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Rok 2021 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 2021 služby 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 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 2021 68 členských spolků o celkovém počtu 6 367 členů.  

V první části roku 2021 nebylo možné z důvodu epidemiologické situace v ČR a Mimořádných 
opatřeních Vlády ČR realizovat přímé aktivity s dětmi a mládeží. Z těchto důvodů připravoval a 
realizoval RADAMBUK on-line aktivity pro děti a mládež nejen z členských organizací, ale pro širokou 
veřejnost, které vedly ke snížení negativního dopadu pandemie COVID 19 a tím k pozitivnímu rozvoji 
dětí a mládeže. Děti plnily Výzvy RADAMBUKu (Fotografická výzva - Postav sněhuláka a pošli fotku, 
Srdíčková výzva – pošli srdíčko, Otužilecká výzva – Yetti, Vyfoť jaro, Velikonoční výzva – ozdob vajíčko, 
upleť pomlázku a Básnička pro maminku ke Dni matek). Za splněné výzvy získávaly děti drobné 
odměny. Největší úspěch měla výzva Obrázky pro zdravotníky. Obrázky s poděkováním zdravotníkům 
za jejich práci, které nakreslily děti, předal RADAMBUK zdravotníkům na oddělení ARO 
českobudějovické nemocnice. Obrázky udělaly zdravotníkům velkou radost.  
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Největší společnou akcí 
členských organizací, 

kterou RADAMBUK zorganizoval, byla tradiční 
akce v Českých Budějovicích BAMBIFEST 2021, 
v letošním roce již 21. ročník. Celou akci 
provázelo sluníčko a dobrá nálada. Návštěvnost 
BAMBIFESTu byla 2 575 návštěvníků. Program ve 

stáncích připravilo 163 organizátorů z 30 organizací, na pódiu akce vystoupilo 208 účinkujících z 12 
organizací a souborů, kteří představili 19 pěveckých, hudebních, recitačních nebo tanečních 
vystoupení. 

Každý měsíc rozesílal RADAMBUK elektronický 
informační Klapíkův zpravodaj s informacemi 
z organizací 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 
v ČR, 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. Členské spolky RADAMBUK měly možnost 
zapůjčení materiálu v Půjčovně RADAMBUK a publikací v Knihovně RADAMBUK. Pro vedoucí 
z dětských organizací připravoval RADAMBUK aktuální informační servis týkající se Mimořádných 
opatření Vlády ČR a epidemiologické situace, informace týkající se zajištění letních táborů, informace 
o testovacích místech v laboratořích a také náměty na online aktivity a výtvarné tvoření, které pak 
organizace realizovaly on-line se svými členy. V červnu 2021 RADAMBUK  koordinoval v Jihočeském 
kraji nabídky pomoci pro děti v obcích zasažených tornádem na jižní Moravě, shromažďoval nabídky 
volných míst na tábory, které organizace dětí a mládeže nabízely pro děti ze zasažených oblastí 
zdarma. 

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…. O možnostech využití těchto projektů 
pravidelně informujeme dětské organizace v 

rámci celého kraje. Krajské rady provozují společný web www.krajskeradymladeze.cz. 

http://www.krajskeradymladeze.cz/
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RADAMBUK byl již 2. rokem realizátorem projektu 
OPVVV - Pod jednou střechou II. v rámci výzvy 
Zvyšování kvality neformálního vzdělávání. 
Realizoval aktivity sdílení zkušeností pracovníků 
v neformálním vzdělávání, ale také aktivity pro děti 
- projektové dny (Uzlování, Laser game, Branná 
soutěž, Vodácké dovednosti, Morseova abeceda, 
Advent, Samhain, Vánoční zvyky a tradice, 
Vikingové) a 6 klubů pro děti a mládež na téma 

Pobyt v přírodě, Advent, Vánoční zvyky a tradice a Samhain. Před prázdninami zorganizoval 
RADAMBUK pro děti a mládež Turnaj v Laser game, který podpořilo Ministerstvo obrany, o letních 
prázdninách realizoval RADAMBUK 5 dnů Letní kemp podpořený z projektu ČRDM a MŠMT s názvem 
Letní dobrodružství. V září RADAMBUK připravil aktivity pro školy na akci Den čisté mobility, kterou 
organizovalo ECCB na českobudějovickém náměstí. RADAMBUK byl propagátorem a koordinátorem 
projektu ČRDM 72 hodin v Jihočeském kraji. Do projektu se zapojil aktivně dobrovolnickou akcí 
Uklidíme Branišovský les. Propagoval myšlenku dobrovolnictví mezi širokou veřejností. 

RADAMBUK provozoval vlastní web na adrese 
www.radambuk.cz a také webové stránky 
http://budejovice.bambifest.cz/, 
www.jihocesketabory.cz a www.icmcb.cz . Dále se 
spolupodílel na provozu webu 
www.mladezkraji.cz, na Instagramu a Facebooku 
provozoval několik stránek. Propagace 
volnočasových aktivit je pro nás jednou z 
nejdůležitějších aktivit. Snažíme se rodičům 
vysvětlovat, že 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 (web 
www.jihocesketabory.cz). Vzdělávací středisko MAJÁK - RADAMBUK v letošním roce i přes složitou 
epidemiologickou situaci zrealizovalo 20 vzdělávacích kurzů pro zájemce z členských organizací, ale 
také pro širokou veřejnost. Celkem RADAMBUK proškolil 152 pracovníků s dětmi a mládeží. V jarních 
měsících z důvodů epidemiologické situace v ČR probíhaly kurzy on-line, od května 2021 pak 
distanční formou za přísného dodržování hygienických opatření dle Mimořádných nařízení Vlády ČR. 
S mládežnickými organizátory zrealizoval RADAMBUK 9 projektů Mládež kraji – kraj Jihočeský.   

http://budejovice.bambifest.cz/
http://www.mladezkraji.cz/
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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; 
▪ vykonává ty úkoly a pravomoci, které jí členové prostřednictvím orgánů RADAMBUK uložili 

a zastupuje všechny své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím 
a institucím; 

▪ pořádání vzdělávacích akcí - jednodenní a pobytové přednášky, semináře, krátkodobé 
i dlouhodobé kurzy, exkurze; 

▪ účast na jednáních pracovních skupin, komisí, ve správních řízeních a dalších jednáních 
týkajících se volnočasových aktivit dětí a mládeže; 
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▪ konzultace a poradenství ve prospěch organizací působících v oblasti volnočasových aktivit 
dětí a mládeže; 

▪ pořádání aktivit pro děti, mládež a dospělé v regionu jižních Čech. Aktivitou se rozumí přímá 
i nepřímá práce s dětmi a mládeží. 

▪ publikační činnost – vydávání periodických i neperiodických publikací; 
▪ informační činnost – vyhledávání a předávání informací pro organizace působící v oblasti 

volnočasových aktivit dětí a mládeže; 
▪ propagační a popularizační činnost - pořádání výstav, kulatých stolů, mediálních kampaní 

a realizace dalších aktivit zaměřených na propagaci volnočasových aktivit dětí a mládeže.  

Kdo může být členem? 

Členství v 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. 

 

 

 

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

RADAMBUK zastřešoval v roce 2021 68 členských organizací o celkovém počtu 6 367 členů, počet 
členů do 18 let 4 495.  

Číslo Organizace 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 Domovy KLAS, o.p.s. https://www.domovy-klas.cz  

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

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

16 Four Elements z.ú. http://www.four-elements.cz/ 

17 Hudební škola Vojtěch o.p.s.   

18 HUGO divadelní klub z.s.   

19 ICM Jindřichův Hradec z.s. www.icmjh.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 Kolem dokola ČB - škola kola z.s. http://www.kolemdokolacb.cz/ 

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

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

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

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

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

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

https://www.domovy-klas.cz/
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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 ROZÁRKA http://rozarkarc.webnode.cz 

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

40 Rybářský spolek Rybařík   

41 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a 
mládeže České Budějovice 

www.sasmcb.cz 

42 Sedmička Planá nad Lužnicí z.s.   

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

44 Slavonická renesanční, obecně prospěšná 
společnost 

spolkovydum.slavonice.cz 

45 Spolek Děti Řepice www.deti-repice.cz 

46 Spolek Devatenáctka www.devatenactka.cz 

47 spolek Do lesa http://www.dolesa.org/ 

48 Spolek Karvánek   

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

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

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

52 Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikuláše z Husi   

53 Spolek Tábornický klub Písek www.tkpisek.com 

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

55 Spolek TUMBA www.tabor-albrechtice.cz 

56 Spolek Větrníci www.vetrnici.cz 

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

58 Svobodná základní škola a lesní mateřská škola 
DOMA V LESE, z.s. 

www.domavlese.cz 

59 T.O. Nová Dvojka, z.s. https://novadvojka.estranky.cz/ 

60 Taneční klub Blueberry, z.s. https://blueberry.pry.cz/ 

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

62 TVOR z.s. www.ateliertvor.cz 

63 Výcvikové canisterapeutické sdružení HAFÍK, 
z.s. 

www.canisterapie.org 
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64 Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest https://ekocentrumcb.cz/ 

65 Zálesák - 1. středisko České Budějovice, 
pobočný spolek 

www.1strediskozalesak.cz 

66 Zážitek i užitek o.s.   

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

68 Žabičky Horní Planá z.s.   

Nové členské organizace v roce 2021 

V průběhu roku 2021 přijal RADAMBUK za své členy 4 nové členské organizace. 

▪ Kolem dokola ČB- škola kola, z.s. 
▪ Domovy KLAS o.p.s., 
▪ Do lesa z.s., 
▪ eLaborka, z.s. 

 

Jednání Výkonných orgánů v roce 2021 

Předsednictvo Valné shromáždění 

25.5.2021 8. – 14.11.2021- per rollam  

25.10.2021  

Výkonné orgány v roce 2021 

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. 
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Pojištění členských organizací prostřednictví ČRDM 
na období 2021 

 
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 2021 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, Petr Žáček a 
Tomáš Babický. Při zajištění akcí pomáhali brigádníci a dobrovolníci 
z řad členských organizací. 

 

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 
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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; 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 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 -pátek:  8.00 – 15.00 hodin nebo 
dle domluvy 

 

 

 

mailto:icmcb@radambuk.cz
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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 
organizací 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 

 

Středisko vzdělávání MAJÁK v roce 2021 

RADAMBUK je díky certifikaci MŠMT oprávněn organizovat akreditované vzdělávání 
hlavních vedoucích zotavovacích akcí. Vzdělávací středisko MAJÁK - RADAMBUK v letošním roce 
organizovalo 20 vzdělávacích kurzů jak pro zájemce z členských organizací, ale také pro širokou 
veřejnost. Celkem RADAMBUK proškolil 152 pracovníků s dětmi a mládeží. V jarních měsících 
z důvodů epidemiologické situace v ČR probíhaly kurzy on-line, od května 2021 pak distanční formou 
za přísného dodržování hygienických opatření dle Mimořádných nařízení Vlády ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jihocesketabory.cz/
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 Termín Vzdělávací akce  Počet 
proškolených 

26. - 28.2. 2021 Kurz základy práce s tabulkami a grafy 4 

28. 1, 18. 2., 11. 3. 
2021 

Webináře - Celotáborovky - Kolotoč nápadů ATOM 3 

19. 3. 2021 Problematika vývoje řeči a poruchy komunikačních schopností dětí 6 

17. - 19. 3. 2021 Online kurz Seminář o práci s dětmi s různými specifiky (ADHD, 
Aspergerův syndrom) 

4 

24. 3. 2021 Webinář - Létání s dronem na akcích s dětmi  3 

8. 4. 2021 Online kurz Dětská kresba- Ergonomie psaní a rozvoj grafomotoriky v 
předškolním věku 

3 

8. 4. 2021 Webinář- Jak na PR ve vztahu ke rodičům a dětem? Jak komunikovat 
na internteu a jaké kanály k tomu využít? 

3 

8. 4. 2021 Webinář - Zdravověda v oddíle - Kolotoč nápadů ATOM 3 

23. - 24. 4. 2021 On-line kurz Rozvoj dětské osobnosti skrze samostatnou skupinovou 
činnost (rozvoj klíčových dovedností dospívajících) 

1 

4. - 13. 5. 2021 On-line kurz Tvorba obsahu sociálních sítí  1 

11. - 12. 5. 2021 On-line kurz Základy počítačového zpracování fotografie a 
postprodukce 

1 

22. 5. 2021 Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí 5 

5. - 6. 6. 2021 Vedoucí dětského kolektivu 28 

5. - 6. 6. 2021 Instruktor, rádce oddílu 35  

10. - 13. 6. 2021 Instruktor vodní turistiky 9 

28. - 30.5. a 18. - 
20. 6. 2021 

Zdravotník zotavovacích akcí 17 

11. - 13. 6. 2021 Hlavní vedoucí dětského tábora 17 

3. 6. 2021 Webinář - Jak a kdy mluvit s dětmi o sexu a citech (nejen na táboře) 2 

17. - 23. 7. 2021 Letní keramický seminář 1 

16. - 19. 9. 2021 Instruktor vodní turistiky II 6 

  Celkem proškolených 152 

 

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

Činnost a akce RADAMBUKu a ICM Č. B. 

Název akce 

8. 1. - 28. 2. 2021 - Fotografická výzva Postav sněhuláka a pošli fotku 

1 .2. - 15. 2. 2021 - Tvořivá Srdíčková výzva 

1. 2. - 28. 2. 2021 - Otužilecká výzva Yetti 

1 .3. - 21 .3. 2021 - Jarní výzva Vyfoť jaro 

9. 3. - 10. 4. 2021 - Velikonoční výzva 

11. 3. - 20. 4. 2021 – Výzva Obrázky pro zdravotníky 

13. 4. - 15. 5. 2021 – Výzva Básnička pro maminku 

12. 5. - 20. 10. 2021 - Kluby Pobyt v přírodě 1-6 

24. 6. 2021 - Turnaj v Laser game 

10. 5. do 6. 6. 2021 – Tandemové neformální vzdělávání Vikingové 1 

7. 6. do 30. 6. 2021 - Tandemové neformální vzdělávání Vikingové 2 

1. 7. 2021 – Projektový den Uzlování 5 

22. 06. 2021 - Seminář Letní kempy 

Sbírka brýle pro Afriku 

17. 7. 2021 - Plackování 

18. - 22. 7. 2021 – Letní kemp Dobrodružství v lese 

24. 07. 2021 - Projektový den Laser game 4 
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7. 8., 23. 10. a 6. 11. 2021 - Projektové dny Branná soutěž 

13. 8. 2021 - Plackování 

28. 8., 4. 9. a 18. 9. 2021 - Projektové dny Vodácké dovednosti   

10. - 11. 9. 2021 - BAMBIFEST 21. ročník 

01. 11. 2021 - Halloween výtvarná dílna 

16. 9. 2021 - Den čisté mobility 

2. 11. 2021 - Projektový den Samhain 

3. 12. 2021 - Projektový den Advent 

3. 11. a 8. 12. 2021 - Projektové dny Morseova abeceda 

9.-13.10.2021 - Distribuce stromů a keřů 72 hodin 

15. 10. 2021 - Uklidíme Branišovský les - 72 hodin 

24. 10. 2021 - Turnaj ve vybíjené 

3. 11. 2021 – Eurodesk v ICM ČB 

13. 11. 2021 - Projektový den Příroda není smetiště 

17. 11. 2021 – Sváteční deskovky 

16., 24. 11. a 1. 12. 2021 - projektové dny Bezpečně v online prostoru 1 - 3 

18. - 19. 12. 2021 - Projektové dny Vánoční zvyky a tradice 1-3 
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https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2021/11/261811857_439045164406835_8746680932755335940_n.jpg
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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 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. V roce 2021 Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje zrealizovala 
spolu s mládežnickými realizátory 9 projektů. 

 

Číslo 
projektu 

Název projektu Myšlenka projektu 

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

2 Jak voní práce se dřevem Workshopy pro děti a mládež práce se dřevem. 

3 Severská mytologie Akce pro děti a mládež na téma severské mytologie. 

4 Online zážitky Workshop práce s outdoorovou kamerou, natáčení videí, zpracování, sdílení 
filmů.  

5 Kde se skrývá matematika Zábavná matematická soutěž pro žáky základních škol z Jihočeského kraje. 

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

7 Objevujeme 2 zábavné dny pro děti s tématem přírody. 

8 Za dovednostmi našich 
předků 

Akce pro děti a mládež, kdy si vyzkouší řemesla, které běžně dělali naše 
babičky a dědečkové. 

9 Letecký den  2 akce pro děti z Kájova a Větřní, létání s leteckými modely a dronem 
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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. 
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Část IV. – Hospodaření 
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Část V. - Závěr 
 

Děkujeme za podporu 
 
Činnost RADAMBUKu byla v roce 2022 podpořena v rámci dotací a grantů Evropské unie, 
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 24. 5. 2022   Ing. Peter Padúch 
       předseda RADAMBUK – 

       Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 


