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Úvod 

 
Krajské rady dětí a mládeže byly ustavovány z podnětu ČRDM v letech 2000 a 2001 jako střešní organizace 
sdružení dětí a mládeže v jednotlivých regionech ve vazbě na vznik krajů a jejích úřadů.  
Prvotním cílem KRDM bylo ve vztahu k krajským úřadům sjednotit síly různých subjektů působících v  
oblasti práce s dětmi a mládeží při tvorbě legislativy 
krajů a zajistit jim odpovídající prostor, jak 
legislativní, tak i finanční. 
Dalšími neméně významnými cíli bylo pochopitelně – 
tok informací, koordinace činností pro děti a mládež 
v regionu, vlastní organizace významných akcí 
v regionu (např. Bambiriáda), zajištění servisu 
menším a malým sdružením (např. právní poradna a 
ochrana), působení v oblasti Public relation, 
vzdělávání vedoucích a instruktorů (dobrovolníků), 
vzájemné výměny zkušeností, fundraising a 
v neposlední řadě lobování za zlepšení podmínek 
sdružení. 
 
RADAMBUK v průběhu svého působení již dalece překročil tyto své původní základní záměry, protože se 
ukázalo, že dobře fungující KRDM může rozšiřovat svůj servis do řady dalších oblastí jako jsou například: - 
příhraniční spolupráce – environmentální výchova – zapojení handicapovaných dětí – infocentra a otevřené 
kluby dětí a mládeže – velké mezinárodní akce a projekty financované ze zdrojů EU. 
 
KRDM si poměrně brzy  uvědomili, že jsou významnou společenskou silou. Vždyť zastupují desetitisíce dětí, 
mládeže a jejich vedoucích ve svém regionu. Není obdobná struktura, která by byla reprezentativnějším 
partnerem pro krajské úřady. KRDM si navíc postupně uvědomují, že jsou přirozeným mluvčím základních 
článků dětského hnutí (tzv. „hlas lidu“), protože k nim mají skutečně nejblíže. 
 
Dalším logickým krokem je příprava  spojení KRDM do Komory při ČRDM. 
Tato Komora by chtěla spolupůsobit s ČRDM na: 

a) MŠMT ČR a další ministerstva v oblasti stávající i připravované legislativy 
b) Asociaci krajů ČR ve snaze o zlepšení a případně sjednocení podmínek regionů v této oblasti. 

Hledání nových možnosti, zdrojů a příležitostí pro rozvoj práce s dětmi a mládeží – zejména zapojení 
neorganizovaných se snahou je získat jako nové členy sdružení. 

c) Zlepšení servisu členských sdružení a tak hájit zájmy především malých a regionálních sdružení, 
které KRDM zastřešují a kterým zejména poskytují prvotní servis. 
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V roce 2007 jsme se díky našemu úspěšnému působení v předcházejících letech staly iniciátory výše 
uvedených kroků. Stali jsme se členem pracovní skupiny Komory KRDM, skupiny pro spolupráci s Asociací 
krajů, prosadili jsme zvětšení rozsahu pojištění při činnosti na malá sdružení zastřešená pouze KRDM, 
připravili jsme  projekt mapování tábořišť a došlo k  rozšíření spolupráce s dětskými kolektivy z oblasti 
Dolního Bavorska. 
Trochu nás trápili v loňském roce potíže při formálním  dokladování Evropských grantových programů, 
které si vyžádali větší profesionalizaci v hospodaření a  účetnictví sdružení. Výstupem je několik vnitřních 
směrnic pro hospodaření, nákup účetního programu Pohoda a spolupráce s externí profesionální  účetní. 
To by mělo podobným potížím v administraci dokladování předejít.  
V samotném závěru roku jsme pak požádali o udělení  akreditace pro vzdělávání vedoucích dětských 
kolektivů  kterému předcházelo,vytvoření  koncepce krajského střediska vzdělávání vedoucích dětských 
kolektivů. Akreditace nám byla udělena 31.1.2008.  
Za největší přínos naší činnosti v roce 2007 pak vnímám zejména výraznější činnost při obhajování 
oprávněných zájmů členských sdružení a poskytování tomu odpovídajícího servisu.  
O správnosti této cesty ostatně svědčí i přihlášky nových členských sdružení. 
 
Naplňování strategických cílů  - hlavní cíle v roce 2007 a jejich plnění 
 
V roce 2007 jsme výrazně postoupili v naplňování dlouhodobých strategických cílů a současně začali 
s přípravou nového období. 
 
I. PRÁCE SE STÁTNÍ SPRÁVOU A SAMOSPRÁVOU 
 
A. Asociace krajů České republiky, Komise rady AKČR pro školství 
Jako vůdčí člen skupiny zástupců KRDM p řipravujeme přijetí do Komise školství Asociace Krajů ČR. 
Zde bychom chtěli navázat úzkou spolupráci těmito konkrétními cíli: 
LEGISLATIVA 
1) Shromáždit legislativní rámcové dokumenty např.:  
 - Koncepce rozvoje zájmového vzdělávání  

- Strategie podpory práce s dětmi a mládeží (dlouhodobé) 
- Programy podpory práce s dětmi a mládeží (roční granty, příspěvky, atp.) 
- Další legislativní materiály v této oblasti  

2) Prostudovat a porovnat a tyto dokumenty 
3) Zpracovat srovnávací SWOT analýzu, která by mohla být výchozím materiálem pro legislativní 
rámce v jednotlivých krajích. 
Na tuto práci nabízíme konkrétní pomoc, ať už pracovní síly našich kanceláří, nebo konzultační.  
Nesledujeme těmito kroky vypracování nějaké závazné metodiky pro kraje, nýbrž materiál, který by 
využil toho, že některé kraje jsou v této oblasti dál než jiné  
a doporučil by ostatním, jak řešit tuto oblast a její jednotlivé části.  
PROJEKT MAPOVÁNÍ TÁBO ŘIŠŤ A ZÁKLADEN S VAZBOU NA CENTRALIZOVANÝ 
ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 
Každoročně o prázdninách táboří v přírodě desetitisíce 
dětí na letních táborech.  
Jejich základny jsou většinou sezónní. Nemají adresu a 
některé z nich i obtížně dostupné.  
Proto vznikl projekt Mapování tábořišť, který si klade za 
cíl dětem a mládeži ve volnočasových aktivitách v 
průběhu letních prázdnin zajistit větší bezpečí, 
efektivnější první pomoc a rychlejší evakuaci při různých 
živelních katastrofách (požáry, povodně, vichřice a jiné). 
Projekt předpokládá zájem ze NNO, z důvodů 
dostupnosti složek integrovaného záchranného systému 
na jednotlivé tábořiště (záchranáři, hasiči, evakuační 
jednotky) a současně podporu krizového štábu krajského 
úřadu z důvodů předcházení rizik možného ohrožení dětí 
a mládeže.  
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Projekt si klade za cíl: 
1. Zmapování táborových základen 
2. připojení GPS na integrovaný záchranný systém         
3.  Zmapování cest k táborovým základnám       
4. Zmapování přistávacích ploch poblíž táborových základen 
5. Průběžnou aktualizaci tohoto systému evidence 
Projekt je již úspěšně realizován v Kraji Vysočina.  Chtěli bychom získat plošnou podporu pro realizaci 
tohoto projektu na všech krajích republiky. 
 
V dalším období navrhujeme zřídit stálý konzultační tým při Komoře KRDM, který by spolupracoval 
při tvorb ě či změnách legislativy a dokumentů v této oblasti. 
 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A T ĚLOVÝCHOVY České republiky - ČRDM 
Jako člen skupiny zástupců KRDM  p řipravujeme navázání dlouhodobé spolupráce s Odborem pro 
mládež MŠMT ČR s těmito konkrétními cíli: 

 
1) Vytvoření konzultační skupiny pro legislativní rámcové dokumenty 
např.:  
 - Koncepce rozvoje zájmového vzdělávání  

- Strategie podpory práce s dětmi a mládeží (dlouhodobé) 
- Programy podpory práce s dětmi a mládeží (roční granty, 

příspěvky, atp.) 
- Další legislativní materiály v této oblasti  

2) Přípravu Zákona o mládeži zejména s ohledem na místní a regionální 
sdružení  
3) Zpracování výchozí srovnávací SWOT analýzy, která by mapovala 
podmínky pro práci dětských a mládežnických sdružení v jednotlivých 
krajích a mohla být například výchozím materiálem pro legislativní 
rámce v jednotlivých krajích. 
Na tuto práci nabízíme konkrétní pomoc, ať už pracovní síly našich 
kanceláří, nebo konzultační.  
 

JIHOČESKÝ KRAJ – KRAJSKÝ Ú ŘAD 
 
V roce 2007 jsme pokračovali jsme ve spolupráci s Jč. KÚ 
na přípravě grantových schémat pro rok 2008. 
Pracovali jsme v Odborné skupině Mládež a sport pro 
příhraniční spolupráci sdružení dětí a mládeže Horního 
Rakouska a Jižních Čech. 
 
Česká Rada Dětí a Mládeže  
Ve tvorbě strategie ČRDM se připravuje změna stanov 
s cílem zvýraznění funkce krajských rad tak, aby se staly 
garanty činností pro místní a regionální sdružení ve svém 
regionu s možností poskytování srovnatelných výhod 
plynoucích z řádného členství sdružení ČRDM (pojišt ění, 
zastupování, atp.) 
Pro naplnění tohoto cíle se připravuje ustavení Komory 
Krajských rad. RADAMBUK je aktivním členem 
přípravné skupiny pro její ustavení. 
 
MAGISTRÁT M ĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE  
Na počátku roku 2007 jsme dokázali prosadit změnu znění 
letité směrnice pro financování činností DaM sdružení již 
pro rok 2007. 
Současně jsme nabídli svojí pomoc při  tvorbě zcela nové 
směrnice a předali podklady pro její znění. Magistrát města připravil v pr ůběhu roku zcela nové grantové 
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schéma pro všechny své odbory a poskytované příspěvky. Bohužel nebyli jsme osloveni ke konzultaci. 
Výsledkem je směrnice, která má řadu nedostatků. Ty jsme po konzultaci s členskými sdruženími 
v průběhu prosince předali jako souborný materiál na MM. Bohužel se nám nepodařilo dosáhnout pro rok 
2008 úprav a změn. 
 
 
2) SERVIS ČLENSKÝM SDRUŽENÍM  
RADAMBUK se výraznou měrou podílí na přípravě podstatných změn ve funkci, působení i stanovách 
ČRDM. Jsme spoluiniciátorem přípravy ustavení Komory Krajských rad při ČRDM jako významného 
pilíře další činnosti této národní střešní organizace.  
o pokračovali jsme v systematické péči o registrovaná sdružení formou: 
o jejich propagace pro veřejnost odbornou (úřady a instituce působící v této oblasti) i laickou (děti, mládež 

a jejich rodiče). To se v roce 2007 podařilo jednak organizací dvou náborových akcí a dále průběžnou 
propagací (rozdávání plnobarevné propagační skládačky, účastí na akcích) 

o předávání informací mezi sdruženími vzájemně i na ose úřady – sdružení a zpět 
o snahou o zlepšení jejich situace jak pro přímou práci s dětmi, tak situací jejich vedoucích (zpravidla 

dobrovolníků) 
o konkrétní metodická pomoc sdružením při tvorbě programů, grantů a jiné ekonomické problematice 

 
3) VÝCHOVA VEDOUCÍCH 
Zejména v oblasti výchovy vedoucích a jejich vzdělávání jsme rázně vykročili za cílem uvést do života 
Krajské středisko vzdělávání vedoucích dětských kolektivů. Ve vazbě na připravované grantové 
programy EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost  jsme se stali partnery a konzultanty jak na úrovni 
kraje), tak republiky (NIDM, ČRDM). Současně s tím jsme připravili, projednali a posléze získali od 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy akreditaci na školení hlavních vedoucích dětských táborů a 
na pořádání kurzů pro pracovníky s dětmi a mládeží ve volném čase. 
Také tradiční akce JVVZ proběhla na tradičním místě i čase při zvýšení počtu účastníků. 

� JVVZ pokračovala již 6. ročníkem při nezmenšené účasti 
 
4) ZAHRANI ČÍ 
 

� V roce 2007 jsme pokračovali ve spolupráci s Jč.Krajským úřadem v práci odborné skupiny Mládež a 
sport pro OÖ 

� Pokračovali v realizaci dvouletého  projektu (od 1.11..2005 do 30.4.2008) EU INTERREG III. A 
„BOŘÍME HRANICE P ŘEDSUDKŮ“.  Cílem projektu je nastartování dlouhodobé spolupráce 
různých forem dětské a mládežnické činnosti v příhraniční oblasti Jižních Čech a Horního Rakouska. 
Tento projekt je zaměřen na mezinárodní výměnu zkušeností mezi českými a rakouskými dětmi.   

 
V rámci projektu prob ěhli v roce 2007 tyto konkrétní akce: 
CHALLENGE 2007 (SURVIVAL) 
Je závod čtyřčlenných skupin, který je situován na přežití ve volné přírodě. Každá skupina postupovala 
ztíženou krajinou s povinnými průchody v určitých 
pasáží a míst se simulovanou situací (napadení 
zvířetem, nepřízeň počasí, útok domorodců a jiné 
vypjaté situace apod.).  
 
ČESKÁ KANADA 
Jednalo se o týdenní pobyt uprostřed lesu na 
táborové základně v Malčicích u Českého 
Krumlova, jehož ústředním tématem byly 
tábornické dovednosti a přežití v lese. 
Camp byl motivován dobrodružnou cestu majora 
Rogerse na Kanadský Severozápad. Zahrnoval 
celou řadu programů simulujících život v divočině 
(táboření pod přístřeškem, vaření na ohni, výroba a 
střelba z luku, střelba ze vzduchovky, rozdělávaní 
ohně bez sirek, orientace podle hvězd, odlévaní zvířecích stop).  
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KOŘENY NÁRODA 
Cílem tohoto campu bylo osvěžit kulturní povědomí mládeže a ukázat, jak národní tradice vnímá mládež 
z jiných zemí. Touto cestou jsme provedli monitoring znalostí mládeže jak o vlastních národních tradicích tak 
o rakouských tradicích . 
Hlavní témata byla postavena na národních tradicích,  jejich významu  a místa v životě mladých lidí.  
 
MLADÝ ŠIKULA bylo setkání kolektivů mladých lidí s ukázkami netradičních forem klubové činnosti – 
populární fyzikální a chemické pokusy, hádanky a rébusy, neobvyklé stolní a deskové hry. V průběhu celé 
akce si účastníci mohli vyzkoušet jak při své činnosti v klubech využít zejména zábavných pokusů s 
jednoduchými pomůckami z různých oblastí vědy, techniky a ekologie, které směřují k nenucenému 
pochopení různých jevů a zákonitostí, objevování vědy a vytváření nových cest k poznání a tvořivosti. Akce se 
zúčastnilo celkem 50 osob. 
 
Ke dni 31.12.2007 se projektu „BOŘÍME HRANICE PŘEDSUDKŮ“ zúčastnilo 706 účastníků ze 16 
organizací. 
 

  
� Na roky 2008 až 2010 připravujeme obdobný 

projekt směřovaný na spolupráci sdružení Dolního 
Bavorska a Jižních Čech. V rámci této přípravy 
jsme se v průběhu roku 2007 pokusili navázat 
kontakt s organizacemi z Horního Bavorska 
ohledně projektu „Šumava bez hranic“, který by 
měl volně navázat na projekt „Boříme hranice 
předsudků“, jenž byl zaměřen na výměnu 
zkušeností a poznání různých forem práce s dětmi 
a mládeží ve volném čase v Čechách a Rakousku a 
v roce 2008 bude zakončen. Začátkem roku 2007 
jsme narazili na nepříliš vřelé přijetí z německé strany, která byla velmi nedůvěřivá v solidnost 
českých projektů. Tato nedůvěra se nám podařila překonat díky osobním návštěvám u 

jednotlivých organizací a systematickému 
vysvětlování našeho záměru. A tak věříme, 
že do další spolupráce jsme nalezli valnou 
část vhodných partnerů. S kontaktováním 
nám velmi pomohlo koordinační centrum 
Tandem z Plzně i z Regensburgu, které náš 
projekt zaujal a tak nám přislíbili i další 
pomoc a náklonnost.  Vzhledem ke 
zpoždění vypsání nových grantových 
schémat na příhraniční spolupráci pro další 
programové období uvízla naše příprava na 
mrtvém bodě. Neumíme zatím upřesnit ani 

rozsah oblastí spolupráce, cílové skupiny a hlavně časový rozsah aktivit. Vzhledem k tomu, že je 
německá strana velmi precizní a žádá dlouhodobou přípravu, nedokážeme si představit, že 
bychom v v nějakém chvatu chystali projekt na období dvou až tří roků. To žádá soustavnou a 
postupnou systematickou přípravu, ve které hodláme i nadále pokračovat. 
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Význačné akce pro veřejnost a oddíly v roce 2007 
 
BAMBIRIÁDA  ČESKÉ BUDĚJOVICE 
V termínu od čtvrtka 24. května do neděle 27. května 2007 se v Českých Budějovicích, stejně jako v dalších 
dvaceti sedmi městech České Republiky, uskutečnila prezentace činnosti občanských sdružení, středisek 
volného času a dalších organizací, které pracují ve volném čase s dětmi a mládeží - BAMBIRIÁDA.  
V krajském městě Jihočeského kraje, Českých Budějovicích,  
se tato přehlídka uskutečnila již po osmé. 

 
 
Význam a cíle jihočeské Bambiriády 
Cílem této již tradiční přehlídky 
neziskových organizací z celého 
Jihočeského kraje, které pracují s dětmi v jejich volném čase, bylo 
především přispět k rozšiřování do povědomí dětí, mládeže, rodičů a další  veřejnosti o možnostech aktivit pro 
děti a mládež v jejich volném čase. 
 Bambiriáda byla zároveň možností pro širší a soustředěnou prezentaci neziskových volnočasových aktivit 
směrem k odpovědným představitelům Jihočeského kraje, zástupcům měst a obcí a také k podnikatelskému a 
komerčnímu sektoru v kraji a ukázala potřebu a priority v posilování podpory volného času dětí a mládeže ze 
strany státu, kraje, obcí a podnikatelského a komerčního sektoru za jediným a hlavním záměrem - zvyšovat 
míru společenské odpovědnosti za výchovu dětí a mládeže. 
     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 přispěje k 
vzájemnému bližšímu poznávání specifik jednotlivých organizací a umožní navazování nových kooperačních 
vztahů a ukáže nové možnosti další spolupráce organizací dětí a mládeže. 
Ve výše uvedeném smyslu z velké části jihočeská Bambiriáda svoje úkoly naplnila a podpořila ústřední motto 
letošní Bambiriády: "Každý jsme jiný,všichni rovnoprávní" 
 
Letos nově se na Bambiriádě objevil projekt SPOLEČNĚ PŘES PŘEKÁŽKY , tento projekt zapojuje 
zdravotně postižené děti a mládež do nabídky volno-časových akcí pro zdravé děti.Na Bambiriádě se za tento 
projekt zúčastnilo 240 lidí z různých organizací. 

• ÚSP Empatie, ČB 
• domov PETRA  a Základní škola speciální Mačkov 
• Dětský stacionář Světluška, ČB 
• Základní škola pro ZP, Český Krumlov 
• Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Jindřichův Hradec 
• Speciální škola pro sluchově postižené, Riegrova 1, ČB 
• Speciální škola Štítného, ČB 

                                                                                                      
Akce se v Českých Budějovicích uskutečnila pod záštitami 
 - hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka  
- primátora Statutárního města Českých Budějovic Mgr. Juraje Thoma  
Přehled organizací dětí a mládeže, které se Bambiriády zúčastnily 

• 1.středisko Zálesák 
• ATOM – Asociace turistických oddílů mládeže 
• AZIMUT – sdružení pro netradiční formy pobytu v přírodě  
• Českobudějovická kynologická společnost 
• ČTU - Česká tábornická unie   
• Dům dětí a mládeže v Českých Budějovicích 
• hasiči SDH Nové Homole 
• Jihočeská krajská organizace PIONÝR  
• Junák – svaz skautů a skautek ČR 
• M-Centrum pro mladou rodinu  
• M-tes 
• Salesiánské středisko mládeže - DDM  
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• OSA Alea 
Pódiová vystoupení: 

• M-TES 
• Dům dětí a mládeže Veselí nad Lužnicí  
• ZŠ a MŠ Malonty                                 
• ZŠ Matice školské 
• sestry Stupkovy 
• MC Máj 
• ČASPV Žirovnice 
• a jiné…. 
• autogramiáda s fotbalistou Karlem Poborským 

Regionální partneři s živou prezentací na ploše: 
• E.ON Česká republika               
• Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 

Realizátor akce: 
Regionálním garantem jihočeské Bambiriády je Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje (RADAMBUK). 
Organizační záležitosti zajišťuje štáb, který je složen ze zástupců členských organizací RADAMBUKu. 
Spolupracující instituce a organizace  

• Jihočeský kraj – Krajský úřad České Budějovice 
• Statutární město České Budějovice 
• Sportovní hala České Budějovice 
• Městská policie České Budějovice 
• POLICIE České republiky  

Mediální spoluprací se na prezentaci Bambiriády v Českých Budějovicích podíleli: 
Česká televize, Český rozhlas 1 Radiožurnál, Hit rádio Faktor, Rádio Kiss Jižní Čechy, Český rozhlas 2, 
Deníky Bohemia a časopisy - Maminka, Mateřídouška, Betynka, Děti a my, Sluníčko, Junior, Moje rodina, 
Žena-in, Moje noviny 
Jednotlivé programové dny jihočeské Bambiriády 
Čtvrtek 24. května 2007   (Dny otevřených dveří v organizacích dětí a mládeže) 
Samotnému hlavnímu programu Bambiriády předcházel čtvrteční Den otevřených dveří v organizacích a 
zařízeních pro děti a mládež v Českých Budějovicích. Dnů otevřených dveří se zúčastnilo  přes 211 
návštěvníků. 
Dnů otevřených dveří v zařízeních pro děti a mládež České Budějovice se zúčastnily organizace: 
- Dům dětí a mládeže v Č. Budějovicích- ukázky kluboven, tanečních, modelářských a jiných kroužků. 
- Azimut – loděnice Rožnov, ČB- teoretické i praktické ukázky vodáctví 
- ČTU – Česká tábornická unie – klubovna Dlouhá louka, ČB – návštěva klubovny, hry, vyrábění 
- 1.středisko Zálesák- Kanovnická 11, ČB- prohlídka klubovny, kronik a vyzkoušení her venku i vevnitř 
 
 

Mezitím se připravovala plocha zázemí akce. Od 
rána se provádělo poslední sečení trávy a úklid 
prostor. 
Postupně se objevilo na místě technické vybavení 
(elektrický rozvaděč, odpadový kontejner, 
chemické WC)  V 9 hodin přijela vojenská polní 
kuchyně zapůjčená obětavě z VÚ Bechyně, která 
pak v průběhu zajišťovala stravu organizátorů 
spolu s armádou ČR.   
Atrakce sdružení a stanové městečko pořadatelů se 
začalo stavět ve 12 hodin.  
Od 17 hodin rostlo v kvapíkovém tempu doposud 
největší pódium, jaké Bambiriáda zažila. 
Do pozdních večerních hodin ještě někteří 

dolaďovali své disciplíny a přístřešky. 
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Pátek 25. května 2007  (První den hlavního programu jihočeské Bambiriády) 

První den letošní Bambiriády byl slavnostně zahájen v 11 hodin za účasti hostů: Ing. Bc. Marie Hrdinové – 
uvolněné členky rady Jihočeského kraje pro školství, mládež, tělovýchovu a zaměstnanost, Rudolfa Vodičky – 
náměstka primátora pro školství, kulturu, zdravotnictví a sociální věci, Mgr. Václava Průchy – vedoucího 
oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu, Bc. Petra Podholy – komise pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost Magistrátu města, Magnus Alexander Brandau – zástupce hlavního sponzora – 
E.ON, pana Mareše – za Generali Pojišťovna a.s. Už od  samého rána přišla řada škol nejen z Českých 
Budějovic, ale i z okolí, kde žáci buď vystupovali na pódiu, nebo se také zapojili do soutěžení.Dopoledne byl 
připraven program pro školy a odpoledne pak přišla řada rodin s dětmi, kteří zde strávili pěkné odpoledne. 

Dále probíhalo Bambidivadlo (pod vedením pana Pavla Petrovského, vedoucího divadelního souboru 
Lannovka, kde již druhým rokem pořádají přehlídku dětských souborů, zde si zahráli všichni, a to i 
diváci.Vystupovaly zde soubory, jejichž členy jsou i handicapované děti. 

V průběhu dne se zde objevili i mladí novináři, kteří obcházeli jednotlivá sdružení a svými články se snažili 
lidem přiblížit, co se v jednotlivých sdruženích děje a jaké jsou aktuální novinky z Bambiriády. 

Letošní osmý ročník Bambiriády se mimořádně vydařil. Krásné počasí přilákalo mnoho návštěvníků, 
takže jednotlivé hlídky na stanovištích měly stále co 
dělat. Soutěžilo se o malé sladkosti i hodnotnější ceny 
jako jsou batohy. Velice zajímavým stanovištěm bylo 
představení projektu s názvem „Společně přes 
překážky“. V rámci projektu si mohli návštěvníci 
vyzkoušet, co obnáší jezdit na vozíku, chodit o berlích či 
být slepý. 

Sobota 26. května 2007  (Druhý den hlavního programu 
jihočeské Bambiriády) 
V sobotu se Bambiriáda rozrostla o několik dalších 
sdružení, například hasiči z SDH Nové Homole, kteří 
předvedli cvičné zásahy a které si pak sami návštěvníci 
mohli na vlastní kůži vyzkoušet. Další sdružení které se k nám připojilo bylo M-centrum, neboli mateřské 
centrum, které mělo připraveno program nejen pro maminky,ale i zbytek rodiny, mohli jsme si vyzkoušet 
různé dovednostní hry. 
Na sobotním programu byl dále připraven turnaj v kelímcích, a stejně tak jako v pátek bylo stále připraveno 

losování na pódiu v každou lichou hodinu, kde 
děti i všichni soutěžící mohli vyhrát spoustu 
zajímavých cen 

 
Neděle 27. května 2007 (Třetí den hlavního 
programu jihočeské Bambiriády) 
V neděli děti mohly soutěžit až do 1.hodiny 
odpolední, po které následovalo slavnostní 
zakončení na jejímž závěru byla vylosovaná 
celková vítězka Žanna Akopodžanová, která si 
odnesla vnitrostátní zájezd jako hlavní cenu. 
Dále pak proběhlo předávání březových lístků a 
letošní Bambiriáda 2007 byla u konce. 
 
Chtěli bychom poděkovat všem organizátorům, 

zúčastněným, hostům, vystupujícím, celému štábu a naší armádě z Bechyně, v zastoupení kuchařského teamu - 
Martin Vicány, Marek Strýcovský, Pavel Hroch a Petr Juriga za to, že nás dobře nakrmili. A teď trochu čísel. 
Počet lidiček, kteří prošli letošní Bambiriádou je 17 446 a potýkali se s 94 disciplínami, které jim připravilo 
280 organizátorů z 15 organizací. 
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Statistika návštěvnosti jihočeské Bambiriády 
Čtvrtek 24.05.2007 -dny otevřených dveří        211         návštěvníků 
Pátek 25.05.2007  8 803  návštěvníků 
Sobota 26.05.2007 6 218 návštěvníků   
Neděle 27.05.2007   2 214  návštěvníků                                          
CELKEM:   17 446  návštěvníků         

Letošní ročník Bambiriády byl všeobecné REKORDNÍ. 
Počtem návštěvníků, počtem organizátorů, rozsahem předváděných aktivit i pódiových vystoupení, plochou, 
rozpočtem i hodnotou rozdávaných cen. 
Doufejme, že se stejně rekordně odrazí i v počtu nových členů ve sdruženích.  
Zásadní změnou bylo přesunutí na severní stranu haly. Té jsme se zpočátku poněkud obávali, ale ukázalo se že 
to byl šťastný tah. Byly jsme kompaktnější, přehlednější a v členitém prostoru areálu jsme působili velmi 
impozantně.  

Snad jediným stínem je skutečnost, že se nám tato akce 
stále více profesionalizuje. Čím dál méně se objevují 
dobrovolníci v řadách prezence, ostrahy i ostatních 
služeb. Snad je to způsobeno tím, že rostoucí počet 
návštěvníků nás přirozeně nutí zvětšovat počet atrakcí za 
sdružení a tak není koho „dát do placu“.  
Bambiriáda byla letos provázena řadou příznivých 
skutečností – výtečné počasí, přízeň sponzorů, nová 
sdružení, vzájemná tolerance a obecná pohoda.  
Asi nejvýraznější inovací programu pak byla obrovská 
účast a zapojení postižené mládeže.  
Na Bambiriádě vrcholil program podporovaný 

Evropskou unií pod názvem Společně přes překážky. Po ročním seriálu různých akcí se zde setkali nejen 
všichni ti, kteří se již v některých akcích tohoto programu setkali, ale i řada dalších, kteří dostali možnost 
vystoupit na pódiu, v Bambidivadle, nebo při soutěžích a hrách připravených jak sborem asistentů, nebo 
sdruženími. A tak zde v průběhu Bambiriády prošlo více než 250 postižených o které se staral zástup asistentů 
a dobrovolníků – těch, kteří se také do programu v průběhu roku zapojili. 
Tak jako obvykle jsme Bambiriádu končili vyčerpaní. Ale letos určitě s pocitem dobře vykonané práce a 
uspokojení nad tím, kolik dětí odcházelo s rozzářenou tváří a snad s odhodláním se do některého oddílu 
přihlásit. 
 
NAJDI SI SVÉHO KONÍ ČKA  2007   
Náborová prezentace dětských a mládežnických organizací s ukázkami jejich charakteristických 
činností a aktivit 
Akce se konala ve středu  5. září 2007 od 8.00 do 17.00 hodin na prostranství u Všesportovní haly. Dle 
předběžných ohlasů jsme na akci očekávali účast více jak 1 500 dětí. V důsledku špatného počasí se však akce 
zúčastnilo pouze 795 dětí.  V dopoledních hodinách byla akce určena pro třídní kolektivy, odpolední hodiny 
patřily především rodičům s dětmi a družinám. Akce se zúčastnily sdružení: Azimut, Pionýr, ČTU, 
Kynologové a Junák.  
Na akci si děti mohly vyzkoušet řadu činností, atrakcí a soutěží – např.: jízdu na lodích, lanové prolézačky a 
lanovku, výcvik psů, stavbu stanů, šermířské souboje, netradiční sporty a mnoho dalších zajímavých aktivit. 
V průběhu celého dne program doplňovali taneční vystoupení skupin MERLIN a LAST DANCE TANCE. 
Oddíly, které nabízely v praxi své činnosti, rozdávaly náborové letáky a tak si každé dítě, či rodič mohl vybrat 
ten oddíl, který je nejblíže nejen jejich zájmu ale i bydlišti. 
Zároveň se všichni mohli seznámit přímo i s vedoucími, kteří povedou jejich dítě při činnosti. 
Největší zájem děti projevily o lanové aktivity, různé druhy úpolových a dobrodružných her (šerm dvojručním 
mečem, míčkové souboje, airsoft, atp.). Kynologové ukázaly výcvik psů , u České tábornické unie bylo možné 
si vyzkoušet stavbu stanu. Dále si mohli děti vyzkoušet jak jízdu na kanoích tak na pramicích. 
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Práce předsednictva a představenstva 
 
Předsednictvo se opět pružně scházelo podle potřeby. 
Spolupráce byla velmi bezproblémová a naše funkce, obory a 
zaměření se nadále bezvadně doplňují.  
Představenstvo se v průběhu roku sešlo dvakrát - 29. ledna a 1. října - 
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 
 - porada Krajských rad – Brno - zpracování a podání projektů na MM a JčK 
 - jednání s nečlenskými sdruženími o jejich vstupu do RADAMBUK  

  (FOS, M centrum Máj, DUS Milevsko, YMCA, HSO) 
 - jednání na JčK – Ing Hrdinová a MM Mgr. Vodička 

- příprava JVVZ   - příprava Valného shromáždění  
Únor - jednání směřující k navázání zahraniční spolupráce s organizacemi v Dolním Bavorsku  

(Tandem Plzeň a Regensburg, Bavorský kruh mládeže Straubing a Vilshofen) 
- štáb BAMBIRIÁDY Praha - zpracování a podání projektů na MM  

 - jednání ČRDM Praha  - Maškarní ples 
 - jednání s E.ON, Generali Group pojišťovnou a ZPMV – BAMBIRIÁDA 
             - zpracování zasedání představenstva RADAMBUK 
Březen  - jednání pracovní skupiny mládež a sport, Horní Rakousko - Jihočeský kraj 
 - štáb BAMBIRIÁDY Praha - Blůďa Stromovky 

- zpracování a podání grantů na Magistrát města - JVVZ  Nový Dvůr u Týna nad Vltavou 
Duben - Valné shromáždění ČRDM Praha  
 - příprava akce BAMBIRIÁDA – jednání s úřady, nájemci prostor, programová příprava 
 - jednání  zástupců Krajských rad a Krajských úřadů NIDM Praha 
 - akce SURWIVAL v rámci projektu Boříme hranice předsudků 
 - tisková konference Praha - štáb BAMBIRIÁDY Praha 
Květen - štáb BAMBIRIÁDY Praha - intenzivní příprava BAMBIRIÁDY  
 - akce BAMBIRIÁDA  
Červen - ukončení a vyhodnocení akce BAMBIRIÁDA 
 - závěrečný seminář akce Společně přes překážky - štáb BAMBIRIÁDY Praha 
 - příprava a zpracování zasedání závěrečného štábu akce Bambiriáda 
Červenec – příprava a realizace akce Česká Kanada v rámci projektu Boříme hranice předsudků  
Srpen - akce Kořeny národa v rámci projektu Boříme hranice předsudků 

- příprava akce Najdi si svého koníčka 
Září - tisková konference k akci Najdi si svého  koníčka  - akce Najdi si svého koníčka  
 - příprava a zpracování zasedání představenstva RADAMBUK 
Říjen - Linec Rakousko - jednání pracovní skupiny mládež a sport, Horní Rakousko - Jihočeský kraj  
 - zpracování a podání projektů na MŠMT 
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 2007  
 - příprava, průběh a zpracování akce JAK DÁL? 
Prosinec -  akce Mladý šikula v rámci projektu Boříme hranice předsudků 

- jednání směřující k navázání zahraniční spolupráce s organizacemi v Dolním Bavorsku  
   (Tandem Regensburg, Detsche Wander – Jugend Ruderting) 

- vyúčtování dotací a grantů  
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Provoz kanceláře a lidské zdroje 
Pravidelný provoz kanceláře byl rozšířen na termín - 
pondělí – pátek od 8.00 do 16.00. 
V průběhu celého roku měl RADAMBUK 3 stálé 
zaměstnance pracující jednak na úvazky v rámci projektu 
EU Boříme Hranice předsudků, dále na projektu 
Společně přes překážky a v neposlední řadě v projektu 
Střecha. 
Tradičně nám při zajištění konkrétních činností pomáhal 
sbor „brigádníků a dobrovolníků“ jejich počet zejména 
s ohledem na zvyšující se rozsah našich aktivit se 
úměrně zvýšil.   
Celkem se v průběhu roku na práci v RADAMBUKu 
podílelo 23 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, NAJDI SI SVÉHO KONÍČKA, JAK DÁL, projekt BOŘÍME 
HRANICE PŘEDSUDKŮ, projekt SPOLEČNĚ PŘES PŘEKÁŽKY. 
Public relations – propagace činnosti sdružení a komunikace s médii 
Spolupráce s úřady  a institucemi – MŠMT,  Krajský úřad Jihočeského kraje, Magistrát města České Budějovice, 
ČRDM 
Průběžně jsme zajišťovali servis Jihočeské pyramidě oceňování pracovníků s dětmi a mládeží a podněcovali a 
udělovali  „BŘEZOVÉ LÍSTKY“. 
Po celý rok jsme členským sdružením poskytovali servis informací (z Jihočeského kraje, Magistrátu Města ČB, 
MŠMT, České rady dětí a mládeže a z jiných státních i nestátních institucí, ale i vzájemných nabídek a informací) 
-  zejména prostřednictvím internetového občasníku – ČAPÍ HNÍZDO. 
Předsednictvo RADAMBUKU působí ve složení: 
Předseda:   Kubát Vladimír, sdružení AZIMUT 
1. Místopředseda: Mareš Miroslav, sdružení Zálesák 
2. Místopředseda:  Cyril Macho, sdružení M-TES 
Revizní komisi tvoří: 
Jitka Nosková   (sdružení M-TES- předseda) 
Martina Čejdíková  (sdružení Zálesák-člen) 
Alena Olexová  (sdružení Azimut-člen) 

Program SROP 
V programu SROP na rozvoj lidských zdrojů jsme v první 
polovině roku 2007 dokončovali realizaci projektu SPOLEČNĚ 
PŘES PŘEKÁŽKY , na participaci zdravotně postižených na akcích dětí a mládeže v prvním pololetí roku 2007.  
V tomto projektu se nám úspěšně podařilo realizovat tyto naplánované akce: Maškarní ples – Blůďa Stromovky - 
Bambiriáda 

Závěr  
   Rok 2007 byl v činnosti RADAMBUK nepochybně zásadně rozvojový.  
Realizace evropských grantových programů, příprava Krajského střediska vzdělávání MAJÁK, hledání dalších 
možností rozvoje servisu sdružením, prezentace činnosti RADAMBUK a sdružení, která zastřešuje, 
prozkoumávání dalších možných cest k rozšíření činnosti a působnosti – ty byly momenty, které nás 
zaměstnávaly daleko za hranice původních představ a plánů. 
Mnohdy jsme se zapotili při dokladování a vyúčtování činností. Jindy zas zoufali nad zdánlivou zbytečností 
našich snah o zlepšení podmínek pro práci s dětmi a mládeží. Uvědomujeme si ale, že tyto snahy jsou během na 
dlouhou trať. Chyby jsou od toho abychom se poučili a snažili se je napravit. Rýsující se možnosti v oblastech 
vzdělávání vedoucích a instruktorů, mapování tábořišť, kluboven a středisek ale i dalších forem  zahraniční 
spolupráce jsou pro nás velkou výzvou do dalšího období. 
V roce 2008 končíme tříleté období naplánované strategií a je na čase připravovat nové směry a cíle. 
Nebuďme skromní a věřme, že i zdánlivě nemožné se dá dosáhnout při dostatečném úsilí a nasazení. 
 
Zpracoval dne 22. února 2008 
Vladimír Kubát - Wiki, předseda představenstva.     


