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Úvod 
 
Dívám-li se zpětně na uplynulý rok nemohu se ubránit nemírnému pocitu uspokojení.  
V následujících odstavcích této zprávy defiluje ta spousta práce, kterou máme za sebou a kterou 
jsme se snažili dosáhnout toho, aby vědomí o práci dětských a mládežnických (dále jen DaM) 
sdruženích neměla jen hrstka zasvěcenců, ale byla věcí „veřejně známou“ a také alespoň zčásti 
uznávanou. 
Jednoznačně největším 
úspěchem je to, že se 
podařilo zakotvit do 
legislativy Jihočeského 
krajského úřadu dokument, 
který znamená, že již patrně 
nikdy nebude možné této 
činnosti „nedat nic“ – tedy 
nepřidělit žádné finanční 
prostředky.  
To samo o sobě je natolik 
převratné, že je onen pocit uspokojení skutečně na místě.  
Vzdejme za to hold pracovníkům krajského úřadu, kteří se o to poctivě snažili i těm z vás, kteří se 
na konečné podobě tohoto dokumentu aktivně podíleli. Byly jsme zde myslím zdatnými a 
pracovitými sekundanty a oponenty. 
Úspěch je o to větší, že nemá v republice obdobu. Je první vlaštovkou o to vzácnější, že nemá žádné 
vzory, nečekal až zařehtá „úřední ministerský šiml“ a konečně se urodí dlouho připravovaný a 
neustále odsouvaný zákon o dětech a mládeži.  
 
Hlavní cíle v roce 2005 a jejich plnění 
 
Podařilo se: 

� podílet se na tvorbě Strategie podpory práce s dětmi a mládeží na roky 2006 až 2008 (dále jen 
Strategie JčK) 

� zajištění zdrojů na servisní činnost RADAMBUK  a jím zajišťované akce 
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� zlepšení informovanosti sdružení o dění v jejich „zorném úhlu zájmů“ – formou bulletinu Čapí 
hnízdo a Zpráv z RADAMBUKu 

� systematické péče o registrovaná sdružení formou: 
o jejich propagace na veřejnosti odborné (úřady a instituce působící v této oblasti)                      

i laické (děti, mládež a jejich rodiče) – dále Viz kapitola PR 
o předávání informací mezi sdruženími vzájemně i na ose úřady – sdružení a zpět 
o snahou o zlepšení jejich situace jak při přímé práci s dětmi, tak situací dobrovolníků 
o konkrétní metodická pomoc sdružením při tvorb ě programů, grantů a jiné ekonomické 

problematice, ale i právní servis 
� aktualizace a nová podoba webových stránek RADAMBUK 
� stabilizace lidských zdrojů v rámci servisní činnosti RADAMBUK 

 
Podařilo se méně: 

� oživit více webovou prezentaci RADADMBUK a jím zastřešených sdružení tak, aby se tento web 
stal živoucím rádcem a místem setkávání těch, kteří hledají konkrétní pomoc při řešení 
problémů svých klubů, oddílů a sdružení 

� navázat aktivní spolupráci s komisí VVZ magistrátu města.  Viz. Kontakty a spolupráce s úřady 
 
Nepodařilo se: 

� najít zdroje lidské ani finanční na:   
o vytvoření zmíněné živoucí webové prezence 
o stabilní, funkční a vybavené „knihovny“  RADAMBUK a navazující právní a ekonomické 

poradny 
 
VÝZNAČNÉ AKCE PRO VEŘEJNOST A ODDÍLY V ROCE 2005 
 
BAMBIRIÁDA 2005 26. - 29. května 
V krajském městě Jihočeského kraje, Českých Budějovicích, se tato přehlídka uskutečnila již po šesté. 
Regionálním garantem jihočeské Bambiriády byla Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje (RADAMBUK). 
Organizační záležitosti zajišťoval štáb, který je složen ze zástupců členských organizací RADAMBUKu. 
Celá akce se v Českých Budějovicích uskutečnila pod záštitami: hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana 
Zahradníka a  primátora Statutárního města Českých Budějovic Doc. RNDr. Miroslava Tettera, Csc. 
Hlavní regionální partner byl E.ON Česká republika, a. s. Mediální spoluprací se na prezentaci Bambiriády 
v Českých Budějovicích podíleli: Český rozhlas České Budějovice, Rádio Kiss a TV GIMI.  
Neméně podstatná byla také skutečnost, že Bambiriáda umožnila soustředěné setkání zástupců dětských a 

mládežnických organizací z Jihočeského kraje a jejich členů - dětí 
a mládeže. Tento kontakt přispěl k vzájemnému bližšímu 
poznávání specifik jednotlivých organizací a umožnil navazování 
nových kooperačních vztahů a ukázal nové možnosti další 
spolupráce organizací dětí a mládeže.  
Z velké části jihočeská Bambiriáda svoje úkoly naplnila a 
podpořila ústřední motto letošní Bambiriády: "NA KŘÍDLECH 
DĚTSKÉ FANTAZIE".  
BAMBIRIÁDU 2005 navštívilo ještě více návštěvníků než 
v loňském roce - přes naše „atrakce“ prošlo bezmála 14.000 
návštěvníků. 
Zvyšující se úroveň i počet „atrakcí“ jednotlivých sdružení, větší 
vzájemná tolerance, pomoc a všeobecná pohoda, centrální 
stravování, stanoviště Červeného kříže, mladí novináři a jejich 
rozhovory s účastníky, .ale i obloha bez mráčku, rekordní počet 
návštěvníků,  téměř hladce fungující spolupráce sdružení a 
pracovitý realizační tým. Žádný úraz, nadšení návštěvníci, které 
náš program tak upoutal, že se sem někteří opakovaně vracejí. To 
byly hlavní klady letošní Bambiriády. 
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JSME TADY      5. září   
Dětské a mládežnické oddíly, kluby a 
střediska působící na území města České 
Budějovice připravily nabídkovou akci pro 
ty děti a mládež, které dosud do žádného 
oddílu systematicky nedochází. 
Na akci si děti mohly vyzkoušet spoustu 
atrakcí a soutěží, jízdu na lodích, lanové 
prolézačky a lezení, výtvarné činnosti, 
jednoduché fyzikální pokusy, netradiční 
sporty a mnoho dalších zajímavých aktivit. 
Akce proběhla velmi hladce a nejlepším 
jejím vysvědčením byl příchod  nových 
členů do pravidelné činnosti. 
Akci organizují osvědčené organizace jako 
například: RADAMBUK, DDM ČB, ČTU,  Azimut, ČČK,Skaut, Klub Malých Debrujárů, Zálesák a další 
sdružení, a je podporována Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, Jihočeským krajským úřadem a 
Magistrátem města České Budějovice. 
Velkým plusem byla podpora od společnosti e.on, která umožnila rozšíření této akce do široké veřejnosti. 
 
Kontakty a spolupráce s úřady 
 
V průběhu roku 2005 jsme byli v této oblasti ještě aktivnější než v předchozích letech. 
Napomohla k tomu řada faktorů  

– jednak přetrvávající dobré vztahy s hejtmanem Jihočeského kraje RNDr. Janem Zahradníkem, 
který se nám věnoval nejen několikrát p ři osobních jednáních týkajících se problematiky DaM 
sdružení, ale  osobně se zúčastnil nejen zahájení BAMBIRIÁDY, ale i části jejího průběhu.   
Díky této přetrvávající spolupráci pak velmi zasvěceně vystupuje ve prospěch našich činností.   

– dále nesporně přínosná  změna na místě radní  pro oblast školství, mládeže, sportu a 
zaměstnanosti Ing. Bc. Marie Hrdinová, díky které se nám podařilo prosadit již několikrát 
zmiňovanou Strategii JčK, přiblížit nás ke spolupráci s Teologickou fakultou JU a podat 
rozměrný a finančně rozsáhlý projekt na spolupráci s OÖ  „Boříme hranice předsudků“ a 
zajistit předfinancování ze zdrojů JčK.   Myslím že se dá bez nadsázky říci, že tady mají dětská 
sdružení vždy „otevřené dveře“. 

– pokračující aktivní a účelná spolupráce s příslušným odborem a oddělením mládeže ze které 
vzešlo mnoho dobrých a 
hlavně dokončených nápadů a 
podnětů 

– pokračující nevůle ke 
spolupráci ze strany příslušné 
náměstkyně magistrátu města 
a „boj s větrnými mlýny“ nás 
přivedl na radnici v průběhu 
roku 2005 myslím asi 
sedmkrát. Bohužel většinou 
bezvýsledně. Snad jedinou 
výjimkou je prosazení položky 
BAMBIRÁDA  do rozpo čtu 
města  

– situaci na magistrátu bohužel 
nevyřešila ani tři setkání 
s primátorem města 
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Česká Rada Dětí a Mládeže 
 
V roce 2005 jsme pokračovali v dobré spolupráci s ČRDM  a aktivně jsme se zapojili do přípravy 
nových směrů funkce ČRDM zejména ve vztahu ke krajským radám a regionálním sdružením. V této 
oblasti se zjevně připravují rozsáhlé změny, týkající se zejména členství malých a regionálních sdružení, 
a jejich servisu ze strany ústřední střechy patrně prostřednictvím krajských rad. 
 
PR – čili Public relations – neboli propagace činnosti 
 
V roce 2005 jsme: 

� vydali  dvakrát kalendář akcí sdružení 
� uspořádali dvě tiskové konference 
� vydali tři tiskové zprávy 
� předseda hovořil z několika regionálních rádií 
� vytvořili jsme krátkou prezentaci činnosti naší i zastřešených  sdružení na CD  
� prezentovali jsme naši činnost na zasedáních ČRDM, 
� setkání v senátu,  
� na propagační akci Regiontour v Brně 
� řadě seminářů 
� v mezinárodní pracovní skupině Mládež a sport Jč. Kraje  
� a při řadě jiných dalších příležití 

 
Vzdělávání v roce 2005 
 
V oblasti vzdělávání jsme v roce 2005 uspořádali celkem dvě 
akce: 
1) JVVZ 2005 (Jihočeská Vzájemná Výměna Zkušeností), 
která se konala ve dnech 15.-17.4.2005  
za velké účasti - 84 účastníků + 16 lektorů a organizátorů 
z různých sdružení.  
Akce byla všestranně zdařilá a přínosná.  
2) Expertní setkání s názvem „JAK DÁL“  pro šéfy organizací a jejich zástupce se konala  
v termínu: 2.12. – 3.12. 2005 ve skautském středisku Švýcarák na okraji Terčina údolí. 
Hlavním tématy bylo letos představení Strategie podpory práce s dětmi a mládeží v Jihočeském kraji na 
období 2005 – 2008 a diskuse k tomuto tématu,dále dvouletý projekt příhraniční spolupráce s Horním 
Rakouskem -  BOŘÍME HRANICE PŘEDSUDKŮ a v neposlední řadě jednání RADAMBUKu s  
vysokoškolský oborem Pedagogika volného času na Teologické fakultě.  
Akce byla určena pro šéfy sdružení a cílem bylo vyhodnotit spolupráci mezi sdruženími RADAMBUK a 
Krajským úřadem. 
Naší snahou bylo vytvořit určitou strategii a dohodnout společný postup, jak dál rozvíjet naše aktivity a 
získávat na to přízeň a prostředky a vyvarovat se chyb,které nás občas neminou.  
Zúčastnilo se celkem 10 zástupců sdružení DaM, pracovníků JčK a Mm. 
 
Zahraničí 
V této oblasti jsme v roce 2005 dokončily projekty 
Máme jiné podmínky a Mezinárodní výměna 
zkušeností, uskutečnili velké setkání rakousko 
českých dětí JUGENCAMP v termínu 6. – 11. 
července za účasti více než 280 dětí a mládeže, 
uspořádali vzorový seminář k navazování kontaktů se 
zahraničím s názvem BURZA PROJEKTŮ 2006  
s prezentací více než 20ti projektů a za účastí 40 
zájemců a přeshraniční spolupráci. S této akce vzešli 
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velmi pěkné náměty na rok 2006 a 2007 z nichž více než třetina bude realizována. 
Nepochybně největším úspěchem v této oblasti je ovšem příprava a zpracování dvouletého projektu 
BOŘÍME HRANICE P ŘEDSUDKŮ. Zde jsme zúročili svojí dlouhodobou spolupráci jak 
s hornorakouským partnerem Landesjugendreferat Linz, tak především s krajským úřadem, který nám 
vyšel maximálně vstříc při metodické pomoci zpracování projektu, ale hlavně při předfinancování a 
kofinancování tohoto průkopnického grantu. 
Ke konzultacím o zmíněných programech, přípravě nových na rok 2006 i navázání přeshraničních 
kontaktů nám velmi pomohá naše účast na jednáních zahraniční odborné skupiny „Mládež a sport“ 
JčK. 
Pro změnu naše projekty směřované do programu YOUTH na ČNA Praha (Česká Národní Agentura), 
jsou již v současné době odmítány. Je však třeba pochopit, že přednost mají prvožadatelé a těmi již 
rozhodně nejsme. Začali jsme proto hledat jiné grantové programy a to se jak se zdá daří. 
 
Práce předsednictva a představenstva 
 
Předsednictvo se opět pružně scházelo podle potřeby.  Za rok 2005  se sešlo celkem šestkrát. 
Spolupráce byla velmi bezproblémová a naše funkce, obory a zaměření se skvěle vzájemně doplňovaly.  
Představenstvo se v průběhu roku sešlo pětkrát - 31. ledna, 31. března, 26. dubna, 21. června a 29. září - 
vždy v takovém počtu členských sdružení, že bylo bez problémů usnášení schopné. 
 
Mimo to jsme se činili takto: 
Leden  - účast a prezentace RADAMBUK na REGIONTOUR  v rámci expozice ČRDM 
 - štáb BAMBIRIÁDY Praha 
 - příprava JVVZ   
 - jednání se zástupci Hornorakouských sdružení St. Georgen a Zwetl  
 - zpracování a podání projektů zahraničí na ČNA Mládež Praha 
 - zpracování a podání projektů na Magistrát města 
 - příprava Valného shromáždění – uzávěrka hospodaření za rok 2004 – doúčtování projektů 
Únor - jednání s komisí VVZ  Magistrátu města  
 - štáb BAMBIRIÁDY Praha 
 - zpracování a podání grantů na Magistrát města 
 - jednání ČRDM Praha  
 - jednání  E.ON, Generali pojišťovnou a ZPMV – BAMBIRIÁDA 
Březen  - jednání pracovní skupiny mládež a sport, Horní Rakousko - Jihočeský kraj 
 - štáb BAMBIRIÁDY Praha 
 - jednání s radní Jč KÚ o možnostech dofinancování zahraničních projektů 
 - jednání na Magistrátu města s náměstkyní Bohdalovou – financování činností DaM ve městě 
 - zpracování a podání grantů na Magistrát města 
 - seminář JVVZ   
 - příprava a zpracování zasedání    
 představenstva RADAMBUK 
 - zpracování a podání projektu na - JčK  
Duben - Valné shromáždění ČRDM Praha  
 - jednání s primátorem města Č. Budějovice 
 - příprava akce BAMBIRIÁDA – jednání 
 s úřady, nájemci prostor, programová příprava 
 - jednání  zástupců Krajských rad a Krajských 
 úřadů NIDM Praha 
 - tisková konference Praha 
 - štáb BAMBIRIÁDY Praha 
Květen - štáb BAMBIRIÁDY Praha 
 - intenzivní příprava BAMBIRIÁDY  
 - akce BAMBIRIÁDA 
Červen - ukončení a vyhodnocení akce BAMBIRIÁDA 
 - konference Výchova a volný čas mládeže - Teologická fakulta  JU  
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 - příprava akce JSME TADY  
 - štáb BAMBIRIÁDY Praha 
 - příprava a zpracování zasedání představenstva RADAMBUK 
Červenec – zahraniční akce - JUGENDCAMP 
Srpen - příprava akce JSME TADY 
 - příprava kalendáře akcí 2005/2006 
Září - akce JSME TADY 
 - tisková konference k akci JSME TADY 
 - jednání s radní Jč KÚ o možnostech 
 spolupráce RADAMBUK – JčKÚ a 
 Teologické fakulty JU 
 - příprava a zpracování zasedání 
 představenstva RADAMBUK 
Říjen - Linec Rakousko - jednání pracovní 
 skupiny mládež a sport, Horní Rakousko - 
 Jihočeský kraj  
 - jednání s primátorem města Č. b       

Budějovice 
 - zpracování a podání projektů na MŠMT 
 - zahraniční akce – BURZA PROJEKTŮ 
Listopad – projednání  a příprava změny směrnice 
 Magistrátu města 
 - štáb BAMBIRIÁDY Praha 
 - účast na jednání zástupců Krajských rad se zástupci ČRDM  a KÚ  v rámci CVVZ 5005  
Prosinec - příprava, průběh a zpracování akce JAK DÁL? 
 - jednání s radní Jč KÚ o možnostech spolupráce RADAMBUK – JčKÚ a Teologické fakulty JU
 - vyúčtování dotací a grantů na MŠMTM, KÚ a MM 
 

Provoz kanceláře a lidské zdroje 
 
V průběhu roku jsme rozšířili pravidelný provoz kanceláře ve čtvrtek od 14 do 18 hodin.  
Tradičně nám přitom pomohl sbor „brigádníků“ jejich počet zejména s ohledem na zvyšující se rozsah našich 
aktivit se úměrně zvýšil.  Celkem se v průběhu roku na práci v kanceláři podílelo 12 osob, které se dělili o 
celou řadu činností. Bylo to zejména tyto činnosti: 
Servis pro sdružení – evidence, registrace, komunikace se sdruženími 
Akce RADAMBUK – JVVZ, BAMBIRIÁDA, JSME TADY, JAK DÁL 
Zahraničí – akce Mezinárodní výměna zkušeností, Jugendcamp, Burza projektů 
Public relations – propagace činnosti sdružení a komunikace s médii 
Spolupráce s úřady  a institucemi – MŠMT,  Krajský úřad Jihočeského kraje, Magistrát města, ČRDM 
Do programu SROP na rozvoj lidských zdrojů jsme podali projekt KAMARÁDI JEDU S VÁMI, na 
participaci zdravotně postižených na akcích dětí a mládeže v prvním pololetí roku 2006. Projekt uspěl a dal 

nám tak možnost k dočasnému vytvoření 
pracovních míst na realizaci tohoto projektu. 
Na další období od července 2006 do června 
2007 jsme podali projekt na pokračování 
těchto aktivit s názvem SPOLEČNĚ PŘES 
PŘEKÁŽKY. Ten by mohl pomoci vyřešit 
problém lidských zdrojů i v dalším období. 
Současně jsme požádali o přidělení statutu 
klinického pracoviště Teologické fakulty JU 
což by nám dávalo možnost využít 
odborných praxí studentů při práci 
v RADAMBUK. 
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  Závěr 
 
   V roce 2005 jsme myslím víc než úspěšně završili čtyřleté funkční období naší práce a v podstatě  
splnili to proč jsme byli v prosinci roku 2001do funkcí  zvoleni.  
 
Z tohoto, dnes již historického 2. Valného shromáždění, cituji ...“ 
...........v další části diskuse se účastníci pokusili najít východisko z krize ve které se zjevně RADAMBUK ocitl. 
Všichni jsme od RADAMBUK očekávali, že nás bude zastupovat na kraji, prosazovat naše zájmy a vyhledávat 
zdroje informací i financí. že bude nabízet a koordinovat společné aktivity a akce. 

� Nepodařilo se naplnit původní cíle a očekávání zakládajících členských organizací. RADAMBUK 
nezískal potřebnou vážnost a pozice, nefunguje informační tok, nenašel pro své členy finanční zdroje a 
cesty k nim, nefunguje ani iniciační 
systém. 

Zřejmě proto účast na předsednictvu klesala a na 
valném shromáždění je zastoupen jen zlomek 
registrovaných členů.  Vytratilo se očekávání 
prospěchu z členství a účasti na těchto 
jednáních“... konec citátu. 
 
   Jak je proti tomu nyní příjemné vědět, že 
jsme považováni za nejlepší krajskou radu 
v republice a naše spolupráce s krajským 
úřadem je dávána všeobecně za vzor.   
   Jak by také nebyla, když jako jediný kraj ze 
všech 14 máme zpracovaný a schválený akční 
materiál Strategie podpory práce s dětmi a 
mládeží na roky 2006 až 2008 (dále jen Strategie 
JčK), který pevně zakotvil funkci a  financování 
činností DaM sdružení do rozpočtu kraje.  A 
právě na tomto významném dokumentu se 
RADAMBUK výrazn ě podílel.   
   Stali jsme se stabilním a uznávaným 
spolupracovníkem a oponentem ve všech 
otázkách týkajících se problematiky DaM sdružení  řešených krajských úřadem. A nejen to. Jsme těmi, 
kteří svojí činností úspěšně podněcují k řešení dalších problémových oblastí - vzpomeňme např. 
pedagog volného času na Teologické fakultě. Současně jsme ale i těmi, kteří rádi a ochotně při řešení 
jakékoliv problematiky týkající se dětí a mládeže „přiloží ruku k dílu“. 
   Dá se myslím bez nadsázky říci, že rok 2005 byl rokem vrcholných úspěchů a nyní přichází rok sklizně 
plodů naší pilné práce.  Užívejme jich společně.  
 
 
 
Zpracoval dne 29. ledna 2006  
Vladimír Kubát - Wiki, předseda Představenstva.     


