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Úvodem o roce 2013 v Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje
Milí přátelé,
do roku 2013 vešla Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje s mnoha novými plány a nápady. Mnohé se nám
podařilo uskutečnit a mnohé stojí před námi v roce 2014. Hlavním cílem bylo zajištění činnosti a rozvoje
střešní organizace sdružení dětí a mládeže a zkvalitnění poskytovaných služeb členským sdružení a
veřejnosti. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje se v roce 2013 rozrostla a počet členských sdružení se
zvýšil na 34. Celkový počet členů se zvýšil na 9 508, z toho počet členů do 18 let na 7 345.
V únoru 2013 se Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje v souvislosti se založením Informačního centra pro
mládež České Budějovice přestěhovala do nových větších prostor v budově Husova 45 v Českých
Budějovicích a Informační centrum pro mládež České Budějovice zahájilo v březnu 2013 svoji činnost.
K propagaci a získávání informací byl vytvořen pro veřejnost nový web Informačního centra pro mládež Č.
Budějovice www.icmcb.cz a facebook. Informační centrum pro mládež České Budějovice navázalo spolupráci
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).
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje zrealizovala v roce 2013 9 úspěšných projektů za podpory MŠMT
ČR, Jihočeského kraje, Statutárního města Č. Budějovice, Lesů ČR, a.s. a společnosti E.ON ČR, s.r.o. Rada
dětí a mládeže Jihočeského kraje se zúčastnila jednání Komory Krajských rad a setkání Pracovní skupiny
„Mládež a sport Jihočeský kraj – Horní Rakousko“, jejíž je na Krajském úřadu Jihočeského kraje členem.
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje se stala již druhým rokem koordinátorem projektu ČRDM 72 hodin
v Jihočeském kraji, do kterého se i aktivně zapojila úklidem objektů garáží v Českých Budějovicích. Pro
členská sdružení Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje zorganizovala ve spolupráci s Českou radou dětí a
mládeže Seminář Spolky - občanská sdružení po 1.1.2014 a v závěru roku připravila Vánoční setkání
Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje. Informační centrum pro mládež České Budějovice připravilo ve
spolupráci s Odborem bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství přednášku Víš, co jíš. Mezi vzdělávací
akce roku 2013 patřily kurzy pro oddílové vedoucí a instruktory a Letní táborová školy pro instruktory
Již 6. rokem byla Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje hlavním organizátorem soutěže Malá energetická
akademie, do které se zapojují členská sdružení ale i jednotlivci, rodiny a třídní kolektivy. Pro členská
sdružení a soutěžící Malé energetické akademie připravila Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje akce
Hopsárium, Lanový park, První led, zorganizovala divadelní představení divadla Pohádková rezervace a
návštěvu Dinoparku. Na soutěži Malá energetická akademie spolupracovala Rada dětí a mládeže
Jihočeského kraje s příslušnými Krajskými radami dětí a mládeže - v kraji Vysočina s Krajskou radou dětí a
mládeže kraje Vysočina, v Jihomoravském kraji s Jihomoravskou radou dětí a mládeže a ve Zlínském kraji
s Krajskou radou dětí a mládeže Zlínského kraje – Spektrum.
Propagaci akcí Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje a členských sdružení zajišťoval facebook a web
www.radambuk.cz. Dalším novým webem se v roce 2013 stal web www.jihocesketabory , který propaguje
tábory nejen členských sdružení, ale i ostatních organizací pořádajících tábory pro děti a mládež.
Aktualizovaná Brožura členských sdružení Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje byla přeložena do
německého jazyka pro zahraniční partnery v Horním Rakousku, se kterými Rada dětí a mládeže Jihočeského
kraje spolupracuje. Mezi nové zahraniční partnery Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje patří Dětská
organizace Fénix ze Slovenska, která přijala pozvání na akci Bambiriáda 2014 a dále partneři z Horního
Rakouska. Zástupci členských sdružení Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje navštívili Linz a Freistadt,
zúčastnili se akce sdružení Naturfreunde Přeborník města ve Freistadtu v lezení na přepravky a uspořádali
společnou akci zástupců členských sdružení Horního Rakouska a Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje
v rámci Zemské výstavy a navštívili společně Český Krumlov a Linz. Z akcí propagujících členská sdružení
jmenujme např. Bambiriádu 2014, Veletrh zájmových kroužků v Nákupním centru Géčko v Č. Budějovicích,
Den bez aut na náměstí v Č. Budějovicích a Den otevřených dveří v Teplárně Č. Budějovice.
Do roku 2014 vcházíme s cílem dalšího rozšiřování členské základny Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje,
rozšířením nabídky akcí pro členská sdružení a veřejnost, uspořádání vzdělávacích kurzů Instruktor lanových
aktivit I. a II. stupně, Zdravotník zotavovacích akcí, Kurz pro oddílové vedoucí a instruktory a zorganizování
Semináře vedení účetnictví ve spolcích, uspořádání akce Jihočeská výměna zkušeností, rozšíření činnosti
Informačního centra mládeže v Českých Budějovicích a rozšíření spolupráce se sdruženími v Horním
Rakousku a na Slovensku. Věříme, že naše činnost bude nadále nejen smysluplná, ale také přínosná pro
všechny děti, mládež i dospělé členských sdružení, ale i pro širokou veřejnost v Jihočeském kraji.
Petr Novák, předseda Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje
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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.
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.
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje k datu 31.12.2013 vystupuje jako zástupce 34
organizací, tedy 9 508 registrovaných členů.
V březnu 2013 zahájila Rada dětí a mládeže činnost Informačního centra pro mládež České Budějovice
v nově zrekonstruovaných prostorách budovy Husova 45, České Budějovice.
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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.

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.
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ČLENSKÁ SDRUŽENÍ V ROCE 2013

Počet sdružení 34, celkový počet členů 9 508, z toho do 18 let 7 345.

NOVÁ ČLENSKÁ SDRUŽENÍ V ROCE 2013
V průběhu roku 2013 Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje přijala za své členy nová sdružení:
- Aktivity, o.s.
- Hudební škola Vojtěch, o.p.s.
- Slavonická renesanční, o.p.s.
- Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s.
- Občanské sdružení Tálín dětem
- Albrechtický Vltavínek
- Žabičky Horní Planá, o.s.
- Větrníci, o.s
- Mateřské a rodinné centrum Homole, o.s.
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VÝKONNÉ ORGÁNY
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. do 29.8.2013

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

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽ JIHOČESKÉHO KRAJE
1. Předsednictvo – 24.1.2013
2. Předsednictvo – 4.4.2013
3. Předsednictvo – 29.8.2013
1. Výkonná rada – 14.2.2013
2. Výkonná rada – 11.4.2013
3. Výkonná rada – 13.6.2013
4. Výkonná rada – 12.9.2013
5. Výkonná rada – 14.11.2013

KANCELÁŘ A LIDSKÉ ZDROJE
Kancelář Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje je zřízena pro řešení praktických úkolů a k zajištění
organizačních záležitostí. Kancelář RADAMBUK od roku 2012 sídlí v přízemí budovy Jihočeské krajské
organizace Pionýra, Husova 45, České Budějovice.
V roce 2013 zajišťoval provoz kanceláře RADAMBUK Předseda Petr Novák a vedoucí kanceláře Mgr.
Kateřina Babická. Činnost Informačního centra pro mládež Č. Budějovice řídil dobrovolník Bc. Dušan Brodský.
Za podpory Úřadu práce pracovala v Informačním centru pro mládež 9 měsíců Kamila Matějková, 1 měsíc
Alice Platilová a za podpory projektu společnosti Attavena, o.p.s. 7 měsíců Marek Poláček. Při zajištění
konkrétních činností pomáhali brigádníci a dobrovolníci z řad členských sdružení.
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INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje v březnu 2013 jako zřizovatel otevřela Informační centrum pro
mládež České Budějovice v nově zrekonstruovaných prostorách budovy na adrese Husova 622/45, České
Budějovice.
Služby ICM Č.B. jsou primárně zaměřeny na požadavky a zájmové cíle dětí a mládeže do 26 let,
poskytování informačního servisu je k dispozici široké veřejnosti.
Kontaktní adresa:

Husova 622/45, 370 05 Č. Budějovice

Vedoucí ICM Č.B.

Bc. Dušan Brodský

Mobil:

776 342 234, 775 644 101

E-mail:

icmcb@radambuk.cz

Web:

http://www.icmcb.cz

Otevírací doba:
Pondělí:
10.00 – 15.00 hodin
Úterý:
10.00 – 18.00 hodin
Středa:
10.00 – 16.00 hodin
Čtvrtek:
10.00 – 16.00 hodin
Pátek:
10.00 – 16.00 hodin
Lze domluvit i individuální návštěvy v požadovaných časech návštěvníka.

JSME OTEVŘENI ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI A V SOUČASNÉ DOBĚ NABÍZÍME:
- Informační a poradenský servis mládeži a široké veřejnosti v oblastech:
 Cestování v ČR a zahraničí
 Mládež a EU
 Občan a společnost
 Práce v ČR a zahraničí
 Sociálně patologické jevy  Regionální informace
 Vzdělávání v ČR a zahraničí
 Zdraví a Ekologie
 Volný čas
- Návštěvníci u nás mohou pracovat na počítači, tisknout dokumenty, vázat diplomové práce a ročenky,
vyhledávat na Internetu, používat e-mailovou poštu.
- Vyrobíme placky (buttony) dle dodaného návrhu.
- Vydáváme 1x týdně elektronicky Infolisty Víkendové tipy v Jihočeském kraji.
- Organizujeme maturitní plesy, koncerty, semináře, besedy a klubové akce, samozřejmostí je pronájem
prostor pro tyto akce s bohatým zázemím a technickým vybavením.
- Zajišťujeme další vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků s dětmi a mládeží.
- Studentům Jihočeské univerzity nabízíme možnost zajištění odborných praxí v Jihočeských
informačních centrech pro mládež a dalších pracovištích našich zřizovatelů.
- Nabízíme poradenskou činnost v personální, pracovní, osobní oblasti a informace týkající se Europassu.
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- Zajišťujeme předprodej vstupenek v CB systému na kulturní a jiné akce a prodej slevových
Evropských karet mládeže EYCA a publikací z nakladatelství Mravenec.

- Od 3.10.2013 jsme regionálním partnerem Evropské informační sítě pro mládež
- Všechny naše služby týkající se informací a poradenství poskytujeme bezplatně v elektronické nebo
tištěné podobě.

Část III.
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Činnost a akce Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje
a Informačního centra pro mládež České Budějovice
16.1.2013 - Hopsárium
Ve středu 16.1.2013 pozvala Rada dětí a mládeže
Jihočeského kraje členská sdružení a soutěžící Malé
energetické akademie 2012 – 2013 od 16 do 19
hodin do Hopsária v Českých Budějovicích. Po
zahájení akce vyhlásili zástupci společnosti E.ON a
Rady dětí a mládeže
Jihočeského kraje vítěze
2. stupně soutěže Malá
energetická
akademie
2012 – 2013. Vítězové
každé kategorie obdrželi
od
společnosti
E.ON
pěkné
ceny
–
společenské hry, ručníky
a
reflexní
pásky.
Soutěžící se seznámili
s úkolem 3. stupně, který se bude zabývat tříděním odpadu, co patří do které
popelnice, co naopak nepatří, kam se mají vyhazovat vybité baterie a vysloužilé
elektrospotřebiče.
Po vyhlášení vítězů začala volná zábava a děti se rozběhly využít atrakce,
které Hopsárium nabízí – lezeckou stěnu, maxi trampolíny, velkou nafukovací
loď a žraloka, jízdu na motokárách v dopravním hřišti, skluzavky a bazén
s míčky.
Akce se zúčastnilo 149 dětí a 25 dospělých. V 19 hodin, kdy akce končila se nikomu z dětí nechtělo domů
a rády se budou do Hopsária vracet.

24.1.2013 – 1. Předsednictvo RADAMBUK
1. jednání Předsednictva RADAMBUK v roce 2013 se konalo ve čtvrtek 24.1.2013 v budově Husova 45,
České Budějovice od 16,00 hodin.
Jednání se zúčastnilo 7 členů Předsednictva, kteří schválili
dokumenty: Smlouva ČRDM – RADAMBUK Bambiriáda 2013, Přihláška za člena Asociace pro podporu
ICM ČR s hlasem poradním, Smlouva o pronájmu prostor pro kancelář a ICM od JčKOP. Na programu
jednání byly projekty a akce RADAMBUK v roce 2013 a zahájení provozu Informačního centra pro mládež
České Budějovice.
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14.2.2013 – 1. Výkonná rada RADAMBUK
Jednání 1. Výkonné rady Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje se konalo ve čtvrtek 14. února 2013 od
17,00 hodin v budově Husova 45, České Budějovice. Jednání se zúčastnili zástupci 11 členských
sdružení, kteří schválili Výroční zprávu RADAMBUK za rok 2012 a Skartační řád RADAMBUK. Na
programu jednání byly akce Malé energetické akademie - Dinopark Tour 2013 a Lanový park, akce Najdi si
svého koníčka v září 2013 a příprava akce Bambiriáda 2013.

27. – 28.2.2013 – Dinopark Tour 2013
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje pozvala ve středu 27.2.2013 a
ve čtvrtek 28.2.2013 od 16,00 hodin soutěžící Malé energetické
akademie a členská sdružení na výstavu Dinopark Tour 2013 na
Výstaviště v Českých Budějovicích.
Na začátku akce vyhlásili zástupci společnosti E.ON a Rady dětí a
mládeže Jihočeského kraje vítěze 3. stupně soutěže Malá energetické
akademie 2012 – 2013 v kategoriích Jednotlivec, Malá skupina, Třídní
kolektiv a Velká skupina. Vítězové si od společnosti E.ON odnesli pěkné
ceny – společenské hry, pláštěnky a hodiny a seznámili se se zadáním 4. úkolu, který se bude zabývat
spotřebou energie v domácnosti.
Účastníci akce shlédli v 3D kině příběh mláděte dinosaurů a prohlédli si exluzivní výstavu robotických a
ozvučených modelů prehistorických zvířat, které byli zasazeny do prostředí připomínající ho druhohorní
přírodu. Akce se zúčastnilo 157 dětí a 31 dospělých.
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7.3.2013 – 1. Štáb Bambiriády 2013
Ve čtvrtek 7.3.2012 se v 17.00 hodin v kanceláři Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje, Husova 45, Č.
Budějovice konala 1. schůzka Štábu Bambiriády v Č. Budějovicích a zúčastnilo se jí 13 členských
sdružení Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje.
Patnáctý ročník jedinečné celorepublikové akce, pořádané Českou radou dětí a mládeže (ČRDM), se
tentokrát zabývá tématem dětství. „Dětství v proměnách času“ – pod tímto mottem se letos uskuteční
Bambiriáda 2013. Zkusíme se v průběhu Bambiriády ohlédnout a vrátit se v čase nazpět. Byly děti v jiných
staletích jiné, nebo bylo jiné jen prostředí, které jim dospělí vytvořili? Jak asi vypadaly radosti a starosti
dětství? Každé sdružení si připraví soutěžní disciplínu, která se bude k mottu vztahovat.
Hlavním pořadatelem v Jihočeském kraji bude již tradičně Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje –
RADAMBUK. Akce se bude v Českých Budějovicích konat v areálu u Sportovní haly ve dnech 24. 26. května 2013. Bambiriádu slavnostně zahájí v pátek 24. května 2013 v 9,30 hodin zástupci Rady dětí a
mládeže Jihočeského kraje spolu s pozvanými hosty z MŠMT, ČRDM, Jihočeského kraje, Magistrátu
města Č. Budějovice, se zástupci Armády ČR a společnosti E.ON, která bude i v letošním roce regionálním
generálním sponzorem. Na 16.30 hodin je připraveno vyhlášení vítězů soutěže Malá energetická akademie
2012 - 2013 , kterou pro společnost E.ON pořádá Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje. V sobotním
dopoledni budou na pódiu oceněni dobrovolníci z dětských a mládežnických sdružení. Bambiriáda bude i v
letošním roce místem aktivní prezentace sdružení dětí a mládeže, tisíce dětí si zde budou moci vybrat pro
sebe tu nejlepší volnočasovou aktivitu nebo letní tábor. Pro děti budou připravené lanové aktivity, opičí
dráhy, prezentace Armády ČR, ukázky bojové techniky 25. Protiletadlové raketové brigády ze Strakonic,
deskové a stolní hry, netradiční tábornické sporty a bohatý program na pódiu.
Bambiriády 2013 v Č. Budějovicích se zúčastní 15 členských sdružení Rady dětí a mládeže Jihočeského
kraje. Štáb Bambiriády rozhodl o rozmístění prezentujících sdružení na ploše u pódia akce v areálu u
Sportovní haly, o zajištění centrálního označení sdružení a o rozmístění vstupních bran. Termín příštího
jednání Štábu Bambiriády je 11.dubna 2013 v 17 hodin, v kanceláři Rady dětí a mládeže Jihočeského
kraje, Husova 45, Č. Budějovice.

21.3.2013 – Schůzka organizátorů Malé energetické akademie
Ve čtvrtek 21.3.2013 se sešli organizátoři soutěže Malá
energetická akademie v kanceláři Rady dětí a mládeže
Jihočeského kraje a začali připravovat další ročníky
soutěže a soutěžní úkoly.
Schůzky se zúčastnili zástupci Rady dětí a mládeže
kraje Vysočina, Jihomoravské krajské rady dětí a
mládeže a Krajské rady dětí a mládeže Zlínského kraje.

11

4.4.2013 – jednání 2. Předsednictva RADAMBUK
2. jednání Předsednictva RADAMBUK se konalo ve čtvrtek 4.4.2013 od 16 hodin v kanceláři Rady dětí a
mládeže Jihočeského kraje.
Předsednictvo RADAMBUK schválilo Organizační a Provozní řád ICM Č.B. a Ceník služeb RADAMBUK a
rozhodlo o spolupráci s Jihočeskou televizí a Pohádkovým královstvím na akcích.

6.4.2013 – Lanový park Máj
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje pozvala v sobotu 6. dubna 2013 soutěžící Malé energetické
akademie do Lanového parku Máj v Českých Budějovicích, kde si děti i vedoucí měli možnost vybrat ze 3
tras plných překážek, na kterých si vyzkoušeli svoji zdatnost a odvahu. Nejvyšší překážka je ve dvanácti
metrech a opravdovým tahákem je potom závěrečná lanovka 79 metrů dlouhá. V rámci akce proběhlo
vyhlášení vítězů 4. stupně soutěže Malá energetická akademie 2012 – 2013. Vítězové si od společnosti
E.ON odnesli pěkné ceny – flash disky a společenské hry a seznámili se se zadáním posledního 5. úkolu,
který bude vyhodnocen na akci Bambiriáda 2013 v pátek 24.5.2013 v 16,30 hodin na pódiu akce.
Vyhlášeni budou také celkoví vítězové letošního 5. ročníku soutěže 2012 – 2013. Společnost E.ON také
dětem nabídla možnost vyzkoušet si jízdu na e-koloběžkách, čtyřkolce a vozítku segway. Akce v Lanovém
parku Máj se zúčastnilo 118 dětí a 20 dospělých, kteří se rádi do parku vrátí.
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11.4.2013 – 2. Štáb Bambiriády 2013
2. schůzka Štábu Bambiriády 2013 v Č. Budějovicích se konala ve čtvrtek 11. dubna 2013 od 17,00
hodin v budově Husova 45, České Budějovice.
Rada dětí a mládeže představila plakáty a vstupenky letošního ročníku a informovala o zajištěné
prezentaci 25. Protiletadlové brigády ze Strakonic s ukázkami výcviku bojového umění MUSADO a
zdravotníků CLS a Tělovýchovné školy, půjčovny lodí a sportovního materiálu Vydra, která připraví
program jízdy na kanoích a raftech. Štáb rozhodl, že sdružení dodají osoby do Organizačního štábu a
Hodnotící komise disciplín Bambiriády a ČTU připraví na sobotní večer Bambiriádní volejbalový turnaj.
Další schůzka Štábu Bambiriády 2013 se bude konat 16.5.2013 v 17 hodin , sraz v prostoru konání
Bambiriády u Sportovní haly, kde si účastníci rozdělí pozemky své prezentace.

11.4.2013 – 2. Výkonná rada RADAMBUK
2. jednání Výkonné rady RADAMBUK se konalo 11.4.2013 od 18,00 hodin , Husova 45, Č.B. Rada dětí a
mládeže Jihočeského kraje přijala nová členská sdružení: Aktivity, o.s., Hudební škola Vojtěch, o.p.s.,
Slavonická renesanční, o.p.s. a schválila dokumenty: Skartační řád RADAMBUK ze dne 11.4.2013,
Výroční zprávu RADAMBUK za rok 2012 včetně účetní uzávěrky, Rozpočet Bambiriády 2013, Rozdělení
příspěvku RADAMBUK pro sdružení na akci Bambiriáda 2013.
Zástupci sdružení jednali o 6. ročníku Malá energetická akademie 2013 - 2014, o akci Bambiriáda 2013 a
nových službách Informačního centra pro mládež České Budějovice.

18.4.2013 – Seminář Mládež v akci v ICM Č.B.
Dne 18. 4. 2013 nám na semináři představila Ing.
Iva Maciá z ICM Pelhřimov program Mládež
v akci, jak psát projekty, o možnostech
mezinárodní spolupráce a čerpání prostředků EU.
Mladí lidé a pracovníci s mládeží se mohou zapojit
do 5 různých akcí programu:
 Mládež pro Evropu
 Evropská dobrovolná služba
 Mládež ve světě
 Systémy na podporu mládeže
 Podpora evropské spolupráce v oblasti
mládeže
Akce se zúčastnilo 8 zájemců o tento program.
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19.4.2013 – výroba placek ZŠ Větřní
V pátek 19.4.2013 nás v Informačním centru v Českých Budějovicích navštívily děti ze ZŠ Větřní a při té
příležitosti si vyrobily placky podle vlastních barevných návrhů.

23.4.2013 - Slavnostní otevření Informačního
centra pro mládež v Českých Budějovicích

Dne 23.4.2013 od 11.00 hod proběhlo slavnostní otevření Informačního centra pro mládež České
Budějovice, kterého zúčastnili za Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Eva Hampejsová, za Krajský
úřad JčK Mgr. Václav Průcha, za odbor kultury a cestovního ruchu Magistrátu města České Budějovice
Mgr. Blanka Bezručová , za Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva Jihočeského
kraje jeho předsedkyně RNDR. Jana Krejsová, za ČRDM Ondřej Šejtka, za Národní informační centrum
mládeže Mgr. Šárka Kušková, za Asociaci pro rozvoj ICM Vlastimil Kopeček, za významného
podporovatele projektů pro děti a mládež v našem kraji společnost E.ON paní Pavla Kubíčková a další
vážení hosté.
Akce proběhla v nově zrekonstruovaných prostorách ICB ČB na adrese Husova 622/45 v Českých
Budějovicích, jehož zřizovatelem je RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje sídlící na stejné
adrese.
Na úvod promluvil pan Petr Novák, předseda RADAMBUKu, o vzniku myšlenky, její realizaci a plánům do
budoucna a poté předal slovo Bc. Dušanovi Brodskému, který je hlavním garantem projektu ICM ČB. Ten
přítomným představil nabídku služeb, personální obsazení, webové stránky projektu a další aktivity, které
informační centrum nabízí.
Přítomní hosté projektu popřáli hodně úspěchů a v rámci svých kompetencí nabídli podporu a vzájemnou
spolupráci.
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14.5.2013 – Tisková konference Bambiriáda 2013
Tisková konference se konala v prostorách Informačního centra pro mládež České Budějovice od 10 hodin.
Petr Novák a Dušan Brodský informovali média a připravované akci Bambiriáda 2013, která se bude konat
24.-.26.5.2013.

16.5.2013 – 3. Štáb Bambiriády 2013
Ve čtvrtek 16.5.2013 se sešli zástupci sdružení a organizací, které připravují akci
Bambiriáda 2013 přímo v areálu u Sportovní haly a dohodli se na rozmístění stánků v
prostoru. Hlavní koordinátor akce Petr Novák informoval o posledních přípravách,
které v Radě dětí a mládeže probíhají.

24.5.2013 – Bambiriáda 2013 – vyhodnocení vítězů 5. stupně a celkových vítězů
Malé energetické akademie 2012 – 2013
Řešení posledního 5. úkolu 5. ročníku soutěže Malá energetická
akademie končilo 30. dubna 2013. Vítězové 5. stupně a celkoví
vítězové byli slavnostně vyhlášeni v pátek 25.května v 16,30 hodin
na pódiu akce Bambiriáda 2012, která se konala v areálu u
Sportovní haly v Českých Budějovicích ve dnech 24. -26.května 2013
(www.bambiriada.cz).
Soutěžící – Jednotlivci, kteří získali po absolvování pěti stupňů
soutěže nejvíc bodů na 1. – 3. místě, vyhráli věcné ceny v celkové
hodnotě 12.000,- Kč.
Malé skupiny a Třídní kolektivy si vybrali věcné ceny v celkové
hodnotě 25.000,-Kč a na Velké skupiny čekaly věcné ceny v celkové
hodnotě 50.000,-Kč.
Vítězové si mohli ceny vybrat sami a vybrali si např. batohy, sportovní
tašky, mobilní telefony, kameru, fotoaparát, trampolínu, počítač,
jednokolku a další zajímavé ceny.
Ceny předávali za pořadatele soutěže společnost E.ON Pavla
Kubíčková a za organizátory soutěže Radu dětí a mládeže
Jihočeského kraje předseda Petr Novák.

15

Galerie vítězů Jihočeský kraj

Kategorie
JEDNOTLIVCI
1. místo
2. místo
3. místo
MALÁ SKUPINA
1. místo
2. místo
3. místo
TŘÍDNÍ KOLEKTIV
1. místo
2. místo
3. místo
VELKÁ SKUPINA
1. místo
2. místo
3. místo

Příjmení a jméno
Babický Tomáš
Hájek Matěj
Šílený Petr
Název
Charita - Srdíčko Jiloro
Pionýr Krumlov
Kamarádi otevřených srdcí
Název
ZŠ Střížov
Frikulíni ZŠ Bezdrevská
ME1 SOŠ Hluboká
Název
T.O. Ježci
Strážci Práčat - Zálesák
Touláci ČTU

Tím se uzavřel 5. ročník soutěže a všichni se těší na další ročník, který začíná v září 2013.
Názvy úkolů 6. ročníku jsou: Elektrárna, Elektrické vedení, Elektrika – dobrý sluha, ale zlý pán, Energetické
úspory, Energetický štítek.

24. – 26.5.2013 – Bambiriáda 2013
15. ročník celorepublikové akce Bambiriáda
se v Českých Budějovicích konal od 24. do
26. května 2013. 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.
Bambiriádu 2013 bylo možné navštívit od 23. do 26. května v některém ze 17 areálů
situovaných do všech krajů naší republiky. Bambiriádní města byla Blansko, České
Budějovice, Český Těšín, Humpolec,
Cheb, Chrudim, Ivančice, Kyjov, Liberec,
Náchod, Ostrava, Plzeň, Praha, Rychnov
n. Kněžnou, Šumperk, Třinec a Zlín.
Mezi partnery Bambiriády patřilo již historicky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Armáda České republiky a Zastoupení
Evropské
komise
v ČR.
Generálním
partnerem bylo opět Flexi životní pojištění od
Pojišťovny České spořitelny.
Patnáctý ročník jedinečné celorepublikové
akce, pořádané Českou radou dětí a mládeže
(ČRDM), se tentokrát zabýval tématem
dětství. „Dětství v proměnách času“ – pod
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tímto mottem se letos uskutečnila Bambiriáda 2013. Byly děti v jiných staletích jiné, nebo bylo jiné jen
prostředí, které jim dospělí vytvořili? Jak asi vypadaly radosti a starosti dětství?
Průběh Bambiriády v Českých Budějovicích:
Regionální záštity přijali JUDr. Tomeš
Vytiska - člen Rady Jihočeského kraje a Mgr.
Juraj Thoma - primátor Statutárního města
České
Budějovice.
Akci
v
regionu
podporovali Krajské vojenské velitelství
České Budějovice, Městská policie České
Budějovice,
Krajské
ředitelství
policie
Jihočeského kraje a 25. protiletadlová
raketová brigáda ze Strakonic. Regionálními
partnery byli Jihočeský kraj, Statutární město
České Budějovice, Europe Direct České
Budějovice, Dopravní podnik města České
Budějovice, a.s., IGY centrum, Dfk Group,
s.r.o.,
Štrob
&
spol.
s
r.o.,
vyladenyinternet.cz, Lanový park Máj a
Hopsárium, mediálními regionálními partnery
byli Jihočeská televize, a.s., Hitrádio Faktor, Český rozhlas České Budějovice a webové portály nejlepšíadresa.cz a jihoceskykalendar.cz.
Bambiriáda byla i v letošním roce místem aktivní prezentace sdružení dětí a mládeže, tisíce dětí si zde
mohly vybrat pro sebe tu nejlepší volnočasovou aktivitu nebo letní tábor. Pro děti byla připravena pódiová
vystoupení, ukázky her, které hrály děti v dřívějších dobách, opičí dráhy, skákací hrady, mega trampolína,
prezentace Armády ČR, ukázky výcviku jednotek CLS a jednotek MUSADO, expozice tábornické činnosti,
ukázky tábornických dovedností, lanové aktivity, zoo koutek, jízdy na lodích, výroba placek – odznaků,
losování o ceny na pódiu, hry se zvířecí tématikou a řada dalších soutěží a ukázek. Během celé
Bambiriády byla přítomna Armáda České republiky. Armáda České republiky se na akci pravidelně podílí
prezentací výcviku a bojové techniky. Letos se spolu s Krajským vojenským velitelstvím České
Budějovice podílela na prezentaci 25. protiletadlová raketová brigáda (25. plrb) Strakonice.
K předvedení byl připraven protiletadlový raketový komplet S -10 a RBS – 70, spolu s ručními zbraněmi
zavedenými v AČR. V průběhu akce provedli instruktoři 25. plrb praktickou ukázku bojového umění
MUSADO a ukázky z výcviku zdravotníků CLS (Combat Life Saver). V sobotním dopoledni byli na pódiu
oceněni dobrovolníci z dětských a mládežnických sdružení Březovými lístky. Flexi životní pojištění od
Pojišťovny České spořitelny si připravilo program pro děti. Děti se mohly vyfotit v pohádkových pláštích s
vlastnoručně vyrobenou maskou motýla, malovat na obří roli maxipastelkami a zaskákat si na mega
trampolíně.
Tělovýchovná škola, půjčovna lodí a
sportovního materiálu Vydra připravila pro
děti jízdy na kánoích a raftech. První pomoc si
děti mohly vyzkoušet ve stánku Oblastního
spolku Českého červeného kříže, který
zajišťoval zdravotnický dozor nad akcí.
Svou
činnost
představila
Jihočeská
záchranná brigáda kynologů, která je
samostatným subjektem Svazu záchranných
brigád kynologů České republiky. Jihočeští
psovodi cvičí své psy pro vyhledávání nejen
živých, ale i mrtvých osob v prostředí sutin,
v lavinách, ve vodě i v těžko dostupných
terénech. Návštěvníkům byla předvedena
ukázka poslušnosti, nácvik vyhledávání
pohřešovaných osob. Na páteční den připravil pro děti soutěže Europe Direct České Budějovice.
Návštěvníci si mohli zakoupit ve stánku Pohádkového království pohledy a turistické mapy. U stánku
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Dětské organizace Fénix ze Slovenské
republiky si mohli návštěvníci procvičit
slovenštinu
a
děti
se
zúčastnit
připravených soutěží.
Návštěvní doba:
Pá 24.5.2013 8,00 - 17,00 hodin
So 25.5.2013 9,00 - 17,00 hodin
Ne 26.5.2013 9,00 - 13,00 hodin

Prezentující sdružení Rady
mládeže Jihočeského kraje:
- M - tes - soutěže pro děti, www.m-tes.cz
- RS NADORAZ, o.s.
- M- Centrum pro mladou rodinu, o.s. - opičí dráha pro nejmenší děti, www.mc-maj.com
- Kamarádi otevřených srdcí, www.kamaradiotevrenychsrdci.cz
- POHODÁŘI VSKH, www.pohodari.vskh.cz
- Rodinné centrum ROZÁRKA, www.rozarka.eu
- 1. středisko Zálesák, expozice tábornické činnosti s ukázkou, www.1.strediskozalesak.cz
- Salesiánské středisko mládeže - DDM Č.B., www.sasmcb.cz
- Občanské sdružení Bezva prázdniny, www.bezvaprazdniny.cz
- KONÍČEK, o.s., www.konicekcb.webnode.cz
- RC Emanuel, o.s., www.rcemanuel.cz
- Jihočeská krajská organizace Pionýra, www.jihocesky-pionyr.cz
- Země - nezemě, o.s. www.zeme-nezeme.cz,
- Základní článek hnutí Brontosaurus Forest - Cassiopeia, www.cegv-cassiopeia.cz
- Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.,intrnetové Rádio ICM, www.cpdm.cz,
- Občanské sdružení Děti Řepice, skákací hrad, www.deti-repice.cz
- ČTU - VELKÁ RADA OBLASTI JIHOČESKÉ, www.ctu-jihoceska.cz

dětí

a

Každé sdružení mělo připravenou disciplínu či hru, která se vztahovala k mottu letošní Bambiriády „Dětství
v proměnách času". Smyslem bylo ukázat, jak si děti hrály dříve. Za splnění alespoň dvou disciplín u
každého z prezentujících sdružení dostaly děti razítko do startovní kartičky, kterou obdržely v Prezenci. Po
obdržení razítka od každého sdružení a vrácení startovní kartičky do Prezence byly zařazeny do losování o
ceny na pódiu. Losování cen probíhalo vždy v lichou hodinu. Ve stánku Informačního centra pro mládež
České Budějovice měli možnost návštěvníci vyrobit si odznak – placku nebo zakoupit slevové karty
EYCA.
Ceny do losování na pódiu věnovali:
- Jihočeský kraj
- E.ON, s.r.o.
- Lanový park Máj
- Dfk Group, s.r.o - Lipno card
- Krajské vojenské velitelství Č. Budějovice
- Igy Centrum
- Hopsárium
Ostatní účastníci:
- Flexi životní pojištění od Pojišťovny České
spořitelny
- E.ON, s.r.o.
- Krajské vojenské velitelství České Budějovice
- 25. protiletadlová raketová brigáda
- THEIA - občanské sdružení
- Městská charita České Budějovice
- Europe Direct České Budějovice
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- Jihočeská informační centra pro mládež
- Tělovýchovná škola, půjčovna lodí a sportovního
materiálu Vydra
- Oblastní spolek Českého červeného kříže
- Pohádkové království
- Jihočeská záchranná brigáda kynologů
- Dětská organizace Fénix Mlynky ze Slovenské
republiky
Program Bambiriády:
Pátek 24. 5. 2013 - 8.00 - 17.00 hodin - Den pro
školy a školní družiny
8.00 hod. - začátek Bambiriády , otevření
Prezence, začátek programu na pódiu, otevření soutěží
9.30 hod. – Slavnostní zahájení na pódiu s hosty
11.00 hod. - losování o ceny na pódiu
12.00 - 12.30 hod. - ukázka výcviku jednotek MUSADO - bojová umění
13.00 hod. - losování o ceny na pódiu
15.00 hod. - losování o ceny na pódiu
15.00 - 15.30 hod. ukázka výcviku jednotek MUSADO - bojová umění
16,30 - Vyhlášení vítězů soutěže Malá energetická akademie 2012 - 2013 - E.ON ČR, s.r.o
17.00 hod. - losování o ceny na pódiu, konec 1. dne
Sobota 25. 5. 2013 - 9.00 - 17.00 hodin - Den pro rodiče s dětmi
9.00 hod. - začátek 2. dne, otevření Prezence, začátek programu na pódiu, otevření soutěží
10.00 hod. – Ocenění dobrovolníků Březovými lístky
11.00 hod. - losování o ceny na pódiu
12.00 - 12.30 hod. ukázky výcviku jednotek CLS - zdravotníci
13.00 hod. - losování o ceny na pódiu
13.05 – 14.05 – ukázky výcviku Jihočeské záchranné brigády kynologů
15.00 hod. - losování o ceny na pódiu
15.05 - 15.30 hod. ukázky výcviku jednotek CLS - zdravotníci
17.00 hod. - losování o ceny na pódiu, konec 2. dne
18,00 hod. - prezence hráčů Bambiriádní volejbalový turnaj
18,30 hod. - Bambiriádní volejbalový turnaj - začátek
Neděle 26. 5. 2013 - 9.00 - 13.00 hodin - Den pro zájemce
9.00 hod. - začátek 3. dne, otevření Prezence, začátek programu na pódiu, otevření soutěží
10.00 hod. – Vyhlášení vítězů soutěže "Řekněte NE ŠIKANĚ" - Theia, o.s.
11.00 hod. - losování o ceny na pódiu
11.05 hod. - ukázka výcviku jednotek MUSADO - bojová umění
13.00 hod. - losování o ceny na pódiu, ukončení Bambiriády 2013
Pódiová vystoupení zorganizovala Agentura Kultur – Kontakt - www.kultur-kontakt.cz, programem
Bambiriády nás provedl moderátor Miroslav Mareš.
Akce doprovázející Bambiriádu:
- Vyhodnocení 5. ročníku soutěže Malá energetická
akademie 2012 – 2013 - E.ON v pátek 24.5.2013 od
16.30 (vyhlášení vítězů 5. stupně a celkového vítěze
soutěže v jednotlivých kategoriích). Soutěž je určena
pro děti a mládež Jihočeského kraje, kraje Vysočina,
Jihomoravského kraje a Zlínského kraje..
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. Do soutěže
se mohou přihlásit děti a mládež v kategoriích:
Jednotlivec, Malá skupina, Třídní kolektiv, nebo Velká skupina.
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Celá soutěž probíhá na webových stránkách www.energeticka-akademie.cz.
Celkový počet soutěžících v letošním školním roce 2012 – 2013 byl 957, z toho 385 v Jihočeském
kraji. Sponzorem soutěže se v letošním ročníku stala také Teplárna České Budějovice a.s. Soutěžící –
Jednotlivci, kteří získali po absolvování pěti stupňů soutěže nejvíc bodů na 1. – 3. místě, vyhráli věcné
ceny v celkové hodnotě 12.000,- Kč. Malé skupiny a Třídní kolektivy si vybrali věcné ceny v celkové
hodnotě 25.000,-Kč a na Velké skupiny čekaly věcné ceny v celkové hodnotě 50.000,-Kč. Vítězové si
mohli ceny vybrat sami a vybrali si např. batohy, sportovní tašky, mobilní telefony, kameru, fotoaparát,
trampolínu, počítač, jednokolku a další zajímavé ceny.
- Vyhlášení vítězů soutěže ŔEKNĚTE NE ŠIKANĚ, kterou vyhlásilo Theia, o.s. v neděli 10,00 hodin na
pódiu.
- Losování cen na pódiu - každá lichá hodina - 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 hodin na pódiu.
- Děti mohou využít se vstupenkou Bambiriády 30% slevu na vstupném do Hopsária v Č. Budějovicích.

Návštěvnost:
Pátek 24.5.2013
Den pro školy a školní družiny - 1125 návštěvníků
Sobota 25.5.2013
Den pro rodiče s dětmi - 2 600 návštěvníků
Neděle 26.5.2013
Den pro zájemce - 955návštěvníků
CELKEM: 4680 návštěvníků.
Na pořádání Bambiriády 2013 se podílelo 31 organizátorů - Modrých triček a 140 pořadatelů 95
soutěžních disciplín. Během tří dnů (pátek – neděle) mohli diváci shlédnout na pódiu 56 sdružení či
souborů, které předvedly 74 vystoupení, během nichž se účastníkům akce představilo 708 účinkujících.
Bambiriádu v Č. Budějovicích finančně podporovali:
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13.6.2012 – Závěrečný štáb Bambiriády 2013
Tečkou za organizací akce Bambiriáda 2013 v Českých Budějovicích bylo jednání
Závěrečného štábu Bambiriády 2013 , které se konalo ve čtvrtek 13.6.2013 od 17
hodin v prostorách ICM Č.B. Husova 45, České Budějovice.
Zástupci členských sdružení Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje zhodnotili
kladně letošní 15. ročník akce. I přesto, že letošní počasí Bambiriádě moc nepřálo,
panovala po celou dobu mezi návštěvníky dobrá nálada. Za celou dobu konání
přinesla Bambiriáda v Českých Budějovicích radost a úsměv na rtech celkem 4680 účastníkům. Rada dětí
a mládeže Jihočeského kraje děkuje všem organizátorům – dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě a
organizaci akce. Patří jim velký dík za to, že věnují svůj volný čas práci pro děti a mládež. Děkujeme také
všem ostatním účastníkům, sponzorům a návštěvníkům za jejich přízeň a za rok se těšíme na další setkání
ve světě her, zábavy a dobré nálady na Bambiriádě 2014 v Českých Budějovicích.

13.6.2013 – 3. Výkonná rada Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje
3. Výkonná rada Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje přijala 13.6.2013 nová členská sdružení:
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s., Občanské sdružení Tálín dětem, Albrechtický Vltavínek.
a schválila dokument Vyúčtování příspěvku RADAMBUK sdružením Bambiriáda 2013. Na programu
jednání byly připravované podzimní akce: zahájení 6. Ročníku Malé energetické akademie, Jihočeská
vzájemná výměna zkušeností, Den bez aut, Den otevřených dveří v Teplárně Č.B. a Zemská výstava.

25.6.2013 - Nutricia Deva podpořila zatopená tábořiště v Jihočeském kraji
Děkujeme společnosti NUTRICIA DEVA a.s., zabývající se výrobou
dětské výživy za podporu pro zatopené tábory a tábořiště a dětská
zařízení v Jihočeském kraji.
25.6.2013 obdržela Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje
prostřednictví České rady dětí a mládeže od společnosti NUTRICIA DEVA a.s., 2100 kusů ovocných
přesnídávek, které jsme distribuovali do sdružení a zařízení postižených povodněmi, které o tuto pomoc
požádali. ČTU - tábořiště Uragán, ČTU - tábořiště Nažidla, PS Kampanus Vodňany, PS Tábor, T.O Ježci tábořiště Žaltice a Dětský domov Žichovec.
Společnosti NUTRICIA DEVA a.s. patří velké poděkování za tuto podporu.http://www.nutriciadeva.cz/
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28.6.2013 - Informační centrum pro mládež České Budějovice na akci VLTAVA ŽIJE
S obrovským úspěchem proběhl v pátek 28.6.2013 v Českých
Budějovicích na náplavce u Dlouhého mostu za účasti zhruba
deseti tisíc nadšených diváků již druhý ročník festivalu
na vodě VLTAVA ŽIJE na téma ŽIVLY.
Agentura Art4promotion připravila pod záštitou Jihočeského
kraje a Evropského regionu Dunaj Vltava pestrý program, ze
kterého si mohl vybrat opravdu každý - nejrůznější zábavné
atrakce, soutěže či workshopy, vzdušné koráby, paraglidingové
hry, dračí slalomovou dráhu na powerkiting vozech,
bublifukovou střelnici nebo vlaštovčí hnízdo. Nechyběl také
ZOO koutek, ve kterém si děti v nejrůznějších disciplínách
mohly vyzkoušet své znalosti z oblasti zvířecí říše.
Po odpoledním programu přišel čas na koncerty. Kapela
Prague Conspiracy v čele s česko- budějovickou rodačkou,
zpěvačkou Anetou Galisovou, populární Wohnouti nebo jedno
z největších překvapení večera – Jihočeská komorní
filharmonie.
Vyvrcholením večera byla 40 minutová audiovizuální show,
která byla pojata jako poděkování za práci složkám
Integrovaného záchranného systému. Na závěr nechyběl
ohňostroj.
Součástí festivalu byla také oslava 1. výročí Evropského regionu Dunaj–Vltava, proto Informační
centrum pro mládež České Budějovice (zřizovatel RADAMBUK www.radambuk.cz ) připravilo pro děti
v rámci projektu MŠMT „Informace právě teď! – Informovaný občan“ soutěž na toto téma o drobné
ceny, ve které museli soutěžící uplatnit své znalosti ze zeměpisu a zjistit, které přehrady jsou na Vltavě a
jakými státy protéká Dunaj. Vyplněnou soutěžní kartu se správnou odpovědí odevzdali u nás v
Informačním centru pro mládež České Budějovice na Husově třídě 45, získali zde odměnu a možnost
vyrobit si placku podle vlastního návrhu.
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7.9.2013 – Veletrh zájmových kroužků
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje se spolu s Informačním
centrem pro mládež České Budějovice v sobotu 7. září 2013
zúčastnila akce v Nákupním centru Géčko s názvem Veletrh
zájmových kroužků.
Rodičům a dětem, kteří s prvními dny nového školního roku řeší
otázku, co s volným časem dětí, kde a jak budou trávit děti
odpoledne a také za kolik, nabídla kontakty a informace o svých
členských sdruženích, kde mohou naleznout širokou nabídku
kroužků, oddílů a klubů širokého spektra zaměření. Dětská
sdružení nabízejí program, který se kvalitou vyrovná komerci –
ale podstatně levněji. Přitom je vedou zkušení a proškolení
dobrovolníci, kteří dětem věnují svůj volný čas bez nároku
na odměnu.
Z mnoha aktivit si zájemci mohou vybírat na stránkách
členských sdružení Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje RADAMBUK.
Kontakty
jsou
ke
stažení
na
http://www.radambuk.cz/clenska-sdruzeni-2/ .
A jak vybírat z té pestré nabídky? Jako návod mohou rodiče
využít Devatero rad pro rodiče (www.crdm.cz/devatero) České
rady dětí a mládeže, které je povede krok za krokem. Napoví,
co mít na paměti, připomíná, že je dobré naslouchat potomkům,
nezapomínat na zpětnou vazbu a kontakt s vedoucími. Připouští
mimo jiné, že vyzkoušení více možností není na škodu.
Příležitostná nabídka volnočasových center a klubů je sice lepší než bezcílné flákání po ulicích nebo
vysedávání u počítače, nedokáže však nahradit dlouhodobé působení oddílu nebo podobného kolektivu. V
něm se totiž dítě naučí nejen všemožné praktické dovednosti, ale také pozná morální hodnoty, získá
schopnost začlenit se do kolektivu, navazovat vztahy a mnohdy i přátelství na celý život. Nezbytná je ale
pravidelnost a dlouhodobá možnost působení. Proto – zároveň s rodinou a školou – jsou mimoškolní
aktivity důležitou součástí výchovy. Se zmíněnými informacemi si jistě vybere každý – nezbývá než popřát
rodičům šťastnou ruku ve výběru těch správných mimoškolních aktivit a toho správného sdružení pro jejich
ratolesti.
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje také veřejnost informovala letáčky o 6. ročníku připravované
soutěže pro děti a mládež Malá energetická akademie 2013 – 2014, který bude zahájen ve středu 2.
října 2013 od 16 do 18 hodin na akci První led (vítání zimní sezóny) na Zimním stadionu v Českých
Budějovicích. Spolupořadatelem této akce bude Sportovní zařízení města České Budějovice, p.o.,
sponzorem společnost E.ON, s.r.o.
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7.9.2013 –4. mistrovství – Přeborník města v lezení na přepravky ve Freistadtu
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje přijala pozvání sdružení z Horního Rakouska – Naturfreunde na
akci - 4. mistrovství Přeborník města v lezení na přepravky, které se konalo v městském příkopu u Linecké
brány ve Freistadtu v sobotu 7. září 2013. Akce se zúčastnilo sdružení Země – nezemě, o.s. Do závodů
vyslali dvě třináctileté členky- Dádu Heřmanskou a Báru Vodičkovou.
Po jednodenním tréninku účastníci akce vyrazili spolu s Petrem Novákem do krásného prostředí
městského podhradí Freistadtu. Organizátoři si účast Jihočechů velmi pochvalovali, seznámili je s
podmínkami a závod začal. Účastníci byli dle věku rozděleni do tří kategorií a každý závodník měl tři
pokusy. Závodnice ze Země- nezemě to hned na začátku rozbalily naplno. Dáda začala na 19 přepravkách
a Bára na 22. Občas někdo z dalších lezců překonal dvacetipřepravkovou metu, dokud nepřišel Sebastian.
Místní mladík na první pokus zdolal rekord mistrovství a dolů se poroučel z 33. přepravky. Ve věkové
kategorii ročníků 1999 – 2001 to byl jediný člověk, který překonal závodnice Země- nezemě. Dáda se
zlepšila na 21 přepravek, Bára zopakovala 22 a ve třetích pokusech se již projevila únava. Celkově
skončila Bára ve své kategorii druhá, Dáda o jedno místo za ní. Celkově pak mezi 52 účastníky skončily na
sedmém a osmém místě.

12.9.2013 - Seminář SPOLKY – občanská sdružení od 1.1.2014 (a něco navíc)
Ve čtvrtek 12.září 2013 od 16 hodin uspořádala Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje ve spolupráci s
Českou radou dětí a mládeže seminář s názvem SPOLKY – občanská sdružení od 1.1.2014 (a něco
navíc).
Zástupcům členských sdružení přednášela Mgr. Alena Hájková, advokátka spolupracující s ČRDM o
změnách, které se budou týkat občanských sdružení po 1.1.2014, kdy se občanská sdružení budou
považovat za spolky. Všichni zúčastnění si odnesli užitečné informace.
Další dotazy zájemci mohou posílat na nově spuštěný web ČRDM http://noz.crdm.cz/ nebo se dočíst v
Manuálu, který Česká rada dětí a mládeže vydává pro své členy, bude jistě k užitku i pro další neziskovky.
Je to jakýsi „průvodce“ k příslušné části textu nového Občanského zákoníku (NOZ), jenž má vstoupit
v platnost 1. 1. 2014; je to souhrn doporučení, která se snaží upozornit, co v zákoně (č. 89/2012 Sb.)
nepřehlédnout, na co se zaměřit.
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12.9.2013 – 4. Výkonná rada
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje pozvala svá členská sdružení na jednání 4. Výkonné rady Rady
dětí a mládeže Jihočeského kraje, které se konalo ve čtvrtek 12. září 2013 cca od 19,30 hodin ( po
ukončení semináře k Novému obč. zákoníku) v kanceláři RADAMBUK, Husova 45, České Budějovice.
Zástupci členských sdružení jednali o připravovaných akcích v měsíci září a říjen 2013:
- 21. – 22.9.2013 – Rakousko Zemská výstava
- 19.9.2013 – Den bez aut
- 28.9.2013 – Den otevřených dveří v Teplárně.
- 2.10.2013 – 17 – 19 hodin – První led – zahájení MEA, zahájení veřejného bruslení, ve spolupráci se
Sportovním zařízením města Č.B. Pro návštěvníky bude připraven hodinový program na ledě s klaunem
Hugem.
- 10.-13.10.2013 – 72 hodin- tři dny dobrovolnických aktivit po celé ČR

19.9.2013 - Rada dětí a mládeže na Evropském dni bez aut
Statutární město České Budějovice a Centrum ekologické
výchovy Cassiopeia organizovali Den bez aut v Českých
Budějovicích letos již potřinácté. 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
Letošního ročníku se zúčastnila také Rada dětí a mládeže
Jihočeského kraje s nabídkou kroužků a oddílů svých
členských sdružení a s propagací soutěže Malá energetická
akademie 2013 – 2014, která začíná 2. 10.2013 na akci První
led v Budvar aréně v Českých Budějovicích.
Po 8. hodině bylo náměstí v Českých Budějovicích plné tisícovky dětí ve večerníčkovských čepicích ze
Základních škol a z Mateřských škol. Večerníček byl letošním tématem a k tomu tématu se přidala i Rada
dětí a mládeže Jihočeského kraje, která připravila pro děti obrázky postaviček z večerníčků, které si děti
vybarvily a vyrobily si placku – button. Kdo zrovna nemaloval, mohl chytat rybičky nebo skládat puzzle
krtečka s myškou.

25

21. - 22.9.2013 – Zemská výstava
Ve dnech 21 a 22. 9.2013 se uskutečnilo za podpory
Krajského úřadu Jihočeského kraje dvoustranné setkání
zástupců dětských a mládežnických organizací z
Jihočeského kraje a z Horního Rakouska. Českou část
reprezentovala Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje se svými
členskými sdruženími – Občanské sdružení Děti Řepice,
Občanské sdružení Bezva prázdniny, POHODÁŘI VSKH,
Kamarádi otevřených srdcí, Rodinné centrum ROZÁRKA,
Jihočeská krajská organizace Pionýra, M - tes a Země –
nezemě, o.s. Nabídky na setkání využilo 15 účastníků
z Jihočeského kraje a 20 účastníků z Horního Rakouska.
Program na české straně hranic zahrnoval návštěvu české části
Zemské výstavy v Českém Krumlově v Městském muzeu,
návštěvu DDM Č. Krumlov a Centra pro pomoc dětem a mládeži
v Českém Krumlově. Při obědě v restauraci Formanka
v pivovaru Eggenberg se účastníci vzájemně představili a
předali dárky s propagačními materiály od Jihočeského kraje a
keramické korbele s logem RADAMBUK, které nechala Rada
dětí a mládeže Jihočeského kraje pro toto setkání vyrobit.
Po příjezdu do Freistadtu provedl překladatel výpravu rakouskou
částí Zemské výstavy. Po oficiálním přivítání a nabídce další spolupráce ze strany představitelů Horního
Rakouska následovala společná večeře účastníků. Neformální výměna zkušeností a nápadů pokračovala
v zážitkové ubytovně Rittenburg v St. Oswaldu.
Neděli účastníci zahájili prohlídkou zážitkové ubytovny v hradním stylu a prezentací činností účastníků
z rakouské strany. Vhodnou součástí byla ukázka zážitkové pedagogiky – důkazem společného směřování
byla aktivní účast všech zúčastněných. Setkání bylo zakončeno obědem a celkově z jednání bylo patrné,
že se takovéto setkání uskuteční v brzké době. Vhodným místem by tentokrát mohly být České Budějovice.
Děkujeme za pomoc Krajskému úřadu Jihočeského kraje při organizaci akce.
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28.9.2013 – Den otevřených dveří Teplárna České Budějovice, a.s.
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje připravila na sobotu 28. září 2013 program pro malé návštěvníky
Dne otevřených dveří v Teplárně České Budějovice, a.s. Pro děti bylo připraveno 5 soutěžních stanovišť
s názvy: „TLAK, ELEKTŘINA, VODA, TEPLO A POTRUBÍ“.
V Informačním stánku Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje a Informačního centra pro mládež České
Budějovice si mohly děti vyrobit vlastní originální placku – button a po splnění úkolů na 5 stanovištích
obdržely v igelitové tašce dárky, které připravila Teplárna České Budějovice, a.s. Návštěvníci, kteří po
návratu z exkurze po Teplárně vyplnili soutěžní kvíz, obdrželi další dárečky.
Návštěvníci v Informačním stánku obdrželi také letáčky s kontakty na členská sdružení, získávali informace
o volnočasových aktivitách sdružení a o soutěži Malá energetická akademie, kterou organizuje pro
společnost E.ON, s.r.o. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje. 6. ročník 2013 – 2014 začíná 2. října 2013
na akci První led v Budvar aréně od 17 hodin.
Na pódiu v areálu Teplárny České Budějovice se střídala vystoupení kapel, návštěvníci mohli do Teplárny
přijet parním vlakem, pro děti byl připraven skákací hrad, trampolína, historický trolejbus, hasičský vůz,
segway vozítka a ukázky bojového umění.
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2.10.2013 – První led (vítání zimní sezóny) –
zahájení 6. ročníku Malé energetické akademie 2013 - 2014
Pořadatel soutěže společnost E.ON Česká republika, s.r.o.
připravila pro děti a mládež již 6. ročník soutěže Malá energetická
akademie, který začal ve středu 2. října 2013 v Budvar aréně
v Českých Budějovicích na akci První led (vítání zimní
sezóny). Organizátorem soutěže v Jihočeském kraji je
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje.
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje připravila akci První led
ve spolupráci se Sportovními zařízeními města Č. Budějovice
p.o.
Téměř stovka účastníků, nejen bruslících, se dobře bavila při
soutěžích s klaunem Hugem a jeho pomocníky. Při štafetě s
čepicí, poznávání muziky, střílení gólů nebo chytání bublin se
všichni pěkně zahřáli, takže nikomu nevadilo, že je na stadionu
pouhých 7 stupňů Celsia. A ti, kteří se nemohli zahřát bruslením,
to vyřešili třeba horkou čokoládou. Malí i velcí bruslaři byli
nadšení z dostatku místa na ledové ploše a úspěch měly i ceny
ze soutěží, ve kterých bylo možné získat vstupenky na hokej a
volejbal nebo také účast na jazykovém kurzu.
Moderátor Miroslav Mareš z Agentury Kultur Kontakt vyhlásil 5
soutěžních úkolů letošního ročníku soutěže a seznámil účastníky
akce s pravidly soutěže. Soutěžící budou mít za úkol zjistit, jaké
jsou typy elektráren, zjistit informace o elektrickém vedení, najít
situaci, kde hrozí nebezpečí zranění elektrickým proudem nebo
plynem, poznají spotřebu spotřebičů v pohotovostním režimu „stanby“ a zjistí co je to energetický štítek
spotřebičů.
Po 19. hodině se malí i velcí bruslaři rozešli domů unavení, ale s úsměvy na rtech.
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12.9.2013 – Active day na Jihočeské univerzitě
V rámci akce Vítání prváků na Jihočeské univerzitě ve středu 9. října 2013 na akci Active day u
Akademické knihovny JU nabídlo Informační centrum pro mládež České Budějovice informace studentům
Jihočeské univerzity o svých službách, činnosti, pozvánky na nejbližší akce a studenti si mohli podle své
fantazie vyrobit vlastní originální placku – button.

12.10.2013 – 72 hodin s Radou dětí a mládeže Jihočeského kraje
Ve dnech 10. - 13. října 2013
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.
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
2013
na
webových
stránkách
www.72hodin.cz .
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Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje se do projektu zapojila spolu s členy Turistického oddílu Ježci.
Akce „ Pomoc městu České Budějovice při úklidu lokalit garáží“ se konala v sobotu 12. října 2013 od
9.00 hodin. Odbor správy veřejných statků Magistrátu města Č. Budějovice poskytl Radě dětí a mládeže
Jihočeského kraje seznam lokalit, kde mohou dobrovolníci pomoci při úklidu. Dobrovolníci zbavili drobného
odpadu lokality Garáží Suchomelská za Ternem a Garáží Suchomelská u Motoru Jikov.
K čistotě našeho města přispělo 20 dobrovolníků (dětí a dospělých), kteří byli označeni šátky s logem 72
hodin. Magistrát města Č. Budějovice poskytl pytle na odpad, naplněné pytle odpadem nechal po skončení
akce odvézt.
Na webu www.72hodin.cz bylo zaregistrováno v Jihočeském kraji celkem 20 projektů a 925
dobrovolníků. Zapojili se nejen sdružení dětí a mládeže, ale také školy a školní družiny. Akce nesly názvy:
„Pomůžeme lesu, Společně dokážeme víc, Úklid okolí klubovny, Úklid okolí školy, Zooterapie potřebným,
Škola hrou, Aby se nám tu líbilo a další….“. Více informací o projektech na www.72hodin.cz.
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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21.10.2013 – schůzka organizátorů soutěže Malá energetická akademie 2013 - 2014
V pondělí 21.10.2013 se sjeli ze 4 krajů (Jihočeský, kraj Vysočina,
Jihomoravský a Zlínský kraj) zástupci Krajských rad dětí a mládeže organizátoři soutěže Malá energetická akademie 2013 -2014 a
plánovali pokračování projektu do roku 2017. Motivem hry by mělo
být putování po 4 krajích a po místech spjatých s energií, elektrárnami…Projekt předloží Rada dětí a
mládeže Jihočeského kraje jako hlavní organizátor energetické společnosti E.ON, s.r.o.

24.10.2013 – přednáška „Víš co jíš?“
Dne 24.10.2013 v prostorách Informačního centra pro mládež České Budějovice
proběhla přednáška na téma „Víš, co jíš?“ V příjemné atmosféře se účastníci od
přednášejícího pana Olafa Deutsche z Odboru bezpečnosti potravin Ministerstva
zemědělství dozvěděli na co si dát pozor při nakupování a manipulaci s
potravinami nebo kde si nejrychleji najít informace o zdravotní nezávadnosti
potravin, o možných rizicích z potravin, o výživových doporučeních, o kontrolní činnosti dozorových orgánů
a také o aktuálních aktivitách Informačního centra bezpečnosti potravin.

30.10.2013 – výroba placek Dětské centrum 10
Ve středu 30.10.2013 si k nám do Informačního centra pro mládež přijely děti z Dětského centra 10 ve Zlivi
vyrobit placky podle vlastní fantazie.
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14.11.2013 – 5. Výkonná rada RADAMBUK
Jednání 5. Výkonné rady Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje bylo zahájeno 14.listopadu 2013 v 17,10
hodin v prostorách Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje, Husova 45, Č. B. Výkonná rada RADAMBUK
přijal 3 nová členská sdružení : Větrníci, o.s., Žabičky Horní Planá, o.s. a Mateřské a rodinné centrum
Homole, o.s. Počet členských sdružení RADAMBUK se rozrostl na 34.
Na programu jednání byla dále příprava akcí pro členská sdružení a pro veřejnost na rok 2014, termín
konání Bambiriády 2014 bude 23.-.24.5.2014.

30.11.2013 – Pohádková rezervace – Chaloupka na mýtince
Na sobotu 30. listopadu 2013 od 11 hodin připravila Rada dětí a mládeže
Jihočeského kraje pro soutěžící Malé energetické akademie divadelní
představení divadla Pohádková rezervace s názvem Chaloupka na mýtince
v Divadle u Kapličky v Českých Budějovicích.
Název 1. úkolu soutěže zněl „Elektrárna“. Řešení 1. úkolu končilo 15.
listopadu 2013 a hodnotící komise soutěže vyhodnotila vítěze 1. - 3. místa
z kategorie Jednotlivec, Malá skupina, Třídní kolektiv a Velká skupina.
30. listopadu 2013 v 10,30 hodin před začátkem divadelního představení
předali zástupci organizátora soutěže Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje a sponzora soutěže
energetické společnosti E.ON, s.r.o. ceny vítězům (termohrnky a společenské hry) a vyhlásili začátek
řešení 2. úkolu 6. ročníku soutěže s názvem „ Elektrické vedení a elektrická přenosová soustava“,
které končí 9. ledna 2013.
Humor představení divadla Pohádková rezervace si vychutnalo 140 účastníků akce. 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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9.12.2013 – Vánoční setkání Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje
Vánoční setkání zástupců členských sdružení Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje
se konalo v pondělí 9.12.2013 od 16 hodin v prostorách Rady dětí a mládeže
Jihočeského kraje na Husově ulici.
Účastníci setkání společně ozdobili vánoční stromeček a za doprovodu koled poseděli
u dobrého jídla v příjemné přátelské atmosféře.

Vzdělávací kurzy RADAMBUK
1. Kurz oddílový vedoucí
2. Kurz instruktor
3. Letní táborová škola pro instruktory

26.- 28.4.2013 , 10.-12.5.2013
26. – 28.4.2013
11. – 17.8.2013
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5 účastníků
14 účastníků
19 účastníků

Spuštění webových stránek www.jihocesketabory.cz
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje v březnu 2013
spustila nový web www.jihocesketabory.cz.
Záměrem webu je veřejnosti v Jihočeském kraji
poskytnout co nejkomplexnější nabídku letních táborů,
táborových základen a tábořišť nejen členských
sdružení Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje.
Nabídka táborů a táborových základen je neuvěřitelně
široká. Můžete vybírat z táborů v budovách, stanových, putovních, příměstských, týdenních,
dvoutýdenních, třítýdenních….., organizátorů je také velké množství. Rádi bychom nabídli možnost se v
této nabídce orientovat, možnost rodičům vybrat pro své dítě ten nejvhodnější tábor a pořadatelům
akcí tu nejvhodnější táborovou základnu nebo tábořiště.
Organizátoři táborů, majitelé nebo provozovatelé táborových
základen či tábořišť mohou registrovat své nabídky zdarma na
dobu neomezenou, sami si mohou své údaje aktualizovat.
Proč hledat tábory u nás?




Nejkomplexnější nabídka táborů v Jihočeském kraji.
Nabídky táborů členských sdružení Rady dětí a
mládeže Jihočeského kraje.
Pořadatelé táborů si mohou své nabídky registrovat
zdarma a sami si je aktualizovat.

Jak vybrat ten správný tábor? Odpověď na tuto otázku a
spoustu dalších praktických informací najdete v sekci Ke stažení.
Naším přáním je radost dětí z prožitých táborových pobytů a
spokojenost jejich rodičů…

www.jihocesketabory.cz
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5. ročník 2012 - 2013
6. ročník 2013 - 2014
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.energeticka-akademie.cz.
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.
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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.
Ukázkové části odpovědí soutěžících
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Část IV.
Hospodaření
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013
položka

náklady

spotřeba - materiál
spotřeba - kancelářské potřeby
spotřeba - odměny
spotřeba - DHMM od 1.000,- Kč
spotřeba - energie
spotřeba - teplo
spotřeba - voda
spotřeba - plyn
nákup zboží
cestovné (zaměstnanci)
reprefond
služby - nájemné Husova
služby - webové
služby - telefon, internet
služby - poštovné
služby - účetní, právní
služby - tlumočení
služby - pořadatelské (akce)
služby - stravování (akce)
služby - přefakturace služeb MEA
služby - vstupné
služby - ostatní
mzdové náklady
DPP
sociální pojištění
zdravotní pojištění
Kooperativa
bankovní poplatky
pojištění
zaokrouhlení
členské příspěvky
příspěvky - ostatní
tržby - účastnické poplatky
tržby - pronájem
tržby - zprostředkování
tržby - reklama, propagace
tržby - webové služby
tržby - provozní náklady
tržby - ostatní
prodej zboží
bankovní úroky
refakturace
dary
refundace - mzdy ATTAVENA
refundace - mzdy JINTES
refundace - mzdy Úřad práce
členské příspěvky
dotace - MŠMT
dotace - MM ČB
dotace - Jihočeský kraj
celkem
hospodářský výsledek

výnosy

52 820,80
33 225,37
472 784,37
35 628,00
26 029,00
2 207,59
6 478,86
36 125,00
10 092,27
14 420,00
7 975,00
66 300,00
53 176,00
18 757,00
1 975,00
31 220,00
5 000,93
69 200,00
30 730,00
483 783,00
47 046,00
244 867,62
623 553,00
11 760,00
153 924,00
55 413,00
2 587,00
4 251,00
3 783,00
0,36
3 000,00
11 381,00

2 619 494,17
113 510,52
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64 600,00
6 415,00
1 344,00
106 000,00
60 584,00
605 437,93
960 844,20
46 827,00
730,56
18 423,00
7 000,00
190 548,00
45 364,00
87 778,00
11 109,00
150 000,00
150 000,00
220 000,00
2 733 004,69

Spolupracující organizace















































Česká rada dětí a mládeže
NICM
NIDM
NUV
Jihočeská informační centra pro mládež
AICM ČR
Krajská rada dětí a mládeže kraje Vysočina
Jihomoravská rada dětí a mládeže
Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje – Spektrum
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Městská policie České Budějovice
Krajské vojenské velitelství České Budějovice
25. protiletadlová raketová brigáda Strakonice
Sportovní zařízení města Č. Budějovice, p.o.
Dětská organizace Fénix Mlynky Slovenská republika
Naturfreunde Freistadt
Europe Direct České Budějovice
Eurodesk
Dopravní podnik města České Budějovice
Oblastní spolek ČČK České Budějovice
Jihočeská záchranná brigáda kynologů
Městská charita České Budějovice
Igy centrum
MVM Hřiště s.r.o - Hopsárium
Agentura Kultur – Kontakt
Lanový park Máj
THEIA, o.s.
WWW.NEJLEPSI-ADRESA.CZ
www.jihoceskykalendar.cz
Hitrádio Faktor
Jihočeská televize, a.s.
vyladenyinternet.cz
Český rozhlas České Budějovice
Jan Zvánovec
Miroslav Bartyzal
KTSTUDIO.CZ
Pojišťovna České spořitelny
Michal Došek – klaun Hugo
Dfk Group, s.r.o.
Štrob & spol. s r.o.
Tělovýchovná škola, půjčovna lodí a sportovního materiálu Vydra
Pohádkové království
Nakladatelství Mravenec
NUTRICIA DEVA a.s.
Divadlo Pohádková rezervace
Olaf Deutsch - Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství
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Děkujeme za podporu
Činnost Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje byla v roce 2013 podpořena v rámci dotací, grantů a
sponzorských darů z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Jihočeského kraje, Statutárního města
České Budějovice, společnosti E.ON ČR, s.r.o., Teplárny České Budějovice, a.s. a Lesů ČR, s.p.

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje děkuje za podporu všem dobrovolníkům, organizátorům, a
pořadatelům, kteří se podíleli na přípravách akcí a členským sdružením Rady dětí a mládeže Jihočeského
kraje za spolupráci.
Těšíme se na spolupráci i v dalších letech.

V Českých Budějovicích 4. března 2014.

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