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Usnesení a záznam z jednání 1. Výkonné rady 

RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE JIHOČESKÉHO KRAJE 
konaného dne 14.2.2013, Husova 45, Č. Budějovice 

 
Účastníci:  
viz. Prezenční listina 
Omluvili se: Duha Husot, Royal Rangers, RC Emanuel, Sdružení hasičů ČMS JčK. 
 
1. Zahájení  
Vladimír Petráš přivítal sdružení na jednání 1. Výkonné rady RADAMBUK. Čas zahájení jednání: 17,15 
hodin. Celkový počet mandátů byl 37, podle prezenční listiny bylo vydáno 11 mandátů. Výkonná rada 
nebyla v tomto čase usnášeníschopná. Hlasování bylo odloženo dle Stanov RADAMBUK o hodinu později, 
kdy je Výkonná rada usnášeníschopná v jakémkoliv počtu.  
 
2. Program jednání Výkonné rady 
V. Petráš předložil Návrh programu jednání Výkonné rady RADAMBUK a přivítal přítomné na jednání. 
 
3. Zpráva o činnosti Předsednictva a kanceláře RADAMBUK 
V. Petráš informoval Výkonnou radu o činnosti a jednáních Předsednictva RADAMBUK v měsíci leden 2013 
– viz. příloha - Činnost Předsednictva a kanceláře RADAMBUK leden 2013. 
Výkonná rada RADAMBUK bere Zprávu o činnosti Předsednictva a kanceláře RADAMBUK leden 2013 na 
vědomí. 
 
4. Ekonomika  
4.1. Rozpočet RADAMBUK na rok 2013 
RADAMBUK obdržel 35 000 Kč na akci Bambiriáda od Statutárního města Č.B. a 150 000 Kč od MŠMT na 
celoroční činnost.  
 
4.2. Skartační řád 
Návrh Skartačního řádu RADAMBUK obdržela sdružení v předstihu před jednáním Výkonné rady 
RADAMBUK. 
 
5. Malá energetická akademie 2012 – 2013 
Akce vyhlášení vítězů 3.- 5. stupně – 27. – 28.2.2013 Dinopark, 6.4.2013 Lanový park, 24.5.2013 
Bambiriáda. 
Hodnotící komise se sejde 19.2.2013 v kanceláři RADAMBUK. 

 
6. Bambiriáda 2013  
6.1. Motto  
P. Novák se zúčastnil 17.1.2013 schůzky měst na ČRDM. Zápis z jednání v příloze. Motto – Dětství 
v proměnách času, zkusíme se vrátit v čase zpět a ukázat, jak si hrály děti dříve. Soutěžní disciplíny 
vztahující se k tomuto tématu budou rozděleny mezi sdružení a děti budou muset všechna sdružení obejít. 
Odměnou jim bude placka Bambiriády, kterou bude RADAMBUK vyrábět. 
 
6.2. Financování 
ČRDM zatím přislíbila pouze finance od sponzora České spořitelny 20 000 Kč. Ostatní finance si musí 
RADAMBUK získat sám od sponzorů. Kancelář RADAMBUK připravila dopis pro firmy – sponzory 
s návrhem spolupráce na projektu Bambiriáda 2013 nebo ICM Č.B. Dopis je také ke stažení na webu 
www.radambuk.cz. Prosíme sdružení o pomoc při získávání sponzorů z okruhu jejich známých…. 

http://www.radambuk.cz/dokumenty/003/cinnost_predsednictva_radambuk_3_4_2012.pdf
http://www.radambuk.cz/
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6.3. Místo konání  
Akce bude i v letošním roce v prostoru u Sportovní haly v Č.B. 24.-.26.5.2013. Bohužel nebude v letošním 
roce připravena mokrá varianta z důvodu obsazenosti Sportovní haly v pátek jinou akcí (akce jihočeských 
škol). V. Petráš se pokusí zajistit stavební buňky jako šatny, sklad. MM Č.B. nabídl možnost využití šaten 
na Plaveckém stadionu.  
 
6.4.Štáb Bambiriáda  
Schůzka 1. Štábu Bambiriády se bude konat ve čtvrtek 14.3.2013 v kanceláři RADAMBUK od 17,00 hodin.  
 
7. ICM Č.B. 
Slavnostní zahájení provozu ICM Č.B. s hosty se bude konat začátkem dubna 2013. KT Studio připravuje 
nový web ICM, který bude v březnu 2013 spuštěn. 
 
8. Akce a projekty na rok 2013  
8.1. Najdi si svého koníčka  
Náborová akce na náměstí ve spolupráci s E.ON bude koncem září v rámci akce Den bez aut. P. Novák 
domluví s P. Kurzem spolupráci na akci s Cassiopeiou. V. Petráš se pokusí připravit na akci soutěž 
v Eskymování. 
 
8.2. Letní tábory 
Akce propagace letních táborů v měsíci dubnu 2013 se konat nebude z důvodu nezájmu sdružení o tento 
termín. Některá sdružení by měla zájem o akci Last minute tábory 2013 koncem června.  
 
8.3. Putovní výstava členských sdružení RADAMBUK 
RADAMBUK připraví a vyjedná výstavu panelů členských sdružení v září na radnici Č.B., v říjnu v Č. 
Krumlově v CPDM a v listopadu v budově KÚ JčK.  
 
8.4. Projekt ČEZ – Lokalizace táborových základen 
RADAMBUK podal firmě ČEZ projekt, výsledky budou známy v dubnu 2013. RADAMBUK zadal firmě KT 
Studio přípravu nového webu, který bude spuštěn v březnu 2013. Bude se jednat o nabídku táborů, 
táborových základen a lokalizaci tábořišť, o které vede P. Novák jednání s HZSi a KHS. 
 
9. Různé 
9.1. Prodloužení členství na rok 2013 
Termín prodloužení členství na rok 2013 byl 8.2.2013, kancelář rozešle sdružením, která ještě členství 
neprodloužila nebo nedodala Stanovy, doklad o volbě statutárního zástupce a doklad přidělení IČ výzvu, 
aby tak učinila do 10 dnů. Pokud nebudou dokumenty doplněny, bude ukončení jejich členství řešeno dle 
Stanov RADAMBUK. 
 
9.2. Porada Komory krajských rad 10.1.2013 
P. Novák se zúčastnil jednání Komory Krajských rad dětí a mládeže. Zápis z jednání v příloze.  
 
9.3. Výroční zpráva RADAMBUK 2012 
Sdružení obdržela návrh Výroční zprávy RADAMBUK 2012 bez účetní uzávěrky v předstihu. 
 
9.4. Spolupráce Výstaviště 
P. Novák byl osloven firmou Výstaviště k jednání o spolupráci. Viz. dokument v příloze. Jedná se o 
jednostranně výhodnou spolupráci pro Výstaviště, RADAMBUK zašle Výstavišti vyjádření, že v této formě 
nemají sdružení o spolupráci zájem, v jejich silách není tato spolupráce možná. 
 
9.5. Akreditace hlavní vedoucí táborů – lektoři 
Kurz bude naplánován dle lektorů v červnu 2013 na 1 víkend.  
Lektorování zatím nabídla I. Pudichová – Země – nezemě, o.s. Lektora dodá také Š. Vondrášek od SaSM – 
DDM Č.B. 
Vzdělávací kurzy oddílový vedoucí, instruktor budou probíhat v září v rámci akce JVVZ. 
Zdravotník zotavovacích akcí v červnu 2013 na 2 víkendy. 
Seznam oblastí, na které hledá RADAMBUK lektory byl rozeslán na sdružení – viz. příloha. 
 
9.6. Nové logo RADAMBUK 
Současné logo RADAMBUK není dobře graficky zpracováno. RADAMBUK osloví studenty výtvarné školy 
v Písku a vyhlásí soutěž na nové logo.  
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10. Usnesení 1. Výkonné rady RADAMBUK 
Čas hlasování: od 18,15 hodin. 
 
Výkonná rada RADAMBUK schvaluje Skartační řád RADAMBUK.     
          pro:11 proti:0 zdržel:0 
 
Výkonná rada RADAMBUK schvaluje Výroční zprávu RADAMBUK 2012.    
          pro:11 proti:0 zdržel:0 
 
11. Schválení Usnesení 1. Výkonné rady RADAMBUK  
 
Výkonná rada RADAMBUK schvaluje Usnesení 1. Výkonné rady RADAMBUK ze dne 14.2.2013 
          pro:11 proti:0 zdržel:0 
 
12. Ukončení 
Čas ukončení jednání: 18,30 hodin. 
 
 
 
 
Přílohy:  
 
1) Prezenční listina Výkonné rady RADAMBUK 14.2.2013, 
2) Činnost Předsednictva a kanceláře RADAMBUK leden 2013, 
3) Skartační řád RADAMBUK 
4) Nabídka spolupráce Výstaviště Č.B. 
5) Výroční zpráva RADAMBUK 2012 
6) Návrh spolupráce na projektech Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje 
7) Zápis ze schůzky ČRDM Bambiriáda 17.1.2013 
8) Zápis ze zasedání Komory Krajských rad 10.1.2013 
9) Lektoři vzdělávacích kurzů 
 
 
V Českých Budějovicích dne 20.2.2013. 
 
Zapsala: Mgr. Kateřina Babická 
 
Ověřili:  
 
 
 
 
           _________________________________  ________________________________ 

Vladimír Petráš      Ing. Cyril Macho 
Člen Předsednictva     2. místopředseda 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje   Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 

 
 
 
 
 
 
 
 
         _________________________________ 

Petr Novák 
předseda 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje  

 

http://www.radambuk.cz/dokumenty/003/cinnost_predsednictva_radambuk_3_4_2012.pdf

