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Rok 2014 v Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje 
 
Milí přátelé,  
cílem Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje v roce 2014 bylo zajištění činnosti a rozvoje provozu 
střešní organizace, zkvalitňování poskytovaných služeb pro členské spolky dětí a mládeže, podpora 
vzdělávání dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží, rozvíjení vztahů se zahraničními partnery a 
prezentace spolků mezi veřejností. Mnoho cílů a plánů se nám podařilo naplnit, další na nás čekají 
v roce 2015.  
 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje se v roce 
2014 rozrostla a počet členských spolků se zvýšil 
z 34 na 52. Největší společnou akcí, kterou Rada 
dětí a mládeže Jihočeského kraje zorganizovala 
se svými členskými spolky, byla tradiční 
Bambiriáda 2014 v Českých Budějovicích, která 
přinesla radost a úsměv na rtech celkem 3158 
návštěvníkům.  
Již 6. rokem jsme byli organizátory soutěže 
zaměřené na energetiku a ekologii - Malá 
energetická akademie, do které se zapojují 
členské spolky ale i jednotlivci, rodiny a třídní 
kolektivy. Do soutěže se zapojilo 845 soutěžících. Pro členské spolky a soutěžící Malé energetické 
akademie jsme připravili akce s názvy Giganti doby ledové, Hopsárium, workshopy Objevária 
Optické klamy, Barvy a světlo a Vítejte v království, Výlet s čápem do Ekocentra Čapí hnízdo, 
Výlet s čápem do Techmánie, Halloween – Pojďte se bát s čápem a zorganizovali divadelní 
představení Zapomenutý čert s Mikulášskou nadílkou a  výtvarnou dílnou. Vedoucí členských 
spolků se spolu setkali v závěru roku na akci Vánoční setkání v RADAMBUK. Velký úspěch mezi 
dětmi měla výtvarná soutěž s názvem Dobrý skutek se vyplácí, do které se zapojilo 234 dětí. Soutěž 
byla doprovodnou akcí projektu 72 hodin, který v Jihočeském kraji Rada dětí a mládeže Jihočeského 
kraje koordinovala. Do projektu se také zapojila akcí Do světa her s čápem. Odpoledne s deskovými 
hrami se zúčastnily děti z členských spolků, ze Střediska výchovné péče v Č. Budějovicích a DDÚ 
Homole. 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je 
zřizovatelem Informačního centra pro mládež 
České Budějovice. Největším úspěchem 
v letošním roce se pro ICM Č.B. stalo udělení 
známky kvality „ ICM certifikované MŠMT“. 
Tento certifikát potvrzuje, že ICM Č.B. 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. 
využívá k informování veřejnosti web 
www.icmcb.cz a facebook. ICM Č.B. 
spolupracuje s Národním informačním centrem 
pro mládež (NICM), s Asociací pro podporu 

rozvoje informačních center pro mládež v ČR (AICM ČR) a s Jihočeskými informačními centry (JICM).  
 
 
 
 
 
 

http://www.icmcb.cz/
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Propagaci akcí členských spolků zajišťoval facebook, web www.radambuk.cz a web 
www.jihocesketabory, který propagoval tábory nejen členských spolků, ale i ostatních organizací 
pořádající tábory pro děti a mládež v Jihočeském kraji. Aktualizovali jsme Brožuru členských spolků 
Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje a nechali ji přeložit do německého jazyka a anglického jazyka 
pro zahraniční partnery. Z akcí propagujících členské spolky jmenujme Jihočeský kompas, 
Bambiriádu 2014, Den bez aut na českobudějovickém náměstí, Den otevřených dveří v Teplárně 
Č. Budějovice a akci Štěstí s překážkou. Z akcí byly na média rozesílány Tiskové zprávy.  
 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje byla i v letošním roce aktivním členem České rady dětí a 
mládeže, Komory Krajských rad dětí a mládeže a  Odborné skupiny mládež a sport Krajského úřadu 
Jihočeského kraje a Zemského referátu Linz za Horní Rakousko. Zástupci Rady dětí a mládeže 
Jihočeského kraje a Informačního centra pro mládež České Budějovice navštívili Informační centrum 
pro mládež v Linzi a v Rohrbachu. Další akcí mezinárodního setkání byla v Českých Budějovicích 
akce Bambiriáda 2014, kterou navštívili pracovníci Zemského referátu pro mládež z Horního 
Rakouska a z dětské organizace KINDERFREUNDE. Soutěžní disciplíny pro děti přivezli na 
Bambiriádu také členové Dětské organizace FÉNIX ze Slovenska. Spolupráci s Dětskou organizací 
FÉNIX ze Slovenska prohloubila Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje v rámci projektu Erasmus +. 
Mládežnická výměna s názvem „Here we go“ se konala 16. – 22. srpna 2014 na Slovensku v obci 
Prašice. Radu dětí a mládeže Jihočeského kraje reprezentovalo 5 účastníků. Setkání se zúčastnila 
kromě našich zástupců také mládež ze Slovenska, Rumunska, Lotyšska a Polska.  
 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje v letošním roce zorganizovala 9 vzdělávacích kurzů: Seminář 
vedení účetnictví ve spolcích, Zdravotník zotavovacích akcí, Instruktor, rádce oddílu, Oddílový 
vedoucí, Instruktor lanových aktivit – nízké a vysoké lanové překážky, Školení BOZP a PO pro 
zaměstnance spolků a Kurzy 1. pomoci zaměřené na děti v Táboře a v Českých Budějovicích. 
Další vzdělávací akcí byl seminář Rozjeď to s Tandemem a akce Banal Fatal uspořádaná ve 
spolupráci s Českou asociací paraplegiků – CZEPA. 

 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje zrealizovala v roce 2014 10 úspěšných projektů za podpory 
MŠMT ČR, Jihočeského kraje, Statutárního města Č. Budějovice, společnosti E.ON ČR, s.r.o a Lesů 
ČR, a.s..  
 
Do roku 2015 vcházíme s cílem rozšíření nabídky akcí pro členské spolky a veřejnost, zajištění 
činnosti Informačního centra mládež v Českých Budějovicích, uspořádáním vzdělávacího kurzu 
Instruktor vodní turistiky, Oddílový vedoucí, Instruktor oddílu, Zdravotník zotavovacích akcí a rozšíření 
spolupráce se spolky v Horním Rakousku a na Slovensku. Rádi bychom zachovali v Českých 
Budějovicích tradiční akci Bambiriáda, kterou jsme pořádali 15 let pod záštitou ČRDM. V roce 2015 
ČRDM již nebude tuto akci organizovat. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje bude tuto tradiční 
akci organizovat pod novým názvem Bamboška 2015. Informační centrum Č.B. připravuje akci pro 
vedoucí a instruktory oddílů JVVZ - Jihočeská výměna zkušeností. Věříme, že naše činnost bude 
nadále nejen smysluplná, ale také přínosná pro všechny děti, mládež i dospělé členských spolků, ale i 
pro širokou veřejnost v Jihočeském kraji. 
 

http://www.radambuk.cz/
http://www.jihocesketabory/
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Část I. 
Základní údaje 

 

RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 

 

Sídlo:  Lannova 63, 370 02 Č. Budějovice 

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

IČ:  26516519 

Spisová značka:   L 3164 vedená u Krajského soudu v 
Českých Budějovicích 

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

Číslo b.ú.:  572644389/0800  

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 
 

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 ČR byla 
zaregistrována 26.1.2001. 
 
Od té doby jsme ušli pořádný kus cesty k vytyčenému cíli, kterým je především servis spolkům dětí a 
mládeže nebo spolkům pracujícím s dětmi a mládeží. Základní funkce Rady dětí a mládeže 
Jihočeského kraje spočívá v reprezentativním zastoupení spolků dětí a mládeže kraje vůči orgánům 
státní správy a samosprávy kraje. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je přirozeným konzultantem 
a oponentem na veškeré 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. 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., Husova 45, České 
Budějovice. 
 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje k datu 31.12.2014 vystupuje jako zástupce 52 organizací, 
tedy 9 359 registrovaných členů.  
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Naše činnost 

 

Zastřešujeme spolky dětí a mládeže Jihočeského kraje a působíme jako servisní organizace. 
 
Tato služba spočívá především: 

1) v zajištění obousměrného toku informací - mezi jednotlivými sdruženými subjekty a KÚ JčK, 
MM Č.B., MŠMT, ČRDM a dalšími institucemi, 

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 potřeb směrem k orgánům státní správy a samosprávy, 
5) propagaci – spolků a jejich činnosti. 

 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 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? 
 
Členství v Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje je 
pouze kolektivní. 
Řádným členem se mohou stát tyto typy subjektů: 

a) spolky 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? 
 
Členství je pro spolky dobrovolné, nezavazující a ani neomezuje organizace v jejich samostatné 
činnosti. 
Členství v Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje platí dle stanov na jedno správní období. To je 
definováno jako období od jednoho výročního Valného shromáždění do dalšího (zpravidla jeden 
kalendářní rok). K prodloužení členství dochází v závěru předchozího správního období na základě 
vyplnění "Prohlášení o prodloužení členství" spojeného s úhradou členského příspěvku. 

 
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 webu www.radambuk.cz , 
 bezplatné Úrazové pojištění a Pojištění odpovědnosti za škodu. 

http://www.radambuk.cz/
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Členské spolky 
 

 
 
Počet spolků 52, celkový počet členů 9 359, z toho do 18 let 7 325. 
 

 
Pojištění členských spolků prostřednictví ČRDM na období 2014 - 2017 

 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 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.  
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Nové členské spolky v roce 2014 
 

V průběhu roku 2014 Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje přijala za své členy 18 nových spolků: 

Spolek Sídlo 

Spolek TUMBA Strakonice 

Klub PAVUČINA Vodňany Vodňany 

Spolek Medvědí šlápoty – Tábor z.s. Tábor 

Občanské sdružení KOUMÁK Holubov 

Kocanďáci Protivín 

KELTOVINY, z.s. České Budějovice 

Kamínky, o.s. Křemže 

Turistický oddíl Ježci, o.s. České Budějovice 

ABECEDA - Centrum volného času, o.s. Písek 

Spolek Tábornický Táborák, z.s. Tábor 

Spolek Přátel Pávku Planá nad Lužnicí 

Spolek T.K. Písek Písek 

Spolek Karvánek Soběslav 

Poutníci Kaplice, o.s. Kaplice 

14. Přední hlídka Royal Rangers Vyšší Brod 

29. Pávkovský spolek Tábor 

Sedmička Planá nad Lužnicí Planá nad Lužnicí 

TVOR, o.s. České Budějovice 

 
Výkonné orgány 

Předsednictvo  
 
Předseda 
Petr Novák   Klub PAVUČINA Vodňany 
1. místopředseda 
Mgr. Pavel Bouda ČTU – VELKÁ RADA OBLASTI JIHOČESKÉ do 18.2.2014 
2. místopředseda 
Ing. Cyril Macho  M - tes 
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. 
Vladimír Petráš   Občanské sdružení Bezva prázdniny 

 
Revizní komise  
 
Předseda 
Bc. Rostislav Kuboušek  Myslivecké sdružení Obora Nový Dvůr 
Členové: 
Ing. Jan Vaněček  ČTU – VELKÁ RADA OBLASTI JIHOČESKÉ 
Pavla Štullová    KELTOVINY, z.s. 
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Jednání Výkonných orgánů 
 
4. Předsednictvo – 27.1.2014 
5. Předsednictvo – 24.9.2014 
6. Předsednictvo – 14.10.2014 
 
6. Výkonná rada – 18.2.2014 
7. Výkonná rada – 14.4.2014  
8. Výkonná rada – 17.6.2014 
9. Výkonná rada – 14.10.2014  
 
 

 
 
 

 
Kancelář a lidské zdroje 

 
Kancelář Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje je zřízena pro řešení praktických úkolů a k zajištění 
organizačních záležitostí. Kancelář sídlí v přízemí budovy Jihočeské krajské organizace Pionýra, Husova 
45, České Budějovice. V roce 2014 zajišťoval provoz Kanceláře Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje 
Předseda Petr Novák a Vedoucí kanceláře Mgr. Kateřina Babická. Činnost Informačního centra pro 
mládež Č. Budějovice řídil Vedoucí ICM Č.B. Bc. Dušan Brodský. V ICM Č.B. se střídalo v průběhu roku 
několik pracovníků, jejichž pracovní místa byla podpořena z příspěvků projektů Úřadu práce Č.B. a 
společnosti Attavena, o.p.s. Při organizaci akcí pomáhali brigádníci a dobrovolníci z řad členských spolků.  
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INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ  
ČESKÉ BUDĚJOVICE 

 
 

 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je od roku 2013 zřizovatelem Informačního centra pro mládež 
České Budějovice. Největším úspěchem v letošním roce se pro ICM Č.B. stalo udělení známky kvality 
„ICM certifikované MŠMT“. Tento certifikát potvrzuje, že ICM Č.B. při Radě dětí a mládeže 
Jihočeského kraje 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.  

Hlavní činností ICM Č.B. je informační a poradenský servis 
mládeži a široké veřejnosti v 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 EU, Regionální informace, Zdraví a Ekologie. 
Všechny služby týkající se informací a poradenství jsou 
podávány bezplatně v  elektronické podobě nebo v tištěné 
formě v prostorách ICM Č.B. ICM Č.B. je provozovatelem 
webu www.icmcb.cz, informace mohou zájemci získat také na 
Facebookové stránce ICM České Budějovice.  
 

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

Vedoucí ICM Č.B. Bc. Dušan Brodský 

Mobil:  776 342 234 

E-mail:  icmcb@radambuk.cz 

Web:  http://www.icmcb.cz 

Otevírací doba: 
 
Pondělí: 10.00 – 18.00 hodin 
Úterý:  10.00 – 18.00 hodin 
Středa:  10.00 – 18.00 hodin 
Čtvrtek:  10.00 – 18.00 hodin 
Pátek:  10.00 – 18.00 hodin 
Lze domluvit i individuální návštěvy v požadovaných časech návštěvníka. 
 
ICM Č.B. spolupracuje s Národním informačním centrem pro mládež a jeho sítí ICM, v Jihočeském 
kraji s  Jihočeskými informačními centry pro mládež – Tábor, Prachatice, Český Krumlov a Jindřichův 
Hradec, je členem Asociace pro podporu informačních centrem pro mládež v ČR.  

 
 
 
 

Návštěvníci mohou v ICM Č.B. pracovat na počítači, tisknout dokumenty, vázat diplomové práce a 
ročenky, vyhledávat na Internetu, používat e-mailovou poštu. ICM Č.B. vyrábí placky (buttony) o 
průměrech 25 mm, 50 mm a  58 mm dle dodaného návrhu, vydává 1x týdně elektronicky Infolisty 
Víkendové tipy v Jihočeském kraji, organizuje koncerty, semináře, besedy a klubové akce. ICM Č.B. 
zajišťuje další vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků s dětmi a mládeží, studentům 
Jihočeské univerzity nabízí možnost zajištění odborných praxí v Jihočeských informačních centrech 
pro mládež a členských spolcích Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje.  
 
 

http://www.icmcb.cz/
mailto:icmcb@radambuk.cz
http://www.icmcb.cz/
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Nabídka obsahuje také poradenskou činnost v personální, pracovní, osobní oblasti a informace 
týkající se Europassu, ICM Č.B. je regionálním partnerem Evropské informační sítě pro mládež – 
EURODESK, zajišťuje předprodej vstupenek v CB systému na kulturní a jiné akce, prodej slevových 
Evropských karet mládeže EYCA a publikací z nakladatelství Mravenec. 
 
  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

11 
 

 
 
 
 
 

Část III. 
Činnost a akce Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje  

 

22. - 23.1.2014 – Giganti doby ledové 

Na středu 22.ledna 2014 a na čtvrtek 23.ledna 2014 připravila Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 
pro soutěžící Malé energetické akademie exkurzi do doby ledové na výstavě Giganti doby ledové na 
Výstavišti v Českých Budějovicích. Návštěvníkům výstavy se přestavili v komentovaném výkladu 
vyhynulí tvorové z doby ledové – např. mamut, jednorožec, pták moa, šavlozubý tygr nebo jeskynní 
lev. Na akci vyhlásili zástupci Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje vítěze 2. úkolu soutěže Malá 
energetická akademie, ve kterém soutěžící řešili, jaké jsou druhy elektrického vedení a co je konzole 
typu pařát. Hodnotící komise soutěže vyhodnotila vítěze 1. - 3. místa z kategorie Jednotlivec, Malá 
skupina, Třídní kolektiv a Velká skupina. Vítězové si od společnosti E.ON převzali pěkné ceny – 
baterky, buzoly a společenské hry. 
Zájemci si mohli vyplnit pracovní list týkající se výstavy, který mohli odevzdat v Informačním centru pro 
mládež v Českých Budějovicích ve dnech 27. - 29.1.2014 a obdrželi malý dárek. 
Výstavy se zúčastnilo celkem v obou dnech 147 soutěžících, kteří se dozvěděli spoustu zajímavostí o 
Době ledové. 

 
 

28.1.2014 – Seminář podávání žádostí o volnočasové dotace  
Magistrátu města České Budějovice v roce 2014 

 
Seminář týkající  se podávání žádostí o volnočasové 
dotace Magistrátu města České Budějovice, se 
konal v prostorách Rady dětí a mládeže 
Jihočeského kraje , Husova 45, Č.B. v úterý 
28.ledna 2014 od 17 hodin. 
Z Magistrátu města Č.B. pozvala Rada dětí a 
mládeže Jihočeského kraje paní Jolanu Fuxovou, 
která podala informace o žádostech a o novinkách, 
které se týkají podávání žádostí elektronicky. 
Semináře se zúčastnili zástupci 10 členských spolků 
Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje. 
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5.3.2014 – Hopsárium  
 
Ve středu 5.3.2014 pozvala Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje členské spolky a soutěžící Malé 
energetické akademie 2013 – 2014 od 16 do 19 hodin do Hopsária v Českých Budějovicích.  
Po zahájení akce vyhlásili zástupci společnosti E.ON a Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje vítěze 
3. stupně soutěže Malá energetická akademie. Vítězové každé kategorie obdrželi od společnosti E.ON 
pěkné ceny – lékárničky, diáře a společenské hry. Soutěžící se seznámili s úkolem 4. stupně, který se 
bude zabývat pohotovostním režimem elektrospotřebičů a energetickými úsporami v domácnostech. 
Po vyhlášení vítězů začala volná zábava a děti se rozběhly využít atrakce, které Hopsárium nabízí – 
lezeckou stěnu, maxi trampolíny, velkou nafukovací loď a žraloka, jízdu na motokárách v dopravním 
hřišti, skluzavky a bazén s míčky.  
Akce se zúčastnilo 150 dětí a dospělých. V 19 hodin, kdy akce končila, se nikomu z dětí nechtělo 
domů a rády se budou do Hopsária vracet.  

 

 
 

2.4.2014 – Projekt ObjevTo - Vítejte v království 
 

 
Ve středu 2.dubna 2014 
zorganizovala Rada dětí a mládeže 
Jihočeského kraje program 
Objevária s názvem Vítejte 
v království. Lektoři Objevária 
navštívili oddíl Čtyřlístek České 
tábornické unie v klubovně 
v Lannově loděnici v Českých 
Budějovicích. Děti se dozvěděly o 
sociálním hmyzu, o tom, že mravenci komunikují feromony, jak se vyvíjí 
včela a jaká různá "zaměstnání" si během života vyzkouší a také jak 
spolu včely komunikují. Lektoři měli připravené hry, které pomohly dětem 
lépe porozumět způsobu života tohoto hmyzu a lépe si informace 
zapamatovat.  
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4. – 5.4.2014 –  RADAMBUK a ICM Č.B. na veletrhu Jihočeský kompas 

 
Ve dnech 4. a 5. dubna 2014 se Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje spolu s Informačním centrem 
pro mládež České Budějovice zúčastnili VII. ročníku veletrhu cestovního ruchu Jihočeský kompas. 
Veletrh se tradičně konal v českobudějovickém Metropolu, jedná se o nejvýznamnější regionální 
nabídku cestovního ruchu, turistiky a využití volného času ve spolupráci se zahraničními partnery. Na 
prezentaci RADAMBUK a ICM Č.B. se podílel spolek Keltoviny, který nabízel návštěvníkům služby 
ICM Č.B., aktivity RADAMBUK a členských spolků, děti si odnesly placku s logem Bambiriády a 
pozvánku na letošní 16. ročník Bambiriády 2014 v Českých Budějovicích.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

14 
 

 
 
 
 

9.4.2014 – Projekt ObjevTo - Barvy a světlo 
 
Ve středu 9.dubna 2014 zorganizovala Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 
program Objevária s názvem Barvy a světlo. Lektoři Objevária v Divadle u 
Kapličky připravili program pro děti z Pionýrské skupiny Český Krumlov, 
Rodinného centra Rozárka, Městské charity z nízkoprahového zařízení pro děti a 
mládež JILORO – SRDÍČKO a z Turistického oddílu Ježci. Děti vytvářely 
světelné obrazy, malovaly světlem. Vítězné kolektivy 4. stupně soutěže Malé 
energetické akademie si převzali pěkné ceny – čelovky a společenské hry od 
sponzora soutěže E.ON ČR.  
 

 

 
9. – 10.4.2014 – Projekt ObjevTo - Optické klamy 

 
Ve středu 9.dubna 2014 a ve čtvrtek 10. dubna 2014 zorganizovala Rada dětí a mládeže Jihočeského 
kraje program Objevária s názvem Optické klamy. Lektoři Objevária připravili pokusy s optickými 
klamy pro děti Pionýrské skupiny Střelka Čestice a ze ZŠ Bezdrevská pro třídu 9.A, která se ve 4. 
stupni soutěže Malá energetická akademie 2013 – 2014 umístila na 2 místě.  
Lektoři promítali velmi zajímavé optické klamy, některé viděly děti na papíře, některé v knize. Děti 
bavilo vyhledávat v obrázcích různé pohledy. Všechny děti si také vyrobily nějaký  model, největší 
zájem byl o zelené dinosaury. 
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14.4.2014 – 1. Štáb Bambiriády 2014 
 
V pondělí 14.4.2014 se sešli v prostorách 
RADAMBUK, Husova 45, Č. Budějovice zástupci 
členských spolků Rady dětí a mládeže 
Jihočeského kraje, které se ve dnech 23. - 24. 
května 2014 účastní akce Bambiriáda 2014.  
Štáb rozhodl o umístění účastníků na společné 
velké ploše u pódia akce jako v minulém roce, 
uprostřed bude umístěn stan Infobodu. Na 
programu jednání byl harmonogram akce a 
program na pódiu.  
 
 
 
 
 
 

16.4.2014 – Projekt ObjevTo - Barvy a světlo 
 

 
Ve středu 16. dubna 2014 zorganizovala Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 
program Objevária s názvem Barvy a světlo. Lektoři Objevária připravili program pro 
děti ze spolku 1. středisko Zálesák – oddíl Strážci. Děti vytvářely světelné obrazy, 
malovaly světlem, dokonce světlem namalovaly název svého oddílu.  
Oddíl Strážci se umístil ve 4. stupni soutěže Malá energetická akademie na 2. místě 
a od sponzora soutěže E.ON ČR obdržel odměny – čelové svítilny.  
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16.4.2014 – schůzka organizátorů soutěže Malá energetická akademie 
 
Ve středu 16.4.2014 se sešli organizátoři soutěže Malá energetická 
akademie z Krajských rad dětí a mládeže z Vysočiny, Jihočeského kraje a 
Zlínského kraje v Třebíči na přípravné schůzce dalšího ročníku soutěže 

2014 – 2015. Naplánovali společně nová témata soutěže, nová pravidla a systém bodování, na 
programu byla také nová podoba webu soutěže. Výstupy ze schůzky předložila Rada dětí a mládeže 
Jihočeského kraje sponzorovi soutěže energetické společnosti E.ON, ČR. 
 
 

24. – 28.4.2014 – Vzdělávací kurzy – Instruktor lanových aktivit I. a II. třídy 
 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje připravila nejen pro své členské spolky kurzy 
Instruktor lanových aktivit I. a II. třídy, které se konaly ve Středisku Vávrovka u 
Újezdce u Kardašovy Řečice v termínu 24.4. - 28.4.2014.  
15 účastníků získalo osvědčení Instruktor II. třídy (nízké lanové překážky) a 14 
účastníků Instruktor I. třídy (vysoké lanové překážky). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. - 4.5.2014 – Vzdělávací kurz – Zdravotník zotavovacích akcí 
 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje připravila ve spolupráci s ČTU – VELKOU 
RADOU OBLASTI JIHOČESKÉ vzdělávací kurz – Zdravotník zotavovacích akcí. 
Kurz se konal ve dnech 1. – 4. května 2014 v prostorách kluboven ČTU ve 
Stromovce v Českých Budějovicích. Na programu byla témata zaměřená na 
tábory a volnočasové akce dětí a mládeže: indikace nemocí, problémů, prevence, 
zdravotní záznamy, obsah lékárničky, první pomoc a další. Kurz úspěšně 
absolvovalo 19 účastníků z členských spolků Rady dětí a mládeže Jihočeského 
kraje. 
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16. - 18.5.2014 – Vzdělávací kurz – Instruktor, rádce oddílu 
 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje uspořádala pro členské spolky 
vzdělávací kurz Instruktor, rádce oddílu, který se konal od pátku 16.5.2014 do 
neděle 18.5.2014 v prostorách RADAMBUK, Husova 45, Č. Budějovice. Kurzu 
se úspěšně zúčastnilo 23 instruktorů. Na programu byla pedagogika, 
psychologie, BOZP, PO, první pomoc a příprava her pro děti na táborech a 
v oddílech.  
 

 
 

 
6.5.2014 – 2. Štáb Bambiriáda 2014 

 
V úterý 6.5.2014 se v 17 hodin sešli zástupci organizací, které 
se zúčastní akce Bambiriáda 2014 v areálu u Sportovní haly 
v Českých Budějovicích. Koordinátor akce – Petr Novák 
rozdělil organizacím pozemky, kde si postaví své stánky a 
připraví soutěže pro děti. Přípravy akce vrcholí a tak 
organizátoři domluvili poslední organizační změny a rozdělili si 
plakáty k distribuci nejen do svých organizací.  
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23. - 24.5.2014 – Bambiriáda 2014 v Českých Budějovicích 

16. ročník celorepublikové akce Bambiriáda se v Českých Budějovicích 
konal od 23. do 24. května 2014. Cílem akce Bambiriáda bylo seznámení 

veřejnosti s aktivitami spolků dětí a mládeže a středisek volného času, 
představení jejich aktivit novinářům, setkání spolků, získání nových členů a spolupracovníků. 
 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje byla tradičně regionálním pořadatelem 
celorepublikové akce, pořádané Českou radou dětí a mládeže (ČRDM), jejíž hlavním 
cílem byla tradiční prezentace celoroční činnosti dětských organizací.  
Bambiriádu 2014 bylo možné navštívit od 22. do 25. května 2014 v některém z 15 
areálů situovaných do všech krajů naší republiky. Bambiriádní města byla Blansko, 
České Budějovice, Český Těšín, Chrudim, Ivančice, Krnov, Kyjov, Liberec, 
Náchod, Ostrava, Plzeň, Praha, Rychnov n. Kněžnou, Šumperk, Třinec a Zlín. 
Mezi partnery Bambiriády patřilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Armáda České 
republiky a Zastoupení Evropské komise v ČR.  
16. ročník se tentokrát zabýval tématem „Znáte nás? Jsme tu už (zase) 25 let.“ Děti a mládež mají 

v dnešní době spoustu možností, jak mohou trávit volný čas. Dětské a 
mládežnická spolky mají v ČR úctyhodnou tradici. Ta sahá daleko do minulosti a 
zahrnuje i období, kdy se zmíněné organizace – pro svoji touhu po volnosti, kvůli 
podpoře aktivního přístupu a výchově k osobní zodpovědnosti členů – stávaly 
často trnem v oku autoritářským režimům. Některé významné organizace ve své 
historii čelily jejich represím bohužel opakovaně. Připomeňme si proto, že je tomu 
již 25 let od událostí, jež rozhodly o tom, že se náš sektor může rozvíjet svobodně 

a podle svých představ. Bambiriáda jako prostor pro vzájemné seznámení rodičů a jejich ratolestí, 
spolků dětí a mládeže i „domečků“ a středisek volného času, je k tomu zajisté vhodnou příležitostí, 
říká předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček. Cílem Bambiriády je upozornit na důležitost 
vhodného nakládání s volným časem dětí a mládeže. Jedná se v podstatě o druh mimoškolní 
výchovy, na kterou je třeba klást u dětí a mládeže velký důraz. Vychovávat s citem k dítěti, k jeho 
individualitě, pomocí zábavy a her. 
 
Průběh Bambiriády v Českých Budějovicích:  
Bambiriádu slavnostně zahájili v 9,30 hodin zástupci 
Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje spolu s 
pozvanými hosty z Jihočeského kraje, se zástupci 
Armády ČR, s hosty ze Zemského referátu pro 
mládež z Horního Rakouska a společnosti E.ON 
ČR, s.r.o., která byla i v letošním roce regionálním 
generálním sponzorem.  
 
Regionální záštity přijali Mgr. Jiří Zimola - hejtman 
Jihočeského kraje, JUDr. Tomeš Vytiska - člen Rady 
Jihočeského kraje, Mgr. Juraj Thoma - primátor 
Statutárního města České Budějovice a Mgr. Petr Podhola – náměstek primátora pro školství a 
sociální věci. Akci v regionu podporovali 25. protiletadlový raketový pluk Strakonice, Krajské 
vojenské velitelství České Budějovice, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Městská policie 
České Budějovice, Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje a BESIP Ministerstva dopravy 
ČR. 
 
Regionálními partnery byli Jihočeský kraj, Statutární město České Budějovice, Europe Direct České 
Budějovice, Sportovní zařízení města České Budějovice, p.o., IGY centrum, vyladenyinternet.cz, 
Evocati s.r.o., Sportovně-relaxační areál Hluboká nad Vltavou, Lanový park Máj a Hopsárium – Svět 
rodinné zábavy, mediálními regionálními partnery byli Rádio Kiss České Budějovice a webový 
portál www.jihočeskýkalendář.cz.  
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Bambiriáda byla místem aktivní prezentace spolků dětí a mládeže, tisíce dětí si zde mohly vybrat pro 
sebe tu nejlepší volnočasovou aktivitu nebo letní tábor. Pro děti byla připravená aktivní přehlídka 
možností pro volný čas, nabídky letních táborů, pódiová vystoupení, opičí dráhy, skákací hrady, 
prezentace Armády ČR, Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, Oblastního spolku 
Českého červeného kříže České Budějovice, BESIP Ministerstva dopravy ČR, Městské policie, 
Jihočeských informačních center pro mládež, expozice tábornické činnosti, ukázky tábornických 
dovedností, lanové aktivity, zoo koutek, jízdy na lodích, výroba placek – buttonů, čajovna, losování o 
ceny na pódiu, hry se zvířecí tématikou, prezentace kurzů angličtiny pro děti, ukázky karate, 
sebeobrany a řada dalších soutěží a ukázek.  
Společnost E.ON ČR, s.r.o. připravila pro děti skákací hrad, 
basketbal, hřiště na rodinný fotbálek a poučnou hru o životě čápů. 
Během celé Bambiriády byla přítomna Armáda České republiky. 
Letos se spolu s Krajským vojenským velitelstvím České 
Budějovice podílel na prezentaci 25. protiletadlový raketový pluk 
ze Strakonic. K předvedení byl připraven protiletadlový raketový 
komplet S -10 a RBS – 70, spolu s ručními zbraněmi zavedenými v 
AČR. V průběhu akce provedli instruktoři praktickou ukázku bojového 
umění MUSADO a ukázky z výcviku zdravotníků CLS (Combat Life 
Saver). V sobotním dopoledni byli na pódiu oceněni dobrovolníci z 
dětských a mládežnických spolků Březovými lístky. Ocenění jim 
předal předseda Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje Petr Novák. 
Od 13 hodin hrálo Divadlo Studna pro děti divadelní pohádku Princ 
Jaromil. Tělovýchovná škola, půjčovna lodí a sportovního 
materiálu Vydra připravila pro děti jízdy na kánoích a raftech.  
První pomoc si děti mohly vyzkoušet ve stánku Oblastního spolku 
Českého červeného kříže, který zajišťoval zdravotnický dozor nad 
akcí, vybavení sanitky si mohly děti prohlédnout u Zdravotnické záchranné služby Jihočeského 
kraje. Jazykové znalosti si děti prověřily u stánku Evropského centra jazykových zkoušek, s.r.o., 
svou činnost pro děti prezentovala Městská charita České Budějovice. TJ Karate nabídla ukázky ze 
své činnosti, stánek THEIA – krizové centrum, o.p.s. byl zaměřen soutěžemi na prevenci sociálně 
patologických jevů (násilí mezi lidmi, šikana, kyberšikana). Europe Direct České Budějovice připravil 
hry týkající se Evropy a Evropské unie – puzzle Evropy a znalostní test vlajek států EU. Ve stánku 
Městské policie a BESIP Ministerstva dopravy si mohly děti zajezdit na motokárách a autíčkách a 
vyplnit znalostní testy pro cyklisty a chodce.  

 
Informační centrum pro mládež České Budějovice 
(ICM Č.B.) připravilo pro děti hru na hrací roury 
Bobotubes a rekord v navlékání PET víček, děti si 
mohly vyrobit originální odznak – placku. ICM Č.B. 
představilo činnost i ostatních Jihočeských 
informačních center, zajišťovalo komunikaci s médii 
a tiskové zprávy. 
Bambiriádu navštívili zahraniční partneři - 
pracovníci Zemského referátu pro mládež z Horního 
Rakouska a z dětské organizace KINDERFREUNDE. 
Soutěžní disciplíny pro děti přivezli na Bambiriádu 
také členové Dětské organizace FÉNIX ze 
Slovenska. 
 

Bambiriády 2014 v Č. Budějovicích se zúčastnilo 15 členských spolků Rady dětí a mládeže 
Jihočeského kraje. Každý spolek měl připravené disciplíny či hry pro děti, děti mohly plnit u spolků 
celkem 91 disciplín. Za splnění alespoň dvou disciplín u každého z prezentujících spolků dostaly děti 
razítko do Startovní kartičky, kterou obdržely v Prezenci. Po obdržení razítka od každého spolku a 
vrácení Startovní kartičky do Prezence obdržely děti dárek – jojo nebo baterku s logem Bambiriády a 
byly zařazeny do losování o ceny na pódiu. Losování cen probíhalo vždy v lichou hodinu.  
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Pódiová vystoupení organizovala Agentura 
Kultur – Kontakt, programem Bambiriády nás 
provedl moderátor Miroslav Mareš. Po celé dva 
dny se na pódiu střídala hudební a taneční 
vystoupení dětí ze spolků dětí a mládeže. 
 
Návštěvnost: 
Pátek 23.5.2014 
Den pro školy a školní družiny - 1400 návštěvníků 

Sobota 24.5.2014 
Den pro rodiče s dětmi  - 1758 návštěvníků 

CELKEM: 3158 návštěvníků. 
 
 
 

Na pořádání Bambiriády 2014 se podílelo 28 organizátorů - Žlutých triček a 159 pořadatelů 
připravilo 91 soutěžních disciplín. Během 2 dnů (pátek – sobota) mohli diváci shlédnout na pódiu 26 
spolků či souborů, které předvedly 61 vystoupení, během nichž se účastníkům akce představilo 
508 účinkujících. 
 
Bambiriádu v Č. Budějovicích finančně podporovali: 
 

 
 
Velkému počtu návštěvníků přispělo také počasí, které Bambiriádě v Českých Budějovicích zachovalo 
svou přízeň. Za celou dobu konání přinesla Bambiriáda v Českých Budějovicích radost a úsměv na 
rtech celkem 3158 účastníkům.  
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje děkuje všem organizátorům – dobrovolníkům, kteří se podíleli 
na přípravě a organizaci akce. Patří jim velký dík za to, že věnují svůj volný čas práci pro děti a 
mládež. Děkujeme také všem ostatním účastníkům, sponzorům a návštěvníkům za jejich přízeň a za 
rok se těšíme na další setkání ve světě her, zábavy a dobré nálady na Bambiriádě 2015 v Českých 
Budějovicích. 
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23.5.2014 – Finále 6. ročníku Malé energetické akademie 2013 – 2014 

Posláním soutěže bylo 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 se mohli do soutěže registrovat na 
webových stránkách www.energeticka-akademie.cz.  
 

Pořadatelem soutěže byla společnost E.ON Česká republika, s.r.o. Rada dětí a 
mládeže Jihočeského kraje byla hlavním koordinátorem celé soutěže. Organizátory 
soutěže ve 4 krajích byly Krajské rady dětí a mládeže - 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. 
 
Do soutěže se zapojili jednotlivci, rodiny, družiny, oddíly a třídní kolektivy z Jihočeského, 
Jihomoravského, Zlínského kraje a kraje Vysočina. Plnili 5 úkolů jednotlivých stupňů, které byly vždy 
vyhodnoceny a vítězové odměněni pěknými věcnými cenami. 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. Celkový počet soutěžících v 6. 
ročníku 2013 – 2014 byl 845, z toho 254 v Jihočeském kraji.  
 
V pátek 23. května 2014 na akci Bambiriáda 2014 byli vyhlášeni vítězové 6. ročníku soutěže. 
Soutěžící měli během školního roku vyřešit 5 úkolů s názvy. Elektrárna, Elektrické vedení, Elektřina je 
dobrý sluha, ale zlý pán, Energetické úspory, Energetický štítek. Soutěžící – Jednotlivci, kteří získali 
po absolvování pěti stupňů soutěže nejvíc bodů na 1. – 3. místě, vyhráli věcné ceny 
v celkové  hodnotě 12.000,- Kč. Malé skupiny a Třídní kolektivy si vybrali věcné ceny v celkové 
hodnotě 25.000,-Kč a na Velké skupiny čekaly věcné ceny v celkové hodnotě 50.000,-Kč. Vítězové 
si mohli ceny vybrat sami. Mezi cenami byly stany, kšiltovky, hifi věž, tablet, notebook, televizor, nože, 
MP3, trampolína, dětské dřevěné prolézačky, spací pytel, fotoaparát a další pěkné hodnotné ceny.  
 
 

 

 

 

  

http://www.energeticka-akademie.cz/
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Galerie vítězů 6. ročníku MEA 2013 – 2014 
 

Kategorie  

JEDNOTLIVCI Příjmení  

1. místo Tomáš Babický 

2. místo Matěj Hájek 

3. místo Valdová Ludmila 

MALÁ SKUPINA Název 

1. místo Pionýr Č. Krumlov 

2. místo Přátelé 

3. místo Srdíčko Jiloro 

4. místo Tygříci 

TŘÍDNÍ 
KOLEKTIV 

Název 

1. místo ZŠ Střížov 

2. místo ME1A SOŠ Hluboká 

3. místo Šikulové ZŠ Bezdrevská 

4. místo Decarli SOŠ HLuboká 

VELKÁ 
SKUPINA 

Název 

1. místo Ježci 

2. místo Strážci Práčat- Zálesák 

3. místo PS Střelka Čestice 

4. místo Kamarádi 

5. místo Čtyřlístek 

 
 

24.5.2014 – Ocenění dobrovolníků Březovými lístky 
 
V sobotu 24.5.2014 byla na Bambiriádě 2014 předána ocenění Březový lístek 
dobrovolníkům z dětských a mládežnických spolků Rady dětí a mládeže Jihočeského 
kraje. 
 

 
16. - 18.5.2014 a 6. - 8.6.2014 - Vzdělávací kurz – Oddílový vedoucí 

 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje uspořádala ve dvou víkendech kurz pro 
Oddílové vedoucí. Kurz úspěšně absolvovali 4 oddílový vedoucí. Na programu 
byla pedagogika, psychologie, BOZP, PO, první pomoc a příprava her pro děti 
na táborech a v oddílech.  
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7.6.2014 - Vzdělávací kurz – Seminář vedení účetnictví ve spolcích 
 

Rada dětí a mládeže připravila pro zástupce členských spolků Seminář vedení 
účetnictví ve spolcích. Lektoři z účetní firmy PRODIMO odpovídali na dotazy 
zúčastněných z oblastí vedení účetnictví, vnitřních směrnic spolků, evidence 
majetku a mzdového účetnictví. Semináře se zúčastnilo 20 zástupců spolků.  
 
 
 

 

 
 

10.6.2014 - Školení BOZP a PO pro členy spolků 
 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje uspořádala pro 
zástupce spolků školení BOZP a PO. Vedoucím 
zaměstnancům ve spolcích bylo na základě znalostního 
testu uděleno Osvědčení o absolvování školení o požární 
ochraně a bezpečnosti práce. Vyškoleno bylo 10 
účastníků.  
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14.6.2014 – Výlet s čápem do Ekocentra Čapí hnízdo 
 

V sobotu 14.6.2014 se děti a vedoucí z členských 
spolků Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje vydali na 
cestu autobusem do Ekocentra Čapí hnízdo u 
Olbramovic. Akce se zúčastnilo celkem 51 účastníků ze 
spolku T.O.Ježci, o.s., Pionýr, z.s – Jihočeská krajská 
organizace Pionýra, Koníček, o.p.s a s Diagnostického 
ústavu Homole. Po příjezdu si děti nejprve prohlédly 
handicapovaná zvířata zachráněná Ekocentrem, prošly 
si stezku po farmě s hospodářskými zvířaty a pak si 

společně na ohni opekly buřtíky. Nejvíce se dětem líbil samozřejmě čáp, orel mořský, vydra – 
Vydrýsek, lemuři, divoké prase, malý koloušek Daňka skvrnitého a různá plemena koní, které se pásli 
na pastvinách.  Od průvodkyň z Ekocentra se děti dozvěděly mnohé zajímavosti o zvířatech a 
poznaly, jakou má důležitou funkci Ekocentrum v záchraně zvířat. 

 
Po obědě si děti zahrály míčové hry a čekalo na ně lanové centrum s prolézačkami. V 15,30 hodin se 
výletníci museli vydat na zpáteční cestu do Českých Budějovic, kde na ně již čekali rodiče. Vedoucím 
dalo hodně práce, než šťastné děti do autobusu usadili,  protože všem se v Ekocentru moc líbilo a 
nikomu se nechtělo domů. Výletu také přálo příjemné počasí. V autobuse si děti zahrály hru s názvem 
Jo – ne. Jejich úkolem bylo neříkat slova jo a ne. Kdo tato slova řekl, musel odevzdat jeden z pěti 
čapích životů, které na začátku hry získal. Děti se záludnými otázkami snažily životy od ostatních 
získat. Výherce získal dokonce 19 životů. Za odměnu získaly děti od Rady dětí a mládeže 
Jihočeského kraje přívěsek na klíče – baterku a rozešly se unavené a šťastné se svými rodiči domů. 
Všichni se těší na další společný výlet. 
 

17.6.2014 – Závěrečný štáb Bambiriáda 2014 

 
V úterý 17.6.2014 se v 17 hodin sešli zástupci spolků , 
které se prezentovaly na akci Bambiriáda 2014, aby 
schválili vyúčtování akce a udělali tečku za letošním 
ročníkem.  
Předseda Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje 
poděkoval všem organizátorům – dobrovolníkům, kteří 
se podíleli na přípravě a organizaci akce.  
 

 
 
 
 



 

25 
 

 
 
 
 
 

19. - 25.6.2014 – 
Výstava prací soutěžících Malé energetické akademie 2013 - 2014 

 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje uspořádala Výstavu prací 
soutěžících 6. ročníku soutěže Malá energetická akademie 2013 – 2014. 
Zájemci ze spolků dětí a mládeže a zástupci společnosti E.ON ČR, s.r.o., 

která je sponzorem soutěže si mohli prohlédnout odpovědi a výrobky soutěžících, které řešili 5 úkolů s 
názvy: „ Energie jako zdroj života, Tok energie, Elektřina dobrý sluha, ale zlý pán, Energetické úspory, 
Energetický štítek“. Na výstavě bylo opravdu na co koukat.  

 
 
 

16. – 22.8.2014 – 
Erasmus + - Mládežnická výměna „Here we go“ na Slovensku 

 
Spolupráci s Dětskou organizací FÉNIX ze Slovenska prohloubila Rada dětí a mládeže Jihočeského 
kraje v rámci projektu Erasmus +. Mládežnická výměna s názvem „Here we go“ se konala 16. – 22. 
srpna 2014 na Slovensku v obci Prašice. Radu dětí a mládeže Jihočeského kraje reprezentovalo 5 
účastníků. Setkání se zúčastnila kromě našich zástupců také mládež ze Slovenska, Rumunska, 
Lotyšska a Polska. Témata projektu byla: občanská práva (právo cestovat, pracovat v EU), participace 
mladých lidí, podnikavost mladých lidí, získávání základních dovedností k podnikání a zaměstnání. 
Účastníci pozitivně zhodnotili průběh celé akce a shodli se, že by budoucnu rádi zrealizovali další 
tematicky navazující přeshraniční setkání. 

 

http://www.energeticka-akademie.cz/jihocesky/Aktuality/308-vystava-praci-soutezicich-male-energeticke-akademie-2013-2014-v-jihoceskem-kraji/
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22.9.2014 – 

Evropský den bez aut – naše ulice naše volba 

 
V pondělí 22. září 
2014 Rada dětí a 
mládeže Jihočeského 
kraje a Informační 
centrum pro mládež 
České Budějovice 
podpořili myšlenku 
Evropského dne bez 
aut a připravili pro děti 
soutěže na náměstí 
Přemysla Otakara II. 

v Českých 
Budějovicích. Akce se 
zúčastnilo téměř 1200 
dětí ze základních a 

mateřských škol. Děti si v našem stánku mohly vyrobit button – placku dle vlastní fantazie, zahrát si na 
rybáře a ulovit rybu, nebo skládat puzzle, které připravil Pionýr – Jihočeská krajská organizace. 
Hlavním pořadatelem akce byl Magistrát města České Budějovice a Centrum ekologické a globální 
výchovy Cassiopeia. 
 

 
27.9.2014 – Den otevřených dveří v Teplárně 
s Radou dětí a mládeže Jihočeského kraje 

 
Teplárna České Budějovice, a.s. již potřetí připravila pro veřejnost Den 
otevřených dveří, který se konal v sobotu 27. září 2014 od 9:00 do 17:00 
hodin na parkovišti v areálu firmy na Novohradské ulici. Rada dětí a 
mládeže Jihočeského kraje a Informační centrum pro mládež České 
Budějovice připravili pro děti soutěžní disciplíny s názvy: Uhlí, Kotel, 
Potrubí, Teplo a Elektřina. Děti si mohly vytvořit vlastní placky – butony. 
Historická parní mašinka z Depa přivezla neuvěřitelných čtyři tisíce 
návštěvníků, z toho sedm set dětí si ve stanech Rady dětí a mládeže 

Jihočeského kraje zasoutěžilo o hezké ceny. 
 

 



 

27 
 

 

 
 
 

 
28.9.2014 – Štěstí s překážkou 

 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje a Informační centrum pro mládež Č.B. prezentovali svoji 
činnost a činnost členských spolků RADAMBUK na akci Štěstí s překážkou, která se  konala v neděli 
28.9.2014 od 13,30 hodin na Náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Pro děti připravili 
soutěžní disciplíny - chytání rybiček a házení míčků na cíl, odměnou dětem bylo jojo s čápem 
RADAMBUK. Soutěží se zúčastnilo téměř 300 dětí. Na pódiu akce vystoupil vedoucí ICM Č.B. Dušan 
Brodský, který představil veřejnosti činnost RADAMBUK a ICM Č.B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2.10.2014 – Rozjeď to s Tandemem 

 
Ve čtvrtek 2. října 2014 se sešli zájemci o Program podpory česko- německých a 
česko- rakouských projektů setkávání mládeže s podporou MŠMT v prostorách 
Informačního centra pro mládež České Budějovice, Husova 45. Informační 
odpoledne spolupořádala Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje – 
RADAMBUK  s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže – 
Tandemem. 7 účastníků ze spolků a základních a středních škol získalo 
informace o působení Tandemu a možnostech, které nabízí a jaké jsou 

podmínky získání podpory výměn mládeže.  
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9. - 12.10.2014 –72 hodin 
 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje byla i v letošním roce 
koordinátorem projektu 72 hodin, který organizovala Česká rada dětí a 
mládeže. Jednalo se o tři dny plné dobrovolnických aktivit po celé ČR. 
Kdykoliv během těchto 72 hodin (9. – 12. října 2014) www.72hodin.cz 
a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustili do 
aktivit, které pomohli druhým, přírodě, či jejich okolí. Sponzorský dar 
Lesů ČR, s.p. umožnil Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje zaplacení 
reklamního spotu v Rádiu Kiss Jižní Čechy, který vyzýval veřejnost 
k zapojení do projektu.  

Výsledkem těchto projektů bylo mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané 
práce a mnoho dalších pozitivních účinků. Cílem 72 hodin bylo zapojit co nejvíce 
mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, 
že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc 
vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání jednotlivých projektů také posílit vztahy 
v místních komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné trávení 

volného času. Projekt je určen dětem i rodičům, mladým lidem, neziskovým organizacím, ale 
i neformálním skupinám a jednotlivcům, zkrátka všem, kteří podporují myšlenku dobrovolnictví a není 
jim cizí nezištně pomoci druhým, nebo svému okolí. Projekty probíhaly po celém Česku od čtvrtka 
9. října 2014 od 12:00 do neděle 12. října 2014 do 12:00. Projekty mohly být libovolně dlouhé. Mohlo 
se tedy jednat jen o několikahodinovou aktivitu, či o třídenní maratón dobrovolnických prací. 
Na projektu 72 hodin spolupracovali spolky pracujícími s dětmi a mládeží, základní a střední školy 
Jihočeského kraje. Na webu www.72hodin.cz bylo zaregistrováno v Jihočeském kraji celkem 28 
projektů a tím 1317 dobrovolníků. Názvy projektů byly například: „ Čisté Suché Vrbné, Pomáháme 
přírodě, aby nám to mohla oplácet, Pečujeme o přírodu – společně dokážeme víc, Zooterapie přináší 
úsměv a taky sílu, Čistá voda – čistá příroda, Spolu v lese, Vystoupení mladých hasičů v domě pro 
seniory, Do světa her s čápem, Uklidíme si v okolí, Čistění potoka, Čisté Strýčice, Výsadba stromků, Kdo 
chce v čistém městě žít, měl by si ho uklidit….“a další: Dobrovolníci pomáhali lidem (seniorům 
v Domově důchodců, dětem se Střediska výchovné péče, Diagnostického ústavu, v Centru Bazalka a 
Arpida…), přírodě (vyčistění potoka, výsadba stromků..) a svému okolí (úklid areálu školy, hřiště, obce). 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje ve spolupráci s Informačním 
centrem pro mládež České Budějovice připravila pro děti a mládež 2 
zábavná odpoledne s deskovými hrami. Děti z členských spolků, 
Střediska výchovné péče a z Dětského diagnostického ústavu si 
přišly zahrát deskové hry a vyrobit button – odznak dle vlastní 
fantazie. Připraveny pro ně byly i drobné dárečky a sladkosti od 
našich sponzorů a odznak s logem projektu 72 hodin.  
3. ročník projektu 72 hodin v Jihočeském kraji pomohl našemu okolí 
a přírodě, ukázal, že v Jihočeském kraji je mezi dětmi a mládeží 

podporována myšlenka dobrovolnictví a není cizí nezištná pomoc druhým nebo našemu okolí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.72hodin.cz/
http://www.72hodin.cz/
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22.10.2014 – BANAL FATAL 

 
Česká asociace paraplegiků - 
CZEPA společně s Ministerstvem 
zdravotnictví a Radou dětí a mládeže 
Jihočeského kraje uspořádala 
22.10.2014 debatní seminář na 
téma: Prevence úrazů páteře a 
míchy, který se konal v prostorách 
klubu Kredance v centru Českých 
Budějovic. Prostor uvítal 39 
účastníků různého věku a rozličných 
typů organizací.  

 
 
 

30.10.2014 – Halloween – Pojďte se bát s čápem 
 
 
Ve čtvrtek 30.10.2014 připravila Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje ve 
spolupráci s Informačním centrem pro mládeže České Budějovice výtvarnou 
dílnu na téma Halloween. Děti uvítali pracovníci RADAMBUK a ICM Č.B. ve 
strašidelných kostýmech, atmosféru navodila také výzdoba prostor a 
strašidelná hudba. 17 dětí spolu s vedoucími a rodiči tvořilo dekorace 
k blížícímu se svátku Halloween. Nechyběly duchové, dýně, strašidelné 
masky, netopýři a pavouci a kostlivci. Děti si s úsměvy na rtech odnesly 
vyrobené dekorace na výzdobu svých domovů. 
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31.10.2014 – Halloween – Pojďte se bát s čápem 
 
V pátek 31.10.2014 se slavil svátek Halloween a odpoledne navštívilo 
prostory ICM Č.B. 30  účastníků z řad dětí a mládeže ve strašidelných 
kostýmech. K oslavě patří vydlabané dýně a tak se děti pustili do dlabání 
a dalšího tvoření dekorací. Dýně i ostatní výrobky - duchové, pavouci, a 
strašidelné masky se všem moc povedly. 
 
 

 
 
 

Výstava Poznejte nás jinak 
 

 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje spolu 
s Informačním centrem pro mládež Č.B. a 
spolkem Pionýr – Jihočeská krajská organizace 
Pionýra nainstaloval do prostor Divadla u 
Kapličky výstavu fotografií s názvem Poznejte 
nás jinak. Autorka fotografií Dagmar Petrásková 
se výstavou snažila netradičně přiblížit děti a 
mladé lidi s Williamsovým syndromem. 
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31.10.2014 – Kurz 1. pomoci zaměřený na děti v Táboře 

 
V pátek 31.října 2014 pořádala Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje Kurz 1. pomoci zaměřený na 
děti pro své členské spolky z okolí Tábora. Kurz se konal v salonku restaurace Beseda na Žižkově 
náměstí v Táboře od 18 hodin. Pod vedením zdravotnické záchranářky obdrželo 21 účastníků 
osvědčení o proškolení. Účastníci ocenili zaměření na praktický postup při řešení konkrétních situací 
při poskytování 1. pomoci. 

 

8.11.2014 – Výlet s čápem do Techmánie 
 
V sobotu 8. listopadu 2014 se vydalo téměř 90 dětí a vedoucích z členských 
spolků Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje do Plzně do Techmánie.  
Po příjezdu navštívili nejprve Planetárium a ve 12 hodin se vydali ve 3D filmu 
Hluboký Vesmír na poutavou výpravu až k hranicím lidského poznání. Ti 
nejodvážnější vyzkoušeli gyroskop, na kterém pravidelně cvičí kosmonauti a 
skafandr kosmonauta. V Interaktivní expozici Vesmír zjistili, co se děje v nitru 
sopek, jak vypadá vnitřek Slunce, vyrobili pár kráterů na Měsíci a zjistili, jak 

těžcí by byli třeba na Uranu.  
Po obědě účastníci zájezdu pokračovali v návštěvě Science Centra, kde navštívili expozice Člověk a 
zvíře, Lidské tělo, Obnovitelné zdroje energie, Entropa, Edutorium a Optika. Děti a vedoucí zkoušeli, 
zda vidí jako had, skočí dál než blecha nebo mají stisk hyeny, vyzkoušeli sílu větru, nakládali uhlí na 
přepravník, objevili fascinující svět přírodních jevů a odhalili, jak a proč věci fungují. Věda a technika 
nás obklopují na každém kroku, fyzika a matematika se skrývají i v těch nejobyčejnějších věcech, se 
kterými se denně setkáváme. Také známé umělecké dílo ENTROPA bylo v Techmánii k vidění. V 15 
hodin navštívili účastníci zájezdu show s nejvyspělejším humanoidním robotem na světě se jménem 
ASIMO od firmy Honda, který chodil po schodech, běhal, tančil a roznášel kávu.  
V 17 hodin se vydaly autobusy s dětmi a vedoucími směr České Budějovice. Všichni účastníci zájezdu 
se shodli na jedné věci a to, že se do Techmánie budou chtít zase brzy vrátit. Jeden den byl prostě 
málo! 
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Výtvarná soutěž „Dobrý skutek se vyplácí!“ 
 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje vyhlásila v říjnu 2014 výtvarnou soutěž s názvem „Dobrý 
skutek se vyplácí!“. Soutěž byla doprovodnou akcí k projektu 72hodin. Úkolem pro děti bylo namalovat 
sám sebe, jak pomáhá. Do soutěže přišlo neuvěřitelných 234 nádherných obrázků plných pomoci a 
dobrých skutků. Znázorněná témata byla různá, někdo pomáhá babičce s nákupem, jiný zase nosí 
zvířátkům potravu do lesa, pomáhá rodičům, třídí odpad, odklízí odpadky, čistí řeky,... Rozhodování 
bylo obtížné, ale nakonec porota vybrala vítěze. 

  
 
 
V kategorii 0-10 let: 
Veronika Mrázová, ZŠ Zbytiny 
Marie Plucarová, ZŠ Dačice 
Lenka Karchňáková, České Budějovice 
  
V kategorii 11-18 let: 
Gabriela Plicková, České Budějovice 
Lukáš Leština, MŠ a ZŠ Ševětín 
Ludmila Valdová, České Budějovice 
 
 

 
 

28.11.2014 – 
Kurzy 1. pomoci zaměřené na děti v Českých Budějovicích 

 
V pátek 28. listopadu 2014 pořádala Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje ve spolupráci se spolkem 
Pionýr, z.s. – Jihočeská krajská organizace Pionýra další 2 Kurzy 1. pomoci zaměřené na děti pro své 
členské spolky. Začátky kurzů byly v 10 a v 16 hodin.  Kurzů se zúčastnilo 54 vedoucích a 
instruktorů ze spolků dětí a mládeže, kteří na závěr dvouhodinového kurzu vedeného zdravotnickou 
záchranářkou obdrželi osvědčení o absolvování kurzu. Účastníci ocenili zaměření na praktický postup 
při řešení konkrétních situací při poskytování 1. pomoci, prakticky si mohli vyzkoušet masáž srdce u 
dospělého, dětí a kojenců. 
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30.11.2014 – 

Divadelní pohádka Zapomenutý čert, Mikulášská tvořivá dílna 
 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje a Pionýr, z.s. – Jihočeská 
krajská organizace Pionýra pozvali děti a vedoucí z oddílů, kroužků, 
klubů a členských spolků na divadelní čertovskou pohádku. Téměř 
140 dětí se sešlo v Divadle U Kapličky, kde je hned v předsálí uvítal 
Mikuláš s partou čertů a andělů. Děti se svěřovaly Mikulášovi se 
svými vykonanými dobrými skutky, andělé rozdávali dobroty a respekt 
budící čerti pouštěli hodné i zlobivé děti do divadelního sálu. Do pekla 
nikoho nevzali, a tak mohli všichni v klidu shlédnout zábavnou 
pohádku Zapomenutý čert. 

Po skončení pohádky si děti přišly do prostor ICM Č.B. vyrobit postavičky čerta, anděla či Mikuláše. 
Při tvoření jsme si připomněli, že je 1. adventní neděle a tak jsme si v příjemné atmosféře zahráli a 
zazpívali i koledy. Všichni odcházeli domů spokojeni, s vlastním výrobkem a s úsměvem na tváři. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.12.2014 – Vánoční setkání 

 
V úterý 9.prosince 2014 pozvala Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje vedoucí z 
členských spolků na Vánoční setkání. Předseda Petr Novák předal ocenění Březový 
lístek 1. stupně členům spolku Země – Nezemě – Ivě Pudichové, Marcelu Pudichovi a 
Matějovi Pudichovi. Vedoucí ICM Č.B. Dušan Brodský předal děkovné listy za pomoc 
při certifikaci ICM Č.B. MŠMT bývalým pracovníkům, kteří přiložili ruku k dílu a na 
certifikaci se podíleli. Dospěláci z členských spolků si poseděli u dobrého pohoštění, 
zazpívali s kytarami a naladili se na vánoční atmosféru. Nechyběl stromeček, vánoční 
výzdoba, koledy a bramborový salát. 
 

 
 

http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2014/12/IMG_5587.jpg
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Středisko vzdělávání „Maják“ 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje v letošním roce uspořádala zejména 
pro zájemce z členských spolků, ale také pro veřejnost kurzy vzdělávání: 
 
1. Seminář vedení účetnictví ve spolcích 
Termín: 7.6.2014. 
Semináře se zúčastnilo 20 zástupců spolků. 
Rada dětí a mládeže připravila pro zástupce členských spolků Seminář vedení 
účetnictví ve spolcích. Lektoři z účetní firmy PRODIMO odpovídali na dotazy 
zúčastněných z oblastí vedení účetnictví, vnitřních směrnic spolků, evidence 
majetku a mzdového účetnictví.  
 
2. Kurz Zdravotník zotavovacích akcí 
Termín: 1. - 4.5.2014. 
Kurz úspěšně ho absolvovalo 19 účastníků z členských spolků RADAMBUK. 
Kurz Zdravotník zotavovacích akcí  se pro členy Rady dětí a mládeže 
Jihočeského kraje se konal v klubovnách ČTU – VELKÉ RADY OBLASTI JIHOČESKÉ ve Stromovce 
za Kauflandem.  
 
3. Kurz Instruktor, rádce oddílu  
Termín: 16. - 18.5.2014. 
Kurzu se zúčastnilo 23 instruktorů. 
Cílem kurzu bylo poskytnout účastníkům základní 
témata z oblasti pedagogiky a psychologie, 
informace a inspiraci pro přípravu programu a 
organizaci her. Účastníci byli seznámeni s pravidly 
BOZP, zásadami poskytnutí první pomoci a 
základními právními předpisy, kterými se práce 
s dětmi a mládeží řídí v oddílech, klubech a na 
dětských pobytových a příměstských 
táborech. Účastníci obdrželi Osvědčení o 
absolvování kurzu. 
 
4. Kurz Oddílový vedoucí  
Termín: 16.-18.5.2014 a 6.-8.6.2014. 
Kurz úspěšně absolvovali 4 oddílový vedoucí  
Rada dětí a mládeže uspořádala ve dvou víkendech kurz pro Oddílové vedoucí. Na programu byla 
pedagogika, psychologie, BOZP, PO, první pomoc a příprava her pro děti na táborech a v oddílech. 
 
5. Kurzy Instruktor lanových aktivit – nízké a vysoké lanové překážky 
Termín: 24. – 27. 4. 2014. 
15 účastníků získalo osvědčení Instruktor II. třídy (nízké lanové překážky) a 14 účastníků Instruktor I. 
třídy (vysoké lanové překážky). 
Kurz se konal v lanovém centru Vávrovka.  
 
6. Školení BOZP a PO pro zaměstnance spolků 
Termín: 10.6.2014. 
Vyškoleno bylo 10 zástupců spolků. 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje uspořádala pro zástupce spolků školení BOZP a PO. 
Vedoucím zaměstnancům ve spolcích bylo na základě znalostního testu uděleno Osvědčení o 
absolvování školení o požární ochraně a bezpečnosti práce.  
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8. Kurzy 1. pomoci zaměřený na děti České 
Budějovice 
Termín: 28.11.2014, od 10.00 hodin a od 16 
hodin. 
Osvědčení o absolvování kurzu získalo 54 
členů spolků.  
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 
zorganizovala Kurzy první pomoci speciálně 
zaměřené na poskytování první pomoci dětem, 
zahrnující období od narození do období konce 
školního věku. 
 
 9. Kurz 1. pomoci zaměřený na děti Tábor 
Termín: 31.10.2014. 
Kurzu se zúčastnilo 21 členů 
spolků  RADAMBUK. 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje zorganizovala Kurzy první pomoci speciálně zaměřené na 
poskytování první pomoci dětem, zahrnující období od narození do období konce školního věku. 

 
Webové stránky www.jihocesketabory.cz 

 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 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 
Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje.  
 
Nabídka táborů a táborových základen je neuvěřitelně široká. Můžete vybírat z táborů v budovách, 
stanových, putovních, příměstských, týdenních, dvoutýdenních, třítýdenních, organizátorů je také 
velké množství. 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. 
 
Proč hledat tábory u nás?  

 Nejkomplexnější nabídka táborů v 
Jihočeském kraji.  

 Nabídky táborů členských spolků Rady 
dětí a mládeže Jihočeského kraje.  

 Pořadatelé táborů si mohou své 
nabídky registrovat zdarma a sami si je 
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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Část IV. 
Činnost a akce Informačního centra pro mládež České Budějovice 

 
15.2.2014 – Za úplňku za úplňkem 

 
ICM Č.B. 15.února 2014 spolupořádalo tradiční pěší výlet z Hluboké nad Vltavou do Českých 
Budějovic s názvem Za úplňku za úplňkem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

29.3.2014 -  FIT DEN s Jihočeským vědeckotechnickým parkem 
 
Pod heslem „Pojďme na zdraví a krásu vědecky“ se v sobotu 29.3.2014 konal FIT DEN s Jihočeským 
vědeckotechnickým parkem. V Divadle U Kapličky probíhaly sportovní kurzy a v budově JVTP pak 
přednášky o zdravém životním stylu. Pracovníci Informačního centra pro mládež České Budějovice 
pomáhali zajistit prostory a zázemí akce. Účastníci měli možnost přeměřit se na přístroji INBODY 230. Do 
budovy Divadla U Kapličky přišlo 123 návštěvníků.  
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29.3.2014 – Hodina Země  
 

Hodina Země je celosvětová akce na podporu ochrany životního prostředí. Tento happening, který se 
pořádá každoročně od roku 2007, má obrátit pozornost na změnu klimatu a na šetření energií. 
Symbolickým hodinovým zhasnutím ICM České Budějovice tuto akci podpořilo (spolu s dalšími 
budovami a pamětihodnostmi ve více než 7000 městech ve 152 zemích planety, na mnoho místech 
pohaslo i pouliční světlo). Ve 20:30 hodin jsme zhasli osvětlení a zacvičili jsme si power jogu jen za 
svitu svíček. Zúčastněným dámám se toto zpestření líbilo, akce měla samé kladné ohlasy. 

 

 
 

17.4.2014 – Evropský den informací pro mládež 
 
Informační centra pro mládež z Jihočeského kraje připravila k 
Evropskému dni informací pro mládež, který si tradičně 
připomínáme 17. dubna, zajímavý program, jehož součástí byla 
prezentace informací, poradenství a besedy vztahující se právě 
k evropským informacím“ a evropským příležitostem pro mládež. 
V Jihočeských informačních centrech pro mládež, která sídlí v 
Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Prachaticích a 
Táboře byly ve čtvrtek 17. dubna od 8:00 do 16:00 hodin pro 
zájemce z řad jednotlivých mladých lidí, školních kolektivů, 
pedagogů i další veřejnosti připraveny informace a prezentace 
informací vztahujících se k evropským informačním sítím, v 
rámci tohoto tématu se zájemci dozvěděli o evropské informační 
síti EUROPE DIRECT a nebo informační síti pro mládež 
EURODESK. Zájemci získali také informace o novém programu 
ERASMUS+ a o možnostech konkrétního zapojení se do tohoto 
programu. Součástí programu Evropského dne informací pro mládež v Jihočeských ICM byla také 
prezentace evropských informačních a vzdělávacích publikací. 
V letošním roce Eryica – European Youth Information and Counselling Agency – přišla s mottem: Who 
nose? (Čí nos?), jež ale může znít skoro stejně jako Who knows? Tedy: kdo ví? A odpověď v originále je: 
Youth information nose it better, což je něco jako: Informace pro mládež to ví lépe. Zároveň „nose“ 
přeneseně odkazuje i k čenichání, vyhledávání atp. Pracovníci ICM Č.B. si vyfotili svoje nosy, aby 
podpořili tuto kampaň, neb neustále „čenichají“ nové informace. 
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29.4.2014 – Kurz Metodika cvičení rodičů s dětmi 
 
Informační centrum pro mládež České Budějovice na přání pracovníků z Rodinných center 
zorganizovalo Kurz metodika cvičení rodičů s dětmi, který se konal 29.4.2014 v prostorách ICM Č.B. a 
vícefunkčním sále spolku Pionýr, z.s. – Jihočeská krajská organizace Pionýra. Kurz byl rozdělen na 
teoretickou a praktickou část a vedla jej lektorka s dlouholetou praxí Lenka Vondráčková. Pro přítomné 
maminky připravila studijní materiály i praktické pomůcky. Hlavním cílem bylo naučit rodiče sestavit 
cvičební plán, zvolit vhodnou motivaci, učit a rozvíjet děti formou hry. Zatímco se maminky vzdělávaly, 
o jejich děti se postaral tým ICM Č.B., který si pro děti připravil hodinu plnou zábavy. Malí návštěvníci 
si vyzkoušeli hru na BOBOTUBES – hrací roury, které při udeření o tvrdou podložku vydávají patřičné 
tóny, vyrobili přáníčka ke Dni matek, házeli míčky na terč, ovšem největší úspěch měla pohádka O 
červenozelené Karkulce. 
V druhé polovině kurzu si děti společně s maminkami vyzkoušely uvést teoretické poznatky do praxe, 
cvičily podle metodiky paní lektorky. Lekce byla zaměřena na rozvíjení jemné a hrubé motoriky, děti se 
naučily nové říkanky a básničky, zatančily si, schovaly se pod padák, sebraly sto víček od PET – lahví 
atd. Akce sklidila úspěch, děti odcházely nadšené, zpětná vazba od účastnic byla jen samá pozitiva. 
Dámy se dožadovaly dalších podobných akcí, což je pro nás výzva do budoucna. 

  

6.5. 2014 – Hra na BOBOTUBES s dětmi z MŠ Dlouhá 
 

V úterý 6.5.2014 k nám do ICM Č.B. zavítaly děti z MŠ Dlouhá. Osmnáct návštěvníků si přišlo zahrát 
na naše již pověstné hrací roury BOBOTUBES. Zjistili jsme, že tyto barevné plastové tyčky slouží i ke 
spoustě dalším účelům např. může se z nich postavit komín, písmenka, dají se použít i jako trubky či 
dalekohledy… Děti rozvíjely svoji fantazii i hudební nadání současně. Na závěr si za odměnu vyrobily 
svoji vlastní nakreslenou placku (tzv. button). 
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13.5.2014 – Kurz líčení pro mladé dívky 
 
V úterý 13.5.2014 jsme v ICM Č.B. uspořádali Kurz líčení pro mladé dívky. Naším cílem bylo hlavně 
naučit dívky správně se starat o pleť a trochu se zamyslet nad životosprávou, protože kvalita pleti 
vypovídá o tom, co se děje uvnitř našeho těla. Nalíčit se přišlo 13 dívek ve věku 13 až 16 let. 
Úspěchem bylo, že se nám podařilo získat pro spolupráci výbornou profesionální vizážistku a 
kosmetičku Lenku Lakomou, která líčí modelky na módní přehlídky a focení. 
 

 

 
13.5.2014 Přednáška Tři druhy lásky 
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12. – 16.5.2014 
Kurz specifika přednášky coby součásti interaktivního semináře, používání 

prostředků pro vizualizaci, základy pro strukturu a styl přednášky  

 
Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání se společností AgEnDa o.s. zorganizovala 
cyklus workshopů s tématem specifika přednášek coby součásti interaktivního semináře, používání 
prostředků pro vizualizaci, základy pro strukturu a styl přednášky. Přednášku vedli zkušení lektoři Mgr. 
Alena Nohavová  Ph.D. a PaedDr. Pavel Štursa. Kurz se konal v zasedací místnosti Informačního 
centra pro mládež České Budějovice a zúčastnili se ho pracovníci ICM Č.B. a Rady dětí a mládeže 
Jihočeského kraje. 

 
 

28.5.2014 – Rekordmani v navlékání PET víček na Bambiriádě 2014 

 
Jednou ze soutěžních disciplín ICM Č.B. pro děti na Bambiriádě 2014 bylo navlékání víček od PET 
lahví na šňůrku za 50 sekund. Soutěže se zúčastnilo celkem 448 dětí. Vítězem se stal Tadeáš 
Vančura s 21 navléknutými víčky. Na druhém místě se umístila Kristýna Vobrová s 20 víčky. 
Rekordmani si osobně přišli pro výhru do ICM ČB, kde obdrželi hodnotné stolní hry. 
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17.5.2014 - Den otevřených dveří Metrostav a.s. 
 
V sobotu 17.5.2014 slavnostně otevírala firma Metrostav a.s. nově vybudované přístaviště v Hluboké 
nad Vltavou a pracovníci ICM ČB připravili na tuto akci pro děti soutěžní odpoledne. Malí návštěvníci 
si mohli vybrat ze tří soutěžních disciplín – chytání rybiček, házení míčků a hru na hrací roury 
Bobotubes. 

 
 

2.6.2014 – Pracovníci ICM Č.B. v MŠ L. Kuby 

 
Pracovníci ICM Č.B. byli pozváni do  MŠ L. Kuby v Českých Budějovicích, aby s dětmi vytvořili placky 
– buttony. Paní učitelka objednala placky s motivem berušky. Děti si mohly také nakreslit svůj vlastní 
obrázek. Na závěr jsme si zazpívali a zatančili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

42 
 

 
 
 
 
 

14.6.2014 – Přednáška Život rozchodem nekončí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.6.2014 -  Přednáška Odpustit a zapomenout 
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30.6.2014 - ICM České Budějovice odevzdalo víčka pro Zuzanku 

 
Dne 30.6.2014 jsme odevzdali víčka z PET láhví Českému červenému kříži v Českých Budějovicích, 
které jsme nasbírali v ICM Č.B. pro Zuzanku  z Jižních Čech. Výtěžek ze sbírky jde na léčbu nemocné 
Zuzanky. Sbírka stále trvá a tak ve sbírce dále pokračujeme. 

 
 

17.7.2014 – Hra na BOBOTUBES  
s Letním příměstským táborem Jihočeské krajské organizace Pionýra 

 
Dne 17.7.2014 nás přišly navštívit děti z Letního příměstského tábora Jihočeské krajské organizace 
Pionýra. Jedenáct dětí ve věku od 6 do 12 let si vyzkoušelo, jak se hraje s hracím rourami 
BOBOTUBES. 
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18.7.2014 a 11.8.2014- Plackování s Letním příměstským táborem  
Jihočeské krajské organizace Pionýra 

 
Dne 18.7.2014 a 11.8.2014 nás přišly navštívit děti z Letního příměstského tábora Jihočeské krajské 
organizace Pionýra, aby si vytvořily originální placku - button. Jedenáct dětí ve věku od 6 do 12 let si 
vybarvilo obrázek s motivem pohádkové postavy nebo nakreslilo vlastní obrázek. Nejvíce se dětem 
líbily připravené obrázky Spongeboba a Hello Kitty. 

 

 
22.8.2014 a 29.8.2014 – Teenage Club 

 
Dne 22.8.2014 u nás strávili příjemné dopoledne účastníci Teenage Clubu – týdenního konverzačního 
kurzu angličtiny pro náctileté, který pořádala Jazyková škola Radost. Nejdříve se seznámili se 
službami, které naše ICM Č.B. nabízí. Na programu byly také informace o Eurodesku a programu 
Erasmus+. A proto, že se jednalo o konverzační kurz, připravili jsme si pro účastníky materiály i 
aktivity v angličtině. V mapě města České Budějovice si vybrali 3 místa, na které by pozvali své 
kamarády ze zahraničí, pak se rozdělili na 3 skupiny a zahráli si limeriky. První řekl říkanku druhému, 
ten třetímu a třetí ji řekl lektorce, která si ji zapsala. Poté výsledek zkontrolovala. Všechny 3 skupiny 
byly stejně úspěšné. Dalším úkolem bylo přečíst si jeden z časopisů o Evropské unii a informovat 
ostatní, co zajímavého se v něm dočetl. Na závěr si zahráli s hracími rourami BOBOTUBES a vytvořili 
originální placku. 
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1.8. – 14.9.2014 - Velká letní hra s QR kódy  

 
Po celé České republice bylo umístěno pracovníky ICM přibližně 200 
QR kódů, které odkazovaly na jednoduché otázky týkající se 
podnikání, podnikavosti nebo informačního systému pro mládež. QR 
kódy byli umístěny zejména na místech spojených s podnikáním, 
případně u partnerů ICM a v samotných ICM. Pro zapojení se do 
soutěže stačilo najít a správně zodpovědět otázky tří QR kódů, čímž 
se soutěžící zařadil do slosování o regionální ceny od daného ICM i 
do hlavního slosování NICM o věcné ceny. Soutěž se konala od 1. 8. 
2014 do 14. 9. 2014. 
ICM Č.B. umístilo QR kódy v Českých Budějovicích např. na Úřad 
práce, Jihočeskou hospodářskou komoru, Jihočeskou univerzitu, 
Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a Europe Direct.  

 

8. – 12.9.2014 - Podnikání s přehledem 

 
V týdnu 8. - 12.9.2014 v ICM České Budějovice probíhal projekt Podnikání s přehledem. Tento projekt 
byl připraven a následně realizován v rámci projektu vyhlášeného MŠMT „Právo na informace právě 
teď! - Co ti brání v podnikání?“ Náš projekt jsme nazvali „ Podnikání s přehledem.“ Pro potencionální i 
již začínající mladé podnikatele jsme v Informačním centru pro mládež Č.B. připravili týdenní 
informační a poradenskou akci se zaměřením na podávání informací nutných a vhodných pro 
podnikání. Navíc jsme dne 9. a 10. září 2014 připravili workshop formou OPEN CAFE s mottem: 
„Přijďte se dozvědět něco nového. Zapojte se do diskuze, je to jen na Vás.“ 
Cílem našeho projektu bylo zprostředkovat informace o podnikání – jaké doklady musí mít občan pro 
zahájení podnikání, jaké jsou náležitosti ohledně plateb a odvodů, poradit s marketingovým plánem a 
tvorbou webových stránek. Dalším naším cílem bylo přivést mladé lidi ke kritickému a obezřetnému 
posuzování situací. 
OPEN CAFE 
První aktivitou byl brainstorming, kde účastníci pod vedením zkušeného kouče formulovali základní 
otázky a znalosti o podnikání a pak o nich diskutovali. Dále účastníci také využívali služeb specialistů, 
kteří byli k dispozici, na označených místech - Finanční úřad, Živnostenský úřad, Zdravotní pojišťovna 
a Správa sociálního zabezpečení. Od specialistů získali nejen podrobný návod, jak začít podnikat, ale 
i množství rad a odkazů. Mohli si prostudovat odborné knihy, které se týkají podnikání, například 
Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech, Daňové zákony 2014 a Nový občanský 
zákoník. Besedu s mladými podnikateli moderoval Bc. Dušan Brodský – vedoucí ICM Č.B., svůj 
prostor dostala i Kristýna Mokráčková z Coworking centra České Budějovice. Účastníky seznámila s 
nabídkou služeb Coworking centra a vyzvala je k využití prostor centra. 
V průběhu týdne navštívilo ICM ČB v souvislosti s projektem 86 mladých lidí a navíc Open Cafe 
skupiny 24 a 12 studentů. Reakce účastníků dávají dobrý předpoklad a účelnost takovéto akce. 
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Projekt Sametky 
 

ICM ČB se zapojilo do projektu ČRDM Sametky. Projekt 
Sametky byla geocachingová hra, která připomínala 25. výročí 
Sametové revoluce. Po celé ČR bylo ukryto na 150 schránek, 
které bylo možné hledat pomocí GPS navigací. Během září 
jejich počet vzrostl až na dvě stovky. Ke každé ze schránek se 
vázal jeden příběh z období listopadových událostí, příběh 
popisující jednoho z disidentů, signatářů Charty 77 apod. 
ICM Č.B. připravilo 4 sametky s příběhy a aktivně se zapojilo 
do propagace. 
 

 
16.9.2014 – Setkání regionálních partnerů EURODESKU 

 
Informační centrum pro mládež České Budějovice 
se dne 16.9.2014 stalo hostitelem setkání 
regionálních partnerů Evropské informační sítě 
EURODESK. Tématem tohoto setkání byla 
Interkulturní komunikace. V první části setkání 
Mgr. Liška přiblížil a osvětlil základní pojmy 
komunikace. Přidal některé poznatky a zkušenosti 
ze své klinické praxe v Dětském diagnostickém 
ústavu. Praktickými příklady a osobními 
zkušenostmi z Interkulturní komunikace přispěly 
pracovnice z Centra na podporu integrace cizinců 
pro Jihočeský kraj. Mgr. Šimková velmi poutavě 
informovala o aktuální situaci v politice imigrantů. 
Bc. Tereza Krbcová z Domu zahraničních služeb 
představila současné aktivity EURODESKu a 
předložila možnosti spolupráce v EU. Na závěr Bc. Dušan Brodský pohovořil o možnostech 
Interkulturní výchovy v práci s dětmi a mládeží. Informoval o nabídce Teologické fakulty Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích, která se v oborech Vychovatel a Sociální a charitativní práce 
věnuje právě interkulturní a multikulturní výchově. Setkání se zúčastnilo 15 účastníků. 

 

13.10.2014 – Vzdělání a řemeslo 
 

V říjnu 2014 se v Českých Budějovicích uskutečnil 
již dvacátý ročník výstavy Vzdělání a řemeslo. 
Tradičně mezi 108 vystavovateli nechyběla 
expozice Asociace pro podporu rozvoje 
informačních center pro mládež v České republice 
(AICM ČR). Jejím garantem tradičně byla 
Jihočeská informační centra pro mládež České 
Budějovice, Český Krumlov, Prachatice, Tábor a 
poprvé i Jindřichův Hradec. 
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7. 10.2014 – Setkání ICM v Praze –  Dobrovolník ICM 2014, Certifikát kvality 
 
 
Vedoucí ICM Č.B. Bc. Dušan Brodský byl nominován Radou dětí a 
mládeže Jihočeského kraje na ocenění Dobrovolník ICM 2014, které 
uděluje Národní informační centrum pro mládež. Dušan Brodský si 
ocenění převzal z rukou ředitele odboru pro mládež MŠMT Mgr. 
Michala Urbana a vedoucí NICM Mgr. Šárky Kuškové na setkání ICM v 
Praze 7.10.2014. Rádi bychom mu za jeho dobrovolnickou činnost v 
ICM Č. Budějovice poděkovali. Díky jeho zásluze obdrželo ICM Č.B. 
Certifikát kvality poskytovaných služeb od MŠMT. 

 

 

 

 

15.12.2014 - Vánoční Akademie VOsSs  

 
Dne 15.12.2014 od 12. hod jsme pomohli v prostorách divadelního sálu Divadla U Kapličky uspořádat 
Vánoční akademii studentů Vyšší odborné školy a Střední školy, s.r.o., Emy Destinové 395, České 
Budějovice. Sami studenti si připravili zábavné prezentace, divadelní představení a vtipné scénky pro 
své spolužáky nejen v češtině. Nechybělo samozřejmě také zpívání vánočních koled. Podle výrazu ve 
tvářích studentů bylo vidět, že si vánoční akademii užili. 
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Část V. 

Hospodaření 
 

ROZVAHA 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
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Děkujeme za spolupráci  

 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje děkuje za spolupráci v roce 2014 těmto institucím a organizacím: 

 Česká rada dětí a mládeže  

 NICM – Národní informační centrum pro mládež 

 NUV – Národní ústav pro vzdělávání 

 Jihočeská informační centra pro mládež – ICM Český Krumlov, ICM Prachatice, ICM Tábor a 
ICM Jindřichův Hradec 

 AICM ČR – Asociace pro podporu informačních center pro mládež v ČR 

 Komora krajských rad dětí a mládeže 

 Krajská rada dětí a mládeže kraje Vysočina 

 Jihomoravská rada dětí a mládeže 

 Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje – Spektrum 

 Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje 

 Městská policie České Budějovice 

 25. protiletadlový pluk Strakonice 

 Sportovní zařízení města Č. Budějovice, p.o. 

 Landesjugendreferat Linz 

 Dětská organizace Fénix Mlynky Slovenská republika 

 Kinderfreunde Horní Rakousko 

 Europe Direct České Budějovice 

 Eurodesk – Evropská informační síť pro mládež 

 Tandem 

 Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje 

 JU v Českých Budějovicích 

 Oblastní spolek ČČK České Budějovice 

 BESIP Ministerstva dopravy ČR 

 Městská charita České Budějovice  

 IGY Centrum  

 Hopsárium – Svět rodiné zábavy, 

 Agentura Kultur – Kontakt 

 Lanový park Máj 

 THEIA – krizové centrum o.p.s.  

 Jihočeský kalendář.cz 

 Borovice.cz 

 Vyladěný internet.cz 

 Jan Zvánovec  

 Evocati s r.o. 

 Tělovýchovná škola, půjčovna lodí a sportovního materiálu Vydra  

 Nakladatelství Mravenec 

 Sportovně relaxační areál Hluboká nad Vltavou, 

 TJ Karate 

 JŠ Radost 

 Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. 

 Objevárium 

 Divadelní spolek J.K.Tyl České Budějovice, o.s. 

 Ing. Alena Čarvašová – Amité 

 Česká asociace paraplegiků-CZEPA 

 Dětský diagnostický ústav Homole 

 Středisko výchovné péče České Budějovice 

 JAIP o.p.s. 

 VosSs s.r.o. 
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Děkujeme za podporu 

 
Činnost Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje byla v roce 2014 podpořena v rámci dotací, grantů a 
sponzorských darů z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jihočeského kraje, Statutárního 
města České Budějovice, společnosti E.ON ČR, s.r.o., Teplárny České Budějovice, a.s. a Lesů ČR, s.p. 
 
 
MŠMT ČR        179 000 Kč 
Jihočeský kraj        310 000 Kč 
Statutární město České Budějovice     135 000 Kč 
E.ON ČR, s.r.o        1 027 984 Kč 
Teplárna České Budějovice, a.s.     50 000 Kč 
Lesy ČR, s.p.        8 000 Kč 
Ministerstvo práce a sociálních věcí – Evropský sociální fond  236 685 Kč 
 
 

            
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje také děkuje za podporu všem dobrovolníkům a 
organizátorům, kteří se podíleli na přípravách akcí a členským spolkům Rady dětí a mládeže 
Jihočeského kraje za spolupráci, které si velmi vážíme. Těšíme se na další společné akce i v dalším 
roce. 
 
 
 
V Českých Budějovicích 10. března 2015. 
 
 
 

 
 
 

Mgr. Kateřina Babická, Bc. Dušan Brodský 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 

 
 

 
 

Sídlo: Lannova 63, 370 02 České Budějovice 
Kontaktní adresa kanceláře: Husova 45, 370 05 České Budějovice 
 
E-mail: info@radambuk.cz, kancelar@radambuk.cz  Tel.: 775 644 101, 775 644 003 
IČ: 26516519       Bankovní spojení: 572644389/0800 
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