
Zpráva o činnosti RADAMBUK – Rady dětí a mládeže 
Budějovického kraje za rok 2000 – 2001. 

 
Vážení přátelé, 
 
v uplynulém období od Ustavující schůze byly realizovány všechny potřebné kroky k tomu 
aby sdružení mohlo bez potíží rozvíjet svou činnost. 
 
Byla provedena registrace a schválení Stanov na MV ČR  
Otevření bankovního účtu u Komerční banky v Českých Budějovicích 
Provedení registrace u Finančního úřadu. 
Zřízení e-mailové adresy na servru adam. 
Máme i své webové stránky s možností odkazů na weby všech členů. 
Vypracoval jsem adresář všech členů RADAMBUK. 
Pravidelně jsem se účastnil zasedání organizačního štábu Bambiriády v Praze. 
Dvakrát jsem se účastnil setkání předsedů krajských střechových organizací dětí a mládeže. 
Setkal jsem se s hejtmanem Jihočeského kraje a informoval jej o našem vzniku i záměrech. 
Za stejným účelem jsem se sešel i s náměstkyní primátora a primátorem města. 
Jednal jsem s náměstkyní primátora o využití domu na Lannově ulici a dohodli jsme se na 
tom, že nepůjdeme v konkurzu proti městu. Dostali jsme příslib kanceláře i klubových prostor 
pro RADAMBUK v novém spolkovém domě..  
Byl jsem členem organizačního štábu Bambiriády  České Budějovice a účastnil se jeho porad. 
Proběhla krajská akce Bambiriáda 2001. 
Získali jsme informace o možnosti pojištění malých organizací u pojišťovny Allianz  
Pětkrát proběhlo zasedání Představenstva z toho jednou v terénu na místě konání Bambiriády. 
V současné době sdružuje Radambuk 18 dětských a mládežnických organizací. 
 
Jsou věci, které jsem členům slíbil a nesplnil. Nebyla vypracována koncepce práce s dětmi a 
mládeží v Jihočeském kraji. I přes příslib města jsme měli  podat projekt na získání domu 
v Lannově ulici, alespoň podle některých členů Představenstva. Zdaleka jsem nedal sdružení 
tolik času a pozornosti, kolik jej v současné době potřebuje. Vázla i komunikace, přestože to 
nebyl úmysl. Snažil jsem se posílat vše i těm, kteří neuvedli e-mailovou adresu a to ve shodné 
podobě jako e-maily. Elektronická pošta také občas zklamala. Nemáme vlastní kancelář ani 
pravidelné kontaktní hodiny, žádného dobrovolníka pro práci kontaktní osoby. 
Nezorganizovali jsme ani jeden vzdělávací seminář. Jistě by se našly ještě další nedostatky. 
 Na závěr mi dovolte abych poděkoval všem, kteří mně podporovali a upřímně 
kritizovali. Děkuji svým místopředsedům, Petrovi Kurzovi a celému jeho štábu dobrovolníků 
za Bambiriádu, paní Čermákové za včasné upozorňování na příchozí poštu, Michalovi 
Bláhovi za tvorbu webových stránek a všem věrným účastníkům schůzí Představenstva. Chtěl 
jsem to někam s RADAMBUKEM dovést, ale povedlo se to jen částečně.  
Doporučil bych změnu Stanov v některých bodech a přijetí Jednacího a Volebního řádu.  
Přeji svému nástupci hodně síly, nějakého toho parťáka pro práci a radost ze zdařilého díla.  
 
Zpracoval dne 14. prosince 2001 Ing. Walter Matlášek, předseda Představenstva.     


