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Situace a vývoj v roce 2004 
Rok 2004 byl třetím, a tedy předposledním rokem funkčního období, našeho předsednictva zvoleného 
v roce 2001. 
Byl rokem, kdy jsme v historii našeho střešního sdružení působili zatím v nejširším záběru činností. 
Máme za sebou tisíce hodin usilovné práce, řadu úspěšných akcí a prezentací.  
RADAMBUK se bezesporu stal synonymem úspěšné a dobře pracující krajské rady. 
Velmi dobře o nás vědí čelní představitelé nejen magistrátu města a krajského úřadu, ale již i MŠMT a 
ČRDM. 
Stali jsme se uznávanými partnery pro jednání o otázkách dětí a mládeže a snažíme se důstojně a 
důsledně hájit jejich oprávn ěné potřeby a zájmy. 
 
Hlavní cíl 
Propagaci činnosti prostřednictvím programu JSME TADY PRO DĚTI , která byla naším hlavním 
cílem v roce 2004 jsme naplnili především akcemi: BAMBIRIÁDA,  JSME TADY A CVVZ 2004. 
V rámci těchto akcí vystoupili na veřejnosti zástupci sdružení a veřejnost nemohla bez povšimnutí 
minout tyto velmi mediálně podpořené přehlídky činnosti.  
Mimo to jsme v roce 2004 vydali  dvakrát kalendář akcí sdružení, 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. 
 
Kontakty a spolupráce s úřady 
* leden, duben, listopad- setkání s hejtmanem 
* leden,únor a duben  - setkání s náměstkem hejtmana pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy 
* leden, březen, duben,  červen, říjen, listopad - setkání s primátorem města 
* leden, květen, říjen - setkání s náměstkyní primátora pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy 
* duben - jednání na MŠMT s ministryní školství 
* 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  
* opakovaná jednání s odborem školství, mládeže a TV 
 
Česká Rada Dětí a Mládeže 
Po našem přijetí v dubnu roku 2003 jsme se zde staly jakýmsi prototypem fungující KR a tak se na nás 
ČRDM často obrací jako na partnera a konzultanta pro oblast krajských rad. 
Výsledkem toho je, že jsme často zváni jako účastník zajímavých a mnohdy velmi zásadních jednání i 
na nevyšší úrovni (např. - odložení projednávání zákona o dětech a mládeži za účasti ministryně školství 
v dubnu 2004, jednání o existenci BAMBIRIÁD  červnu 2003,  setkání v senátu v prosinci 2004) 
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Vzdělávání v roce 2004 
V oblasti vzdělávání jsme v roce 2004 uspořádali celkem tři akce: 
1) JVVZ 2004 (Jihočeská Vzájemná Výměna Zkušeností), která se konala ve dnech 5.-7.3.  
za hojné účasti (77 účastníků + 16 lektorů a organizátorů) vedoucích pestré škály sdružení. 
Akce byla opět všeobecně zdařilá a přínosná.  
2) uspořádání CVVZ 2004 (Celostátní Velká Výměna Zkušeností) v Českých Budějovicích  
Akce se konala ve dnech 5. – 7. listopadu 2004 na ZŠ Máj I. a II.  
Stručná statistika hovoří za vše: 
Počet účastníků celkem  –   1263 
Počet lektorů  zajišťujících programy -    123 
Počet organizátorů a pomocného personálu  –   148 
Počet realizovaných programů  -   308 
Přes velkou řadu kladných ohlasů a poděkování za jedinečné zážitky si musíme přiznat, že ne vše se 
nám při organizaci podařilo zvládnout na jedničku a setkali jsme se i s rozměrnou kritikou. Mnohé 
tradi ční harcovníky ale možná poněkud zaskočilo naše volné pojetí průchodnosti programů, nás zase 
zaskočilo to, že navzdory původním přihláškám přijelo ještě o cca 200 lidí více, než kolik jsme očekávali. 
Zejména z toho pramenily některé nedostatky v organizaci i obsazenosti programů, přesun závěrečného 
ceremoniálu do venkovních ploch s následnými a průvodními potížemi a řada dalších méně příjemných 
momentů. Kritika bolí ale je t řeba jí vnímat tak jak je myšlena – tedy jako snahu o zlepšení v příštích 
ročnících. Pochvaly ovšem pohladily a tak je celkově třeba ocenit tým organizátorů a všech 
dobrovolníků zapojených do této mamutí akce a poděkovat jim za nemalé úsilí.   
3) Expertní setkání s názvem „JAK DÁL“ pro šéfy organizací a jejich zástupce se konala  
v termínu 26.-27.11.2004 na Jenišově. 
Hlavním tématem bylo letos představení Strategie podpory práce s dětmi a mládeží v Jihočeském kraji 
na období 2005 – 2008 a diskuse k tomuto tématu. 
 
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 
 
Vzdělávání v roce 2005 
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 15. – 17. dubna 2005 
* zájezd na CVVZ v Třebíči v termínu 15. – 17.11.   
* Pokračování série expertních setkání s názvem „JAK DÁL“ - pro šéfy organizací a jejich zástupce v 
termínu 2. – 4.12.2005 
 
Zahraničí 
V této oblasti jsme letos pokračovali velmi  pilně opět zde udělali obrovský kus asi práce. 
Podruhé jsme uspořádali akci BAMBIRIÁDA  BEZ HRANIC, kterého se zú častnili zástupci dětských a 
mládežnických organizací a struktur z Rakouska,  Německa,  Francie a Slovenska a který podpořil  
celou řadu dalších aktivit v různých oblastech spolupráce. 
Dále jsme uskutečnili:  

- seminář k programu EU Mládež zejména se zaměřením na témata „Výměny mládeže, Iniciativy  
mládeže a Podpůrných opatření těchto programů“ v rámci JVVZ 

- seminář k problematice výměn mládeže s názvem „Máme jiné podmínky?“ 
- kulturn ě společenskou akci k našemu vstupu do EU s názvem „Most do Evropy“  
- účast zájemců z řad DaM organizací na festivalu Jugendmesse 14.-16.5.2004 v Linci 
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Zvláštní uznání je třeba vyslovit pracovnici kanceláře RADAMBUK  Aleně Zieglerové za její 
samostatnost a nasazení při realizaci těchto akcí. 
Ke konzultacím o zmíněných programech, přípravě nových na rok 2005 i navázání přeshraničních 
kontaktů nám 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). 
Na rok 2005 připravujeme: 

- pokračování akce BAMBIRIÁDA  BEZ HRANIC – tentokrát jako návštěvu Rakouských 
příhraničních skupin mládeže s aktivními ukázkami jejich činností  

- pokračování semináře k problematice výměn mládeže s názvem „Máme jiné podmínky“ – 
v první fázi jako expertní setkání v rámci BAMBIRIÁ DY 

- setkání mládeže s pracovním názvem „Kořeny národa“ – průzkumovou akci o vnímání a 
lidových tradic běžnou populací mládeže v termínu 28.8. až 4.9. 

- seminář o možnostech zahraničních akcí se zaměřením na multiplikátory s burzou nabídek akcí 
na rok 2006 a konzultací možností grantových schémat. 

Trvale předáváme nabídky na účast v různých zahraničních pobytech, seminářích, jazykových kurzech 
a akcích členům RADAMBUK. 
 
Městská rada dětí a mládeže 
Přestože zlepšení komunikace s magistrátem a její komisí pro VVZ bylo jednou z priorit pro rok 2004 je 
nutno konstatovat, že zde se nám skutečně nedařilo.  
Po slibném začátku, kdy magistrát svolal na 7.1. jednání NNO k novému způsobu financování a kdy 
jsme vyvolali několik jednání s předsedou komise Ing. Radkem Novotným návštěvě zástupců komise 
Zdeňky a Jiřího Täuberových na JVVZ  a předjednali například některé změny ve směrnici Rady 
města pro poskytování neinvestičních dotací do oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže,  stejně tak 
jako společný postup pro zařazení akce BAMBIRIÁDA do rozpočtu města, pomoc při financování akce 
CVVZ aj. bylo již v pr ůběhu jara vše jinak.  Ing. Novotný se po neshodách s vedením radnice rozhodl 
podat demisi a funkci opustil. Obratem jsem navštívil náměstkyni primátora pí. Bohdalovou a byl 
ujištěn, že komise pro VVZ může dál pracovat bez předsedy a termín pro výběr a realizaci dotačních 
programů nebude odložen.  Bohužel odložen byl aniž bychom byly zpětně jakkoliv informováni. 
Podobně to bylo s celou řadou dalších našich připomínek a dotazů na různé složky MM. 
Na dopisy z listopadu rolu 2003, února , března, dubna  a října roku 2004 nemáme například dodnes 
žádnou odpověď.  Až smutně paradoxní je potom přístup vedení města k našim aktivitám ve prospěch 
dětí a mládeže.  Akci BAMBIRIÁDA  město v předchozích letech vždy podpořilo částkou 85.000,- Kč 
Vzhledem k tomu, že se z valné části tato částka používá k úhradě nájmů zařízení v majetku města 
(sportovní hala, plovárna, propagace v MHD) předpokládali jsme, že budeme v roce 2004 disponovat 
minimálně stejnou částkou.  Na MM jsme v tomto smyslu zaslali dva dopisy, poté když se ukázalo, že se 
opět nepodařilo zařadit tuto položku jako samostatně rozpočtovou.  
Pro jistotu jsme podali i žádost o poskytnutí dotace do programu grantů na podporu specifických 
oblastí. BAMBIRIÁDU, která prob ěhla v květnu  jsme hospodářsky uzavřeli bez toho, že by bylo 
známo, jak dopadly všechny naše snahy o příspěvek ze strany města.  Výsledek nám byl oznámen 
dopisem ze dne 3.982004!!! a z grantového řízení nám byla přiznána dotace ve výši 51.000,- Kč – tedy o 
34.000,- menší než s jakou jsme při vyúčtování počítali. Žádost o příspěvek na úhradu nájmu byla 
v listopadu 2004 zamítnuta. Tak jsme skončili schodkem 34.000,- který jsme museli uhradit z jiných 
zdrojů RADAMBUK  a tak výrazn ě snížili dopad řady propagačních materiálů – například připravené 
a předjednané převedení a aktualizaci webových stránek na nový akční server. 
Na rok 2005 jsme po jednání s primátorem požádali radu města znovu dopisem ze 7. října o zařazení 
akce BAMBIRIÁDA  jako samostatné položky rozpočtu na rok 2005. Ani na tento dopis nemáme 
dodnes žádnou odpověď. Ústně jsem sice slyšeli, že se ti snad podařilo,  ale od radnice jsme toho už 
slyšely mnoho a mnohdy to nebyla pravda. Jestli ani tentokrát nebude položka zařazena a nezačne 
s námi  radnice jednat jako s řádným partnerem, jsme odhodláni začít celou situaci řešit formou 
stížnosti na postup rady města.  Vždyť jsme již několikrát nabídli radnici pomoc a konzultace při řešení 
některých situací v oblast dětí a mládeže,  zastupujeme cca 8.000 dětí z města a myslím, že si 
nezasloužíme takový nezájem, jaký je ze strany radnice prezentován. 
Snad  se situace změní po nástupu nového vedení odboru.  
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Bambiriáda 2004   
Proběhla v termínu 19. až 23.5.2004 
Akci jsme jako štáb pořádali potřetí.   
letošní BAMBIRIÁDA byla prov ěrkou našich sil a výdrže. Za všech 5 ročníků nás nepronásledovaly tak 
obtížné podmínky. Ve financování, zajištění prostor a ploch, přízně těch nejvyšších, ale hlavně v počasí. 
To nás letos málem zlomilo. Naštěstí jen málem a tak o to větší uznání zaslouží všichni organizátoři. 
Však také například tisk neskrblil chválou. 
Snad o to cennější je fakt, že BAMBIRIÁDU 2004 navštívilo ještě více návštěvníků než v loňském roce. 
Nepočítaje organizátory, tak přes naše „atrakce“ prošlo bezmála 10.000 návštěvníků. 
Akce měla opět velice kladný ohlas mezi dětmi, rodi či, představiteli Ministerstva školství mládeže a TV, 
Jihočeského kraje, Magistrátu města, České Rady Dětí a Mládeže, mediálních partnerů i sponzorů. 
Tradi čně jsme se nevyvarovali určitých chyb a přehmatů. Opět se nám nepodařilo zajistit masivnější účast 
členů komisí Magistrátu a Jč. Kraje (t ěch „chlebodárců“) i když pravda, někteří se nenápadně podívat přišli.  
Problémy s financováním ze strany Magistrátu města jsem již popsal.  To přístup Jč. Kraje byl daleko 
vstřícnější. Letos se akce dostala do zlatého fondu akcí a tak tohle si můžeme připsat na stranu plusů. 
Naopak jako mínus bylo vnímáno: Informační systém, akční a reprezentativní mediastan a komunikace 
s pražským ústředím, slabší aktivní dohled městské policie.. aj. 
Kladem byla zvyšující se úroveň i počet „atrakcí“ jednotlivých sdružení, větší vzájemná tolerance, pomoc a 
všeobecná pohoda. Čajovna, centrální stravování, stanoviště Červeného kříže, mladí novináři a jejich 
rozhovory s účastníky, hladce fungující Mokrá sranda, .. a jistě řada dalších. 
Myslím ovšem, že akce opět splnila i účel našeho vzájemného setkání, utužení a navázání kamarádství, ukázky 
nových nápadů ostatních. 
 
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) 
Neproběhla rekonstrukce webových stránek.  Hlavní příčinu jsme již zmínil  - jak se říká „každá sranda 
něco stojí“.  
Funkční, sdělné a navštěvované webové stránky vnímám jako největší dluh za rok 2004 a současně 
výzvu 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. 
Naopak kalendář akcí sdružení jsme v roce 2004 vydali dokonce dvakrát a udělali naší činnosti velmi 
dobrou reklamu. 
Práce předsednictva a představenstva 
Předsednictvo se opět pružně scházelo podle potřeby.  Za rok 2004  se sešlo celkem sedmkrát. 
Spolupráce byla velmi dobrá a spojení našich „profesí“ bylo i nadále zárukou hladkého chodu 
předsednictva. 
Představenstvo se v průběhu roku sešlo 4x  20. ledna, 30. března, 15. června a 30. září - vždy v takovém 
počtu členských sdružení, že bylo bez problémů usnášení schopné. 
Mimo to jsme se činili takto: 
Leden  - jednání s komisí VVZ  Magistrátu města 
 - účast a prezentace RADAMBUK na REGIONTOUR  v rámci expozice ČRDM 
 - štáb BAMBIRIÁDY Praha 
 - příprava JVVZ  - Pilský mlýn 
 - jednání se zástupci Hornorakouské zemské vlády o akci Evropský most Guglwald 
 - zpracování a podání projektů zahraničí na ČNA Mládež Praha 
 - zpracování a podání projektů na Magistrát města 
 - příprava Valného shromáždění – uzávěrka hospodaření za rok 2003 – doúčtování projektů 
 - kalendář akcí na 1. pololetí roku 2004 
Únor - účast na akci skautský ples 
 - štáb BAMBIRIÁDY Praha 
 - jednání ČRDM Praha  
 - jednání za ZPMV – BAMBIRIÁDA 
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Březen  - Linec Rakousko - jednání pracovní skupiny mládež a sport, Horní Rakousko - Jihočeský kraj 
 - štáb BAMBIRIÁDY Praha 
 - jednání se zástupci Hornorakouské zemské vlády o akci Evropský most Guglwald 
 - jednání s náměstkem KÚ o možnostech dofinancování zahraničních projektů 
 - jednání na ČNA  o možnostech zahraničních projektů v rámci programu YUTH 
 - zpracování a podání grantů na Magistrát města 
 - seminář JVVZ  a  projekt Máme jiné podmínky 
 - příprava a zpracování zasedání představenstva RADAMBUK 
Duben - Valné shromáždění ČRDM Praha  
 - příprava akce BAMBIRIÁDA – jednání s úřady, nájemci prostor, programová příprava, štáb,  
   tisková konference 
 - štáb BAMBIRIÁDY Praha 
 - zpracování a podání projektu na - JčK (Střecha a CVVZ) 
Květen - štáb BAMBIRIÁDY Praha 
 - jednání se zástupci Hornorakouské zemské vlády o akci Evropský most Guglwald 
 - intenzivní příprava BAMBIRIÁDY a  BAMBIRIÁDY BEZ HRANIC 
 - akce BAMBIRIÁDA 
Červen - ukončení a vyhodnocení akce BAMBIRIÁDA, příprava akcí JSME TADY a CVVZ  
 - štáb BAMBIRIÁDY Praha 
 - příprava a zpracování zasedání představenstva RADAMBUK 
Srpen - příprava akce JSME TADY 
 - příprava kalendáře akcí 2004/2005 
Září - akce JSME TADY 
 - příprava a zpracování zasedání představenstva RADAMBUK 
 - příprava CVVZ 
Říjen - příprava CVVZ 
 - zpracování a podání projektů na MŠMT 
Listopad- akce CVVZ  2004 
 - štáb BAMBIRIÁDY Praha 
 - příprava, průběh a zpracování akce JAK DÁL? 
Prosinec- vyúčtování dotací a grantů na MŠMTM, KÚ a MM 

- štáb BAMBIRIÁDY Praha 
-  

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“ jejich po čet zejména s ohledem na zvyšující se rozsah 
našich aktivit a CVVZ se úměrně zvýšil.  Celkem se v průběhu roku na práci v kanceláři podílelo 8 
osob, které se dělili o celou řadu činností. Bylo to zejména tyto činnosti: 
Servis pro sdružení – evidence, registrace, komunikace se sdruženími 
Akce RADAMBUK – BAMBIRIÁDA, JVVZ, JSME TADY, CVVZ, JAK DÁL 
Zahraničí – akce Evropský most, Máme jiné podmínky, Bambiriáda bez hranic  
Public relations – propagace činnosti sdružení a komunikace s médii 
Spolupráce s úřady  a institucemi – MŠMT,  Krajský úřad Jihočeského kraje, Magistrát města, ČRDM 
 
Hlavní cíle na rok 2005 

• navázat aktivní spolupráci s komisí VVZ magistrátu města 
• podílet se na tvorbě Strategie podpory práce s dětmi a mládeží v Jihočeském kraji 
• rozšíření  servisní činnosti RADAMBUK o právní a ekonomickou  poradnu 
• stabilizace lidských zdrojů v rámci servisní činnosti RADAMBUK 
• zajištění zdrojů na akce RADAMBUK a  jejich servisních činností 
• aktualizace a nová podoba webových stránek RADAMBUK 
• zlepšení informovanosti  sdružení o možnostech, příležitostech, zdrojích i „nebezpečích“ při 

 jejich činnosti 
• nadále se systematicky věnovat péči o registrovaná sdružení a snaze o registraci a vstup nových 
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VÝZNA ČNÉ AKCE PRO VEŘEJNOST A ODDÍLY V ROCE 2005 
JVVZ 2004  15. – 17. dubna 
BAMBIRIÁDA  26. - 29. května 
JSME TADY    5. září   
CVVZ Třebíč  17. – 20. listopadu 
JAK DÁL?  28. – 29. listopadu 
 
Závěr  
V závěru bych rád konstatoval, že přes rozměrné úsilí, které jsme v roce 2004 vyvinuli, nejsem při 
zpětném pohledu naplněn nějakou přehnanou hrdostí.  Myslím, že jsme mohli fungovat lépe a 
efektivněji. A tak, přesto, že se mohu utěšovat třeba nedostatkem financí na systematickou pracovní 
sílu a přitom poměrně zdařilé akce, úspěšnou reprezentaci, velmi uspokojivé zahraniční aktivity i to, 
že jsme obecně vnímáni jako „ti úspěšní“ – tak si současně uvědomuji zejména svojí nekoncepčnost, 
věčné zápasy s termíny a z toho vyplývající „zmatky a zmetky“, které mnohdy produkujeme ať už 
v akcích, nebo práci s dlouhodobým dopadem. 
Neschopnost se prosadit na magistrátu města je toho, třeba jasným důkazem.  
V jednotě je síla – říká lidové moudro.  Kdybychom důsledněji „leštili kliky“ na radnici nemůže se 
přeci stát, že budeme takhle stranou. Je nás taková síla, že jen při trochu větší důslednosti, s námi 
radní a zastupitelé musí počítat. Ale pošlu dopis a čekám – že je partner slušný, ohleduplný a chápe, 
že se navzájem potřebujeme. Ono tak ale bohužel není a tady už dávno měl přijít tlak, který by nám 
příslušnou úctu a pozici vydobyl.      
Podobně je tomu u řady jiných institucí a aktivit.  
V mnohých činnostech jsme bohužel stále ještě velmi amatérští a to naneštěstí i v těch se kterými 
naše činnost stojí a padá – jako například tvorba kvalitních projektů a jejich zpětné vyhodnocení a 
vyúčtování. Tady se pořád máme co učit. 
Nicméně  neházejme „flintu do žita“.  I když je ten kolotoč poněkud unavný – rozhodně má smysl. 
Vždyť jsme v loňském roce ledacos dokázali a to že jsou na území kraje, okresu a města nějaká 
sdružení pracující s dětmi a mládeží, nabízející pro ně příležitost věnovat se v nich zajímavé 
pravidelné činnosti snad už dneska ví každý. 
To je myslím hezký a nadějný výsledek naší společné práce. 
 
 
Zpracoval dne 29. ledna 2005  
Vladimír Kubát - Wiki, předseda Představenstva.     


