Výroční zpráva
Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje
za rok 2012
Část I.
Základní údaje

RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje
Sídlo:

Lannova 63, 370 02 České Budějovice

Kontaktní adresa:

Husova 622/45, 370 05 Č. Budějovice

IČO:

26516519

Registrace u MV ČR Číslo:

VS/1-1/45896/01-R

Číslo b.ú.:

572 644 389 / 0800

Mobil:

775 644 101, 775 644 003

E-mail:

info@radambuk.cz
kancelar@radambuk.cz

Web:

www.radambuk.cz

Část II.
Kdo jsme
NEJDŘÍV TROCHU 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 byla
zaregistrována 26.1.2001.
Od té doby jsme ušli pořádný kus cesty k vytyčenému cíli, kterým je především servis sdružením dětí a
mládeže nebo sdružením pracujícím s dětmi a mládeží. Základní funkce Rady dětí a mládeže Jihočeského
kraje spočívá v reprezentativním zastoupení sdružení 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 sdružením dětí a mládeže.
Tuto funkci v průběhu své historie Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje skvěle splnila a nadále ji
úspěšně plní.
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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 při ČRDM a
důrazně zde hájí zájmy svých členů. Zejména pro malá sdružení jsme vybojovali různé
výhody, které do té doby mohla využívat jen sdružení přímo registrovaná v ČRDM. Za jiné
jmenujme například bezplatné pojištění členů a jejich vedoucích.

NAŠE ČINNOST
Zastřešujeme sdružení 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 oprávněných potřeb směrem k
orgánům státní správy a samosprávy,
5) propagaci – sdružení 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) občanské sdružení 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 sdružení 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 sdružení prostřednictvím webu www.radambuk.cz ,
bezplatné Úrazové pojištění a Pojištění odpovědnosti za škodu.
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POJIŠTĚNÍ ČLENSKÝCH SDRUŽENÍ
PROSTŘEDNICTVÍM ČRDM NA OBDOBÍ 2010 - 2013
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je členem ČRDM a nabízí svým členským sdružením bezplatné
pojištění, které uzavřela ČRDM s Generali Pojišťovnou a.s. od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013. Díky
pojištění získávají dobrovolníci působící ve sdruženích potřebnou jistotu pro vykonávání práce s dětmi a
mládeží. V rámci úrazové pojistky jsou navíc pojištěni také všichni účastníci akcí pořádaných pojištěnými
sdruženími. 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. Cestovní pojištění mohou sdružení využít při účasti na akcích konajících se v
zahraničí.

ČLENSKÁ SDRUŽENÍ V ROCE 2012

NOVÁ ČLENSKÁ SDRUŽENÍ V ROCE 2012
V průběhu roku 2012 Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje přijala za své členy nová sdružení:








Země – nezemě, o.s.
Zážitek i užitek, o.s.
Základní článek hnutí Brontosaurus Forest – Cassiopeia
Občanské sdružení Bezva prádniny
Myslivecké sdružení Obora Nový Dvůr, o.s.
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
52. Přední hlídka Royal Rangers
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VÝKONNÉ ORGÁNY 1.1. – 18.12.2012
Předsednictvo
Předseda
Petr Novák

Jč KOP

1. místopředseda
Romana Bočková

POHODÁŘI VSKH

2. místopředseda
Mgr. Pavel Bouda
JIHOČESKÉ
Členové Předsednictva
Markéta Táborská
František Šotola
Anna Hotárková
Lenka Nováková

ČTU

–

VELKÁ

RADA

OBLASTI

Kamarádi otevřených srdcí
RS Nadoraz, o.s.
RC ROZÁRKA
ČTU - T.O. DESPERADO

Revizní komise
Předseda
Ing. Hana Mazancová
Členové:
Jitka Nosková
Roman Martinek
Ing. Jan Vaněček
JIHOČESKÉ
Magdalena Davidová

M – tes
Jč KOP
ČTU –

VELKÁ

RADA

OBLASTI

Koníček o.s.

VÝKONNÉ ORGÁNY od 19.12.2012
Předsednictvo
Předseda
Petr Novák

Jč KOP

1. místopředseda
Mgr. Pavel Bouda

ČTU – VELKÁ RADA OBLASTI JIHOČESKÉ

2. místopředseda
Ing. Cyril Macho

M - tes

Členové Předsednictva
Magdalena Davidová
Romana Bočková
Bc. Dušan Brodský
Štěpán Vondrášek
Vladimír Petráš
František Šotola

Koníček, o.s.
POHODÁŘI VSKH
Zážitek i užitek, o.s.
SaSM – DDM Č.B.
Občanské sdružení Bezva prázdniny
RS Nadoraz, o.s.

Revizní komise
Předseda
Bc. Rostislav Kuboušek Myslivecké sdružení Obora Nový Dvůr
Členové:
Ing. Jan Vaněček
Pavla Stejskalová

ČTU – VELKÁ RADA OBLASTI JIHOČESKÉ
Kamarádi otevřených srdcí
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ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽ JIHOČESKÉHO KRAJE
Předsednictvo –
18.1.2012
Revizní komise –
14.2.2012
Předsednictvo –
21.2.2012
1. Výkonná rada –
25.2.2012
Předsednictvo –
22.3.2012
2. Výkonná rada –
24.4.2012
Předsednictvo –
4.6.2012
3. Výkonná rada –
14.6.2012
4. Výkonná rada –
6.9.2012
Předsednictvo –
6.9.2012
5. Výkonná rada 8.11.2012
Předsednictvo 6.12.2012
13. Valné shromáždění – 18.12.2012

KANCELÁŘ A LIDSKÉ ZDROJE
Kancelář Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje je zřízena pro řešení praktických úkolů a k zajištění
organizačních záležitostí. V roce 2012 byla přestěhována do budovy Jihočeské krajské organizace Pionýra,
Husova 45, České Budějovice.
V roce 2012 zajišťoval provoz kanceláře Předseda Petr Novák a vedoucí kanceláře Mgr. Kateřina Babická. Při
zajištění konkrétních činností nám pomáhali brigádníci a dobrovolníci z řad členských sdružení. Ve spolupráci
s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity jsme zrealizovali praxi 3 studentek v našem sdružení.
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Část III.
Činnost a akce Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje
11.1.2012 - Karneval
Akce se konala ve středu dne 11.ledna
2012 od 16.00 do 18.00 hodin v budově
Jihočeské organizace Pionýra na
Husově ulici v Českých Budějovicích a
zúčastnila se jí téměř stovka dětí a
dospělých. Programem děti provázel
klaun Hugo, který připravil spoustu
soutěží a zábavy. Kouzelník Petr Braun
předvedl dětem kouzla, nad kterými se
jim tajil dech. Všichni účastníci si odnesli
domů nejen odměny a sladkosti, ale
především krásné zážitky z příjemně
stráveného odpoledne. V průběhu
Karnevalu zástupce energetické společnosti E.ON Pavla Kubíčková a zástupci Rady dětí a mládeže
Jihočeského kraje vyhlásili vítěze řešení úkolu 2. stupně soutěže Malá energetická akademie 2011 2012 v kategorii Jednotlivec, Malá skupina, Třídní kolektiv a Velká skupina. Soutěžící si odnesli za vítězství
pěkné ceny, které do soutěže věnovala společnost E.ON – společenské hry, hrnečky, ručníky, kapsičky na
kolo a kalendáře.

25.2.2012 – 1. Výkonná rada, akce JAK DÁL
Dne 25.2.2012 v 9.00 hodin začalo jednání 1. Výkonné rady Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje.
Předseda Petr Novák informoval sdružení o činnosti nového Předsednictva a činnosti kanceláře od
zasedání Valného shromáždění konaného
dne 15.12.2011 a o projektech Rady dětí a
mládeže Jihočeského kraje na rok 2012.
Výkonná rada přijala za svého člena sdružení
52. Přední hlídka Royal Rangers v ČR,
schválila Rozpočet na rok 2012, podmínky
„Půjčovny RADAMBUK“, diskutovala o
budoucnosti
Rady
dětí
a
mládeže
Jihočeského kraje, o akcích – Bambiriáda,
Jihočeská vzájemná výměna zkušeností,
Malá energetická akademie, o vzdělávacím
středisku
MAJÁK,
o
spolupráci
se
zahraničními partnery, nutnosti přípravy nové
legislativy, webových stránkách a o udělování
Březových lístků.
Na závěr jednání místopředseda ČRDM
Ondřej Šejtka informoval sdružení o projektech ČRDM, pojištění a možnosti prezentace sdružení v
časopise Archa a na webu www.adam.cz.
Po obědě ve 14 hodin se konala akce Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje JAK DÁL 2012. Cílem akce
bylo vyhodnotit spolupráci mezi subjekty sdruženými Radou dětí a mládeže Jihočeského kraje, Českou
radou dětí a mládeže, Krajským úřadem Jihočeského kraje, Magistrátem města Č. Budějovice a
společností E.ON. Za Jihočeský kraj nás navštívila paní radní RNDr. Jana Krejsová, z Magistrátu města Č.
B. vedoucí odboru školství a tělovýchovy Mgr. Bc. Dagmar Koubová, z odboru školství mládeže a
tělovýchovy KÚ JčK Mgr. Marcela Šturmová a Mgr. Lucie Kopicová, z České rady dětí a mládeže Ondřej
Šejtka a zástupci společnosti E.ON Pavla Kubíčková a Vladimír Vácha. Atmosféra jednání byla velmi
příjemná, se všemi zúčastněnými zástupci jsme se dohodli na strategii, jak dál rozvíjet naše aktivity
k oboustrannému prospěchu a v 16 hodin jsme se rozešli domů.
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29.2.2012 – Hopsárium
Akce se konala ve středu dne 29. února 2012
od 16.00 do 18.00 hodin v dětském hřišti
Hopsárium na Vrbenské ulici v Českých
Budějovicích. V 16 hodin si mohli lidé přečíst
zprávu na Facebooku Hopsária: „Dneska je
Hopsárium nabité až po střechu. Cože se tu
děje? Rada dětí a mládeže Jihočeské kraje
zde vyhlašuje 3. etapu Malé energetické
akademie.“ Byla to pravda, protože akce se
zúčastnilo téměř 400 dětí a dospělých
z členských sdružení Rady dětí a mládeže
Jihočeského kraje a soutěžících Malé
energetické akademie.
Po zahájení vyhlášení vítězové 3. stupně
soutěže Malá energetická akademie 2011 –
2012 ve všech soutěžních kategoriích obdrželi
od společnosti E.ON pěkné ceny – podložky pod myš, lékárničky a společenské hry.
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. V 18 hodin, kdy akce končila, se nikomu z dětí nechtělo domů a rády se budou
do Hopsária vracet.

28. 3.2012 - Techmánia
Ve středu 28. března 2012 navštívila České Budějovice Plzeňská Techmánia. Akci pro svá členská
sdružení a soutěžící Malé energetické akademie pořádala Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje
v budově společnosti E.ON.
Techmánia přivezla dětem 2 vědecko technické show. V první show s názvem
„Vzhůru k výškám“ poznaly děti základní
principy létání a vzduchem létal horkovzdušný
balón a raketa v podobě PET láhve. Ve druhé
show s názvem „Zázraky s kaučukem“ děti
poznaly, jak se dá propíchnout balonek skrz
naskrz, aniž by praskl.
Děti si mohli vyzvednout krabičky na sběr
použitých baterií od společnosti ECOBAT
s.r.o., která připravila projekt Ecocheese, jehož
myšlenkou je, aby se třídění vybitých baterií
stalo součástí životního stylu každého člověka.
V 17 hodin vyhlásili zástupci Rady dětí a
mládeže Jihočeského kraje a Pavla Kubíčková
ze společnosti E.ON vítěze 4. stupně soutěže
Malá energetická akademie 2011 – 2012. Vítězové si domů odnášeli dárky od společnosti E.ON –
baterky, zubní kartáčky na baterie a společenské hry.
Akce se zúčastnilo téměř 120 dětí, vedoucích a učitelů. Děti se do show aktivně zapojovaly jako asistenti,
dozvěděly se spoustu nových poznatků a strávily v budově E.ON příjemné odpoledne. Techmánia ukázala
dětem, že fyzika nejsou jen vzorečky a nuda a že heslo "Věda hrou" v Techmánii platí beze zbytku!

24.4.2012 – 2. Výkonná rada
24.4.2012 jednala 2. Výkonná rada Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje v budově Jč KOP, Husova 45,
České Budějovice a přijala nové členské sdružení Občanské sdružení Děti Řepice. Předseda Petr Novák
podal zprávu o činnosti Předsednictva a kanceláře v období březen – duben 2012, informace o projektu
Lokalizace tábořišť, o připravované akci Bambiriáda 2012, o jednání Pracovní skupiny Mládeže a sport
Horní Rakousko – Jižní Čechy, o jednání Komory krajských rad a Kartách mládeže ČRDM a předložil
Návrh Výroční zprávy RADAMBUK 2011.
Výkonná rada schválila Upravený rozpočet RADAMBUK 2012, Pravidla vyúčtování příspěvku RADAMBUK
pro sdružení na akci Bambiriáda 2012, podmínky „Půjčovny RADAMBUK“ a ukončení nájmu sdružení
Azimut v kanceláři RADAMBUK , Lannova 63, Č.B.
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24. – 27.5.2012 2012 – Bambiriáda 2012
14. ročník celorepublikové akce Bambiriáda se konal od 24. do 27.
května 2012. Cílem akce Bambiriáda bylo seznámení veřejnosti s aktivitami
sdružení dětí a mládeže a středisek volného času, představení jejich aktivit
novinářům, setkání sdružení, získávání nových členů
a spolupracovníků.
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje byla opět
regionálním pořadatelem celorepublikové akce,
pořádané Českou radou dětí a mládeže (ČRDM)
www.crdm.cz, jejíž hlavním cílem byla tradiční
prezentace celoroční činnosti dětských organizací.
Centrum akce BAMBIRIÁDA 2012 bylo, obdobně jako
v dřívějších letech, v osvědčeném prostoru areálu u
Sportovní haly, kde bylo postaveno pódium se
zastřešeným hledištěm a lavičkami.
V Bambiriádním městečku postavilo do kruhu kolem
stanu Infobodu své stánky a připravilo soutěžní
disciplíny 14 členských sdružení Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje a dalších 8 účastníků.
V Prezenci si děti vyzvedly prázdnou krabičku na pastelky a jejich úkolem bylo obejít alespoň 12 členských
sdružení Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje, kde za splnění úkolů získaly pastelku. Kdo měl krabičku
plnou, vrátil se do Prezence, kde dostal na krabičku samolepku Bambiriády, vyplnil si kartičku do losování
o ceny na pódiu a pokračoval v návštěvě soutěžních disciplín ostatních účastníků Bambiriády.
Bambiriáda
2012
se
připojila
k Evropskému roku aktivního stárnutí
a mezigenerační solidarity. Rodiče a
prarodiče si mohli vyzkoušet různé pro
ně připravené disciplíny. Rodinné
centrum Emanuel připravilo Živé člověče
nezlob se aneb co uměli naši
pradědečkové a prababičky. Názvy
soutěžních
disciplín
zněly:
„Pradědečkova dílna, Praní na valše,
Háčkování,
Stavba
domu
z cihel,
Zatápění v kamnech, Pohádka a říkanka,
Dojení kozy a Poznej k čemu sloužím“.
Na pódiu vystoupily tanečnice ze
souboru Trnky Brnky Rapšach, které o
sobě tvrdí, že jejich věkový průměr je stejný jako nejvyšší povolená rychlost v obci. Po vystoupeních
s názvy Rapšoletky a Šmoulové by jim mohl každý jejich elán a energii závidět.
Návštěvnost:
Čtvrtek 24.5.2012
Den otevřených dveří v klubovnách, klubech, střediscích a loděnicích – 129 návštěvníků
Pátek 25.5.2012
Den pro školy a školní družiny - 2 000 návštěvníků
Sobota 26.5.2012
Den pro rodiče s dětmi - 2 700 návštěvníků
Neděle 27.5.2012
Den pro zájemce - 800 návštěvníků
CELKEM: 5 629 návštěvníků
Na pořádání Bambiriády 2012 se podílelo 40 organizátorů - Žlutých triček a téměř 200 pořadatelů
soutěžních disciplín. Během tří dnů (pátek – neděle) mohli diváci shlédnout na pódiu 60 vystoupení,
během nichž se účastníkům akce představilo 653 účinkujících z 26 sdružení či souborů.
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14.6.2012 – 3. Výkonná rada
Dne 14.6.2012 jednala 3. Výkonná rada Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje v budově Jč KOP ,
Husova 45 , České Budějovice od 18,00 hodin.
Výkonná rada přijala nová členská sdružení: Občanské sdružení Bezva prázdniny, Myslivecké sdružení
Obora Nový Dvůr.
2. místopředseda Pavel Bouda předložil Výkonné radě zprávu o činnosti Předsednictva v období květen červen 2012, informoval o připravovaném 5. ročníku soutěže Malá energetická akademie 2012 – 2013, o
nových úkolech a pravidlech a o připravované akci členských sdružení na Dni otevřených dveří na
Jihočeském letišti 23.6.2012.
Výkonná rada schválila vyúčtování akce Bambiriáda 2012 sdružením, Daňové přiznání RADAMBUK 2011
k dani z příjmu právnických osob a úpravu rozpočtu RADAMBUK 2012.

23.6.2012 - Den otevřených dveří na Jihočeském letišti v Plané u Č. Budějovic
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje připravila na akci Den otevřených dveří
na Jihočeském letišti v Plané u Č. Budějovic dne 23.6.2012 spolu s členskými
sdruženími (M – tes, RC Rozárka, Kamarádi otevřených srdcí, POHODÁŘI VSKH, Jč
KO Pionýra a RS Nadoraz) pro děti program a soutěže. Pro děti bylo připraveno téměř
30 soutěžních disciplín, ZOO koutek a čajovna. Na letišti byly připraveny prohlídky
areálu letiště, ukázky letadel a představili se složky integrovaného záchranného
systému Jihočeského kraje.
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6.9.2012 – 4. Výkonná rada
Jednání 4. Výkonné rady Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje se konalo v budově M – centra pro
mladou rodinu, A. Barcala1263/2 v Českých Budějovicích dne 6. září 2012.
Výkonná rada přijala nové členské sdružení Základní článek hnutí Brontosaurus Forest – Cassiopeia,
přijala zprávu o činnosti Předsednictva a kanceláře, zprávu o vyúčtování projektu Malá energetická
akademie 2011 – 2012 a Bambiriáda 2012. Zástupci členských sdružení se dohodli na přípravě projektu 72
hodin – Ruku na to! a zapojení se do něj akcí Úklid areálu u Sportovní haly, na zahájení 5. ročníku Malé
energetické akademie 6. října 2012, na pořádání akce Jihočeská vzájemná výměna zkušeností 2013 ,
vzdělávacích kurzech v roce 2013, účasti na Zemské výstavě v Horním Rakousku na podzim 2013 a na
tvorbě návrhu Strategie podpory práce s dětmi a mládeží v Jihočeském kraji v letech 2013 – 2016.

6.10.2012 – Hřiště BezBot
6. října 2012 ve 14,00 hodin si děti po zahájení akce Rady dětí a
mládeže v Jihočeském kraji v dětském centru volného času Hřiště
BezBot v Č. Budějovicích užívaly dovádění na skluzavkách ve tvaru
hadů a tunelů, míčového bazénu, překážkových drah, stavění hradů z
velkých kostek a horolezecké stěny. Petr Novák, předseda Rady dětí a
mládeže Jihočeského kraje seznámil účastníky akce s úkoly 5. ročníku soutěže a s novými pravidly, která
se týkají zejména rozdělení cen pro první 3 výherce každé kategorie.
Akce se zúčastnilo 20 dospěláků a 80 dětí, které se v 16 hodin šťastné a unavené rozešly domů.
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3.10.2012 – 72 hodin s Radou dětí a mládeže Jihočeského kraje u Sportovní haly
Ve dnech 12. – 14. října 2012 odstartoval projekt
České rady dětí a mládeže pod názvem „72 hodin –
Ruku na to!“, který v Jihočeském kraji koordinovala a
propagovala Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje.
Po celé naší republice se dobrovolníci pustili do
aktivit, jimiž pomáhali druhým lidem, přírodě nebo
svému okolí. Zmíněný projekt letos proběhl také na
Slovensku, v Maďarsku, Rakousku, Slovinsku a v
Bosně a Hercegovině.
Projekt 72 hodin – Ruku na to! byl určen všem, kteří
podporují myšlenku dobrovolnictví a není jim cizí
snaha nezištně pomoci druhým nebo svému okolí.
Zájemci mohli vlastní projekty registrovat od května
2012 na webových stránkách www.72hodin.cz .
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje do projektu zapojila členská sdružení – ČTU – VELKÁ RADA
OBLASTI JIHOČESKÉ, Jihočeská krajská organizace Pionýra, POHODÁŘI VSKH, RC Emanuel, Koníček,
o.s. a Svobodný turistický oddíl Ježci. Akce „Úklid areálu Sportovní haly v Českých Budějovicích“ se konala
v sobotu 13. října 2012 od 9.00 do 12.00 hodin za podpory náměstka primátora pro školství a sociální věci
Mgr. Petra Podholy. Akce se zúčastnilo 50 dobrovolníků, kteří přispěli k čistotě areálu, ve kterém
každoročně v květnu pořádá Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje tradiční přehlídku činnosti sdružení
Bambiriádu. V krajském městě České Budějovice je tato přehlídka již neodmyslitelně tradičním projektem,
který přispívá k rozšiřování povědomí veřejnosti o aktivitách dětí a mládeže ve volném čase. Dále
dobrovolníci označeni zelenými tričky a bílými šátky s logem 72 hodin uklidili prostor před Plaveckým
stadionem, dětské hřiště a část Stromovky v okolí kluboven ČTU.
Na webu www.72hodin.cz bylo zaregistrováno v Jihočeském kraji celkem 15 projektů a 565
dobrovolníků. Zapojili se nejen sdružení dětí a mládeže, ale také školy a školní družiny.
Akce nesly název „Úklid zahrady a okolí školy, Vylepšení RC Rozárka, Vyčistění veřejného prostoru,
Zazimování Zooparku Rajská zahrada, Zvelebíme okolí naší školy, Ukliďme si okolí školy, Úklid a vyčistění
potoka v okolí táborové základny po povodni, Úklid a vyčistění městského náhonu, Sbíráme kaštany a
žaludy pro muflony, Drakiáda aneb zalétám si s vlastním drakem, Úklid okolí vlakové stanice, Kaplička
Jaroslavice, Přírodní zahrada Chelčice a Divadelní představení Ve jménu krále“.
Výstupem těchto akcí bylo kromě hmatatelných výsledků i spousta úsměvů, radosti a dobrých pocitů
z nezištné práce. Rada dětí a mládeže děkuje všem, kteří přiložili ruce k dílu a ukázali, že jim myšlenka
dobrovolnictví není cizí.
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8.11.2012 – 5. Výkonná rada
5. jednání Výkonné rady Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje proběhlo ve čtvrtek 8. listopadu 2012 v
budově sdružení M- tes, U Výstaviště 1429 v Českých Budějovicích a zúčastnilo se ho 15 členských
sdružení.
Výkonná rada přijala 2 nové členské sdružení: Zážitek i užitek, o.s. a Centrum pro pomoc dětem a mládeži,
o.p.s., schválila Rozpočet Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje na rok 2013 a projekty Rady dětí a
mládeže Jihočeského kraje na rok 2013.
Předseda Petr Novák informoval Výkonnou radu o činnosti Předsednictva a kanceláře, o proběhlém
projektu 72 hodin- Ruku na to!, o připravovaných akcích Malé energetické akademie 2012 – 2013,
Bambiriádě 2013, o jednání se zástupci Horního Rakouska a připravované Zemské výstavě na podzim
2013, o nově spuštěném webu www.radambuk.cz a o připravovaném volebním 13. Valném shromáždění,
které se bude konat v úterý 18.12.2012 v 18 hodin.

1.12.2012 – Pohádková rezervace – Divadlo u Kapličky
Vítěze 1. stupně soutěže Malá energetická akademie 2012 – 2013 vyhlásili zástupci společnosti E.ON a
Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje v sobotu 1. prosince 2012 v 10,30 hodin v Divadle u Kapličky
v Českých Budějovicích na představení Past na Ptáčka divadla Pohádková rezervace. Vítězové každé
kategorie obdrželi od společnosti E.ON pěkné ceny – penály na tužky plyšové medvídky, blikačky,
kalendáře a stolní hry. Soutěžící se seznámili s úkolem 2. stupně soutěže, který bude ukončen 4.1.2013.
Soutěžící budou mít za úkol zjistit, jaký je rozdíl mezi baterií a akumulátorem. Hodnotící komise vyhodnotí
nejlepší řešení úkolu 10.1.2013 a vítěze vyhlásí 16.1.2013 na akci v Hopsáriu.
Humor představení Pohádkové rezervace si vychutnalo 140 účastníků. Děti se aktivně do představení
zapojovaly a často překvapovaly samotné herce, kteří dovedli pohotově reagovat a do představení vtipně
zapojit také rodiče a vedoucí oddílů. Pobavené odcházely domů nejen děti, ale i dospělí.
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18.12.2012 – 13. Valné shromáždění
Jednání 13. Valného shromáždění Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje se konalo od 18,00 hodin
18.12.2012 v KD Vltava.
Valné shromáždění zvolilo Předsednictvo a
Revizní komisi.
Valné shromáždění přijalo zprávu o činnosti
Předsednictva a kanceláře RADAMBUK v roce
2012, schválilo dokumenty Strategie činnosti
RADAMBUK – krátkodobé priority na roky 2013
- 2014 a střednědobé priority, přijalo nové
členské sdružení Země – nezemě, o.s. a
Zprávu Revizní komise.

4. ročník 2011 – 2012
5. ročník 2012 - 2013
V souladu se závěry hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení na
zakázku „Malá energetická akademie (MEA) - volnočasová část”, rozhodl zadavatel - E.ON Česká
republika, s.r.o., že nabídka Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje byla vyhodnocena jako nejvhodnější
a Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje bude i v dalším ročníku hlavním dodavatelem soutěže.
Soutěž Malá energetická akademie, kterou pořádá společnost E.ON Česká
republika, s.r.o. se rozšířila již do 4 krajů – Jihočeského kraje, kraje Vysočina,
Jihomoravského a Zlínského kraje. Organizátory soutěže byla 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.
Posláním soutěže je 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. Obsahovým základem náplně Malé energetické akademie je v rámci
školního roku, kdy soutěž probíhá, zapojit co nejvíce dětí a mládeže a spojit
volnočasové aktivity dohromady se vzdělávacím programem, který zábavnou
formou přibližuje oblast energetiky, bezpečnosti a ochrany zdraví a
energetických úspor. Současně rozšiřuje nabídku trávení volného času dětí a
mládeže, kdy snahou je populárně vědeckým způsobem rozšířit jejich vědomosti,
zručnost, komunikaci, mediální schopnosti i týmovou spolupráci. A to jak dětí
organizovaných (oddíly, družiny, třídy) nebo neorganizovaných (jednotlivec,
rodina, parta kamarádů).
Soutěžící se mohou registrovat na webových stránkách www.energetickaakademie.cz.
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1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost E.ON Česká republika, s.r.o.
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je hlavním koordinátorem celé soutěže.
Malá energetická akademie má 5 stupňů. V každém stupni plní soutěžící zadaný úkol.
Zpracované odpovědi budou hodnoceny ve třech úrovních:
a) teoretické (kolik soutěžící zjistil informací o daném problému),
b) praktické (jakým způsobem se soutěžící pokusil daný problém nějak vyřešit),
c)prezentační (způsob a zpracování prezentované odpovědi – video, fotografie, powerpointová
prezentace, výtvarné dílko, báseň...).
Za každou úroveň zpracování mohou soutěžící získat 1 až 3 body (za teorii maximálně 3 body, za praxi
maximálně 3 body a za prezentaci také maximálně 3 body). Celkem tedy za splnění jednoho úkolu bude
možné získat maximálně 9 bodů.
Soutěžící jsou rozděleni do čtyř kategorií:





Jednotlivec
Malá skupina - od tří do devíti osob (parta, družina, rodina …)
Třídní kolektiv - deset až třicet osob
Velká skupina - deset až třicet osob (oddíl, klub – organizace dětí a mládeže)

Jednotlivec, který získá po absolvování pěti stupňů akademie nejvíc bodů, vyhraje věcnou cenu v
hodnotě 6.000,- Kč, jednotlivec s druhým největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 4.000,Kč, jednotlivec s třetím největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 2.000,- Kč.
Malá skupina a Třídní kolektiv, který získá po absolvování pěti stupňů akademie nejvíc bodů, vyhraje
věcnou cenu v hodnotě 13.000,- Kč, malá skupina a třídní kolektiv s druhým největším počtem bodů
vyhraje věcnou cenu v hodnotě 8.000,- Kč, malá skupina a třídní kolektiv s třetím největším počtem bodů
vyhraje věcnou cenu v hodnotě 4.000,- Kč.
Velká skupina, která získá po absolvování pěti stupňů akademie nejvíc bodů, vyhraje věcnou cenu v
hodnotě 25.000,- Kč, velká skupina s druhým největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě
15.000,- Kč, velká skupina s třetím největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 10.000,- Kč.
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Část IV.
Hospodaření
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY RADAMBUK ZA ROK 2012
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ROZVAHA RADAMBUK ZA ROK 2012
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Část V.
Závěr
Do roku 2012 vešla Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje s novým vedením, s mnoha novými plány a
nápady. Mnohé se nám podařily uskutečnit a mnohé stojí před námi v dalším roce. Hlavním cílem bylo
zajištění činnosti a rozvoje střešní organizace a zkvalitnění poskytovaných služeb členským sdružení a
veřejnosti. V roce 2012 se nám podařilo stabilizovat svoji činnost, přijmout 7 nových sdružení, zvýšit počet
svých členů na 9 032 a počet členských sdružení na 28. V roce 2011 byl počet členů 8 885 a bylo
registrováno 23 členských sdružení.
Kancelář Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje jsme
přestěhovali do nových prostor v přízemí budovy
Jihočeské krajské organizace Pionýra, Husova 45, České
Budějovice z důvodu větší dostupnosti pro sdružení a
veřejnost. Nakoupili jsme nové počítačové vybavení,
kopírku a tiskárnu, zřídili „Půjčovnu RADAMBUK“ pro
členská sdružení a uvedli do provozu nový web
www.radambuk.cz, který je přehlednější a bude sloužit
k informování členským sdružením i veřejnosti, vytiskli
jsme informační letáky o Radě dětí a mládeže
Jihočeského kraje a Brožuru členských sdružení.
Mezi význačné akce pro členská sdružení a veřejnost
patřily v roce 2012 akce: 11.1.2012 Karneval, 29.2.2012
Hopsárium, 28.3.2012 Techmánia, 24 . - 27.5.2012
Bambiriáda 2012, 23.6.2012 Den otevřených dveří na
Jihočeském letišti, 6.10.2012 Hřiště BezBot, 13.10.2012
72 hodin s Radou dětí a mládeže Jihočeského kraje u Sportovní haly a 1.12.2012 Pohádková rezervace.
Podařilo se nám zrealizovat 8 úspěšných projektů. Po celý rok jsme byli organizátorem soutěže Malá
energetická akademie, jejíž posláním je rozšíření vědomostí dětí a mládeže o energetice, ekologii, osvojení si
zásad zodpovědného chování k životnímu prostředí, zvýšení bezpečnosti dětí a v neposlední řadě oživení
náplně volného času dětí a mládeže. Soutěž koordinujeme ve 4 krajích - Jihočeském, Jihomoravském,
Zlínském a v kraji Vysočina.
Zúčastnili jsme se jednání Komory Krajských rad a setkání Pracovní skupiny „Mládež a sport“, jejíž jsme na
Krajském úřadu Jihočeského kraje členy, připravovali zahraniční spolupráci na Zemské výstavě v roce 2013,
s odborem pro mládež Krajského úřadu jsme spolupracovali na tvorbě Strategie podpory práce s dětmi a
mládeží v Jihočeském kraji na roky 2013 – 2016, na ČRDM se zúčastnili semináře k novému Občanskému
zákoníku, jednání s ředitelem odboru pro mládež MŠMT, zahájili jednání s úřady a Asociací informačních
center o zřízení Informačního centra v Českých Budějovicích a navázali spolupráci s mnoha firmami a
institucemi v Českých Budějovicích.
Do roku 2013 vcházíme s cílem zřízení Informačního centra mládeže v Českých Budějovicích, rozšíření
majetku „Půjčovny RADAMBUK“ pro členská sdružení, uspořádání vzdělávacích kurzů, uspořádání akce
Jihočeská výměna zkušeností, spolupráce se sdruženími v Horním Rakousku a na Slovensku a navázání na
projekt Lokalizace táborových základen. Věříme, že naše činnost bude nadále nejen smysluplná, ale také
přínosná nejen pro naše členská sdružení, ale také pro širokou veřejnost v Jihočeském kraji.
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Spolupracující organizace






















Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Krajské vojenské velitelství Č.B.
Městská policie České Budějovice
Teologická fakulta Jihočeské univerzity
Europe Direct České Budějovice
Dopravní podnik města České Budějovice
Oblastní spolek ČČK České Budějovice
Mercury centrum.
MVM Hřiště s.r.o - Hopsárium
VERBSON s.r.o. – Hřiště BezBot
Park exotických zvířat o.p.s. Dvorec
LIPENSKO s.r.o.
Agentura Kultur – Kontakt
Jintes CB, s.r.o.
Lanový park Máj
WWW.NEJLEPSI-ADRESA.CZ
Hitrádio Faktor
THEIA, o.s.
ECOBAT s.r.o.
Pojišťovna České spořitelny
Michal Došek – klaun Hugo

Děkujeme za podporu
Všem organizátorům, pořadatelům, dobrovolníků, kteří se podíleli na přípravě a průběhu akcí a členským
sdružením Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje.
Těšíme se na další spolupráci.

V Českých Budějovicích 11.dubna 2013.

Petr Novák, Mgr. Kateřina Babická
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje
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