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Situace a vývoj v roce 2003 
Hlavním cílem, který jsme si stanovili jako předsednictvo pro rok 2003 byla propagace činnosti 
dětských a mládežnických sdružení a rozšíření působnosti RADAMBUK do veřejnosti. 
To bylo podnětem řady aktivit směřujících do této oblasti  - Kalendář akcí, prezentace na 
BAMBIRIÁD Ě 2003, vstup do ČRDM, vystoupení ve výborech a komisích Jč Kraje i Magistrátu m ěsta, 
reprezentace na celorepublikových akcích (CVVZ, Jak na to?) i v zahraničí. 
Zcela nepochybně se nám podařilo vstoupit do povědomí jak oslovených osob a institucí, tak i značné 
části veřejnosti. 
V průběhu roku jsme rozšiřovali členskou základnu a připravovali její ještě větší rozšíření. 
Ke vstupu do RADAMBUK se přímo ke dni valného shromáždění hlásí zástupci několika sdružení 
(DDM) a zřejmě v poslední fázi přípravy je několik dalších. 
 
Kontakty a spolupráce s úřady 
* leden a květen  - setkání s hejtmanem 
* únor a duben  - setkání s náměstkem hejtmana pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy 
* říjen    - setkání představitelů krajských úřadů z ČR za účasti vedoucích  pracovníků     

   MŠMT ČR  
* prosinec   - setkání představitelů sdružení dětí a mládeže v senátu 
* řada jednání i společných akcí s referátem dětí a mládeže Jihočeského kraje  
 
Česká Rada Dětí a Mládeže 
Dne 3. dubna 2003 byl RADAMBUK  přijat mezi řádné členy ČRDM jako první krajská rada d ětí a 
mládeže. Stalo se tak na základě našich velmi dobrých výsledků v práci pro sdružení ve svém regionu a 
naší aktivity a příkladné spolupráce s Krajským úřadem. V průběhu roku se ukázalo, že jsme jedna 
z mála skutečně fungujících krajských rad.  To pochopitelně potěšilo. 
 
Vzdělávání 
V oblasti vzdělávání jsme v roce 2003 uspořádali celkem tři akce: 
1) JVVZ 2003 (Jihočeská Vzájemná Výměna Zkušeností), která se konala ve dnech 14.-16.3.  
za hojné účasti (66 účastníků + 16 lektorů a organizátorů) vedoucích pestré škály sdružení. 
Akce byla všeobecně zdařilá a přínosná. Další ročník se plánuje na termín 5.-7.3.2004 
2) zájezd na CVVZ 2003 (Celostátní Velká Výměna Zkušeností) do Brna. 
CVVZ Brno se konala ve dnech 14.-17.11.2003 
Akce se s RADAMBUK zúčastnilo celkem 35 osob – zástupců členských sdružení. 
S ohledem na skutečnost, že jsme pořadatelem této akce v letošním roce – byla naše účast většinou velmi 
„špionážní“. Získali jsme jak celou řadu podnětů do činnosti našich sdružení, tak i zkušeností s vlastní 
organizací této akce, které doufejme zúročíme v roce 2004 
3) Expertní setkání s názvem „JAK DÁL“ pro šéfy organizací a jejich zástupce se konala  
v termínu 29.-30.11.2003 
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Akce byla určena pro šéfy sdružení a jejím cílem bylo vyhodnotit spolupráci mezi sdruženími 
RADAMBUK a Krajským ú řadem. 
Naší snahou bylo vytvořit ur čitou strategii a dohodnout společný postup, jak dál rozvíjet naše aktivity a 
získávat na to přízeň a prostředky.  
Chtěli jsme si navzájem vysvětlit JAK DÁL a jakých nejv ětších chyb se zpravidla dopouštíme. 
Zúčastnilo se celkem 13 zástupců sdružení DaM a pracovníků JčK 
 
Na rok 2004 jsme naplánovali v této oblasti zatím tři akce:.  
* JVVZ směřovanou do širokého spektra funkcionářů DaM. Připravujeme program jak pro manažery 
jednotlivých organizací, tak i hospodáře a funraisery, ale samozřejmě především pro největší skupinu 
oddílových vedoucích a instruktorů. Termín 5. – 7. března 2004 
* CVVZ, které jsme hostitelem. Termín 5. – 7. listopadu 2004 
* Pokračování série expertních setkání s názvem „JAK DÁL“ - pro šéfy organizací a jejich zástupce v 
termínu 29.-28.11.2004 
 
Zahraničí 
V této oblasti jsme letos udělali asi největší díl práce. 
Pracovnice kanceláře RADAMBUK  Alena Zieglerová se stala naším koordinátorem pro zahraniční. 
K navázání přeshraničních kontaktů velmi pomohla naše účast na jednáních zahraniční odborné 
skupiny „Mládež a sport“ JčK,  pak také spolupráce s koordinačním centrem TANDEM Plzeň a 
TANDEM Regensburg v SRN a v neposlední řadě rozvíjející se kontakty s ČNA Praha (Česká Národní 
Agentura). 
Průkopnickým činem byla bezesporu realizace projektu BAMBIRIÁDA  BEZ HRANIC, kterého se 
zúčastnili zástupci dětských a mládežnických organizací a struktur z Německa, Rakouska a Slovenska a 
který nastartoval celou řadu aktivit v r ůzných oblastech spolupráce.  
Na rok 2004 připravujeme: 

- seminář k problematice výměn mládeže s názvem „Máme jiné podmínky?“ 
- seminář k programu EU Mládež zejména se zaměřením na témata „Výměny mládeže, Iniciativy  

mládeže a Podpůrných opatření těchto programů“ v rámci JVVZ 
- kulturn ě společenskou akci k našemu vstupu do EU s názvem „Most do Evropy“  
- opakujeme s větší a aktivní účastí akci „BAMBIRIÁDA BEZ HRANIC 2004“ 
- nabídku zvýhodněných pobytů na Alpských chatách spolku Alpenverein 
- účast zájemců z řad DaM organizací na festivalu Jugendmesse 14.-16.5.2004 v Linci 

Trvale předáváme nabídky na účast v různých zahraničních pobytech, seminářích, jazykových kurzech 
a akcích členům RADAMBUK. 
Projekt zámku Mládí Dražíč, se kterým jsme se potýkali v v roce 2003, byl po jasné formulaci našich 
výhrad ke koncepci odložen. 
 
Městská rada dětí a mládeže 
* leden a květen  - setkání s primátorem 
* únor a duben  - setkání s náměstkyní primátora pro školství, mládež a tělovýchovu 
* prosinec  - účast na komisi pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost 
* řada jednání s referátem dětí a mládeže Magistrátu města (předsedou komise pro výchovu,    
   vzdělání a zaměstnanost, referátu školství, mládeže a tělovýchovy) 
Naším snahou pro rok 2003 bylo získání místa v komisi pro VVZ po  komunálních volbách. 
Vzhledem k omezení počtu členů komisí se to nepodařilo. Proto jsme v průběhu roku navázali kontakt 
s předsedou této komise a podíleli se na tvorbě koncepce pro financování činnosti DaM sdružení a 
přípravě semináře v lednu 2004. 
Spolupráce s komisí pro VVZ je dobře nastartována a naše aktivní účast na realizaci sytému podpory je 
pro rok 2004 jednou z priorit RADAMBUK. 
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Bambiriáda 2003   
Proběhla v termínu 21. až 25.5.2003 
Akci jsme jako štáb pořádali podruhé.  Vycházeli jsme z osvědčeného modelu loňského roku a snažili se 
o posun kupředu. 
To se nepochybně podařilo na všech úrovních. Byla větší návštěvnost dětí, pódium se stalo přirozeným 
centrem všeho dění, navštívili nás všichni čelní představitelé státní správy, vyšlo dokonce i počasí.  
Navíc se nám ji letos podařilo povýšit na mezinárodní úroveň. 
Velice kladný ohlas získala mezi dětmi, rodi či, představiteli Ministerstva školství mládeže a TV, 
Jihočeského kraje, Magistrátu města, České Rady Dětí a Mládeže, mediálních partnerů i sponzorů.   
Ve svém prvoplánovém důsledku přicházeli děti do oddílů a rodiče věděli kam mohou své potomky 
přihlásit. To byl dobrý výsledek a dopad této akce.   
Bambiriádou prošlo celkem asi 8.700 dětí a zúčastnilo se jí bezmála 300 organizátorů. 
To je obrovské číslo, které jen podtrhuje význam této akce. 
 
Informatika  
Veškeré informace, které se vás bezprostředně dotýkaly, jsme rozesílali průběžně  prostřednictvím  
e-mailu formou zpráv z RADAMBUKu. 
Opakovaně potom ty nejdůležitější (vyhlášení grantů, příspěvků, jejich termíny a způsoby jak o ně 
požádat a doložit) 
Proběhla rekonstrukce webových stránek. Získali jsme skvělou a velmi jednoduchou adresu 
http://www.radambuk.cz/  - jejich naplňování jsme však zůstali poněkud dlužní. 
Tato oblast je naším největším dluhem za rok 2003 a současně výzvou do roku dalšího. 
Skutečností je, že tato forma je pro mnohé tou nejsnadnější cestou k zisku informací o nás a také 
přehledu o tom, zda vůbec existujeme, jak fungujeme a co děláme. 
 
Práce předsednictva 
Předsednictvo se scházelo podle potřeby.  Za rok 2003  se sešlo celkem osmkrát. 
Spolupráce byla velmi dobrá a spojení našich „profesí“ bylo i nadále zárukou hladkého chodu 
předsednictva. 
Představenstvo se v průběhu roku sešlo 3x vždy v takovém počtu členských sdružení, že bylo bez 
problémů usnášení schopné. 
Mimo to jsme se činili takto: 
28.2. - jednání se zástupci Hornorakouské zemské vlády o společných aktivitách - Linec 
3.4. - Valné shromáždění ČRDM Praha  
11.6. - jednání se zástupci Bavorského kruhu mládeže o společných akcích – Č. Krumlov 
červen  - zpracování a podání projektu na - JčK (Jsme tady pro děti – propagace činnosti sdružení) 
 - aktualizace webových stránek RADAMBUK 
17.7. - ČRDM Praha – jednání o budoucnosti BAMBIRIÁDY s Mgr. Fryčem z MŠMT 
16.9. - MŠMT Praha – seminář ke koncepci financování NNO pro roky 2004 až 2007 
30.9. - ČRDM Praha – setkání s prezidentkou Bavorského kruhu mládeže a šéfy zemských kruhů mládeže 
7.10. - návštěva TANDEM Plzeň – jednání o možnostech zahraničních projektů společně se zástupci ČNA  
9.10. - Valné shromáždění ČRDM Praha  
14.10. - Linec Rakousko - jednání pracovní skupiny mládež a sport, Horní Rakousko - Jihočeský kraj 
6.-9.11. - seminář o spolupráci Krajských rad a Krajských úřadů – Tandem Plzeň 
říjen  - zpracování a podání projektů zahraničí na ČNA Mládež Praha 
listopad - zpracování a podání projektů na MŠMT  

   (Střecha, Výchova vedoucích, Jsme tady pro děti, Zahraničí a CVVZ 2004) 
Mimo to jsme absolvovali řadu dalších jednání na JčK, Magistrátu, s řediteli Domů dětí a mládeže, členy 
komisí JčK i Magistrátu, Tandem Plzeň, ICM Praha 
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Další aktivity: 
* Leden 2003 – KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2003 
Kalendář akcí – tento rok se nám docela povedl a byl přijímán zejména odbornou veřejností s velikým 
uznáním a vděkem. V přípravě je kalendář  na 1. pololetí.  O prázdninách potom na celý školní rok 2004/2005. 
* organizace akce BAMBIRIÁDA 2003. V rámci přípravy jsme absolvovali maratón přípravných štábů 
v Praze i Č.Budějovicích, tiskových konferencí, rozhovorů a dalších jednání.  
Ve dnech  20. – 25.5. jsme byli v místě konání akce nepřetržitě. 
* Prezentace činnosti členských organizací RADAMBUKA: 
- v mediích (rozhlas, tisk) 
- orgánech státní správy (MŠMT, JčK, Magistrát) a na úrovni vyšších střech (ČRDM) 
 
Provoz kanceláře a lidské zdroje 
V průběhu roku jsme se snažili dodržovat pravidelný provoz kanceláře v úterý od 16 do 18 hodin.  
Velmi nám přitom pomohlo několik „brigádník ů“ a zejména Alena  Zieglerová.  
Koncem listopadu jsme jednali s vedením Teologické fakulty (kde je otevřen obor Pedagog volného času 
mládeže) o spolupráci. Ta se na oficiální úrovni připravuje od příštího studijního roku 2004/2005 – po 
změně struktury zmín ěného studia.  
Zatím jsme  se domluvili s vedením katedry a studijním oddělením na formách přechodné spolupráce. 
Vyvěsili jsme nabídku na „brigádu“ i do jiných vysokých škol a sešlo se několik, zájemců, z nichž do 
„aktivní služby“ se zapojili Martina Černá (příprava JVVZ a hospodaření) a Venda Vykydalová 
(Kalendář akcí 2004) 
 
Nepodařilo se nám 

• uvést do aktivní a života schopné podoby webové stránky RADAMBUK 
• důsledně pracovat se sdruženími a organizacemi tak, aby byly informováni o naší práci pro ně  

se zpětnou vazbou 
• systematicky se věnovat péči o registrovaná sdružení a registraci a vstup nových 
• soustavnost toku informací ve všech slíbených podobách a oborech 

 
VÝZNA ČNÉ AKCE PRO VEŘEJNOST A ODDÍLY V ROCE 2004 
JVVZ 2004    5 – 7. března 
BAMBIRIÁDA  20.-23. května 
CVVZ     5. – 7. listopadu 
JAK DÁL?  28.–29. listopadu 
 
Závěr  
V závěru chci konstatovat, že jsem z rokem 2003 poměrně spokojen.  
Přes některé nedostatky a „dluhy“ zejména vůči členským organizacím, jsme udělali obrovský kus 
práce. RADAMBUK je vnímám jako příkladně fungující Krajská rada a tím se můžeme právem 
pyšnit. 
Příští rok na nás zřejmě směřují nemalé finanční prostředky. Ty jsme získali díky píli a 
systematickému úsilí směřovanému na všechny potenciální partnery. 
Chtěly bychom tyto prostředky užít zejména k naplnění programu JSME TADY PRO DĚTI. 
 
Přejme si tedy do nového roku ať se rozšíří naše řady, ať se o nás víc ví, ať ještě i ty oblasti, ve 
kterých jsme zatím zůstali dlužni svému jménu, smyslu a účelu se nám podaří naplnit 
 
 
Zpracoval dne 18. ledna 2004 Vladimír Kubát - Wiki, předseda Představenstva.     


