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Rok 2015 v Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje 

Milí přátelé,  

cílem RADAMBUK-Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje v roce 2015 bylo zajištění činnosti a 

rozvoje střešní organizace spolků dětí a mládeže, zkvalitňování poskytovaných služeb pro členské 

spolky, podpora vzdělávání dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží, rozvíjení vztahů se 

zahraničními partnery a prezentace spolků mezi veřejností. Novou oblastí činnosti se stal projekt 

Mládež kraji, ve kterém se nám podařilo zrealizovat spolu s mládežnickými organizátory 9 úspěšných 

projektů. Některé z cílů a plánů se nám podařilo naplnit, další na nás čekají v roce 2016.  

RADAMBUK zastřešoval v roce 2015 51 členských 

spolků, o celkovém počtu členů 4 106, z toho 2 864 

členů do 18 let. Z funkce Předsedy RADAMBUK 

odstoupil po tříletém vedení 31. března 2015 pan Petr 

Novák a funkci statutárního zástupce začal vykonávat 1. 

místopředseda Ing. Peter Padúch.  

RADAMBUK byl i v letošním roce aktivním členem 

České rady dětí a mládeže a Komory Krajských rad dětí 

a mládeže. Informačního centrum pro mládež České 

Budějovice (RADAMBUK je zřizovatelem) 

spolupracovalo 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). 

RADAMBUK zrealizoval v roce 2015 10 úspěšných 

projektů za podpory MŠMT ČR, Jihočeského kraje, Statutárního města Č. Budějovice, společnosti 

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

Propagaci činnosti členských spolků zajišťoval Facebook, web www.radambuk.cz a web Informačního 

centra pro mládež Č. Budějovice www.icmcb.cz, web www.jihocesketabory propagoval tábory 

organizací pořádající tábory pro děti a mládež.  

Pro členské spolky zorganizoval RADAMBUK akce Výlet s čápem do Zážitkového parku Zeměráj, do 

Zvířecího Parku v Bavorském lese Neuschönau, Věda nás baví, Pojďme se bát s čápem – Halloween, 

1. ročník Medvědího turnaje ve vybíjené o Putovní pohár RADAMBUK, Roztančíme Husovku a 

Vánoční setkání v Divadle u Kapličky. Vedoucí členských spolků se spolu setkali v závěru roku na akci 

Vánoční setkání v RADAMBUK. RADAMBUK rozdělil pro děti na tábory spolků limonády, které dostal 

darem od společnosti FONTEA a.s. Rozděleno bylo téměř 1800 limonád.  

 

http://www.radambuk.cz/
http://www.icmcb.cz/
http://www.jihocesketabory/
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Největší společnou akcí, kterou RADAMBUK zorganizoval se svými členskými spolky, byla tradiční 

květnová akce v Českých Budějovicích, letos pod novým názvem Bamboška, která v Českých 

Budějovicích přinesla radost a úsměv na rtech celkem 3 000 návštěvníkům. Soutěžní disciplíny pro 

děti přivezli na Bambošku také členové Dětské organizace FÉNIX ze Slovenska. RADAMBUK je 

členem v Odborné skupině mládeže a sport Krajského úřadu Jihočeského kraje a 

Landesjugendreferatu Linz za Horní Rakousko. V roce 2015 se odborná skupina sešla na dvou 

jednáních – 20. dubna 2015 v Českých Budějovicích v prostorách RADAMBUK a 24. listopadu 2015 

v Linzi. O víkendu 10. – 12. července 2015 přijali pracovníci ICM Č.B. pozvání na Letní camp spolku 

die Kinderfreunde do Sankt Georgen and der Gusen v Rakousku. „Každý jsme jiný, všichni jsme si 

rovni, rozdíly jsou opravdu zábava“ bylo téma setkání dětí, mládeže a vedoucích spolků z několika 

evropských zemí. Z akcí propagujících členské spolky jmenujme např. Den bez aut na 

českobudějovickém náměstí, Den otevřených dveří v Teplárně Č. Budějovice, Den otevřených dveří 

na Letišti České Budějovice, Vypouštění balónků s přáními Ježíškovi a akci Štěstí s překážkou. 

RADAMBUK zorganizoval pro spolky dětí a mládeže a školní kolektivy Fotografickou soutěž „České 

Budějovice – místo, kde si rádi hrajeme“, výtvarnou soutěž „ Malujeme čápy“ a ICM Č.B. výtvarnou 

komiksovou soutěž „Příběh ovečky“. 

I v  roce 2015 se stal RADAMBUK propagátorem celostátního projektu ČRDM 72 hodin v Jihočeském 

kraji, uspořádal pro děti z Dětského diagnostického ústavu v Homolích a Střediska výchovné péče 

Č.B. akci Pojďme si hrát na indiány a Informační centrum pro mládež Č.B. zasadilo v rámci projektu 

72 hodin v parku na Husově třídě v Českých Budějovicích javor.  

RADAMBUK v  roce 2015 zorganizoval 8 vzdělávacích kurzů - Seminář vedení účetnictví ve spolcích, 

Zdravotník zotavovacích akcí, Instruktor, rádce oddílu, Oddílový vedoucí, Instruktor vodní turistiky, K 

záchraně lidského života stačí Vaše dvě ruce – kurz 1. pomoci pro děti, instruktory a vedoucí, získal 

akreditaci do roku 2019 na organizování kurzu Hlavní vedoucí dětských táborů od MŠMT. Ve 

spolupráci s ČRDM zorganizoval RADAMBUK seminář SAFE, tématem bylo ohodnocení 

dobrovolnické práce.  
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Do roku 2016 vcházíme s cílem rozšíření nabídky služeb pro členské spolky a veřejnost, zejména 

rozšířením nabídek vzdělávacích kurzů Vzdělávacího střediska MAJÁK, pokračování v projektu 

Mládež kraji a rozšíření spolupráce se zahraničními partnery z Horního Rakouska a Slovenska. 

Úkolem volebního 16. Valného shromáždění RADAMBUK v dubnu 2016 bude volba nového vedení 

spolku a schválení nových stanov v souladu s NOZ. Cílem činnosti Informačního centra mládež 

v Českých Budějovicích bude i nadále 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. 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. 
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Část I. 

Základní údaje 

 

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

 

Sídlo:  Husova 622/45, 370 05 Č. Budějovice  

IČ:  26516519 

Registrace:  Spisová značka L 3164 vedená u Krajského soudu  

v Českých Budějovicích 

Číslo b.ú.:  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 

 

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 a u Ministerstva vnitra ČR 

byla zaregistrována 26. 1. 2001. 

 

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 připravované i probíhající činnosti a 

legislativní kroky úřadů směrem ke spolkům dětí a mládeže.  
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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. – Jihočeská krajská 

organizace Pionýra, Husova 45, České Budějovice. Od roku 2015 má RADAMBUK v těchto 

prostorách sídlo.  

 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje k datu 31. 12. 2015 registrovala 51 členských spolků o 

celkovém počtu členů 4 106. 

 

Naše činnost 

RADAMBUK zastřešuje spolky pracující s dětmi a mládeží Jihočeského kraje, působí jako 

servisní organizace, poskytuje právní a ekonomické rady, koordinuje vzájemnou spolupráci mezi 

spolky, 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 přispívá k rozvoji volnočasového a 

neziskového sektoru v Jihočeském kraji.  

 

Činnost Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje se týká těchto oblastí.  

1. Servis střešní organizace -  zajištění funkce Krajské rady dětí a mládeže a zabezpečení chodu 

kanceláře a Půjčovny RADAMBUK, 

2. Středisko vzdělávání „MAJÁK“ – vzdělávací kurzy,  

3. Najdi si svého koníčka - propagace činnosti členských spolků prostřednictvím webu, médií a akcí 

pro veřejnost,  

4. Zahraničí -  spolupráce se zahraničními partnery, 

5. Mládežnické iniciativy – projekt, v němž se mladí lidé aktivně účastní činností, které si sami 

navrhnou, vytvoří a zrealizují, 

6. Informační centrum pro mládež České Budějovice - 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. 

 

Tyto oblasti jsou hlavní náplní činnosti RADAMBUK v průběhu celého roku. Cílovou skupinou jsou 

organizované i neorganizované děti a mládež, ale také dospělí – vedoucí členských spolků.  
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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 webů RADAMBUK , 

 bezplatné Úrazové pojištění a Pojištění odpovědnosti za škodu. 

 

 

 

 

 

 

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

 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje zastřešovala v roce 2015 51 členských spolků, o celkovém 

počtu členů 4 106, z toho 2 864 do 18 let počet členů.  

 

Číslo Spolek web 

1 1. středisko Zálesák www.1strediskozalesak.cz  

2 14. Přední hlídka Royal Rangers www.acvysbrod.cz/?page_id=5281  

3 29. Pávkovský spolek   

4 52. Přední hlídka Royal Rangers www.52ph.royalrangers.cz  

5 ABECEDA - Centrum volného času www.centrumabeceda.cz  

6 Aktivity, o.s. www.feelyourbody.eu  

7 Albrechtický Vltavínek www.albrechtickyvltavinek.cz  

8 Asociace turistických oddílů mládeže www.a-tom.cz 

9 AZIMUT www.azimut8.eu  

10 Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s www.cpdm.cz 

11 Českobudějovická kynologická společnost www.kynologie-cbks.cz 

12 DUHA HUSOT www.husot.strakonice.cz  

13 Hudební škola Vojtěch   

14 Kamarádi otevřených srdcí www.kamaradiotevrenychsrdci.cz 

15 Kamínky www.kaminky.estranky.cz  

16 Keltoviny www.keltoviny.cz 

17 Klub Pavučina Vodňany 

 18 Kocanďáci www.kocandaci.cz 

19 Koníček, o.p.s. www.konicekcb.webnode.cz/  

20 KOUMÁK, o.s. http://koumak-os.webnode.cz 

21 Laser game club Písek www.laserarenapisek.cz  

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

23 M - tes www.m-tes.cz 

24 Mateřské a rodinné centrum Homole o.s. www.mrc-homole.cz 

http://www.1strediskozalesak.cz/
http://www.acvysbrod.cz/?page_id=5281
http://www.52ph.royalrangers.cz/
http://www.centrumabeceda.cz/
http://www.feelyourbody.eu/
http://www.albrechtickyvltavinek.cz/
http://www.a-tom.cz/
http://www.azimut8.eu/
http://www.cpdm.cz/
http://www.duha.cz/duzina/duha-husot
http://www.kaminky.estranky.cz/
http://www.keltoviny.cz/
http://www.kocandaci.cz/
http://www.konicekcb.webnode.cz/
http://koumak-os.webnode.cz/
http://www.laserarenapisek.cz/
http://www.mc-maj.com/
http://www.m-tes.cz/
http://www.mrc-homole.cz/
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25 Myslivecké sdružení Obora Nový Dvůr www.oboranovydvur.cz  

26 Občanské sdružení Bezva prázdniny www.bezvaprazdniny.cz  

27 Občanské sdružení Děti Řepice www.deti-repice.cz 

28 Občanské sdružení Tálín dětem www.talindetem.cz 

29 

Pionýr, z.s. - Jihočeská krajská organizace 

Pionýra www.jihocesky-pionyr.cz/  

30 POHODÁŘI VSKH www.pohodari.vskh.cz 

31 Poutníci Kaplice, o.s.   

32 Rodinné centrum ROZÁRKA http://rozarkarc.webnode.cz  

33 

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a 

mládeže Č. Budějovice www.sasmcb.cz 

34 Sedmička Planá nad Lužnicí o.s. www.karstejn.cz 

35 Slavonická renesanční, o.p.s. www.zdrojslavonice.cz  

36 Spolek Karvánek   

37 Spolek Medvědí šlápoty - Tábor z.s. www.sms-tabor.cz 

38 Spolek Přátel Pávku   

39 Spolek Tábornický klub Písek www.tkpisek.com  

40 Spolek Tábornický Táborák, z.s. www.lptdrazicky.cz 

41 Spolek TUMBA www.tabor-albrechtice.cz 

42 Turistický oddíl Ježci, o.s www.to-jezci.cz 

43 TVOR, o.s. www.ateliertvor.cz 

44 Větrníci, o.s. http://vetrnici-o-s.webnode.cz 

45 

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, 

z.s. www.canisterapie.org  

46 

Základní článek hnutí Brontosaurus Forest - 

Cassiopeia www.cegv-cassiopeia.cz  

47 Zážitek i užitek o.s.   

48 Země - nezemě, o.s. www.zeme-nezeme.cz 

49 Žabičky Horní Planá, o.s.   

50 Kredance o.s. www.kredance.cz 

51 Doma v lese www.domavlese.cz 

http://www.oboranovydvur.cz/
http://www.bezvaprazdniny.cz/
http://www.talindetem.cz/
http://www.jihocesky-pionyr.cz/
http://www.pohodari.vskh.cz/
http://rozarkarc.webnode.cz/
http://www.sasmcb.sdb.cz/
http://www.karstejn.cz/
http://www.zdrojslavonice.cz/
http://www.sms-tabor.cz/
http://www.tkpisek.com/
http://www.lptdrazicky.cz/
http://www.tabor-albrechtice.cz/
http://www.to-jezci.cz/
http://www.ateliertvor.cz/
http://www.canisterapie.org/
http://www.cegv-cassiopeia.cz/
http://www.zeme-nezeme.cz/
http://www.kredance.cz/
http://www.domavlese.cz/
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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.  

 

Nové členské spolky v roce 2015 

V průběhu roku 2015 Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje přijala za své členy 3 členské spolky: 

 

- Laser game club Písek 

- Kredance o.s. 

- Doma v lese 
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Výkonné orgány 

 

Předsednictvo  

Předseda 

Petr Novák – Klub PAVUČINA  Vodňany  do 31. 3. 2015 

 

1. místopředseda 

Ing. Peter Padúch – Pionýr, z.s. – Jihočeská krajská 

organizace Pionýra od 10. 3. 2015 

 

2. místopředseda:  

Ing. Cyril Macho - M–tes do 10. 3. 2015 

Miroslav Mašek –  Spolek Tábornický klub Písek od 10. 3. 2015 

 

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 do 31. 3. 2015 

Alice Pachová – Rodinné centrum ROZÁRKA od 10. 3. 2015 

Mgr. Kateřina Babická – T.O. Ježci, z.s. od 10. 3. 2015 

Michal Vaniš – POHODÁŘI VSKH od 10. 3. 2015 

 

Od 1. 4. 2015 vykonával funkci statutární zástupce RADAMBUK 1. místopředseda Ing. Peter Padúch. 

 

Revizní komise  

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 
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Jednání Výkonných orgánů 

Předsednictvo  

13. 2. 2015  

24. 3. 2015 

5. 5. 2015 

19. 10. 2015 

 

Výkonná rada 

14. 4. 2015 

23. 11. 2015 

 

Valné shromáždění  

10. 3. 2015  

16. 6. 2015  

 

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 Pionýr z.s. - Jihočeská krajská organizace 

Pionýra, Husova 45, České Budějovice. V roce 2015 zajišťovali provoz Kanceláře Rady dětí a mládeže 

Jihočeského kraje Předseda Petr Novák do 31. 3. 2015, od 1. 4. 2015 1. místopředseda Ing. Peter 

Padúch 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. Cílem činnosti v roce 2015 bylo zajištění činnosti a rozvoje Informačního centra pro 

mládež v Českých Budějovicích a zajištění volného a komplexního přístupu k informacím a kontaktům pro 

všechny jeho návštěvníky. 

MŠMT v roce 2014 udělilo ICM Č.B. známku 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.  

ICM Č.B. je součástí české informační sítě pro mládež, kterou tvoří 41 ICM – www.ismcr.cz , tuto síť 

zastřešuje Národní informační centrum pro mládež – http://www.nicm.cz/ . Na evropské úrovni jsme 

součástí organizace Eryica, která sdružuje národní informační sítě v Evropě – www.eryica.org. ICM Č.B. 

spolupracuje s Jihočeskými informačními centry pro mládež – Tábor, Prachatice, Český Krumlov a 

Jindřichův Hradec, je členem Asociace pro podporu informačních centrem pro mládež v ČR.  

 

 

 

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. 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:  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 

http://www.nicm.cz/
http://www.eryica.org/
http://www.icmcb.cz/
mailto:icmcb@radambuk.cz
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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) dle dodaného návrhu, vydává 1x týdně 

elektronicky Infolisty Víkendové tipy v Jihočeském 

kraji, organizuje semináře, besedy a klubové akce. 

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. 
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Část III. 

Činnost a akce Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje  

24. 2. 2015 – Seminář vedení účetnictví v neziskových organizacích  

V úterý 24. 2. 2015 se 12 vedoucích ze spolků Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje zúčastnilo 

Semináře vedení účetnictví, který zorganizovala Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje od 17 hodin 

v prostorách Husova 45, České Budějovice. Na programu bylo téma účetní uzávěrka a podání 

daňového přiznání. 

 

10. 3. 2015 – 14. Valné shromáždění RADAMBUK 

Zástupci 29 členských spolků se sešli v úterý 10. března 2015 v 18 hodin v sále Divadla U Kapličky. 

Na programu jednání byla příprava nových Stanov RADAMBUK, směřování činnosti RADAMBUK v 

dalších letech, volba členů Předsednictva a Revizní komise. Valné shromáždění schválilo Účetní 

uzávěrku RADAMBUK za rok 2014 a Zprávu o činnosti RADAMBUK za rok 2014. Jednání končilo ve 

23,00 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. - 23. 3. 2015, 28. - 29. 3. 2015 – Kurzy Oddílový vedoucí a Instruktor oddílu 

O víkendu 22. - 23. března 2015 proběhla 1. část kurzů 

Instruktor oddílu a Oddílový vedoucí v prostorách Rady 

dětí a mládeže Jihočeského kraje. 15 vedoucích a 19 

instruktorů absolvovalo přednášku z psychologie, 

pedagogiky a zdravovědy. Ve 2. části kurzu, který se 

konal o víkendu 28. - 29. března 2015 získali účastníci 

nové inspirace při přípravě her pro děti a znalosti z 

oblasti BOZP a PO. Písemnou zkoušku úspěšně složilo 

15 oddílových vedoucích a 16 instruktorů.  
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11. 4. 2015 – Medvědí turnaj ve vybíjené o Putovní pohár RADAMBUK 

V sobotu 11. dubna 2015 pořádala Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje ve 

spolupráci se spolkem Medvědí šlápoty Medvědí turnaj ve vybíjené o Putovní 

pohár RADAMBUK v Táboře. Zúčastnilo se 17 družstev ve třech kategoriích. Přijeli 

týmy z Řepice, Strakonic,  Tábora, Zlivi, Českých Budějovic a Čestic. 

163  účastníků se v tělocvičně utkalo ve tvrdém, ale férovém turnaji o putovní 

pohár, čest a slávu svých vysílajících organizací a skupin. 

  

 

14. 4. 2015 – Jednání Výkonné rady RADAMBUK 

V úterý 14. dubna 2014 se setkali zástupci členských spolků Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje 

na jednání Výkonné rady. Na programu byla příprava akce Bamboška, kterou Rada dětí a mládeže 

Jihočeského kraje připravuje na termín 22. - 23. 5. 2015 a Zpráva Revizní komise RADAMBUK za rok 

2014. 
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20. 4. 2015 – Setkání pracovní skupiny „Mládež a sport“ Jihočeský kraj – Horní 

Rakousko 

V pondělí 20. dubna 2015 hostila Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 

zástupce Jihočeského kraje a Horního Rakouska – Pracovní skupinu „ Mládež 

a sport“. RADAMBUK prezentoval činnost jednotlivých spolků a činnost 

Informačního centra pro mládež České Budějovice. Hosté z Horního Rakouska byli pozváni na akce 

Bamboška a Roztančíme Husovku. 

 

1. – 3. 5. 2015, 8. 5. 2015 – Kurz Zdravotník zotavovacích akcí 

O prodlouženém víkendu 1. - 3. 5. 2015  proběhla 1. část kurzu Zdravotník zotavovacích akcí, který 

pro členské spolky zorganizovala Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje. Kurzu se zúčastnilo 15 

účastníků. V pátek 8. 5. 2015 po úspěšných písemných zkouškách získalo 15 účastníků kurzu od 

Oblastního spolku Českého červeného kříže Tábor osvědčení Zdravotník zotavovacích akcí s 

platností 5 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 5. 2015 – Štáb organizátorů akce Bamboška 

Ve čtvrtek 14. 5. 2015 se sešli organizátoři akce Bamboška u Sportovní haly v 

Českých Budějovicích, aby se domluvili na umístění svých stanovišť v prostoru 

akce a seznámili se s pravidly pro organizátory akce. 
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18. 5. 2015 – Seminář SAFE ČRDM – ohodnocení dobrovolnické práce 

V pondělí 18. 5. 2015 se sešlo 16 zástupců spolků Rady dětí a 

mládeže Jihočeského kraje na semináři, který připravil RADAMBUK 

ve spolupráci s  ČRDM.  Předseda ČRDM Aleš Sedláček seznámil 

účastníky s výstupy projektu SAFE realizovaného ČRDM. Projekt se 

týkal systému evidence a  ohodnocení dobrovolnické práce jako 

nástroje transparentnosti a efektivity. Na závěr proběhla diskuze o zajímavých výstupech projektu, o 

aktivitách ČRDM na poli legislativy a o projektech ČRDM, do kterých se Rada dětí a mládeže 

Jihočeského kraje aktivně zapojuje - 72 hodin a Sametky. 

 

22. – 23. 5. 2015 – Bamboška 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje připravila tradičně na termín 22. 

- 23. května 2015 akci pro děti a mládež, v letošním roce s názvem 

Bamboška. V krajském městě České Budějovice je tato přehlídka 

činnosti spolků a organizací, které pracují s dětmi a mládeží tradiční 

akcí (15 let pod názvem Bambiriáda), která 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. „Evropa hrou“ – bylo téma, které zvolili 

organizátoři pro akci v letošním roce.  

 

Centrum akce bylo v osvědčeném prostoru areálu u Sportovní haly v Českých 

Budějovicích. Pódiová vystoupení organizovala tradičně Agentura Kultur – 

Kontakt, programem nás prováděl zkušený moderátor Miroslav Mareš. Po celé 

dva dny se na pódiu střídala hudební a taneční vystoupení dětí ze spolků dětí a 

mládeže, domů dětí a mládeže, základních a uměleckých škol. 

Dalším centrem Bambošky byl velký nafukovací stan – Infobod, kde děti navštívily 

Prezenci. V Prezenci si vyzvedly startovní kartičku s mapou Evropy a jejich 

úkolem bylo obejít jednotlivé země Evropy - stánky jednotlivých spolků a 

organizací, kde za splnění úkolů získávaly razítka. Kdo měl mapu Evropy plnou razítek, vrátil se do 

Prezence, kde dostal odměnu (baterku, hlavolam, jojo nebo píšťalku) a vyplnil kartičku do losování o 

ceny na pódiu, které probíhalo každou lichou hodinu na pódiu.  
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Pro děti byla připravena aktivní přehlídka možností pro volný čas, nabídky letních táborů, pódiová 

vystoupení, opičí dráhy, skákací hrad, prezentace Oblastního spolku Českého červeného kříže České 

Budějovice, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Městské policie České Budějovice, 

Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, expozice tábornické činnosti, ukázky tábornických 

dovedností, lanové aktivity, jízdy na lodích, výroba placek – buttonů, hry se zvířecí tématikou, 

prezentace kurzů angličtiny pro děti, praktické ukázky práce s bičem, orientační běh, baseball, jízda 

na mašince, ukázky karate a sebeobrany, hry z lesní školky, experimenty Věda nás baví, úkoly 

zaměřené na preventivní témata a řada dalších soutěží a ukázek. Informační centrum pro mládež 

České Budějovice připravilo několik soutěží pro děti, mezi nimiž byla soutěž - Rekord v navlékání PET 

víček za 1 minutu. Vítěz, který navlékl 29 víček, byl odměněn. Bambošku navštívili zahraniční partneři 

z Dětské organizace FÉNIX ze Slovenska, kteří připravili také soutěže pro děti. 

 

I přestože počasí letošní akci příliš nepřálo, Bambošku během 2 dnů navštívilo téměř 3000 

návštěvníků. Na pořádání Bambošky se podílelo 18 organizátorů z Rady dětí a mládeže Jihočeského 

kraje a 29 spolků a organizací připravilo pro děti soutěžní disciplíny a zábavný program. Diváci mohli 

shlédnout na pódiu 37 souborů, které předvedly 42 vystoupení, během nichž se představilo 

485 účinkujících. 

Akce se připojila k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, 

http://amaterskatvorba.cz. 

 

 

 

 

 

 

  

http://amaterskatvorba.cz/
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21. - 24. 5. 2015 Kurz Instruktor vodní turistiky 

Rada dětí a mládeže připravila v termínu 21. - 24. 5. 2015 ve spolupráci se společností SPORT BP 

kurz Instruktor vodní turistiky. Kurz úspěšně absolvovalo i přes velkou nepřízeň počasí 13 účastníků 

ze spolků Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje. 

 

6. 6. 2015 – Roztančíme Husovku 

Akci Roztančíme Husovku pořádal v sobotu 6. 6. 2015 spolek Pionýr, z.s. - Jihočeská krajská 

organizace Pionýra ve spolupráci s Radou dětí a mládeže Jihočeského kraje. Před budovou Divadla U 

Kapličky se postavilo pódium pro účinkující, zapojily se reproduktory a vše bylo připraveno na ukázky 

několika populárních tanečních stylů. 

Akce začala ukázkou Salsy, kterou děti a vedoucí učil brazilský tanečník. Následovala ukázka 

bojového umění Capoeira, které svým stylem připomíná tanec. Po krátkém oddechu následovala 

ukázka tanečnic z The BA Passion které se věnují MTV tanci. Děti nejvíce zaujalo twerkování, které se 

stalo velice populárním stylem. Na závěr se vedoucí z oddílu Draci Zahájí ujali kategorie „volný tanec“. 

Akce se podařila, děti i dospělí odcházeli utancovaní a plní nadšení. 
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14. 6. 2015 – Výlet s čápem do Zeměráje 

V neděli 14. 6. 2015 se vydaly děti a vedoucí z členských spolků Rady dětí a mládeže Jihočeského 

kraje na Výlet s čápem do Zeměráje do Kovářova u Písku.  V zážitkovém přírodním parku Zeměráj si 

děti mohly vyzkoušet různé hry a hlavolamy, prošly Stezku naboso, podle mapy hledaly poklad ukrytý 

ve sklepě bývalého mlýna, navštívily středověkou vesnici, kde vyráběly na hrnčířském kruhu vázičky, 

pletly náramky a zahrály si na archeology. Všem návštěvníkům se v Zeměráji moc líbilo a rádi se tam 

budou vracet. 

 

16. 6. 2015 – 15. Valné shromáždění RADAMBUK 

V úterý 16. 6. 2015 se sešli zástupci členských spolků Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje na 

jednání 15. Valného shromáždění v prostorách RADAMBUK v Divadle u Kapličky. Na programu 

jednání bylo hodnocení proběhlé akce Bamboška, příprava akcí na podzim 2015, schválení Rozpočtu 

RADAMBUK na rok 2015 a informace o projektu RADAMBUK Mládež v kraji. Valné shromáždění 

schválilo změnu sídla RADAMBUK do budovy Divadla U Kapličky Husova 45, České Budějovice. 

 

18. - 21. 6. 2015 Kurz Instruktor vodní turistiky  

Rada dětí a mládeže připravila ve spolupráci se společností SPORT BP 2 vzdělávací kurzy Instruktor 

vodní turistiky. 2. kurz, který se konal v termínu 18. - 21. 6. 2015, úspěšně absolvovalo 14 vedoucích z 

dětských a mládežnických spolků. Absolventi obdrželi licenci akreditovanou MŠMT časově 

neomezenou. 

Teoretická část kurzu probíhala v areálu umělé slalomové dráhy v Českém Vrbném u Českých 

Budějovic. Součástí přednášek byly informace o výstroji a výzbroji – (typy lodí a pádel, údržba), 

bezpečnosti, o jihočeských řekách a orientaci v kilometráži vodních toků. Praktická výuka vodáckých 

disciplín probíhala v pátek na řece Vltava při splouvání ze Zlaté Koruny do Boršova nad Vltavou a v 

sobotu  a v neděli probíhal nácvik vodní záchrany, výuka na Barakách, kajacích a raftech opět v 

Českém Vrbném. 
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10. – 12. 7. 2015 - Letní tábor die Kinderfreunde Sankt Georgen an der Gusen  

O víkendu 10. – 12. července 2015 přijali pracovníci ICM Č.B. pozvání na Letní tábor spolku Die 

Kinderfreunde do Sankt Georgen and der Gusen v Rakousku. „Každý jsme jiný, všichni jsme si rovni, 

rozdíly jsou opravdu zábava“ bylo téma setkání dětí, mládeže a vedoucích spolků z několika 

evropských zemí. 

 

 

17. 7. 2015 – Limonády pro děti na táborech spolků RADAMBUK 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje rozdělila pro děti na tábory 

spolků RADAMBUK limonády, které dostala darem od společnosti 

FONTEA a.s. Rozděleno bylo téměř 1800 limonád.  
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12. 9. 2015 - S čápem za indiány na letiště 

Nízký průlet stíhaček JAS-39 Gripen, otevření nového heliportu Zdravotnické záchranné služby 

Jihočeského kraje Kryštof 13, komentované prohlídky mezinárodního letiště, přehlídka složek 

integrovaného záchranného systému a spoustu dalších věcí měli možnost vidět návštěvníci Dne 

otevřených dveří na Letišti České Budějovice v sobotu 12. září 2015. Bohatý sedmihodinový program 

přilákal tisíce návštěvníků. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje a Informační centrum pro mládež 

České Budějovice připravili pro děti indiánské teepee, tvoření a soutěže s indiánskou tématikou, 

výrobu čelenek, malování na obličej, střelbu z luku, druhy ohňů, poznávání stop zvířat a indiánské 

znaky.  

 

12. -13. 9. 2015 – Seminář Mládež kraji  

O víkendu 12. – 13. 9. 2015 se v prostorách Rady dětí a mládeže 

Jihočeského kraje konal seminář Projektový management pro uchazeče 

o finanční podporu z projektu Mládež kraji podporovaný MŠMT. Účastníci 

semináře představili 10 zajímavých projektů. 
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19. 9. 2015 – Den otevřených dveří v Teplárně České Budějovice 

V sobotu 19. září 2015 již 3. rokem zajišťovala Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje a Informační 

centrum pro mládež České Budějovice soutěžní disciplíny pro děti, které navštívili Den otevřených 

dveří v Teplárně České Budějovice.  Tradičně velké množství návštěvníků  přijelo do teplárny 

historickou parní mašinkou z nádraží České Budějovice. Děti si užily nejrůznější soutěže, kreslení, 

skládání stavebnic, pohybové i odpočinkové aktivity, nechyběla zmrzlina ani balónky.  Ve stáncích 

RADAMBUK byly připravené soutěžní disciplíny s názvem Uhlíř, Kotelník, Energetik, Kominík a 

Modelář. Děti nosily putnu s uhlím, přikládaly do kotle, stavěly komíny, propojovaly cestu energie a na 

závěr si mohly vymodelovat vlastní výrobek z plovoucí modelíny, který si odnesly domů. 

 

22. 9. 2015 – Den bez aut 

Den bez aut na náměstí v Č. Budějovicích 

každoročně organizuje Statutární město České 

Budějovice a Centrum ekologické výchovy 

Cassiopeia. Letos se akce konala v úterý 22. září 

2015 od 8 do 15 hodin. Jde o osvětovou a 

propagační akci, která má představit a podpořit 

ekologicky přijatelnější a udržitelnější způsoby 

dopravy a napomoci při omezování individuální 

automobilové dopravy ve městech. Po 8. hodině 

bylo náměstí v Českých Budějovicích plné tisícovky 

dětí ze základních a mateřských škol. Rada dětí a 

mládeže Jihočeského kraje postavila na náměstí indiánské teepee a zapojila děti do indiánských her. 

Stanoviště neslo název „Pojďme si hrát na indiány“.  

Pro děti jsme připravili výrobu indiánských čelenek, malování na obličej, střelbu z luku, druhy ohňů, 

poznávání stop zvířat, indiánské znaky, rybolov a jízdy na koních (koloběžkách).  
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23. 9. 2015 – Věda nás baví 

Ve středu 23. 9. 2015 navštívilo celkem 43 dětí ze spolků s vedoucími a rodiči Radu dětí a mládeže 

Jihočeského kraje. Připraveno pro ně bylo odpoledne plné zajímavých pokusů, které připravila Věda 

nás baví, o.p.s. Zkušení lektoři probrali s dětmi hustotu kapalin, povrchové napětí kapalin a 

chromatografii. Ke každému tématu byl připraven pokus. Na závěr si děti vyrobily pneumobil a 

uspořádaly závody. 

 

 

28. 9. 2015 – Štěstí s překážkou 

V pondělí 28. 9. 2015 se Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje a Informační centrum pro mládež 

České Budějovice zúčastnili 2. ročníku akce Štěstí s překážkou. Mottem letošního ročníku bylo: 

„Přijímejme život se všemi jeho barvami“. Na českobudějovickém náměstí byl připraven bohatý 

program pro děti s handicapem i bez handicapu. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje připravili pro 

děti soutěžní disciplíny – hod na cíl, chytání ryb a poznávání stop zvířat. Děti se zapojily do naší 

vyhlášené soutěže Malujeme s čápem, za plnění soutěží získávaly drobné odměny. 
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8. 10. 2015 – 72 hodin – Hrajeme si s čápem na indiány 

Ve čtvrtek 8. 10. 2015 se ve 13 hodin  skupina dobrovolníků z 

Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje  a z Informačního 

centra pro mládež vydala směr Dětský diagnostický ústavu v 

Homolích a pro děti připravila tvoření, hry a soutěže s 

indiánskou tématikou. Bohužel počasí akci nepřálo a tak jsme program museli přesunout do tělocvičny 

a výtvarné dílny místo na zahradu. Akci jsme zahájili prezentací, při  které se děti seznámily s životem 

indiánů. Pro děti bylo připraveno malování na obličej, výroba indiánských čelenek, totemu, 

tomahawků, druhy ohňů, indiánské znaky, střelba z luku, rybolov, jízdy na koních (koloběžkách), 

výroba odznaků s indiánskými motivy a obří mikádo. Za splnění disciplín dostávaly děti do startovní 

kartičky razítka, kdo měl splněné všechny disciplíny, dostal drobné odměny. Akce přinesla úsměv na 

rtech 30 dětem a zahřála u srdce 10 organizátorů.  Při hodnocení akce se všichni shodli na tom, že si 

užili super odpoledne. 

 

8. 10. 2015 – 72 hodin – Uklidili jsme park, zasadili javor, mákli jsme a bylo to! 

Dobrovolníci Informačního centra pro mládež České Budějovice 

a z Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje vyčistili park v 

Českých Budějovicích v blízkosti sídla ICM Č.B. na křižovatce 

ulic Husova a Oskara Nedbala a vysadili javor mléč 

"panašovaný" o který se budou starat. Mákli a bylo to:-) 
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26. 10. 2015 – Pojďte se bát s čápem – Halloween 

Na pondělí 26. října 2015 připravila Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje pro děti z členských 

spolků, z Dětského diagnostického ústavu Homole a Střediska výchovné péče Č.B. výtvarnou dílnu na 

téma Halloween. Nechyběly dýně, duchové, mumie a kostry. Na závěr si děti zahrály Halloweenské 

bingo a rozešly se se svými výrobky domů. Akce se zúčastnilo 20 dětí spolu se svými vedoucími.  

 

7. 11. 2015 – Výlet s čápem do Zvířecího parku v Neuschönau 

V sobotu 7. listopadu 2015 se vydaly v 8 hodin 3 autobusy dětí a dospěláků z členských spolků Rady 

dětí a mládeže Jihočeského kraje směr Bavorský les. Jeden autobus vyjížděl z Českých Budějovic, 

druhý ze Zahájí a třetí z Řepic. 120 účastníků zájezdu navštívilo Zvířecí park v Neuschönau v 

Bavorském lese. Stezka parkem měřila 7 kilometrů, navštívili jsme na ní 16 voliér a výběhů. Některá 

zvířata byla od nás téměř na dosah. I přes velkou mlhu a ne moc příznivé počasí jsme viděli většinu 

šumavských zvířat, divoká prasata, losi, medvěd, vydry a další  se nám ukázali v plné kráse.  Zájemci 

navštívili také Stezku v korunách stromů a v 15,30 hodin jsme se vydali plni dojmů z krásné přírody 

zpět domů. 
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23. 11. 2015 – Jednání Výkonné rady Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje 

V pondělí 23. 11. 2015 se sešli zástupci členských spolků RADAMBUK ke společnému jednání 

Výkonné rady RADAMBUK. Na programu jednání bylo shrnutí činnosti v roce 2015 a příprava akcí na 

rok 2016. Výkonná rada RADAMBUK přijala nové členské spolky: Kredance o.s. a Doma v lese. 

 

23. 11. 2015 – Kurz 1. pomoci pro děti  

– „K záchraně lidského života stačí Vaše 2 ruce“ 

Ve středu 25. 11. 2015 uspořádala Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje pod vedením lektorky 

Oblastního spolku Českého červeného kříže České Budějovice kurz 1. pomoci pro děti ze spolků 

RADAMBUK. Děti se naučily, že k záchraně lidského života stačí 2 ruce, vyzkoušely si masáž srdce  

a ošetřit krvácení. 

 

27. 11. 2015 - Kurz 1. pomoci pro instruktory a vedoucí spolků –  

„K záchraně lidského života stačí Vaše dvě ruce“ 

 

V pátek 27. 11. 2015 se 18 vedoucích a instruktorů 

ze spolků Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje 

zúčastnilo kurzu 1. pomoci. Kurz se konal v 

prostorách Divadla u Kapličky od 8 do 12 hodin. 

Pod vedením lektorky Oblastního spolku Českého 

červeného kříže v Českých Budějovicích získali 

informace o některých nových poznatcích v oblasti 

1. pomoci a prakticky si 1. pomoc vyzkoušeli. 
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4. 12. 2015 – Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi, soutěže s Mikulášem  

V pátek 4. prosince 2015 se zapojila Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje spolu s členským 

spolkem M-Centrum pro mladou rodinu do projektu Český Ježíšek a zároveň do pokusu o rekord ve 

vypouštění balónků s přáními k Ježíškovi, který probíhal ve stejný čas na mnoha místech ČR.   Akce 

se konala u Komunitního centra na sídl. Máj v Českých Budějovicích, kde M-Centrum pro mladou 

rodinu sídlí. V 15,15 hodin vylétlo do vzduchu celkem 150 balónků s přáními k Ježíškovi. Pro děti byly 

připravené čertovské soutěže, výtvarná mikulášská dílna, zpívání koled, divadelní představení Téměř 

divadelní společnosti a malá odměna od Mikuláše. 180 účastníků akce si užilo příjemnou vánoční 

atmosféru a doufají, že se jim vypuštěná přání k Ježíškovi vyplní. V letošní akci Vypouštění balónků s 

přáním k Ježíškovi bylo vypuštěno celkem 87 923 balónků z 398 míst v celé ČR. 

 

10. 12. 2015 – Vánoční setkání v RADAMBUK 

Ve čtvrtek 10. 12. 2015 uspořádala Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje Vánoční setkání pro 

přátele ze spolků dětí a mládeže. Přátelé poseděli při příjemné vánoční atmosféře u dobrého jídla a 

pití. 
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12. 12. 2015 –Vánoční setkání v Divadle u Kapličky 

Na sobotu 12. 12. 2015 připravila Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje Vánoční setkání v Divadle U 

Kapličky pro děti a vedoucí z členských spolků a pro vítěze fotografické soutěže, která nesla název 

„České Budějovice – místo, kde si rádi hrajeme“. Ve 13 hodin děti uvítal kouzelník a fakír Petr Braun 

se svými dvojčaty Eliškou a Ondřejem. Následovalo vyhlášení vítězů fotografické soutěže, kteří byli 

odměněni pěknými cenami – deskové hry, lego, školní potřeby….a focení s maskotem RADAMBUK – 

čápem, kterému děti v anketě navrhovaly jméno. Ve 3 klubovnách byla připravena vánoční dílna a děti 

vyráběly různé vánoční dekorace a přáníčka. V 15 hodin začala pohádka Divadelního souboru 

J.K.Tyl  O líných strašidlech. Po pohádce mohly děti ještě navštívit vánoční dílny. Akce se zúčastnilo 

210 dětí a vedoucích. 

 

 

Jméno maskota RADAMBUK - čáp KLAPÍK 

V rámci akce Vánoční setkání v Divadle u Kapličky, které se konalo 12. prosince 2015, děti vybíraly 

jméno pro našeho maskota - čápa RADAMBUK. Sešlo se nám velké množství návrhů, mezi nimiž 

jsme vybrali jméno KLAPÍK. 

 



 

31 
 

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. 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. 

Středisko vzdělávání „MAJÁK“ v roce 2015 

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: 24. 2. 2015 

Místo: Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, Husova 45, 370 05 České 

Budějovice 

Počet účastníků: 12 

 

2. Kurz Zdravotník zotavovacích akcí  

Termín: 1. – 3. 5. 2015, 8.5.2015 

Místo konání: Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, Husova 45, 370 05 České Budějovice 

Počet účastníků: 15 

 

3. Kurz Instruktor, rádce oddílu  

Termín: 21. – 22. 3. 2015 a 28. – 29. 3. 2015 

Místo konání: Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, Husova 45, 370 05 České Budějovice 

Počet účastníků: 16 

http://www.jihocesketabory.cz/
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4. Kurz Oddílový vedoucí  

Termín: 21. – 22. 3. 2015 a 28. – 29. 3. 2015 

Místo konání: Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, Husova 45, 370 05 České Budějovice 

Počet účastníků: 15 

 

5. Kurzy Instruktor vodní turistiky – vodácký 

instruktor 

Termín: 21. - 24. 5. 2015 

Místo konání: České Vrbné, řeka Vltava 

Počet účastníků: 13 

 

Termín: 18. – 21. 6. 2015 

Místo konání: České Vrbné, řeka Vltava  

Počet účastníků: 14 

 

6. K záchraně lidského života stačí Vaše dvě ruce 

– kurz 1. pomoci pro instruktory a vedoucí 

Termín: 27. 11. 2015 

Místo konání: Rada dětí a mládeže Jihočeského 

kraje, Husova 45, 370 05 České Budějovice 

Počet účastníků: 17 

 

 

 

7. K záchraně lidského života stačí Vaše dvě ruce – kurz 1. pomoci pro instruktory a vedoucí 

Termín: 25. 11. 2015 

Místo konání: Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, Husova 45, 370 05 České Budějovice 

Počet účastníků: 28 

 

Mládežnické iniciativy 

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). 
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Mládežnické iniciativy jsou určené skupinám mládeže ve věku do 26 

let. Projekty 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.  

Dotace na jednotlivé projekty byly poskytovány v rozmezí 5.000 Kč až 

40.000 Kč, dle potřeb projektu. MŠMT přidělilo v roce 2015 Radě dětí a 

mládeže Jihočeského kraje dotaci ve výši 300 000 Kč.  

Na víkend 12. - 13. 9. 2015 zorganizovala Rada dětí a mládeže 

Jihočeského kraje seminář pro uchazeče o finanční podporu 

z projektu. Náplní semináře byl projektový management. Dne 30. 9. 

2015 schválila komise projekty, které byly realizované do 10. 12. 2015. 

 

V roce 2015 Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje zrealizovala spolu s mládežnickými realizátory 9 

projektů. 

Projekty roku 2015 Jihočeský kraje Mládež kraji 

Číslo Název projektu 

1 Kde se všude skrývá matematika? 

2 Elementaria - Strašák (rocková opera) 

3 ANIMUJ750 

4 Nová lepší klubovna 

5 Outdoor adrenalin akademie 

6 

Nový gotický pulpit do Památníku Petra Chelčického aneb Jak se dříve brkem 

psalo 

7 Pojďme si hrát na indiány 

8 Veřejně přístupná dráha pro modely RC Aut 

9 Bílá frčí 

Celkem   

 

1. Kde se všude skrývá matematika? 

Projekt se snažil u žáků vzbudit pozornost a ukázat jim matematiku v lepším světle. Organizátoři 

uspořádali přednáškový den a vybrali taková témata, která s matematikou souvisejí, ale jsou více 

hravá či zajímavá.  
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2. Elementaria - Strašák (rocková opera) 

Mládež ve věku 16 - 25 let nahrála hudební podklady pro celé vystoupení. Do živého vystoupení pak 

byl přizván balet, kde tančí již děti školního věku od osmi let, ale i starší žáci ve věku 13 – 15 let. Živá 

vystoupení se chystají i v příštím roce. 

 

3. ANIMUJ 750 

Projekt Animuj 750 nesl podtitul Pověsti a příběhy historických míst Českých Budějovic. Jednalo se o 

animační přehlídku věnovanou Oslavám 750 let založení města Č. Budějovice. Přehlídka byla 

zaměřena na cílovou skupinu teenageru ve věku od 12 -19 let. Studenti pracovali na dílně, která trvala 

3 dny. Tam se seznámili s technikou animace a následně vytvořili krátké animované filmy. Vzniklé 

snímky byly na závěr dílny představeny  na večerní přehlídce v sále Jihočeského divadla. Tato 

přehlídka byla soutěžní a vyhodnocovala ji odborná porota. Hlavní cenou pro vítěznou skupinu bude 

mimo věcných cen i uvedení filmu na Mezinárodní soutěžní přehlídce audio vizuální tvorby dětí a 

mládeže do 26 let. 

 

http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/DSC_6419.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/DSC_6420.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/DSC_6425.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/DSC_6428.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/Strasak-1.-verze.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/Text_final.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/11118116_974135999271719_1075741782_n.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/IMG_6902.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/prace_ve_skupine.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/prce_na_animaci.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/predavani_cen.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/pri_praci.jpg
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4. Nová lepší klubovna 

Obsahem projektu bylo zvelebení klubovny FK Vodňany. Klubovna FK 

Vodňany byla naposledy rekonstruována v sedmdesátých letech. Od té 

doby se s ní nic nedělo. Zdi byly zašlé, poháry stály na polici a padal na ně 

prach. Mladí lidé z projektu financovali nákup stolů a židlí, nechali zhotovit 

vitríny na poháry a medaile. 

5. Outdoor adrenalin akademie 

 Cílem projektu připravit pro děti a mládež víkend outdoorových aktivit. Účastníci se měli učit jak se 

chovat v přírodě a ke kamarádům. Mnohé děti tráví volný čas u počítačů a mobilních telefonů a tato 

akce jim měla ukázat, jaké mohou mít zážitky v přírodě s partou kamarádů. Na akci získaly nové 

informace, které si i prakticky vyzkoušely. Akce se zúčastnilo 40 účastníků ve věku 8 – 18 let a 10 

organizátorů.  

 

 

6. Nový gotický pulpit do Památníku Petra Chelčického aneb Jak se dříve brkem psalo 

Projekt řešil vytvoření scriptoria – dřevěného 

neogotického pulpitu (olše namořená včelím 

voskem) do expozice 1. nadzemního podlaží 

Památníku Petra Chelčického v Chelčicích.  

 

 

7. Pojďme si hrát na indiány 

Cílem projektu Pojďme si hrát na indiány bylo ukázat dětem, jak žili indiáni a připravit různé indiánské 

dovednosti. Indiánské tradice ukazují, jak by měli lidé ctít přírodu, rodinu a přátele a jak se k přírodě a 

ostatním lidem chovat. Mnohé děti tráví volný čas u počítačů a mobilních telefonů, nečtou knihy, 

nemají znalosti o životě indiánů. Na akci některé informace získaly a prakticky si je vyzkoušely. Projekt 

jsme připravili na akci Den bez aut na náměstí v Č. Budějovicích. Po 8. hodině bylo náměstí v 

Českých Budějovicích plné tisícovky dětí ze základních a mateřských škol.  

http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/IMG_20151208_162459.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/IMGP0311.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/IMGP0312.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/IMGP0347.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/IMGP0525.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/DSC_0014.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/DSC_0034.jpg
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Pro děti byla připravena výroba indiánských čelenek, malování na obličej, střelbu z luku, druhy ohňů, 

poznávání stop zvířat, indiánské znaky, rybolov a jízdy na koních (koloběžkách). Na závěr si děti 

vybarvily a vyrobily placku – button s indiánskými motivy.  

 

 

 

 

 

 

 

8. Veřejně přístupná dráha pro modely RC aut 

V Jindřichově Hradci vznikla z projektu Mládež kraji první veřejně přístupná dráha pro RC modely 

v Jižních Čechách. Na konci měsíce listopadu došlo ke zprovoznění dráhy pro RC modely v areálu 

Dopravního hřiště v Jindřichově Hradci. V areálu byla postavena tribuna pro jezdce, vyznačena dráha 

a na dráze zbudovány překážky. Vstup na dráhu je v provozních hodinách dopravního hřiště zcela 

zdarma. K dispozici je i měřící zařízení. Na začátku června 2016 bude na dráze závod RC modelů 

Short course v měřítku 1:10. Závod bude vytrvalostní a doba závodu je 25 hodin. 

 

 

9. Bílá frčí 

Dne 5. 11. 2015 uspořádali organizátoři ve spolupráci s Vyšší odbornou školou a Střední školou s.r.o., 

České Budějovice kreativně zábavné odpoledne. Studenti malovali na sešit nebo na trička. Akce se 

zúčastnilo 28 studentů. 

http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/IMG_6417.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/IMG_6408.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/IMG_6398.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/IMG_20151129_130933.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/IMG_20151129_130901.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/IMG_20151130_193144.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/IMG_20151130_192551.jpg
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Část IV. 

Hospodaření  

ROZVAHA  
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

Děkujeme za spolupráci  

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje děkuje za spolupráci v roce 2015 těmto institucím a organizacím: 

 Česká rada dětí a mládeže  

 NICM - Národní informační centrum pro mládež a Informační centra pro mládež sítě 
www.ismcr.cz 

 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 

 Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje 

 Městská policie České Budějovice 

 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 

 Europass 

 Euroguidens 

 Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje 

 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 

 Rádio Kiss České Budějovice 

 Městská charita České Budějovice  

 Hopsárium – Svět rodinné zábavy, 

 Lanový park Máj 

 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, 

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

 Ing. Alena Čarvašová – Amité 

 Dětský diagnostický ústav Homole 

 Středisko výchovné péče České Budějovice 

 VosSs s.r.o. 
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Děkujeme za podporu 

Činnost Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje byla v roce 2015 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 855 000 Kč 

Jihočeský kraj 290 000 Kč 

Statutární město České Budějovice 140 000 Kč 

E.ON ČR, s.r.o 50 000 Kč 

Teplárna České Budějovice, a.s. 50 000 Kč 

Lesy ČR, s.p. 5 000 Kč 

Ministerstvo práce a sociálních věcí – Evropský sociální fond 438 133 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. 

 

Sestavila: Mgr. Kateřina Babická 

 

V Českých Budějovicích 14. března 2016.  Ing. Peter Padúch 

       1. místopředseda 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 

 

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

Sídlo: 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: 2300816799/2010 
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