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Závěrečná zpráva projektu  
Společně v roce 2015 

 

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní 
neziskové organizace na léta 2011 – 2015 

 
Program č. 2 

Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží 
 

Cílem projektu Společně v roce 2015, který byl realizován Radou dětí a mládeže Jihočeského kraje za 
podpory MŠMT bylo zajištění činnosti a rozvoje provozu střešní organizace, zkvalitňování poskytovaných 
služeb pro členské spolky, podpora vzdělávání dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží a prezentace 
spolků mezi dětmi a rodiči. 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje zajišťuje servis členským spolkům pracujícím s dětmi a mládeží 
v Jihočeském kraji, poskytuje právní a ekonomické rady a koordinuje vzájemnou spolupráci mezi spolky. 
Projekt předpokládal použití poskytnuté dotace jako jednoho ze zdrojů zabezpečení základní funkce 
Krajské rady dětí a mládeže a chodu kanceláře.  
 
Činnost Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje se týkala pěti oblastí.  
 
1. oblast – Servis střešní organizace se týkala zajištění funkce Krajské rady dětí a mládeže a 
zabezpečení chodu kanceláře,  
2. oblast – Středisko vzdělávání „MAJÁK“ oblasti vzdělávání,  
3. oblast – Najdi si svého koníčka rozvoje činnosti, propagace činnosti členských spolků 
prostřednictvím webu, médií a akcí pro veřejnost,  
4. oblast - Zahraničí se týkala spolupráce se zahraničními partnery.  
5. oblast – Mládežnické iniciativy – projekt, v němž se mladí lidé aktivně účastní činností, které si 
sami navrhnou, vytvoří a zrealizují.  
 
Tyto oblasti jsou hlavní náplní činnosti RADAMBUK – Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje 
v průběhu celého kalendářního roku. Cílovou skupinou jsou organizované i neorganizované děti a 
mládež, ale také dospělí – vedoucí členských spolků.  
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1. Oblast – Servis střešní organizace  
 
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.  
 
Největší společnou akcí, kterou Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje zorganizovala se svými 
členskými spolky, byla tradiční květnová akce v Českých Budějovicích, letos pod názvem Bamboška . 
Bamboška v Českých Budějovicích přinesla radost a úsměv na rtech celkem 3 000 účastníkům.  

Pro členské spolky jsme zorganizovali akce: Výlet s čápem do Zážitkového parku Zeměráj, do 
Zvířecího Parku v Bavorském lese Neuschönau, Věda nás baví, Pojďme se bát s čápem – 
Halloween, Medvědí turnaj ve vybíjeno 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. 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.  

 

I v letošním roce jsme se stali propagátorem celostátního projektu ČRDM 72 hodin, do kterého se 
zapojily mnohé členské spolky. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje uspořádala 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 parku na Husově třídě javor. 

 
 
Kancelář Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje je zřízena pro řešení praktických úkolů a k zajištění 
organizačních záležitostí. Kancelář RADAMBUK sídlí v přízemí budovy Jihočeské krajské organizace 
Pionýra, Husova 45, České Budějovice. V roce 2015 zajišťoval provoz kanceláře RADAMBUK Předseda 
a 1. místopředseda a Vedoucí kanceláře. Činnost Informačního centra pro mládež Č. Budějovice řídil 
Vedoucí ICM Č.B. V ICM Č.B. se střídalo v průběhu roku několik pracovníků, jejichž pracovní místa byla 
podpořena z příspěvků projektů Úřadu práce. Při zajištění akcí pomáhali brigádníci a dobrovolníci z řad 
členských spolků.  
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Členské spolky Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje  
stav k 23.11.2015 

 
 

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 www.klubpavucina.cz  

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 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.klubpavucina.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/
http://www.oboranovydvur.cz/
http://www.bezvaprazdniny.cz/
http://www.talindetem.cz/
http://www.jihocesky-pionyr.cz/
http://www.pohodari.vskh.cz/
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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://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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2. oblast – 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: 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 
 
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 
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3. část Najdi si svého koníčka  

 
Tato část činnosti měla za cíl propagaci spolků, které pracují s dětmi a 
mládeží na území Jihočeského kraje, propagace jejich akcí, celoroční 
činnosti a letní táborové činnosti.  
 
Propagaci akcí členských spolků zajišťoval facebook, web 
www.radambuk.cz, web Informačního centra pro mládež Č. 
Budějovice www.icmcb.cz a web www.jihocesketabory propagoval 
tábory nejen členských spolků, ale i ostatních organizací pořádající 
tábory pro děti a mládež.  
 
Aktualizovali jsme Brožuru členských spolků. Z akcí propagujících 
členské spolky jmenujme např. Bambošku 2015, Den bez aut na 
českobudějovickém náměstí a Den otevřených dveří v Teplárně Č. 
Budějovice, Den otevřených dveří na Letišti České Budějovice, 
Vypouštění balónků s přáními Ježíškovi a akce  Štěstí 
s překážkou. Zorganizovali jsme pro spolky dětí a mládeže a školní 
kolektivy Fotografickou soutěž s názvem „České Budějovice – 
místo, kde si rádi hrajeme“ a výtvarnou soutěž s názevem „ 

Malujeme čápy“. 
Na akcích měly spolky možnost umístit si svoje letáčky a propagační materiály byly dětem rozdávány 
spolu s reklamními předměty RADAMBUK.  

 
 
 

http://www.radambuk.cz/
http://www.icmcb.cz/
http://www.jihocesketabory/
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4. oblast - Zahraničí 
 
Cílem této oblasti bylo zkvalitňování a rozšíření spolupráce se zahraničními partnery – spolky, které 
pracují s dětmi a mládeží. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je aktivním členem v Odborné 
skupině mládeže a sport Krajského úřadu Jihočeského kraje a Landesjugendreferatu Linz za 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. 24.11.2015 se místopředseda 
RADAMBUK zúčastnil jednání v Linzi.  

O víkendu 10. – 12. července 2015 přijali pracovníci Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje – 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. 

 
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 v Německu. 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. 
 
16.12.2015 se místopředseda RADAMBUK zúčastnil jednání v Bratislavě s předsedkyní Dětské 
organizace FÉNIX  a naplánovali spolu společné akce v roce 2016. 
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5. oblast – 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). 
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. Z této 
částky bylo rozděleno na jednotlivé projekty mládeže 
199 500 Kč. Zbylou částku ve výši 100 500 Kč použila 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje na tvorbu webu http://jihocesky.mladezkraji.cz/, mzdové 
náklady a zajištění semináře pro žadatele o podporu.  
 
 
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. 

 

 

 

http://jihocesky.mladezkraji.cz/
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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. Na základních a 
středních školách není vnímána zrovna pozitivně díky způsobu, jakým je vyučována. Často si k ní 
nakonec žáci vytvoří averzi a později s ní mají problémy. Proto jsme uspořádali přednáškový den a 
vybrali taková témata, která s matematikou souvisejí, ale jsou více hravá či zajímavá. Pro větší 
zatraktivnění témat jsme měli připravené soutěžní otázky a ukázky, které si mohli žáci sami vyzkoušet. 
Nakonec jsme z dotazníků zjišťovali možnosti dalšího pokračování projektu. 

 

 

 

 

 

 

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
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2. Elementaria - Strašák (rocková opera) 

Projekt ELEMENTARIA – Strašák je rocková opera, snažící se probudit v lidech, zejména těch 
mladých, kulturního ducha, ale také své vlohy pro hudbu, tanec, šerm, či další volnočasové aktivity. 
Jde o projekt, který dá možnost spolupracovat na nevšedním vystoupení, kde je zapotřebí pomoc od 
lidí, kteří možná ani netuší, co vše vystoupení obnáší, a že nejde pouze o zpěv a tanec, ale i o grafiku, 
focení, kostýmy, výpravu a další věci, na kterých se může podílet spousta různě nadaných lidí. 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. 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/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. Chtěli jsme jim dopřát důstojnější místo. Zároveň zařízení celé klubovny 
bylo v dezolátním stavu a tak jsme se rozhodli z projektu financovat nákup stolů a židlí, abychom se 
měli kde scházet. Zároveň jsme 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.  
Soutěžící jsme rozdělili do 5 pětičlenných týmů. Každý tým si zvolí jméno a svého kapitána. Jejich 
úkolem bylo během víkendu plnit jednotlivé aktivity, které jsme pro ně připravili. Do startovní karty jim 
organizátoři zapisovali výsledky. Úkolem týmů bylo nejen dosáhnout co nejlepšího bodového 
hodnocení, ale také týmová spolupráce a kamarádství, soutěžení ve stylu fair play. V klubovně jsme 
na zeď vyvěsili velkou tabulku se jmény účastníků a týmů, kam se zapisovaly průběžné výsledky tzv. 
„Výsledkovou listinu“. Soutěžící si mohli kontrolovat, jak si na tom stojí, kolik již získali bodů a kdo je 
lepší a kdo horší. Po každé aktivitě jsme se sešli k hodnocení v klubovně, kde jsme jednotlivé výkony 
a situace rozebírali na snímcích z videokamery, které jsme promítali dataprojektorem. V neděli po 
obědě bylo na programu celkové hodnocení víkendu. Soutěžící získali drobné odměny – trička, 
baterky a diplomy. 
 

 

http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/IMG_20151208_162459.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/IMG_20151208_162507.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/IMGP0251.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/IMGP0325.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/IMGP0333.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/IMGP0675.jpg
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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. Na podobném pulpitu 
(repliku jsme konzultovali s historikem středověké literatury a díla Petra Chelčického, PhDr. Jaroslava 
Boubína, CSc.) psal, studoval a své myšlenky zanechal pro budoucí generace Petr z Chelčic, 
zakladatel Chelčických bratří, posléze slavné Jednoty bratrské. Tímto projektem se podařilo dokončit 
poslední exponát v interaktivní expozici památníku, kterou navrhl Arch. Petr Kovář. Z realizace tohoto 
exponátu máme velkou radost, především ze širokého komunikačního záběru lidí podílejících se na 
tomto projektu i projektu. 

 

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. Rada dětí a mládeže 
Jihočeského kraje postavila na náměstí indiánské teepee a my zapojili děti do indiánských her. 
Připravili jsme výrobu 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. 

 

http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/DSC_0034.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/DSC_0014.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/IMG_6380.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/IMG_6384.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/IMG_6389.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/IMG_6398.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/IMG_64031.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/IMG_6408.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/IMG_6417.jpg
http://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2015/09/IMG_6383.jpg
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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. Počasí zahájení provozu dráhy moc nepřálo, ale i tak se 
v areálu Dopravního hřiště sešla hrstka příznivců modelů. Dráha a její vybavení bylo pořízeno 
z prostředků MŠMT z projektu Mládež kraji. 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 jsme ve spolupráci s Vyšší odbornou školou a Střední školou s.r.o., České Budějovice 
uspořádali kreativně zábavné odpoledne v rámci projektu Mládež kraji. Každý z nás si někdy 
namaloval něco na sešit nebo na trička. Výrobci sešitů nabízí několik motivů – zvířátka, domečky nebo 
aktuální komiksové postavičky. Skupinka mladých si v rámci projektu Mládež kraji vymyslela nové 
motivy. Při kreativním odpoledni se studenti opravdu vyřádili. Akce se zúčastnilo 28 studentů. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Závěr 
 
Projekt Společně v roce 2015 jsme naplnili ve všech 5 oblastech. Finanční prostředky poskytnuté 
MŠMT jsme využili na nákup kroužkové vazby, vybavení jednací místnosti, na nákup tonerů, úhradu 
nájemného a energií, telefonu, domény a webhostingu, cestovné zaměstnanců, propagaci – tisk 
letáků, nákup buttonů, úhradu vedení účetnictví firmou Prodimo, lektorné, osobních nákladů a na 9 
projektů Mládež kraji.  
 
 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je velmi vděčna za poskytnuté finanční prostředky MŠMT 
v roce 2015. Dotace poskytnutá MŠMT pomohla Radě  dětí a mládeže Jihočeského kraje 
poskytnout základní služby jak pro své členské spolky, tak i pro širokou veřejnost.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Českých Budějovicích 13.1.2016. 
  

Ing. Peter Padúch 
1. místopředseda 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

mailto:info@radambuk.cz
mailto:kancelar@radambuk.cz

