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Rok 2019 v RADAMBUKu- 
Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

 

Milí přátelé, 
spolek RADAMBUK- Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. poskytoval v roce 2019 služby 
jak pro své členské organizace, ale také pro širokou veřejnost, provozoval Informační 
centrum pro mládež Č.B., organizoval společné akce členských organizací, akce pro 
veřejnost, poskytoval informační a poradenský servis, pořádal vzdělávací akce pro 
pracovníky s dětmi a mládeží, prezentoval činnost organizací dětí a mládeže mezi dětmi a 
rodiči, spolupracoval se spolky v zahraničí a realizoval s mládežnickými organizátory projekty 
Mládež kraji - kraj Jihočeský.  

RADAMBUK zastřešoval v roce 2019 64 členských 
organizací o celkovém počtu 5 864 členů, z toho       
4 157 počet členů do 18 let. Největší společnou akcí 
členských organizací byla tradiční květnová akce 
v Českých Budějovicích BAMBIFEST 2019. Celou akci 
provázelo sluníčko a přátelská atmosféra. 
Návštěvnost BAMBIFESTu byla letos opravdu 
rekordní – 10 200 návštěvníků. Program ve stáncích 
připravilo 227 organizátorů z 39 organizací, na pódiu 
akce vystoupilo 729 účinkujících z 66 organizací a souborů, kteří představili 73 pěveckých, 
hudebních, recitačních nebo tanečních vystoupení. Pro členské organizace jsme zorganizovali 
5. ročník Medvědího turnaje ve vybíjené o Putovní pohár RADAMBUKu, Vánoční setkání 
v Divadle U Kapličky a Vánoční setkání v RADAMBUKu.  

Členským organizacím jsme poskytovali pravidelný 
informační servis o novinkách v oblasti dětí a 
mládeže. Tyto informace jsme posílali i dalším 
organizacím a jednotlivcům, kteří projevili zájem. 
Každý měsíc jsme rozesílali elektronický měsíčník 
Klapíkův zpravodaj s informacemi z RADAMBUKu, 
ICM Č.B., MŠMT, ČRDM, Jihočeského kraje, 
Statutárního města České Budějovice a s dalšími 
informacemi. Pracovníci RADAMBUKu 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. 
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RADAMBUK byl i v letošním roce aktivním členem Komory Krajských rad dětí a mládeže a 
České rady dětí a mládeže, se kterými jsme spolupracovali na společných projektech – např. 
72 hodin, EYCA karty, Pojištění členských spolků…. 

Vzdělávací středisko MAJÁK - 
RADAMBUK v letošním roce 
organizovalo 10 vzdělávacích 
kurzů jak pro zájemce 
z členských organizací, ale 
také pro veřejnost. Počet 
proškolených byl 160 dětí a 
pracovníků s dětmi a mládeží.  

RADAMBUK propagoval činnost organizací, které pracují s dětmi a mládeží na území 
Jihočeského kraje, jejich akce, celoroční činnost a letní táborové činnosti. Propagaci činnosti 
a akcí členských spolků 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 pořádající tábory pro 
děti a mládež. Z akcí propagujících činnost dětských organizací jmenujme např. BAMBIFEST 
2019, Dětská sobota na Travelfestu, Výtvarná soutěž - 80. výročí Rychlých šípů, Uklidíme 
Branišovský les, Den čisté mobility, Indiáni v Homolích, Halloween s čápem…. Informační 
centrum pro mládež pořádalo osvětové přednášky na téma Kyberšikana a virtuální svět, 
Bezpečně v on-line prostoru, Staň se mladým evropským občanem, Demokracie a já a 
Šetříme potravinami. Do akcí jsme zapojovali také znevýhodněné děti a mládež, 
spolupracovali jsme s Dětským centrem ARPIDA, Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež 
Charity České Budějovice, Dětským diagnostickým ústavem a Dětským domovem v Homolích 
a se Střediskem výchovné péče. 

Do roku 2020 vcházíme s cílem zachovat a rozšířit 
nabídku služeb pro členské organizace a veřejnost, 
pokračovat v nabídkách vzdělávacích kurzů 
Vzdělávacího střediska MAJÁK dobrovolníkům a 
pracovníkům s dětmi a mládeží, pokračovat v 
realizaci 6. ročníku  projektu Mládež kraji a rozšířit 
spolupráci se zahraničními partnery. 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 
organizací i pro širokou veřejnost v Jihočeském kraji.  

  

http://www.radambuk.cz/
http://www.icmcb.cz/
http://www.jihocesketabory/
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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 
Datová schránka 7ebczmj 
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 , www.icmcb@radambuk.cz 

Část II. 

O nás 

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 byl 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; 

▪ 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; 



 

6 

 

▪ 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 RADAMBUKu kraje je pouze kolektivní. Členem RADAMBUKu se může stát každá 
právnická osoba založená na základě občanského zákoníku, která: 

▪ má své stanovy nebo jiné zakládací dokumenty v souladu se Stanovami RADAMBUKu; 
▪ 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. 

Členské organizace 

RADAMBUK zastřešoval v roce 2019 64 členských spolků o celkovém počtu 5 864 členů, 
z toho je 4 157 počet členů do 18 let.  

 

 

http://www.radambuk.cz/
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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 ABECEDA - Centrum volného času z.s. www.centrumabeceda.cz 

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

6 AZIMUT www.azimut8.eu 

7 Baby club Šikulka, z.s. www.sikulka.com 

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

9 BUDE SPORT, z.s. http://www.budesport.cz/ 

10 CB Dragons, z.s. www.cbdragons.cz 

11 Cedems z.s. www.cedems.cz 

12 DO SVĚTA z.s. www.dosveta.org 

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

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

15 Hudební škola Vojtěch o.p.s.   

16 HUGO divadelní klub z.s.   

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

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

19 Klub PAVUČINA  Vodňany, z.s. www.klubpavucina.cz 

20 Kocanďáci z.s. www.kocandaci.cz 

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

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

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

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

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

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

27 Mateřské centrum Mirotice, z.s. https://evzule.wixsite.com/rckasparek 

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

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

30 
Pionýr, z.s., Jihočeská krajská organizace 
Pionýra www.jihocesky-pionyr.cz/ 

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

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

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

http://www.albrechtickyvltavinek.cz/
http://www.14-predni-hlidka-royal-rangers.cz/
https://www.29ps.cz/
http://www.centrumabeceda.cz/
http://www.a-tom.cz/
http://www.azimut8.eu/
http://www.sikulka.com/
http://www.bezvaprazdniny.cz/
http://www.cbdragons.cz/
http://www.cedems.cz/
http://www.dosveta.org/
http://www.eccb.cz/
http://familyofmove.cz/
http://www.icmjh.cz/
http://www.klubpavucina.cz/
http://www.kocandaci.cz/
http://www.skolastarhill.cz/
http://www.konicekcb.webnode.cz/
http://www.kredance.cz/
http://www.lasergameclub.cz/
http://www.u3sovicek.cz/
https://evzule.wixsite.com/rckasparek
http://www.mc-maj.com/
http://www.m-tes.cz/
http://www.jihocesky-pionyr.cz/
http://www.poutnicikaplice.cz/
http://www.rodicevakci.cz/
http://www.rcberuska.cz/
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34 Rodinné centrum Budíček, z.s. http://www.rcbudicek.estranky.cz/ 

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

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

37 Rozcestí, o.p.s. https://klubul.cz/ 

38 Rybářský spolek Rybařík   

39 
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a 
mládeže České Budějovice www.sasmcb.cz 

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

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

42 
Slavonická renesanční, obecně prospěšná 
společnost spolkovydum.slavonice.cz 

43 Spolek Děti Řepice www.deti-repice.cz 

44 Spolek Devatenáctka www.devatenactka.cz 

45 Spolek Kamínky http://www.kaminky.estranky.cz/ 

46 Spolek Karvánek   

47 Spolek KOUMÁK http://www.spolekkoumak.cz/  

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

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

50 Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikuláše z Husi   

51 Spolek Tábornický klub Písek www.tkpisek.com 

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

53 Spolek TUMBA www.tabor-albrechtice.cz 

54 Spolek Větrníci www.vetrnici.cz 

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

56 
Svobodná základní škola a lesní mateřská škola 
DOMA V LESE, z.s. www.domavlese.cz 

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

58 TVOR z.s. www.ateliertvor.cz 

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

60 Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest https://ekocentrumcb.cz/ 

61 
Zálesák - 1. středisko České Budějovice, 
pobočný spolek www.1strediskozalesak.cz 

62 Zážitek i užitek o.s.   

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

64 Žabičky Horní Planá z.s.   
 

 

http://rozarkarc.webnode.cz/
https://klubul.cz/
http://www.sasmcb.sdb.cz/
http://www.karstejn.cz/
http://www.muzeumsemenec.cz/
http://spolkovydum.slavonice.cz/
http://www.devatenactka.cz/
http://www.spolekkoumak.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.to-jezci.cz/
http://www.ateliertvor.cz/
http://www.canisterapie.org/
https://ekocentrumcb.cz/
http://www.1strediskozalesak.cz/
http://www.zeme-nezeme.cz/


 

9 

 

Nové členské organizace v roce 2019 

V průběhu roku 2019 přijal RADAMBUK za své členy 5 nových členských organizací. 
 

▪ Baby club Šikulka z.s. 
▪ CB Dragons z.s. 
▪ Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikuláše z Husi  
▪ Rozcestí, o.p.s.  
▪ Mateřské centrum Mirotice, z.s. 

 
 

Kancelář a lidské zdroje 

Kancelář RADAMBUKu je zřízena pro řešení praktických 
úkolů a k zajištění organizačních záležitostí, sídlí v 
přízemí budovy Pionýr - Jihočeská krajská organizace 
Pionýra, Husova tř. 45, České Budějovice. V roce 2019 
zajišťoval provoz kanceláře předseda Ing. Peter Padúch 
a vedoucí kanceláře Mgr. Kateřina Babická. Činnost 
Informačního centra pro mládež Č. Budějovice 
organizovali Bc. Dušan Brodský, Bc. Kateřina Hrubá, 
Kamila Matějková, Karolína Brodská a Tomáš Babický, 
v ICM Č.B. se střídalo v průběhu roku i několik 

pracovníků, jejichž pracovní místa byla podpořena z příspěvků projektů společnosti Attavena 
o.p.s. Při zajištění akcí pomáhali brigádníci a dobrovolníci z řad členských spolků.  

 

Jednání Výkonných orgánů v roce 2019  

Předsednictvo Valné shromáždění 

12. 2. 2019 11. 12. 2019 

7. 5. 2019  

17. 9. 2019  
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Výkonné orgány  roce 2019 

Předsednictvo do 11. 12. 2019 
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.  

 
Předsednictvo od 11. 12. 2019 
předseda: Ing. Peter Padúch - Pionýr, z.s. - Jihočeská krajská organizace Pionýra 
místopředseda: Bc. Dušan Brodský - Zážitek i užitek, o.s. 
členové předsednictva: 

Ilona Paulátová - 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 – Rybářský spolek Rybařík 
členové:  Radko Mikulenka - Spolek Medvědí šlápoty - Tábor 

Lucie Tomková - Koníček, o.p.s. 
 

 

Pojištění členských spolků prostřednictví ČRDM 
na období 2019 

 
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.  
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Informační centrum pro mládež České Budějovice (ICM Č.B.) 

RADAMBUK je od roku 2013 zřizovatelem Informačního centra pro mládež České Budějovice 
(dále jen ICM Č. B.). 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, 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. 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. 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 a na Instagramu.  
 
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, čtvrtek:  8.00 – 18.00 hodin 
Úterý, středa :  8.00 – 16.00 hodin 
Pátek  :  8.00 – 15.00 hodin 

mailto:icmcb@radambuk.cz
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Část III. 

Činnost a akce RADAMBUKu a ICM Č. B. 

28. 1. 2019 - Zachraň jídlo - workshop 
s Potravinovou bankou  Jihočeského kraje 

28.1.2019 odpoledne se v ICM ČB 
konal workshop Zachraň jídlo, který 
pro děti z Dětského diagnostického 

ústavu v Homolích připravili dobrovolníci 
z Potravinové banky Jihočeského kraje. Děti se 
seznámily s tím, jak získává Potravinová banka 
potraviny, jak a komu potraviny rozděluje a skladuje. 

Vysvětleny byly pojmy minimální trvanlivost, datum použitelnosti, 
datum spotřeby a bez data expirace. Děti určovaly správné místo 
uskladnění různých druhů potravin a na závěr si ověřily své 

znalosti vyřešením křížovky. 
 
28. 1. 2019 – Valentýnská výtvarná dílna 

11.2.2019 odpoledne navštívilo ICM 
Č.B. 20 dětí z Dětského 
diagnostického ústavu v Homolích, 

aby si vyrobily dárečky k svátku lásky, sv. Valentýnu. 
Děti stříhaly, lepily, zdobily a vymýšlely, komu své 
výrobky z lásky darují.  

 

16. – 17. 2. 2019 - kurz Instruktor, rádce, oddílu 
O víkendu 16. - 17. 2. 2019 pořádal RADAMBUK kurz 
pro instruktory a rádce oddílů. Kurz úspěšně 
absolvovalo 27 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.  
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23. - 24. 2. 2019 – kurz Vedoucí dětského kolektivu 
Na víkend 23. - 24. 2 2019 připravil RADAMBUK 
vzdělávací 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. 3. 2019 – Projektový seminář Mládež kraji 

V úterý 5. 3. 2019 pořádal 
RADAMBUK ve svých prostorách 

Projektový seminář - Mládež kraji - kraj Jihočeský 
2019. Náplní semináře byl projektový management. 
Semináře se zúčastnili žadatelé, kteří budou žádat o 
podporu z projektů Mládež kraji z dotace MŠMT. 
Celkem 14 účastníků získalo informace z oblasti 
projektového managementu, realizace projektů a 
vyúčtování projektů.  
 
8. – 10. 3. 2019 – kurz Hlavní vedoucí dětského 
tábora 
RADAMBUK získal od MŠMT 27. listopadu 2015 
Certifikát k odborné přípravě hlavních vedoucích 
dětských táborů s platností na léta 2016 – 2019. O 
víkendu 8. - 10. 3. 2019 zorganizoval RADAMBUK 
kurz Hlavní vedoucí dětských táborů. Účastníkům 
lektoři předali vědomosti a dovednosti potřebné 
pro vykonávání funkce Hlavní vedoucí na dětských 
táborech. Po úspěšných písemných testech 

obdrželo 18 účastníků kurzu osvědčení k vykonávání této funkce. Účastníci kurzu byli nejen 
z členských spolků RADAMBUK, ale i z dalších organizací, které pořádají dětské tábory.  

 
15. 3. 2019 – Školení vedoucích zaměstnanců 
spolků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o 
požární ochraně 
RADAMBUK uspořádal pro vedoucí zaměstnance z 
členských  spolků Školení vedoucích zaměstnanců 
spolků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
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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 8 vedoucích ze spolků RADAMBUK. 
 

26. 3. 2019 - seminář pro žadatele VÝZVA č. 
02_18_071 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁLNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ-  
V úterý 26. 3. 2019 se sešlo 12 zástupců dětských 
organizací na semináři k vyhlášené výzvě MŠMT - 
Zvyšování kvality neformálního vzdělávání. Zájemci o 
partnerství s finančním plnění projektu RADAMBUKu 
vyslechli aktuality ze semináře MŠMT, probrali 
jednotlivé volitelné aktivity a začali připravovat 
společný projekt. 
 
23. 3. 2019 - 5. ročník Medvědího turnaje ve 
vybíjené  

V sobotu 23. 3. 2019 se sjely do Tábora 
spolky dětí a mládeže, aby se utkaly v 5. 
ročníku Medvědího turnaje ve vybíjené 
o Putovní pohár RADAMBUKu. Turnaj 
pořádal spolek Medvědí šlápoty Tábor 

ve spolupráci s RADAMBUKem. Turnaje se zúčastnilo 
164 hráčů ze 6 spolků dětí a mládeže a 28 
organizátorů. Turnaj sehrálo celkem 23 družstev a 

poháry vítězů si odnesly spolky Pionýr z.s. - PS Čestice a 2x Spolek Děti Řepice, kteří mají 
zapůjčený také Putovní pohár RADAMBUKu. Zvláštní ocenění si odnesla od rozhodčích 
hráčka Magdalena Koflová za hru v duchu fair play.  

 
13. 4. 2019 - Opakovací kurz Zdravotník 
zotavovacích akcí  
V sobotu 13. 4. 2019 úspěšně absolvovali 4 účastníci 
Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí, který 
pro RADAMBUK lektoroval Mgr. Jan Sattran ze 
vzdělávací instituce PRESA s.r.o. Účastníci zakončili 
kurz písemným testem a obdrželi osvědčení.  
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6. 4. 2019 – ICM Č.B. na oslavě Mezinárodního dne 
Romů v SaSM – DDM Č.B. 

Informační centrum pro mládež České 
Budějovice se v sobotu 6. 4. 2019 
účastnilo oslavy Mezinárodního dne 

Romů, která se konala v Salesiánském středisku 
mládeže Č. B. Pro návštěvníky byl připraven kulturní 
program – vystoupení mladé romské hudební 
skupiny a několika tanečních kroužků, tvořivé a 
pohybové aktivity, slaňování z věže kostela a bohaté 

občerstvení z grilu. Ve stánku ICM si děti vyráběly buttony s romskými symboly, nebo 
s vlastními obrázky. 

8. 4. 2019 – Velikonoční výtvarná dílna  
V pondělí 8. 4. 2019 ICM Č. B. navštívily 
děti z Dětského diagnostického ústavu 
v Homolích, pro které připravili 

pracovníci ICM Velikonoční výtvarnou dílnu 
s povídáním o Velikonocích.  
 
 
 
 
27. – 28. 4. 2019 – kurz Instruktor, rádce, oddílu  
O víkendu 27. – 28. 4. 2019 pořádal RADAMBUK 
druhý letošní kurz pro instruktory a rádce oddílů. 
Kurz úspěšně absolvovalo 25 instruktorů, kteří složili 
úspěšně písemnou zkoušku.  

 

 

27. 4. 2019 - RADAMBUK a ICM Č.B. na Dětském 
víkendu na TRAVELFESTU  
V rámci 3. ročníku veletrhu cestovního 
ruchu Travelfest, který proběhl ve dnech 26. – 28. 4. 
2019 na českobudějovickém Výstavišti, strávili 
pracovníci RADAMBUKu celou sobotu zábavou s 
dětmi.  Děti si vyráběly papírové čápy, lovily rybičky, 
skládaly puzzle, poznávaly stopy zvířat a při tom se 
dobře bavily. Stanovištěm prošlo 150 dětí s rodiči.  
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23. 4. 2019 - Jarní tvoření s Charitou 
v úterý 23. 4. 2019 jsme v ICM ČB 
přivítali děti z nízkoprahového zařízení 
V.I.P. Charita a připravili pro ně 

naučný program s výtvarným tvořením. Děti se 
hrou naučily, kdy jaro začíná, jaké květiny na jaře 
kvetou a co se v tomto období děje v přírodě. Pak 
si vytvořily jarní dekorace. Výtvarnou dílnu 
navštívilo 9 dětí a 3 vedoucí.  

 
25. 4. 2019 – Demokracie a já 

V rámci Evropského 
týdne mládeže jsme 
se ICM ČB stalo 
spolupořadatelem 

akce „Demokracie a já“, která se konala 25. 4. 2019 
v prostorách Divadla U Kapličky. Akci připravila 
organizace EUTIS ve spolupráci s EURODESKEM. 
Workshopu se zúčastnili studenti z Českých 

Budějovic a Strakonic. V dopolední části programu měli účastníci možnost navzájem se 
poznat, a prakticky poznat význam občanské participace. Seznámili se s historií, složením a 
funkcí Evropského parlamentu. Následně si mladí lidé mohli vyzkoušet, jak do něj ve volbách 
kandidovat. V odpolední části se setkali s osobami aktivně se zapojujícími do veřejného dění, 
seznámili se s jejich osobními příběhy a motivací ke vstupu do veřejného dění. Náš workshop 
navštívil Tomáš Bouzek, Mgr. Šimon Heller a Vladimír Hanáček. Studenti měli možnost klást 
libovolné dotazy a diskutovat témata, která jsou aktuální a relevantní pro Evropský sbor 
solidarity. Seminář nebyl jen o diskuzi. Během něj měli mladí lidé možnost identifikovat 
problémy, které je trápí v jejich okolí, a za pomoci hostů připravit koncept projektu, který má 
za cíl tyto nedostatky vyřešit. Účastníci si vybrali tato témata: nekvalitní odpadové 
hospodářství, elektromobilitu a zlepšení sdílení kol ve městě. 

 
4. – 5. 5. 2019 – kurz Vedoucí dětského kolektivu 
Na víkend 4. – 5. 5. 2019 připravil RADAMBUK 2. 
vzdělávací kurz letošního roku pro vedoucí dětského 
kolektivu. Kurz úspěšně absolvovalo písemným 
testem 25 vedoucích z dětských a mládežnických 
organizací. 
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6. 5. 2019 - Kurz první pomoci pro děti a mládež 
15 dětí  z Dětského diagnostického ústavu 
v Homolích absolvovalo kurz 1. pomoci, který 
připravil RADAMBUK  v  pondělí 6. 5. 2019. 
Účastníci si pod vedením zkušeného lektora ze 
vzdělávací instituce PRESA s.r.o. vyzkoušeli podání 
první pomoci, 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. 
 
10. 5. 2019- Staň se mladým evropským občanem.  

V rámci Evropského týdne mládeže 
připravilo ICM Č.B. 10. 5. 2019 pro 
žáky ZŠ J. Š. Baara v Českých 
Budějovicích workshop plný informací 

a her, které dětem přiblížily Evropskou unii, její 
fungování a hodnoty. Formou her poznávaly 
členské státy a jejich hlavní města. Dále se děti 
dozvěděly o volbách do Evropského parlamentu a 
důvodech, proč je důležité být aktivním občanem.  
 
14. 5. 2019 - Štáb organizátorů akce BAMBIFEST 
V úterý 14. 5. 2019 se sešli organizátoři akce 
BAMBIFEST na českobudějovickém Výstavišti, kde se 
dohodli na rozmístění stánků v prostoru akce a na 
dalších organizačních podmínkách akce BAMBIFEST 
2019.  
 
 
 
16.5.2019 – Finanční gramotnost – Peníze a jejich 
moc 

Ve čtvrtek 16. 5. 2019 
jsme ve spolupráci s 
krizovým centrem THEIA 

o.p.s. připravili pro děti z Dětského diagnostického 
ústavu v Homolích program Peníze a jejich moc. 
Cílem tohoto programu bylo posílení znalostí 
týkající se zodpovědného nakládání s penězi, 
zamyšlení se nad možnými problémy s financemi.  

http://www.icmcb.cz/wp-content/uploads/2019/05/EU-1052019-2-540x405.jpg
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23. - 26. 5. 2019 – kurz Instruktor vodní turistiky 
RADAMBUK zorganizoval ve spolupráci se 
vzdělávacím střediskem BP Sport pro 2 účastníky ze 
spolku Děti Řepice kurz Instruktor vodní turistiky, 
kde ve dnech 23. - 26. 5. 2019 získali účastníci 
znalosti a dovednosti k vedení vodáckých kurzů. Kurz 
se konal na řece Vltava a v Českém Vrbném 
v Českých Budějovicích.  

 

24. – 25. 5. 2019 – BAMBIFEST 2019 
RADAMBUK připravil akci 
BAMBIFEST tradičně na termín 
24. – 25. května 2019. 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 

již podruhé v areálu Výstaviště v Českých Budějovicích, kde bylo postaveno pódium, které 
sloužilo pro jednotlivá kulturní vystoupení a zároveň tvořilo přirozené centrum dění. 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 malé 
návštěvníky zahrálo Divadélko KOS Černobílou pohádku a v pátek RADAMBUK pozval širokou 
veřejnost na koncert zpěváka Vojty Drahokoupila s kapelou. Českobudějovickému publiku se 
představil s kytarou písničkář Martin Kajaba, Matyáš Cahák a folková zpěvačka Eliška 
Kotlínová s kapelou Votvíráci. Srdce potěšila a diváky roztančila tradičně kapela KONÍČEK. 

Pro děti byla připravena bohatá nabídka aktivit ve 
stáncích - přehlídka možností pro volný čas, nabídky 
letních táborů, pódiová taneční, divadelní a pěvecká 
vystoupení, koncerty, divadlo, losování o ceny na 
pódiu, soutěže, tajenka Rychlé šípy, výtvarná dílna, 
indiánské teepee, střelba z luku, výroba buttonů, 
maskot RADAMBUKu čáp Klapík, kurzy angličtiny 
pro děti, ukázky zážitkové akce s pejsky, chemické a 
fyzikální pokusy, elektrokoloběžky, e- boardy, 

hasičská technika, ukázka požárního útoku, workshop na téma „ Neplýtváme“, výuka 
bojových umění, venkovní hra Lasergame, střelba na cíl, soutěže na preventivní témata- 
šikana, kyberšikana, dračí loď, montessori aktivity pro děti, balanční plošiny, poznávací hry 
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s koňskou, jezdeckou tématikou, prezentace Městské policie, Československé obce 
legionářské, Oblastního spolku Českého červeného kříže České Budějovice, skákací hrad, 
šifry, hod na koš, míčové hry, hod podkovou, lanové překážky, sběr elektroodpadu, 
nafukovací překážková dráha „Přelez, přeskoč, recykluj“, vysoká lezecká stěna, 
boulderingová stěna, zorbingové koule a spousta dalších her a soutěží…… 

Akci provázelo sluníčko a přátelská atmosféra. 
Návštěvnost BAMBIFESTu byla letos opravdu 
rekordní – 10 200 návštěvníků. Program ve stáncích 
připravilo 227 organizátorů z 39 organizací, na pódiu 
akce vystoupilo 729 účinkujících z 66 organizací a 
souborů, kteří představili 73 pěveckých, hudebních, 
recitačních nebo tanečních vystoupení  
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, která 
pobavila a mnohdy i roztančila diváky u pódia a 
velký díky patří všem partnerům a sponzorům, bez 
jejichž pomoci bychom akci nemohli zrealizovat.   

 
Výtvarně – literární soutěž Rychlé šípy se vrací 

U příležitosti 
80. výročí 
vydání 
komiksu 

Rychlé šípy vyhlásilo ICM ČB výtvarně – literární soutěž. 
Úkolem bylo namalovat obrázek nebo komiks nebo 
napsat povídku, které odhalí tajemství celého příběhu. 
 

Vyhodnocení výtvarné soutěže: 
1. místo Kateřina Babická 
2. místo Lucie Klašková 
3. místo Helena Macáková 
Vyhodnocení literární soutěže: 
V literární soutěži bylo vybráno těchto 5 nejlepších prací. Vítězi se stali: 
Matěj Šebeš, Kryštof Kubal, Štěpán Bárta, Adéla Šnorková, Jakub Havlátko 
 
 



 

20 

 

10. – 12. 5. 2019 a 31. 5. – 3. 6. 2019- Kurz Zdravotník 
zotavovacích akcí 
Během dvou víkendů absolvovalo 9 vedoucích z 
dětských organizací 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.  

 
20. 5.2019 a 30. 5. 2019 - Kyberšikana 

Ve dnech 20. a 30. 5. 2019 připravilo ICM 
Č.B. ve spolupráci s Krizovým centrem 
THEIA o.p.s. pro děti z Dětského 
diagnostického ústavu v Homolích a 

Dětského domu se školou Šindlovy Dvory preventivní 
program na téma kyberšikana. Cílem programu byla 
prevence rizik vznikajících v prostředí Internetu a na 
sociálních sítích. 

 

 

5. 6. 2019 – ICM Č.B. na Dni dětí v Arpidě 
Centrum ARPIDA pomáhá rodinám, které 
pečují o děti a mladistvé s tělesným 
a kombinovaným postižením. 5. 6. 2019 
centrum připravilo pro své klienty 

Olympiádu a Dětský den. Akci podpořilo také Informační 
centrum pro mládež České Budějovice, které pro děti 
připravilo zábavný volnočasový program.  
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6. 6. 2019 a 17. 6. 2019 – Zachraň jídlo! 
Dne 6. 6. 2019 ICM Č.B. 
připravilo pro 10 dětí z V.I.P. 
centra Charita a 17.6.2019 

pro 21 dětí z Diagnostického ústavu Homole ve 
spolupráci s Potravinovou bankou Jihočeského kraje 
2 workshopy s názvem Zachraň jídlo! Děti se 
seznámily s tím, co vůbec Potravinová banka dělá, jak 
získává potraviny, ale i jiné, třeba drogistické zboží, 
komu potraviny rozděluje a skladuje. 

 
10. 6. 2019 – Dětský den s Albertem 

10. 6. 2019 se na Palackého náměstí 
v Č.Budějoivích konal Dětský den s 
Albertem pro Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež V.I.P. Městské 

charity. Pro děti byly připraveny různé hry a 
soutěže. ICM Č.B. připravilo výrobu placek. Akce se 
zúčastnilo 81 dětí. 

 

21. 6. 2019 – Lesní stezka zdatnosti 
Závod Lesní stezka zdatnosti se konal v lese za 
sídlištěm Máj v Českých Budějovicích v pátek 21. 6. 
2019. Celkem se závodů zúčastnilo 42 závodníků ve 
věku 4 - 15 let a 14 organizátorů. Děti strávily 
aktivní odpoledne v přírodě plné pohybu, ale i 
poučení, které je čekalo na soutěžních stanovištích, 
kde byly připravené dovednostní a vědomostní 
disciplíny. Střelba ze vzduchovky, hod na cíl, 
poznávání stromů, keřů, bylin, ryb, lesních 

živočichů, poznávání stop zvířat, nízké lanové překážky, zdravověda a 1. pomoc. V cíli byl 
připraven pro závodníky oheň a pečení buřtů.  
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Letní přednášky ICM ČB Objev mediální 
gramotnost 

Během léta se ICM Č.B. zapojilo do 
projektu „Objev mediální gramotnost“, 
který pro síť informačních center pro 

mládež připravilo NICM v Praze. Projekt reaguje na 
nedostatečnou vzdělanost české mládeže v oblasti 
mediální gramotnosti a má za cíl, zlepšení dané 
situace. Za tím účelem byly připraveny tematické 

přednášky, které měly za cíl seznámit se sociálními sítěmi, riziky s jejich užíváním, bezpečným 
chováním v on-line prostoru a s tím, kdo a co na nás v on-line prostoru působí. Během 
letních prázdnin proběhla série přednášek, kterých se zúčastnilo okolo 300 dětí z pobytových 
a příměstských letních táborů. 

 
11. 9. 2019 – Dobrovolníkem v Mexiku 

Ve středu 11. 9. 2019 uspořádalo 
Informační centrum pro mládež České 
Budějovice zajímavou přednášku o 

Mexiku. Kamila Dušková, která byla jako 
dobrovolnice Salesiánského střediska v Praze 
vyslána do dětského domova v Mexiku připravila 
zajímavé vyprávění o své dobrovolnické práci, o 
zvycích, kulturních a přírodních krásách Mexika a 

také jaké jsou podmínky vycestovat a pracovat v této zemi. Na závěr 30 účastníků přednášky 
ochutnalo tradiční mexickou svačinu. 
 

19. 9. 2019 – Den čisté mobility 
Ve čtvrtek 19. 9. 2019 pořádalo Energy Centre 
České Budějovice na náplavce v Českých 
Budějovicích akci Den čisté mobility. Energy Centre 
České Budějovice připravilo celodenní program 
zaměřený na čistou mobilitu a vše, co s ní souvisí. 
Dopoledního programu se zúčastnil také 
RADAMBUK a ICM Č.B. s programem pro děti z 
mateřských a základních škol. Děti si mohly zahrát 
turnball, házet na cíl, vyzkoušet si práci jeřábu, 

určovat lesní zvířata, jejich stopy, stromy a plody stromů. Za splnění úkolů získaly razítko do 
startovní karty. Všichni zájemci si mohli vyzkoušet také jízdu na elektrokolech a 
elektrokoloběžkách. Akce se zúčastnilo 1200 návštěvníků. 
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3. 10. 2019 – Indiánské odpoledne 
Odpoledne 3. 10. 2019 strávili 
dobrovolníci z RADAMBUKu a 
ICM Č. Budějovice v Dětském 
diagnostickém ústavu v Homolích 

u Českých Budějovic, kde pro děti připravili 
indiánské odpoledne. Děti si vyráběly indiánské 
čelenky, střílely z luku, chytaly ryby, vyráběly 
indiánské totemy, tomahawky a indiánské přívěsky. 
Na závěr nechyběl ani oheň a pečené buřtíky. Akce 

se zúčastnilo 30 dětí z Dětského diagnostického ústavu a ze Střediska výchovné péče České 
Budějovice s 6 vedoucími. Program akce připravili 4 dobrovolníci v rámci celorepublikového 
projektu 72 hodin.  

 
9. 10. 2019 - předání Brýlí pro Afriku 
9.10.2019 předal RADAMBUK  10 krabic s 2338 
brýlemi a 560 pouzdry českobudějovickému Lions 
Clubu, který zajistí, aby se brýle dostaly v pořádku 
do italského Turína. Tam je proškolení dobrovolníci 
třídí, vyčistí a zabalí, brýle jsou pak rozděleny na 
distribuční místa (zejména v zemích Afriky a Asie), 
kde dobrovolníci provedou měření zraku a předají 
brýle k užívání. Děkujeme všem dobrým lidem, kteří 
nám brýle přinesli nebo poslali. 

 
11. 10. 2019 – 72 hodin - Uklidíme Branišovský les 

V pátek 11. 10. 2019 se zapojil 
RADAMBUK 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 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 od 
15,30 do 19 hodin. Celkem 200 dobrovolníků vybavených pytli a rukavicemi  vyčistilo 
prostory konečné zastávky autobusů na sídlišti Máj a Branišovský les.  
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10. – 13. 10. 2019 - Spolek Děti Řepice 72 hodin v 
Maďarsku 

Již počtvrté se Spolek 
Děti Řepice v rámci projektu 
ČRDM 72 hodin vydal na pomoc 
do zahraničí . Tentokrát do 

Maďarska do obce Piliscaba, kde do sobotního 
večera pomáhali místnímu Luteránskému centru pro 
děti s opravou oplocení.  
 
23. 10. 2019 Jump aréna 
Ve středu 23. 10. 2019 pozval RADAMBUK děti a 
mládež, kteří pomáhali při stavbě, bourání a celé 
organizaci akce BAMBIFEST 2019 do Jump arény 
v Českých Budějovicích. Jump aréna je největší 
skákací aréna v jižních Čechách, hřiště se skládá 
z více než 1100 m2 propojených trampolín, 
dobrodružství a atrakcí. Akce se zúčastnilo 25 dětí a 
mládeže.  
 
4. 11. 2019 – Halloween s čápem Klapíkem 
V pondělí 4. 11. 2019 slavilo v klubovně 
RADAMBUKu 18 dětí svátek Halloween. Pro děti a 
mládež z Dětského diagnostického ústavu v 
Homolích  připravili pracovníci RADAMBUKu a ICM 
Č.B. výtvarnou dílnu, kde si vyráběly masky, různé 
dekorace - duchy, pavouky a kostlivce.  
 

 

7. 11. 2019 – Halloween s Charitou 
Ve čtvrtek 7. 11. 2019 navštívilo 
Informační centrum pro mládež 
Č.B. 11 dětí z  Klubu pro děti a 
mládež V.I.P. – Městské charity 

České Budějovice. Pracovníci RADAMBUKu a ICM 
Č.B. připravili halloweenskou výtvarnou dílnu. Děti 
vyráběly děsivé pavouky, strašidelné a svítící dýně, 
masky, létající netopýry či kouzelné krabičky.  
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Fotografická soutěž Pohlednice z cest 
ICM Č.B. zorganizovalo fotografickou soutěž 
s názvem Pohlednice z cest. Soutěž proběhla 
ve spolupráci s Eurodeskem v rámci kampaně 
Time To Move. Úkolem bylo zaslat fotografie 

z letních cest mladých lidí po celém světě, které ukáží, že je možné „cestovat i jen s pár 
korunami v kapse“ – nízkonákladově a přivést si domů krásné zážitky. 
Vítězem se stal Tomáš Babický, který se vydal na letním tramp po Šumavě. Velmi zajímavě 
popsal a nafotil možnost využití nouzových nocovišť na přespání v Národním parku Šumava. 
Další úspěšní fotografové byli Petr Jansa, Matěj Hájek, Kateřina Babická, Nikola Puškárová, 
Natálie Ošmerová a děti z DDÚ Homole. Vítězové obdrželi věcné ceny – batohy, hrnečky, 
cestovní polštářky… 

 
Literární soutěž Co pro tebe znamená svobodně žít!  

V říjnu 2019 vyhlásilo ICM Č.B. literární soutěž 
Co pro tebe znamená svobodně žít!. Věkový 
průměr soutěžících byl 16 let. Převažovaly 
práce formou úvahy a vyprávění. Oceněno 

bylo 7 autorů věcnými odměnami – hrnky, knihy…Oceněnými autory byli Jonáš Němec, 
Michaela Tomášková, Eliška Pánková, Anna Kocourková, Klára Čížková, Eliška Zelenáková a 
Veronika Jiráková. 

Soutěž V Budějcích se psem 
Soutěž V Budějcích se 
psem, kterou 
organizovalo Informační 
centrum pro mládež 

České Budějovice za podpory Statutárního města České 
Budějovice se zaměřovala na mladé návštěvníky Českých 
Budějovic, kteří cestují se svým čtyřnohým kamarádem - 
psem. K soutěži byla připravena interaktivní stezka za 
pomocí QR kódů, která mapovala místa přátelská ke psům. 
Úkolem bylo navštívit vybraná místa, kde na účastníky čekala 
otázka související s Českými Budějovicemi a která zároveň 
navedla soutěžícího na další místo v Českých Budějovicích. 
QR kódy byly umístěny ve Stromovce, psím parku na sídlišti 

Vltava, vodáckém areálu v Českém Vrbném, u Malého jezu, v kavárně Klika a na Sokolském 
ostrově. Soutěže se zúčastnilo 100 soutěžících, kteří prošli interaktivní stezku se svým psem. 
Byli to jak návštěvníci města, ale také budějovičtí pejskaři, rodiny s dětmi a mladí lidé. 
Účastníci si mimo poznávání krás Českých Budějovice rozšířili také své vědomosti při řešení 
soutěžních otázek.  
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27. 11. 2019 - předání Brýlí pro Afriku 
27. 11. 2019 předal RADAMBUK dalších 1661 brýlí a 419 
pouzder českobudějovickému Lions Clubu, který zajistí, aby 
se brýle dostaly v pořádku do italského Turína. Tam je 
proškolení dobrovolníci třídí dle dioptrií, vyčistí a zabalí, 
brýle jsou pak rozděleny na jednotlivá distribuční místa 
v Asii a Africe. Děkujeme všem dobrým dárcům. 

 

 

 

30. 11. 2019 - Vánoční setkání v Divadle U Kapličky 
Sobotu 1. adventního víkendu 30. 11. 2019 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 10,30 hodin začalo divadelní 
představení Rychlé šípy v podání Hrošího divadla 
z Borovan, které se líbilo všem divákům v sále. Po  
obědě mohly děti navštívit vánoční výtvarné dílny a 

vyrábět různé  mikulášské a vánoční dekorace a drobné vánoční dárečky.  Setkání se 
zúčastnilo 160 dětí a 15 vedoucích z 6 spolků.  

 
22. 10. 2019 studenti Jihočeské univerzity v Íčku 

V úterý 22. 10. 2019  navštívili ICM Č.B. 
studenti 1. ročníku Teologické fakulty oboru 
Pedagogika volného času v rámci studia 
předmětu Exkurze do neziskové organizace. 

Exkurze proběhla formou prezentace o Informačním centru 
pro mládež a zřizovateli Radě dětí a mládeže Jihočeského 
kraje. Studenti se seznámili s činností, organizací a 
financováním obou organizací, získali informace o možnostech 
mobilit a dobrovolnictví v Čechách a v zahraničí a o dalších 
možnostech, které nabízí Eurodesk. Prohlédli si prostory a 
odnesli si propagační materiály. Exkurze se zúčastnilo 50 
studentů.  
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28. 11. 2019 – vyhodnocení literární soutěže 
Svobodně žít 

28. 11. 2019 předali zástupci ICM ČB 
ceny soutěžícím v literární soutěži – 
Co pro tebe znamená věta : „Žít 
svobodně!“. Soutěž, kterou vyhlásilo 

ICM ČB u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce, 
vyhráli studenti Gymnázia J. V. Jirsíka z Českých 
Budějovic. Vítězní autoři - Jonáš Němec, Michaela 
Tomášková, Eliška Pánková, Anna Kocourková, Klára 

Čížková, Eliška Zelenáková a Veronika Jiráková byli odměněni věcnými cenami a ostatní 
účastníci dostali pamětní button. 

11. 11. 2019 – Americké léto  
11.11.2019 uspořádalo ICM ČB 
přednášku Americké léto. Přednáška 
se konala v rámci kampaně 
Eurodesku Time To Move. Účastníci 

se dozvěděli, jaké možnosti mají, pokud chtějí 
poznat cizí země a jak prožít například letní 
prázdniny v USA. Přednášku vedla účastnice 
projektu Camp Leaders – Patricie Roušová.  

 

2. 12. 2019 – workshop Zachraň jídlo 
V pondělí 2. 12. 2019 
připravilo ICM Č.B. ve 
spolupráci s 
Potravinovou bankou 

Jihočeského kraje workshop s názvem Zachraň jídlo! 
Workshopu se zúčastnilo 22 dětí z Dětského 
diagnostického ústavu v Homolích. Děti se 
seznámily s tím, jak Potravinová banka získává 
potraviny a jak a komu potraviny rozděluje. V 
 pracovním listu děti určovaly správné místo 
uskladnění různých druhů potravin a na závěr si 
ověřily své znalosti vyřešením křížovky. 
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9. 12. 2019 – Mikulášské plackování 
V pondělí 9. 12. 2019 se ICM Č.B. 
připojilo k Mikulášské besídce v 
Nízkoprahovém zařízení pro děti 
a mládež – V.I.P. Městské Charity 

v Českých Budějovicích. Připraveny byly placky s 
obrázky s mikulášskými motivy, které si děti 
vybarvovaly. Akce se zúčastnilo 36 dětí.  

 

11. 12. 2019 - Vánoční setkání v RADAMBUKu 
Ve středu 11. 12. 2019 se sešli vedoucí z členských 
spolků v klubovně RADAMBUKu, aby společně 
poseděli s kytarou u dobrého jídla a vánočního 
punče a zhodnotili uplynulý rok. Setkání se 
zúčastnilo 30 vedoucích.  

 

 
Doučování se Zpět na jedna 

Od září 2019 ICM Č.B. začalo 
aktivně spolupracovat se 
studentským projektem Zpět na 
jedna, který je založen na 

principu bezplatného doučování dětí z rodin ze 
sociálně znevýhodněného prostředí. Studenti 
českobudějovických gymnázií pomáhají s 
přípravou na přijímací zkoušky, s matematikou a 
fyzikou a také s angličtinou a němčinou. V rámci 
naší spolupráce poskytovalo ICM Č.B. prostory a 
vybavení 3 žákům základní školy, kteří pravidelně 
každý týden dochází na výuku do našeho centra. 
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Sbírka brýlí 2019 
RADAMBUK již 4. rokem pořádal veřejnou sbírku 
Brýle pro Afriku. V roce 2016 jsme v ČR sebrali 464 
kusů brýlí, v roce 2017 1593 brýlí a 280 pouzder na 
brýle, za rok 2018 se nám podařilo nasbírat 4323 
brýlí a 1027 pouzder. Letošní sbírka brýlí pro lidi, 
kteří brýle opravdu potřebují a nemohou si je 
dovolit, se vydařila ještě lépe než minulý rok. K 
dalšímu zpracování se nám v roce 2019 sešlo 6572 
brýlí a k tomu přes 1544 pouzder. Českobudějovický 
Lions Club zajistil, aby se brýle dostaly v pořádku do 
italského Turína. Tam je proškolení dobrovolníci 

třídí dle dioptrií, vyčistí a zabalí, brýle jsou pak rozděleny na jednotlivá distribuční místa v Asii 
a Africe. Máme radost, že k nám téměř denně přiváží pošťáci balíčky s brýlemi, které k nám 
putují z celé republiky. V některých zásilkách nacházíme i milá psaníčka s příběhem brýlí 
nebo poděkování za to, že sbírku pořádáme. Touto cestou i my moc děkujeme Vám všem, 
kteří jste se spolu s námi do sbírky zapojili, a kterým nebylo líto dát pár korun za poštovné 
nebo jste nám brýle sami přinesli. 
 

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 2019 
 

 
RADAMBUK je díky certifikaci MŠMT oprávněn 
organizovat akreditované vzdělávání hlavních 
vedoucích zotavovacích akcí, v letošním roce 
zorganizoval 10 vzdělávacích akcí zejména pro 
zájemce z členských spolků, ale také pro veřejnost. 
Počet proškolených byl 160 dětí a pracovníků 
s dětmi a mládeží.  

 

Kurzy 2019 Termín Počet účastníků 

Instruktor rádce oddílu č. 1 16. - 17. 2 2019 27 

Vedoucí dětského kolektivu 23. – 24. 2. 2019 25 

Hlavní vedoucí dětského tábora 8. – 10. 3. 2019 18 

Školení BOZP a PO vedoucích zaměstnanců 

spolků 
15. 3. 2019 8 

Opakovací Kurz zdravotník zotavovacích akcí 13. 4. 2019 4 

Instruktor rádce oddílu č. 2 27. - 28. 4. 2019 25 

Vedoucí dětského kolektivu č. 2 4. - 5. 5. 2019 25 

Kurz 1. pomoci pro děti 6. 5. 2019 17 

Zdravotník zotavovacích akcí 
10. - 12. 5. 2019  a 

31. 5. - 2. 6. 2019 
9 

Instruktor vodní turistiky 23. – 26. 5. 2019 2 

 

 

http://www.radambuk.cz/akce/24-26-2-2017-kurz-vedouci-detskeho-kolektivu/
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Mládež kraji – Jihočeský kraj 2019 

 

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 2019 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. 
Celkem do 13 projektů Mládež kraji – Jihočeský kraj bylo v roce 2019 zapojeno 1 875 
účastníků projektů (děti, mládež a dospělí) a 119 mládežnických dobrovolníků, organizátorů 
akcí. RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. děkuje za podporu MŠMT, 
Jihočeskému kraji, sponzorům, všem dobrovolníkům a organizátorům, kteří se podíleli na 
přípravách akcí a projektů Mládež kraji – Jihočeský kraj, které si velmi vážíme.  
 

Projekty roku 2019 Mládež kraji – Jihočeský kraj 

V roce 2019 Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje zrealizovala spolu s mládežnickými 
realizátory 13 projektů: 

Název projektu Myšlenka projektu  

Charitativní den 
Charitativní sportovní den, výtěžek bude věnován spolku HAIMA CB, který 
podporuje dětskou onkologii Nemocnice Č.B. 

Jak se stát rytířem 

Prodloužený víkend pro děti a mládež, kteří seznámí se životem ve 
středověku, naučí se rytířským dovednostem, vyrobí si zbroj a obleky, budou 
pasováni na rytíře.  

Kde se všude skrývá 
matematika? 

Přiblížení přírodovědeckých disciplín (matematiky, statistiky, ekonometrie..) 
žákům základních škol hravou lehce pochopitelnou formou. 

Koncert Vojta Drahokoupil Koncert zpěváka Vojty Drahokoupila s kapelou pro širokou veřejnost.  

Léto s koňmi 
Uspořádání 2 akcí pro děti a mládež - Sportovně jezdecký den a Loučení s 
létem s tématikou sportovních a jezdeckých soutěží. 

Neboj a pojď! na Malé 
inventuře 

Aktivní účast dětí z Dětských domovů na organizaci festivalu nového divadla 
Malá inventura. 
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Podzim v přírodě 
Víkend pro děti a mládež, kde se děti seznámí s podzimní přírodou a přípravou 
přírody na blížící se zimu.  

Pohádková cesta s lesními 
zvířátky Lesní stezka s úkoly pro děti na téma "Zvířátka lesa". 

Poznáváme přírodu Víkendový pobyt v přírodě pro děti a mládež s poznáváním přírody. 

Staň se informatikem 

Den plný hravých worshopů pro studenty středních škol na témata z oblasti 
informatiky (např. virtuální realita, kryptografie, šifrování, steganografie, 
bezpečnost a ochrana dat….) 

Survival 
Víkend, kde si účastníci vyzkouší přežít se základním vybavením do přírody, 
rozdělávat oheň, vařit na ohni, stavět přístřešky a další dovednosti.  

Tančíme 2019 
Uspořádání Tančírny - tanečního odpoledne pro veřejnost, příprava vlastní 
choregrafie na festivalu Tanec Praha v Českých Budějovicích.  

TTT Koncert skupiny The TAP TAP z Jedličkova ústavu pro veřejnost.  

  

 
1. Projekt Charitativní den – 1. 12. 2019 

Charitativní den jsme pořádali v neděli 1. 12. 2019 v 
Českých Budějovicích v  zapůjčených prostorách M-
centra pro mladou rodinu na sídlišti Máj. Cílem 
sportovní charitativní akce s doprovodným 
programem a  řemeslným trhem bylo přispět spolku 
HAIMA CB na nákup pomůcek pro dětskou onkologii 
Nemocnice v Českých Budějovicích. Spolku HAIMA 
CB jsme předali výtěžek 17 000 Kč. Během dne 

proběhlo celkem 645 minut cvičebních lekcí a 6 doprovodných vystoupení dětských kolektivů 
s tanečními, cvičebními, pěveckými vystoupeními a klavírní koncert. Akci připravovalo 25 
dobrovolníků a zúčastnilo se jí 72 návštěvníků. Děkujeme všem, že přispěli na dobrou věc.  

 
2. Projekt Jak se stát rytířem – 1. – 4. 8. 2019 
Projekt Jak se stát rytířem jsme připravili v termínu 
1. - 4. 8. 2019 na táborovou základnu v Žalticích u 
Velešína. 40 účastníků akce jsme rozdělili do 4 
rytířských družin. Děti si zažily středověk na vlastní 
kůži, učily se rytířským dovednostem, čestnému 
chování, vyráběly rytířské obleky, meče, štíty a 
helmy, skládaly různé rytířské zkoušky, zúčastnily se 
rytířských klání a na závěr byly slavnostně králem 

pasovány na rytíře. Akci připravovalo 10 dobrovolníků. 
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3. Projekt Kde se všude skrývá matematika – 15. 
11. 2019 
Projektu Kde se všude skrývá matematika, který 
jsme realizovali v pátek 15. 11. 2019 na Jihočeské 
univerzitě v Českých Budějovicích,  se zúčastnila  
stovka žáků z pěti základních škol. Spektrum 
jednotlivých témat bylo velice rozsáhlé. Na 
některých přednáškách žáci skládali flexagony, na 
jiných řešili matematické paradoxy, hlavolamy, 

šifrovali či například optimalizovali různé geometrické tvary.  Při workshopu „Plánování 
projektů a matematika“ či „Kreslení grafů jedním tahem“ jsme nenápadnou formou 
zabrousili do oboru diskrétní matematiky, během přednášky „Archimédovy stroje a 
matematika“ zase do fyziky. Největší zájem byl o přednášku „Procházka ostrovem poctivců a 
padouchů“, která pravděpodobně přitáhla žáky už jen svým názvem. I přesto, že se jednalo o 
poměrně nelehkou výrokovou logiku, byli žáci i s učiteli do tématu aktivně zapojeni a 
účastnili se soutěží v odhalování padouchů a poctivců. 
 

 
4. Projekt Koncert Vojta Drahokoupil – 24. 5. 2019 
Na pátek 24. 5. 2019 jsme  na českobudějovické 
Výstaviště pozvali širokou veřejnost na koncert 
zpěváka Vojty Drahokoupila s kapelou. Vstup na 
koncert byl zdarma. Vojta fanoušky rozezpíval a 
roztančil. Na závěr koncertu jsme uspořádali pro 
fanoušky autogramiádu. Koncertu se zúčastnilo cca 
700 návštěvníků zejména z řad dětí a mládeže a 
zorganizovalo ho 5 dobrovolníků.  

 
 
5. Projekt Léto s koňmi - 28. 6. 2019 a 30. 9. 2019 
V rámci projektu Mládež v kraji - kraj Jihočeský 
proběhly dvě akce pro děti  na statku ve Skřidlech. 
Dne 28. 06. 2019 Zábavné odpoledne 
(Narozeninová párty), při kterém si děti zasoutěžily, 
společně se postaraly o koně i další zvířata na 
statku, připravily pro ně dárky k narozeninám a také 

je s nimi oslavily. Dne 30. 09. 2019 proběhla další část projektu a akce pro děti Zábavné 
odpoledne (Loučení s Létem). Pro děti byly připraveny různé hry a soutěže, ve sportovních, 
poznávacích, vědomostních i dalších disciplínách s různou zvířecí tématikou a na závěr 
pohoštění. Akce  připravili 4 dobrovolníci a zúčastnilo se jich 30 dětí.  
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6. Projekt Neboj a pojď! na Malé inventuře 1. – 3. 
11. 2019 
V rámci projektu Neboj a pojď na Malé inventuře  
byli  děti a mládež z dětských domovů v Horní Plané 
a Písku realizačním týmem regionální verze 
mezinárodního festivalu nového divadla Malá 
inventura. Festival se odehrál ve dnech 1. - 3. 11. 
2019, kdy každý večer proběhlo jedno divadelní 
představení nového divadla JANA, A ODKUD JSTE 

DOOPRAVDY a ONE NIGHT STAND UP. Realizátoři projektu byli součástí produkčního týmu, 
součástí  příprav před festivalem i koordinace ve dnech konání, dostali  se do přímého 
kontaktu s herci, byli plnohodnotnou součástí produkčního týmu a vyzkoušeli  si, jaké to je 
být v roli divadelního technika, či organizátora festivalu. Festival byl audiovizuálním 
zážitkem, který je v Jižních Čechách ojedinělý. 
 

 
7. Projekt Podzim v přírodě 4. – 6. 10. 2019 
V termínu 4. - 6. 10. 2019 jsme v rámci projektu 
Mládež kraji – kraj Jihočeský pozvali děti do 
Šumavské přírody do obce Kvilda. Skupina 30 
účastníků se i přes nepřízeň počasí vydávala na 
výpravy do přírody a strávila víkend poznáváním 
podzimní přírody nejen prostřednictvím soutěží, 
her, ale také aplikací v tabletech a mobilních 
telefonech. Děti se naučily pracovat s aplikací 

mapy.cz, orientovat se v přírodě a naplánovat si trasu výpravy. Na výpravách fotily přírodu a 
určovaly druhy stromů, rostlin, využívaly on-line atlasy hub a rostlin např. naHoubach.cz, 
Plant.id nebo PlantNet. Vyhlášena byla také fotografická soutěž a vítězové jednotlivých 
kategorií obdrželi odměny. V neděli jsme navštívili Informační návštěvnické centrum 
národního parku Šumava v Kvildě, jehož expozice jsou zaměřeny na horský les národního 
parku. V promítacím sálu jsme shlédli 3D film o šumavské přírodě „Den v horském lese“. 
Akci, která obohatila děti o nové poznatky a zážitky v přírodě připravili 4 dobrovolníci. Děti 
poznaly, že nemusí s tablety a mobilními telefony sedět jen doma, ale mohou je využít venku 
v přírodě, k jejímu poznávání. 
 
 
 
 
 
 



 

35 

 

8. Projekt Pohádková cesta s lesními zvířátky –  21. 
6. 2019 
V rámci projektu Mládež kraji jsme uspořádali 
v Branišovském lese za sídlištěm Máj v Českých 
Budějovicích akci Pohádková cesta s lesními 
zvířátky. Akce se zúčastnilo 42 dětí s rodiči a 
připravilo jí 14 dobrovolníků. Děti procházely 
jednotlivá stanoviště a plnily vědomostní a 
pohybové aktivity. V cíli si vyzkoušely střelbu ze 
vzduchovky a za splněnou křížovku a úkoly ze 

stanovišť obdržely balíček s odměnami a špekáček s pečivem, který si opekly na připraveném 
ohni a zazpívaly si s kytarou.  

 
9. Projekt Poznáváme přírodu 4. – 6. 10. 2019 

Cílem projektu Poznáváme přírodu bylo připravit 
aktivní víkend v přírodě. 17 účastníků akce jsme 
pozvali o víkendu 4. – 6. 10. 2019 do šumavské 
Sušice, kde prožili víkend plný pohybu v  šumavské 
podzimní přírodě. Akci jsme zahájili bowlingovým 
turnajem v centru Sušice, kde se účastníci akce 
seznámili a sobota byla již ve znamení sportu – pěší 
výstup na rozhlednu Svatobor, na terénních 
koloběžkách sjezd dolů a po obědě lanové centrum 

Offparku. Na večerním programu byla sušická úniková hra a v neděli jsme zakončili pobyt 
návštěvou Aquacentra v Sušici. Domů odjížděli všichni účastníci příjemně unaveni a plni 
nových zážitků. 

 
10. Projekt Staň se na den informatikem – 29. 11. 
2019 
Dne 29. 11. 2019 se v rámci projektu Mládež kraji 
konala na Jihočeské univerzitě akce Staň se na den 
informatikem. Akce byla určena zejména 
studentům středních škol z Jihočeského kraje. Na 
programu byla aktuální a zajímavá témata z oblasti 
informatiky, a protože se jednalo o workshop, 
účastníci si měli možnost vše hned sami vyzkoušet. 
Měli tak možnost najít cestu z bludiště pomocí 

svého naprogramovaného kódu, navrhnout a vymodelovat na 3D tiskárně vlastní výrobek, 
zašifrovat data pro bezpečný přenos k adresátovi nebo přežít ve virtuálním světě. 37 
studentů a 4 vyučující si pod vedením 9 dobrovolníků vyzkoušeli příslušné informatické 
techniky doslova tzv. „na vlastní kůži“. 
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11. Projekt Survival 7. - 9. 6. 2019 
Ve dnech 7. -9. 6. 2019 jsme zorganizovali 
víkendovou akci pro děti a mládež s názvem 
Survival. 21 účastníků akce si vyzkoušelo přežít 
se základním vybavením v přírodě. Vyzkoušeli 
si vařit na ohni, rozdělávat oheň, postavit 
přístřešek na spaní, přelézat lanovou lávku, 
noční orientaci v přírodě a další dovednosti. 3 
soutěžní týmy získávaly za splnění jednotlivých 
úkolů různé potřebné nástroje a suroviny na 

vaření. Na konci prodlouženého víkendu jsme vyhodnotili nejúspěšnější tým. Všichni 
účastníci si vyzkoušeli na vlastní kůži, že dokáží v přírodě přežít. 
 
 

12. Projekt Tančíme 2019 - 14. 6. 2019  
V rámci projektu Tančíme 2019 jsme se 
podíleli produkčně i performersky na 
regionální verzi mezinárodního festivalu Tanec 
Praha v Českých Budějovicích. Byli jsme 
součástí představení SOMA choreografa 
Martina Talagy v prostorách Dominikánského 
kláštera, kterému předcházel intenzivní 
worskshop, kde jsme se choreografii učili. 

Představení shlédlo 43 návštěvníků. Produkčně jsme také spoluzajišťovali taneční událost 
Tancovačka, kde jsme mimo jiné uvedli i vlastní autorskou choreografii pod vedením 
tanečnice a choreografky Pavly Vařákové. Na taneční událost dorazilo 90 návštěvníků, kteří 
společně s námi tančili na střeše Metropolu v Č. Budějovicích do pozdních nočních hodin. 
Projekt připravilo 15 dobrovolníků.  
 

 

13. Projekt - TTT 15. 6. 2019 
Koncert skupiny The TAP TAP v Řepici, jsme pořádali 
dne 15. 6. 2019 v rámci projektu Mládež kraji - kraj 
Jihočeský.   550 návštěvníků a 19 organizátorů si 
poslechlo skvělou hudbu umělců s 
handicapem. Bylo to velice příjemné a nevšední 
setkání.  Atmosféra byla úžasná
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Část IV. – Hospodaření 
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39 

 

Část V - Závěr 
 

Děkujeme za spolupráci 
 
RADAMBUK děkuje za spolupráci v roce 2019 těmto firmám, 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 
▪ Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 
▪ BESIP Ministerstva dopravy ČR 
▪ Agentura Kultur – Kontakt 
▪ IGY Centrum 
▪ Hopsárium – Svět rodinné zábavy 
▪ Vyladěný internet.cz 
▪ Jan Zvánovec 
▪ PRESA s.r.o. 
▪ 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 
▪ Attavena o.p.s. 
▪ Potravinová banka Jihočeského kraje z.s. 
▪ DECATHLON 
▪ Europe Direct České Budějovice 
▪ Československá obec legionářská z.s., Jednota Č.B. 
▪ Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice 
▪ Výstavište České Budějovice a.s. 
▪ Jump aréna České Budějovice 
▪ Smrček souvenir servis 
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Děkujeme za podporu 
 
Činnost RADAMBUK byla v roce 2019 podpořena v rámci dotací a grantů z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva práce a sociálních 
věcí – Evropský sociální fond, Jihočeského kraje, Statutárního města České Budějovice 
Nadace ČEZ a Lesy ČR s.p. 
 
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 organizace, 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 30. 3. 2020   Ing. Peter Padúch 
       předseda RADAMBUK – 
       Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 


