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ČESKÉ BUDĚJOVICE          17. kv ětna 2011 

Bambiriáda již za 9 dní - P řijďte se k nám podívat ! 

13. ročník celorepublikové akce Bambiriáda trvá od 26. do 29. května 2011 . Cílem akce Bambiriáda je 
seznámení veřejnosti s aktivitami sdružení dětí a mládeže a středisek volného času, představení jejich 
aktivit novinářům, setkání sdružení, získávání nových členů a spolupracovníků, ukázka organizačních a 
prezentačních možností a schopností, s nimiž sdružení a střediska volného času disponují. 

Organizátorem Bambiriády v Českých Budějovicích je i v letošním roce RADAMBUK- Rada d ětí a 
mládeže Jiho českého kraje . 
 
Pro letošní ročník bylo zvoleno motto „Máme se o co pod ělit“ , heslo svým obsahem rezonuje 
s poselstvím Evropského roku dobrovolnictví , jehož oficiální akcí v oblasti mládeže se Bambiriáda stala. 
O tom, nakolik motto odpovídá realitě, se mohou děti a pochopitelně i jejich rodiče ostatně přesvědčit sami. 
„V oddílech, klubech, kmenech, družinách se nescházíme pouze za účelem hraní her, i ty jsou nakonec 
přeci jen prostředkem. Cíl je jasný a na tom se všichni shodujeme. Scházíme se proto, abychom se 
vzájemně rozvíjeli v dovednostech, znalostech a schopnostech. Ti starší, co toho umí více, učí ty mladší, 
stejně tak jako ti mladší učí ty starší trpělivosti, ohleduplnosti, odpovědnosti. Snažíme se vytvářet zajímavé 
prostředí a pozitivně formovat mladé lidi,“ říká předseda ČRDM Aleš Sedláček. Bambiriáda bude jakýmsi 
obřím a živoucím „informačním centrem“, v němž účastníci akce získají informace například o tom, kde a 
jaký oddíl sídlí a za jakých podmínek je možné se stát členem.  
 
V Českých Budějovicích se akce uskutečňuje pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly 
a primátora Statutárního města České Budějovice Mgr. Juraje Thomy, na jehož přímou účast se můžeme 
těšit na slavnostním zahájení v pátek 27.5.2011 v 11.00 na hlavním pódiu. Svou účast potvrdili i další 
významní hosté.  
 
Na akci se finančně podílejí: MŠMT, Česká rada dětí a mládeže, E.ON Česká republika, a.s., Jihočeský 
kraj a Statutární město České Budějovice. 
Mediálními regionálními partnery jsou: Rádio Kiss Jižní Čechy, Českobudějovický deník, Český rozhlas a 
Televize Gimi a nakupuju.cz. 
Ceny do slosování věnoval: E.ON Česká republika, a.s., Armáda ČR a Jihočeský kraj. 
 
Akce bude zahájena již ve čtvrtek 26. kv ětna 2011 . V tento den Vás srdečně zveme na Den otev řených 
dveří v klubovnách, klubech, st řediscích  a místech působení jednotlivých sdružení a organizací.  
Den otevřených dveří proběhne v objektech:  

� Jiho česká krajská rada Pionýra  - klubovna Fr. Ondříčka, sídl. Vltava, Č.B., 16.00 - 18.00 hodin.  
� 1. středisko Zálesák  -  Kanovnická 11, Č.B., 17.00 - 19.00 hodin.  
� MC Rozárka  - J. Čarka 1863/7, Suché Vrbné Č.B., 10.00 - 16.00 hodin, prezentace rodinného 

centra a ukázky programů- kreativní tvoření, vystoupení taneční skupiny orientálních tanců.  
� Pohodá ři VSKH  - Zahrádkářská kolonie u Sika, Č.B. , sjezd z Nádražní ulice, nedaleko zastávek 

MHD Strakonická Möbelix, 10.00 - 16.00 hodin, prezentace organizace, návštěva zookoutku, 
ukázky zooterapie a její tábornické činnosti, vhodné oblečení.  

� Kamarádi otev řených srdcí  - zahrada u Sika, sjezd z Nádražní ulice, od Sika je cesta vyznačena, 
Č.B., 10.00 - 16.00 hodin, prezentace organizace, ukázka canisterapie, vhodné oblečení.   

� Česká tábornická unie  - Klubovny Stromovka za Kauflandem Č.B., 10.00 - 16.00 hodin.  
� Azimut  - Loděnice Plavská, Rožnov Č.B., 9.00 - 18.00 hodin.  
� DC- Tancuj a nedrob!  - BAZILIKA, Igy, Č.B., 6 - 11 let 16.00 - 17.00 hodin, 12 let a více 17.00 - 

18.00 hodin, ukázky taneční lekce, s sebou věci na tělocvik.  
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� Městská charita Č.B.- Skuherského 70, Č.B. , 13.00 - 19.00 hodin, program Nízkoprahového 
zařízení DaM.  

� Městská charita Č.B. - Okružní 1A, Č.B., 13.00 -17.30 hodin, program Nízkoprahového zařízení 
pro DaM.  

 
Návštěva Dne otevřených dveří přiblíží činnosti jednotlivých sdružení, rozšíří obzory a nabídne řadu 
možností, jak mohou Vaše děti efektivně a příjemně strávit svůj volný čas.  
 
Centrum Bambiriády bude jako v předchozích letech opět v osvědčeném prostoru areálu Sportovní haly 
v Českých Bud ějovicích od pátku 27.5.2011 do ned ěle 29.5.2011. Bude zde připraveno pódium pro 
kulturní vystoupení, které bude tvořit přirozené centrum dění. Okolo pódia budou expozice jednotlivých 
sdružení a ve vestibulu bude již tradičně centrální prezentace a infocentrum.  
 
Na Bambiriádě 2011 v Českých Budějovicích budou prezentovat svůj program členská sdružení 
RADAMBUKu: 
 

► M- tes www.m-tes.cz  
► středisko Zálesák www.1strediskozalesak.cz 
► Desperado- taneční a westernová skupina www.desperado.wz.cz 
► AZIMUT http://azimut8.eu 
► RC Rozárka www.rozarka.com 
► POHODÁŘI VSKH www.pohodari.vskh.cz 
► M- Centrum pro mladou rodinu www.mc-maj.com 
► Česká tábornická unie, VELKÁ RADA OBLASTI JIHOČESKÉ http://ctu-jihoceska.cz/ 
► Koníček, o.s. http://konicekcb.webnode.cz/ 
► Hurikán  
► Kamarádi otevřených srdcí www.kamaradiotevrenychsrdci.cz 
► Salesiánské středisko dětí a mládeže-DDM Č.B. www.sasmcb.cz 
► Občanské sdružení DC www.tancujanedrob.cz 
► Jihočeská krajská organizace Pionýra www.jihocesky-pionyr.cz 

 
Ostatní ú častníci: 
 

► EUROPE DIRECT České Budějovice  www.europ-direct.cz 
► Armáda ČR  www.armadaceskerepubliky.cz  
► Pojišťovna České Spořitelny  www.pojistovnacs.cz 
► Městská charita  www.mchcb.org 
► Rádio Kiss Jižní Čechy  www.kissjiznicechy.cz  
► E.ON Česká republika, s.r.o.  www.eon.cz  
► Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra www.zpmvcr.cz 
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PROGRAM: 
 
Čtvrtek (26.5.2011)   - Den otev řených dve ří v klubovnách, klubech, střediscích a loděnicích  
Pátek (27.5.2011)   - Den pro školy a školní družiny  
  9,00 – 17,00 hodin  - prezentace sdružení na místě konání akce 
   - Slavnostní zahájení v 11,00 hodin na pódiu v areálu akce 
   - Losování cen za startovní průkazy – 13.00, 15.00, 17.00 hodin na pódiu 
   - Vyhodnocení soutěže Malá energetická akademie 2010-2011- E.ON 
   - Vyhlášení soutěže STOP KYBERŠIKANĚ – 16.30 – 16.45 hod. na pódiu 
Sobota (28.5.2011)  - Den pro rodi če s dětmi  
   9,00 – 17,00 hodin- prezentace sdružení na místě konání akce 
   - Losování cen za startovní průkazy – 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 hodin na pódiu 
   - 18.30 – 22.00 hodin – Bambiriádní volejbalový turnaj ČTU 
Neděle (29.5.2011)  - Den pro zájemce  
   9,00 – 13,00 hodin  – zájemce prezentace sdružení na místě konání akce  

- Losování cen za startovní průkazy – 11.00 hodin 
- Losování hlavní ceny za startovní průkazy – 13.00 hodin na pódiu 
- 15.00 – 18.00 hodin – Dětský den – Yamaha, Helen Doron, MC Victory 

 
AKCE DOPROVÁZEJÍCÍ BAMBIRIÁDU:  
 
• Vyhodnocení 3. ročníku soutěže Malá energetická akademie 2010-2011- E.ON  v pátek 27.5.2011 od 

15.00 do15.30 hodin (vyhlášení vítěze 5. mise a celkového vítěze soutěže v jednotlivých kategoriích). 
Soutěž je určena pro děti a mládež Jihočeského kraje, kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. 
V příštím roce je plánováno rozšíření soutěže i do Zlínského kraje. Posláním soutěže je rozšíření 
vědomostí dětí a mládeže o energetice a ekologii, osvojení si zásad zodpovědného chování k životnímu 
prostředí, zvýšení bezpečnosti dětí a v neposlední řadě oživení náplně volného času mladé generace. 
Do soutěže se mohou přihlásit děti a mládež v kategoriích: jednotlivec, malá skupina, třídní kolektiv, 
nebo velká skupina. Celá soutěž probíhá na webových stránkách www.energeticka-akademie.cz. 
Soutěžící – jednotlivec, který získá po absolvování pěti stupňů akademie nejvíc bodů, vyhraje věcnou 
cenu v hodnotě 12.000,- Kč. Malá skupina a třídní kolektiv si bude moc vybrat věcnou cenu v hodnotě 
25.000,-Kč a na velkou skupinu čeká věcná cena v hodnotě 50.000,- Kč, kterou si soutěžící sami 
vyberou. Celkoví počet soutěžících v letošním roce je 935, z toho v Jihočeském kraji 477. 

• Vyhlášení soutěže STOP KYBERŠIKAN Ě E.ON - pátek 27.5.2011 16.30-16.45 hodin. 
• Losování cen za startovní pr ůkazy- každá lichá hodina - 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 hodin na pódiu. 
• Hlavní cena za startovní pr ůkazy - neděle 29.5.2011 ve 13.00 hodin na pódiu – dárkový poukaz 

k odběru zájezdu CK Atis v hodnotě 5 000 Kč. 
• Bambiriádní volejbalový turnaj , který v sobotu 28.5.2011 pořádá od 18.30 hodin pro organizátory 

Bambiriády Česká tábornická unie. 
• Bambidivadlo  je zastoupeno souborem Deafíci, kteří vystoupí v pátek 27.5.2011 v 10.00 hodin. 
• Dětský den- YAMAHA, HELEN DORON  a Mate řské centrum VICTORY , který bude volným 

pokračováním Bambiriády v neděli 29.5.2011 od15.00 do18.00 hodin ve Sportovní hale.  
• Pro aktivní účastníky Bambiriády čekají volné vstupy do: ZOO Hluboká nad Vltavou, Alšova jihočeská 

galerie, Hvězdárna a planetárium v Českých Budějovicích, Jihočeské muzeum.  
 
V prezenci ve vestibulu Sportovní haly si děti vyzvednou startovní pr ůkazy  do kterých jim organizátoři 
zaznamenají návštěvu na jejich disciplíně. Při ukončení návštěvy děti odevzdají vyplněný startovní průkaz 
v prezenci a dostanou malou sladkou odměnu. Kompletně vyplněný startovní průkaz bude zařazen do 
slosování o ceny, které probíhá každou lichou hodinu na hlavním pódiu. Losování o hlavní cenu proběhne 
v neděli ve 13.00 hodin. 
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VÝBĚR Z LETOŠNÍCH DISCIPLÍN BAMBIRIÁDY:  
 
E.ON – Skákací nafukovací hrad, Energy Truck, Kladivo – síla, Turbína, Úsporný domeček. 
FLEXI Pojiš ťovna ČS - Šlapací autíčka okruh, Skládání a malování nafukovacích zvířátek, Volné 
malování na Obr - roli.  
Europe Direct Č.B. - Skládání puzzle Evropy, Kolo štěstí.  
Armáda ČR - Ukázky vojenské techniky – granátomet, samopal, pistole, bojový Land Rover, Tatra 810, 
osobní výstroj vojáka, Polní telefony - Hod granátem na cíl, Skládání obrázků vojenské techniky.  
ZPMV – Velká lezecká síť  
Jiho česká organizace Pionýra - Ležící žebřík, Pohyblivý žebřík, Bollo, Áčko, Chůdy, Kladina, Pes, 
Balanc, Člověče nezlob se,  Tangram, Dáma, Pohyblivá lávka, Pevná ruka.  
Městská charita Č.B. - Střelba lukem, Výtvarná dílna, Malovaná detektivka, Stolní fotbálek, Malování na 
obličej, Kimovka.  
Koníček, o.s.  - Výroba hraček - pamlsků pro zvířátka, Origami - skládačky z papíru, Koláž zvířat.  
Salesiánské st ředisko mládeže - DDM Č.B. - Opičí dráha, Fotbálek.  
M - centrum pro mladou rodinu, MC Máj  - Opičí dráha, Rybičky, Copánky, Kruh, Stíny, Obrázky.  
Desperado  - Malování na kolečka, Rybaření, Hod míčkem, Hod podkovou, Skládání kohouta, Slalom s 
míčkem, Hod kartou, Přechod přes řeku.  
Zálesák  - Lyžařský tandem, Vrhací nože, Praky, Airsoftová střelnice, Kimovka na paměť, Nízká lana, Raley 
Dakar + Výstup na Aiger, Skládací hlavolamy, Stavba ohnišť, Hladová Barka, Poznej stromy a rostliny.  
AZIMUT – Kanoe a rafty, Lezecké sítě, Nízké lanové překážky, Jízda na koni a poníkovi, Středověký 
souboj se štíty, Fantasy karetní hry, Souboj na kládě. 
Pohodá ři VSKH  - Jak se žije se zvířátky, Mezi námi zvířaty, Osedlej si svého koníčka, Hod na plechovky, 
Slalom, Dej góól, Skládačka, Chůdy, Hřebíček na hlavičku.  
Kamarádi otev řených srdcí - Poznej svého pejska, Naše fauna a flóra, Lanová cesta, Slepý slalom, 
Prolézačka, Hlavolamy.  
Rodinné centrum Rozárka - Máme doma zvířátko, Růže z papíru, Baby šikulka, Skládačka, Bludiště, 
Lovení želviček.  
DC - Tančit může každý  
 
Na pódiová vystoupení je p řihlášeno 867 ú činkujících s 86 programy z 30 sdružení či soubor ů. 
Pódiová vystoupení zajišťuje pro RADAMBUK Agentura Kultur – Kontakt - www.kultur-kontakt.cz, 
programem Bambiriády nás provede moderátor Miroslav Mareš. Program pódiových vystoupení a seznam 
vystoupení naleznete v příloze TZ. V pátek vystoupí na pódiu po 17. hodině folková kapela „Lakomá 
Barka“, v neděli „Sestry Stupkovy“, Bambidivalo je zastoupeno souborem Deafíci v pátek v 10.00 hodin. 
 
V Infocentru Bambiriády  mohou děti a rodiče získat potřebné informace o sdruženích, letáčky a 
propagační materiály. Prostřednictvím interaktivní mapy projektu ČRDM „KAMCHODIT“ na 
www.kamchodit.cz , se rodiče a jejich děti mohou dozvědět, kde v okolí jejich bydliště lze trávit volný čas. 
Na mapě se zobrazují klubovny, DDM, mateřská centra, sportoviště apod. V Médiastanu , který bude na 
Bambiriádě provozovat sdružení M – tes, lze shlédnout záběry z minulé i současné Bambiriády, loňské i 
aktuální fotografie, prezentace dětských organizací, ČRDM, Evropského roku dobrovolnictví a prezentaci 
projektu ČRDM „Kecejme do toho“. Jedná se o strukturovaný dialog mládeže, který se snaží vytvořit 
možnost pro mladé lidi, jak jednoduše vyjádřit svůj názor na věci, které se jich přímo týkají. Dává tak 
mladým lidem možnost ovlivnit to, s čím nejsou spokojeni na celostátní úrovni, ale také na té evropské. 
Jednotlivá témata naleznete na www.kecejmedotoho.cz. 
 
Tak neváhejte a p řijďte se k nám podívat !! Všechny vstupy jsou zdarma ! ! 
Další informace lze nalézt na adresách www.bambiriada.cz nebo na www.radambuk.cz  
Kontakt:  RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje,  
Lannova 63, České Budějovice, mobil 775 644 101, info@radambuk.cz. 


