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Situace a vývoj v roce 2002 
Nově zvolené předsednictvo převzalo vedení sdružení 15. prosince 2001. 
Hlavním úkolem na rok 2002 bylo vyvedení sdružení z krize, ve které se ocitla po prvním 
roce činnosti. Příčiny tohoto stavu a základní východiska jsme si naštěstí dokázali poměrně 
přesně specifikovat na valném shromáždění.  
Je bohužel celkem snadné důvěru ztratit, ale velmi obtížné ji znovu získat. 
A tak po roce činnosti nového výboru musím konstatovat, že po usilovné práci jsme znovu 
získali ztracené pozice na MŠMT, ČRDM, Krajském úřadu i Magistrátu města. Zde všude 
jsme velmi dobře přijímáni a vnímáni a spolupráce například s Krajským úřadem je natolik 
dobrá, že je dokonce uváděna jako republikový vzor.  
Nicméně důvěru základních článků získáváme jen velmi zvolna a stále ještě jsme nedokázali 
přesvědčit široké spektrum organizací o své potřebnosti a akce schopnosti.  
To je náš největší úkol do nového roku 2003. 
 
Velmi záhy se ukázalo, jak hluboká byla krize bývalého předsedy – grant na provozní 
prostředky do dotačního programu Střechy na MŠMT byl vyřazen pro formální nedostatky.  
Ocitli jsme se tak na začátku činnosti takřka bez prostředků.  
Pomohl nám KÚ příslibem svojí podpory a MŠMT, kde se nám podařilo získat mimořádnou 
dotaci ve výši 50.000,- Kč od MŠMT a 25.000,- od JčK.  Současně s tím byly podány granty 
na KÚ a Magistrát města. 
 
Kontakty a spolupráce s úřady 
Nové představenstvo v průběhu ledna, v květnu (v rámci Bambiriády) a pak znovu koncem 
roku v prosinci - navštívilo oficiálně pracovníky Krajského úřadu – hejtmana RNDr. Jana 
Zahradníka a vedoucího oddělení mládeže Mgr. Václava Průchu a Magistrátu města – 
primátora Doc. RNDr. Miroslava Tettera CSc., náměstkyni primátora pro mládež Mgr. 
Bohdalovou i Mgr. Fyrbachovou vedoucí odboru školství a tělovýchovy. 
S vedoucími odborů i jejich pracovníky (zejména Vaškem Průchou a Míšou Přílepkovou z 
JčKÚ) jsme byli  v  kontaktu průběžně po celý rok a společně se zúčastnili řady akcí.  
 
Zejména pracovníci KÚ pochopili vzájemnou prospěšnost propojení sil  a tak jsme ve 
spolupráci uskutečnili řadu kroků vedoucích ke zlepšení podmínek pro práci dětských a 
mládežnických organizací.  Stali jsme se mimo jiné konzultanty pro připravované materiály 
týkající se práce DaM sdružení zejména v oblasti financování provozu, vybavení a činnosti..  
V této oblasti jsme myslím, beze zbytku naplnili jeden ze stěžejních cílů, pro které bylo naše 
sdružení ustaveno. 
Stali jsme se důstojným a reprezentativním partnerem těchto institucí. 
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Městská rada dětí a mládeže 
Navíc po jednání na Magistrátu města se jasně ukázala potřeba ustavit partnera na této úrovni 
a tak jsme velmi jednoduchým způsobem a obratem vyčlenili a ustavili pro České Budějovice  
Městskou radu dětí a mládeže (dále jen MěRaDaM). 
V této úloze jsme se také zúčastnili jednání komise pro děti a mládež. 
Po komunálních volbách byly všechny stávající komise rozpuštěny. Do nově ustavené komise 
se hlásíme jako řádný člen. 
 
Bambiriáda 2002 
Po rezignaci dosavadního štábu zbyla organizace této přehlídky činností na předsednictvu.  
Stala se však posléze ústřední akcí RADAMBUKu, což je vlastně logické. 
Naštěstí pro nás není organizace velkých akcí novinkou a tak jsme se po počátečním váhání, 
(zejména z pohledu hlavního organizátora ČRDM), zhostili této akce s elegancí a velmi 
pozitivním dopadem. Akci jsme rozšířili na čtyři dny a vytvořili jsme nový model úhrad 
nákladů jednotlivých sdružení.  
Nedostatky byly pravda v propagaci a zajištění účasti vrcholných představitelů kraje a 
podnikatelské sféry.  
Přínosem byla skvělá spolupráce téměř všech zapojených sdružení.  
Vlastní průběh pak byl velmi pohodový (i přes poměrně nepříznivé počasí) a nepochybně 
splnil účel této akce.  
Navíc jsme se zde výtečně vzájemně poznali a navázali dlouhodobé přátelské vztahy. 
 
Zahraničí 
V průběhu roku se na nás obrátili několikrát pracovníci JčK se žádostí o spolupráci při 
navázání kontaktů se zahraničními spolky dětí a mládeže v Rakousku a Německu. 
Zejména projekt zámku Mládí Dražíč – byl a stále je předmětem průběžných jednání. Projekt 
trpí nevyjasněností koncepce a zcela postrádá systém kompetencí  a případných práv 
k objektu.  
Velmi zajímavé a přínosné naopak byly návštěvy v Rakousku a Německu. Seznámili jsme se 
s odlišným systémem práce i financování DaM organizací a institucí. Vůle po spolupráci je 
zejména ze strany příslušných orgánů EU značná a jsou do ní směřovány nemalé finanční 
prostředky. Bylo by chybou se v těchto oblastech neangažovat.  
Proto jsme na rok 2003 naplánovali některé akce k podpoře přeshraniční spolupráce Je to 
zejména seminář pro zahraniční hosty pořádaný v rámci Bambiriády a další návštěvy 
v zahraničí. Největším problémem je vyhledání odpovídajícího partnera za hranicemi.  
Jeví se dvě  formy ve kterých by mohl RADAMBUK pomoci této formě činnosti: 

1) působit jako prostředník pro hledání partnerů 
2) vytvořit štáb pro pořádání jednorázových akcí 

 
Vzdělávání 
V oblasti vzdělávání jsme uspořádali v červnu školení na téma „jak správně podávat žádost o 
příspěvky a granty“ na JčK,  zájezd pro zájemce na CVVZ do Prahy a vlastní JVVZ 
v Děkanských Skalinách. 
Obě akce byly velmi zdařilé a je škoda, že o ně byl poměrně malý zájem. 
Na rok 2003 jsme naplánovali zatím dvě akce v této oblasti. JVVZ směřovanou do řad 
oddílových vedoucích a instruktorů uspořádáme v termínu 14. – 16.3. a Expertní setkání 
s názvem Jak dál pro šéfy organizací a jejich zástupce na termín 28.-30.11. 
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Informace 
Snažili jsme se vám podávat informace o všech aktivitách RADAMBUKu a zejména o těch 
záležitostech, které se vás bezprostředně dotýkaly. Například vyhlášení grantů, příspěvků, 
jejich termíny a způsoby jak o ně požádat a doložit. 
Pravdou je, že je pro nás daleko snazší rozesílat veškeré informace a materiály  
prostřednictvím e-mailu. Už proto, že také k nám v této podobě zpravidla dorazí. Zůstali jsme 
tak mnohdy dlužni slibu posílat je i poštou. 
 
Provoz kanceláře 
V průběhu měsíce ledna jsme v úzké spolupráci s DDM zde upravili a zřídili kancelář 
RADAMBUKu.    
V průběhu roku se nám podařilo připojit kancelář na telefon, internet a linku ISDN. 
Přes snahu o pravidelný provoz kanceláře se nám mnohdy nepodařilo tento čas dodržet i když 
vliv na tom měli zejména letošní povodně.  
V průběhu roku se tak ukázalo, že jedna nezávislá „pracovní síla“ by byla v kanceláři víc než 
potřeba.  Řešili jsme to v průběhu roku různě, ale pro následující rok je třeba vytvořit 
systémový způsob.  
 
Práce předsednictva 
Předsednictvo se scházelo zhruba jednou za měsíc. 
Spolupráce byla velmi hladká a spojení našich „profesí“ bylo ideálním odrazovým můstkem 
pro hladký chod předsednictva. 
Představenstvo se v průběhu roku sešlo 4x vždy v takovém počtu členských sdružení, že bylo 
bez problémů usnášení schopné. 
 
Projednali jsme na MV odsouhlasenou změnu Stanov. Příprava změny Stanov byla jediná a 
současně poslední práce tzv. legislativní komise vedené W. Matláškem. Poté změnil 
zaměstnání a přestal s RADAMBUKem zcela komunikovat. 
 
Nepodařilo se nám 

• výrazně rozšířit naší působnost na větší počet organizací DaM 
• soustavnost toku informací ve všech slíbených podobách a oborech 
• větší propojení při organizaci akcí pro základní články sdružení (oddíly) 
• strukturální změna a oživení webových stránek a zřízení stránek vzkazy, konference, 

interní stránky... 
• dodržovat vždy úterní odpolední hodiny kanceláře pro veřejnost 

 
Závěrem 
chci konstatovat, že uplynulý rok sice neplnil všechna moje očekávání a předsevzetí se 
kterými jsem do funkce nastupoval, ale byl výrazným krokem kupředu. 
Práce v této funkci mi přinesla řadu nových náhledů a možností jiných úhlů pohledu na práci 
s dětmi a mládeží. Mnohokrát za ten rok mne mrzelo, že jsem tomu nevěnoval ještě větší díl 
práce, ale stejně tak mne mnohokrát hřálo, že jsme se mohli pochlubit, jak to u nás funguje.  
 
Přejme si tedy do nového roku ať se ještě i ty oblasti, ve kterých jsme zatím zůstali dlužni 
svému jménu, smyslu a účelu se nám podaří naplnit 
 
 
Zpracoval dne 13. ledna 2003 Vladimír Kubát - Wiki, předseda Představenstva.     


