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Rok 2018 byl pro KAMBU rokem festivalových akcí. Opět jsme měli tu možnost
uspořádat již druhý ročník KAMBA festivalu, který se znovu věnoval tématům
určeným pro zdravotníky. I letošní třídenní festival se setkal s velkým úspěchem
a my tak máme motivaci pro přípravy do dalšího roku. 

Letos jsme se také rozhodli nově uspořádat obdobu KAMBA festivalu s názvem
KAMBA student, díky kterému se nám podařilo oslovit studenty středních škol.
Tento minifestival se konal v Praze a v Českých Budějovicích. Pro studenty jsme
si připravili zajímavé přednášky nejen o tom, jak zvládat stres při studiu, ale také
workshopy. 

Děkujeme celému týmu KAMBY, který se zapojil do organizace. Bez všech našich
dobrovolníků by se festivaly nemohly konat v takové podobě jako doposud,
proto opravdu vážíme každé pomoci a volného času, který každý z Vás investuje.
Těšíme se společně s Vámi na další ročníky a doufáme, že se i v budoucnu znovu
společně setkáme při plánování a přípravách. 

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.

V roce 2018 jsme založili další minifestival, a to KAMBA STUDENT, který se
koná v termínu určeném pro studenty. První ročník se konal v březnu v
Kampusu Hybernská: jeden den plný workshopů a přednášek na téma
“Začít u sebe!”.  Druhý ročník se uskutečnil ve stejném duchu v Českých
Budějovicích na Zdravotně sociální fakultě JČU. 

Základní 
údaje 
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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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Jména a příjemní členů 
statutárních orgánů: 
David Brázda – ředitel 

 

Dozorčí rada ve složení: 
Jiří Nousek 

MUDr. Dana Šináglová 
Martina Chalupská 

 

Základní 
údaje 

Správní rada ve složení:
PhDr. Naďa Březina
Mgr. Eva Kotrčková
Martina Janouchová

Zakladatelka: 
Jana Špačková



Naši lidé
 

David Brázda  
ředitel   

Ing. Terezie Vondráčková, Ph.D.
výkonná ředitelka 

Jana Špačková
program festivalu / zakladatelka

Kateřina Jandáčková
koordinátorka řečníků

Kateřina Pěknicová
koordinátorka akreditace

Organizace KAMBA se skládá z velké části z
dobrovolníků, kteří jsou z různých oborů, ať už
je to sociální činnost, zdravotnictví nebo
marketing a PR. Každý náš člen je pro nás
důležitý a vážíme si svůj volný čas přeje
věnovat právě KAMBĚ. 



Naši lidé
 

Jan Homola
hlavní organizátor festivalu KAMBA

Kristýna Křičková
koordinátorka řečníků

Aneta Zazvonilová 
PR a marketing

Kristýna Myslivcová
PR a marketing



KAMBA FESTIVAL

Každý rok (pokud to umožňuje aktuální situace) v červnu se organizace
pořádá velký festival plný workshopů, divadla, hudby a přednášek. 

Letošní druhý ročník se nesl v tématu "Odvaha". Hlavními řečníky byl
prof. Jan Pirk, prof. Jaroslav Maxmilián Kašparů, MUDr. Marek Hilšer,
MUDr. Irena Závadová a řada dalších. 

Během tří festivalových dnů se uskutečnilo se celkem 16 přednášek, 20
workshopů. V pátek proběhlo vystoupení Divadla u plotny s
představením Větrná republika. Zazněl zpěv a tóny akordeonu v podání
Ondřeje Váchy. Sobotní večer patřil hudbě Radky Radové a Michaela
Sovadiny.  Ve Spolkovém domě Střelnice se během víkendu sešlo přes
200 účastníků. 

Činnost
organizace







KAMBA STUDENT

V roce 2018 jsme pořádali dva jednodenní mini festivaly určené pro
studenty na téma "Začít u sebe!". Studenti zde poznali mnoho zajímavých
témat a řečníků. 

Program se soustředil na sebepoznání, emoce, péči o tělo a duši a další
témata spjatá s rozvojem osobnosti. Mimořádnou šanci poslechnout si
přednášky od předních českých odborníků, aktivně se zapojit do
workshopů, které jsou přínosné pro profesi i osobní život, a nechat se
inspirovat při rozhovorech se zajímavými a tvůrčími lidmi.

Mottem festivalu bylo „Začít u sebe“, takže den naplněný přednáškami a
interaktivními workshopy se nesl v psychologickém duchu poznávání sebe
sama. Účastníci, mezi nimiž byli i středoškoláci a dobrovolníci pracující v
různých organizacích, si mohli vybrat z různých workshopů pořádaných v
malých skupinách a vedených zajímavými lektory.

Činnost
organizace





Rok 2018 
v číslech 
Úplný výpis účetní závěrky
najdete ve veřejném rejstříku. 



Partneři
Tímto děkujeme všem partnerům za
jejich přízeň a zejména pak děkujeme
městu Tábor, které naši organizaci
pravidelně podporuje a za akcemi
organizace KAMBA přebírá záštitu. 



Kontakt

Herlošova 2925, 
390 01 Tábor

info@kamba.eu 

www.kamba.eu 

https://www.facebook.com/kambafestival
https://www.instagram.com/kambafestival/

