovice  se děti naučily, že k záchraně lidského života stačí 2 ruce, vyzkoušely 

si přivolat záchrannou službu, masáž srdce a ošetřit krvácení.  
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Příběhy bezpráví (22. 11. 2016) 

V úterý 22. listopadu 2016 se za spoluúčasti Informačního 

centra pro mládež v Českých Budějovicích uskutečnilo 

promítání dokumentárních snímků na téma „Příběhy těch, 

kteří opustili své domovy“, a to v rámci projektu Příběhy 

bezpráví (vzdělávací program Jeden svět na školách). 

Promítání se zúčastnili studenti Vyšší odborné školy a Střední školy, s. r. o. České Budějovice. 

Po zhlédnutí snímku následovala otevřená beseda se studenty.  

 

Jednání předsednictva RADAMBUK (22. 11. 2016) 

V úterý 22. 11. 2016 se sešlo předsednictvo RADAMBUK na jednání od 14 hodin v prostorách 

RADAMBUK. Schválilo  Směrnici o hlasování procedurou "per rollam" a přijalo nový členský 

spolek ICM Jindřichův Hradec z.s. 

 

Cena Přístav ČRDM (24. 11. 2016) 

Cena Přístav je symbolickým výrazem uznání vytipovaným 

představitelům veřejné správy a samosprávy, často na místní 

či regionální úrovni (ale i firmám) za jejich přínos k rozvoji 

mimoškolní výchovy. Cenu Přístav každoročně uděluje Česká 

rada dětí a mládeže.  

ČRDM udělila Ceny Přístav za rok 2016 a byl to večer velice příjemný. Slavnostní večer 

spojený s předáním ocenění se uskutečnil 24. 11. 2016 v 18:30 v Praze v Písecké Bráně. Cenu 

obdržela také paní Jolana Fuxová, pracovnice odboru školství magistrátu města Č. B., kterou 

nominoval RADAMBUK. 

Rádi bychom tímto paní Fuxové poděkovali za spolky dětí a mládeže v Č. B., za její 

dlouholetou spolupráci se spolky. Jako administrátor dotačního programu města Č. B. 

na podporu volnočasových aktivit aktivně spolupracuje se spolky dětí a mládeže, při zavedení 

elektronického podávání žádostí o dotace v oblasti volnočasových aktivit informovala 
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na setkání RADAMBUK zástupce spolků, jakým způsobem dotace podávat a vyúčtovávat, je 

vždy nápomocna spolkům, pokud mají dotazy nebo potřebují  pomoc s  podáváním žádostí 

o dotace nebo s vyúčtováním. 

 

Vánoční setkání v Divadle U Kapličky – Past 
na Ptáčka (3. 12. 2016) 

V sobotu 3. 12. 2016 pozval RADAMBUK děti z členských 

spolků na Vánoční setkání v Divadle U Kapličky. Děti přivítal 

Mikuláš, čerti a andělé, kteří rozdávali mikulášské perníčky. 

V 11:30 hodin začalo představení divadla Pohádková rezervace s názvem Past na Ptáčka. 

Mnozí z dětí nebo vedoucích se stali také herci, aniž by to předem tušili. V sále vládla veselá 

nálada, po ukončení představení herci Pohádkové rezervace v čele s panem Ptáčkem 

podepisovali dětem cokoliv. Setkání se zúčastnilo 120 dětí a vedoucích ze spolků 

RADAMBUK.  

 

Vánoční setkání v RADAMBUK (13. 12. 2016) 

V úterý 13. 12. 2016 společně poseděli vedoucí ze spolků 

RADAMBUK u dobrého jídla a vánočního punče v prostorách 

RADAMBUK. Vládla příjemná vánoční atmosféra 

a za doprovodu kytar zpívali koledy.   
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Sbírka brýle pro Afriku 

RADAMBUK spolupracoval v roce 2016 s Dětskou 

organizací Fénix o.z. na veřejné sbírce Brýle 

pro Afriku. V ČR se nám podařilo nasbírat celkem 

464 kusů brýlí. 

Děkujeme všem dárcům! 

 

 

 

 

 

 

Webové stránky www.jihocesketabory.cz 

RADAMBUK je od roku 2013 provozovatelem webu www.jihocesketabory.cz. Záměrem webu 

je veřejnosti v Jihočeském kraji poskytnout co nejkomplexnější nabídku letních táborů, 

táborových základen a  tábořišť nejen členských spolků RADAMBUK. 

Nabídka táborů a táborových základen je neuvěřitelně široká. Nabízíme možnost se v této 

nabídce orientovat, možnost rodičům vybrat pro své dítě ten nejvhodnější tábor 

a pořadatelům akcí tu nejvhodnější táborovou základnu nebo tábořiště. Organizátoři táborů, 

majitelé nebo provozovatelé táborových základen či tábořišť mohou registrovat své nabídky 

zdarma na dobu neomezenou, sami si mohou své údaje aktualizovat. Jak vybrat ten správný 

tábor? Odpověď na tuto otázku a spoustu dalších praktických informací najdete v sekci 

Ke stažení. Naším přáním je radost dětí z prožitých táborových pobytů a spokojenost jejich 

rodičů. 

  

http://www.jihocesketabory.cz/
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Středisko vzdělávání „MAJÁK“ 

v roce 2016 

 

 

RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. v letošním roce zorganizoval zejména 

pro zájemce z členských spolků, ale také pro veřejnost sedmnáct kurzů vzdělávání. 
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Kurz Termín Místo konání 
Počet 

účastníků 

Instruktor, rádce oddílu I. 4. - 6. 3. 2016 
RADAMBUK 

České Budějovice 25 

Instruktor snowboardingu, lyžování 
akreditace MŠMT 

21. - 24. 2. 2016 Kozí Pláň, Kaplice 2 

Seminář vedení účetnictví 
ve spolcích – účetní uzávěrka 

8. 3. 2016 
RADAMBUK 

České Budějovice 
11 

Hlavní vedoucí dětského tábora 
akreditace MŠMT 

18. - 20. 3. 2016 
RADAMBUK 

České Budějovice 
11 

Řešení mimořádných událostí 
na akcích s dětmi pro pracovníky 
s dětmi a mládeží 

1. 4. 2016 
HZS JčK 

Pražská tř., České Budějovice 
39 

Opakovací Kurz Zdravotník 
zotavovacích akcí 
akreditace MŠMT 

4. a 9. 4. 2016 
RADAMBUK 

České Budějovice 
7 

Instruktor nízkých lanových aktivit 
akreditace MŠMT 

14. - 17. 4. 2016 Vávrovka, Kardašova Řečice 12 

Vedoucí dětského kolektivu I. 22. - 24. 4. 2016 
RADAMBUK 

České Budějovice 
22 

Zdravotník zotavovacích akcí 
akreditace MŠMT 

29. 4. - 1. 5. 2016 
6. - 8. 5. 2016 

RADAMBUK 
České Budějovice 

5 

Instruktor cykloturistiky 
akreditace MŠMT 

12. - 15. 5. 2016 Lipno nad Vltavou 3 

Táborová akademie jaro 13. - 15. 5. 2016 Tampír u Nových Hradů 19 

Instruktor vodní turistiky – vodácký 
instruktor 
akreditace MŠMT 

19. - 22. 5. 2016 
23. - 26. 6. 2016 

České Vrbné, řeka Vltava 4 

Vedoucí dětského kolektivu II. 3. - 5. 6. 2016 
RADAMBUK 

České Budějovice 
13 

Instruktor, rádce oddílu II. 3. - 5. 6. 2016 
RADAMBUK 

České Budějovice 
10 

Facebook pro neziskovky – 
začátečníci a mírně pokročilí 

6. 10. 2016 
RADAMBUK 

České Budějovice 
8 

Táborová akademie podzim 4. - 6. 11. 2016 Kvilda, Šumava 12 

Kurz 1. Pomoci pro děti – K záchraně 
lidského života stačí 2 ruce 

21. 11. 2016 
RADAMBUK 

České Budějovice 
25 

  

http://www.radambuk.cz/kurz-reseni-mimoradnych-udalosti-na-detskych-taborech-pro-pracovniky-s-detmi-a-mladezi/
http://www.radambuk.cz/kurz-reseni-mimoradnych-udalosti-na-detskych-taborech-pro-pracovniky-s-detmi-a-mladezi/
http://www.radambuk.cz/kurz-reseni-mimoradnych-udalosti-na-detskych-taborech-pro-pracovniky-s-detmi-a-mladezi/
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Mládežnické iniciativy 

Mládež kraji – Jihočeský kraj 2016 

 

 

Mládež kraji je projekt, v němž se mladí lidé aktivně a přímo účastní činností, které si sami 

navrhnou, a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Projekt iniciují, vytvoří 

a zrealizují sami mladí lidé. Projekty iniciativ mládeže pomáhají rozvíjet osobnost mladých 

lidí a přináší změnu a prospěch veřejnosti (zejména v okolí, kde mladí lidé žijí). 

Projekty jsou určeny skupinám mládeže ve věku do 26 let a mohou být zaměřeny na kulturu, 

sport, životní prostředí, lidská práva (multikulturní prostředí), volný čas, zdravý životní styl, 

sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života.  

MŠMT přidělilo v roce 2016 Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje dotaci ve výši 260 000 

Kč. Z této částky bylo rozděleno na jednotlivé projekty mládeže 200 00 Kč. Zbylou částku 

ve výši 60 000 Kč použila Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje na mzdové náklady 

administrátora projektu.  

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje zorganizovala pro zájemce o přidělení podpory 

projektů Mládež kraji 2016 seminář, který se konal v neděli 5. 6. 2016 od 8 hodin 

v prostorách  Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje, 

Husova tř. 45, České Budějovice. Náplní semináře byl 

projektový management.  

V roce 2016 Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 

zrealizovala spolu s mládežnickými realizátory 13 projektů. 

Celkem do projektů Mládež kraji – Jihočeský kraj bylo 

v roce 2016 zapojeno 992 účastníků a 111 organizátorů 

akcí.  
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Projekty roku 2016 Mládež kraji – Jihočeský kraj 

Název projektu 

Dotace 
hrazená MŠMT 

Mládež kraji 
v Kč 

Vypouštění balónků na Máji s mikulášskou 5 000,00 Kč 

Zábavný den 15 000,00 Kč 

Studentské přednášky 5 000,00 Kč 

Kde se všude skrývá matematika II. 15 000,00 Kč 

Malá inventura - doprovodný program 40 000,00 Kč 

Za jeden provaz 7 500,00 Kč 

Famfrpálový turnaj 2016 20 000,00 Kč 

S lesem jsme kamarádi - poznáváme, pomáháme 40 000,00 Kč 

Vodácký výcvik na Vltavě 10 000,00 Kč 

Kájovský koloběžka cup 3 000,00 Kč 

Kájovský střelecký trojboj 5 000,00 Kč 

Milda Dubulík 19 500,00 Kč 

Outdoor adrenalin akademie 15 000,00 Kč 

Celkem 200 000,00 Kč 
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Vypouštění balónků na Máji s mikulášskou 

Projektem Vypouštění balónků na Máji s mikulášskou jsme se zapojili  do celorepublikové 

akce Českého Ježíška.  U Komunitního centra Máj v Českých Budějovicích se ve 14:45 hodin 

začali scházet první děti a rodiče , které uvítal anděl na chůdách z divadelní společnosti 

Chůdadlo a začali psát přáníčka k Ježíškovi, která byla uvázána na balóncích. V 15:15 hodin 

vzlétlo na pokyn Václava Vydry z Rádia Impuls k obloze 308 balónků s přáníčky k Ježíškovi. 

Mezi děti přišel Mikuláš s andělem a čerty, kteří pro děti připravili soutěže - přikládání uhlí 

do kamen, tunel do pekla, čertovské puzzle, výtvarnou vánoční dílnu a další soutěže. 

Na 16:30 hodin připravila divadelní společnost 

Chůdadlo ohnivou show, pro rodiče byl 

připraven teplý punč a pro děti teplý vánoční 

čaj.   Na akci panovala příjemná předvánoční 

atmosféra. V 17 hodin se začali  účastníci 

rozcházet domů s přáním, aby jim Ježíšek 

poslané přání na balónku splnil a prožili 

pohodové Vánoce.   

 

Zábavný den 

Dne 28. 9. 2016 jsme na statku ve Skřidlech uspořádali pro děti Zábavný den. V průběhu dne 

děti soutěžily v různých disciplínách – vyzkoušely si, jaké je to být koňmi a zaběhly 

si parkur na čas. Mezi další soutěže patřila židličkovaná a házení podkov na terč z jedoucího 

koně. Svoji zručnost si děti potrénovaly při „dojení“ gumové rukavice a mozkové buňky 

potrápily v menším všeobecném kvízu.  

Program byl doplněn Mini školičkou práce 

s bičem, tvořením a výrobou pamlsků 

pro zvířata, prohlídkou statku a seznámení 

se zvířaty na statku a ukončen společným 

opékáním buřtů. Do projektu se zapojili 

celkem 4 realizátoři a Zábavného dne 

se zúčastnilo celkem 20 dětí.  
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Studentské přednášky 

V rámci projektu Studentské přednášky jsme zrealizovali sérii 3 přednášek - Korupce v Česku, 

Sexuální vztahy a Taiwan pro studenty Jihočeské univerzity  i pro širokou veřejnost. 

Přednášky byly zaměřeny na příběhy z praxe, osobní rozvoj a další zvyšování dovedností 

mladých lidí. Kromě 3 hlavních přednášek byla ještě připravena malá přednáška, na kterou 

byli pozváni účastníci a organizátoři z organizací AIESEC České Budějovice a Studentské unie 

JU. Tato přednáška měla ukázat, jak spolu přednášky souvisí a jak navazují na program OSN - 

Sustainable Development Goals. Přednášek se zúčastnilo celkem 159 mladých lidí.  

 

Kde se všude skrývá matematika II. 

Hlavním cílem projektu bylo představit žákům ZŠ zajímavé oblasti matematiky, a tím vzbudit 

jejich zájem o tuto disciplínu. Přednášky  se konaly 11. 11. 2016 ve 3 učebnách Jihočeské 

univerzity. Jmenujme názvy přednášek - Flexagony, 

Matematické hříčky a hlavolamy, Zlatý řez, 

Matematika a náhoda, Aplikace ve finanční 

matematice a další... V závěru proběhlo vyhlášení 

vítězů soutěží, kteří získali odměny. Akce se zúčastnilo 

120 žáků z 5 ZŠ a gymnázií. 

 

Malá inventura - doprovodný program 

Projekt Malá inventura v ČB 2016 - Doprovodný program doplnil hlavní program festivalu 

Malá inventura o další zajímavé kulturní počiny. Festival Malá inventura se konal ve dnech 

27. 9. - 2. 10. 2016. Během festivalu se konalo několik workshopů (workshop s francouzskými 

performery Dorky Bouzkové -  sestavení si divadla do krabice apod.), instalovali jsme 

kavárenskou výstavu "Theatroom", dále jsme spolupracovali s Ateliérem 3D Jihočeského 

divadla. V rámci festivalu byla uspořádána interaktivní prohlídka budovy Jihočeského divadla, 

přizvali jsme k přednášce o práci grafika hlavního grafika Malé inventury Davida Kakalíka. 

Vytvořili jsme spolu s organizátory bohatý program, který zapadal do koncepce 

festivalu. Do projektu bylo zapojeno 10 členů organizačního týmu.   
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Za jeden provaz 

Workshop Za jeden provaz – se uskutečnil  8. 10. 2016 v Jedovarech u Trhových Svinů. 

Zajistili jsme materiál a odborné instruktory. Na úvod proběhlo seznámení s bezpečností 

a materiálem. Poté proběhla názorná ukázka uzlů 

a přípravy nízkých lanových překážek. Po krátké 

názorné ukázce byli zapojeni všichni účastníci do stavby 

dalších překážek. Po stavbě překážek proběhlo školení 

o bezpečnosti na překážkách a následně jejich 

„testování“. Workshopu se zúčastnilo 10 účastníků, 

kteří pracují s mládeží či dětmi a získané dovednosti 

dále využívají při svých volnočasových aktivitách.  

 

 

 

Famfrpálový turnaj 2016 

Cílem projektu bylo připravit pro děti a mládež víkend v kouzelnické škole Bradavice 

na motivy knihy Harry Potter. Účastníci se rozdělili do jednotlivých družstev - kolejí, které 

mezi sebou  soutěžili v různých disciplínách, hlavním turnajem byl Famfrpál. Akce se konala 

v termínu 29. - 31. 7. 2016 na táborové 

základně u Velešína. Každá kolej měla 

svou barvu pláště, který účastníci získali 

a nosili na sobě po celou dobu akce. 

Na Famfrpálový turnaj si museli vyrobit 

létající košťata, turnaj probíhal v několika 

soutěžních kolech, vítězná kolej získala 

odměny a pohár. Akce se zúčastnilo 

40 účastníků ve věku 8 – 18 let 

a 10 organizátorů.  
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S lesem jsme kamarádi - poznáváme, pomáháme 

Cílem projektu bylo připravit branný závod v lese za sídlištěm Máj pro děti a rodiče 

se stanovišti a úkoly zaměřenými na téma les. Akce se konala 10. 6. 2016. Pětičlenné hlídky 

se vydaly na cestu lesem, kde bylo připraveno 10 vědomostních a dovednostních stanovišť - 

poznávání lesních živočichů, ryb, rostlin, 

jak se chováme v lese, potravní řetězce, 

hod na cíl, druhy ohňů, nízké lanové 

aktivity, slacklining, v cíli střelba 

z laserových zbraní, pečení buřtů a zpěv 

při kytaře. Po splnění všech úkolů (děti 

sbíraly do startovní karty razítka) získaly 

v cíli odměnu. Akce se zúčastnilo 70 dětí, 

40 rodičů a 20 organizátorů, kteří na závěr 

vyčistili les od odpadků. 

 

 

Vodácký výcvik na Vltavě 

V rámci projektu Vodácký výcvik na Vltavě 10. - 12. 6. 2016 jsme připravili víkend na řece 

Vltavě pro děti a mládež. Cílem bylo seznámit účastníky se zásadami vodáctví a s tradicí 

vodáctví v ČR. Po následném 

teoretickém vyškolení bylo hlavní 

náplní si vše vyzkoušet prakticky 

pod dohledem vodáckého instruktora. 

Na závěr víkendu absolvovali účastníci 

Kurz záchrany tonoucího. Výcviku 

se zúčastnilo 18 účastníků. 
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Kájovský koloběžka cup 

Závody, které se konaly 5.12. a 17.12.2016  v Kájově, byly organizovány jako jízda 

na koloběžce přes různé překážky, slalom, závod na rychlost, porovnání  rychlosti jízdy 

na koloběžce s rychlostí modelu aut na vysílačku a v neposlední řadě hraní her s dopravní 

tematikou, kde si děti ověřovaly 

a získávaly nové vědomosti o silničním 

provozu a jeho pravidlech. Děti 

se obeznámily s koloběžkou, jízdou na ní 

a uvědomily si, že pokud s koloběžkou 

jezdí po silnici nebo chodníku, tak pro ně 

platí dopravní předpisy, které je potřeba 

dodržovat a že musí dbát na bezpečnost 

svojí i ostatních účastníků silničního 

provozu. Turnaje se zúčastnilo 40 dětí 

a 4 organizátoři. 

 

Kájovský střelecký trojboj 

První kolo trojboje – paintballový závod se uskutečnil 30. 10. 2016 za účasti deseti 

mládežníků ve věku 14 – 19 let.  Střílení z laserové vzduchovky a pistole pak proběhlo 

5. 12. 2016 a ve 3. kole 17. 12. 2016 

 střílely děti ze vzduchové pistole. 

Projekt jsme realizovali v Kájově. Děti 

i mládež jsme obeznámili 

s jednotlivými druhy zbraní a poučili 

o bezpečnosti jejich užívání. 

Na projektu se podíleli 4 organizátoři, 

trojboje se zúčastnilo 30 dětí 

a 10 mládežníků. 
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Milda Dubulík a přátelé 

Projekt se snažil prožitkem představit dětem školního věku tradiční svátky, jejich zvyky, jídla 

a tradice – Halloween a Vánoční svátky. Uspořádali jsme pro děti 2 víkendové pobyty 

na Šumavě, kde je dubový panáček jménem Milda Dubulík se svátky seznámil, připravil jim 

různé úkoly, aktivity a hry. Na Halloweenský víkend si děti připravily kostýmy, dlabaly dýně, 

hrály noční hru, otevřeli jsme výtvarnou dílnu, kde vyráběly kostlivce a další dekorace a vařily 

dýňovou polévku. Vánoční víkend 

na šumavské Kvildě strávily děti spolu 

s Mildou Dubulíkem na horách, slavily 

Vánoce, zdobily stromeček, rozdávaly dárky 

kamarádům, zdobily stromeček 

pro zvířátka, zpívaly v kostele koledy, 

připravovaly tradiční vánoční jídla 

a cukroví. Na 3. jednodenní akci si děti 

zkusily připravit vánoční bramborový salát. 

Celkem se projektu zúčastnilo 95 dětí a 9 

realizátorů projektu. 

Outdoor adrenalin akademie 

Cílem projektu bylo připravit pro děti a mládež víkend outdoorových aktivit. Akci jsme 

připravili na termín 5. -7. 8. 2016 na táborovou základnu u Velešína. Soutěžící jsme rozdělili 

do týmů. Každý tým si zvolil jméno a svého kapitána. Jejich úkolem bylo během víkendu plnit 

aktivity, které jsme pro ně připravili - nízké a vysoké lanové aktivity, horolezecká stěna, 

turnaj v minigolfu, střelba ze vzduchovky, luků, praku, házení šipek, poznávání stromů, keřů 

a bylin, zvířat, mapových značek, uzlování, hra v lese s laserovými zbraněmi, noční hra... 

Soutěžící získali drobné odměny – trička, 

baterky a diplomy. Akce se zúčastnilo 

40 účastníků ve věku 8 – 18 let 

a 10 organizátorů. Účastníci strávili 

aktivní víkend v přírodě s přáteli, naučili 

se nové poznatky, získali nové 

zkušenosti a přátele.  
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Část IV. - Hospodaření 
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Děkujeme za spolupráci  

RADAMBUK děkuje za spolupráci v roce 2016 těmto institucím a organizacím: 

 Česká rada dětí a mládeže 

 NICM - Národní informační centrum pro mládež 

 Informační síť pro mládež v ČR 

 NUV – Národní ústav pro vzdělávání 

 Komora krajských rad dětí a mládeže 

 Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje 

 Městská policie České Budějovice 

 Sportovní zařízení města České Budějovice, p.o. 

 Landesjugendreferat Linz 

 Dětská organizace Fénix Mlynky Slovenská republika 

 Naturfreunde Horní Rakousko 

 Europe Direct České Budějovice 

 Eurodesk – Evropská informační síť pro mládež 

 Europass 

 Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 

 Oblastní spolek ČČK České Budějovice 

 BESIP Ministerstva dopravy ČR 

 Agentura Kultur – Kontakt 

 Dopravní podnik města České Budějovice 

 IGY Centrum 

 Madeta 

 Tiskárna InPress 

 Nákupní centrum Géčko 

 Hopsárium – Svět rodinné zábavy 

 Lanový park Máj 

 Jihočeský kalendář.cz 

 Borovice.cz 

 Vyladěný internet.cz 

 Jan Zvánovec 

 Evocati s r.o. 

 PRESA s.r.o. 
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 Tělovýchovná škola, půjčovna lodí a sportovního materiálu Vydra 

 BP Sport České Budějovice 

 THEIA – krizové centrum o.p.s. 

 Věda nás baví, o.p.s. 

 Baby club Šikulka, z.s. 

 ELEC 

 Sdružení dobrovolných hasičů České Budějovice 

 TJ Karate České Budějovice 

 Československá obec legionářská z.s. 

 Ing. Alena Čarvašová – Amité 

 Středisko výchovné péče České Budějovice 

 Dětský domov se školou a Dětský diagnostický ústav v Homolích 

 VosSs s.r.o. 

 Smaller Earth 
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Děkujeme za podporu 

Činnost RADAMBUK byla v roce 2016 podpořena v rámci dotací, grantů a sponzorských darů 

z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva obrany, Ministerstva práce 

a sociálních věcí – Evropský sociální fond, Jihočeského kraje, Statutárního města České 

Budějovice, společnosti E.ON ČR, s.r.o.,. a Lesů ČR, s.p. 

 

            

 

RADAMBUK děkuje za podporu všem dobrovolníkům a organizátorům, kteří se podíleli 

na přípravách akcí a členským spolkům za spolupráci, které si velmi vážíme. Těšíme 

se na další společné akce i v dalším roce. 

RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. je velmi vděčna za poskytnuté 

finanční prostředky všem donátorům a sponzorů, dotace pomohly poskytnout základní 

služby jak pro své členské spolky, tak i pro širokou veřejnost. 

 

Sestavila: Mgr. Kateřina Babická 

 

V Českých Budějovicích 29. března 2017      

Ing. Peter Padúch 

   předseda RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

Sídlo: Husova tř. 622/45, 370 05 České Budějovice 

E-mail: info@radambuk.cz, kancelar@radambuk.cz     Tel.: 775 644 101, 775 644 003 

IČ: 26516519        Bankovní spojení: 2300816799/2010 
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