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Rok 2020 byl tak jako pro celý svět ve znamení změn. Z důvodu pandemie covid-19 jsme byli
nuceni zrušit pravidelný ročník KAMBA festivalu, který je jednou z hlavních činností naší
neziskové organizace. Také náš tým se rozrostl a mohli jsme přivítat mezi námi nové tváře. Díky
společnému usílí a motivaci, která nás hnala kupředu, jsme byli schopni překonat tuto nelehkou
dobu a zabývat se tím, kvůli čemu KAMBA vznikla - pomáhat druhým. Velký dík patří všem
členům našeho týmu, těm, kteří stáli při lockdownu v první linii, těm kteří šili roušky nebo se
zapojili do organizace akcí i za ztížených podmínek. Bez vás bychom to jednoduše nedali!

I přesto, jsme se tento rok nemohli setkat osobně, rozhodli jsme se využít dostupných
technologií a oživit naše poslání a činnost v online prostřední. Uspořádali jsme jedinečný ročník
minifestivalu KAMBA Student, který byl tentokrát celý online a zdarma. Tak jako v minulých
letech, jsme cílili na studenty středních škol, nicméně jsme se tentokrát rozhodli, zahrnout
zájemce ze všech věkových kategorií. Tato akce se podle zpětných zpráv těšila velkému úspěchu
a my jsme byli velmi rádi, že nám účastníci zanechali přízeň i v této "online" době. 

Do online prostřední jsme také přesunuli přednášky a semináře, vyzdvihnout musíme zejména
seminář Zvládání stresu s lektorem Martinem Pospíchalem. A v době, kdy naše životy byly
ovládání stresem a nejistotou, jsme se snažili pomoci i v této oblasti. A to organizací  online
terapie s psycholožkou Naďou Grosamovou. 

Doufáme, že rok 2021 přinese klid a radost do našich životu a že se svět opět vrátí do "normálu".
Moc se těšíme, ať to bude jakkoli, že se v následujícím roce opět budeme moci setkávat osobně a
KAMBA tak bude moci ještě více nabízet pomocnou ruku všem, kteří potřebují obnovit sílu pro
vykonávání profese nebo se potřebují na chvíli zastavit a přinést klid sami sobě, aby tu pak mohli
být pro druhé. 

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 další minifestival, a to KAMBA STUDENT, který se
koná v termínu určeném pro studenty. 

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

Základní 
údaje 

Kdo je 
KAMBA? 



Jména a příjemní členů 
statutárních orgánů: 
David Brázda – ředitel 

 

Dozorčí rada ve složení: 
Jiří Nousek 

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

 
 

Správní rada ve složení:
PhDr. Naďa Grosamová

Mgr. Eva Kotrčková
Martina Janouchová
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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

Valérie Dvořáková
PR a marketing



KAMBA STUDENT

Letošní ročník se uskutečnil na podzim 2020 online živě ve
dvou festivalových večerech. 
První večer se studenti mohli zúčastnit setkání s Andreou
Kretíkovou u tématu Jak lépe porozumět internetovému
prostředí a bezpečněji se v něm pohybovat, následovala
Vendula Nováková se Zdravý pohyb, zdravý sport, zdravý sed
ve škole. Večer zakončil Slow Tech Institute s Digitální
závislostí. 
Druhý večer zahajovala Kateřina Čížková s Radical self-care,
dále Andrea Kretíková s tématem bezpečí na internetu.
Zakončení patřilo Barboře Vavřichové s přednáškou Co dělat,
když mi není fajn. 
Oba večery byly doplněny hudebním vystoupením Chalupski a
Chili Ta Thuy. 

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".

SEMINÁŘE A WEBINÁŘE

Jednou z dlouhodobých spoluprací je pořádání seminářů či
online webinářů pod taktovkou lektora a psychologa Marina
Pospíchala. Nově jsme také do činnosti zařadili po období
lockdownu online psychoterapie s psycholožkou a koučkou
Naďou Grosamovou. 
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Rok 2020 
v číslech 
Úplný výpis účetní závěrky
naleznete 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/

