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Rok 2020 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 2020 i přes 
nepříznivou epidemiologickou situaci v ČR 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 zahraničními partnery a realizoval 
s mládežnickými organizátory projekty Mládež kraji - kraj Jihočeský. V rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání realizoval RADAMBUK se 7 členskými organizacemi 
projekt Pod jednou střechou II., jehož cílem je zkvalitnění neformálního vzdělávání 
pracovníků nestátních neziskových organizací i dobrovolných pracovníků v neformálním 
vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce. 

RADAMBUK zastřešoval v roce 2020 67 členských organizací o celkovém počtu 6 291 členů. 
Největší společnou akcí členských organizací byla tradiční akce v Českých Budějovicích 
BAMBIFEST 2020, v letošním roce již 20. ročník. Celou akci provázelo sluníčko a přátelská 
atmosféra. Návštěvnost BAMBIFESTu byla téměř 2000 návštěvníků. Program ve stáncích 
připravilo 162 organizátorů z 31 organizací, na pódiu akce vystoupilo 278 účinkujících z 26 
organizací a souborů, kteří představili 31 pěveckých, hudebních, recitačních nebo tanečních 
vystoupení.  

Členským organizacím poskytoval RADAMBUK 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 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, epidemiologické situace, dotačních možností na krajské i 
republikové úrovni atd.). RADAMBUK byl důležitým místem v Jihočeském kraji, které 
poskytovalo odbornou i metodickou pomoc dětským a mládežnickým organizacím. V červnu 
před začátkem letních táborů zorganizoval RADAMBUK setkání pracovníků letních táborů 
s ředitelkou Odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje 
MUDr. Marií Noskovou na téma hygienicko - protiepidemická opatření stanovená pro 
zajištění sezóny letní dětské rekreace v roce 2020.  
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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 spolupracoval na společných projektech. Česká rada 
dětí a mládeže ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska a Střední 
průmyslovou školou chemickou v Pardubicích zajistila dezinfekce na ruce pro letní tábory 
členských organizací. RADAMBUK zaplatil dopravu dezinfekcí a rozdal 250 litrů na letní 
tábory. Propagace volnočasových aktivit je pro RADAMBUK jednou z nejdůležitějších aktivit, 
protože, pravidelná zájmová činnost v oddíle nebo klubu je pro rozvoj dítěte zásadní. 
Zapojení dětí a mládeže do pravidelné činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží je tou 
nejlepší prevencí proti negativním vlivům působícím na děti a mládež. RADAMBUK se podílí 
na propagaci činnosti organizací, které pracují s dětmi na území Jihočeského kraje, na 
propagaci jejich akcí a celoroční činnosti, včetně letní táborové činnosti V době jarní 
karantény realizoval RADAMBUK s Dětskou organizací Fénix na Slovensku mezigenerační 
projekt „Neboj se babičko, dědečku, zvládneme to!“. Výsledkem projektu byla 
československá publikace „Neboj sa starká a starký. Zvládneme to!“ Cílem projektu bylo 
pomoct prarodičům v čase karantény, přijít na jiné myšlenky, zavzpomínat na své mládí a 
předat svoje moudré rady, vzpomínky a vědomosti vnoučatům. Vzdělávací středisko MAJÁK - 
RADAMBUK v letošním roce i přes složitou epidemiologickou situaci zrealizovalo 12 
vzdělávacích kurzů jak pro zájemce z členských organizací, ale také pro veřejnost. Celkem 
RADAMBUK proškolil 147 pracovníků s dětmi a mládeží. S mládežnickými organizátory 
zrealizoval RADAMBUK 14 projektů Mládež kraji – kraj Jihočeský.  

Do roku 2021 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 7. 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.  
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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, icmcb@radambuk.cz 
Weby:   www.radambuk.cz  

www.jihocesketabory.cz 
www.icmcb.cz 
https://jihocesky.mladezkraji.cz/ 
http://budejovice.bambifest.cz/ 

Sociální sítě:  https://www.youtube.com/user/radambuk 
https://www.instagram.com/radambuk/ 
https://www.facebook.com/RADAMBUK/ 
https://www.facebook.com/radambuk.jiznicechy 

   https://www.facebook.com/radambukmajak/ 

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. 

mailto:info@radambuk.cz
mailto:kancelar@radambuk.cz
http://www.jihocesketabory.cz/
http://www.icmcb.cz/
http://budejovice.bambifest.cz/
https://www.youtube.com/user/radambuk
https://www.instagram.com/radambuk/
https://www.facebook.com/RADAMBUK/
https://www.facebook.com/radambuk.jiznicechy
https://www.facebook.com/radambukmajak/
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Historie  

V roce 2000 vznikla z iniciativy České rady dětí a mládeže RADAMBUK-Rada dětí a mládeže 
Jihočeského kraje jako partner a oponent ustavujících se Krajských úřadů, u Ministerstva 
vnitra ČR byla zaregistrována 26. 1. 2001. Základní funkce RADAMBUK 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.  

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; 
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▪ 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; 
▪ 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, 
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▪ prezentace na akcích, 
▪ zviditelnění Vašeho spolku prostřednictvím webů RADAMBUK, 
▪ bezplatné Úrazové pojištění a Pojištění odpovědnosti za škodu. 

Členské organizace  

RADAMBUK zastřešoval v roce 2020 67 členských spolků o celkovém počtu 6 291 členů, 
z toho 4 383 počet členů do 18 let. 

Čísl
o Spolek web 

1 
14. přední hlídka Royal Rangers Vyšší 
Brod http://www.14-predni-hlidka-royal-rangers.cz/ 

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

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

4 
Asociace TOM ČR, TOM 2402 Práčata 
Rapšach www.a-tom.cz 

5 AZIMUT www.azimut8.eu 

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

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

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

9 Budweis Bigfoots z.s. http://famfrpal.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 Four Elements z.ú. http://www.four-elements.cz/ 

16 Hudební škola Vojtěch o.p.s.   

17 HUGO divadelní klub z.s.   

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

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

20 Karštejn z.s. https://www.karstejn.org/ 

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

22 Kocanďáci z.s. www.kocandaci.cz 

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

http://www.radambuk.cz/
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24 KONÍČEK, o.p.s. www.konicekcb.webnode.cz/ 

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

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

27 
Mateřské a rodinné centrum Vrábče, 
z.s. https://mrc-vrabce.webnode.cz/ 

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

29 MC Hluboká nad Vltavou, z.s. https://mc-hlubokanadvltavou.estranky.cz/ 

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

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

32 
Pionýr, z.s., Jihočeská krajská 
organizace Pionýra www.jihocesky-pionyr.cz/ 

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

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

35 
Rodinné centrum Beruška Strakonice, 
z.s. www.rcberuska.cz 

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

37 Rodinné centrum Chvalšiňáček, z.s. https://rcchvalsinacek.webnode.cz/ 

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

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

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

41 Rybářský spolek Rybařík   

42 
Salesiánské středisko mládeže - dům 
dětí a mládeže České Budějovice www.sasmcb.cz 

43 Sedmička Planá nad Lužnicí z.s.   

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

45 
Slavonická renesanční, obecně 
prospěšná společnost spolkovydum.slavonice.cz 

46 Spolek Děti Řepice www.deti-repice.cz 

47 Spolek Devatenáctka www.devatenactka.cz 

48 Spolek Kamínky https://kaminky.webnode.cz/ 

49 Spolek Karvánek   

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

51 
Spolek Medvědí šlápoty - Tábor 
zapsaný spolek www.sms-tabor.cz 

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

53 
Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikuláše z 
Husi   
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54 Spolek Tábornický klub Písek www.tkpisek.com 

55 
Spolek Tábornický Táborák, zapsaný 
spolek www.lptdrazicky.cz 

56 Spolek TUMBA www.tabor-albrechtice.cz 

57 Spolek Větrníci www.vetrnici.cz 

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

59 
Svobodná základní škola a lesní 
mateřská škola DOMA V LESE, z.s. www.domavlese.cz 

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

61 TVOR z.s. www.ateliertvor.cz 

62 
Výcvikové canisterapeutické sdružení 
HAFÍK, z.s. www.canisterapie.org 

63 
Základní článek Hnutí Brontosaurus 
Forest https://ekocentrumcb.cz/ 

64 
Zálesák - 1. středisko České 
Budějovice, pobočný spolek www.1strediskozalesak.cz 

65 Zážitek i užitek o.s.   

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

67 Žabičky Horní Planá z.s.   

Nové členské organizace v roce 2020 

V průběhu roku 2020 přijal RADAMBUK za své členy 7 nových členských organizací. 
 

▪ Budweis Bigfoots z.s. 
▪ Four Elements, z. ú. 
▪ Karštejn z.s. 
▪ MC Hluboká nad Vltavou z.s. 
▪ Rodinné centrum Chvalšiňáček, z.s. 
▪ Taneční klub Blueberry, z.s. 
▪ T.O. Nová Dvojka, z.s. 

Jednání Výkonných orgánů v roce 2020  

Předsednictvo Valné shromáždění 

25. 2. 2020 10. – 16. 12. 2020 - per rollam  

20. 10. 2020  
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Výkonné orgány v roce 2020 

Předsednictvo  
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:  Radko Mikulenka - Spolek Medvědí šlápoty - Tábor  
členové:  Bc. Rostislav Kuboušek – Rybářský spolek Rybařík 

Lucie Tomková - Koníček, o.p.s. 
 

Pojištění členských spolků prostřednictví ČRDM 
na období 2020 

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

Kancelář a lidské zdroje 

Kancelář RADAMBUK kraje 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 2020 zajišťoval provoz 
kanceláře předseda Ing. Peter Padúch, vedoucí kanceláře Mgr. 
Kateřina Babická a Kamila Matějková. Činnost Informačního 
centra pro mládež Č. Budějovice organizovali Bc. Dušan 
Brodský, Eva Kropáčková, Petr Žáček, Karolína Brodská a 

Tomáš Babický. 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 je od roku 2013 zřizovatelem Informačního centra pro mládež České Budějovice 
(dále jen ICM Č. B.). Hlavní činností Informačního centra pro mládež České Budějovice je 
poskytování informací a poradenství mládeži a široké veřejnosti v následujících oblastech: 

 
• vzdělávání v ČR a zahraničí 
• práce v ČR a zahraničí 
• cestování v ČR a zahraničí 
• volný čas 
• sociálně patologické jevy 
• občan a společnost 
• mládež a Evropská unie 
• zdraví a ekologie 
• regionální informace 

 
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. Ve vstupním 
prostoru budovy Divadlo U Kapličky provozuje Knihobudku - veřejnou bezplatnou 
knihovničku. 

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. ICM Č. B. propaguje své služby 

prostřednictvím webových stránek - www.icmcb.cz. Veřejnost informuje také na 
facebookové stránce ICM České Budějovice a na Instagramu. ICM Č. B. spolupracuje se 
školami v poskytování informací o přijímacím řízení na střední a vysoké školy, prezentuje 
projekt INFOABSOLVENT a realizuje kariérní poradenství, věnuje se problematice bezpečí v 
prostředí Internetu a kyberšikaně. ICM Č. B. je regionálním partnerem evropské informační 
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sítě Eurodesk a organizuje besedy seznamující s možnostmi, jak vycestovat do zahraničí za 
prací jako dobrovolník a jak využívat projekt Europass. 

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 

 

Část III. 

Činnost a akce RADAMBUKu a ICM Č. B. 

13. 1. 2020 – Seminář vedení účetnictví ve spolcích – účetní uzávěrka 
V pondělí 13. 1. 2020 připravil RADAMBUK pro pracovníky 
s dětmi a mládeží a účetní z členských organizací Seminář 
vedení účetnictví ve spolcích. 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 pracovníků. 
 

25. – 26. 1. 2020 - kurz Instruktor, rádce oddílu č.1 
O víkendu 25. – 26. 1. 2020 pořádal RADAMBUK kurz pro 
instruktory a rádce oddílů. Kurz úspěšně absolvovalo 21 
instruktorů, kteří složili úspěšně písemnou zkoušku. Lektoři 
vzdělávacího střediska MAJÁK připravili pro účastníky 
přednášky z pedagogiky a psychologie, 1. pomoci, 
hospodaření, základy práva, systém práce v oddíle, 
bezpečnost a požární ochrana, hygiena atd. Na vlastní kůži si 
mohli účastníci vyzkoušet metodiky zážitkové pedagogiky a 

načerpat inspiraci v hrách, které si společně zahráli.  
 

mailto:icmcb@radambuk.cz
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6. 2. 2020 - Valentýnská výtvarná dílna 
Ve čtvrtek 6. 2. 2020 se sešlo v Informačním centru pro 
mládež ČB 15 dětí z Dětského diagnostického ústavu v 
Homolích u Českých Budějovic, aby se připravilo na 
Valentýna – svátek zamilovaných. Děti se dozvěděly o 
původu svátku sv. Valentýna a pak vyrobily pro své maminky, 
tatínky, babičky, dědečky, kamarády, přátele a své lásky 

srdíčky, přáníčka, srdíčkové pejsky, berušky, 
ptáčky a šnečky. 

 
18. 2. 2020 – přednáška Kyberšikana  

18. 2. 2020 Bc. Dušan Brodský z ICM Č. B. navštívil studenty 
z Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích a připravil 
pro ně přednášku na téma kyberšikany. Cílem přednášky 
bylo seznámit studenty s bezpečným chováním v on-line 
prostoru. Přednášky se zúčastnilo 48 studentů.  

 
 
 

 
30. 1. 2020 – Promítání z cest po Gruzii a Kambodži 

Příjemný zimní podvečer 30. 1. 2020 strávili návštěvníci v 
Informačním centru pro mládež na besedě s cestovatelem 
Jakubem Novákem. Cestovatel při promítání fotografií 
povyprávěl o svém putování, o zvycích, kulturních a 
přírodních krásách a také jaké jsou podmínky vycestovat a 
pracovat v Gruzii a Kambodži. Promítání se zúčastnilo 10 
mladých lidí.  

 
 
 

 
22. - 23. 2. 2020 – kurz Vedoucí dětského kolektivu 

Na víkend 22. - 24. 2 2020 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. 
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25. 2. 2020 – Jednání předsednictva RADAMBUK 

Na jednání předsednictva 25. 2. 2020 připravovali členové 
předsednictva akci BAMBIFEST 2020 a přijali do svých řad 5 
nových členských organizací. Novými členy se staly organizace 
Budweis Bigfoots z.s., Four Elements, z.ú., Karštejn z.s., MC 
Hluboká nad Vltavou, z.s. a Rodinné centrum Chvalšiňáček, 
z.s. 

 
4. 3. 2020 – Projektový seminář Mládež kraji – kraj Jihočeský 

Ve středu 4. 3. 2020 pořádal RADAMBUK ve svých 
prostorách Projektový seminář - Mládež kraji - kraj Jihočeský 
2020. Náplní semináře byl projektový management. 
Semináře se zúčastnili žadatelé, kteří budou žádat o podporu 
z projektů Mládež kraji z dotace MŠMT a registrovali svůj 
nápad na webu projektu. Celkem 14 účastníků získalo 
informace z oblasti projektového managementu, realizace 
projektů a vyúčtování projektů.  
 

3. a 4. 3. 2020 – přednášky Bezpečně v on-line prostoru 
Ve dnech 3. a 4. března 2020 navštívil Bc. Dušan Brodský 
z ICM ČB 35 studentů Biskupského gymnázia s přednáškou 
Bezpečně v on-line prostoru. Problematice věnovalo 
vedení školy vždy 2 vyučovací hodiny. V přednášce zazněly 
i odkazy na aktuálně promítaný film V síti.  

 
 
 

 
7. – 8. 3. 2020 – kurz Instruktor, rádce, oddílu č. 2 

O víkendu 7. – 8. 3. 2020 pořádal RADAMBUK druhý letošní 
kurz pro instruktory a rádce oddílů. Kurz úspěšně 
absolvovalo 25 instruktorů, kteří složili úspěšně písemnou 
zkoušku. Lektoři vzdělávacího střediska MAJÁK připravili 
pro účastníky přednášky z pedagogiky a psychologie, 1. 
pomoci, hospodaření, základy práva, systém práce v oddíle, 
bezpečnost a požární ochrana, hygiena atd. Na vlastní kůži 
si mohli účastníci vyzkoušet metodiky zážitkové pedagogiky 
a načerpat inspiraci v hrách, které si zahráli.  
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29. 5. 2020 – Školení vedoucích zaměstnanců spolků o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně 

RADAMBUK uspořádal pro vedoucí zaměstnance z 
členských  organizací Školení vedoucích zaměstnanců 
spolků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární 
ochraně. Vedoucím zaměstnancům ve spolcích bylo na 
základě znalostního testu uděleno Osvědčení o absolvování 
školení pro vedoucí pracovníky o požární ochraně a 
bezpečnosti práce. Lektor Jan Carda z firmy PYRO s.r.o. 
vyškolil 7 vedoucích. 
 

15. – 17. 5. 2020 a 29.– 31. 5. 2020- Kurz Zdravotník zotavovacích akcí 
Během dvou víkendů absolvovalo 14 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.  
 

6. - 7. 6. 2020 – kurz Vedoucí dětského kolektivu č. 2 
Na víkend 6. - 7. 6. 2020 připravil RADAMBUK letošní 2. 
vzdělávací kurz Vedoucí dětského kolektivu. Kurz úspěšně 
absolvovalo písemným testem 6 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. 

 
11. - 14. 6. 2020 – kurz Instruktor vodní turistiky 

RADAMBUK zorganizoval ve spolupráci se vzdělávacím 
střediskem BP Sport kurz Instruktor vodní turistiky. Kurzu 
se zúčastnilo 12 vedoucích a instruktorů ze spolku Medvědí 
šlápoty. V termínu 11. - 14. 6. 2020 získali pracovníci 
s dětmi a mládeží znalosti a dovednosti k vedení vodáckých 
kurzů. Kurz se konal na řece Vltava a v Českém Vrbném 
v Českých Budějovicích.  
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12. – 14. 6. 2020 – kurz Hlavní vedoucí dětského tábora 
RADAMBUK získal od MŠMT 20. listopadu 2019 Certifikát 
k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů 
s platností na léta 2019 – 2023. O víkendu 12. - 14. 6. 2020 
účastníkům kurzu lektoři předali vědomosti a dovednosti 
potřebné pro vykonávání funkce Hlavní vedoucí na 
dětských táborech. Po úspěšných písemných testech 
obdrželo 14 účastníků kurzu osvědčení k vykonávání této 
funkce. Účastníci kurzu byli nejen z členských spolků 

RADAMBUK, ale i z dalších organizací, které pořádají dětské tábory. Celkový rozsah kurzu byl 
24 hodin výuky.  
 
13. - 14. 6. 2020 – kurz Instruktor, rádce oddílu č. 3 

O víkendu 13. - 14. 6. 2020 pořádal RADAMBUK třetí kurz 
pro instruktory a rádce oddílů v letošním roce. Kurz 
úspěšně absolvovalo 9 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.  
 

Fotosoutěž FOTO DVACÍTKA 
Od 1. 5. do 15. 6. 2020 na Facebookových stránkách ICM Č. 
B. probíhala fotografická soutěž ku příležitosti dvacátých 
narozenin RADAMBUKu. 
Soutěžilo se celkem v pěti 
kategoriích: 
1.            Historie okolo nás 
2.            Zájmová činnost 
3.            Příroda 
4.            Škola doma 
5.            Kreativní výzva. 
Účastníky jsme rozdělili i podle 
věku a to do 14 let, do 18 let a do 100 let. Během soutěže 
nám soutěžící poslali 30 soutěžních fotografií.  Výherní 
fotografií v každé kategorii se stala ta, která obdržela 
nejvíce lajků.  
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23. 6. 2020 – Setkání s Krajskou hygienickou stanicí 
V úterý 23. 6. 2020 přijala pozvání RADAMBUKu paní 
ředitelka Odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské 
hygienické stanice Jihočeského kraje MUDr. Marie 
Nosková. Setkání na téma hygienicko - protiepidemická 
opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské 
rekreace v roce 2020 se uskutečnilo v sále Divadla U 
Kapličky spolku Pionýr z.s. a zúčastnilo se ho 38 vedoucích 
dětských táborů z členských spolků RADAMBUKu, Domů 

dětí a mládeže Jihočeského kraje a dalších spolků, které připravují pro děti letní tábory. Paní 
ředitelka seznámila přítomné s doporučeními Ministerstva zdravotnictví pro letní tábory v 
roce 2020, s tísňovou linkou Krajské hygienické stanice zřízenou pro organizátory letních 
táborů v Jihočeském kraji 731 428 577 a odpovídala na dotazy organizátorů. Velmi jí za milé 
setkání děkujeme. 
 
Dezinfekce na letní tábory pro členské spolky 

Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci se Sdružením 
hasičů Čech, Moravy a Slezska a Střední průmyslovou 
školou chemickou v Pardubicích zajistila dezinfekce na ruce 
pro letní tábory. RADAMBUK zaplatil dopravu dezinfekcí a 
rozdal 250 litrů do členských organizací na letní tábory.  
 
 
 
 

17. 7. 2020 – Tvoření s dětmi z příměstského tábora 
17. 7. 2020 navštívily ICM Č. B. děti z příměstského tábora 
TULÁCI spolku Pionýr z.s. a vyráběly si u nás přívěsky na klíče. 
Klíčenky se jim povedly. 
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21. 7. - 25. 8. 2020 – workshopy 3-tí rozměr  
V rámci Klíčové aktivity tandemového neformálního 
vzdělávání projektu OP VVV Pod jednou střechou II. jsme ve 
v prázdninových měsících ve dnech 21. 7., 11. 8., 18. 8., 21. 
8. a 25. 8. 2020 uspořádali sérii přednášek a workshopů na 
téma práce s 3D modely a představení řezacího plotru 
Brother ScanNCut SDX1000. Dětem byly ukázány praktické 
ukázky, představen počítačový software, aby tak pochopily 
a vytvořily vlastní vzor, model, vytiskly ho na stroji a 
sestavily. Děti rozvíjely prostorovou představivost a 
manuální zručnost. 
 

 
4. 9. 2020 – Jsme připraveni k obraně – Turnaj Laser game 

Projekt Jsme připraveni k obraně se konal v lese za 
sídlištěm Máj v Českých Budějovicích v pátek 4. 9. 2020. 
Celkem se projektu zúčastnilo 35 účastníků ve věku 12 - 25 
let a 5 organizátorů.  
Děti jsme rozdělili do skupin, kde byli společně chlapci a 
děvčata různého věku, vždy aby v každé skupině byli 
alespoň 2 starší účastníci, kteří byli zvoleni za vedoucí 
skupiny. Rozdělené týmy se sešly, aby naplánovaly 

strategii hry, která je velmi důležitá. Cílem hry bylo nasbírat co největší počet bodů, které 
získávaly týmy za přesně mířené zásahy. Tabulka s výsledky byla vytištěna hned po každé 
hře. Hráči se dozvěděli, kdo byl z týmu nejlepší bojovník, ale také kdo byl nejoblíbenějším 
terčem. Na závěr akce byli vyhlášeni vítězové turnaje v Laser game a odměněni vstupenkami 
do laserové Fun Space arény.  
 
30. 7. , 6. 8. a 5. 9. 2020 - Projektové dny Laser game – projekt OPVV Pod jednou střechou II. 

Projektové dny Laser game jsme realizovali v rámci 
projektu OPVVV Pod jednou střechou. Celkem proběhly 3 
projektové dny v termínech 30. 7., 6. 8. a 5. 9. 2020.   
1. část dne probíhala teoreticky, formou výkladu pravidel 
a dále formou diskuze, odborník stanovil dětem přesná 
pravidla hry. Rozdělené týmy se sešly, aby naplánovaly 
strategii hry, která je velmi důležitá. 2. část dne byla 
praktická, kdy týmy hrály v lese i na louce. Cílem hry bylo 
nasbírat co největší počet bodů, které získávaly týmy za 
přesně mířené zásahy. 30 účastníků projektových dní 
plnilo úkoly se zájmem, hry je bavily, hráli fair play, 

projektový den skončil i přes to, že se konal v náročném a nepřehledném terénu bez úrazů.  



 

19 

 

22. 9. 2020 – Den čisté mobility – Energy Centre České Budějovice 
V úterý 22. 9. 2020 připravil RADAMBUK a ICM ČB 
dopolední program pro školy a mateřské školky na akci Den 
čisté mobility. Akci pořádalo Energy Centre České 
Budějovice na českobudějovické náplavce. Děti mohly 
navštívit také např. stánek BESIPu, Městské policie, 
Elektrowinu, oživit figurínu na stánku ČČK a vyzkoušet 
elektrokola a elektrokoloběžky. Na stanoviště RADAMBUKu 
a ICM přišlo soutěžit 200 dětí s vyučujícími. 
 

12. 9., 13. 9. a 20 .9. 2020 - Projektové dny Vodácké desatero – projekt OPVVV Pod jednou 
střechou II. 

Projektové dny Vodácké desatero jsme realizovali ve dnech 12. 9., 
13. 9. a 20. 9. 2020 u jezu na řece Vltava ve Zlaté Koruně u 
Českého Krumlova, kam jsme se přesunuli s dětmi z Českých 
Budějovic. Část dne probíhala teoreticky, formou výkladu pravidel 
Desatera vodáka a diskuze o zkušenostech, které už děti mají 
s vodáctvím. 2. část dne byla praktická, kdy se děti rozdělily do 
raftů a na klidné vodě před jezem se učily pádlovat, kormidlovat a 
pak na jezu sjíždět jez. Zájemci si to samé vyzkoušeli také na 
kánoích. Po zvládnutí základních dovedností jsme se po řece 
vydali směr České Budějovice do Boršova nad Vltavou, který byl 
naším cílem. Během plavby jsme udělali 2 přestávky na jídlo a 

také si zahráli hry na souši. Celkem se projektových dnů zúčastnilo 30 dětí. 
 
7. 5. – 25. 6. 2020 - přednášky Bezpečně v online prostoru projekt OPVV Pod jednou střechou II. 

V rámci Klíčové aktivity Tandemové neformálního vzdělávání 
projektu OPVVV Pod Jednou střechou II. jsme ve spolupráci s 
Dětským diagnostickým ústavem Homole uspořádali sérii 
přednášek s názvem Bezpečně v online prostoru zaměřených na 
kyberšikanu a bezpečné chování na Internetu. Přednášky 
proběhly ve dnech 7. 5. 2020, 21. 5., 4. 6., 18. 6. a 25. 6. 2020. 
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17. 9. – 20. 9. 2020 – kurz Instruktor vodní turistiky 
RADAMBUK zorganizoval ve spolupráci se vzdělávacím 
střediskem BP Sport letošní 2. kurz Instruktor vodní 
turistiky. Kurzu se zúčastnili 2 vedoucí ze spolku Bude sport. 
V termínu 17. – 20. 9. 2020 získali pracovníci s dětmi a 
mládeží znalosti a dovednosti k vedení vodáckých kurzů. 
Kurz se konal na řece Vltava a v Českém Vrbném v Českých 
Budějovicích.  
 
 

18. – 19. 9. 2020 BAMBIFEST 20. ročník 
RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 
připravil akci BAMBIFEST v letošním roce na termín 18. – 
19. 9. 2020. 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.  
Akce se v letošním roce po dvou letech vrátila do areálu u 
Sportovní haly 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 z organizací pracujících s dětmi a mládeží, domů dětí a mládeže, mateřských, 
základních a uměleckých škol. Pro malé návštěvníky zahrála Marešova divadelní společnost 
Pohádky z kufru, českobudějovickému publiku se představil s kytarou písničkář Martin 
Kajaba, srdce potěšila a diváky roztančila tradičně kapela KONÍČEK. 

Pro děti byla připravena bohatá nabídka aktivit ve 
stáncích, přehlídka možností pro volný čas, výroba 
placek, ukázky zážitkové akce s pejsky, výuka bojových 
umění, sebeobrana, venkovní hra Laser Game, 
ekologický program zaměřený na recyklaci elektra, 
nafukovací dráha Přelez, přeskoč, recykluj, 
elektrokoloběžky, výtvarná dílna budějovánky Martina 
Hrabánka, ukázky 1. pomoci Oblastního spolku ČČK ČB, 
prezentace Městské policie ČB a BESIPu, skákací hrady, 

vědecké pokusy, střelba z luku, rytířské souboje na kladině, slacklining, basketbal, 
preventivní program úrazů míchy Banal Fatal, dračí loď, vojenské historické kluby a 
Československá obec legionářská, programování robotů, angličtina hravě, tvoření a spousta 
dalších her a soutěží…… V Infobodu mohli návštěvníci odevzdat nepoužívané dioptrické brýle 
a zapojit se s RADAMBUKem do Sbírky brýlí pro Afriku a na stanovišti společnosti 
ELEKTROWIN „Přelez, přeskoč, recykluj“ vysloužilý malý elektrospotřebič, za který obdrželi 
drobný dárek.  
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Celou akci provázelo sluníčko a přátelská atmosféra. Návštěvnost BAMBIFESTu byla téměř 
2000 návštěvníků. Program ve stáncích připravilo 162 organizátorů z 31 organizací, na pódiu 
akce vystoupilo 278 účinkujících z 26 organizací a souborů, kteří představili 31 pěveckých, 
hudebních, recitačních nebo tanečních vystoupení. 
 
1. 10. 2020 – schůzka partnerů projektu Pod jednou střechou II – OPVV MŠMT 

V úterý 1. 10. 2020 se sešli v klubovně RADAMBUKu partneři 
projektu Pod jednou střechou II., který realizuje RADAMBUK 
v rámci projektu OPVVV – Zvyšování kvality neformálního 

vzdělávání. Na programu schůzky byly aktivity 2. období, vyúčtování a financování aktivit.  
 
5.10.2020 – Výtvarná indiánská dílna – 72 hodin 

Pro děti z Dětského diagnostického ústavu v Homolích jsme 
připravili v rámci projektu 72 hodin indiánskou výtvarnou 
dílnu. Na úvod jsme si s dětmi vyprávěli o životě indiánů, o 
jejich zvycích a tradicích. Ve výtvarné dílně si děti vyrobily 
indiánské čelenky, totemy, teepee a odznáčky. Akce se 
zúčastnilo 5 dětí a 5 dobrovolníků. 

 
 
 

 
30. 5. , 2. 6. a 3. 10. 2020 - Projektové dny Stavba stanů a přístřešků – projekt OPVVV Pod jednou 
střechou II. 

Projektové dny Stavba stanů a přístřešků jsme realizovali ve 
dnech 30. 5., 2. 6. a 3. 10. 2020. 1. část dne probíhala 
s lektorem teoreticky, formou výkladu a dále formou diskuze, 
děti se podle obrázků učily druhy stanů, druhy přístřešků, jak si 
vybrat vhodný stan na požadovanou aktivitu, za správné 
odpovědi získávaly body do celkového hodnocení. 2. část dne 
byla praktická. Každá skupina obdržela stan typu A, stan typu 
kopule a učila se stan postavit, ale také správně sbalit. V lese si 
každá skupina vybudovala přístřešek pomocí celt, plachet a 
provazů. V závěrečné soutěži stavěly skupiny stany na čas a při 
vyhodnocení obdržela vítězná skupina drobnou cenu. Celkem 

se projektových dnů zúčastnilo 30 dětí.  
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2. - 3. 10. 2020 – kurz Základy první pomoci pro pedagogy 
Dvě vedoucí ze Spolku Děti Řepice a Budweis Bigfoots z.s. se zúčastnily 
kurzu Základy první pomoci pro pedagogy, který pro RADAMBUK uspořádal 
Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice ve dnech 2. -3. 
10. 2020 v Českých Budějovicích.  Na akreditovaném kurzu MŠMT se 
účastnice prakticky naučily základy účinné 1. pomoci. Kurz byl 
spolufinancován z projektu OPVVV Pod jednou střechou II. 

 
17. 6., 24. 6., 1. 7. a 7. 10. 2020 - Projektové dny Uzlování – projekt OPVVV Pod jednou 
střechou II. 

Projektové dny Uzlování se konaly ve dnech 17. 6. , 24. 6., 
1. 7. a 7. 10. 2020 v Českých Budějovicích. Děti uzlování 
bavilo a ke konci projektového dne 6 základních uzlů 
zvládly uvázat. Na závěr přišla soutěž v uzlování mezi 
týmy, které družstvo nejrychleji uváže všech 6 uzlů. 
Projektových dnů se zúčastnilo 32 dětí.  

 
 
 

16. 10. 2020 – Uklidíme Branišovský les – 72 hodin 

V pátek 16. 10. 2020 se vydali dobrovolníci uklidit 
Branišovský les za sídlištěm Máj v Č. Budějovicích. Úklid 
podpořilo Statutární město České Budějovice a zajistilo 
odvoz odpadu. Děkujeme všem dobrovolníkům, že 
přírodě pomáhali i přes nepříznivé počasí, za to, že 
pomáhali, protože chtěli. Pro děti, které se akce z důvodu 
nařízení vlády a epidemiologické situace v ČR nemohli 
účastnit, připravil RADAMBUK foto soutěž a výzvy, které 
mohly děti plnit a pomáhat tak přírodě, svému okolí nebo 

ostatním lidem. 
 
20. 10. 2020 – Jednání předsednictva RADAMBUK 

V úterý 20. 10. 2020 se sešlo předsednictvo RADAMBUKu na 
jednání. Předsednictvo přijalo 2 nové členské organizace - T. O. 
Nová Dvojka, z.s. a Taneční klub Blueberry, z.s., zhodnotilo 
proběhlou akci BAMBIFEST 2020 a odsouhlasilo rozpočet 
RADAMBUKu na rok 2020. 
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Fotosoutěž 72 hodin 
Pro děti, které se nesměly dle nařízení Vlády ČR této 
účastnit akce 72 hodin Uklidíme Branišovský les 
RADAMBUK vyhlásil Fotosoutěž 72 hodin. Úkolem dětí bylo 
vyfotit, jak pomáhají přírodě, lidem, svému okolí nebo 
lidem a poslat fotografii na e-mail do kanceláře 
RADAMBUKu, odměnou jim bylo tričko s logem 72 hodin, 
náramek a tužka 72 hodin. Do soutěže poslalo fotografii 40 
dětí.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Výstava obrazů Anny Stejskalové 

ICM Č. B. uspořádalo v divadelním sále Divadla U Kapličky ve 
spolupráci se studentkou SUPŠ Jihlava – Helenín výstavu 
obrazů, které studentka malovala.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Doučování se Zpět na jedna 
ICM Č. B. spolupracovalo 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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Neboj se babičko, dědečku, zvládneme to!  
V době jarní karantény realizoval RADAMBUK s Dětskou organizací Fénix na Slovensku 
mezigenerační projekt „Neboj se babičko, dědečku, zvládneme to!“. Výsledkem projektu je 
československá publikace „Neboj sa starká a starký. Zvládneme to!“ Cílem projektu bylo 
pomoct prarodičům v čase karantény, přijít na jiné myšlenky, zavzpomínat na své mládí a 
předat svoje moudré rady, vzpomínky a vědomosti vnoučatům.  
https://www.do-fenix.sk/wp-
content/uploads/2020/09/08_20_PUBLIKACIA_neboj_sa_starka_web.pdf?fbclid=IwAR26KP
wrM0Q9ruv8Jtq8lsWp7XNgiNpU0k8T_z3-1GUGQMUThtO9kGcIGmQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sbírka brýlí 2020 
RADAMBUK již 5. rokem pořádal veřejnou sbírku Brýle pro 
Afriku. I letošní sbírka brýlí pro lidi, kteří brýle opravdu 
potřebují a nemohou si je dovolit, se přes nepříznivou 
epidemiologickou situaci podařila. K dalšímu zpracování se 
nám v roce 2020 sešlo 2 500 brýlí a k tomu 600 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. 
 
 

https://www.do-fenix.sk/wp-content/uploads/2020/09/08_20_PUBLIKACIA_neboj_sa_starka_web.pdf?fbclid=IwAR26KPwrM0Q9ruv8Jtq8lsWp7XNgiNpU0k8T_z3-1GUGQMUThtO9kGcIGmQ
https://www.do-fenix.sk/wp-content/uploads/2020/09/08_20_PUBLIKACIA_neboj_sa_starka_web.pdf?fbclid=IwAR26KPwrM0Q9ruv8Jtq8lsWp7XNgiNpU0k8T_z3-1GUGQMUThtO9kGcIGmQ
https://www.do-fenix.sk/wp-content/uploads/2020/09/08_20_PUBLIKACIA_neboj_sa_starka_web.pdf?fbclid=IwAR26KPwrM0Q9ruv8Jtq8lsWp7XNgiNpU0k8T_z3-1GUGQMUThtO9kGcIGmQ
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Středisko vzdělávání MAJÁK v roce 2020 
RADAMBUK je díky certifikaci MŠMT oprávněn organizovat akreditované vzdělávání hlavních 
vedoucích zotavovacích akcí. Vzdělávací středisko MAJÁK - RADAMBUK v roce 2020 i přes 
složitou epidemiologickou situaci zorganizovalo 12 vzdělávacích kurzů jak pro zájemce 
z členských organizací, ale také pro ostatní organizace, které pracují s dětmi a mládeží. 
Celkem RADAMBUK proškolil 147 pracovníků s dětmi a mládeží. 
 

Kurzy 2020 Termín 
Počet 
účastníků 

Seminář vedení účetnictví v NNO 13. 1. 2020 6 

Instruktor rádce oddílu č. 1 25. - 26. 1. 2020 21 

Vedoucí dětského kolektivu č.1 22. – 23. 2. 2020 25 

Hlavní vedoucí dětského tábora 12. - 14. 6. 2020 18 

Školení BOZP a PO vedoucích zaměstnanců spolků 29. 5. 2020 7 

Instruktor rádce oddílu č. 2 7. – 8. 3. 2020 25 

Instruktor, rádce oddílu č. 3 13. - 14. 6. 2020 9 

Vedoucí dětského kolektivu č. 2 6. - 7. 6. 2020 6 

Instruktor vodní turistiky 11. - 14. 6. 2020 12 

Zdravotník zotavovacích akcí 
15. – 17. 5. 2020 

a 29. - 31. 5. 2020 
14 

Instruktor vodní turistiky 17. – 20. 9. 2020 2 

Základy první pomoci pro pedagogy 2. - 3. 10. 2020 2 

 
 
 
 
 

http://www.radambuk.cz/akce/24-26-2-2017-kurz-vedouci-detskeho-kolektivu/
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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. 

Mládež kraji – Jihočeský kraj 2020 

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 2020 Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje 
na jednotlivé projekty mládeže dotaci ve výši 200 000 Kč a 
Jihočeský kraj částku 23 000 Kč. Dotace byly poskytovány v rozmezí 

5.000 Kč až 40.000 Kč, dle potřeb projektu. V roce 2020 Rada dětí a mládeže Jihočeského 
kraje zrealizovala spolu s mládežnickými realizátory 14 projektů. 

 

 

 

 

http://www.jihocesketabory.cz/
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Projekty Mládež kraji – kraj Jihočeský 2020 

  

Číslo 
projektu Název projektu 

Jméno 
realizátora Město Myšlenka projektu 

1 
Charitativní jarmark pro 
dětskou onkologii 

Adam 
Pšenička České Budějovice 

Charitativní jarmark vánočních a 
adventních výrobků. Výtěžek bude 
věnován spolku HAIMA z.s. pro 
dětskou onkologii Nemocnice Č.B. 

2 Dobrodružství s Vikingy Petr Žáček Velešín 

Zážitková akce, kdy se děti a 
mládež seznámí se severskou 
mytologií a životem Vikingů.  

3 Halloween 
Matěj 
Hájek Zátoň 

Víkendová akce, kdy se děti a 
mládež seznámí s původem a zvyky 
svátku Halloween.  

4 Rafťáci Petr Žáček Vltava 

Splutí řeky Vltavy, kdy se účastníci 
naučí vodácké dovednosti a zásady 
bezpečného chování na vodě.  

5 Zálesáckou stezkou 
Tomáš 
Babický Velešín 

Cílem víkendové akce je, aby se 
děti naučily různé zálesácké 
dovednosti a jak se chovat v 
přírodě.  

6 Bumperball 
Karolína 
Brodská České Budějovice 

Venkovní sportovní akce pro děti a 
mládež – Fotbal v bublinách. 

7 Tvořivé a zábavné dny Lukáš Tíkal Strakonice Workshopy práce se dřevem.   

8 Pohádková stezka 
Adam 
Pšenička České Budějovice 

Pohádková stezka lesem pro děti se 
stanovišti, kde děti budou plnit 
úkoly. Tématem budou zvířátka. 

9 Léto se zvířaty 
Martina 
Návarová Skřidla 

2 zábavné soutěžní akce na téma 
příroda, živočichové a výtvarná 
dílna. 

10 
Staň se na den 
informatikem 

Markéta 
Lišková České Budějovice 

Online soutěž pro žáky a studenty 
středních škol Jihočeského kraje na 
aktuální témata z oblasti 
informatiky.  
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11 Zábavné dny v Řepici 
Lucie 
Šteflíčková Řepice u Strakonic 

Akce pro děti a mládež o letních 
prázdninách v obci Řepice - rafty, 
Laser aréna… 

12 
Kde se všude skrývá 
matematika  

Petr 
Závorka České Budějovice 

Online soutěž pro žáky  základních 
škola a víceletých gymnázií s cílem 
přiblížení matematiky  zábavnou 
formou. 

13 Netradiční den 
Karel 
Slípka Kájov 

Dny pro děti v Kájově u Českého 
Krumlova plné netradičního sportu 
a netradičních her.  

14 Koloběžky  
Tomáš 
Babický České Budějovice 

Koloběžkové závody pro děti a 
mládež 

  Celkem       

Celkem do 14 projektů Mládež kraji – Jihočeský kraj bylo v roce 2020 zapojeno 878 účastníků 
projektů (děti, mládež a dospělí) a 100 mládežnických dobrovolníků, organizátorů akcí.  
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1. projekt Charitativní jarmark pro dětskou onkologii 

Charitativní jarmark zrealizovaný v rámci projektu Mládež 
kraji - kraj Jihočeský jsme pořádali s cílem přispět spolku 
HAIMA CB na nákup pomůcek pro dětskou onkologii 
Nemocnice České Budějovice. Vzhledem k epidemiologické 
situaci a vládním nařízením byla celá realizace ztížena. Na 
jarmark jsme tvořili a vyráběli již od září vánoční dekorace a 
drobné dárečky, po omezení shromažďování pokračoval 
každý sám doma a nakonec jsme výrobky prodávali z okénka v 
Komunitním centru Máj v Českých Budějovicích v měsíci 
listopadu a v prosinci. K 30. 11. 2020  činil výtěžek 12 000 Kč. 
Na projektu se podílelo 15 dobrovolníků a zapojilo se celkem 
45 účastníků, kteří si koupí adventní dekorace přispěli na 
dobrou věc.  

2. projekt Dobrodružství s Vikingy 

Projekt Dobrodružství s Vikingy jsme připravili 
na táborovou základnu u Velešína v termínu 
31. 7. – 2. 8. 2020. 40 účastníků akce jsme 
rozdělili do 4 vikingských družin. Děti se učily 
vikingským dovednostem, čestnému chování, 
vyráběly obleky, meče, štíty a helmy, skládaly 
různé zkoušky a bojovaly s hrdiny severské 
mytologie. Akci připravovalo 10 dobrovolníků. 

 

3. projekt Halloween 

2. - 3. 10. 2020 jsme v rámci projektu Mládež 
kraji – kraj Jihočeský uspořádali pro 30 dětí 
zážitkový víkend na šumavské Kvildě na téma 
Halloween. Děti na vlastní kůži prožily svátek a 
jeho zvyky, poznaly jeho původ v keltském 
svátku Samhain, vyráběly si strašidelné obleky, 
dlabaly dýně, vyráběly různé dekorace, které si 
odvezly domů a zahrály si také strašidelnou 
noční bojovku.  
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4. projekt Rafťáci 

V sobotu 12. 9. 2020 jsme připravili v rámci projektu 
Mládež kraji – kraj Jihočeský akci pro děti a mládež 
Rafťáci. 30 účastníků splulo řeku Vltavu na raftech 
ze Zlaté Koruny do Boršova nad Vltavou. Účastníci si 
osvojili správnou techniku pádlování, vodáckou 
terminologii, správné sjíždění jezů a základy 
záchrany tonoucího a poskytnutí 1. pomoci. 
V kempu Dívčí Kámen vařili oběd na ohni a zahráli si 
několik her na souši. Počasí akci přálo, všichni 
účastníci akci hodnotili kladně.  

5. projekt Zálesáckou stezkou  

O víkendu 30. - 31. 5 .2020 jsme odjeli s 30 
dětmi do přírody, kde se v rámci projetu 
Zálesáckou stezkou učily přespat v přírodě, 
postavit si přístřešek, vařit na ohni, pracovat 
s pilou a sekerou a další zálesácké dovednosti. 
Účastníci si během víkendu zahráli hry na 
louce, v lese a také noční bojovku. Akci 
připravilo 5 organizátorů. 

 

6. Projekt Bumperball 

V pondělí 5. 10. 2020 jsme v rámci projektu 
Mládež kraji – kraj Jihočeský připravili pro děti a 
mládež sportovní venkovní akci s názvem 
Bumperball neboli Fotbal v bublinách. Jde o 
netradiční fyzicky náročný sport, který si 
vyzkoušelo 30 dětí a mládeže spolu s dalšími 
hrami v bublinách – Rybičky, rybáři jedou, 
Všichni proti všem a Zápasy Sumo. Účastníci 
strávili příjemné sportovní odpoledne ve 
venkovním prostředí, zvýšili svou fyzickou 
zdatnost, naučili se týmové spolupráci a aktivně 
trávili svůj volný čas.  
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7. Projekt Tvořivé a zábavné dny 

Z důvodu epidemiologické situace v ČR jsme museli 
změnit původní záměr projektu Mládež kraji – kraj 
Jihočeský – uspořádat dvoudenní pobyt pro děti a 
mládež v německém vodním světě Tropical Island. 
Pro děti, mládež a dospělé v obci Řepice jsme 
připravili o víkendu 2. - 4. 10. 2020 Tvořivé a zábavné 
dny. 56 dětí a mládeže a 12 dospělých si vyzkoušelo 

práci se dřevem, řezbářským nářadím a zpracování různého druhu dřeva. Pro zpestření akce 
jsme připravili také zábavný program – ohňovou show, Laser game, tvoření s balónky a 
vystoupení klauna.  

8. projekt Pohádková stezka 

V rámci projektu Mládež kraji - kraj Jihočeský jsme 
uspořádali v lese za  sídlištěm Máj v Českých 
Budějovicích  akci Pohádkovou stezku na téma 
Afrika pro 44 dětí s rodiči. Děti procházely jednotlivá 
africká stanoviště a plnily vědomostní a pohybové 
aktivity. V cíli si vyzkoušely střelbu ze vzduchovky a 
obdržely drobnou odměnu. Zároveň 
dostaly špekáček s pečivem, který si opekly na 
připraveném ohni. 

 

9. projekt Léto se zvířaty 

V rámci projektu Mládež v kraji - Léto se zvířaty 
proběhla dne 31. 8. 2020 1. část projektu - akce 
Loučení s létem  na statku ve Skřidlech. Děti si 
společně zasoutěžily, tvořily, společně se postaraly 
o koně i další zvířata na statku, připravily pro ně 
mňamky a nakonec se s nimi i s létem rozloučily 
šampaňským a výborným domácím dortem. Akce 
se zúčastnilo 12 dětí a 3 dobrovolníci. Dne 05. 10. 

2020 proběhla další část projektu a akce pro děti Zábavné odpoledne (Babí léto). Hlavní 
náplní bylo zejména tvoření. Ale čas zbyl i na soutěže, hry a také společný čas strávený s 
koňmi. Celkem se akce zúčastnilo 12 dětí.  
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10. projekt Staň se na den informatikem 

Ve dnech 26. 11. až 4. 12. 2020 se konala online 
soutěž -  akce projektu Mládež kraji - kraj 
Jihočeský nazvaná Staň se na den informatikem. 
Soutěž byla určena zejména studentům středních 
škol z Jihočeského kraje. Přestože se jednalo 
o soutěž, účastníci se mohli seznámit s aktuálními 
a zajímavými tématy z oblasti informatiky. Měli 
tak například možnost svým počítačovým 

programem instruovat malíře k vytvoření uměleckého díla, ovládat svého robota a naučit jej, 
aby sám našel cestu do garáže nebo rozluštit tajné zprávy ze zvukové nahrávky či běžného 
obrázku, kde se nacházely zašifrované informace. Pro účastníky bylo připraveno několik 
témat, která jim byla představena textem nebo videy. Pro každé téma byl na konec připraven 
soutěžní úkol k vyřešení. Vyhodnocení probíhalo formou bodování vyřešených úkolů. 
Soutěžilo 57 studentů a projekt připravilo 5 dobrovolníků. Projekt podpořila Ekonomická 
fakulta Jihočeské univerzity. 

11. projekt Zábavné dny v Řepici 

Dne 13. 7. 2020 jsme pro děti připravili zážitkovou 
střelbu na střelnici v Droužeticích. 44 dětí si mohlo 
vyzkoušet střelbu z pistole nebo samopalu na terč a 
střelbu z brokovnice na cvičné holuby. Celé 
odpoledne se velice vydařilo a nezapomenutelný 
zážitek dětem záviděli nejen jejich rodiče. V úterý 
21.7.2020 za slunečného počasí přijela do Řepice 
Laser Game.  Děti dostaly laserové zbraně a helmy, 
které zaznamenávaly počet zásahů a rozběhly se ve 
vymezeném území lesa vrchu Jaslova nad Řepicí. Hra 

měla obrovský ohlas u všech 56 dětí.  Dne 23. 7. 2020 se 52 dětí  a 9 dospělých vydalo na 
plavbu po řece Otavě ze Sušice do Střelských Hoštic. Na  odpoledne dne 27. 7. 2020  jsme 
pro děti a mládež nejen z okolí Řepice připravili odpoledne plné zážitků s bubny. Celkem 
třikrát se skupiny dětí (celkem 63 osob) zabraly do hodinové bubenické show. Každý dostal 
svůj bubínek a společně nacvičili rytmickou skladbu. Závěrečný zábavný den v Řepici se konal 
ve středu 19. 8. 2020, kdy Klaun Hugo bavil svým vystoupením malé i velké diváky, kterých se 
sešlo 56. Děti byly nadšené nejen z kouzel, ale i z toho, jak je klaun Hugo naučil vyrobit z 
balónku pejska. Po ukončení vystoupení si děti ještě užily skákací hrad a posezení s kytarou u 
ohně. Celkem se projektu zúčastnilo 271 dětí a mládeže a 9 dobrovolníků. 
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12. projekt Kde se všude skrývá matematika 

Projektu Mládež kraji - kraj Jihočeský s názvem Kde 
se všude skrývá matematika, který jsme realizovali  
ve formě online  soutěže od 27. 11. do 4. 12. 2020 se 
zúčastnili žáci z devíti škol z Jihočeského kraje. Cílem 
projektu bylo představit žákům praktické úlohy 
z aplikované matematiky a tím pádem je přesvědčit, 
že matematika je nedílnou součástí jejich života. 
V letošním roce byla pro žáky připravena Einsteinova 
hádanka a hravá matematika s římskými číslicemi. 
Nechyběla ani kreativní úloha, kdy studenti pomocí 
návodu skládali hvězdicový mnohostěn. Nejtěžší 

úlohou byla asi úloha na téma „Třída jako Vennův diagram“, což je středoškolská úloha, ale 
lze ji řešit i logicky bez použití složitých matematických vzorců. K projektu byla vytvořená 
webová stránka http://kdejemat.ef.jcu.cz/. Projektu se zúčastnilo 64 soutěžících a připravili 
ho 3 studenti za podpory vyučujících Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity.  

13. Projekt – Netradiční den 

V rámci projektu Mládež kraji - kraj Jihočeský jsme 
uskutečnili ve dnech 19. 8. a 29. 8. 2020 ve Frymburku 
a v Kájově dvě  soutěžní odpoledne pro děti pod 
názvem Netradiční den. 55 dětí si  vyzkoušelo se 17 
dobrovolníky  netradiční sportovní disciplíny. 

 

 

14. projekt Koloběžky  

V pátek 4. 9. 2020 jsme na sídlišti Máj zorganizovali 
projekt Koloběžky. Děti a mládež si mohly vyzkoušet 
svou zručnost v jízdě na koloběžkách všeho druhu a 
také na elektrokoloběžkách, které dnes patří 
k atraktivním ekologickým dopravním prostředkům.  
Akce se zúčastnilo 25 dětí a mládeže, a připravilo jí 5 
organizátorů. 
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Část IV. – Hospodaření 
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Část V. - Závěr 
 

Děkujeme za podporu 
 

Činnost RADAMBUKu byla v roce 2020 
podpořena v rámci dotací a grantů 
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR, Ministerstva obrany ČR, Jihočeského kraje 
a Statutárního města České Budějovice.  
 
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 organizacím za spolupráci, které si velmi vážíme. Těšíme 
se na další společné akce i v dalším roce. 
 
 
 
 
 
Sestavila: Mgr. Kateřina Babická 
 
V Českých Budějovicích 10. 5. 2021   Ing. Peter Padúch 
       předseda RADAMBUK – 
       Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 


