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Tisková zpráva ICM ČB č.2/2013                                       v Českých Budějovicích, 23.4.2013  

 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ ČESKÉ BUDĚJOVICE 
 
    Dne 23.4.2013 od 11.00 hod proběhlo slavnostní otevření Informačního centra pro mládež 
České Budějovice, kterého zúčastnili za Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy  Eva 
Hampejsová, za Krajský úřad JčK Mgr. Václav Průcha, za odbor kultury a cestovního ruchu 
Magistrátu města České Budějovice Mgr. Blanka Bezručová , za Výbor pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva Jihočeského kraje jeho předsedkyně RNDR. Jana 
Krejsová, za ČRDM Ondřej Šejtka, za Národní informační centrum mládeže Mgr. Šárka 
Kušková, za Asociaci pro rozvoj ICM Vlastimil Kopeček, za významného podporovatele 
projektů pro děti a mládež v našem kraji společnost E.ON paní Pavla Kubíčková a další vážení 
hosté. 
    
    
  
                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Akce proběhla v nově zrekonstruovaných prostorách ICB ČB na adrese Husova 622/45 
v Českých Budějovicích, jehož zřizovatelem je RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského 
kraje sídlící na stejné adrese. 
 
   Na úvod promluvil pan Petr Novák, předseda RADAMBUKu, o vzniku myšlenky, její realizaci 
a plánům do budoucna a poté předal slovo Bc. Dušanovi Brodskému, který je hlavním 
garantem projektu ICM ČB. Ten přítomným představil nabídku služeb, personální obsazení, 
webové stránky projektu a další aktivity, které informační centrum nabízí. 
 
   Přítomní hosté projektu popřáli hodně úspěchů a v rámci svých kompetencí nabídli 
podporu a vzájemnou spolupráci. 
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-Služby ICM Č.B. jsou primárně zaměřeny na požadavky a zájmové cíle dětí a mládeže do 26 
let, poskytování informačního servisu je však určeno široké veřejnosti. 
 
Další poskytované služby: 
- Návštěvníci zde mohou pracovat na počítači, tisknout dokumenty, vázat diplomové práce a    
  ročenky, vyhledávat na internetu, používat e-mailovou poštu. 
- Zajištění nebo možnost výroby placek (buttonů) dle vašeho návrhu. 
- Organizování maturitních plesů, koncertů, seminářů, besed a klubových akcí 
- Pronájem prostor pro pořádání akcí s bohatým zázemím a technickým vybavením. 
- Poskytování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků s dětmi a mládeží. 
- Předprodej vstupenek na kulturní a jiné společenské akce v síti CBsystem 
 
Otevírací doba pro veřejnost: 
 

 
Po předchozí domluvě lze domluvit návštěvu i mimo tyto 
stanovené hodiny. 
 
 

 
-Všechny naše služby týkající se informací a poradenství poskytujeme bezplatně 
v elektronické nebo tištěné podobě. 
 

Kontaktní údaje: 
 

http://www.icmcb.cz                                  icmcb@radambuk.cz 
                          telefonní kontakt 776 342 234, 775 644 101 
 

Adresa: 

Husova 622/45 v blízkosti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.   

                                    

Pondělí:   10.00 – 15.00 hodin 
Úterý:       10.00 – 18.00 hodin 
Středa:     10.00 – 15.00 hodin 
Čtvrtek:    10.00 – 15.00 hodin 
Pátek:       10.00 – 15.00 hodin 
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