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Rok 2018 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 2018 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 4. ročníku projektu Mládež 
kraji – kraj Jihočeský. Mnohé z cílů a plánů se nám podařilo naplnit, další na nás čekají v roce 
2019. 
 
RADAMBUK zrealizoval v roce 2018  15 úspěšných projektů za podpory MŠMT ČR, 
Jihočeského kraje, Statutárního města České Budějovice a Nadace ČEZ.  
 

 
RADAMBUK zastřešoval v roce 2018 65 členských spolků o celkovém počtu 5 369 členů, 
z toho 3 712 členů do 18 let. Největší společnou akcí členských spolků, kterou RADAMBUK 
organizoval, byla tradiční květnová akce v Českých Budějovicích BAMBIFEST 2018. 
BAMBIFEST po oba dva dny provázelo krásné počasí a přátelská atmosféra. Akci navštívilo 
přes 6 000 návštěvníků. Program ve stáncích připravilo 236 organizátorů ze 43 organizací, na 
pódiu akce vystoupilo 660 účinkujících z 38 organizací a souborů, kteří představili 43 
pěveckých, hudebních, recitačních nebo tanečních vystoupení. 
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Pro členské spolky zorganizoval RADAMBUK 
divadelní představení Pošťácká pohádka, 4. ročník 
Medvědího turnaje ve vybíjené o Putovní pohár 
RADAMBUKu, Vánoční setkání v Divadle U Kapličky 
s divadelním představením a vánoční tvořivou 
dílnu a návštěvu muzikálu Tři mušketýři v Praze 
v Divadle Brodway. Členským organizacím 
poskytoval pravidelný informační servis o 
novinkách v oblasti dětí a mládeže. Tyto informace 
posílal i dalším organizacím a jednotlivcům, kteří 

projevili zájem. Každý měsíc rozesílal RADAMBUK elektronický měsíčník Klapíkův zpravodaj s 
informacemi ze spolků RADAMBUK, ICM Č.B., MŠMT, ČRDM, Jihočeského kraje, Statutárního 
města České Budějovice a s dalšími informacemi. Pracovníci RADAMBUK odpovídali na 
dotazy členských, ale i nečlenských organizací (např. dotazy týkající se nového občanského 
zákoníku, realizace letních táborů, dotačních možností na krajské i republikové úrovni atd.). 
RADAMBUK je tak důležitým místem v Jihočeském kraji, které poskytuje odbornou i 
metodickou pomoc dětským a mládežnickým organizacím. 
 
Propagaci činnosti a akcí zajišťoval Facebook RADAMBUK, web www.radambuk.cz, web 
Informačního centra pro mládež Č. Budějovice www.icmcb.cz a web www.jihocesketabory 
propagoval tábory nejen členských spolků, ale i ostatních organizací pořádajících tábory pro 
děti a mládež.  
 
RADAMBUK byl i v roce 2018 aktivním členem Komory Krajských rad dětí a mládeže a členem 
v Odborné skupině mládeže a sport Krajského úřadu Jihočeského kraje a 
Landesjugendreferatu Linz za Horní Rakousko. S Dětskou organizací FÉNIX ze Slovenska 
pořádal RADAMBUK sbírku Brýle pro Afriku, kterou předali partneři na Slovensku organizaci 
Lions RECYCLE For Sight, spolupracoval na projektech České rady dětí a mládeže – EYCA karty 
a 72 hodin, dobrovolníci z RADAMBUKu se v rámci projektu 72 hodin zúčastnili 
dobrovolnického projektu v Bosně. V roce 2018 zorganizoval RADAMBUK 14 vzdělávacích 
akcí (Seminář vedení účetnictví ve spolcích, Zdravotník zotavovacích akcí, Instruktor, rádce 
oddílu, Vedoucí dětského kolektivu, Instruktor vodní turistiky, kurz 1. pomoci pro děti, kurz 
Instruktor lyžování, instruktor cyklistiky a cykloturistiky, kurz Hlavní vedoucí dětských táborů 
akreditovaný MŠMT, Školení vedoucích zaměstnanců spolků o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně a ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihočeského 
kraje kurz Řešení mimořádných událostí na akcích s dětmi a mládeží…), 6 akcí pro členské 
spolky a spolupracující organizace dětí a mládeže, 6 akcí pro veřejnost, 3 akce se 
zahraničními partnery a realizoval 13 mládežnických projektů Mládež kraji – kraj Jihočeský. 
Vzdělávacím střediskem MAJÁK prošlo v roce 2018 celkem 261 proškolených. 
 

http://www.radambuk.cz/
http://www.icmcb.cz/
http://www.jihocesketabory/
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Cílovou skupinou byly organizované děti z členských spolků i neorganizované děti a mládež 
(veřejnost, školy a školky), ale také dospělí – vedoucí členských spolků a široká veřejnost. Do 
akcí jsme aktivně zapojovali i sociálně znevýhodněné děti a mládež Městské Charity, 
Dětského domova a Dětského diagnostického ústavu v Homolích a ze Střediska výchovné 
péče v Českých Budějovicích.  
 

Informační centrum pro mládež České 
Budějovice (dále jen ICM Č. B.) nabízelo v roce 
2018 služby v oblasti výchovy, zájmového 
neformálního vzdělávání a osvěty pro širokou 
veřejnost. Informační a poradenské služby byly 
poskytovány bezplatně, zdarma byly nabízeny 
elektronické a tištěné informační materiály. 
Pracovníci ICM Č. B. vydávali každý týden Tipy 
pro volný čas v Jihočeském kraji, připravili 
pro děti a mládež několik výtvarných dílen, 
plackování, střelecké soutěže a slacklining 

pro příměstské tábory a zorganizovali 4 přednášky Work and Travel USA, kde zástupci 
společnosti Smaller Earth představili zahraniční programy Camp Leaders a Resort Leaders. V 
roce 2018 ICM Č.B. obhájilo již podruhé certifikát MŠMT, kterým splnilo požadavky 
Národního kodexu standardů kvality poskytovaných služeb v ICM, certifikát je platný do roku 
2021. 

 
Do roku 2019 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 v realizaci 5. 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. 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.(dále RADAMBUK) 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. 

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 spočívá 
v reprezentativním zastoupení spolků dětí a mládeže kraje vůči orgánům státní správy 
a samosprávy kraje. RADAMBUK je přirozeným konzultantem a oponentem na připravované 
i probíhající činnosti a legislativní kroky úřadů směrem ke spolkům dětí a mládeže.  

mailto:info@radambuk.cz
mailto:kancelar@radambuk.cz
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Od 3. 4. 2003 jsme členem České rady dětí a 
mládeže. RADAMBUK byla jedním z iniciátorů 
vzniku Komory krajských rad dětí a mládeže při 
ČRDM. 
V březnu 2013 zahájil RADAMBUK činnost 
Informačního centra pro mládež České 
Budějovice (dále ICM Č.B.) 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. 

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.  

Souhrn výhod členství 

 Snadný a bezplatný přístup k informacím, 
 informační servis ke grantům a dotacím, 
 poradenská služba, aktualizované legislativní zpravodajství, 
 informace z oblasti vzdělávání, 
 vybrané informace přímo do Vašeho e-mailu, 
 prezentace na akcích, 
 zviditelnění Vašeho spolku prostřednictvím webů RADAMBUK, 
 bezplatné Úrazové pojištění a Pojištění odpovědnosti za škodu. 

http://www.radambuk.cz/
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Členské spolky  

RADAMBUK zastřešoval v roce 2018 65 členských spolků o celkovém počtu 5 369 členů, 
z toho 3 712 počet členů do 18 let.  
 

Číslo Spolek web 

1 "Albrechtický Vltavínek" www.albrechtickyvltavinek.cz  

2 14. přední hlídka Royal Rangers Vyšší Brod 
http://www.14-predni-hlidka-royal-
rangers.cz/ 

3 29. Pávkovský spolek Tábor https://www.29ps.cz  

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

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

6 Asociace TOM ČR, TOM 2402 Práčata Rapšach www.a-tom.cz 

7 AZIMUT www.azimut8.eu 

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

9 BUDE SPORT, z.s.   

10 Cedems z.s.   

11 DO SVĚTA z.s. www.dosveta.org 

12 ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.s. www.eccb.cz  

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

14 Hudební škola Vojtěch o.p.s.   

15 HUGO divadelní klub z.s.   

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

17 Jazykové centrum Let's flow, z.s. http://letsflow.cz/ 

18 Keltoviny z.s. www.keltoviny.cz  

19 Klub PAVUČINA  Vodňany, z.s.   

20 Kocanďáci www.kocandaci.cz  

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

22 Kredance, z.s. www.kredance.cz  

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

24 Lesní klub U tří soviček z.s. www.u3sovicek.cz  

25 Mateřské a rodinné centrum Vrábče, z.s. https://mrc-vrabce.webnode.cz/ 

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

27 M-tes z.s. www.m-tes.cz  

28 Myslivecké sdružení Obora Nový Dvůr, o. s.   

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

http://www.albrechtickyvltavinek.cz/
http://www.14-predni-hlidka-royal-rangers.cz/
http://www.14-predni-hlidka-royal-rangers.cz/
https://www.29ps.cz/
http://www.52ph.royalrangers.cz/
http://www.centrumabeceda.cz/
http://www.a-tom.cz/
http://www.azimut8.eu/
http://www.bezvaprazdniny.cz/
http://www.dosveta.org/
http://www.eccb.cz/
http://familyofmove.cz/
http://www.icmjh.cz/
http://www.keltoviny.cz/
http://www.kocandaci.cz/
http://www.konicekcb.webnode.cz/
http://www.kredance.cz/
http://www.lasergameclub.cz/
http://www.u3sovicek.cz/
http://www.mc-maj.com/
http://www.m-tes.cz/
http://www.jihocesky-pionyr.cz/
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30 POUTNÍCI KAPLICE, z.s. www.poutnicikaplice.cz  

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

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

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

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

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

36 Rybářský spolek Rybařík   

37 
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže 
České Budějovice www.sasmcb.cz  

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

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

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

41 
Slavonická renesanční, obecně prospěšná 
společnost spolkovydum.slavonice.cz  

42 Spolek Děti Řepice www.deti-repice.cz 

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

44 Spolek Kamínky www.kaminky.org  

45 Spolek Karvánek   

46 Spolek KOUMÁK www.koumak-os.webnode.cz 

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

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

49 Spolek Tábornický klub Písek www.tkpisek.com  

50 Spolek Tábornický Táborák, zapsaný spolek www.lptdrazicky.cz  

51 Spolek TUMBA www.tabor-albrechtice.cz  

52 Spolek Větrníci www.vetrnici.cz  

53 Spolek Žabičky Horní Planá   

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

55 
Svobodná základní škola a lesní mateřská škola 
DOMA V LESE, z.s. www.domavlese.cz  

56 Tálín dětem z.s. www.talindetem.cz  

57 Think yoga www.thinkyoga.cz  

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

59 TVOR z.s. www.ateliertvor.cz 

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

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

62 
Zálesák - 1. středisko České Budějovice, pobočný 
spolek www.1strediskozalesak.cz  

http://www.poutnicikaplice.cz/
http://www.rodicevakci.cz/
http://www.rcberuska.cz/
http://rozarkarc.webnode.cz/
http://www.sasmcb.sdb.cz/
http://www.salicb.cz/
http://www.karstejn.cz/
http://www.muzeumsemenec.cz/
http://spolkovydum.slavonice.cz/
http://www.kaminky.org/
http://www.koumak-os.webnode.cz/
http://www.sms-tabor.cz/
http://spolekpratelpavku.webnode.cz/
http://www.tkpisek.com/
http://www.lptdrazicky.cz/
http://www.tabor-albrechtice.cz/
http://www.vetrnici.cz/
http://www.svetfantaziezu.cz/
http://www.domavlese.cz/
http://www.talindetem.cz/
http://www.thinkyoga.cz/
http://www.to-jezci.cz/
http://www.ateliertvor.cz/
http://www.canisterapie.org/
http://www.cegv-cassiopeia.cz/
http://www.1strediskozalesak.cz/
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63 Zážitek i užitek o.s.   

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

65 Komunitní základní škola Starhill, z.s. www.skolastarhill.cz 

Nové členské spolky v roce 2018 

V průběhu roku 2018 přijal RADAMBUK za své členy 6 nových 
členských organizací. 
 

 Lesní klub U tří soviček z.s. 
 Cedems z.s. 
 Rybářský spolek Rybařík 
 Mateřské a rodinné centrum Vrábče, z.s. 
 Think yoga 
 Komunitní základní škola Starhill, z.s. 

 

Pojištění členských spolků prostřednictví ČRDM 
na období 2018 

 
RADAMBUK je členem ČRDM a nabízí svým členským spolkům bezplatné 
pojištění, které uzavřela ČRDM s Generali pojišťovnou. 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.  

Jednání Výkonných orgánů v roce 2018 

Předsednictvo Valné shromáždění 

24. 1. 2018 23. 10. 2018 

24. 4. 2018  

25. 6. 2018  

25. 9. 2018  

 

http://www.zeme-nezeme.cz/
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Výkonné orgány  roce 2018  

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.  

 
Kontrolní komise  
předseda: Bc. Rostislav Kuboušek - Myslivecké sdružení Obora Nový Dvůr 
členové:  Radko Mikulenka - Spolek Medvědí šlápoty - Tábor 

Lucie Tomková - Koníček, o.p.s. 

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 2018 zajišťoval provoz kanceláře předseda Ing. 
Peter Padúch a vedoucí kanceláře Mgr. Kateřina Babická. 
Činnost Informačního centra pro mládež Č. Budějovice 
řídila vedoucí ICM Č.B. Dana Vitásková, DiS. do září 2018, 
v ICM Č.B. se střídalo v průběhu roku několik pracovníků, 

jejichž pracovní místa byla podpořena z příspěvků projektů Úřadu práce, společnosti 
Attavena o.p.s. a BFZ. Při zajištění akcí pomáhali brigádníci a dobrovolníci z řad členských 
spolků.   
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Informační centrum pro mládež České Budějovice (ICM Č.B.) 

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 
2018 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, vydávají 
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 kroniky 
a ročenky, výrobu placek – buttonů 
se špendlíkem, magnetů, zrcátek, klíčenek 
a otvíráků s libovolnými motivy. ICM Č.B. je 
prodejním místem vstupenek na kulturní 
a společenské akce – CB systém a Ticketportal, 
nabízí prodej slevových Evropských karet 
mládeže EYCA, je oficiálním distribučním místem 

Kapesních katalogů volného času- KAPKA.  
MŠMT udělilo v roce 2018 ICM Č. B. již podruhé 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. 2021.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icmcb.cz/obhajili-jsme-certifikat-kvality-udelovany-msmt/certifikat-icm-2021-obr/
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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. propaguje své služby prostřednictvím webových stránek - www.icmcb.cz. Veřejnost 
informuje také na facebookové stránce ICM České Budějovice.  
 
Kontaktní adresa:  Husova tř. 622/45, 370 05 Č. Budějovice  
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 – 16.00 hodin 
Středa:  8.00 – 16.00 hodin 
Čtvrtek:  8.00 – 18.00 hodin 
Pátek:  8.00 – 15.00 hodin 

 

 

 

  

mailto:icmcb@radambuk.cz
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Část III. 

Činnost a akce RADAMBUK a ICM Č. B. 

24. 1. 2018 – Jednání předsednictva RADAMBUK 
Předsednictvo přijalo nový členský spolek Cedems 
z.s. z Českých Budějovic a přijalo dva nové 
dokumenty - Spisový a skartační řád RADAMBUK a 
Platový řád RADAMBUK.  
 
 
 
 
 
 
20. 1. 2018 – Hry bez hranic 
Den plný netradičních her a soutěží, kterého se 
zúčastnilo 30 dětí a 3 vedoucí.  
 
 
 
 
 
 
 

 
27. – 28. 1. 2018 – Kurz Instruktor rádce, oddílu 
Instruktoři se zúčastnili školení 1. pomoci, 
přednášek z pedagogiky a psychologie, 
bezpečnosti práce a požární ochrany, 
hospodaření, systém práce v oddíle a motivaci 
do svých oddílů mohli načerpat při hrách 
zážitkové pedagogiky. Na závěr 24 instruktorů 
úspěšně splnilo písemný test. 
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28. – 31. 1. 2018 – Kurz Instruktor lyžování  
Kurz pořádaný ve spolupráci se vzdělávacím 
střediskem BP SPORT se konal v Chotouni v Jílové u 
Prahy. Kurzu se zúčastnili 2 vedoucí ze spolku 
Albrechtický Vltavínek.  

 
 
 
 

 
 
10. - 11. 2. 2018 – kurz Vedoucí dětského kolektivu 
Kurz úspěšně absolvovalo písemným testem 25 
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. 
 
 

 
5. 2. 2018 – Tvoření s NZDM  

Informační centrum pro mládež Č.B. 
uvítalo 15 dětí z NZDM Charita České 
Budějovice. Děti si přišly vyzvednout 

výhru za fotografickou soutěž „Budějcká hřiště, 
navštivte nás příště!!, kterou ICM Č.B. vyhlásilo a 
zároveň navštívily valentýnskou tvořivou dílnu.  
 
 
12. 2. 2018 – Valentýnská tvořivá dílna 

Výtvarnou dílnu navštívilo 15 dětí z 
Dětského diagnostického ústavu a 
Dětského domova v Homolích dětí a 2 

vychovatelé. Děti si vyráběly přáníčka Valentýnky a 
další valentýnské srdíčkové dekorace pro své blízké.  
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23. 2. 2018 – Seminář vedení účetnictví ve spolcích 
– účetní uzávěrka 
Na semináři lektorka Markéta Fraitová z účetní 
firmy PRODIMO a účetní spolku Pionýr z.s. 
odpovídala na otázky účastníků semináře, které se 
týkaly zejména inventur, účetní uzávěrky a 
daňového přiznání. Semináře se zúčastnilo 6 
vedoucích. 
  
 
 
2. 3. 2018 – Školení vedoucích zaměstnanců spolků 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně 
Proškoleným vedoucím zaměstnancům ze spolků 
bylo na základě znalostního testu uděleno 
Osvědčení o absolvování školení pro vedoucí 
pracovníky o požární ochraně a bezpečnosti práce. 
Vyškoleno bylo 8 účastníků ze spolků RADAMBUK. 

 
7. 3. 2018 - Projektový seminář  Mládež kraji – 
Jihočeský kraj 2018 
16 zájemců o přidělení finanční podpory z MŠMT na 
projekty Mládež kraji získalo informace z oblasti 
projektového managementu, realizace projektů a 
vyúčtování projektů.  
 
 
 
 
 
24. 3. 2018 - 4. ročník Medvědího turnaje ve 
vybíjené  

Turnaj pořádal spolek Medvědí šlápoty 
Tábor ve spolupráci s RADAMBUK 
v Táboře. Turnaje se zúčastnilo 133 
hráčů a organizátorů, poháry vítězů si 

odnesly spolky Spolek Děti Řepice z.s.  v nejmladší a 
starší kategorii a  Pionýr z.s.- Pionýrská skupina Zliv 
v mladší kategorii.  
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4. 4. 2018 - Kyberšikana a virtuální svět 
 
 
 

Besedy na téma Kyberšikana a virtuální svět se 
zúčastnilo 32  dětí a mladistvých ze spolku T.O. Ježci 
z.s. Za zajímavý program děkujeme Mgr. Nicole 
Emrové z organizace THEIA krizové centrum o.p.s.. 
 

 
6. - 8. 4. 2018 - kurz Hlavní vedoucí dětského 
tábora s akreditací MŠMT 
Účastníkům kurzu lektoři předali vědomosti a 
dovednosti potřebné pro vykonávání funkce Hlavní 
vedoucí na dětských táborech. Po úspěšných 
písemných testech obdrželo všech 22 účastníků 
kurzu osvědčení k vykonávání této funkce. 
Vzdělávací program byl zaměřen na rozvoj 
kompetencí nezbytných pro pořádání a vedení 
dětských táborů, s využitím metod interaktivní a 
prožitkové pedagogiky.  

 
7. 4. 2018 – ICM Č. B. na Mezinárodním dni Romů 
v Salesiánském středisku DDM Č.B. 

 Pro návštěvníky akce byl připraven 
bohatý kulturní program – vystoupení 
romských hudebníků, tvořivé a 

pohybové aktivity pro děti, slaňování z věže kostela, 
občerstvení u ohně a ochutnávka romských 
specialit. Návštěvníci si ve stánku ICM Č.B. mohli 
vyrobit placky s romskými symboly. 

 
12. 4. 2018- Pošťácká pohádka 
108 dětí a vedoucích ze spolků RADAMBUK 
navštívilo generální zkoušku divadelní pohádky 
Pošťácká pohádka, kterou připravila Marešova 
divadelní společnost v Divadle U Kapličky v Českých 
Budějovicích.  
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14. - 15. 4. 2018 – kurz Instruktor, rádce, oddílu 
Druhý letošní kurz pro instruktory a rádce oddílů 
úspěšně absolvovalo 25 instruktorů. 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.  
 
14. 4. 2018 - RADAMBUK a ICM Č.B. na Dětské 
sobotě na TRAVELFESTU  

Dětská sobota byla doprovodnou akcí 
veletrhu cestovního ruchu Travelfestu 
na českobudějovickém Výstavišti. Na 
akci byl připraven bohatý soutěžní 

program pro děti od organizací, které se věnují 
dětem a mládeži.  
 

 
10. 4. 2018 – Veletrh pracovních příležitostí EURES 
European Jobday 2018 

11. ročníku veletrhu pracovních 
příležitostí se v menze Jihočeské 
univerzity zúčastnilo také ICM Č.B. 

Pracovníci ICM poskytovali informace o svých 
službách, ISM a Eurodesku. Nabízeli propagační 
materiály a brožury NICM věnující se studiu a práci 
v zahraničí. 
 
9. 5. 2018 – Volnočasové odpoledne v ZŠ Větřní 
ICM České Budějovice v družině Základní školy 
Větřní připravilo pro děti plackování. Děti si 
vyráběly odznáčky, magnetky a klíčenky. Po tvoření 
byly seznámeny s činností ICM a aktuálně 
probíhající výtvarnou soutěží Naše země stoletá. 
 
 
 
 

http://www.icmcb.cz/wp-content/uploads/2018/05/DSC_0009.jpg
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3. 5. 2018 - Kyberšikana 
Besedy s Mgr. Nicol Emrovou z organizace THEIA, 
o.p.s. s na téma kyberšikana se zúčastnily skupiny 
dětí a mládeže ze Střediska výchovné péče v Českých 
Budějovicích a Dětského diagnostického ústavu 
v Homolích. 
 
 
 
24. 4. 2018 – Jednání předsednictva RADAMBUK 
Předsednictvo RADAMBUK na jednání přijalo 3 nové 
členské spolky: Lesní klub U tří soviček z.s., Rybářský 
spolek Rybařík, Mateřské a rodinné centrum Vrábče, 
z.s. Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu Kontrolní 
komise RADAMBUK za rok 2017. 
 
 
 
 
 
 
12. 5. 2018 - Opakovací kurz Zdravotník 
zotavovacích akcí 2018 
7 účastníků ze spolků úspěšně absolvovalo 
Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí, který 
lektoroval Mgr. Jan Sattran ze vzdělávací instituce 
PRESA s.r.o.  
 
 
 
 
 
10. – 13. 5. 2018 - Kurz Instruktor cykloturistiky  
1 účastník z členských spolků RADAMBUK absolvoval 
vzdělávací kurz Instruktor cykloturistiky. Kurz 
organizoval BP Sport České Budějovice, který je 
držitelem akreditace MŠMT. Kurz probíhal v Lipně 
nad Vltavou.  
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15. 5. 2018 - Štáb organizátorů akce BAMBIFEST 
Organizátoři akce BAMBIFEST se sešli na 
českobudějovickém Výstavišti, kde se dohodli na 
rozmístění stánků v prostoru akce a na dalších 
organizačních podmínkách akce BAMBIFEST 
2018.  
 

 
 

 
25. – 26. 5. 2018 – BAMBIFEST 2018 
RADAMBUK připravil tradičně akci pro děti a 
mládež - BAMBIFEST České Budějovice. 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. Akce se konala letos nově v areálu 
Výstaviště v Českých Budějovicích, kde bylo 
postaveno pódium se zastřešeným hledištěm 
a lavičkami. Po celé dva dny se na pódiu střídala 
hudební, pěvecká, divadelní a taneční vystoupení 
dětí ze spolků dětí a mládeže, domů dětí a 
mládeže, mateřských, základních a uměleckých 
škol. Pro děti byla připravena bohatá nabídka 
aktivit ve stáncích - přehlídka možností pro volný 
čas, nabídky letních táborů, ukázky tábornických 

dovedností, nízké i vysoké lanové aktivity, 
prezentace Městské policie Č.B., Hasičského 
záchranného sboru Jihočeského kraje, Oblastního 
spolku Českého červeného kříže Č.B., BESIPu a 
Vodní záchranné služby ČČK Č.B., indiánské 
teepee, střelba z luku, slacklining, výroba placek 
– buttonů, boulderingová lezecká stěna, rodeo 
býk, hokejbalová hřiště a hokejbalový turnaj, 
maskot čáp Klapík, skákací hrady, kurzy angličtiny 
pro děti,  výuka bojových umění, opičí dráhy pro 
nejmenší, ukázky zážitkové akce s pejsky, 
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chemické a fyzikální pokusy, elektrokoloběžky, 
elektromobil TESLA, hry s koňskou tématikou, 
miniškolička práskání bičem, soutěž „Přelez, 
přeskoč, recykluj“, workshop na téma 
„Neplýtváme“, venkovní verze hry lasertag. Po 
celém areálu akce si mohly děti vyzkoušet hru a 
svou přesnost při střelbě z laserové zbraně na cíl, 
montessori aktivity, pocitový chodníček, kvízy a 
hlavolamy, výtvarné tvoření, zajímavosti z říše 
rostlin, jízdy na kanoích a raftech, sportovní 
soutěže, hry o Českých Budějovicích, RC auta, 
návštěvníci mohli navštívit historické vojenské 
kluby, výstavu čs.legií, hrát fotbal v zorbingových 
koulích a hrát spoustu 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 zábavy, her a poznání.  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.  
BAMBIFEST 2018 navštívilo téměř 6 000 
návštěvníků. Program ve stáních připravilo 236 
organizátorů ze 43 organizací, na pódiu akce 
vystoupilo 660 účinkujících z 38 organizací a 
souborů, kteří představili 43 pěveckých, 
hudebních, recitačních nebo tanečních 
vystoupení  
 

15. 3. - 13. 5. 2018 - Výtvarná soutěž Naše země 
stoletá 
K příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatné 
Československé republiky vyhlásilo Informační 
centrum pro mládež České Budějovice výtvarnou 
soutěž pro děti a mládež na téma „Naše země 
stoletá“.  
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15. 5. 2018 - Den rodiny  
 Informační centrum pro mládež Č. B. se 
zúčastnilo oslav Dne rodiny. Již třetí 
ročník této akce pořádala sociálně 

aktivizační služba pro rodiny s dětmi Sasanka ve 
spolupráci s nízkoprahovým zařízením pro děti a 
mládež Srdíčko - Jiloro. ICM doplňovalo připravený 
hudební a taneční program svými volnočasovými 
aktivitami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. - 20. 5. 2018 a 1. - 3. 6. 2018- Kurz Zdravotník 
zotavovacích akcí 
12 vedoucích z dětských spolků absolvovalo 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.  
 
 
 

 
4. 6. 2018 - Kurz první pomoci pro děti a mládež 
21 dětí  z Dětského diagnostického ústavu 
v Homolích absolvovalo kurz 1. pomoci, který 
připravil RADAMBUK  pod vedením zkušeného 
lektora Oblastního spolku Českého červeného kříže. 
Děti si vyzkoušely první pomoc, přivolání záchranné 
služby i zastavení krvácení. Nechyběly ani praktické 
rady na léto, jak se bránit úpalu a úžehu, jak pomoci 
kamarádovi nebo jak správně odstranit klíště. 
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9. - 10. 6. 2018 – kurz instruktor, rádce oddílu 
3. vzdělávací kurz roku 2018 pro instruktory a rádce 
oddílů absolvovalo 17 instruktorů, kteří  získali 
znalosti z oblasti 1. pomoci, pedagogiky a 
psychologie, bezpečnosti práce s dětmi,....v praktické 
části získali inspiraci pro přípravu programu a 
organizaci her. 
 
 
 
 
12. 6. 2018 - kurz Řešení mimořádných událostí na 
akcích s dětmi a mládeží 

RADAMBUK připravil ve spolupráci 
s Hasičským záchranným sborem JčK a 
Policií ČR vzdělávací kurz pro 23 
vedoucích ze spolků. Vedoucí vyslechli 
přednášky Ohlášení mimořádné události, 

Psychologická podpora a Informování médií při 
tragické události, Příprava na evakuaci, Činnost PČR – 
pátrací akce. 

 
25. 6. 2018 – jednání předsednictvo RADAMBUK 
Předsednictvo přijalo nový členský spolek Think 
Yoga, vzalo na vědomí Výroční zprávu RADAMBUK za 
rok 2017 a informace o certifikaci MŠMT, kterou 
prošlo ICM Č.B.  
 
 
 
 
 
 
26. 6. 2018 – schůzka projekt Šablony pro NNO 
Na informační schůzce k připravované výzvě MŠMT 
OP VVV pro nestátní neziskové organizace - Šablony 
pro NNO získalo 12 zájemci ze spolků RADAMBUKu 
informace o projektu a o aktivitách, které budou mít 
spolky možnost realizovat.  
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1. 6. 2018 - Dětský den s centrem ARPIDA 
Centrum ARPIDA pomáhající 
rodinám, které pečují o děti a 
mladistvé s tělesným 

a kombinovaným postižením, připravilo pro 
všechny své malé klienty Dětský den. Akci 
podpořilo Informační centrum pro mládež České 
Budějovice, které dětem nabídlo zábavný 
volnočasový program.  

 
 

4. – 5. 6. 2018 - Plackování na keramice 
Informační centrum pro mládež České 
Budějovice představilo své služby 
dětem a mládeži z keramického 

kroužku v budově Divadla U Kapličky. Účastníci se 
mohli těšit na volnočasový program, ze kterého si 
odnášeli placky s vlastními motivy. Akce se 
uskutečnila 4. a 5. 6. 2018, zúčastnilo se jí 15 dětí.  
 
 
 
14. 6. 2018 - Sportovní odpoledne 

Dětem a dospívajícím z Dětského 
diagnostického ústavu v Homolích 
připravilo Informační centrum pro 

mládež České Budějovice odpoledne zážitkových 
aktivit – střelbu z laserové zbraně a slacklining. Akce 
se uskutečnila v sále Divadla U Kapličky a zúčastnilo 
se jí 20 dětí a 2 vedoucí.   
 
 

 
Letní plackování na příměstských táborech 

V letních měsících navštívily Informační 
centrum pro mládež v Českých 
Budějovicích děti z příměstských 

táborů spolků Pionýr z.s. a M-tes. Děti si vyráběly 
magnetky a buttony s vlastními motivy a odnášely si 
informace o službách ICM Č.B., které mohou 
využívat.  
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25. 6. 2018 -Certifikace MŠMT ICM Č.B.  

Náměstek pro řízení sekce sportu a 
mládeže potvrdil a schválil návrh 
Koordinační rady poskytovatelů 

informací pro mládež ze dne 25. 6. 2018 a MŠMT 
schválilo udělení certifikace pro ICM Č.B. 
Koordinační rada poskytovatelů informací pro 
mládež doporučila poskytnout certifikaci na období 
3 let, tj. na roky 2019 až 2021.  
 
 
20. 9. 2018 – Den čisté mobility - Energy Centre 
České Budějovice  

RADAMBUK a ICM Č.B. se zúčastnili akce 
Den čisté mobility na českobudějovické 
náplavce, kterou  v rámci Evropského 

týdne mobility pořádalo Energy Centre Č. 
Budějovice 
 
 
 
27. – 30. 9. 2018 - Dobrovolníci na 72 hodin 
v Bosně 
V rámci dobrovolnického projektu 72 hodin, který 
v České republice organizuje Česká rada dětí a 
mládeže se vydalo 7 účastníků ze spolků 
RADAMBUK pomáhat do Bosny. Cílem bylo 
Sarajevo. Naši dobrovolníci byli ubytováni v 
Arcidiecézním centru pro mládež Jana Pavla II. a 
seznámili se s organizátory projektu v Sarajevu. 
Dobrovolníci celý den pracovali v tamním 
komunitním centru, malovali zdi, uklízeli tělocvičnu 
atd. a někteří pořádali v nákupním centru Konzum 
charitativní sbírku jídla pro uprchlíky. Druhý den 
v horách pomáhali organizovat závod, jehož výtěžek 
šel Červenému kříži, nakládali občerstvení a 
organizovali parkování aut. Běh měl hodně 
sponzorů, kteří poskytli jídlo a peníze Červenému 
kříži.  
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25. 9. 2018 – jednání předsednictva RADAMBUK 
Předsednictvo přijalo 65. členský spolek RADAMBUK – Komunitní základní školu Starhill, z.s., 
schválilo Rozpočet RADAMBUK na rok 2018, Směrnici o platbách kurzů a akcí č. 12-2018 a 
změnu Ceníku služeb ICM Č.B.  

7. 10. 2018 – Muzikál Tři mušketýři v Praze 
55 dětí a 10 vedoucích z členských spolků 
RADAMBUKu navštívilo Prahu a muzikál Tři 
mušketýři v Divadle Brodway.  

 

 

 
9. 10. 2018 – Indiáni v Homolích – 72 hodin 
Dobrovolníci z RADAMBUKu a ICM Č. Budějovice v 
Dětském diagnostickém ústavu v Homolích připravili 
pro děti indiánské odpoledne. Děti si vyráběly 
indiánské čelenky, střílely z luku, chytaly ryby, 
poznávaly stopy zvířat a vyráběly indiánský totem a 
indiánskou vesnici. Akce se zúčastnilo 30 dětí z 
Dětského domova, DDÚ a ze Střediska výchovné 
péče s 9 vedoucími. 
 
12. 10. 2018 – 72 hodin - Uklidíme Branišovský les 
RADAMBUK se akcí Uklidíme Branišovský les 
zapojil do celorepublikového dobrovolnického 
 projektu ČRDM s názvem 72 hodin. 72 hodin jsou 
tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR 
konaly v letošním roce v termínu od 11. do 14. října. 
Kdykoli během těchto 72 hodin se dobrovolníci po 
celém Česku pustili do aktivit, které pomohly 
druhým, přírodě či okolí.  

Akce Uklidíme Branišovský les se konala v lese za 
sídlištěm Máj v Českých Budějovicích. Celkem 180 
dobrovolníků vybavených pytli a rukavicemi 
 vyčistilo prostory konečné zastávky autobusů na 
sídlišti Máj a Branišovský les.  
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10. 10. 2018 - Léto v USA – 1. část 
V prostorách ICM ČB se uskutečnila 
přednáška o cestování do USA ve 
spolupráci s agenturou Work and 
Travel, která proběhla v rámci 

kampaně Time to Move 2018, kterou pořádá 
Eurodesk. Dorazilo 15 posluchačů. 
 
23. 10. 2018 studenti Jihočeské univerzity v Íčku 

ICM Č.B. navštívili studenti 1. 
ročníku Teologické fakulty oboru 
Pedagogika volného času v rámci 
studia předmětu Exkurze do 

neziskové organizace. Exkurze proběhla formou 
prezentace o ICM Č.B. a RADAMBUKu a zúčastnilo 
se jí 50 studentů.  
 
 
 
23. 10. 2018 – Valné shromáždění RADAMBUK 
zasadilo Strom svobody 

RADAMBUK se připojil k oslavám 
100. výroční vzniku Československa. 
Zástupci spolků se sešli na Valném 

shromáždění a na jeho začátku za zpěvu sborů ZŠ 
Čestice a M-centra pro mladou rodinu z.s. 
slavnostně zasadili před Divadlem U Kapličky v 
Českých Budějovicích Strom svobody - lípu. 
Stromy svobody symbolizují vznik Československé 
republiky a v letech 1918 a 1919 jich lidé vysadili 
tisíce. Strom svobody slavnostně zasadilo 50 dětí a 
vedoucích ze spolků RADAMBUK. Jednání 
delegátů Valného shromáždění pokračovalo. Na 
programu jednání byl Plán činnosti RADAMBUK na 
rok 2019, schválení Výroční zprávy za rok 2017, 
účetní uzávěrky za rok 2017 a zprávy Kontrolní 
komise za rok 2017. Valného shromáždění se 
zúčastnilo 16 delegátů z členských spolků.  

 
 
 

https://eurodesk.eu/projects/timetomove/
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30. 10. 2018 – přednáška Léto v USA – 2. část 
Na další z cyklu přednášek o 
možnostech cestování do USA s 
angenturou Work and Travel, která 
proběhla v rámci kampaně Time to 

Move 2018 dorazilo 5 posluchačů, kteří si vyslechli  
přímé účastníky pobytu v USA. 
 
 

 
5. 11. 2018 – Halloween s čápem Klapíkem 
15 dětí, 2 vychovatelé a 6 zaměstnanců 
RADAMBUKu a ICM Č.B. oslavilo svátek Halloween. 
Pro děti a mládež z Dětského diagnostického ústavu 
v Homolích  byla připravená výtvarná dílna, kde si 
vyráběly masky, různé dekorace - duchy, pavouky a 
kostlivce.  
 
 

 
13. 11. 2018, 20. 11. 2018 – Léto v USA – 3. část a 
4. část 

 
V Informačním centru pro mládež Č.B. 
se konaly 3. a 4. přednáška Work and 

Travel. Účastnice Camp Leaders Patricie vyprávěla o 
svých zážitcích a zkušenostech, které nasbírala při 
své tříměsíční cestě do Ameriky.  
 
 

 
Fotografická soutěž Na cestách 

 
Informační centrum pro mládež 
České Budějovice ve spolupráci s 

Eurodeskem vyhlásilo fotografickou soutěž „Na 
cestách“. Soutěž byla pořádána v rámci 
kampaně Time to Move 2018. Fotografické 
soutěže se zúčastnilo 10 účastníků. Fotilo se  na  
Kleti, v Boubínském pralese, Jeseníkách,  Bosně, 
Londýně  i  USA. Všechny fotografie byly oceněny. 

https://eurodesk.eu/projects/timetomove/
https://eurodesk.eu/projects/timetomove/
https://timetomove.eurodesk.eu/
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11. 12. 2018 - Vánoční setkání v RADAMBUKu 
Vedoucí z členských spolků se sešli v klubovně 
RADAMBUKu, aby společně poseděli u dobrého jídla 
a vánočního punče a zhodnotili uplynulý rok činnosti 
s dětmi a mládeží. Setkání se zúčastnilo 25 
vedoucích.  
 
 
 
 
 
1. 12. 2018 - Vánoční setkání v Divadle U Kapličky 
1. adventní víkend strávily děti z členských spolků 
RADAMBUKu v Divadle U Kapličky v Českých 
Budějovicích. Děti uvítal Mikuláš, anděl a čerti a 
hodné děti odměnil sladkostí a malým dárečkem. 
Od 11 hodin začalo divadelní představení divadla 
Pohádková rezervace s názvem Zákrok. Po  obědě 
mohly děti navštívit vánoční výtvarnou dílnu. 
Setkání se zúčastnilo 120 dětí a 15 vedoucích.  
  
 
1. – 2. 12. 2018 a 15.-16. 12. 2018 – kurz Instruktor 
lezení na umělých stěnách 
2 vedoucí z členských spolků se zúčastnili během 
dvou prosincových víkendů kurzu Instruktor lezení 
na umělých stěnách, který uspořádal RADAMBUK 
ve spolupráci se vzdělávacím střediskem BP sport.  
 
 
Drátenický šperkařský kroužek v ICM Č.B. 

Během prosince se v ICM Č.B. konal 
drátenický kroužek (28. 11., 5. 12., 12. 
12., 19. 12. 2018). Kroužek vedla 

lektorka Michaela Šimonová. Účastníci si vytvořili 
sadu šperků pomocí techniky gizmo a ketlování. 
Poslední lekce byla vánoční, kde se vyráběly 
vánoční ozdoby. 
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Sbírka brýlí pro Afriku 2018 
 

RADAMBUK již 3. rokem pořádal ve spolupráci s Dětskou organizací 
Fénix o.z. veřejnou sbírku Brýle pro Afriku. V roce 2016 jsme v ČR 
sebrali 464 kusů, v roce 2017 1593 kusů brýlí a 464 kusů pouzder na 

brýle. K 1.9.2018 jsme za rok 2018 nasbírali 1890 kusů brýlí a 430 pouzder. 23. 1. 2019 jsme 
úspěšně dopravili do Bratislavy 2433 ks brýlí a 597 ks pouzder k dalšímu zpracování. Za rok 
2019 se nám tedy podařilo nasbírat neuvěřitelný počet brýlí. Celkem 4323 ks brýlí a 1027 ks 
pouzder. Zabalené brýle a pouzdra jsme dovezli do Bratislavy do Dětské organizace Fénix, 
která je předala optikům k roztřídění a opravám a poté organizaci Lions Club 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.  

http://www.jihocesketabory.cz/
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Středisko vzdělávání „MAJÁK“v roce 2018 
 

RADAMBUK je díky certifikaci MŠMT oprávněn organizovat akreditované vzdělávání hlavních 
vedoucích zotavovacích akcí, v letošním roce zorganizoval 14 vzdělávacích akcí zejména pro 
zájemce z členských spolků, ale také pro veřejnost. 
 

Kurz Termín Počet účastníků 

Instruktor rádce oddílu č. 1 26. - 28. 1. 2018 24 

Instruktor lyžování 28. - 31. 1. 2018  2 

Vedoucí dětského kolektivu 9. - 11. 2. 2018 25 

Seminář vedení účetnictví ve spolcích 23. 2. 2018 6 

Školení BOZP a PO vedoucích zaměstnanců 

spolků 
2. 3. 2018 8 

Hlavní vedoucí dětského tábora 6. - 8. 4. 2018 22 

Instruktor rádce oddílu č. 2 14. - 15. 4. 2018 25 

Kurz Instruktor cyklistiky a cykloturistiky 10 – 13. 5. 2018 1 

Opakovací Kurz zdravotník zotavovacích akcí 12. 5. 2018 7 

Zdravotník zotavovacích akcí 
18. - 20. 5. 2018  

a 1. - 3. 6. 2018 
12 

Instruktor rádce oddílu č. 3 9. - 10. 6. 2018 17 

Kurz 1. pomoci pro děti 4. 6. 2018 21 

Kurz Řešení mimořádných událostí na akcích 

s dětmi a mládeží 
12. 6. 2018 23 

Kurz Instruktor lezení na umělých stěnách 
1. – 2. 12. a 15. – 

16. 12.2018 
2 
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Mládež kraji – Jihočeský kraj 2018 
 

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 2018 Radě dětí a mládeže 
Jihočeského kraje na jednotlivé projekty mládeže dotaci ve výši 200 
000 Kč a Jihočeský kraj dotaci ve výši 20 000 Kč. Dotace byly 

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

Projekty roku 2018 Mládež kraji – Jihočeský kraj 
 

V roce 2018 RADAMBUK zrealizoval spolu s 206 mládežnickými realizátory 13 projektů pro 
2 166 účastníků (děti, mládež a dospělí 
 

Název projektu Dotace hrazená MŠMT  

Dotace hrazená Jihočeským 

krajem 

Bradavický turnaj 
25 000,00 Kč  3 000,00 Kč  

Lokální AVON pochod České 
Budějovice 5 000,00 Kč   

Charitativní akce pro 
HAIMA Č.B. 2 500,00 Kč   

Dětská párty v Řepici 30 600,00 Kč   

Koncert zpěváka Milana 
Peroutky a kapely Perutě 40 000,00 Kč   

Hry bez hranic a neb nauč 
se hrát v týmu 15 000,00 Kč   

S vodou trochu jinak 23 000,00 Kč  2 000,00 Kč  

Jezdecký den 17 000,00 Kč  1 650,00 Kč  
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Kde se všude skrývá 
matematika IV. 15 000,00 Kč   

Strašidlohraní 6 400,00 Kč   

Na vodě 6 000,00 Kč   

Pohádkový les 3 000,00 Kč   

Děti slaví svátek 11 500,00 Kč  13 350,00 Kč  

Celkem 200 000 Kč 20 000 Kč 

 
1. Projekt Bradavický turnaj 2. – 5. 8. 2018 
Víkendový pobyt pro děti a mládež na motivy 
známých knih o Harrym Potterovi. Akce se 
zúčastnilo 40 účastníků ve věku 8 - 18 let a 
připravilo jí 10 dobrovolníků.  
 
 
 
 
 

 
2. Projekt 2. ročník lokálního pochodu AVON na 
podporu boje proti rakovině prsu 16. 6. 2018 
Charitativní akce - pochod na podporu boje proti 
rakovině prsu. Organizátoři vybrali částku  79.227,-
Kč , pochodu se zúčastnilo více než 250 účastníků a 
21 dobrovolníků organizátorů.  
 

 
3. Projekt Charitativní akce pro HAIMA Č.B. 18. 11. 
2018 
Charitativní sportovní akce pro spolek HAIMA České 
Budějovice, který pomáhá dětským pacientům a 
jejich rodinám léčících se na hematoonkologickém 
oddělení Nemocnice České Budějovice. Výtěžek v 
částce 15.058-, předali organizátoři spolku HAIMA. 

Akci připravilo 35 dobrovolníků a zúčastnilo se jí 258 návštěvníků, lektorů, cvičenců a 
vystupujících.  
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4. Projekt Dětská párty v Řepici 2. 6. 2018 
Akce pro děti a mládež v obci Řepice, organizátoři 
zajistili vystoupení kouzelníka, střelnici s lukem, 
aquazorbing, kreativní dílny a mnoho dalších aktivit. 
Akci pomáhalo organizovat 35 dobrovolníků, kteří 
připravili program pro 300 dětí. 
 
 
 

5. Projekt Koncert Milana Peroutky a kapely 
Perutě – České Budějovice 25. 5. 2018 
Koncert zpěváka Milana Peroutky s kapelou Perutě. 
Na závěr koncertu uspořádali organizátoři pro 
fanoušky autogramiádu. Koncertu se zúčastnilo cca 
700 návštěvníků.  
 
 
 
 
6. Projekt Hry bez hranic a neb nauč se hrát v týmu 
2. – 4. 11. 2018  
Víkendová akce pro děti a mládež s netradičními 
týmovými hrami v přírodě i v místnosti. Pro 30 
účastníků připravilo 5 dobrovolníků netradiční 
soutěže a aktivity, které musel každý tým společně 
splnit.  
 
 
 
7. Projekt S vodou trochu jinak 17. – 24. 7. 2018 
Projekt tvořily 3 akce pro děti a mládež - splutí řeky 
Otavy na raftech a aquazorbing. V první části  vodáci 
vyrazili na splutí řeky Otavy ze Sušice do Střelských 
Hoštic. V druhé části byl od firmy pronajat 
aquazorbing a děti si vodu užily z vnitřní strany 
velké koule. Třetí částí byla opět jízda na raftech. 
Celkem se projektu zúčastnilo 217 dětí a mládeže a 
20 organizátorů. 
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8. Projekt Jezdecký den 30. 8. 2018 a 6. 10. 2018 
Projekt se skládal ze 2 akcí-  Sportovní den a 
Zábavný jezdecký den pro děti a s tematikou 
jezdeckých soutěží na koních. První akce se konala 
na statku ve Skřidlech u Velešína a celkem se jí 
zúčastnilo 14 dětí. Sportovní den se konal také na 
statku ve Skřidlech a pro děti byly připraveny různé 
hry a soutěže, které procvičily nejen jejich rychlost, 

obratnost, fyzickou zdatnost, ale i paměť, slovní zásobu a řadu dalších dovedností. Akce 
Sportovní den se zúčastnilo 15 dětí a projekt realizovalo 6 dobrovolníků. 
 

9. Projekt Kde se všude skrývá matematika 9. 11. 
2018 
Projekt představil žákům a studentům zajímavé 
oblasti aplikované matematiky, probíhal na 
Ekonomické fakultě JU. Žáci si vyzkoušeli a odvodili, 
jak díky matematickým algoritmům lze vyhrát 
například i počítačovou hru, přijít na princip 
šifrování či poskládat parketáže. Celé akce se 
zúčastnilo 100 žáků z pěti základních škol, 10 
přednášejících a 16 dobrovolníků. 

 
10. Projekt Strašidlohraní 26. 10. 2018 a 1. 12. 2018 
Pro děti Základní školy Větřní a Kájov připravili 
organizátoři akce zaměřené na oslavu svátku 
Halloween. Připravili výtvarnou dílnu, kde si děti 
vyráběly různé dekorace a masky. Výtvarnou dílnu 
navštívilo 50 dětí. Druhou akcí byl Turnaj se strašidly 
ve florbalu, baseballu a turnballu na ZŠ Kájov. 
Turnaje se zúčastnilo 40 dětí, 4 vedoucí a projekt 
připravilo 6 dobrovolníků.  

 
11. Projekt Na vodě 9. 9. 2018 
Akce pro děti a mládež - splutí řeky Vltavy na lodích 
s výukou vodáctví. Začátek trasy byl u jezu ve Zlaté 
Koruně, cíl v Boršově nad Vltavou. Účastníci si 
osvojili základní pravidla vodáctví, bezpečnosti při 
sjíždění řek, správnou techniku pádlování, vodáckou 
terminologii, základy záchrany tonoucího a první 
pomoc. Splutí řeky Vltavy se zúčastnilo 25 dětí a 
mládeže, 2 vodáčtí instruktoři a 3 dobrovolníci. 
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12. Projekt Pohádkový les 8. 6. 2018  
Akce pro rodiny s dětmi v lese za sídlištěm Máj v Č. 
Budějovicích. Na připravené stezce v lese na 10 
stanovištích měli rodiče s dětmi plnit připravené 
úkoly, téma celé akce byly Večerníčky. Akce se 
zúčastnilo 67 dětí s rodiči a připravilo jí 20 
organizátorů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. Děti slaví svátek 3. 6. 2018 
Výlet do Housova Mlýna a do ZOO Tábor ke Dni 
dětí. V Housově mlýně byly pro děti připraveny 
husitské hry, molitanová bitva, povídání o 
husitských zbraních a prohlídka filmové zbrojnice. 
Po obědě děti zdolaly schody rozhledny Hýlačka a 
odpoledne strávilo 40 dětí a 10 dobrovolníků v 
ZOO Tábor. 
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Část IV. – Hospodaření 
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Část V - Závěr 
 

Děkujeme za spolupráci 
 
RADAMBUK děkuje za spolupráci v roce 2018 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 
 Městská policie České Budějovice 
 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. 
 Potravinová banka Jihočeského kraje z.s. 
 Vodní záchranná služba ČČK Č. Budějovice p.s 
 DECATHLON 
 Europe Direct České Budějovice 
 Československá obec legionářská z.s., Jednota Č.B. 
 Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice 
 ČSOB 
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Děkujeme za podporu 
 
Činnost RADAMBUK byla v roce 2018 podpořena v rámci dotací a grantů z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí – Evropský sociální 
fond, Jihočeského kraje, Statutárního města České Budějovice a Nadace ČEZ. 
RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. je velmi vděčna za poskytnuté 
finanční prostředky všem donátorům a sponzorům, 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 22.3. 2019   Ing. Peter Padúch 
       předseda RADAMBUK 


