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Hudební škola Vojtěch o.p.s.  
Vznik:  26.10.2012  

Sídlo:  Hudební škola Vojtěch o.p.s. 

  Emy Destinové 1/1, 370 05 České Budějovice  

Kontakt: MgA. Zdenek Zavičák  

   Emy Destinové 1/1, 370 05 České Budějovice  

   Telefon:  776 834 357  

   Email:  hudba.vojtech@seznam.cz  

    

Hudební škola Vojtěch o.p.s., založená v říjnu 2012, navazuje na čtyřleté hudební vzdělávání dětí ve 
farnosti sv. Vojtěcha. V současné době navštěvuje pravidelnou skupinovou a individuální výuku, zamě-
řenou na všeobecný rozvoj hudebnosti a pěveckých schopností, čtyřicet dětí ve věku od tří do dvanácti 
let. Cílem školy je péče o hudební schopnosti dětí obecně a dále pak výchova budoucích sborových 
zpěváků pro Farní sbor u sv. Vojtěcha a pro českobudějovický region. V Českých Budějovicích chybí 
sbor, který by mohl vhodně spolupracovat kupříkladu s Jihočeskou komorní filharmonií při realizaci 
instrumentálně-vokálních děl. Péče o dorost je v tomto směru nezastupitelná, což dokazují příklady z 
vyspělých evropských států. V minulosti žáci školy vystoupili na několika koncertech pro veřejnost v 
kostele sv. Vojtěcha v Č. Budějovicích, mj. scénicky provedli operku „Karkulka“ autorů Svěráka a Uhlíře. 
Ředitelem školy je zkušený pedagog a dirigent s dlouholetou praxí v ZUŠ a v Konzervatoři České Budějo-
vice. Angažovaným pedagogem zpěvu je aprobovaná mladá učitelka.  
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Family of move, z.s.  
Vznik:  2.8.2017 
Sídlo:  Otavská 1072/2, 397 01 Písek  
Kontakt: Martin Mužík 
   nám. Přemysla Otakara II. 87/25, 370 01 České Budějovice 
  Telefon:  737 602 195     
  Email:  info@familyofmove.cz  
   Web:  familyofmove.cz 
 
 
Jsme spolek píseckých vyznavačů parkouru, který založili členové parkour týmu, kteří se rozhodli předá-
vat dál to co se naučili za 9 let trénování právě parkouru. Pořádáme: parkour kroužky v Písku a Volarech a 
letní i příměstské tábory se zaměřením na parkour.  

 

 

Foto: archiv Family of move, z.s. 
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Energy Centre České Budějovice, z.s.  
Vznik:  1998  
Sídlo:  nám. Přemysla Otakara II. 87/25, 370 01 České Budějovice 
Kontakt: Mgr. Ivana  Hlinková 
   nám. Přemysla Otakara II. 87/25, 370 01 České Budějovice 
  Telefon:  387 312 580   
  Email:  eccb@eccb.cz  
   Web:  www.eccb.cz   
 
Energy Centre České Budějovice (ECČB) je spolek založený roku 1998 jako občanské sdružení na základě 
spolupráce mezi jižními Čechami a Horním Rakouskem. Náplní jeho činnosti je osvěta a bezplatné a ko-
merčně nezávislé poradenství v oblasti hospodárného využívání energie a zvyšování podílu obnovitelných 
zdrojů energie. 

Jednou z významných cílových skupin, na kterou se ECČB zaměřuje již od svého založení, jsou děti a mlá-
dež. V roce 2015 byla práce s dětmi a mládeží zakotvena i do stanov spolku, s cílem rozšířit působení 
z oblasti EVVO i na aktivity volnočasové, a to formami, se kterými má ECČB bohaté zkušenosti: exkurze 
(obnovitelné zdroje a interaktivní expozice v Horním Rakousku), workshopy, výstavy a účast na akcích pro 
děti a mládež (soutěže a hry). Snahou spolku je přispět ke smysluplnému trávení volného času dětí a 
mládeže, zvýšit jejich informovanost v oblasti úspor energie a obnovitelných zdrojů a nabízet příslušné 
aktivity buď bezplatně, nebo ve výši nezbytných režijních nákladů.  

Foto: archiv Energy Centre České Budějovice, z.s. 
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Historie  RADAMBUK 
 
V roce 2000 vznikla z iniciativy České rady dětí a 
mládeže RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeské-
ho kraje jako partner a oponent ustavujících se Kraj-
ských úřadů, u Ministerstva vnitra ČR byla zaregistro-
vána 26. 1. 2001. 
Základní funkce RADAMBUK-Rady dětí a mládeže 
Jihočeského kraje spočívá v reprezentativním zastou-
pení spolků dětí a mládeže kraje vůči orgánům státní 
správy a samosprávy kraje. RADAMBUK-Rada dětí a 
mládeže Jihočeského kraje je přirozeným konzultan-
tem a oponentem na připravované i probíhající činnosti a legislativní kroky úřadů směrem ke spolkům 
dětí a mládeže.  
Od 3. 4. 2003 jsme členem České rady dětí a mládeže. RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského 
kraje byla jedním z iniciátorů vzniku Komory krajských rad dětí a mládeže při ČRDM a důrazně zde hájí 
zájmy svých členů.  
V březnu 2013 zahájila Rada dětí a mládeže činnost Informačního centra pro mládež České Budějovice 
v nově zrekonstruovaných prostorách budovy spolku Pionýr, z.s. – Jihočeská krajská organizace Pionýra, 
Husova tř. 622/45, České Budějovice. Od roku 2015 má RADAMBUK v těchto prostorách sídlo. 

 
Kdo a co je  RADAMBUK? 
RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. je dobrovolným, demokratickým spolkem organi-
zací pracujících s dětmi a mládeží s působností v Jihočeském kraji reprezentujícím jejich zájmy.  
Cílem RADAMBUK je:  
- sdružovat členy na základě suverenity a rovnoprávnosti a za předpokladu plného respektování práv a 
zájmů organizací působících nebo majících sídlo na území Jihočeského kraje; 
- ve spolupráci se všemi členy RADAMBUK a orgány veřejné správy prosazovat podmínky pro práci orga-
nizací působících v oblasti práce s dětmi a mládeží; 
- podporovat demokratické a rovnoprávné vztahy mezi těmito organizacemi a jejich spolupráci;  
- aktivně se zapojit do mezinárodní spolupráce; 
- obhajovat zájmy všech dětí a mládeže v Jihočeském kraji; 
- mediálně podporovat a propagovat aktivity zaměřené na volnočasové aktivity dětí a mládeže; 
- organizovat vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží za účelem zkvalitnění jejich práce ve prospěch 
dětí a mládeže, a organizovat další semináře a kurzy; 
- realizovat činnosti zaměřené na kvalitní využití volného času dětí a mládeže.  

 

Kdo může být členem RADAMBUK?  
Přihláška  a Stanovy RADAMBUK jsou vyvěšené na webových stránkách www.radambuk.cz.  
Členství v Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje je pouze kolektivní. Členem RADAMBUK se může stát 
každá právnická osoba založená na základě občanského zákoníku, která: 
- má své stanovy nebo jiné zakládací dokumenty v souladu se Stanovami RADAMBUK; 
- pracuje s dětmi a mládeží, nebo je organizací dětí a mládeže. 
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Souhrn výhod členství v RADAMBUK 
- snadný a bezplatný přístup k informacím, 
- informační servis ke grantům a dotacím, 
- poradenská služba, 
- informace z oblasti vzdělávání, 
- aktualizované legislativní zpravodajství, 
- vybrané informace přímo do Vašeho e-mailu, 
- prezentace na našich akcích, 
- zviditelnění Vašeho spolku prostřednictvím webů RADAMBUK, 
- bezplatné Úrazové pojištění a Pojištění odpovědnosti za škodu. 

Kontakty: 
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje  z.s. 
 
Sídlo:  Husova tř. 622/45,  370 05 České Budějovice 

IČO:  26516519 

Registrace:                                      Spisová značka: L 3164 vedená u Krajského soudu v Č.Budějovicích 

Číslo b.ú.:  2300816799/2010  

Mobil:  775 644 101 předseda 775 644 003 kancelář  

E-mail:  info@radambuk.cz, kancelar@radambuk.cz 

Web:  www.radambuk.cz  

Podporují nás: 
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AZIMUT 
SPOLEK PRO NETRADIČNÍ FORMY POBYTU V PŘÍRODĚ 
 
Vznik:  10. 1. 2000 
Sídlo:  J. Plachty 28, 370 04 České Budějovice  
Kontakt: Vladimír Kubát 
  Email: info@azimut8.eu 
   Web: www.azimut8.eu  
 

 Spolek sdružuje zájemce o dobrodružné a netradiční aktivity v přírodě. 
 Cílem spolku je pořádání různých akcí pro organizované i neorganizované jednotlivce a 

skupiny.   
 Mezi takové akce patří vodácké kurzy, adaptační kurzy, vodácké sjezdy řek, orientační 

běhy neobvyklých forem, různé kolektivní hry v přírodě i ve městě. 
 Díky letitým zkušenostem s outdoorovými a dobrodružnými  činnostmi pro skupiny malé, 

velké i masové - organizujeme takové akce i pro veřejnost.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: archiv AZIMUT 
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Asociace turistických oddílů mládeže – 
ATOM 
 

Vznik:  10. 12. 1991 

Sídlo:  Palackého 325, 252 63 Roztoky u Prahy 

Kontakt: Mgr. Karel Snětina 

   Rapšach 88 , 378 07 Rapšach 

   Telefon:  724993187 

   Email:  karel.snetina@j-hradec.cz 

   Web:  www.a-tom.cz 

 
Tomíků je v naší republice necelých deset tisíc a scházejí se na oddílových schůzkách, podnikají 

řadu tuzemských i zahraničních výprav, v létě jezdí na tábory, lezou po horách, sjíždějí řeky, organizují 
akce pro veřejnost. K nejznámějším patří například Pohádkový les, Kouzlo zimního lesa či turistické 
pochody - na těch spolupracují často i dospělí turisté z Klubu českých turistů. 

Asociace TOM vydává časopis Tomík, táborové hry, zápisníčky pro táborníky či pexesa pro děti. V 
současné době mohou naši členové využívat šest chalup: v jihočeském Pořešíně, v Janově u Jablonce, v 
Dědově nedaleko Adršpachu, v českolipské Dubici, vsetínskou Polanu a Kusalíno. K tomu lze připočíst 
desítky kluboven a oddílových základen. 

V JČ kraji pracuje 8 oddílů – v Bechyni, Borotíně, Českých Budějovicích 2x, Českém Krumlově, Rap-
šachu, Třeboni a Vodňanech. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: archiv Asociace turistických oddílů mládeže 
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 
HLEDÁTE INFORMACE? 

POTŘEBUJETE PORADIT? 

KONTAKTUJTE NÁS! 

 

Můžete nás navštívit na webových stránkách http://www.icmcb.cz , 

poslat dotaz elektronickou poštou na adresu icmcb@radambuk.cz , 

zavolat na telefonní čísla 776 342 234, 775 644 101, 

přijít osobně na adresu Husova 622/45 v Českých Budějovicích. 

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 Kulturní tipy v Jihočeském kraji. 

- Organizujeme 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. 

- Zajišťujeme předprodej vstupenek v CB systému na kulturní a jiné akce a prodej slevových 
Evropských karet mládeže EYCA a publikací z nakladatelství Mravenec. Jsme regionálním 
partnerem Evropské informační sítě pro mládež — Eurodesk.  

 

 

- Všechny naše služby týkající se informací a poradenství poskytujeme bezplatně 
v elektronické nebo tištěné podobě.     

 

Zřizovatelem ICM  Č.B je  RADAMBUK— Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 
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Zálesák -  
1.středisko České Budějovice - pobočný spolek   
Vznik:  3. 3. 1990 

Sídlo:  Kanovnická 11, 370 01, 
  České Budějovice 

Kontakt: Miroslav Mareš  

   Kanovnická 11, 370 01, České Budějovice 

   Telefon:  777 113 433  

   Email:  mares@kultur-kontakt.cz 

   Web:  www.1.strediskozalesak.cz 

 

Jsme členy svazu Zálesák - svaz pro pobyt v přírodě, který vychází z vlastního výcvikově – vý-
chovného systému. Svým pojetím drsné, dobrodružné, ale i techničtěji zaměřené výchovy v přírodě, 
sjednocuje zájemce o tuto netradiční koncepci a tím vyplňuje další volný prostor v zájmech nejen 
dětí a dospělých, ale i dospívající mládeže. 1. středisko Zálesák České Budějovice vzniklo 3. března 
1990 sloučením bývalých pionýrských oddílů Orion, Ztracená stopa, Myšáci a Stopaři. V současné 
době sdružuje pět dětských oddílů - Vlčata, Strážci, Ztracená stopa, Kamzík a nejmladší oddíl Práča-
ta. Dále pak jeden oddíl "dospělácký" s indiánskou tématikou - Lidé života nebo-li "Wičoni oyáte". 
Celoroční práce oddílů se uskutečňuje jak v rámci pravidelných schůzek v naší klubovně, tak i na 
víkendových výpravách do přírody. Vyvrcholením práce každého oddílu je letní tábor na naší stálé 
základně v Nesměni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: archiv Zálesák—1. středisko České Budějovice—pobočný spolek 
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52. přední hlídka Royal Rangers Č.B. 

Vznik:  6. 1. 2011 

Sídlo:  J. Š. Baara 64, 370 01 České Budějovice   

Kontakt: Karel Klewar 

   Otavská 9, 370 11 České Budějovice  

   Telefon:  720 657 390 

   Email:  klewa-rl@seznam.cz, 

   Web:  www.52ph.royalrangers.cz  

 
Jsme křesťanský tábornický oddíl pro děti a mládež patřící do organizace Royal Rangers v ČR. Hlavní 

okruh naší činnosti je klubová činnost formou pravidelných schůzek, organizování výletů, víkendovek a 
letních táborů. 

Hlavní témata našich programů: 
Život v přírodě - základy táboření, poznávání přírody a její ochrana, práce s nářadím, s lanem a zacházení 

s ohněm. 
Zdraví, první pomoc a bezpečnost - základy zdravého života bez závislostí, poskytování první pomoci a 

bezpečnost při pobytu v přírodě. 
Sociální oblast - úcta k člověku, autoritám, pomoc slabším, starším a strádajícím, odpovědnost, přátelství 

a úcta ke všemu živému. 
Základní principy křesťanství - jsou realizovány skrze zlaté pravidlo Royal Rangers, které zní:  

„Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně“ (Bible, Matouš 7,12) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: archiv 52. přední hlídka Royal Rangers Č.B. 


