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Jsme moc rádi, že i rok 2019 byl rokem, kdy jsme mohli uspořádat dnes již třetí
ročník KAMBA festivalu, kde jsme se opět setkali na přednáškách a workshopech
zajímavých osobností ze světa zdravotnictví, sociologie či psychologie. Bylo nám
velkou ctí přivítat například pana doktora Jana Vojáčka nebo opět jsme se setkali
také s terapeutkou a koučkou Naďou Grosamovou. Tentokrát nechyběly ani také
kreativní workshopy nebo lekce jógy. S úspěchem se také setkal minifestival
KAMBA student určený právě studentům, který se letos konal v Českých
Budějovicích. 

Naší novou aktivitou jsou nové projekty s názvem Zachraň záda! a také Zachraň
hlavu!, které přinášejí osvětu ze světa fyzioterapie v době, kdy mnoho profesí se
odehrává na pracovním stolem a po celodenním sezení je jednoduše nutné našim
zádům pomoci a jejich zdraví zachránit. Rozhodli jsme se také pomáhat “zachránit
hlavu”, a to všech, kteří bojují na úrovni duševního zdraví se stresem v práci nebo
zažívají stres na náročných pracovních pozicích. 

Děkujeme našemu skvělému týmu, který se každým rokem rozrůstá v nové
kreativní a pracovité členy. Bez nich by KAMBA nebyla KAMBOU! 

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. 

V roce 2018 jsme založili minifestival, a to KAMBA STUDENT, který se koná
v termínu určeném pro studenty. 

V roce 2019 jsme se začali věnovat realizaci seminářů určeným všem, keří
o sebe chtějí pečovat. 

Základní 
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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. Výsledkem této snahy jsou projekty
Zachraň záda! a Zachraň hlavu!
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Jména a příjemní členů 
statutárních orgánů: 
David Brázda – ředitel 

 

Dozorčí rada ve složení: 
Jiří Nousek 

Mgr. Jana Jandáčková 
Ing. Jiří Vondráček, Ph.D. 

 

Základní 
údaje 

Správní rada ve složení:
PhDr. Naďa Grosamová

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. Každý rok je nás víc a
víc, stále rádi vítáme nové členy a jsme vděční,
že se najde tolik lidí, kterým záleží na
ostatních a chtějí pomáhat druhým. Jelikož
jsme neziskovou, která je založena v Táboře.
Většina z nás jsou hrdí Táboráci nebo zkrátka
hrdí Jihočeši. 



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
pořádáme velký festival plný workshopů, divadla, hudby a
přednášek. 

Letošní ročník se nesl v duchu tématu "Rovnováha". V
červnové víkendu se uskutečnilo 21 přednášek a 28
workshopů, např. Rovnováha mezi empatií a ochranou svého
zdraví, Rovnováha životních aktivit, Muž a žena, Hlas je
zrcadlem osobnosti nebo Umění být zdráv. 

Sobotní večer patřil latinsko americké hudbě v podání Mazcia
orquestra a tančírně na zahradě Střelnice. Pro účastníky byla
připravena, jako každoročně, Putovní kavárna a pojízdný
stánek se zmrzlinou Mocca Café. 

Festival navštívilo celkem 250 účastníků. 

Činnost
organizace





KAMBA STUDENT

Jednodenní mini festival určený pro studenty na téma "
Rozšířit si obzory." jsme pořádali na podzim v Českých
Budějovicích. Festival hostila Zdravotně sociální fakulta JČÚ.
Akci zahájila MUDr. Zuzana Roithová, MBA. Následovala
přednáška Mgr. Jana Kaňáka na téma Jak pomoci blízkému,
když mu někdo umírá. Dále se uskutečnily workshopy na téma
Totální improvizace, Chápete, co nechápou senioři?,
Biosyntéza neboli integrace života, Rozšířit si obzory o Naam. 
Akce byla ukončena přednáškou Tibora Vocáska Zvol si info!
Mozkem proti Fake News.   

Činnost
organizace



PROJEKT "ZACHRAŇ!"

Pro školy, úřady a zdravotnická zařízení pořádáme
jednodenní aktivitu věňující se různým tématům. Nyní se
zaměřujeme na oblasti Zachraň záda! a Zachraň hlavu!. V
obou projektech jsou profesionální lektoři, kteří učí, jak si
nezničit záda při polohování pacienta, při sezení celý den v
kanceláři a v druhém případě, jak se zbavit stresu a "chránit
svou hlavu".

Činnost
organizace







Rok 2019 
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/

