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Členské organizace RADAMBUKu
Členské organizace RADAMBUK-Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 

Číslo Organizace web Číslo Organizace web

114. přední hlídka Royal Rangers Vyšší Brod http://www.14-predni-hlidka-royal-rangers.cz/ 35 Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s. www.rcberuska.cz

229. Pávkovský spolek Tábor https://www.29ps.cz 36 Rodinné centrum Budíček, z.s. http://www.rcbudicek.estranky.cz/

3ABECEDA - Centrum volného času z.s. www.centrumabeceda.cz 37Rodinné centrum Chvalšiňáček, z.s. https://rcchvalsinacek.webnode.cz/

4Asociace TOM ČR, TOM 2402 Práčata Rapšach www.a-tom.cz 38 Rodinné centrum ROZÁRKA http://rozarkarc.webnode.cz

5AZIMUT www.azimut8.eu 39 Rozcestí, o.p.s. https://klubul.cz/

6Baby club Šikulka, z.s. www.sikulka.com 40 Rybářský spolek Rybařík

7Bezva prázdniny, z.s. www.bezvaprazdniny.cz 41

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže České 

Budějovice www.sasmcb.cz

8BUDE SPORT, z.s. http://www.budesport.cz/ 42 Sedmička Planá nad Lužnicí z.s.

9Budweis Bigfoots z.s. http://famfrpal.cz/ 43 Semenec, o.p.s. www.muzeumsemenec.cz

10CB Dragons, z.s. www.cbdragons.cz 44 Slavonická renesanční, obecně prospěšná společnost spolkovydum.slavonice.cz

11Cedems z.s. www.cedems.cz 45 Spolek Děti Řepice www.deti-repice.cz

12DO SVĚTA z.s. www.dosveta.org 46 Spolek Devatenáctka www.devatenactka.cz

13Domovy KLAS, o.p.s. https://www.domovy-klas.cz 47 spolek Do lesa http://www.dolesa.org/

14ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.s. www.eccb.cz 48 Spolek Karvánek

15Family of move, z.s. http://familyofmove.cz/ 49 Spolek KOUMÁK http://www.spolekkoumak.cz/

16Four Elements z.ú. http://www.four-elements.cz/ 50 Spolek Medvědí šlápoty - Tábor zapsaný spolek www.sms-tabor.cz

17Hudební škola Vojtěch o.p.s. 51 Spolek Přátel Pávku http://spolekpratelpavku.webnode.cz/

18HUGO divadelní klub z.s. 52 Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikuláše z Husi

19 ICM Jindřichův Hradec z.s. www.icmjh.cz 53 Spolek Tábornický klub Písek www.tkpisek.com

20Karštejn z.s. https://www.karstejn.org/ 54 Spolek Tábornický Táborák, zapsaný spolek www.lptdrazicky.cz

21Klub PAVUČINA  Vodňany, z.s. www.klubpavucina.cz 55 Spolek TUMBA www.tabor-albrechtice.cz

22Kocanďáci z.s. www.kocandaci.cz 56 Spolek Větrníci www.vetrnici.cz

23Kolem dokola ČB - škola kola z.s. http://www.kolemdokolacb.cz/ 57 Svět Fantazie, z.ú. www.svetfantaziezu.cz

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

58

Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, 

z.s. www.domavlese.cz25KONÍČEK, o.p.s. www.konicekcb.webnode.cz/

26Laser game club Písek z.s. www.lasergameclub.cz 59 T.O. Nová Dvojka, z.s. https://novadvojka.estranky.cz/

27Lesní klub U tří soviček z.s. www.u3sovicek.cz 60 Taneční klub Blueberry, z.s. https://blueberry.pry.cz/

28Mateřské centrum Mirotice, z.s. https://evzule.wixsite.com/rckasparek 61 Turistický oddíl Ježci, z.s. www.to-jezci.cz

29Větrníci, o.s. 62 TVOR z.s. www.ateliertvor.cz

29MC Hluboká nad Vltavou, z.s. https://mc-hlubokanadvltavou.estranky.cz/ 63 Výcvikové canisterapeutické sdružení HAFÍK, z.s. www.canisterapie.org

30M-Centrum pro mladou rodinu, z.s. www.mc-maj.com 64 Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest https://ekocentrumcb.cz/

31M-tes z.s. www.m-tes.cz 65 Zálesák - 1. středisko České Budějovice, pobočný spolek www.1strediskozalesak.cz

32Pionýr, z.s., Jihočeská krajská organizace Pionýra www.jihocesky-pionyr.cz/ 66 Zážitek i užitek o.s.

33POUTNÍCI KAPLICE, z.s. www.poutnicikaplice.cz 67 Země - nezemě, z. s. www.zeme-nezeme.cz

34RODIČE V AKCI o.p.s. www.rodicevakci.cz 68 Žabičky Horní Planá z.s.

https://www.domovy-klas.cz/


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

V únoru RADAMBUK rozeslal dětem 
výzvu, aby vyrobily libovolnou 

výtvarnou technikou svým nejmilejším 
ke svátku sv. Valentýna srdíčko a 

poslali RADAMBUKu fotografii. Celkem 
se do výzvy zapojilo 56 dětí. Děti 

vyrobily krásná srdíčka, podarovali své 
blízké a od RADAMBUKu získaly 

drobné odměny.



1. 1. - 28. 2. 2021 – Fotografická výzva Postav 
sněhuláka

První lednovou výzvou 
RADAMBUKu byla fotografická 

výzva pro děti a mládež s názvem 
„Postav sněhuláka a pošli fotku“. 

Celkem 107 dětí poslalo fotografii 
sněhuláků, které postavily. Každý 

fotograf obdržel drobnou 
odměnu.



1. 2. - 28. 2. 2021 – výzva pro otužilce - Yetti

V únoru RADAMBUK rozeslal dětem 
otužileckou výzvu s názvem Yetti. 

Úkolem dětí bylo poslat fotografii, jak 
se prochází bosé ve sněhu, každý měl 
ujít alespoň 10 kroků. Celkem se do 

otužilecké výzvy zapojilo 20 dětí, které 
získaly drobné odměny.



26. - 28. 2. 2021 – kurz Základy práce s 
tabulkami a grafy

4 pracovníci s dětmi a mládeží z 
RADAMBUKu se zúčastnili ve 

dnech 26. 2. - 28. 2. 2021 online 
akreditovaného kurzu v rámci 

DVPP - Základy práce s tabulkami 
a grafy. Kurz pořádala Česká rada 

dětí a mládeže a RADAMBUK 
financoval účastnické poplatky z 

projektu OPVVV Pod jednou 
střechou II.



3 pracovníci s dětmi a mládeží z 
RADAMBUKu se zúčastnili Kolotoče 

nápadů na téma Celotáborovky, 
který se konal ve dnech 28. 1., 18. 2. 

a 11. 3. 2021. Webinář, který 
pořádala Asociace TOM inspiroval 

účastníky tématy celotáborových her 
a jejich zahajováním. Vedoucí se 
vzájemně inspirovali a představili 

ostatním, jakým způsobem na 
táborech je možné ztvárnit 

bodování, jak probíhá přepočet bodů 
z různých her apod.

28. 1., 18. 2., 11. 3. 2021 – Celotáborovky –
Kolotoč nápadů ATOM



17. - 19. 3. 2021 – Online Seminář o práci s dětmi 
s různými specifiky" (ADHD, Aspergerův 

syndrom
4 pracovníci s dětmi a mládeží z
RADAMBUKu se zúčastnili ve dnech 17. -
19. 3. 2021 online akreditovaného kurzu v
rámci DVPP – Seminář o práci s dětmi
s různými specifiky. Kurz pořádala Česká
rada dětí a mládeže a RADAMBUK
financoval účastnické poplatky z projektu
OPVVV Pod jednou střechou II.



19. 3. 2021 – Online kurz Problematika vývoje 
řeči a poruchy komunikačních schopností dětí

6 pracovníků s dětmi a mládeží z 
RADAMBUKu se zúčastnilo dne 

19. 3. 2021 online 
akreditovaného kurzu v rámci 

DVPP – Problematika vývoje řeči 
a poruchy komunikačních 

schopností dětí. Kurz pořádal 
spolek Remízka z. s. a 

RADAMBUK financoval 
účastnické poplatky z projektu 
OPVVV Pod jednou střechou II.



28. 2. - 21. 3. 2021 – Vyfoť jaro – fotografická 
jarní výzva

Úkolem březnové výzvy 

RADAMBUKu bylo jít na 

procházku do přírody a 

vyfotit první jarní květiny, 

kvetoucí stromy, keře, jarní 

přírodu a poslat fotografii na 

e-mail RADAMBUKu. Výzvy 

se zúčastnilo 46 dětí, které 

fotily květiny, jehňátka, keře 

a různé jarní dekorace, které 

k jaru patří. 10 fotografií 

odměnil RADAMBUK 

drobnými cenami.



3 pracovníci s dětmi a mládeží z 
RADAMBUKu se zúčastnili dne 24. 3. 
2021 webináře Létání s dronem na 
akcích s dětmi a mládeží. Webinář, 

který pořádala ČRDM, se týkal nové 
legislativy ohledně manipulace 

s drony. 

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



8. 4. 2021 – Online kurz Dětská kresba –
Ergonomie psaní a rozvoj grafomotoriky v 

předškolním věku

3 pracovnice s dětmi a mládeží z 
RADAMBUKu se zúčastnily dne 8. 4. 
2021 online akreditovaného kurzu v 

rámci DVPP – Dětská kresba –
Ergonomie psaní a rozvoj grafomotoriky 
v předškolním věku. Kurz pořádal spolek 

Remízka z. s. a RADAMBUK financoval 
účastnické poplatky z projektu OPVVV 

Pod jednou střechou II.



3 pracovníci s dětmi a mládeží z 
RADAMBUKu se zúčastnili dne 8. 4. 
2021 webináře Jak na PR ve vztahu 

k rodičům a dětem. Jak komunikovat 
na internetu a jaké kanály k tomu 
využít? Webinář, který pořádala 
ČRDM, se týkal problematiky PR 

organizací, řešil důvody, proč je dobrý 
být online, jaké si nastavit cíle, cílové 
skupiny a seznámení se s kanály pro 
komunikaci, jaké výhody a nevýhody 

mají, jaké jsou tipy na využití.

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



3 pracovníci s dětmi a mládeží z 
RADAMBUKu se zúčastnili dne 8. 4. 
2021 webináře Zdravověda v oddíle, 
který pořádala Asociace trusitických

oddílů mládeže. Účastníci získali nové 
zkušenosti a nápady, jak s dětmi 

probírat zdravovědu v oddíle. 

8.4.2021 – Kolotoč nápadů – Zdravověda v 
oddíle 



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

Úkolem dětí v březnové výzvě RADAMBUKu
bylo ozdobit vajíčko nebo uplést pomlázku. 
Celkem se do výzvy zapojilo 40 dětí nejen 

z členských organizací RADAMBUKu. 
RADAMBUK vybral 10 fotografií vajíček a 

pomlázek a jejich majitelé obdrželi drobné 
odměny. 



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

V době lockdownu v České republice 
z důvodu pandemie COVID-19 poslal 
RADAMBUK dětem a mládeži výzvu s 

názvem Obrázky pro zdravotníky. 
Výzva byla ukončena 20. 4. 2021 a 

poslalo do ní obrázky s poděkováním 
zdravotníkům za jejich péči o 

nemocné 78 soutěžících. Obrázky 
předal RADAMBUK zdravotníkům na 

oddělení ARO českobudějovické 
nemocnice. Obrázky byly opravdu 

povedené a bylo těžké z nich vybrat 
10 nejhezčích, nakonec vybral 

RADAMBUK obrázků 15 a výtvarníci 
obdrželi drobné odměny. Děkujeme 
všem soutěžícím za krásné obrázky a 

poděkování zdravotníkům, děti 
ukázaly, že si práce zdravotníků velmi 

váží.



23. – 24. 4. 2021 – Online kurz Rozvoj dětské 
osobnosti skrze samostatnou skupinovou činnost 

(rozvoj klíčových dovedností dospívajících)
Ve dnech 23. - 24 .4. 2021 se 

zúčastnila 1 vedoucí z RADAMBUKu
online kurzu Rozvoj dětské osobnosti 

skrze samostatnou skupinovou 
činnost (rozvoj klíčových dovedností 
dospívajících). Kurz pořádala ČRDM, 

účastnický poplatek uhradil 
RADAMBUK z projektu OPVVV Pod 
jednou střechou II. Účastníci kurzu 
získali návody zaměřené na rozvoj 

vybraných dovedností pro 21. století, 
které jsou považovány za klíčové -

např. vytrvalost, efektivní 
komunikace a další.



11. - 12. 5. 2021 – Online kurz Základy počítačového 
zpracování fotografie a postprodukce 

V termínu 11. - 12. 5. 2021 se zúčastnila 1 

vedoucí z RADAMBUKu online kurzu 

Základy počítačového zpracování 

fotografie a postprodukce, který pořádala 

ČRDM. Cílem akreditovaného kurzu DVPP 

bylo seznámit účastníky se základními 

principy zpracování fotografického 

materiálu. Naučit je používat počítačové 

programy a utility pro dosažení nejen 

standardních výsledků pro běžnou 

prezentaci a tisk, ale ukázat jim i další 

kreativní možnosti a cesty pro vylepšení 

fotografie. Účastnický poplatek byl 

spolufinancován z projektu OPVVV Pod 

jednou střechou II.



4. 5., 6. 5., 11. 5. a 13. 5. 2021 – Online kurz 
Tvorba obsahu sociálních sítí

Ve dnech 4. 5., 6. 5., 11. 5. a 13. 5. 

2021 pořádala Česká rada dětí a 

mládeže online kurz Tvorba obsahu 

sociálních sítí, kterého se zúčastnil 1 

vedoucí z RADAMBUKu. 

Akreditovaný kurz v rámci DVPP byl 

spolufinancován z projektu OPVVV 

Pod jednou střechou II. Program 

kurzu pomohl pedagogickým 

pracovníkům správně uchopit 

prezentaci organizace v online 

prostředí.



13. 4. - 15. 5. 2021 – básnická výzva 
RADAMBUKu – Básnička pro maminku

Květnovou výzvou pro děti 
a mládež od RADAMBUKu
byla výzva – Básnička pro 

maminku. Úkolem dětí bylo 
složit maminkám básničku 

k svátku Dni matek 9. 
května. Výzva probíhala od 

13. 4. do 15. 5. 2021, 
básničku poslalo 13 

básníků, kteří od 
RADAMBUKu obdrželi 

drobné dárky. 



22. 5. 2021 - Opakovací kurz 
Zdravotník zotavovacích akcí 

V sobotu 22. 5. 2021 úspěšně 
absolvovalo 5 účastníků Opakovací 
kurz Zdravotník zotavovacích akcí, 

který pro RADAMBUK lektoroval Mgr. 
Jan Sattran ze vzdělávací instituce 

PRESA s.r.o. Účastníci zakončili kurz 
písemným testem a obdrželi 

osvědčení. 



25. 5. 2021 – Jednání předsednictva 
RADAMBUK

Na jednání předsednictva 25. 5. 2021 
připravovali členové předsednictva akci 
BAMBIFEST 2021 a přijali do svých řad 3 
nové členské organizace. Novými členy 
se staly organizace Kolem dokola ČB-
škola kola, z.s., Domovy KLAS o.p.s. a 

Do lesa z.s., které pracují s dětmi a 
mládeží.



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

V podvečer 3. 6. 2021 pořádala 
ČRDM online webinář týkající se 
otázek se sexuální tématikou, na 

které často nevíme při práci s 
dětmi a mládeží odpovědi. 

Webináře se zúčastnily 2 vedoucí 
z členských organizací 

RADAMBUKu.



10. 5. – 6. 6 .2021 – Vikingové

V rámci Klíčové aktivity 

Tandemové neformálního 

vzdělávání projektu OPVVV Pod 

Jednou střechou II jsme realizovali 

od 10. 5. do 6. 6. 2021 aktivitu 

Vikingové. 10 dětí si zažilo na 

vlastní kůži život Vikingů, vyráběly 

vikingské stany, rozšířily si své 

znalosti z dějepisu, poznaly, 

vikingskou mytologii, kdo byli 

Vikingové, jaké bohy uctívali a jak 

žili.



5. – 6. 6. 2021 – kurz Vedoucí dětského 
kolektivu

Na víkend 5. - 6. 6. 2021 připravil 
RADAMBUK vzdělávací kurz Vedoucí 

dětského kolektivu. Kurz úspěšně 
absolvovalo písemným testem 28 

vedoucích z dětských a mládežnických 
spolků, kteří byli seznámeni s pravidly 

BOZP, zásadami 1. pomoci, získali 
základní znalosti z oblasti pedagogiky a 

psychologie, načerpali inspiraci pro 
přípravu a organizaci her a seznámili se 
s právními předpisy, kterými se práce s 

dětmi a mládeží řídí.



5. – 6. 6. 2021 – kurz Instruktor, rádce, oddílu

5. - 6. 6. 2021 pořádal RADAMBUK 
vzdělávací kurz pro instruktory a rádce 
oddílů. Kurz úspěšně absolvovalo 35 

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.



10. - 11. 6. 2021 – kurz Instruktor vodní
turistiky

RADAMBUK zorganizoval ve 
spolupráci se vzdělávacím 
střediskem BP Sport kurz 

Instruktor vodní turistiky. Kurzu 
se zúčastnilo 9 vedoucích a 

instruktorů ze spolku Děti Řepice 
a Devatenáctka. V termínu 10 .-

13. 6. 2021 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.



11. - 13. 6. 2021 – kurz Hlavní 
vedoucí dětského tábora

RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 
z.s. získala od MŠMT 20. listopadu 2019 Certifikát 
k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských 
táborů s platností na léta 2020 – 2023. O víkendu 
11. - 13. 6. 2021 zorganizoval kurz Hlavní vedoucí 

dětských táborů. Účastníkům lektoři předali 
vědomosti a dovednosti potřebné pro vykonávání 

funkce Hlavní vedoucí na dětských táborech. 
Vzdělávací program byl zaměřen na rozvoj 

kompetencí nezbytných pro pořádání a vedení 
dětských táborů, s využitím metod interaktivní a 
prožitkové pedagogiky tak, aby absolvent dovedl 
cíleně získané poznatky a dovednosti aplikovat 

v praxi. Celkový rozsah kurzu byl 24 hodin výuky. Po 
úspěšných písemných testech obdrželo 17 

účastníků kurzu osvědčení k vykonávání této 
funkce. Účastníci kurzu byli nejen z členských 

spolků RADAMBUK, ale i z dalších organizací, které 
pořádají dětské tábory.



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.



28. – 30. 5. 2021 a 18. – 20. 6. 2021-
Kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Během dvou víkendů 
absolvovalo 17 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.



22. 06. 2021 - Seminář Letní kempy 2021

RADAMBUK ve spolupráci s ČRDM 
nabídl členským organizacím 

možnost realizace projektů Letních 
kempů pro děti v době letních 
prázdnin. Letní kempy podpoří 
MŠMT, jsou podporou aktivit 

zaměřených na snížení nerovností 
v přístupu ke vzdělávání a podporu 

duševního zdraví u dětí, které ve 
školním roce 2020/2021 plnily 
povinnou školní docházku, v 

důsledku pandemie COVID 19. Dne 
22. 6. 2021 uspořádala ČRDM 

online seminář, kterého se 
zúčastnilo 8 spolků RADAMBUKu, 

které budou kempy realizovat. 



24. 6. 2020 – Turnaj v Laser game

Projekt Turnaj v Laser game se konal v lese za
sídlištěm Máj v Českých Budějovicích ve čtvrtek 24. 6.
2021 od 16 do 20 hodin. Celkem se projektu
zúčastnilo 20 účastníků ve věku 12 - 25 let a 5
organizátorů. Děti a mládež strávily aktivní odpoledne
v přírodě plné pohybu, ale i poučení, které je čekalo
při jednotlivých dovednostních a vědomostních
branných disciplínách (turnaj v Laser game, střelba ze
vzduchovky, orientace v přírodě s busolou, mapové
značky , slacklining, střelba z luků), naučily se týmové
spolupráci a získaly tak dovednosti z branně –
bezpečnostní problematiky.
Projekt podpořilo Ministerstvo obrany České 
republiky.



7. 6. – 30. 6 .2021 – Vikingové 2

V rámci Klíčové aktivity Tandemové 

neformálního vzdělávání projektu 

OPVVV Pod Jednou střechou II 

jsme realizovali od 7. 6. do 30 .6. 

2021 aktivitu Vikingové 2. 10 dětí si 

zažilo na vlastní kůži život Vikingů, 

vyráběly vikingskou výzbroj - meče, 

helmy a štíty. Rozšířily si své 

znalosti z dějepisu, poznaly, kdo 

byli Vikingové a jak žili.



Projektový den Uzlování 5 se konal ve 
dnech 1. 7. 2021 v Českých Budějovicích. 

Na úvod lektor udělal mezi dětmi 
průzkum, jestli znají nějaké uzle a umějí 
je uvázat. Následovala prezentace, kdy 

dětem odborník ukázal předem uvázané 
ukázkové uzly a diskuze, kdy děti měly za 
úkol ve skupinách přemýšlet o tom, který 
uzel můžeme, kdy použít. Pak už přišla na 

řadu praxe a praktické vázání uzlů. Děti 
uzlování bavilo a ke konci projektového 
dne těchto 6 základních uzlů zvládly. Na 

závěr přišla soutěž v uzlování mezi oběma 
týmy, které družstvo nejrychleji uváže 

všech 6 uzlů. Projektového dne se 
zúčastnilo 7 dětí

1. 7. 2021 - Projektový den Uzlování  5–
projekt OPVVV Pod jednou střechou II.



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



15. 7. 2021 - předání Brýlí pro Afriku

15. 7. 2021 předal RADAMBUK sbírku 
brýlí za roky 2020 a 2021 s 2858 

brýlemi a 786 
pouzdry českobudějovickému Lions

Clubu, který zajistí, aby se brýle 
dostaly v pořádku do italského Turína. 
Tam je proškolení dobrovolníci třídí dle 
dioptrií, vyčistí a zabalí, brýle jsou pak 

rozděleny na jednotlivá distribuční 
místa (zejména v chudých zemích 

Afriky a Asie), kde dobrovolníci 
provedou měření zraku u potřebných 

lidí a předají brýle k užívání. Děkujeme 
všem dobrým lidem, kteří nám brýle 

přinesli nebo poslali.



17. 7. 2021 – Plackování v ICM CB

V pátek 17. 7. 2021 
navštívily ICM ČB děti 
z příměstského tábora 

Tuláci z Jihočeské krajské 
organizace Pionýra a 

vyráběly si placky 
s motivy pohádek se 

špendlíkem, magnety a 
se zrcátkem. Placky se 
všem 18 dětem moc 

povedly.



Program letního kempu s názvem Dobrodružství v 
lese, který realizoval RADAMBUK pro 15 dětí 
školního věku ve dnech 18. - 22. 7. 2021 byl 

zaměřený na získání dovedností a znalostí, které 
jsou nezbytné pro pobyt v přírodě. Děti se učily jak 
postavit stan, jak rozdělat oheň, jak uvařit na ohni, 
jak se orientovat v přírodě, co si sbalit do batohu, 
jak se obléct, bezpečnost práce s nožem, pilou a 
sekerou, uzlování, šifrování, poznávání rostlin, 

živočichů, podnikaly výpravy do přírody, hrály různé 
hry a vyzkoušely střelbu na cíl ze vzduchovky. 

Znalostní hry a kvízy posilovaly znalosti dětí ze školy. 
Rukodělné a technické činnosti rozvíjely motoriku a 

manuální zručnost. Pohybové aktivity v přírodě a 
turistika byly zaměřené na posílení zdatnosti a 

zdravého životního stylu. Kemp podpořil duševní 
pohodu a duševní zdraví dětí. Letní kemp realizoval 

RADAMBUK ve spolupráci s ČRDM za finanční 
podpory MŠMT ČR.

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



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

Ve dnech 17. - 23. 7. 2021 se 
zúčastnila v rámci projektu 

OPVVV Pod jednou střechou II 
jedna dobrovolnice 

z RADAMBUKu Letního 
keramického semináře 

v Besednici. Seminář byl 
zaměřený na výuku klasických i 

alternativních technik 
keramiky. 



24. 7. 2021 - Projektový den Laser game 4

Projektový den Laser game 4 jsme realizovali v rámci 
projektu OPVVV Pod jednou střechou na táborové 

základně u Velešína v termínu 24. 7. 2021 pro 10 dětí. 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. V závěru při vyhodnocení obdrželi 
vítězové drobné odměny. 



Projekt Za dovednostmi našich předků –
31.7.2021 – Příprava jídla na ohni

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.



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. 



13. 8. 2021 – Plackování v ICM CB

V pátek 13. 8. 2021 navštívily 
ICM ČB děti z příměstského 
tábora Tuláci II z Jihočeské 

krajské organizace Pionýra a 
vyráběly si klíčenky s vlastním 
motivem. Klíčenky se všem 18 

dětem moc povedly. 



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

RADAMBUK připravil akci BAMBIFEST v letošním 
roce na termín 10. – 11. 9. 2021. V krajském městě 

České Budějovice je tato přehlídka již neodmyslitelně 
tradičním projektem, který přispívá k rozšiřování 

povědomí veřejnosti o aktivitách dětí a mládeže ve 
volném čase. Díky akci mají každoročně tisíce dětí 

možnost vybrat si tu nejlepší volnočasovou aktivitu. 
Akce se konala v 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 děti byla 

připravena bohatá nabídka aktivit ve stáncích, 
přehlídka možností pro volný čas a nabídky kroužků. 

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.



16. 9. 2021 – Den čisté mobility – Energy 
Centre České Budějovice

Ve čtvrtek 16. 9. 2021 připravil 
RADAMBUK a ICM ČB dopolední program 
pro školy na akci Den čisté mobility. Den 
plný zábavy a her pro děti, prezentace 
produktů a služeb v oblasti ekologické 
dopravy pořádalo Energy Centre České 

Budějovice na českobudějovickém 
náměstí. Děti mohly navštívit také např. 

stánek BESIPu, Městské policie, oživit 
figurínu na stánku ČČK a vyzkoušet 
elektrokola a elektrokoloběžky. Na 

stanoviště RADAMBUKu a ICM přišlo 
soutěžit 300 dětí s vyučujícími.



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

Projektové dny Vodácké dovednosti 
realizoval RADAMBUK u jezu U Rybů ve 

dnech 28. 8., 4. a 18 .9. 2021. 1. část dne 
probíhala teoreticky, formou výkladu 
pravidel Desatera vodáka a diskuze o 

zkušenostech, které už děti mají 
s vodáctvím. Děti si ve dvojicích zkusily 

vyplnit Vodácký kvíz a ověřily si své 
získané znalosti. 2. část dne byla 

praktická, kdy se děti rozdělily do kánoí a 
na klidné vodě před jezem se učily 

pádlovat, kormidlovat a pak na jezu 
sjíždět jez. To samé vyzkoušely ve 

skupinách také na raftech. Dále probíhaly 
ukázky a nácvik 1. pomoci při utonutí. Po 
zvládnutí základních dovedností jsme se 
po řece vydali směr České Budějovice do 

Boršova nad Vltavou, který byl naším 
cílem. Projektových dnů Vodácké 
dovednosti se zúčastnilo 30 dětí.



16. - 19. 9. 2021 – kurz Instruktor vodní
turistiky 2

RADAMBUK zorganizoval ve spolupráci se 
vzdělávacím střediskem BP Sport 2. 

letošní kurz Instruktor vodní turistiky. 
Kurzu se zúčastnilo 6 pracovníků s dětmi 

a mládeží ze spolku Pionýr z.s., 
Lasergame club Písek z.s. a Zálesák – 1. 
středisko ČB, p.s. V termínu 16. - 19. 9. 

2021 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. Kurz byl podpořen v rámci 
projektu OPVVV Pod jednou střechou II.



8. - 13. 10. 2021 – Distribuce stromů a keřů 72 
hodin

Ve dnech 8. - 13. 10. 2021 se stal
RADAMBUK distribučním místem
v Jihočeském kraji, kde si organizace
zaregistrované v projektu 72 hodin
vyzvedávaly stromy a keře, které pro
projekt zakoupila Česká rada dětí a
mládeže. Dobrovolníci stromy a keře
vysazovali v rámci akcí projektu 72 hodin
ve dnech 14. - 17. 10. 2021.



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

V pátek 15. 10. 2021 se zapojil RADAMBUK - Rada dětí
a mládeže Jihočeského kraje z.s. akcí Uklidíme
Branišovský les do celorepublikového
dobrovolnického projektu ČRDM s názvem 72
hodin. 72 hodin jsou tři dny plné dobrovolnických
aktivit, které se v ČR konaly v letošním roce v termínu
od 14. do 17. října. Kdykoli během těchto 72 hodin se
dobrovolníci po celém Česku pustili do aktivit, které
pomohly druhým, přírodě či okolí.

Akce Uklidíme Branišovský les se konala v lese za
sídlištěm Máj v Českých Budějovicích od 15,30 do 18
hodin za podpory ČRDM, Statutárního města České
Budějovice a Jihočeského kraje. Celkem 111
dobrovolníků vybavených pytli a rukavicemi vyčistilo
prostory konečné zastávky autobusů na sídlišti Máj a
Branišovský les. Zúčastnily se nejen organizace dětí a
mládeže (M-centrum pro mladou rodinu z.s., Turistický
oddíl Ježci z.s., přípravka HC Motor, Ekotým
Biskupského gymnázia….), ale také obyvatelé Českých
Budějovic, kterým není okolí jejich bydliště lhostejné.
Odvoz odpadu a pytlů s odpadky zajistilo Statutární
město České Budějovice. Účastníky akce odměnil
RADAMBUK drobnými dárečky.



Projekt Za dovednostmi našich předků –
19.10.2021 – Práce se dřevem

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.



12. 5. - 20. 10. 2021 – kluby Pobytu v 
přírodě

V rámci projektu Pod jednou 
střechou II OPVVV realizoval 

RADAMBUK od 12. 5. do 20. 10. 
2021 6 klubů pro děti a mládež na 
téma Pobyt v přírodě. 36 dětí se v 
klubech praktických dovedností 

naučilo jaké si pořídit vybavení do 
přírody, jak sbalit batoh, 

naplánovat trasu výpravy, naučily 
se uzle, orientovat se v přírodě, 

pracovat s mapou a buzolou, 
poznávat stopy zvěře, rostliny, 

stromy a zvířata, šifrovat, pracovat 
s pilou a sekerou a další zálesácké 

dovednosti.



18. - 22. 10. 2021 - Barvy pro členské
organizace

Pro výtvarné aktivity s dětmi 
v členských organizacích 
RADAMBUK distribuoval 
zdarma barvy Creative, 

které získal jako sponzorský 
dar. Zástupci organizací si 
mohli barvy vyzvednout 

v kanceláři RADAMBUKu. 



24. 10. 2021 – Turnaj ve vybíjené o pohár 
RADAMBUKu

V neděli 24. 10. 2021 uspořádal RADAMBUK pro
organizace dětí a mládeže Turnaj ve vybíjené o pohár
RADAMBUKu. Tuto tradiční akci jsme bohužel
z důvodu Mimořádných opatření Vlády ČR
v souvislosti s epidemií COVID 19 nemohli v roce 2020
uspořádat. Ve věkově smíšených družstvech po 6
členech hrálo 48 hráčů, kteří sehráli turnaj ve
vybíjené. Doplňkovou aktivitou pro hráče, kteří zrovna
nehráli vybíjenou, byla hra s velkým míčem KIN BALL.
Děti strávily den aktivním pohybem v kolektivu
kamarádů. Akce přispěla k zdravému životnímu stylu
dětí a mládeže, týmové hře v duchu fair play a
prohloubení přátelství mezi dětmi a mládeží z různých
organizací.



25. 10. 2021 – jednání předsednictva

Předsednictvo RADAMBUKu se sešlo 25. 10. 2021 v kanceláři RADAMBUKu na 2.
letošní jednání, přijalo nový členský spolek eLaborka, z.s. a schválilo Rozpočet
RADAMBUKu na rok 2021. Na programu jednání byla příprava Valného
shromáždění a hodnocení akce BAMBIFEST.



1. 11. 2021 – Halloween výtvarná dílna

V pondělí 1. 11. 2021 navštívilo 
RADAMBUK 10 dětí z Dětského 

diagnostického ústavu v Homolích, 
abychom společně oslavili svátek 

Halloween. Po úvodním povídání o 
svátku si děti ve výtvarné dílně 

vyráběly strašidelné masky a různé 
dekorace a dárky na dané téma. 

Všechny výrobky se jim moc povedly.



2. 11. 2021 - Projektový den Samhain

Téma projektového dne byl svátek 
Samhain a konal se 2. 11. 2021. Většina 

dětí svátek Samhain neznala a 
nevěděla, že z něj pochází svátky 

Dušičky a Halloween. Děti se dozvěděly 
nové informace o svátku našich předků 

a vyrobily si dekorace na dané téma. 
Všechny výrobky byly opravdu 
vydařené a krásné a všech 10 

účastníků projektového dne z nich 
mělo velkou radost. Projektový den byl 

financován v rámci projektu OPVVV 
Pod jednou střechou II.



3. 11. 2021 - Eurodesk v Informačním centru
pro mládež České Budějovice

Dvě desítky studentů z Teologické 
fakulty Jihočeské univerzity se 

zúčastnily 3. 11. 2021 přednášky v ICM 
ČB na téma Svobodně do Evropy. 

Studenti se připravují při studiu na 
práci vychovatelů a pedagogů volného 
času. Přednášku vedl vedoucí ICM ČB 

Bc. Dušan Brodský. Informace se 
především týkaly aktivit Eurodesku v 
ČR, programu ERASMUS +, činnosti 

Domu zahraniční spolupráce, 
Europassu, evropských programů pro 

mladé lidi a pracovníky s mládeží; 
aktivit v zahraničí - studium, práce, 
stáže, dobrovolnictví; Evropského 

sboru solidarity a dalších 
obecných informací o Evropské unii. 



7. 8., 23. 10. a 6. 11. 2021 - Projektové dny
Branná soutěž

Projektové dny Branná soutěž jsme 
realizovali na táborové základně u 

Velešína e dnech 7. 8., 23. 10. a 6. 11. 
2021. Děti se vydávaly po dvojicích na 

trasu lesem, kde byly umístěné 
stanoviště se soutěžními disciplínami, 

do startovní listiny jim zapisovali 
vedoucí výsledky. Na trase byly 
připravené stanoviště: odhad 
vzdálenosti, hod granátem, 

poskytování 1. pomoci, určování 
světových stran, uzlování, překonání 

lanové překážky, střelba ze vzduchovky, 
střelba z laserové zbraně, práce 

s mapou a buzolou. Po soutěži jsme 
vyhodnotili výsledky a předali dětem 

drobné odměny. Hlavní odměnou byla 
ale venkovní hra laser game, kterou si 

pak všichni společně v lese zahráli. 
Projektový dnů se zúčastnilo 30 dětí.



Projekt Mládež kraji - 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. 



13. 11. 2021 – projektový den Příroda není
smetiště

RADAMBUK uspořádal 13. 11. 2021 
projektový den s názvem Příroda není 

smetiště – za jak dlouho si příroda 
poradí s odpadem? V rámci 

projektového dne jsme opravili a 
nainstalovali vitrínu s informacemi o 

době rozkladu různých druhů odpadů, 
které lidé házejí do přírody. Vitrínu s 

informacemi si mohou lidé 
prohlédnout na procházkách kolem 

Lišovského rybníku za sídlištěm Máj v 
Č. Budějovicích. Projekt podpořilo 
Statutární město ČB. Děkujeme za 

podporu.

https://www.radambuk.cz/wp-content/uploads/2021/11/261811857_439045164406835_8746680932755335940_n.jpg


17. 11. 2021 - Sváteční deskovky v ICM České
Budějovice

O státním svátku 17. 11. 2021 se sešla
desítka dětí sdružených ve spolku
MENSA ČB v klubovně ICM České
Budějovice. Jedním z hlavních cílů bylo
připomenout významu událostí 17.
listopadu 1989.

Znalosti dětí o historii událostí byly
opravdu velké. Dalším programem byly
deskové hry, na které se děti už těšily.
V rámci neformálního vzdělávání jsme
přispěli v tomto svátečním dni ke
smysluplnému trávení volného času.



Projekt Za dovednostmi našich předků –27. –
28. 11. 2022 – Sklářství

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.



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.



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.



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

V rámci projektu OPVVV Pod Jednou
střechou II RADAMBUK uspořádal 3
projektové dny s názvem Bezpečně
v online prostoru 1 – 3. Projektové dny
se konaly ve dnech 16. 11., 24. 11. a 1.
12. 2021, program byl zaměřených na
kyberšikanu a bezpečné chování na
Internetu. Mladí lidé ve věku 13 - 15
let se mimo Desatera chování na
Internetu naučili vytvořit si bezpečné
heslo k aplikacím. Projektové dny byly
financovány v rámci projektu OPVVV
Pod jednou střechou II.



3. 12. 2021 - Projektový den Advent

Každé z dětí se těší na Vánoce, na Štědrý den, na
dárky, ale ne všechny děti znají tradice a zvyky, které
měli naši předci v čase předvánočním – adventním
čase. Z tohoto důvodu jsme připravili 3. 12. 2021 pro
děti projektový den Advent. Část projektového dne
probíhala formou diskuze o tradicích a zvycích
adventního období a o Vánocích, děti vyprávěly, jak
slaví Vánoční svátky doma, jak prožívají Štědrý den a
co o svátcích vaří a jedí. Vedoucí dětem vyprávěl o
čase adventním, který je podle křesťanských tradic
očekáváním Kristova příchodu na svět. Advent mají
děti většinou spojený s blížícími se vánočními svátky
a se zapalováním svíček na adventním věnci. Ve 2.
části projektového dne probíhala výtvarná dílna, kde
10 dětí vyrábělo drobné dárky pro své blízké a
vánoční dekorace. Projektový den byl financován
v rámci projektu OPVVV Pod jednou střechou II.



27. 11. - 5. 12. 2021 – Kde se všude skrývá 
matematika

Ve dnech 27. 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. 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.



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

Děti se učily v rámci projektových dnů Morseova
abeceda 3. 11. a 8. 12. 2021 morseovu abecedu,
zkoušely vyluštit nejdříve písmena, pak slova, věty a
nakonec vyluštily i krátkou zprávu. Dalším úkolem
bylo ve dvojicích napsat kamarádovi krátkou zprávu
v morseovce, aby byla správně napsaná a od jí pak
vyluštil a role se obrátily. Děti také vyzkoušely různé
druhy šifrování pomocí morseovky. Na závěr
projektového dne přišla soutěž mezi skupinami
v rychlosti vyluštění zprávy. Projektových dnů se
zúčastnilo 16 dětí a byly financovány v rámci
projektu OPVVV Pod jednou střechou II.



18. - 19. 12. 2021 – Projektové dny Vánoční 
zvyky a tradice

Závěrečnými akcemi 
RADAMBUKu v roce 2021 byly 
projektové dny Vánoční zvyky 

a tradice 1 - 3, které jsme 
uspořádali pro děti na 

šumavské Kvildě. Projektové 
dny rozšířily 30 dětem znalosti 

o vánočních zvycích a 
tradicích našich předků, děti 

odlévaly olovo, zdobily 
vánoční stromeček pro 

zvířátka, pouštěly lodičky z 
ořechových skořápek, pekly 

cukroví a zpívaly koledy v 
kostele. Projektové dny byly 
financovány v rámci projektu 
OPVVV Pod jednou střechou 

II.



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.

Jihocesketabory.cz

http://www.jihocesketabory.cz/


je dobrovolným demokratickým spolkem organizací pracujících s dětmi a mládeží 
s působností v Jihočeském kraji reprezentujícím jejich zájmy.

RADAMBUK-
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.
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Web: www.radambuk.cz , www.icmcb@radambuk.cz

Kontaktní adresa: Husova tř. 622/45, 370 05 Č. Budějovice
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Děkujeme za podporu a spolupráci


