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RADAMOK 
 

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s. – RADAMOK je dobrovolné sdružení, jehož posláním je podporovat 

v duchu „Úmluvy o právech dítěte“ oprávněné zájmy dětí a mládeže ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji 

mladých lidí.  

Sdružení RADAMOK bylo ustanoveno schůzí v říjnu roku 2000 a jeho hlavním posláním je zajišťovat členským 

organizacím zázemí pro jejich aktivity, napomáhat jim v jejich činnostech a poskytovat právní, ekonomický a metodický 

servis.  

RADAMOK je demokratické, dobrovolné sdružení, nezávislé na politických stranách a hnutích, vzniklé na základě 

zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění (§16, odst. 4). RADAMOK plně respektuje svrchovanost a samostatnost všech 

svých členů v souladu s jejich stanovami a není jim žádným způsobem nadřízena. 

 

 

 

Členové 
 

V roce 2017 bylo členem RADAMOK, z. s. 19 sdružení s celkovým počtem 28 625 členů. 

 Asociace malých Debrujárů 

 Asociace středoškolských klubů 

 Asociace TOM ČR 

 AVZO Ostrava 

 Aladin a kamarádi, z. s. 

 Buntaranta, o.s. 

 Benjamín Orlová, z. s 

 Elim Opava, o.p.s 

 Metan Trials, z. s. 

 Nebuď oběť, z. s. 

 Loděnice pod Hradem, z. s. 

 Petrklíč help, z. s. 

 Pionýr, z. s., Moravskoslezská krajská organizace Pionýra 

 Posejdon, z.s. 

 Royal Rangers v ČR 

 Sdružení maminek Sluníčko 

 Sdružení přátel J. Foglara 

 Svaz hasičů Čech, Moravy a Slezska 

 Swanky z. s. 
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Představenstvo 
 

Sídlo:   RADAMOK, z.s., Na Mýtě 1556 / 10, 700 30  Ostrava - Hrabůvka 

Předseda: Jan Dudek (Asociace TOM ČR) 

Místopředseda:  Lukáš Látal  (Nebuď obět,z.s.) 

Představenstvo: Vladimír Peter (ředitel kanceláře) 

                                           Roman Štolfa (Posejdon, z.s.)  

 Ivan Jung (Sdružení přátel J. Foglara ) 

 Aleš Zdražil (Aladin a kamarádi, z.s.) 

                                          

Činnost představenstva je založena na osobním nasazení jejich členů a mnohdy se odehrává i na úkor činnosti  

ve vlastních sdruženích.  

 

Hospodář: Vladimír Peter (Asociace TOM ČR) 

Revizor: Jana Jurčagová (PS Svibická šestka, Český Těšín) 

 Mojmír Nováček (Asociace TOM ČR) 

                                           Petr Kantor (Asociace středoškolských klubů) 

Ředitel kanceláře: Vladimír Peter (Asociace TOM ČR) 

 

 

 

Valné shromáždění 
 

V průběhu roku 2017 se uskutečnilo jedno valné shromáždění jako vrcholný orgán RADAMOK. 

14. 6. 2017 proběhlo valné shromáždění RADAMOK. Sešlo se nás méně 50 % zástupců členů RADAMOK, valné 

shromáždění tak nebylo usnášení schopné. Proto jsme zvolili náhradní termín o hodinu později. V náhradním termínu 

jsme byli již usnášeni schopni.  

Předseda Jan Dudek zahájil VS a představil výroční zprávu za rok 2016. Dále hospodář Vladimír Peter předložil 

dokumenty k hospodaření RADAMOK za rok 2016 a rozpočet na rok 2017. Byla také předložena revizní zpráva za rok 

2016 Petrem Kantorem.  

Jelikož v průběhu roku změnil Pionýr,z. s. svého zástupce v RADAMOKu museli jsme zvolit nového místopředsedu na 

návrh předsedy byl zvolen Lukáš Látal z Nebuď obět,z.s. Děkujeme za spolupráci Martinu Paličkovi, který vykonával 

funkci místopředsedy. Dále do představenstva byla zvolena za Pionýr,z.s. Veronika Perzynová. 

Celé Valné shromáždění se neslo ve velmi příjemném přátelském duchu. 
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Tornádo 2017 
 

6. ročník nepostupové soutěže mažoretek se uskutečnil 25. března 2017. Letos se na přání účastníků soutěž nekonala 
před Vánocemi, kdy ještě nejsou jejich sestavy řádně secvičené, ale na jaře. Otevřeli jsme na přání také nové 
kategorie, a to sóla a dua/tria. Čekalo nás neuvěřitelných 112 soutěžních vystoupení od 19 klubů, na které se přišlo 
podívat téměř 500 diváků. A mažoretek? Těch se na pódiu vystřídalo skoro 500! 

Na začátku soutěže jsme shlédli soutěžní čísla velkých formací (od 8 soutěžících v jedné formaci). Po krátké pauze se 
Aula opět naplnila diváky. Na pódium nastupovaly postupně mažoretky v kategorii sólo. Sóla byla rozdělena dle věku 
do 5 skupin. Kategorii sóla uzavřela nejstarší skupina mažoretek, ve které vystoupily také některé z trenérek ostatních 
děvčat. Všechny vítězky na prvním místě si odnesly od sponzora krásné tašky na jejich hůlky.  

Následovaly sestavy v kategorii duo/trio, kdy většinou převládaly dua. Závěr soutěže pak patřil miniformacím, skupiny 
4-7 dětí. 

Soutěž probíhala již tradičně v reprezentativních prostorách Auly VŠB. 

 
 
Mezinárodní setkání Krajských rad 
 

První mezinárodní setkání krajských rad proběhlo o víkendu 25.-26. března 2017 v Trenčíně. Na jednání se sešli 

zástupci většiny Slovenských krajských rad, za Českou stranu se zúčastnil moravskoslezský RADAMOK, jihočeský 

RADAMBUK a z Vysočiny KRDMV.  

Na úvod měl každý zástupce prostor na představení vlastní rady, jejich aktivit, radostí i problémů. Tady jsme zjistili, že  

i když poslání krajských rad na Slovensku a u nás je obdobné, tak se naše aktivity poměrně dost liší. Na Slovensku je 

důraz kladen na aktivní občanství, participaci na veřejném životě a prim hrají školské rady, obdoby našich 

mládežnických parlamentů. Naopak v Česku je kladen důraz na přímou práci s dětmi a mládeži, její neformální 

vzdělávání, spolkovou činnost. 

Druhý den jednání pokračovalo plánováním společných střetnutí a možnostmi vzájemné spolupráce. Celé setkání se 

neslo v pozitivním duchu a navázala se četná přátelství. 

 
Den Země - Kopřivnice  
 

Den Země byl původně plánován na konec dubna, leč počasí chtělo jinak a prakticky nedovolilo tuto venkovní akci 

zorganizovat v tomto termínu. Náhradní termín byl zvolen na 16. květen, a to už nám počasí přálo. Program akce 

spoluzajišťoval spolek Rozchodník, naší záležitostí bylo technické zajištění. Svátek Země byl i tentokrát oslaven 

důstojně. 
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BAMBIFEST 2017 louky u Koliby v Ostravě  
 

 

19. 5. 2017 a 20. 5. 2017 se konal již 19. ročník festivalu pro děti BAMBIFEST v Ostravě - Bělském lese. BAMBIFEST je 

největší přehlídka organizací a skupin naplňujících volný čas dětí a mládeže. Do akce se zapojilo přes 30 organizací  

se svým stánkem a aktivitou pro děti a téměř 25 organizací, které vystoupily na pódiu.  

Počasí nám v tomto roce hrálo do karet a návštěvnost se za 2 dny festivalu vyšplhala k téměř 8 000 návštěvníkům. Děti 

během akce získávaly u jednotlivých vystavujících organizací za aktivity razítko do BAMBIpasu, který byl slosovatelný  

o drobné a sladké odměny. Navíc tento BAMBIpas sloužil jako vstupenka na doprovodné akce BAMBIFESTu, které 

mohou účastníci festivalu navštívit i během následujícího týdne za zvýhodněné vstupné. Během festivalu BAMBIFEST 

se uskutečnil také koncert kapely Rebel, která si našla své nové příznivce, a následně se konalo letní kino, kdy byl 

divákům promítán film Fantastická zvířata a kde je najít. I přes pozdní vysílací dobu film zhlédlo spoustu dětí a jejich 

rodičů.  

Návštěvníci mohli mezi organizacemi například navštívit Asociaci malých debrujárů, kteří si nachystali spoustu 

fyzikálních pokusů, 1. Judo Club Baník Ostrava, kde se děti mohly zdokonalovat v kotrmelcích a také Urban Motion 

freerun, který se stal nejoblíbenějším stánkem BAMBIFESTu. Také ostatní organizace předvedly aktivní činnost  

ve stánku. Pódium obsadilo obrovské množství talentovaných dětí a souborů. Diváci viděli například Dramatický 

kroužek Všetečka ze ZŠ Michálkovice, kde si děti připravily pohádku o Ostravě či několik tanečních vystoupení, která  

se předvedou i na různých mistrovství České republiky. Návštěvníci se také mohli zaposlouchat do zvuku hudebních 

nástrojů nebo zpěvu. Nechyběly také ukázky ze sportovního odvětví.  

Na letošním ročníku BAMBIFESTu se konala opět soutěž pro základní školy Kdo s koho. Soutěžní školy vytvořily 

šestičlenné týmy napříč prvním až šestým ročníkem. Soutěžilo se v pohybových i vědomostních disciplínách. Každý 

dětský účastník obdržel při registraci soutěžní tričko a následně při vyhlašování tašku se spoustou odměn. Každý člen 

vítězného týmu získal od našich partnerů poukaz k nákupu libovolného sortimentu v DECATHLON Ostrava v hodnotě 

250 Kč, 300 Kč a 500 Kč, SMART hru od společnosti MINDOK, vstupenku do Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic  

a další ceny od našich partnerů. Vítězné týmy navíc získaly pro školu finanční odměnu od RADAMOK v hodnotě 1 500 

Kč, 3 500 Kč a 5 000 Kč.   
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TREFA – střelnice Skalka Poruba  
 

Stará soutěž, nový termín, nové místo. Deset let jsme se pravidelně na jaře scházeli na střelnici v Orlové Lázy. Letos 

bylo jarní počasí tak nepříznivé (sníh, led a zima), že střelnice měla z bezpečnostních důvodů přerušenou činnost. 

Museli jsme soutěž odložit na podzim a jelikož jsme nebyli schopni najít v Orlové vhodný termín, museli jsme hledat  

i novou střelnici. Nakonec se vše podařilo a v polovině září proběhl již 11. ročník TREFY na střelnici Skalka v Ostravě 

Porubě.  

Přestože 17. září znovu pršelo, sešlo se více než 80 soutěžících, kteří bojovali o co nejlepší trefu v deseti disciplínách 

(malorážková puška, pistole, vzduchovka, šipky, granát, ringo, kop na branku, hod na důlek apod.) Soutěžící jsou 

rozděleni do několika věkových kategorii, a ti nejlepší si odnesou hodnotné ceny – sportovní potřeby. Od tohoto 

ročníku taky odměňujeme pohárem závodníka s nejlepší trefou, tedy toho kdo nasbíral úplně nejvíce bodů za celou 

soutěž.  

Akce se povedla, ale hlavně jsme našli nové místo pro naši soutěž. Střelnice je větší, vyhovuje i ohledně dalších prostor 

pro případné špatné počasí, ale hlavně pro většinu účastníků je mnohem dostupnější. I termín v polovině září je 

příjemnější, takže u něj zůstaneme i do budoucna. 
 

 

72 hodin - Kopřivnice Hájenka 
 

Již po šesté se RADAMOK zapojil do projektu ČRDM s názvem 72 hodin. Jedná se o projekt, kdy se dobrovolníci z celé 

republiky v jednotném termínu 13.10. – 15.10. zapojují do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. 

Kromě vlastního projektu na zkrášlování okolí hájenky v Kopřivnici je RADAMOK také krajským koordinátorem aktivit  

a výdejním místem pro sazenice ovocných stromů, které v kraji distribuuje. V letošním roce tak rozdal 73 sazenic 

stromů. 

Na hájence jsme uklízeli nepořádek v širokém okolí, udržovali zeleň, káceli náletové dřeviny a odváželi odpad. V našem 

sadu jsme vysadili další tři ovocné stromy: jabloň, hrušku a třešní. Dobrovolnické akce se zúčastnilo 16 osob. 

     

                                 

Výsadba ovocné aleje v Janíkově sedle 
 

Díky grantů z Nadace Partnerství jsme mohli zrealizovat projekt na zkrášlení okolí naší hájenky v Kopřivnici. Cílem 

projektu byla výsadba ovocné aleje z Janíkova sedla až k naší hájence se zachováním původních českých odrůd 

ovocných stromů.  

Akce byla veřejná a my ji spojili s mezinárodním setkáním naší spřátelené Rady mládeže Žilinského kraja. V úvodu jsme 

si promítli krátký film o hájence a její rekonstrukci a pak už jsme se věnovali samotné výsadbě. Díky značnému počtu 

účastníků nám šla sadba celkem pěkně od ruky. Po výsadbě, které se zúčastnilo okolo 35 osob byl prostor na přátelské 

posezení, navázání nových kontaktů a naplánování budoucích společných projektů. Počasí, i když to tak původně 

nevypadalo, se nakonec umoudřilo a i koncem listopadu nám dovolilo čerpat energii z podzimního sluníčka.  

O alej, která čítá 18 ovocných stromů (jabloně, hrušně, třešně, višně, švestky a meruňky) budeme dále pečovat a věřit, 

že se nám brzy odmění chutnými plody. 
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Rogaining 2017  - Bělský les 
 

Pravidelná předvánoční akce v přírodě, tentokrát v sobotu 16.12.2017. Hodinový rogaining, což je soutěž družstev, kdy 

je cílem soutěžících během jedné hodiny získat co nejvyšší počet bodů za nalezení kontrol. Kontroly jsou bodovány 

podle obtížnosti nalezení a jejich vzdálenosti od startu. Je na každém, zda zvolí jednodušší kontroly s menším počtem 

bodů, nebo se vrhne na nalezení obtížnějších a vzdálenějších kontrol. Rozhoduje jen počet bodů získaných za hodinu. 

Kdo nestihne včasný návrat, má připočtené ztrátové body za každou minutu pozdního návratu. 

Po tomto rozběhání následuje branný závod s množstvím kontrol a úkolů z tábornických dovedností na kterém  

se spolupodílí přípravou TOM Čmoudík. Celé akce se účastnilo šest desítek soutěžících. 

K akci neodmyslitelně patří občerstvení ve formě čerstvého bramborového placku připravovaného přímo v lese  

v průběhu závodu. Vyhlášení výsledků proběhlo v nedaleké klubovně Čmoudíků. 

 

 

 

v 

Osadníci z Katanu – Vánoční turnaj 
 

RADAMOK již mnoho let pořádá kvalifikační dubnový turnaj na mistrovství ČR v oblíbené deskové hře Osadníci 

z Katanu. V letošním roce nám, ale tento „přidělený“ termín kolidoval s jinou akcí, a proto jsme tento turnaj nechali 

zorganizovat naše přátele. Turnaj v oblíbené hře jsme si ale nemohli odpustit, tak jsme uspořádali alespoň tradiční 

Vánoční turnaj v Osadnících.  

Turnaj se konal v prostorách RADAMOK v neděli 17.prosince a akce se zúčastnily dvě desítky hračů. Opět se hrálo  

na čtyři kola a krom náhody (reprezentované náhodnými hody kostkami) byla zapotřebí taktika a herní zkušeností. 

Nejlepší hráči byli opět odměněni cenami, ale všichni účastníci si užili Vánoční pohody s partou stejně naladěných 

kamarádů. 

 

Projekt Mládež kraji 2017 
 

Projekt Mládežnických iniciativ „Mládež kraji“ běžel v roce 2017 již počtvrté. Program je určen na podporu aktivní 

mládeže, která může pro svůj nápad získat finanční podporu až 40.000,-Kč. Cílovou skupinou pro realizaci aktivit jsou 

lidé ve věku 15-26 let. Příjemci výstupu z těchto aktivit jsou od děti předškolního věku až po seniory. 

Rozjezd projektu byl v tomto roce velmi pozvolný, dlouho nebylo jasna výše podpory z MŠMT, a tak z naší strany vázla  

i vyjednávání o místní podpoře. Nakonec se podařilo získat podporu z města Třinec, Ostrava a Český Těšín. Zbytek 

prostředků jsme pak získali od místních podnikatelů.  

Celkem se opět registrovalo téměř 50 mládežnických nápadů. Během roku proběhly 4 neformální školení a několik 

desítek konzultací. Hodnotící komise, které zasedly v našem kraji šestkrát, nakonec podpořily 35 projektů k realizaci  

a rozdělily mezi uchazeče rovný jeden milion korun. 
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Hájenka – Kopřivnice, Janíkovo sedlo 
 
V roce 2017 pokračovala na hájence rozsáhla rekonstrukce financována z tříletého grantu MŠMT. Pokračovaly úpravy 

vnitřních prostor, zejména část koupelen, které byly budovány v části bývalé stáje. S tím souviselo napojení této části 

objektu na studenou a teplou vodu, odpady, rozvody elektřiny a také centrální vytápění.  

Celoročně probíhala údržba zeleně a příprava ploch pro závěrečné terénní úpravy. Na hájence a při údržbě jejího okolí, 

kromě odborných firem pracovala celá řada dobrovolníků. Stále hledáme alternativy napojení objektu na elektrickou 

energii.  

V příštím roce 2018 tato rozsáhla investice končí a my se už nyní těšíme na plnohodnotné využití objektu ke školícím  

a pobytovým aktivitám naších členů. 

 

 

Další aktivity RADAMOK v roce 2017 
 

V průběhu roku se RADAMOK podílí na celé řadě dalších aktivit, např.: 

- Pořádání kulatých stolů k aktuálním problémům 

- Zajištění školení pro informace o Grantovém řízení MŠMT v Ostravě 

- Zajištění mobilní cvičné lezecké stěny 

- Zajištění ozvučení venkovních akcí 

- Stavby velkoprostorových stanů a pódia 

- Zajištění technického vybavení pro venkovní aktivity (stany, stoly, lavice, elektrorozvody) 

- Poskytování zázemí školících prostor (zasedací místnost, hájenka) 

- Distribuční místo mládežnických slevových karet EYCA 

- Spolupořadatel akcí na klíč 
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Finanční výkazy 2017 
 

2017 Příjmy – skladba 

  Dotace a granty:   

MŠMT - Hájenka (investiční) 777 465 

MŠMT - Mládež kraji - přímé iniciativy 500 000 

MŠMT - mzdy a OON 587 400 

MŠMT - realizace MLK + celoroční činnost 412 600 

MSK - Bambifest (OV, KR, TŘ) 100 000 

SMO - Bambifest (OV) 100 000 

SMO – činnost 60 000 

OVA Jih - celoroční činnost (Bambifest) 40 000 

OVA Jih – Tornádo 20 000 

MLK Ostrava 138 000 

MLK Třinec 40 000 

MLK Český Těšín 50 000 

MLK ostatní 310 000 

Nadace Partnerství 18 080 

OVAK 5 000 

Ostravské komunikace 5 000 

Celkem - Dotace a granty: 3 163 545 

  Vlastní příjmy   

Členské 2 000 

EYCA 1 154 

Hájenka 53 248 

poskytnuté služby 174 926 

pronájmy prostor 52 750 

připsané úroky 70 

Startovné 55 250 

zajištění staveb 171 495 

Vlastní příjmy 510 893 

  CELKEM 3 674 438 

  V Ostravě 16.6.2018 

 Vyhotovil: Vladimír PETER 
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Hospodáření RADAMOK v roce 2017 

     Kancelář - provoz: Vlastní příjmy Dotace Náklady Výsledek 

Elektřina 0 6 362 6 362 0 

Teplo 0 26 600 43 523 -16 923 

Voda 0 3 817 3 817 0 

Nájem 0 15 728 15 728 0 

Poštovné 0 4 497 4 545 -48 

Internet, webhosting, správa 0 15 356 15 785 -429 

Vedení účtu 70 0 1 213 -1 143 

Telefon 0 18 705 18 705 0 

Mzdy+OON + odvody SP, ZP, daně 0 587 400 592 805 -5 405 

Celkem - Kancelář: 70 678 465 702 483 -23 948 

     Ostatní: Vlastní příjmy Dotace Náklady Výsledek 

Cestovné, jízdné, doprava 0 25 999 68 119 -42 120 

Hájenka – investice 0 777 465 777 465 0 

Hájenka provoz 53 248 30 259 114 353 -30 846 

Mládež kraji 0 1 241 182 1 241 909 -727 

MTZ 0 88 023 117 331 -29 308 

Odměny a ceny 0 19 543 22 136 -2 593 

Opravy materiálu a vybavení 0 21 907 22 774 -867 

Ostatní služby 0 121 162 134 811 -13 649 

Propagace 0 106 280 107 094 -814 

Skladovací prostory 0 24 000 24 000 0 

Spotřeba 0 29 260 37 722 -8 462 

Ostatní poskytnuté služby 457 575 0 264 065 193 510 

Celkem - Ostatní: 510 823 2 485 080 2 931 779 64 124 

     Souhrn hospodaření Vlastní příjmy Dotace Náklady Výsledek 

CELKEM: 510 893 3 163 545 3 634 262 40 176 

     
Hotovost stav k 1.1.2017 stav k 31.12.2017 

Účet 37 273,69 179 529,36 

Pokladna 102 354,00 275,00 

Závazky: 712 625,00 374 000,00 

Pohledávky: 0,00 0,00 

 

V Ostravě 16.6.2018 

Vyhotovil: Vladimír PETER 
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Poděkování partnerům 
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Oficiální údaje spolku 
 

Název dle stanov:  Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s. 

Právní status:   spolek 

Sídlo:    Na Mýtě 1556/10, 700 30, Ostrava – Hrabůvka 

Statutární zástupci: 

předseda   Jan Dudek 

místopředseda  Lukáš Látal 

 

Další orgány: 

ředitel kanceláře  Vladimír Peter 

hospodář    Vladimír Peter 

kontrolní komise  Jana Jurčagová, Petr Kantor, Mojmír Nováček 

IČ:    265 23 825 

Datum vzniku:   21. 2. 2001 

Předmět činnosti: Podpora činnosti dětských a mládežnických sdružení zejména vytvářením právních, 

hospodářských, společenských a kulturních podmínek pro jejich činnost. Zastupování členů 

vůči domácím a zahraničním orgánům, organizacím a institucím. 

Působnost:   Moravskoslezský kraj 

 

Členství ve střešních organizacích: Česká rada dětí a mládeže 

Audit účetní závěrky není požadován a nebyl proveden. 

 

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s. je od roku 2015 majitelem Hájenky v Kopřivnici. Jedná se o 

nemovitost v katastru obce Vlčovice,  č.p. 36. Budovu využíváme jako pobytové a školicí středisko mládeže. V současné 

době probíhá na objektu rekonstrukce. 

 

 

 

 

Zpracovali: Jan Dudek a Vladimír Peter 

Pro jednání Valného shromáždění RADAMOK dne 20. 6. 2018 

 


