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Závěrečná zpráva Mládežnické iniciativy 
Mládež kraji – Jihočeský kraj 2021 

 
 

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 2021 Radě dětí a 
mládeže Jihočeského kraje na jednotlivé 
projekty mládeže dotaci ve výši 114 000 Kč a 
Jihočeský kraj částku 17 000Kč. Dotace byly 
poskytovány v rozmezí 5.000 Kč až 40.000 Kč, 
dle potřeb projektu. 
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V roce 2021 Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje zrealizovala spolu s mládežnickými realizátory 9 projektů. 
 

Číslo 
projektu Název projektu 

 Přidělená částka Kč z 
dotace MŠMT  Jméno realizátora Město Myšlenka projektu 

1 Charitativní jarmark             5 000,00 Kč  Adam Pšenička České Budějovice 

Charitativní jarmark vánočních a adventních 
výrobků.Výtěžek bude věnován vybrané neziskové 
organizaci. 

2 Jak voní práce se dřevem          15 000,00 Kč  Tomáš Babický České Budějovice Workshopy pro děti a mládež práce se dřevem. 

3 Severská mytologie          15 000,00 Kč  Petr Žáček České Budějovice 
Akce pro děti a mládež na téma severské 
mytologie. 

4 Online zážitky          10 000,00 Kč  Tomáš Babický České Budějovice 
Workshop práce s outdoorovou kamerou, 
natáčení videí, zpracování, sdílení filmů.  

5 Kde se skrývá matematika            7 000,00 Kč  Pavel Kocián České Budějovice 
Zábavná matematická  soutěž pro žáky základních 
škol z Jihočeského kraje. 

6 Staň se na den informatikem            7 000,00 Kč  Marek Szendrei České Budějovice 

Soutěžní workshop pro studenty středních škol 
Jihočeského kraje na aktuální témata z oblasti 
informatiky (virtuální realita, šifrování, 
bezpečnost, ochrana dat…) 

7 Objevujeme          15 000,00 Kč  Martina Návarová Skřidla u Velešína 2 zábavné dny pro děti s tématem přírody. 

8 Za dovednostmi našich předků          27 000,00 Kč  Lukáš Tíkal Řepice u Strakonic 
Akce pro děti a mládež, kdy si vyzkouší řemesla, 
které běžně dělali naše babičky a dědečkové. 

9 Letecký den          13 000,00 Kč  Karel Slípka 
Kájov u Českého 
Krumlova 

 2 akce pro děti z Kájova a Větřní, létání 
s leteckými modely a dronem 

  Celkem        114 000,00 Kč        
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28. 11. 2021 - Projekt Charitativní jarmark  
Akci Charitativní jarmark jsme uspořádali o první adventní neděli 28. 11. 2021 v rámci 
projektu Mládež kraji - kraji Jihočeský s cílem přispět vybrané nestátní neziskové organizaci, 
která nás zaujme svou činností. Vybrali jsme spolek M - Centrum pro mladou 
rodinu,z.s., která  dostala díky pandemii COVID 19 do finančních problémů. Organizace sama 
charitativně podporovala různé projekty, a proto teď rádi přispějeme naopak my této 
organizaci. Jarmark  proběhl ve venkovních prostorách před Komunitním centrem Máj, 
prodejem našich vyrobených adventních výrobků jsme vybrali 7 500 Kč. Prodej bude i 
nadále  pokračovat celý prosinec až do vánočních svátků a následně celý výtěžek předáme 
vybrané organizaci. Na akci se podílelo 15 dobrovolníků a do akce se zapojilo celkem 45 
účastníků. 

 
 

14. 5. - 19. 6. 2021 - Jak voní práce se dřevem 
V rámci projektu Mládež kraji jsme uspořádali pro děti a mládež v měsících květen a červen 
2021 workshopy práce se dřevem. Účastníci si vyzkoušeli práci dřevorubce, řezbáře, truhláře, 
naučili se pracovat s nožem sekerou, různými pilami, dláty a dalšími nástroji. Součástí 
workshopů bylo poučení o bezpečnosti práce s nářadím a poskytnutí první pomoci v případě 
úrazu. Děti a mládež si vyzkoušely řemesla, které si běžně ve městě nemají možnost 
vyzkoušet. Worskshopů se zúčastnilo 25 dětí a mládeže a připravilo ho 8 dobrovolníků. 
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29. 7. – 1. 8. 2021 – Severská mytologie 
Ve dnech 29. 7. – 1. 8. 2021 jsme připravili v rámci projektu Mládež kraji zážitkovou akci pro 
děti a mládež na téma Severská mytologie. 40 účastníků akce putovalo po 9 světech stromu 
Yggdrasilu, seznámilo se se severskou mytologií, s bohy, pověstmi a životem Vikingů. Akci 
připravilo 8 dobrovolníků.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. 5.  – 3. 7. 2021 – Online zážitky 

Za podpory MŠMT, Jihočeského kraje, RADAMBUKu a projektu Mládež kraji – kraj Jihočeský 
jsme uspořádali workshopy pro mládež ve věku 15 -18 let s názvem Online zážitky. 
Worskshop měl 3 části. V 1. části 14. 5. 2021 se účastníci seznámili s prací s outdoorovou 
kamerou GoPro a dozvěděli se, co si zabalit na akci, kde budou natáčet své zážitky. Ve 2. 
části ve dnech 30. 6. - 2. 7. 2021 15 účastníků vyrazilo na řeku Vltavu, aby zdokumentovali 
své zážitky outdoorovou kamerou. Vyzkoušeli si, co točit, a jak točit, aby byl film poutavý i 
pro ostatní. Po návratu domů se pak 3. 7. 2021 ve 3. části projektu dozvěděli, jak materiály 
z kamery stáhnout do počítače, jak v programu Movie Maker videa a fotografie upravovat, 
zpracovávat, přidat hudbu, titulky a jak film prezentovat. Workshopy připravili 4 
dobrovolníci.  
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27. 11. - 5. 12. 2021 – Kde se všude skrývá matematika 
Ve dnech 21.11. až 5. 12. 2021 jsme uspořádali v rámci projektu Mládež kraji vzdělávací 
soutěž Kde se všude skrývá matematika.  Hlavní myšlenkou projektu bylo představit  žákům 
zajímavé oblasti aplikované matematiky, které jsou využitelné pro praxi a vzbudit tím jejich 
zájem o tento obor. Soutěž probíhala díky epidemiologické situaci v ČR v souvislosti s Covid-
19 online a mohl se do ní kdokoliv zapojit,  obsahovala čtyři témata, doprovodná videa a 
návodná řešení či prezentace, Určena byla pro druhý stupeň základních škol a příslušných 
víceletých gymnázií. V letošním roce byla pro žáky připravena praktická úloha s generováním 
rodných čísel. Málokdo totiž ví, že poslední číslice rodného čísla je kontrolní číslicí, ve které 
se právě ukáže pravidlo dělitelnosti a tudíž vložení rodného čísla do zadávacích protokolů má 
své pravidlo, které si žáci vyzkoušeli. Umět pracovat podle návodu je technická dovednost, 
kterou žáci předvedli složením rombického dodekaedru dle návodu. Logiku studenti 
předvedli při skládání magických čtverců či při Einsteinově hádance. Úspěšní řešitelé byli 
odměněni, ti nejlepší obdrželi únikové hry či hlavolamy. Soutěže se zúčastnilo 69 soutěžících 
a organizovalo ji 6 dobrovolníků.  

 
27. 11. - 5. 12. 2021 – Staň se na den informatikem 
V rámci projektu Mládež kraji - kraj Jihočeský jsme připravili pro studenty středních škol z 
jižních Čech soutěžní online soutěž s názvem Staň se na den informatikem. Soutěž se konala 
od 21.11. do 5.12.2021. Pro soutěžící bylo připraveno několik témat, která jim byla 
představena textem a videem, pro každé téma byl připraven soutěžní úkol z oblasti 
informatiky. Tématické bloky jsme rozdělili na 4 oblasti: programování - algoritmizace a psaní 
programového kódu, simulátor robota, jeho automatizované ovládání a programování jeho 
chování, šifrování informace - multimediální data a možnosti uchování skryté informace, 
zejména v podobách textového a obrazového záznamu. Soutěže se zúčastnilo 102 studentů, 
z toho 66 dívek, organizovalo jí 7 organizátorů. 
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Projekt Objevujeme – 27. 8. 2021 Světem koní, 30. 11. 2021 Zábavné odpoledne na statku 
V rámci projektu Mládež v kraji 
proběhla dne 27. 8. 2021 1. část 
projektu a uskutečnila se akce Světem 
koní. Děti strávily den u koní, při 
kterém zjistily různé zajímavosti z 
koňského světa. Ale také si 
společně zasoutěžily, tvořily, postaraly 
o koně i další zvířata na statku.  Akce 
proběhla na statku ve Skřidlech a 
zúčastnilo se jí celkem 12 dětí.  

V další části projektu Objevujeme se dne 30. 11. 2021 uskutečnila se akce Zábavné 
odpoledne na statku. Děti měly možnost vytvořit si řadu výrobků se zvířecí tématikou, ale 
také si zasoutěžit a strávit společný čas s koňmi i dalšími zvířaty. Při hrách si děti vyzkoušely 
svoji obratnost, ale i třeba paměť nebo slovní zásobu. Nakonec se všichni svezli na 
koních. Akce proběhla na statku ve Skřidlech a zúčastnilo se jí celkem 12 dětí. 
Celkem se projektu Objevujeme zúčastnilo 24 dětí a akce připravili 4 dobrovolníci.  
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Projekt Za dovednostmi našich předků – 31.7.2021 – Příprava jídla na ohni, 19.10.2021 – 
Práce se dřevem , 27.-28.11.2021 - sklárna 

 
V sobotu 31.7. 2021 proběhl první ze série 
zážitkových dnů Za dovednostmi našich předků. 
Tématem byla příprava jídla na ohni. Celkem 42 
dětí vyzkoušelo uvařit polívku v kotlíku, upéct na 
kameni placky nebo slaninu. Mimo přípravy jídla 
se děti bavily i přípravou ohniště a dřeva. Na závěr 
si mohly vyzkoušet uhasit ohniště práškovým 
hasicím přístrojem. 
V sobotu 19. 10. 2021 proběhl druhý ze série 
zážitkových dnů projektu Za dovednostmi našich 
předků. Tématem byla práce se dřevem. Celkem 
34 dětí si osahalo tradiční tesařské nářadí a 
seznámily se jeho použitím. Měly možnost si 
vyrobit nějaký výrobek. Většina dětí se rozhodla 
pro ptačí budku a tak v okolí Řepice vzniklo 16 
různých ptačích obydlí. Někteří se pustili do výroby 
kuchyňských prkének nebo vařečky. Celá akce 
měla u dětí velký úspěch i proto, že každý měl svůj 
vlastní výrobek. 
O víkendu 27. - 28. 11. 2021 proběhla poslední ze 

série zážitkových dnů Za dovednostmi našich předků. Tématem bylo sklo. Celkem 26 dětí a 
mladých lidí se seznámilo s historií šumavského sklářství. Nejen výklad a prohlídka muzea, 
ale i praktická ukázka ve sklárně s možností si vše vyzkoušet všechny nadchla. Úniková hra, 
bazén, výstup na Svatobor a prohlídka města celý víkend krásně ukončily.  
Celkem se projektu zúčastnilo 102 dětí a mládeže a 10 dobrovolníků.  
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Projekt Letecký den - 17. 8. a 6. 11. 2021 
Ve dnech 17.8. a 6. 11. 2021 jsme uspořádali pro děti 1. stupně ZŠ z Kájova a obce Větřní 
Letecký den. Letecký den jsme uspořádali v rámci projektu Mládež kraji - kraj Jihočeský a byl 
zaměřený na leteckou dopravu, principy létání, létání s různými leteckými modely a dronem. 
Děti si při házení kluzáků procvičily svou zručnost, ohebnost a zasportovaly si.  První akce 
proběhla v tábořišti Osika a druhá v tělocvičně ZŠ Kájov. Leteckých dnů se zúčastnilo 78 dětí, 
17 vedoucích a 10 dobrovolníků.  

 

 

 

 

 

 

Závěr 

 
Celkem do 9 projektů Mládež kraji – Jihočeský kraj bylo v roce 2021 zapojeno 591 účastníků 
projektů (děti, mládež a dospělí), projekt organizovalo 74 mládežnických dobrovolníků, 
organizátorů akcí. Na projekty rozdělil RADAMBUK částku 114 000 Kč z dotace MŠMT a 
17 000 Kč z dotace Jihočeského kraje. 
 
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.  
 
 
 
 
V Českých Budějovicích 16. 12. 2021  Mgr. Kateřina Babická 

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


