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Rok 2017 v RADAMBUK- 

Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

Milí přátelé, 

cílem činnosti spolku RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. (dále 

RADAMBUK) v roce 2017 bylo zajištění činnosti a rozvoje střešní organizace spolků dětí 

a mládeže v Jihočeském kraji, zkvalitňování poskytovaných služeb pro členské spolky, 

podpora vzdělávání pracovníků pracujících s dětmi a mládeží, rozvíjení vztahů 

se zahraničními partnery, prezentace činnosti spolků dětí a mládeže mezi veřejností, rozvoj 

Informačního centra pro mládež České Budějovice a realizace 3. ročníku projektu Mládež 

kraji. Mnohé z cílů a plánů se nám podařilo naplnit, další na nás čekají v roce 2018. 

 

RADAMBUK zrealizoval v roce 2017 14 úspěšných projektů za podpory MŠMT ČR, 

Ministerstva obrany ČR, Jihočeského kraje, Statutárního města České Budějovice, společnosti 

E.ON ČR, s.r.o. a Lesů ČR, s.p.  
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Největší společnou akcí členských spolků, 

kterou RADAMBUK zorganizoval, byla 

tradiční květnová akce v Českých 

Budějovicích BAMBIFEST 2017. BAMBIFEST 

po oba dva dny provázelo krásné počasí a 

přátelská atmosféra. Akci navštívilo přes 2 

900 návštěvníků. Program ve stáních 

připravilo 198 organizátorů z 33 

organizací, na pódiu akce vystoupilo 546 

účinkujících, kteří představili 53 

pěveckých, hudebních, recitačních nebo 

tanečních vystoupení. 

Pro členské spolky zorganizoval RADAMBUK akce Výlet s čápem do Království lesa na Lipně a 

Výlet do BRuNO family parku v Brně. Ve spolupráci se spolkem Medvědí šlápoty Tábor 

proběhl 3. ročník Medvědího turnaje ve vybíjené o Putovní pohár RADAMBUKu. Děti se 

společně potkaly na akci Vánoční setkání v Divadle U Kapličky a vedoucí v závěru roku na akci 

Vánoční setkání v RADAMBUK.  

Také v  roce 2017 se stal RADAMBUK propagátorem 

celostátního projektu ČRDM 72 hodin v Jihočeském 

kraji a aktivně se do projektu zapojil. Pro děti 

z Dětského diagnostického ústavu v Homolích 

a Střediska výchovné péče v Českých Budějovicích 

připravil akci S čápem za indiány a veřejnost zapojil 

do akce Uklidíme Branišovský les. RADAMBUK 

pořádal akce pro organizované i neorganizované děti 

a mládež, akce pro znevýhodněné děti a mládež, 

na kterých spolupracoval s Dětským domovem se školou a Dětským diagnostickým ústavem 

v Homolích, Střediskem výchovné péče v Českých Budějovicích a Městskou charitou. 

Z dalších akcí pro veřejnost jmenujme Stezku zdatnosti s čápem ve spolupráci s M-centrem 

pro mladou rodinu z.s., Valentýnskou tvořivou dílnu, Quilling, Velikonoční tvoření, Indiáni na 

letišti v Plané, Halloween s čápem a program na akci pro handicapované děti a mládež na 

českobudějovickém náměstí – Štěstí s překážkou. 
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Propagace činnosti RADAMBUK a členských spolků probíhala prostřednictvím sociální sítě 

Facebook, webových stránek RADAMBUK www.radambuk.cz a Informačního centra 

pro mládež České Budějovice www.icmcb.cz. Web www.jihocesketabory.cz propagoval 

tábory a táborové základny organizací, které pořádají tábory pro děti a mládež a web 

projektu Mládež kraji www.jihocesky.mladezkraji.cz přinášel informace o úspěšných a 

zajímavých projektech, které RADAMBUK realizoval s mládežnickými organizátory za 

podpory MŠMT. Začátkem každého měsíce RADAMBUK vydával elektronický měsíčník 

Klapíkův zpravodaj, který informoval členy i širokou veřejnost o činnosti spolků, o novinkách 

z ČRDM, MŠMT, Jihočeského kraje a dalších institucí a organizací.  

RADAMBUK v rámci vzdělávacího střediska 

MAJÁK roce 2017 zorganizoval 18 vzdělávacích 

kurzů pro pracovníky s dětmi a mládeží nejen 

z členských spolků, ale také pro širokou 

veřejnost. Jmenujme např. Seminář vedení 

účetnictví ve spolcích, Zdravotník zotavovacích 

akcí, Instruktor, rádce oddílu, Vedoucí 

dětského kolektivu, Instruktor vodní turistiky, 

kurz 1. pomoci K záchraně lidského života stačí 

Vaše dvě ruce, kurz Hlavní vedoucí dětských táborů akreditovaný MŠMT, kurz Začínáme 

s Corellem, Kyberšikana pro děti a mládež, Kyberšikana pro pracovníky s dětmi a mládeží ve 

spolcích, Kurz přeškolení Instruktor stavby nízkých a vysokých lanových překážek, Školení 

vedoucích zaměstnanců spolků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně 

a ve spolupráci se Salesiánským střediskem mládeže - DDM Č. B. zážitkový kurz pro 

pracovníky s dětmi a mládeží s názvem Táborová akademie.  

RADAMBUK byl i v roce 2017 aktivním členem České rady dětí a mládeže, Komory Krajských 

rad dětí a mládeže a členem v Odborné skupině mládeže a sport Krajského úřadu 

Jihočeského kraje a Landesjugendreferatu Linz za Horní Rakousko. 1. setkání Krajských rad 

dětí a mládeže z České republiky a Asociace krajský rad mládeže ze Slovenské republiky se 

konalo v březnu v Trenčíně na Slovensku. Krajské rady představily svou činnost, jednaly o 

spolupráci a společných akcích. V letošním roce vyrazili členové ze spolku Děti Řepice 

pomáhat v rámci projektu 72 hodin do chorvatského Zagrebu. S Dětskou organizací FÉNIX ze 

Slovenska pořádal RADAMBUK sbírku Brýle pro Afriku, kterou předali partneři na Slovensku 

organizaci Lions RECYCLE For Sight. Členové FÉNIXU přijali také pozvání RADAMBUK na akci 

BAMBIFEST.  

http://www.radambuk.cz/
http://www.icmcb.cz/
http://www.jihocesketabory/
http://jihocesky.mladezkraji.cz/
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RADAMBUK koncem roku 2017 nominoval pana Mgr. Miroslava Hrdinu, vedoucího odboru 

pro mládež Krajského úřadu Jihočeského kraje na cenu Přístav, kterou každoročně uděluje 

ČRDM. Cena je symbolickým výrazem uznání představitelům veřejné správy a samosprávy 

za jejich přínos k rozvoji mimoškolní výchovy.  

Informační centrum pro mládež České 

Budějovice (dále jen ICM Č. B.) nabízelo v roce 

2017 služby v oblasti výchovy, zájmového 

neformálního vzdělávání a osvěty pro širokou 

veřejnost. Hlavní činností byl informační a 

poradenský servis mládeži a široké veřejnosti 

v následujících oblastech: vzdělávání v ČR a 

zahraničí, práce v ČR a zahraničí, cestování v ČR 

a zahraničí, volný čas, sociálně patologické 

jevy, občan a společnost, mládež a Evropská unie, regionální informace, zdraví a ekologie. 

Informační a poradenské služby byly poskytovány bezplatně, zdarma byly nabízeny 

elektronické a tištěné informační materiály. Pracovníci ICM Č. B. poskytovali informace, 

individuální a kariérní poradenství, realizovali vzdělávací a přednáškové kurzy pro veřejnost, 

vydávali každý týden Tipy pro volný čas v Jihočeském kraji. ICM Č. B. připravilo pro děti a 

mládež několik výtvarných dílen, plackování, střelecké soutěže a slacklining pro příměstské 

tábory. Spolupracovalo se studentskou organizací AIESEC z Jihočeské univerzity na Vzdělávací 

konferenci Kick – off, se střední školou VosSs 

s.r.o. na promítání Příběhů bezpráví. ICM Č. B. se 

zapojilo do Týdne vzdělávání, poskytovalo služby 

Kariérního poradenství, připravilo přednášku 

Projektivní karty a jejich využití. Zorganizovalo 

přednášku Work and Travel USA, kde zástupci 

společnosti Smaller Earth představili zahraniční 

programy Camp Leaders a Resort Leaders.  
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Do roku 2018 vcházíme s cílem zachovat a rozšířit nabídku služeb pro členské spolky 

a veřejnost, pokračovat v nabídkách vzdělávacích kurzů Vzdělávacího střediska MAJÁK 

dobrovolníkům a pracovníkům s dětmi a mládeží, pokračovat ve 4. ročníku  projektu Mládež 

kraji a rozšířit spolupráci se zahraničními partnery z Horního Rakouska a Slovenska. Cílem 

činnosti ICM Č. B. bude i nadále informační a poradenský servis mládeži a široké veřejnosti a 

velkým úkolem bude obhájit titul „ICM certifikované MŠMT“.  

Věříme, že naše činnost bude i 

nadále smysluplná a přínosná pro 

všechny děti, mládež i dospělé z 

členských spolků i pro širokou 

veřejnost v Jihočeském kraji. 
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Část I. 

Základní údaje 

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

Sídlo:   Husova třída 622/45, 370 05 České Budějovice  

IČ:   26516519 

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

Číslo bank. účtu: 2300816799/2010 

Mobil:   775 644 101, 775 644 003 

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

Web:   www.radambuk.cz  

 

Část II. 

O RADAMBUK-Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

Kdo jsme 

RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. je dobrovolným, demokratickým 

spolkem organizací pracujících s dětmi a mládeží s působností v Jihočeském kraji 

reprezentujícím jejich zájmy.  

RADAMBUK byl založen 26.1.2001 jako občanské sdružení s registrací u Ministerstva vnitra 

ČR. V současné době je registrován u Krajského soudu v Českých Budějovicích ve Spolkovém 

rejstříku pod č.j. L 3164, IČ 26516519. 

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

V roce 2000 vznikla z iniciativy České rady dětí a mládeže RADAMBUK-Rada dětí a mládeže 

Jihočeského kraje jako partner a oponent ustavujících se Krajských úřadů, u Ministerstva 

vnitra ČR byla zaregistrována 26. 1. 2001. 

Základní funkce RADAMBUK-Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje spočívá 

v reprezentativním zastoupení spolků dětí a mládeže kraje vůči orgánům státní správy 

a samosprávy kraje. RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je přirozeným 

konzultantem a oponentem na připravované i probíhající činnosti a legislativní kroky úřadů 

směrem ke spolkům dětí a mládeže.  

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 Jihočeského kraje 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. 

RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského 

kraje k datu 31. 12. 2017 registrovala 62 

členských spolků o celkovém počtu 4 653členů.  
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Cíle a činnost RADAMBUK 

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 organizací 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.  

Hlavní činnost RADAMBUK: 

 aktivity směřované do členské základny RADAMBUK i mimo členskou základnu; 

 podporuje činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, 

společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost; 

 vykonává ty úkoly a pravomoci, které jí členové prostřednictvím orgánů RADAMBUK 

uložili a zastupuje všechny své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, 

organizacím a institucím; 

 pořádání vzdělávacích akcí - jednodenní a pobytové přednášky, semináře, krátkodobé 

i dlouhodobé kurzy, exkurze; 

 účast na jednáních pracovních skupin, komisí, ve správních řízeních a dalších 

jednáních týkajících se volnočasových aktivit dětí a mládeže; 
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 konzultace a poradenství ve prospěch organizací působících v oblasti volnočasových 

aktivit dětí a mládeže; 

 pořádání aktivit pro děti, mládež a dospělé v regionu jižních Čech. Aktivitou se rozumí 

přímá i nepřímá práce s dětmi a mládeží. 

 publikační činnost – vydávání periodických i neperiodických publikací; 

 informační činnost – vyhledávání a předávání informací pro organizace působící 

v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže; 

 propagační a popularizační činnost - pořádání výstav, kulatých stolů, mediálních 

kampaní a realizace dalších aktivit zaměřených na propagaci volnočasových aktivit 

dětí a mládeže.  

 

 

 

 

Kdo může být členem? 

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. 

 

Na jakou dobu platí členství? 

Členství trvá po dobu registrace. Členové se registrují vždy na 1 kalendářní rok (členství trvá 

ode dne registrace do konce kalendářního roku, v jehož průběhu byl člen registrován). 

Členství se prodlužuje zasláním vyplněného formuláře do 28. 2. na kalendářní rok 

a zaplacením členského příspěvku k tomuto datu.   
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Členské spolky 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje zastřešovala v roce 2017 62 členských spolků o 

celkovém počtu 4 653členů, z toho 3 187 počet členů do 18 let.  

"Albrechtický Vltavínek" www.albrechtickyvltavinek.cz 

Zálesák - 1. středisko České Budějovice - pobočný spolek www.1strediskozalesak.cz 

14. přední hlídka Royal Rangers Vyšší Brod www.acvysbrod.cz 

29. Pávkovský spolek Tábor https://www.facebook.com/29Pavek  

52. přední hlídka Royal Rangers České Budějovice www.52ph.royalrangers.cz 

ABECEDA - Centrum volného času z.s. www.centrumabeceda.cz 

Asociace turistických oddílů mládeže České republiky www.a-tom.cz 

AZIMUT www.azimut8.eu 

Bezva prázdniny, z.s. www.bezvaprazdniny.cz 

BUDE SPORT, z.s.   

Českobudějovická kynologická společnost www.cbks.estranky.cz 

DO SVĚTA z.s. www.dosveta.org 

DUHA Husot www.husot.strakonice.cz 

Energy Centre České Budějovice, z.s. www.eccb.cz 

HUGO divadelní klub z.s.  

Hudební škola Vojtěch o.p.s.   

ICM Jindřichův Hradec z.s. www.icmjh.cz 

Jazykové centrum Let’s flow http://letsflow.cz/ 

Kamarádi otevřených srdcí z.s. http://www.kamaradiotevrenychsrdci.cz 

Keltoviny z.s. www.keltoviny.cz 

Klub PAVUČINA  Vodňany, z.s.   

Kocanďáci www.kocandaci.cz 

KONÍČEK, o.p.s. www.konicekcb.webnode.cz 

Spolek KOUMÁK www.koumak-os.webnode.cz 

Kredance, z.s. www.kredance.cz 

Laser game club Písek z.s. www.lasergameclub.cz 

http://www.albrechtickyvltavinek.cz/
http://www.1strediskozalesak.cz/
http://www.acvysbrod.cz/
https://www.facebook.com/29Pavek
http://www.52ph.royalrangers.cz/
http://www.centrumabeceda.cz/
http://www.a-tom.cz/
http://www.azimut8.eu/
http://www.bezvaprazdniny.cz/
http://www.cbks.estranky.cz/
http://www.duha.cz/duzina/duha-husot
http://www.eccb.cz/
http://www.icmjh.cz/
http://www.keltoviny.cz/
http://www.kocandaci.cz/
http://www.koumak-os.webnode.cz/
http://www.kredance.cz/
http://www.lasergameclub.cz/
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M-tes z.s. www.m-tes.cz 

Myslivecké sdružení Obora Nový Dvůr, o. s.   

Pionýr, z.s., Jihočeská krajská organizace Pionýra www.jihocesky-pionyr.cz 

POUTNÍCI KAPLICE, z.s. www.poutnicikaplice.cz 

RODIČE V AKCI o.p.s. www.rodicevakci.cz 

Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s. www.rcberuska.cz 

Rodinné centrum Budíček, z.s. http://www.rcbudicek.estranky.cz/ 

Rodinné centrum Pomněnka, z.s. http://www.centrumpomnenka.cz/ 

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

Salesiánské středisko mládeže – DDM České Budějovice www.sasmcb.cz 

Sedmička Planá nad Lužnicí z.s. www.karstejn.cz 

Semenec, o.p.s. www.muzeumsemenec.cz 

Slavonická renesanční, obecně prospěšná společnost spolkovydum.slavonice.cz 

Spolek Děti Řepice www.deti-repice.cz 

Spolek Devatenáctka http://devatenactka.cz/cz/spolek-19 

Spolek Kamínky www.kaminky.org 

Spolek Karvánek   

Spolek Medvědí šlápoty - Tábor zapsaný spolek www.sms-tabor.cz 

Spolek Přátel Pávku http://spolekpratelpavku.webnode.cz 

Spolek Tábornický klub Písek www.tkpisek.com 

Spolek Tábornický Táborák, zapsaný spolek www.lptdrazicky.cz 

Spolek TUMBA www.tabor-albrechtice.cz 

Spolek Větrníci www.vetrnici.cz 

Svět Fantazie, z.ú. www.svetfantaziezu.cz 

Tálín dětem z.s. www.talindetem.cz 

Turistický oddíl Ježci, z.s. www.to-jezci.cz 

TVOR z.s. www.ateliertvor.cz 

Výcvikové canisterapeutické sdružení HAFÍK, z.s. www.canisterapie.org 

Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest www.cegv-cassiopeia.cz 

Zážitek i užitek o.s.   

Země - nezemě, z. s. www.zeme-nezeme.cz 

Žabičky Horní Planá, o.s.   

Lesní mateřská škola DOMA V LESE, z.s. www.domavlese.cz 

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

Family of move, z.s. http://familyofmove.cz/ 

SALI CB, z.s. www.salicb.cz 

http://www.m-tes.cz/
http://www.poutnicikaplice.cz/
http://rozarkarc.webnode.cz/
http://www.sasmcb.sdb.cz/
http://www.karstejn.cz/
http://spolkovydum.slavonice.cz/
http://www.kaminky.org/
http://www.sms-tabor.cz/
http://www.tkpisek.com/
http://www.lptdrazicky.cz/
http://www.tabor-albrechtice.cz/
http://www.vetrnici.cz/
http://www.talindetem.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.doma/
http://www.mc-maj.com/
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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 akcích, 

 zviditelnění Vašeho spolku prostřednictvím webů 

RADAMBUK, 

 bezplatné Úrazové pojištění a Pojištění odpovědnosti za škodu. 

 

Nové členské spolky v roce 2017 

V průběhu roku 2017 přijal RADAMBUK za své 

členy 12 nových členských organizací:  

 

 

Svět Fantazie, z.ú.     Do světa z.s. 

Jazykové centrum Let's flow    Semenec, o.p.s. 

RODIČE V AKCI o.p.s.     Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s. 

HUGO divadelní klub z.s.    Rodinné centrum Budíček, z.s. 

Rodinné centrum Pomněnka, z.s.   Spolek Devatenáctka 

SALI CB z.s.      Family of move z.s. 

 

http://www.radambuk.cz/
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Pojištění členských spolků prostřednictví ČRDM 

na období 2014 - 2017 

RADAMBUK je členem ČRDM a nabízí svým 

členským spolkům bezplatné pojištění, které 

uzavřela ČRDM s Kooperativa pojišťovnou, a.s. na 

roky 2014 - 2017. Díky pojištění získávají 

dobrovolníci působící ve spolcích potřebnou jistotu 

pro vykonávání práce s dětmi a mládeží. V rámci 

úrazové pojistky jsou navíc pojištěni také všichni 

účastníci akcí pořádaných pojištěnými spolky. 

Pojištění odpovědnosti za škodu je zprostředkováno 

pro případ, že by na akcích pořádaných uvedenými subjekty došlo v důsledku činnosti 

svěřených dětí k nějaké zdravotní či materiální újmě způsobené třetí osobě.  

Výkonné orgány 

Předsednictvo  

předseda: Ing. Peter Padúch - Pionýr, z.s. - Jihočeská krajská organizace Pionýra 

místopředseda: Bc. Dušan Brodský - Zážitek i užitek, o.s. 

členové předsednictva: 

Mgr. Jiří Heller - SaSM - DDM Č. B. 

Jitka Plojharová – M - centrum pro mladou rodinu z.s. 

Martin Tíkal - Spolek Děti Řepice 

Magdalena Davidová - Koníček, o.p.s. 

Mgr. Kateřina Babická - T.O. Ježci, z.s.  
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Kontrolní komise  

Předseda: Bc. Rostislav Kuboušek - Myslivecké sdružení Obora Nový Dvůr 

členové:  Radko Mikulenka - Spolek Medvědí šlápoty - Tábor 

Lucie Tomková - Koníček, o.p.s. 

Jednání Výkonných orgánů v roce 2017 

Předsednictvo Valné shromáždění 

26. 1. 2017 10. 10. 2017 

29. 3. 2017  

22. 6. 2017  

3. 10. 2017  

Kancelář a lidské zdroje 

Kancelář RADAMBUK je zřízena pro řešení praktických úkolů a k zajištění organizačních 

záležitostí, sídlí v přízemí budovy Divadla U Kapličky, Husova třída 655/45, České Budějovice. 

Majitelem budovy je spolek Pionýr z.s. - Jihočeská krajská organizace Pionýra. Pronajaté 

prostory využívá RADAMBUK společně s ICM Č. B.  

V roce 2017 zajišťovali provoz kanceláře předseda Ing. 

Peter Padúch a vedoucí kanceláře Mgr. Kateřina Babická. 

Činnost ICM Č. B. řídil Bc. Dušan Brodský, pracovali zde 

Dana Vitásková Dis., Karolína Brodská a Tomáš Babický. 

Na akcích pomáhaly Kamila Matějková, jejíž pracovní 

místo bylo podpořeno z příspěvku projektu Úřadu práce, 

Eva Stluková, jejíž pracovní místo bylo podpořeno 

z projektu Ministerstva práce a sociálních věcí 

společností Attavena o.p.s. a Bc. Kateřina Hrubá, jejíž 

pracovní místo bylo podpořeno společností bfz o.p.s. Při zajištění akcí dále pomáhali 

dobrovolníci z řad členských spolků.  
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Informační centrum pro mládež České Budějovice 

 

RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. je od roku 2013 zřizovatelem 

Informačního centra pro mládež České Budějovice (dále jen ICM Č. B.). Cílem činnosti v roce 

2017 bylo zajištění činnosti a rozvoje ICM Č. B. a zajištění volného a komplexního přístupu 

k informacím pro všechny jeho návštěvníky. 

Hlavní činností ICM Č. B. je informační a poradenský 

servis mládeži a široké veřejnosti. Informační 

a poradenské služby jsou poskytovány bezplatně, 

zdarma jsou nabízeny elektronické a tištěné 

informační materiály. Pracovníci ICM Č. B. nabízí 

individuální poradenství, poskytují informace, 

realizují vzdělávací a přednáškové kurzy 

pro veřejnost, věnují se kariérnímu poradenství. 

Pracovníkům s dětmi a mládeží jsou k dispozici 

publikace z nakladatelství Mravenec, které jim 

mohou být při práci vhodnou inspirací. ICM Č.B. vydává elektronický týdeník Tipy pro volný 

čas v Jihočeském kraji. Návštěvníkům nabízí možnost pracovat na počítači, vyhledávat na 

internetu a používat e-mailovou poštu; tisknout a laminovat dokumenty, vázat diplomové 

práce, kroniky a ročenky. Zabývá se výrobou placek – buttonů se špendlíkem, magnetů, 

zrcátek, klíčenek a otvíráků s libovolnými motivy. Je prodejním místem vstupenek na kulturní 

a společenské akce – CB systém, nabízí prodej slevových Evropských karet mládeže EYCA. Je 

oficiálním distribučním místem Kapesních katalogů volného času- KAPKA.  

MŠMT v roce 2014 udělilo ICM Č. B. známku kvality „ICM certifikované MŠMT“. Tento 

certifikát potvrzuje, že ICM Č. B. při RADAMBUK-Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

splnilo požadavky Národního kodexu standardů kvality poskytovaných služeb v ICM tak, jak 

je stanoveno v Koncepci rozvoje informačního systému pro mládež v České republice. 

Certifikát je platný do 31. 12. 2018.  
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ICM Č. B. je součástí Informační sítě pro mládež, dlouhodobě spolupracuje s Národním 

informačním centrem pro mládež a dalšími informačními centry, především v Jihočeském 

kraji. Na evropské úrovni je součástí organizace Eryica, která sdružuje informační sítě 

v Evropě. Je regionálním partnerem evropské informační sítě Eurodesk. 

 

ICM Č. B. stále pracuje na propagaci svých služebna webu – www.icmcb.cz. Veřejnost je 

informována také prostřednictvím facebookové stránky ICM České Budějovice. 

Kontaktní adresa:  Husova tř. 622/45, 370 05 Č. Budějovice  

Vedoucí ICM Č. B.:  Bc. Dušan Brodský 

Pracovník ICM Č. B.:  Dana Vitásková, DiS. 

Mobil:    776 342 234, 775 644 828 

E-mail:    icmcb@radambuk.cz 

Web:    www.icmcb.cz 

Otevírací doba: 

Pondělí: 8.00 – 18.00 hodin 

Úterý: 8.00 – 15.00 hodin 

Středa: 8.00 – 15.00 hodin 

Čtvrtek: 8.00 – 18.00 hodin 

Pátek: 8.00 – 15.00 hodin 

 

  

http://www.icmcb.cz/
mailto:icmcb@radambuk.cz
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Část III. 

Činnost a akce RADAMBUK a ICM Č. B. 

26. 1. 2017 – Jednání předsednictva RADAMBUK 

Ve čtvrtek 26. 1. 2017 se sešlo předsednictvo RADAMBUK na svém letošním prvním jednání v 

kanceláři RADAMBUK. Na jednání přijali pozvání zástupci 2 organizací, které poslaly přihlášku 

do RADAMBUK - Svět Fantazie, z.ú. a Do světa z.s. Zástupci organizací představili svou 

činnost a předsednictvo odhlasovalo jejich přijetí za členy. Na programu jednání bylo dále 

přijetí nových směrnic: Směrnice o proplácení příspěvků na úhradu cestovních výdajů, 

Směrnice o platbách kurzů a akcí, Organizační směrnice RADAMBUK a novelizace Směrnice o 

hlasování procedurou per rollam. Předseda Ing. Peter Padúch informoval o připravovaných 

vzdělávacích akcích a akci BAMBIFEST.  

11. - 12. 2. 2017 – Kurz instruktor rádce, oddílu 

O víkendu 11. - 12. 2. 2017 pořádal RADAMBUK-

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. kurz pro 

instruktory a rádce oddílů. Kurz úspěšně absolvovalo 

24 instruktorů, kteří složili úspěšně písemnou 

zkoušku. Lektoři vzdělávacího střediska MAJÁK 

připravili pro účastníky přednášky z pedagogiky a 

psychologie, 1. pomoci, hospodaření, základy práva, 

systém práce v oddíle, bezpečnost a požární 

ochrana, hygiena atd. Na vlastní kůži si mohli 

účastníci vyzkoušet metodiky zážitkové pedagogiky a načerpat inspiraci v hrách, které si 

zahráli.  
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13. 1. 2017 – Lednové deskohraní 

Děti ze Základní školy Zahájí si v pátek 13.1.2017 

přišly zkusit štěstí v hraní deskových her. Rozdělily se 

na skupinky, hry si mezi sebou půjčovaly a vzájemně 

si ochotně vysvětlovaly pravidla. Hraní deskových her 

v ICM České Budějovice se zúčastnilo 20 dětí. 

 

 

13. 2. 2017 – Valentýnská tvořivá dílna 

V pondělí 13. 2. 2017 připravil RADAMBUK a ICM Č.B. 

pro děti a mládež Valentýnskou tvořivou dílnu. Děti 

vyráběly přáníčka Valentýnky a různé další dekorace 

a dárečky. Akce se zúčastnilo 15 dětí a 6 dospělých.  

 

 

 

16. 2. 2017 – Seminář vedení účetnictví ve spolcích – účetní uzávěrka 

Ve čtvrtek 16. 2. 2017 připravil RADAMBUK seminář 

vedení účetnictví ve spolcích. Lektorka Markéta 

Fraitová – účetní spolku Pionýr z.s. odpovídala na 

dotazy týkající se účetní uzávěrky, daňového 

přiznání, vedení účetnictví a podání účetní uzávěrky 

do spolkového rejstříku. Semináře se zúčastnilo 8 

účetních a zástupců spolků.  
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20. 2. 2017 – Strukturovaný dialog – „Tvůj hlas může rozhodnout! 

Pracovnice ICM Jindřichův Hradec ve spolupráci 

s ICM České Budějovice přivítaly v pondělí 20. 2. 

2017 studenty na pokračování projektu 

Strukturovaný dialog „Tvůj hlas může 

rozhodnout“. Jihočeští studenti měli jedinečnou 

příležitost zažít den plný informací vedený 

odborníky, kteří si připravili program nejen 

vzdělávací, ale především zábavný. Po úvodní 

seznamovací aktivitě dostal slovo Mgr. Otto Eibl, 

Ph.D. z katedry politologie na Fakultě sociálních 

studií Masarykovy univerzity v Brně. Studenty seznámil s volebním právem a prostřednictvím 

diskuze se věnoval otázce, proč je dobré tohoto práva využít. Po obědové přestávce 

následovaly workshopy s hosty z projektu Podporujeme demokratické strany. Skupinová 

práce studenty povzbudila k otevřenějším dialogům. Zástupci projektu účastníky seznámili 

s postojem jednotlivých politických stran a hnutí k demokracii. Díky bohatým znalostem a 

zkušenostem hostů jsme měli možnost nahlédnout nejen pod pokličku české politiky, ale 

také do zahraničí. Na závěr si pracovnice přichystaly interaktivní skupinou práci, která vedla 

studenty k zamyšlení nad politikou, demokracií a blížícími se volbami. Studenti často 

projevovali nejistotu svého rozhodnutí jít volit a koho volit spojenou s nedostatečnou 

znalostí české politiky. Realizace projektu „Tvůj hlas může rozhodnout“ byl jistě pro řadu 

z nich impulsem stát se budoucím voličem. 

25. - 26. 2. 2017 – Kurz vedoucí dětského kolektivu 

Na víkend 25. - 26. 2. 2017 připravil RADAMBUK 

vzdělávací kurz Vedoucí dětského kolektivu. Kurz 

úspěšně absolvovalo 14 vedoucích z dětských a 

mládežnických spolků, kteří byli seznámeni s pravidly 

BOZP, zásadami 1. pomoci, získali základní znalosti  z 

oblasti pedagogiky a psychologie, načerpali inspiraci 

pro přípravu a organizaci her a seznámili se s právními 

předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí. 
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13. 3. 2017 – Kyberšikana a virtuální svět 

V rámci tematického měsíce se 13. 3. 2017 v ICM 

České Budějovice uskutečnila preventivní beseda na 

téma Kyberšikana a virtuální svět. Odborný program 

si připravila Mgr. Nicole Zvoníčková z organizace 

THEIA – krizové centrum o.p.s. Beseda byla 

zaměřena na rizika chování a komunikace na 

sociálních sítích, nebezpečí spojená s užíváním IT 

techniky a aktuální fenomény virtuálního světa. 

Účastníci se do programu aktivně zapojovali, dostali 

prostor pro skupinovou práci i otevřenou diskuzi, která vedla ke sdílení zkušeností a názorů 

jednotlivých účastníků. Beseda byla doplněna o příklady z praxe a promítání zajímavých 

příspěvků. 

17. - 19. 3. 2017 - Kurz hlavní vedoucí dětského tábora 

O víkendu 17. - 19. 3. 2017 získalo po úspěšném 

absolvování kurzu 7 hlavních vedoucích táborů 

akreditované osvědčení MŠMT s neomezenou 

platností. Cílem vzdělávacího kurzu bylo předání 

účastníkům základních vědomostí a dovedností 

potřebných pro vykonávání funkce Hlavní vedoucí na 

dětských táborech a připravit je na kvalitní práci s 

dětmi a mládeží. Celkový obsah kurzu byl stanoven 

na 24 hodin, kurz byl akreditován MŠMT. Vedoucí od 

pátku do neděle vyslechli např. přednášky Řízení a koordinace akce, Diagnostika výchovných 

problémů, Motivování dobrovolníků a pracovníků, Vedení dokumentace a zjišťování 

potřebných povolení a souhlasů, z pedagogiky a psychologie, zdravovědy, krizového a risk 

 managementu. Kurz zakončili úspěšně písemným testem. 
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20. 3. 2017 - QUILLING 

V pondělí 20. 3. 2017 jsme v ICM České Budějovice 

přivítali jaro tvořivým odpolednem. Účastníci se 

seznámili s výtvarnou technikou - quillingem. 

Z papírových spirálek vznikly obrazce ve tvaru květin, 

výtvory byly inspirovány nadcházejícím jarem. 

 

 

Knihobudka 

23. duben je symbolickým datem pro literaturu. 

UNESCO vyhlásila tento den za Světový den knihy a 

autorských práv. K příležitosti tohoto významného 

dne Informační centrum pro mládež Č.B. slavnostně 

otevřelo ve vstupních prostorech Divadla U Kapličky 

Knihobudku. Knihobudka je otevřená knihovnička 

pro veřejnost. K jejímu užívání není třeba žádná 

registrace. Knihy si můžete půjčovat, věnovat, vzít 

nebo vyměňovat za jiné. A to vše samozřejmě 

zdarma. Knihobudka je přístupná 24 hodin denně 

na adrese Husova tř. 622/45, České Budějovice. 

25. 3. 2017 - 3. ročník Medvědího turnaje ve vybíjené o Putovní pohár 

RADAMBUKu Tábor  

V sobotu 25.3.2017 se sjely do Tábora spolky dětí a 

mládeže, aby se utkaly ve 3. ročníku Medvědího 

turnaje ve vybíjené o Putovní pohár RADAMBUKu. 

Turnaj pořádal spolek Medvědí šlápoty Tábor ve 

spolupráci s RADAMBUK. Turnaje se zúčastnilo 153 

hráčů a 22 organizátorů. 
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25. - 26. 3. 2017 – Setkání krajských rad z České a Slovenské republiky 

1. setkání Krajských rad dětí a mládeže z České 

republiky a Asociace krajský rad mládeže se konalo 

25. - 26. 3. 2017 v Trenčíně na Slovensku. Krajské 

rady představily svou činnost, jednaly o spolupráci a 

společných akcích. Za RADAMBUK se zúčastnil 

předseda Ing. Peter Padúch.  

 

29. 3. 2017 – Jednání Předsednictva RADAMBUK 

Ve středu 29. 3. 2017 přijalo předsednictvo 

RADAMBUK 4 nové členské spolky: Jazykové 

centrum Let's flow, Semenec, o.p.s., RODIČE V AKCI 

o.p.s. a Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s. Na 

programu jednání byla příprava akce BAMBIFEST 

2017, Výroční zpráva RADAMBUK za rok 2016 a 

účetní uzávěrka RADAMBUK za rok 2016. 

 

3. 4. 2017 - Kyberšikana a virtuální svět 

V pondělí 3. 4. 2017 se v ICM Č.B. konala již druhá 

beseda na téma Kyberšikana a virtuální svět. Besedy 

se zúčastnilo 14  dětí a mladistvých ze Střediska 

výchovné péče pro děti a mládež v Č. Budějovicích. 

Za zajímavý program, který aktivně zapojil všechny 

zúčastněné, děkujeme Mgr. Nicole Zvoníčkové z 

organizace THEIA – krizové centrum o.p.s. 
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10. 4. 2017 – Velikonoční tvoření 

Dne 10. 4. 2017 navštívily Informační centrum pro 

mládež v Českých Budějovicích děti z Dětského 

diagnostického ústavu v Homolích. Tvořily netradiční 

dekorace a přáníčka pro své blízké. Při práci se učily 

trpělivosti a vzájemné spolupráci. Z výtvarného 

odpoledne odcházely také se společným obrazem, 

kterým si vyzdobí společenské prostory domova. 

 

24. - 26. 2. 2017 – Vzdělávací konference Kick-off v ICM Č.B.  

Ve dnech 24. – 26. 2. 2017 se v Informačním 

centru pro mládež České Budějovice konala 

vzdělávací konference Kick-off. Kick-off je 

vzdělávací konferencí pro nové i stávající členy 

organizace AIESEC. Cílem studentské organizace 

AIESEC je pomoc mladým lidem rozvíjet 

leadership, především pak za pomoci vzdělávání 

členů organizace a organizování mezinárodních 

stáží. Funguje ve více jak 120 zemích již od roku 

1948. V poslední době například významně usiluje 

o naplnění Sustainable Development Goals s 

podporou OSN. Na této konferenci členové dostali stěžejní informace nejen o samotné 

organizaci, ale také praktické rady a zkušenosti do profesního života, především pak sales 

techniky, správnou komunikaci s externími partnery, ať už v podobě firem, státních či 

neziskových útvarů, či si vyzkoušeli základy vytváření marketingové a reklamní kampaně. 

Cílem konference bylo členům ukázat a prohloubit jejich znalosti, a také seznámit se mezi 

sebou. 
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31.3. - 2. 4. 2017 a 21. - 23. 4. 2017- Kurz Zdravotník zotavovacích akcí 

Během dvou víkendů absolvovali 3 vedoucí z dětských 

spolků kurz Zdravotník zotavovacích akcí, který pro 

RADAMBUK připravila akreditovaná vzdělávací 

instituce PRESA s.r.o. Kurz byl založen na praktické 

průpravě založené na simulacích reálných situací. 

Úspěšní absolventi mohou vykonávat funkci 

Zdravotník zotavovacích akcí na dětských táborech, 

školách v přírodě a hromadných akcích pro veřejnost.  

 

28. 4 .2017 – Projektový seminář Mládež kraji 

V pátek 28. 4. 2017 se konal v prostorách 

RADAMBUK Projektový seminář Mládež kraji - kraj 

Jihočeský 2017. Zúčastnili se ho žadatelé o podporu 

12 zaregistrovaných projektů, kteří budou žádat o 

podporu z projektu MŠMT. Celkem 18 účastníků 

získalo informace z oblasti projektového 

managementu, realizace projektů a vyúčtování 

projektů.  

5. - 8. 5. 2017 - Zážitkový kurz Táborová akademie – jaro 2017 

O prodlouženém květnovém víkendu 5. - 8. 5. 2017 

pořádal RADAMBUK ve spolupráci s lektory 

Salesiánského střediska - DDM Č.B. Zážitkový kurz 

Táborová akademie - jaro 2017. Kurzu se zúčastnilo 

18 pracovníků s dětmi a mládeží z členských spolků 

RADAMBUK. Účastníci si na táborové základně 

Tampír v Hranicích u Nových Hradů vyzkoušeli hry  a 

aktivity zážitkové pedagogiky a načerpali nové 

inspirace do svých spolků.  
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9. 5. 2017 - Štáb organizátorů akce BAMBIFEST 

V úterý 9. 5. 2017 se sešli organizátoři akce 

BAMBIFEST u Sportovní haly v Českých Budějovicích, 

kde se dohodli na rozmístění stánků v prostoru akce a 

na dalších organizačních podmínkách akce.  

 

 

13. 5. 2017 - Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí 

V sobotu 13. 5. 2017 4 účastníci z členských spolků 

RADAMBUK absolvovali úspěšně Opakovací kurz 

Zdravotník zotavovacích akcí, který pro RADAMBUK 

připravila společnost PRESA s.r.o., která se 

dlouhodobě zabývá vzdělávacími aktivitami. Účastníci 

si procvičili znalosti a dovednosti  1. pomoci  a získali 

nové informace o legislativních změnách ve 

vyhláškách, kterými se činnost zdravotníka na 

táborech řídí. 

12. 4. - 3. 5. 2017 - Šperkařský drátenický kroužek 

Informační centrum pro mládež České Budějovice se 

vrhlo na drátenické řemeslo a otevřelo své brány 

nejen mládeži, ale také dospělým. Lektorka 

Michaela Šimonová přivítala na šperkařském 

drátenickém kroužku 8 účastnic. Ze čtyř lekcí si 

účastnice odnášely sadu drátovaných šperků. 
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3. 5. 2017 - Strukturovaný dialog „Tvůj hlas může rozhodnout“ 

Informační centrum pro mládež v Českých 

Budějovicích přivítalo ve středu 3. 5. 2017 kolegyně 

z Jindřichova Hradce, které přijely s druhým 

regionálním seminářem projektu „Tvůj hlas může 

rozhodnout“. Po krátkém představení se účastníci 

zapojili do programu. Pro studenty 3. ročníku, kteří 

se mají stát budoucími žurnalisty, byl připraven 

workshop věnující se práci s informacemi. Studenti 

dostali prostor vést dialog na globálně diskutovaná 

témata, zkusili si také natočit krátký televizní spot. Po vydařeném workshopu následovala 

část věnující se orientaci ve volebních programech. Studenti si vybrali volební programy, o 

kterých se dozvěděli řadu zajímavých informací. Celý program vedl k zamyšlení se nad 

manipulací veřejnosti a posílení kompetencí mladých lidí rozlišovat informace a vyjadřovat 

své názory. Seminář svým slovem zakončila politička Ing. Radka Maxová, která studenty 

zavedla do dění na různých úrovních politiky. Přiblížila jim fungování Poslanecké sněmovny a 

zhodnotila současný stav politiky. Studenty motivovala k aktivnímu přístupu k politice.  

14. 5. 2017- Divadelní hra ETIKETTE 

Být v divadle, sedět u prostřeného stolu, 

ochutnávat připravené speciality, učit se základy 

etikety a skládání ubrousků. To vše nabídl 

divadelní soubor A BASTA! DeKA Plzeň pod 

taktovkou Čojč kumpanie ve svém představení 

Etikette, které se konalo ve spolupráci s ICM 

České Budějovice v neděli 14. 5. 2017 v Divadle U 

Kapličky. Vážná komedie o tom, že není etiketa 

jako etiketa, se odehrávala v jazyce čojč. Čojč je 

česko-německý jazyk, kterému rozumí česky i 

německy mluvící diváci, a to díky míchání obou 

jazyků, dvojjazyčným dialogům a různým kreativním formám projevu v průběhu představení. 
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Výstava - výtvarná komiksová soutěž Jeden svět pro všechny 

Informační centrum pro mládež České Budějovice 

vyhlásilo v dubnu výtvarnou komiksovou soutěž 

na téma Jeden svět pro všechny. Do soutěže 

se zapojily děti ze Základní školy Bezdrevská, Základní 

umělecké školy B. Jeremiáše a Základní školy pro 

sluchově postižené. Vzhledem k blízkému věku všech 

účastníků byly příspěvky zařazeny do jedné kategorie. 

Hodnotilo se nejen samotné výtvarné ztvárnění, ale 

především nápad vztahující se k zadanému 

soutěžnímu tématu. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen od sponzorů proběhlo 19. 

května 2017 na akci BAMBIFEST. Děti byly odměněni cenami od evropské informační sítě 

Eurodesk, energetické společnosti E.ON, IGY centra a Decathlonu. Vystavené obrázky a 

komiksy si můžete prohlédnout během celého měsíce června ve vstupních prostorech 

Divadla U Kapličky. Děkujeme všem zúčastněným dětem, rodičům i pedagogům a budeme se 

těšit na příští ročník. 

Vítězové soutěže: 

1. Kateřina Babická 

2. Natálie Kučerová 

3. Viktor Foltýn 

4. Anežka Štefánková 

5. Laura Molnárová, Alena Vilkovská, Ivo Kratěk. 
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18. – 21. 5. 2017 – Kurz Instruktor vodní turistiky 

Kurzu instruktor vodní turistiky, který pořádalo 

Vzdělávací středisko BP SPORT v termínu 18.-

21.5.2017 se z Rady dětí a mládeže Jihočeského 

kraje  zúčastnili 2  vedoucí, kteří zakončili kurz 

úspěšně a získali osvědčení s akreditací MŠMT. 

 

 

18. – 19. 5. 2017 – BAMBIFEST 2017 

Motto:„Lesní dobrodružství“ 

 

RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. připravil tradičně na termín 19. - 

20. května 2017 akci pro děti a mládež - BAMBIFEST 2017. V krajském městě České 

Budějovice je tato přehlídka již neodmyslitelně tradičním projektem, který přispívá k 

rozšiřování povědomí veřejnosti o aktivitách dětí a mládeže ve volném čase. Díky akci mají 

každoročně tisíce dětí možnost vybrat si tu nejlepší volnočasovou aktivitu.  
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Akce se tradičně konala v areálu u Sportovní haly v Českých Budějovicích, kde bylo 

postaveno pódium se zastřešeným hledištěm a lavičkami. Toto pódium sloužilo pro 

jednotlivá kulturní vystoupení a zároveň tvořilo přirozené centrum dění. Akci v pátek 

slavnostně zahájili pozvaní hosté z Jihočeského kraje – náměstek hejtmanky Mgr. Zdeněk 

Dvořák a vedoucí oddělení mládeže Mgr. Miroslav Hrdina. Po celé dva dny se na pódiu 

střídala hudební, pěvecká, divadelní a taneční vystoupení dětí ze spolků dětí a mládeže, 

domů dětí a mládeže, základních a uměleckých škol. Pro malé návštěvníky bylo připraveno 

také několik divadelní představení - Divadélko KOS pohádka Jak se Janek neuměl 

rozhodnout, klaun Hugo - pohádková show - Vyprávíme pohádku popředu a pozpátku, 

Téměř divadelní společnost pohádka Zlatá husa a Modrý kahanec a Divadelní soubor J.K.Tyl 

pohádka O líných strašidlech.  

V pátek RADAMBUK pozval širokou veřejnost na 

koncert zpěváka Pavla Callty s kapelou. 

Českobudějovickému publiku se představil v sobotu 

s kytarou zpěvák a vítěz soutěže Talent Jihočeského 

kraje za rok 2016 Matyáš Cahák a folková zpěvačka 

Kristína Nídlová.  

Srdce potěšily a diváky roztančily kapely KONÍČEK a 

COUNTRY REBELS CB. V sobotu předal na pódiu předseda RADAMBUK Ing. Peter Padúch 

ocenění Březový lístek dobrovolníkům, kteří pracují ve svém volném čase s dětmi a mládeží. 

Za to jim patří velký obdiv a dík. 

 

 

 

 

 



 

31 

 

Pro děti byla připravena bohatá nabídka aktivit ve 

stáncích - přehlídka možností pro volný čas, nabídky 

letních táborů, ukázky tábornických dovedností, 

nízké lanové aktivity, prezentace Městské policie 

Č.B., Hasičského záchranného sboru Jihočeského 

kraje, BESIPu a Jihočeské záchranné brigády 

kynologů, indiánské teepee, střelba z luku, 

slacklining, výroba placek – buttonů, lezecká stěna, 

maskot čáp Klapík, skákací hrady, kurzy angličtiny pro děti,  ukázky karate, opičí dráhy pro 

nejmenší, ukázky zážitkové akce s pejsky, chemické a fyzikální pokusy, elektrokoloběžky, 

segway, elektromobil, zkouška hmatu, zkouška čichu, zkouška paměti, poznávání stop, 

stavba mraveniště, rýžování a vrtání pravěkou vrtačkou, poznávací hry se koňskou 

tématikou, workshop pro děti s tematickým zaměřením „Boj proti plýtvání potravin a jejich 

správné skladování“, venkovní verze hry lasertag, po celém areálu akce si mohly děti 

vyzkoušet hru a svou přesnost při střelbě z laserové zbraně na cíl a spousta dalších her a 

soutěží…… Účastníci si prověřili své znalosti týkající se obrany proti šikaně nebo kyberšikaně, 

zjistili, zda ví, jak se v takových situacích zachovat.  

Čáp Klapík (maskot RADAMBUK) zavedl děti do 

světa lesního dobrodružství. U jednotlivých 

organizací ve stáncích děti získávaly razítka do 

startovní karty, po splnění úkolů si vyzvedly 

v Infobodu malou odměnu. Vyplněné startovní 

kartičky postupovaly do losování o ceny, které 

probíhalo v liché hodiny na pódiu akce. Ceny do 

losování věnovali Jihočeský kraj, energetická 

společnost E.ON, Hopsárium, IGY centrum a Decathlon.  

Dále se děti zapojily do soutěže Lesní dobrodružství, kde měly za 

úkol vyluštit tajenku a poznat zajímavosti o lesních zvířatech a rostlinách 

z lesního společenství. Odměnou jim byl button s motivem lesních 

zvířátek, který si vybarvily. V Infobodu si mohly děti vyzvednout pouzdro a 

u stánků, kde sbíraly razítka, mohly také za splnění úkolů získat jednotlivé 

kartičky pexesa lesních živočichů a rostlin. 



 

32 

 

 

V Infobodu mohli návštěvníci odevzdat nepoužívané dioptrické brýle a 

zapojit se s RADAMBUKem do Sbírky brýlí pro Afriku. Informační centrum 

pro mládež České Budějovice (ICM Č.B.) postavilo v centru akce indiánské 

teepee a připravilo několik soutěží pro děti, mezi nimiž nechyběla střelba z 

luku, poznávání stop zvířat, chytání ryb, slacklining, indiánské znaky, výroba buttonů a 

indiánské puzzle.  

Na pódiu byli v pátek odměněni věcnými cenami vítězové Komiksové a výtvarné soutěže 

Jeden svět pro všechny, kterou ICM Č.B. vyhlásilo v dubnu 2017. BAMBIFEST navštívili 

zahraniční partneři RADAMBUK z Dětské organizace FÉNIX ze Slovenska, kteří se do akce 

aktivně zapojili a připravili soutěže pro děti. 

Návštěvní doba:  

Pátek 19.05.2017 - 8.00 – 19.00 hodin –  Den pro školy 

školní družiny  

Sobota 20.05.2017 -9.00 – 17.00 hodin – Den pro rodiny 

 

 

 

 

 

BAMBIFEST po oba dva dny provázelo v letošním roce krásné počasí a přátelská atmosféra. 

Akci navštívilo přes 2 900 návštěvníků. Program ve stáních připravilo 198 organizátorů z 33 

organizací, na pódiu akce vystoupilo 546 účinkujících, kteří představili 53 pěveckých, 

hudebních, recitačních nebo tanečních vystoupení  
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RADAMBUK děkuje všem organizátorům za pečlivou přípravu akce. Patří jim velký dík za to, 

že věnují svůj volný čas práci s dětmi a mládeží. Organizátorům ve stáncích patří dík za jejich 

připravené soutěžní disciplíny a zábavný program pro děti, všem účinkujícím za jejich krásná 

vystoupení, které pobavily a mnohdy i roztančily diváky u pódia a velký díky patří všem 

sponzorům a donátorům, bez jejichž pomoci bychom akci nemohli zrealizovat.   

 

 

 

 

 

Naším společným cílem bylo připravit pro děti a mládež  zábavný a poučný program, 

nabídnout jim aktivity pro volný čas a široké veřejnosti ukázat, co pro děti děláme. Důkazem 

našeho společného úspěchu byl dětský smích, který jsme slyšeli  a úsměvy, které jsme na 

akci u dětí viděli. Těšíme se se všemi na další setkání ve světě her, zábavy a dobré nálady na 

BAMBIFESTu v květnu 2018.  

18. – 19. 5. 2017 – ICM Č. B.  na BAMBIFESTu 2017 

Informační centrum pro mládež České Budějovice 

(ICM Č. B.) se zúčastnilo jako jedna z 33 organizací 

tradiční jihočeské akce pro děti a mládež 

BAMBIFESTu. Akce se konala v termínu od 19. do 

20. 5. u Sportovní haly v Českých Budějovicích. 

BAMBIFEST 2017 navštívilo přes 2900 návštěvníků, 

kterým ICM Č. B. prezentovalo v hlavním stanu 

svoji činnost, představilo fungování Informační sítě 

pro mládež a evropskou informační síť Eurodesk. Učitelé a další pracovníci si pro své dětské 

a mládežnické kolektivy odnášeli hru Hodnota Evropy, která je zábavnou formou seznámí 

s hodnotami nezbytnými pro fungování evropské společnosti. Všichni malí návštěvníci 

se u našeho stánku mohli těšit na návštěvu pravého indiánského teepee, střelbu z luku, 

slacklining, chytání ryb, skládání pexesa, poznávání stop zvířat a indiánských znaků.  
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Děti si ze dne plného zábavy odnášeli zasloužené odměny a placky, které si u nás mohly 

vyrobit. V rámci doprovodného programu proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů komiksové 

soutěže Jeden svět pro všechny, jejímž vyhlašovatelem bylo ICM Č. B. Vítězové si odnášeli 

krásné ceny od evropské informační sítě Eurodesk, energetické společnosti E.ON, IGY centra 

a Decathlonu. 

9. 6. 2017 - Stezka zdatnosti s čápem  

Závod Stezka zdatnosti s čápem se konal v lese za 

sídlištěm Máj v Českých Budějovicích v pátek 

9.6.2017. Celkem se závodů zúčastnilo 100 závodníků 

ve věku 4 - 15 let a 20 organizátorů. Děti strávily 

aktivní odpoledne v přírodě plné pohybu, ale i 

poučení, které je čekalo na soutěžních stanovištích na 

trase závodu, kde byly připravené dovednostní a 

vědomostní disciplíny. Střelba z laserové zbraně, 

nízké lanové aktivity, hod na cíl, poznávání stromů, 

keřů, bylin, ryb, lesních živočichů, poznávání stop zvířat, nízké lanové překážky, zdravověda, 

1. pomoc….V cíli byl připraven pro závodníky oheň a pečení buřtů. 

15. - 18. 6. 2017 - Instruktor vodní turistiky 

Kurzu instruktor vodní turistiky, který pořádalo pro 

RADAMBUK Vzdělávací středisko BP SPORT v termínu 

15. - 18. 6. 2017 se zúčastnili 2  vedoucí ze spolku 

Děti Řepice, kteří zakončili kurz úspěšně a získali 

osvědčení s akreditací MŠMT. 
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24. 6. 2017 – Indiáni na letišti v Plané 

Sobota 24. června 2017 byla velkým dnem pro Letiště 

České Budějovice, které oslavilo 80. výročí. Pro 

návštěvníky byl až do 16.00 hodin přichystán bohatý 

program a nechyběl zde ani RADAMBUK s programem 

pro děti na téma indiáni. Na letišti bylo k vidění kromě 

letadel a složek IZS také indiánské teepee RADAMBUK, 

děti střílely z luku, chytaly rybičky, vyráběly indiánské 

čelenky, poznávaly stopy zvířat, učily se indiánské 

znaky a hrály např. kroket.  Odměny za soutěže pro 

děti připravil Jihočeský kraj. Děti se vydaly také na stezku Lesního dobrodružství, poznaly 

zajímavosti ze světa zvířat a za vyluštění tajenky získaly hlavolamy a baterky od RADAMBUK. 

Veřejnosti byla také představena kniha, která mapuje 80 let historie letiště na jihu Čech. 

Zájemce o tuto knihu potěšila i možnost získat ji s podpisem jediného československého 

kosmonauta, pana Vladimíra Remka. Na pódiu probíhaly  koncerty kapel a vystoupení 

tanečních kroužků spolku M-tes.  

22. 6. 2017 – Předsednictvo RADAMBUK 

 Ve čtvrtek 22.6.2017 se sešlo předsednictvo na 

jednání v kanceláři RADAMBUK, přijalo 4 nové členské 

spolky:  HUGO divadelní klub z.s., Rodinné centrum 

Budíček, z.s., Rodinné centrum Pomněnka , z.s., 

Spolek Devatenáctka. 

Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu Kontrolní 

komise RADAMBUK za rok 2016, zhodnotilo akci 

BAMBIFEST 2017 , přijalo Rozpočet RADAMBUK na rok 

2017 a připravilo plán akcí na 2. pololetí roku 2017. 
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25. 6. 2017 – Doškolovací kurz – obnovení licence instruktor stavby nízkých a 

vysokých lanových překážek 

Pro Instruktory stavby nízkých a vysokých lanových překážek jsme připravili doškolovací kurz 

– obnovení licence. Kurz se konal v neděli 25.6.2017 na táborové základně Vávrovka. 

Zúčastnilo se ho 7 vedoucích ze spolků RADAMBUK, kteří získali licence stavby nízkých na 5 

let a vysokých lanových překážek na 3 roky.  

29. 6. 2017 - Kurz první pomoci pro děti a mládež 

Děti z Dětského diagnostického ústavu v Homolích 

absolvovaly kurz 1. pomoci, který se konal 29. 6. 2017 

v Informačním centru pro mládež. Účastníci si 

pod vedením zkušené lektorky Oblastního spolku 

Českého červeného kříže vyzkoušeli podání první 

pomoci, přivolání záchranky i zastavení krvácení. 

Nechyběly ani praktické rady na léto - jak se bránit 

úpalu a úžehu, jak pomoci kamarádovi nebo jak 

správně odstranit klíště. 

Letní plackování v ICM – 11. 7., 28. 7., 10. 8., 21. 8., 25. 8. 2017 

O letních prázdninách navštívilo ICM Č.B. několik 

příměstských táborů – tábory spolku Pionýr z.s.- 

Jihočeského krajské organizace Pionýra a spolku M-

tes. Děti si vyráběly butony se špendlíkem a 

magnetky dle vlastní fantazie.  

Aby si pracovníci ICM Č.B. také užili trochu čerstvého 

vzduchu, tak vyrazili i s buttony také na dětský tábor 

Pionýrské skupiny Kájov do Hořic na Šumavě. 
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29. 6. 2017- Přednáška o kyberšikaně  

Ve čtvrtek 7. 9. 2017 jsme si povídali s Mgr. Nicole 

Emrovou z organizace THEIA na téma kyberšikana. 

 Beseda proběhla od 15:30 hodin v ICM České 

Budějovice na Husově třídě 45. Program byl určen 

pro děti a mládež. Děti se dozvěděly, jak může být 

internet nebezpečný. Byly také poučeni o tom, že si 

mají raději dvakrát rozmyslet, co si dávají na své 

sociální sítě a jak se proti případným útokům na 

internetu bránit. 

16. 9. 2017 – Výlet s čápem do Království lesa 

V sobotu 16. 9. 2017 se vydal autobus 45 dětí a 

vedoucích z členských spolků RADAMBUK směr Lipno 

nad Vltavou. I přes nepříznivé počasí navštívily děti 

areál Království lesa a užily se bludiště, lanovky, 

provazové sestavy , stromová městečka, prolézačky a 

houpačky. V odpoledních hodinách navštívily lipenské 

Hopsárium a v 17 hodin se vydaly unavené, ale 

šťastné směr České Budějovice. 

17. 9. 2017 – Štěstí s překážkou 

Čtvrtý ročník akce Štěstí s překážkou se uskutečnil v 

neděli 17. 9. 2017 od 13 hodin na náměstí Přemysla 

Otakara II. v Č. Budějovicích. Veletrh neziskovek, 

podporujících především osoby pečující o lidi s 

handicapem, doplnil bohatý program na pódiu – 

taneční vystoupení, koncert Nezmarů, Hebandu, a 

kouzelnické představení Radka Bakaláře Ve stánku 

RADAMBUKu a ICM Č.B si děti vyrobily čápa, 

poskládaly puzzle, poznávaly večerníčky a pohádkové filmy nebo lovily rybičky. Počasí 

vydrželo, usmálo se na nás i sluníčko, tak jsme měli vlastně „štěstí bez překážky“. 
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20. 9. 2017 – Den čisté mobility 

Ve středu 20. 9. 2017 připravil RADAMBUK a ICM 

Č.B. aktivity pro děti na akci Den čisté mobility. Akci 

pořádal členský spolek RADAMBUK - Energy Centre 

České Budějovice. Dopolední program byl připraven 

pro školy a školky, odpolední pro rodiče s dětmi. Na 

náplavce pod Dlouhým mostem v Českých 

Budějovicích si návštěvníci si mohli prohlédnout a 

vyzkoušet ekologické dopravní prostředky, vyzkoušeli 

si zručnost při jízdě na kole, elektrokole, 

elektrokoloběžce, segwayi nebo elektroskateboardu, BESIP nabídl testy týkající se 

bezpečnosti dopravy a informace týkající se 1. pomoci nabídl ČČK. Ve stánku RADAMBUK a 

ICM Č.B. si děti mohly zahrát turnball, vyzkoušet slacklining, chytání rybiček a skládání 

puzzlů. I přes nepřízeň počasí na náplavku přišlo 435 dětí ze škol a školek z ČB a okolí, 

celkový počet návštěvníků odhadujeme na 600 osob.  

3. 10. 2017 – jednání předsednictva RADAMBUK 

V úterý 3. 10. 2017 se sešlo předsednictvo 

RADAMBUK na jednání v prostorách RADAMBUK v 

Divadle U Kapličky. Předsednictvo přijalo 2 nové 

členské spolky SALI CB z.s. a Family of move z.s., 

schválilo Jednací řád předsednictva, valného 

shromáždění a kontrolní komise a Volební řád.  
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12. 10. 2017 - 72 hodin – S čápem za indiány 

RADAMBUK a Informační centrum pro mládež České 

Budějovice se zapojili do celorepublikového 

dobrovolnického projektu ČRDM 72 hodin a připravili 

indiánské odpoledne pro děti ze Střediska výchovné 

péče České Budějovice, Dětského domova se školou a 

Dětského diagnostického ústavu v Homolích. 50 dětí 

se během čtvrtečního odpoledne 12. října 2017 

proměnilo v indiány, vyráběly čelenky, tomahawky, 

navlékaly korálkové náramky, střílely z luku a pušky, vyráběly indiánské odznaky - buttony a 

učily se poznávat stopy zvířat, indiánské písmo a lovit ryby. Nechyběla výroba totemu  a na 

závěr pečené buřtíky. Akci pro děti připravilo 15 dobrovolníků, kteří si s dětmi užili příjemné 

podzimní odpoledne  a odcházeli s dobrým pocitem, že "Pomáhali, protože chtěli"! 

10. 10. 2017 – jednání valného shromáždění RADAMBUK 

Valné shromáždění RADAMBUK na jednání 10. 10. 

2017 schválilo účetní uzávěrku a výroční zprávu 

RADAMBUK za rok 2016 a přijalo zprávu Kontrolní 

komise za rok 2016. Na programu jednání byla 

diskuze o zvýšení členských příspěvků, které VS 

stanovilo od 1. 1. 2018 na 500 Kč za spolek na 

kalendářní rok.  

13. 10. 2017 – 72 hodin – Uklidíme Branišovský les 

V pátek 13. 10. 2017 se zapojil RADAMBUK - Rada 

dětí a mládeže Jihočeského kraje s pracovníky 

Informačního centra pro mládež Č.B. akcí Uklidíme 

Branišovský les do celorepublikového 

dobrovolnického  projektu ČRDM s názvem 72 

hodin. 72 hodin jsou tři dny plné dobrovolnických 

aktivit, které se v ČR konají v termínu od 13. do 

16. října. Kdykoli během těchto 72 hodin se 

dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě či okolí. Akce 
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Uklidíme Branišovský les se konala v lese za sídlištěm 

Máj v Českých Budějovicích od 15, 30 do 18 hodin za 

podpory ČRDM, Statutárního města České 

Budějovice a společnosti E.ON ČR s.r.o. 110 

dobrovolníků vybavených pytli a rukavicemi  vyčistilo 

prostory konečné zastávky autobusů na sídlišti Máj a 

Branišovský les. Odvoz odpadu a pytlů s odpadky 

zajistilo Statutární město České Budějovice. 

Účastníky akce odměnil RADAMBUK drobnými 

dárečky. V 18 hodin se dobrovolníci sešli v prostorách M-centra pro mladou rodinu na sídlišti 

Máj, kde pro ně bylo připraveno malé pohoštění. Po 19. hodině se dobrovolníci rozešli domů 

s dobrým pocitem, že pomohli přírodě, podpořili  myšlenku dobrovolnictví a ukázali, že jim 

není cizí nezištná pomoc svému okolí.  

23. 10. 2017 - Školení vedoucích zaměstnanců spolků o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a o požární ochraně 

RADAMBUK uspořádal pro vedoucí z členských  spolků Školení 

vedoucích zaměstnanců spolků o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a požární ochraně. Vedoucím zaměstnancům ve spolcích bylo 

na základě znalostního testu uděleno Osvědčení o absolvování 

školení pro vedoucí pracovníky o požární ochraně a bezpečnosti 

práce. Vyškoleno bylo 6 účastníků. 

23. 10. 2017 – Halloween s čápem Klapíkem 

V pondělí 23. 10. 2017 navštívily Radu dětí a mládeže 

Jihočeského kraje děti z Dětského diagnostického 

ústavu v Homolích a ze Střediska výchovné péče Č.B., 

aby společně vyráběly halloweenské dekorace a 

strašidelné masky. Domů si odnášely duchy, pavouky, 

strašidla, dýně a sladkou odměnu. Akce se zúčastnilo 

25 dětí a 4 vedoucí.  
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11. 11. 2017 – Výlet do BruNO family parku v Brně 

V sobotu 11. 11. 2017 se vydaly 2 autobusy dětí a 

vedoucích z členských spolků RADAMBUK směr Brno. 

Cílem byl BRuNO family park, kde na děti čekaly 

skluzavky, herní labyrinty a další nevšední atrakce. 

Děti si herní centrum užily a v 17 hodin se jim ani 

nechtělo domů. Park navštívilo 98 dětí a vedoucích.  

 

13. 11. 2017 – Kyberšikana pro pracovníky s dětmi a mládeží ve spolcích 

V pondělí 13. 11. 2017 se 11 pracovníků s dětmi a 

mládeží zúčastnilo kurzu Kyberšikana pro pracovníky 

s dětmi a mládeží ve spolcích, který zorganizoval 

RADAMBUK ve spolupráci s ICM Č.B. a THEIA- krizové 

centrum o.p.s. Lektorka seznámila účastníky se 

základními rysy problematiky kyberšikany, s 

legislativou a  zásadami bezpečné komunikace na 

internetu. Účastníci získali i praktické dovednosti, jak 

pracovat s dětmi a mládeží ve svých volnočasových aktivitách na toto téma a jak dětem v 

případě problému s kyberšikanou pomoci.  

16., 30. 10. a 14. 11. 2017 – Začínáme s Corelem 

RADAMBUK ve spolupráci s ICM Č.B. uspořádal 

vzdělávací kurz Začínáme s Corelem. Kurz se konal ve 

3 na sebe navazujících částech v termínech 16. a 30. 

10. a 14. 11. 2017 v prostorách ICM Č.B. 13 účastníků 

ze spolků dětí a mládeže se seznámilo se základy 

práce v grafickém softwaru CorelDRAW Graphics 

Suite 2017.  
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16. - 19. 11. 2017 - s RADAMBUKem na CVVZ do Šumperka 

Celostátní výměna zkušeností se konala 16.-19. 11. 

2017 v Šumperku a zúčastnilo se jí 6 mládežnických 

účastníků z RADAMBUKu. Účastníci zvolili podle svého 

zájmu semináře, workshopy a kurzy, které je zajímali. 

Na CVVZ se potkávají pedagogové, vedoucí a 

instruktoři z malých i velkých organizací, dobrovolníci 

i profesionálové z nejrůznějších oborů, které se 

zabývají dětmi a mládeží. Ti všichni tu můžou 

načerpat inspiraci, zažít něco neobyčejného, najít 

nové přátele i porovnat své názory a zkušenosti. CVVZ pomáhá aktivním členům různých 

dětských a mládežnických společenství nejen v jejich činnosti, ale i při vzdělávání a 

osobnostním růstu. Své cíle naplňuje formou aktivního, zážitkového učení. Dobrovolní lektoři 

z různých organizací a oborů vedou přednášky, řízené diskuse, poznávací výpravy, rukodělné 

dílny či bloky her a sportů. Každý účastník si pak sestaví program podle svých zájmů. 

2. 12. 2017 - Vánoční setkání v Divadle U Kapličky 

O prvním adventním víkendu v  sobotu 2. 12. 2017 

připravil RADAMBUK akci Vánoční setkání v Divadle 

U Kapličky a tak divadelní sál zaplnili děti a vedoucí z 

členských spolků RADAMBUK a shlédli divadelní 

představení Studia dell’arte s názvem  VÁNOCE ZA 

ČASŮ NAŠICH PRABABIČEK aneb Jak se v Čechách 

strašívalo. Předvánoční čas byl odedávna 

nejtajemnějším obdobím roku, opředeným starými 

pohanskými zvyky a pověrami. Divadelním představením  se děti připomněly, jak to vypadalo 

v adventním čase za dob našich prababiček. Po představení děti navštívil Mikuláš, anděl a 

čerti s nadílkou a po malém občerstvení na děti čekali dobrovolníci z  RADAMBUKu a 

Informačního centra pro mládež v tvořivých dílnách. Děti si vyráběly mikulášské a čertovské 

dekorace, ale také drobné vánoční dárečky a také vánoční řetěz pro výzdobu klubovny 

RADAMBUK. Řetěz byl dlouhý 15 m. Setkání se zúčastnilo 110 dětí a vedoucích a na přípravě 

a organizaci se podílelo  9 dobrovolníků. 
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30. 11. 2017 – Cena Přístav ČRDM 

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) udělila 30. 11. 

2017 pět svých tradičních ocenění těm, kteří v sobě 

nalézají kromobyčejnou vůli podporovat mimoškolní 

práci s dětmi a mládeží. Rada dětí a mládeže 

Jihočeského kraje se svými členskými spolky 

nominovala pana Mgr. Miroslava Hrdinu, vedoucího 

Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského 

úřadu Jihočeského kraje na cenu Přístav ČRDM. Cena 

Přístav je ocenění pro zástupce veřejné správy a samosprávy a podnikatele působící na 

místní a krajské úrovni za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. V roce 2017 Česká 

rada dětí a mládeže udělovala ocenění již po šestnácté.  Rádi bychom tímto Mgr. Miroslavu 

Hrdinovi poděkovali za spolky dětí a mládeže v Jihočeském kraji za jeho dlouholetou 

spolupráci se spolky.  

1. 12. 2017 – workshop s výtvarnou a tvořivou dílnou 

V pátek 1.12.2017 se pracovnice RADAMBUK a Informačního centra 

pro mládež zúčastnily workshopu s výtvarnou a tvořivou dílnou na 

téma: Zimní a jarní tvoření. Workshop pořádalo M-centrum pro 

mladou rodinu a účastnice zde poznaly různé výtvarné techniky, 

materiály a postupy, které mohou využít při činnosti spolku pro děti. 

Na závěr vyráběly krásného anděla.  

 

12. 12. 2017 - Vánoční setkání v RADAMBUKu 

Úterý 12. 12. 2017 patřilo v RADAMBUKu Vánočnímu 

setkání vedoucích z členských spolků RADAMBUK. 

Pracovnice kanceláře připravily pohoštění, vánoční 

výzdobu a členky M-centra pro mladou rodinu uvařily 

vánoční punč. Nechybělo zpívání vánočních koled za 

doprovodu kytar a dobrá vánoční nálada.   
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Sbírka brýlí pro Afriku 2017 

RADAMBUK již 2. rokem pořádal ve spolupráci se 

slovenskou  Dětskou organizací Fénix o.z. veřejnou 

sbírku Brýle pro Afriku. V ČR jsme nasbírali 1593 

kusů brýlí a 280 pouzder. V roce 2016 to bylo 464 

kusů. Brýle jsme dopravili Bratislavy do Dětské 

organizace Fénix, která je předala organizaci Lions 

Clubs International . 

 

 

 

 

 

 

Webové stránky www.jihocesketabory.cz 

RADAMBUK je od roku 2013 provozovatelem webu www.jihocesketabory.cz. Záměrem webu 

je veřejnosti v Jihočeském kraji poskytnout co nejkomplexnější nabídku letních táborů, 

táborových základen a  tábořišť nejen členských spolků RADAMBUK. 

Nabídka táborů a táborových základen je neuvěřitelně široká. Nabízíme možnost se v této 

nabídce orientovat, možnost rodičům vybrat pro své dítě ten nejvhodnější tábor 

a pořadatelům akcí tu nejvhodnější táborovou základnu nebo tábořiště. Organizátoři táborů, 

majitelé nebo provozovatelé táborových základen či tábořišť mohou registrovat své nabídky 

zdarma na dobu neomezenou, sami si mohou své údaje aktualizovat. Jak vybrat ten správný 

tábor? Odpověď na tuto otázku a spoustu dalších praktických informací najdete v sekci 

Ke stažení. Naším přáním je radost dětí z prožitých táborových pobytů a spokojenost jejich 

rodičů.  

https://www.facebook.com/lionsclubs/?fref=mentions
https://www.facebook.com/lionsclubs/?fref=mentions
http://www.jihocesketabory.cz/
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Středisko vzdělávání „MAJÁK“v roce 2017 

RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. v letošním roce zorganizoval kurzy 

vzdělávání: 

Kurz Termín Počet účastníků 

Instruktor rádce oddílu 11. - 12. 2. 2017 24 

Seminář vedení účetnictví ve spolcích – účetní 

uzávěrka 
16. 2. 2017 9 

Vedoucí dětského kolektivu 25. - 26. 2. 2017 14 

Kyberšikana a virtuální svět 13. 3. 2017 32 

Hlavní vedoucí dětského tábora 17. - 19. 3. 2017 7 

Zdravotník zotavovacích akcí 

31. 3. - 2. 4. 

2017 a  

21. - 23. 4. 2017 

5 

Kyberšikana a virtuální svět 3. 4. 2017 16 

Zážitkový kurz Táborová akademie  5. - 8. 5. 2017 18 

Opakovací Kurz zdravotník zotavovacích akcí 13. 5. 2017 4 

Instruktor vodní turistiky 18. – 21. 5. 2017 2 

Instruktor vodní turistiky 15. – 18. 6. 2017 2 

Kurz přeškolení Instruktor stavby nízkých a 

vys. lanových překážek 
25. 6. 2017 7 

Kurz 1. pomoci pro děti 29. 6. 2017 15 

Začínáme s Corelem  
16., 30. 10. a 14. 

11. 2017 
20 

Kyberšikana pro děti a mládež  

7. 9. 2017 

 

14 
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Školení vedoucích zaměstnanců spolků o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o 

požární ochraně 

23. 10. 2017 6 

Kyberšikana pro pracovníky s dětmi a mládeží 

ve spolcích 
13. 11. 2017 10 

S RADAMBUKem na CVVZ do Šumperka 16. - 19. 11. 2017 6 

 

Mládež kraji – Jihočeský kraj 2017 

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). Projekty jsou určeny skupinám mládeže ve věku do 26 let a 

mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, volný čas, 

zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast 

veřejného života. MŠMT přidělilo v roce 2017 Radě dětí a mládeže 

Jihočeského kraje na jednotlivé projekty mládeže dotaci ve výši 200 000 Kč. Dotace byly 

poskytovány v rozmezí 5.000 Kč až 40.000 Kč, dle potřeb projektu. Celkem do projektů 

Mládež kraji – Jihočeský kraj bylo v roce 2017 zapojeno 2784 účastníků a 221 dobrovolníků, 

organizátorů akcí. Na projekty rozdělil 

RADAMBUK částku 200 000 Kč z dotace 

MŠMT. 
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Projekty roku 2017 Mládež kraji – Jihočeský kraj 

Název projektu 
Dotace hrazená MŠMT Mládež 

kraji v Kč 

Vystoupení dětských souborů a koncert Sebastiana 40 000 

Avon pochod proti rakovině prsu 4 500 

Třídím, třídíš, třídíme, my to všechno zvládneme aneb s 

odpady hravě 
15 000 

Děti Dětem 19 100 

Keltský samhain 12 000 

Indiánskou stezkou 20 000 

Kde se všude skrývá matematika III. 15 000 

Sportovní den 15 000 

Charitativní akce pro HAIMA CB 4 000 

Zábavný den pro děti 13 900 

Malá inventura – České Budějovice – festival nového 

divadla pro děti a mládež 
24 000 

Koncert Pavel Callta 17 500 

Celkem 200 000,00 Kč 
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1. Projekt Vystoupení dětských souborů a koncert Sebastiana 

V sobotu 27. 5. 2017 uspořádali dobrovolníci v obci 

Řepice kulturní odpoledne pro rodiny s dětmi. Po 

zahajovacím krátkém divadelním vystoupení  

v podání dětí z Řepice pokračoval soubor Tlaminy a 

následně sbor ze ZŠ Dukelská ve Strakonicích. Před 

vystoupením zpěváka Sebastiana zahrála dětská 

skupina Ádh Mor ze ZUŠ Strakonice. Vrcholem 

programu byl koncert zpěváka Sebastiana s kapelou a 

autogramiáda. Akce se i díky dobrému počasí 

vydařila a navštívilo jí asi 380 lidí a organizovalo 11 dobrovolníků. 

2. Projekt Avon pochod proti rakovině prsu  

Náplní projektu bylo uspořádání lokálního pochodu 

AVON na podporu boje proti rakovině prsu a umožnit 

tak místním obyvatelům se pochodu účastnit bez 

nutnosti jet do Prahy. Dále jsme chtěli aktivně 

přispět, sami se pochodu zúčastnit a vybrat co 

nejvíce peněz na prevenci a léčbu nemoci. Vybrali 

jsme částku 42 074 Kč, pochodu se 24.6.2017 

v Českých Budějovicích zúčastnilo 200 účastníků.  

 

3. Projekt Třídím, třídíš, třídíme, my to všechno zvládneme aneb s odpady 

hravě 

Projekt byl realizován ve dvou dnech a to v pondělí 

24. 7. a ve čtvrtek 27. 7. 2017, byl zaměřen na děti od 

4 – 10 let s hlavním cílem dětem přiblížit jak se 

nakládá s odpady a jakým způsobem třídění odpadu 

pomůže v ochraně naší planety. Děti pochopily, že 

třídit odpad by mělo být na denním pořádku každé 

rodiny. Nejen, že se naučily třídit odpad, ale 
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dozvěděly se, jakým způsobem probíhá recyklace. Celý projekt byl vytvořen zajímavou, 

naučnou formou přizpůsobeno věku a schopností dítěte. V projektu děti měly zajištěné 

menší občerstvení, pitný režim a sladké odměny. Na konci dne si odnášely domů výrobky a 

certifikát, s tím, že se stávají odborníky v třídění odpadu. Projektu se zúčastnilo 39 dětí a 4 

dobrovolníci. 

4. Projekt Děti dětem 27.5.2017 Řepice 

V sobotu 27. 5. 2017 jsme zorganizovali zábavný den 

pro děti v obci Řepice u Strakonic. Objednali jsme 

horolezeckou stěnu, lukostřelbu, laserovou střelnici, 

výrobu buttonů, na hřišti jsme postavili skákací hrad, 

pískování obrázků a v 15 hodin vystoupil kouzelník. 

Děti si prošly soutěžní disciplíny a spolu s rodiči a 

prarodiči strávily příjemné odpoledne plné zábavy v 

obci Řepice. Akce se zúčastnilo 400 účastníků a 16 

dobrovolníků.  

5. Projekt Keltský samhain 

Nejdůležitějším svátkem keltského roku byl svátek 

Samhain, který byl pro Kelty začátkem nového roku a 

byl vnímán také jako doba, kdy se stírá hranice mezi 

světem živých a mrtvých. Věřilo se, že se duše 

zesnulých v tento čas vracejí na zemský povrch, a živí 

mohou navštívit podsvětí. V anglosaské kultuře se 

tento den slaví jako Halloween. I tento svátek má ale 

původ u Keltů. Podle starých Keltů sídlí duch člověka 

v hlavě, proto zapalovali symbolicky svíčku ve vydlabané dýňové hlavě. Tento zvyk se 

postupně rozšířil na západ a následně i do Ameriky. Lidé se také převlékali do starých cárů a 

malovali si obličeje, aby se uchránili před zlými duchy. Aby děti poznaly historii a zvyky 

Keltského samhainu, uspořádali jsme na základně Zátoň víkendový pobyt. Během víkendu si 

děti prožily na vlastní kůži oslavu starého keltského svátku, vyráběly si obleky, malovaly 

obličeje, dlabaly dýně, připravili jsme výtvarnou dílnu a noční strašidelnou hru. Akci pro 30 

dětí připravovalo 8 dobrovolníků.  
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6. Projekt Indiánskou stezkou 

O víkendu 4. - 6. 8. 2017 jsme připravili pro děti 

víkendový pobyt na táborové základně u Velešína, 

kde jsme účastníky prožitkem seznamovali s životem 

indiánských kmenů a jejich zvyky. Děti si vyráběly 

obleky indiánů, členky, lapače snů, indiánské 

náramky, spaly v teepee, kde připravovaly slavnostní 

ohně, střílely z luku, házely tomahavkem, hrály 

různé indiánské hry, vyzkoušely si lanové aktivity a 

také noční bojovou hru, střílely ze vzduchovky a vrhaly nožem. Akce se zúčastnilo 30 dětí a 

10 dobrovolníků.  

7. Projekt Kde se všude skrývá matematika  

Projekt Kde se všude skrývá matematika se konal 10. 

11. 2017 v prostorách učeben Jihočeské univerzity. 

Cílem bylo vzbudit zájem u žáků o matematiku a další 

přírodovědecké obory a představení různých 

matematických problémů (např. problém obchodního 

cestujícího) srozumitelnou formou.  Snažili  jsme se 

žákům ukázat, že matematika nemusí být jen nudné 

počítání, ale řeší i zajímavé problémy, se kterými se 

člověk setkává denně a ani neví, že jsou řešeny 

matematicky.  Ve třech učebnách běžely tři programy, na kterých se střídali přednášející a 

přednášeli žákům gymnázií a základních škol připravená témata. Žáci si mohli vybrat témata, 

která je zajímala. Na akci odprezentovalo 7 přednášejících 16 témat. Žáci byli do přednášek 

zapojeni formou různých soutěží a vítězové získali odměny. Projektu se zúčastnilo 100 žáků 

ze 7 základních škol a gymnázií, 7 přednášejících a 46 organizátorů. 

8. Projekt Sportovní den 

Cílem projektu byla realizace Sportovního dne pro 

děti s tématikou sportovních a jezdeckých soutěží, 

který se uskutečnil 28. 09. 2017.  
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Náplní tohoto dne byly různé hry a soutěže, které procvičily nejen rychlost, obratnost, 

fyzickou zdatnost, ale i paměť, slovní zásobu a řadu dalších dovedností. V průběhu dne děti 

soutěžily v různých disciplínách – překonání parkuru s koněm, překonání překážkové dráhy, 

židličkovaná, slovní fotbal a paměťový závod. Soutěže byly doplněny odpoledním 

programem – svezení na koních, tvoření (výroba pamlsků pro zvířata, tvoření z korálků, 

malování, aj.), hraní stolních her, prohlídka statku a seznámení se se zvířaty na statku a 

táborákem. Účastníci soutěžili v kategoriích jednotlivci a skupiny. Vítězové jednotlivých 

kategorií byli odměněni věcnými cenami a diplomy.  Do projektu se celkem zapojilo a 

Sportovního dne se zúčastnilo celkem 20 dětí, 2 dobrovolníci a 4 realizátoři projektu. 

9. Projekt Charitativní akce pro HAIMA CB 

Charitativní akci pro HAIMA CB jsme uspořádali s 

cílem přispět spolku HAIMA CB na nákup pomůcek 

pro dětskou onkologii Nemocnice v Českých 

Budějovicích. Charitativní akce se konala v sobotu 18. 

11. 2017 v pronajatých prostorech Mateřského 

centra Máj, akce měla bohatý doprovodný program a 

řemeslný trh. Stěžejním bodem celé akce bylo 

cvičení,  během dne proběhlo celkem 945 minut lekcí 

a následně po lekcích 9 doprovodných vystoupení.  

Vystupovali dětské kolektivy s tanečními a cvičebními vystoupeními, taneční páry, karate, 

dospělí s taneční choreografií a 2 pěvecké soubory. Zapojili se také sestřičky a lékaři z  dětské 

onkologie, hlavní lékař pak uspořádal krátkou přednášku o této nemoci pro zúčastněné.  

Výtěžek v částce 22 387 Kč  jsme předali spolku HAIMA. Do organizace akce se zapojilo 33 

dobrovolníkům, 170 vystupujících, cvičenců a lektorů a akci přišlo podpořit 100 návštěvníků.  

10. Projekt Zábavný den pro děti 

Na páteční večer 1. 9. 2017 bylo naplánováno letní 

kino na louce. Z důvodu špatného počasí se  muselo 

kino přesunout do místní tělocvičny. Na programu byl 

film Špunti na vodě. Návštěvnost byla vysoká a přišlo 

celkem 150 dětí s rodiči.  
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Projekt pokračoval v sobotu 2. 9. 2017 odpoledne, kdy jsme připravili akci Pohádkový les. Od 

14:30 hodin postupně přicházeli návštěvníci a vyráželi na okruh pohádkovým lesem, kde je 

čekaly pohádkové postavy s pohádkovými úkoly.  Celkem 305 registrovaných účastníků 

postupně prošlo celou trasou, kde se skvěle bavili. Po návratu je čekal doprovodný program 

a opékání buřtů. Akce připravilo 46 dobrovolníků. 

11. Projekt Malá inventura – České Budějovice – festival nového divadla pro 

děti a mládež 

Cílem festivalu Malá inventura bylo prezentovat 

jedny z nejúspěšnějších projektů na poli nového 

divadla a konstruktivně zhodnotit aktuální dění na 

divadelní scéně v rámci živého umění. Festival se 

konal v Českých Budějovicích a Malovicích ve dnech 

13. - 14. 10. 2017, z pražské nabídky jsme uvedli 3 

představení, z regionální pak představení jedno. 

Program jsme doplnili tvůrčími workshopy pro děti, 

při kterých se děti mohly aktivně podílet na tvorbě loutek a zkusit si tak umělecké řemeslo a 

získat vztah k divadlu skrze osobní zážitek. Také jsme připravili velice zajímavou příležitost 

profesionálům v divadelním oboru diskutovat o problémech v oblasti kulturního 

managmentu s profesionály z organizace Nové Sítě z.s. Projektu se zúčastnilo 135 osob  a 

organizovalo ho 8 dobrovolníků. 

12. Projekt Koncert Pavel Callta 19.5.2017 České Budějovice 

V pátek 19. 5. 2017 jsme zorganizovali pro veřejnost 

v Českých Budějovicích u Sportovní haly  koncert 

zpěváka Pavla Callty s kapelou. Na koncert byl vstup 

zdarma, po jeho ukončení, následovala podpisová 

akce a focení dětí se zpěvákem. Koncert navštívilo 

700 návštěvníků a organizovalo ho 10 dobrovolníků.  
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Část IV. – Hospodaření 
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Část V - Závěr 

Děkujeme za spolupráci 

RADAMBUK děkuje za spolupráci v roce 2017 těmto institucím a organizacím: 

 Česká rada dětí a mládeže 

 NICM - Národní informační centrum pro mládež 

 Informační síť pro mládež v ČR 

 Komora krajských rad dětí a mládeže 

 RADAMOK – Rada dětí a mládeže moravskoslezského kraje z.s. 

 Městská policie České Budějovice 

 Sportovní zařízení města České Budějovice, p.o. 

 Landesjugendreferat Linz 

 Dětská organizace Fénix Slovenská republika 

 Eurodesk – Evropská informační síť pro mládež 

 Europass 

 Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 

 BESIP Ministerstva dopravy ČR 

 Agentura Kultur – Kontakt 

 IGY Centrum 

 Hopsárium – Svět rodinné zábavy 

 Vyladěný internet.cz 

 Jan Zvánovec 

 Evocati s r.o. 

 PRESA s.r.o. 

 Tělovýchovná škola, půjčovna lodí a sportovního materiálu Vydra 

 BP Sport České Budějovice 

 THEIA – krizové centrum o.p.s. 

 Středisko výchovné péče České Budějovice 

 Dětský domov se školou a Dětský diagnostický ústav v Homolích 

 bfz o.p.s. 

 Attavena o.p.s. 

  



 

56 

 

Děkujeme za podporu 

Činnost RADAMBUK byla v roce 2017 podpořena v rámci dotací, grantů a sponzorských darů 

z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva 

práce a sociálních věcí – Evropský sociální fond, Jihočeského kraje, Statutárního města České 

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

RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. je velmi vděčna za poskytnuté 

finanční prostředky všem donátorům a sponzorů, dotace pomohly poskytnout základní 

služby jak pro své členské spolky, tak i pro širokou veřejnost. 

 

            

 

 

 

RADAMBUK děkuje za podporu všem dobrovolníkům 

a organizátorům, kteří se podíleli na přípravách akcí 

a členským spolkům za spolupráci, které si velmi 

vážíme. Těšíme se na další společné akce i v dalším 

roce. 

 

Sestavila: Mgr. Kateřina Babická 

 

V Českých Budějovicích dne 6.6.2018.  Ing. Peter Padúch 

       předseda RADAMBUK 


