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V roce 2017 jsme zažili zlomové události pro působení neziskové
organizace KAMBA. Uskutečnili jsme první ročník KAMBA festivalu, který
byl určený pro zdravotníky. Po této akci jsme obdrželi více než 50
pozitivních zpráv, což byl opravdový úspěch. Jsme naplněni štěstím a
radostí, že jsme festivalem přinesli návštěvníkům to, v co jsme doufali -
pomocnou ruku. Díky zpětné vazbě jsme zjistili, jaké bude budoucí
směřování naší organizace a proto budeme v pořádání akcí i nadále
pokračovat. 

Velký dík patří všem, kteří se podíleli jakýmkoliv dílem na organizaci
festivalu, jelikož se jednalo o naši první akci, byli jsme velmi vdečni za
každého, kdo se připojil a přiložil ruku k dílu. 

Tímto také moc děkujeme všem partnerům a spontorům, kteří se rozhodli
nás finančně podpořit a my jsme tak mohli uskutečnit naše přání a vše, co
bylo pro pořádání festivalu potřeba. 

Doufáme, že do budoucna nám návštěvníci festivalu zachovají přízeň a my
se budeme velmi snažit, abychom i v nadcházejícím roce mohli nadále
pomáhat. 

Úvodní 
slovo





Poslání

"Podpora pro všechny, kteří pečují a starají se o druhé."

Nezisková organizace KAMBA vznikla v Táboře v roce 2016 s
potřebou nabízet zdravotníkům možnost obnovení síly pro
vykonávání své profese. Tak vznikl i KAMBA festival, který se
poprvé uskutečnil v roce 2017. Po prvním ročníku jsme obdrželi
více než 50 pozitivních zpětných zpráv. To nám dodalo energii a
ukázalo, že takový formát (kombinace přednášek, workshopů,
divadla a hudby) je správná cesta.

Základní údaje 

Kdo je 
KAMBA? 



Cíle

Chceme ještě více rozšířit povědomí o myšlence „Abychom tu mohli
být pro druhé, musíme tu být nejprve pro sebe“. Proto jsme se
rozhodli věnovat i ostatním profesím a chceme být otevření i
pracovníkům v sociálních službách, učitelům a vlastně všem, pro
koho jsou naše témata přínosem. 

Základní údaje 
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Základní 
údaje Jména a příjemní členů 

statutárních orgánů: 
David Brázda – ředitel 

 

Dozorčí rada ve složení: 
Jiří Nousek 

MUDr. Dana Šináglová 
Martina Chalupská

 

Správní rada ve složení:
Jana Špačková

Ing. Pavel Svobodník, MBA
MUDr. Ladislav Douda

Zakladatelka: 
Jana Špačková



Naši lidé
 

David Brázda  
ředitel   

Ing. Terezie Vondráčková, Ph.D.
výkonná ředitelka 

Jana Špačková
program festivalu

Kateřina Jandáčková
koordinátorka řečníků

Kateřina Pěknicová
koordinátorka akreditace

Během roku 2017 jsme mohli s velkou radostí
přivítat nové posily do týmu Kamby. Jelikož
festival přinesl spoustu nových nápadů, spojili
jsme síly a rozšířili tým o nové tváře, které již
pracují na dalším ročníku. 



Činnost
organizace KAMBA FESTIVAL

V červnu se uskutečnil první ročník KAMBA festivalu plný
workshopů, divadla, hudby a přednášek. Mezi hlavní
osobnosti festivalu patřila přednáška uznávaného českého
psychiatra Radkina Honzáka. 

Program jsme připravili velmi pestrý. Desítky lektorů přinesly
řadu přednášek, workshopů a zajímavých aktivit. Došlo i na
tanec a jógu. 

Na festival dorazilo přes 100 účastníků, kteří si užívali tři dny
pohodové atmosféry uprostřed Tábora. 





Rok 2017 
v číslech 
Úplný výpis účetní závěrky najdete ve
veřejném rejstříku. 



Partneři
Tímto děkujeme všem partnerům za
jejich přízeň a podporu festivalu! 



Kontakt

Bydlinského 2964, 390 02, Tábor

info@kamba.eu 

www.kamba.eu 


