
 
 
 
 
 
České Bud ějovice 
 
 
 
 
Brány do světa soutěží, her a dobré 
zábavy se v Českých Bud ějovicích  
slavnostně otevřely v pátek 27. 5.2011 
v 9 hodin  ráno. V 11 hodin proběhlo 
slavnostní zahájení za účasti Evy 
Hampejzové z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, za Národní 
institut dětí a mládeže se dostavila paní 
Jaroslava Nováková, za E.O.N paní Pavla 
Kubíčková, za pojišťovnu Flexi životní 
pojištění pan Libor Mánek, za Českou 
radu dětí a mládeže pan Ondřej Šejtka. 
Na zahájení byli taktéž přítomni i členka 
Rady Jihočeského kraje paní Jana Krejzová, vedoucí oddělení mládeže a tělovýchovy 
pan Václav Průcha a pan Vladimír Kubát za RADAMBUK.  
 
Ačkoli slavnostní zahájení proběhlo v pátek, Bambiriáda odstartovala již ve čtvrtek 
26.5.2011 Dnem otev řených dve ří. Klubovny, kluby, střediska a loděnice v Českých 
Budějovicích navštívilo celkem 574 zájemců.   
 

Každou lichou hodinu se losovaly na 
pódiu ceny, které do slosování 
věnoval E. ON Česká republika a.s., 
Armáda ČR a Jihočeský kraj.  
 
V 15 hodin proběhlo slavnostní 
vyhlášení cen sout ěže E.ON Malé 
energetické akademie 2010 - 2011 .  
 
I přestože celé dopoledne vydatně 
pršelo, páteční Bambiriádu navštívilo 
2 440 návštěvníků.  

 



Sobotní Bambiriáda  byla určena pro rodiče s dětmi. I přes občasný déšť Bambiriádu 
navštívilo 4 026 dětských návštěvníků v doprovodu svých rodičů. Na pódiu bylo k vidění 
téměř 50 vystoupení.  
 
Nedělní Bambiriádu  navštívilo 3 310 dětí 
v doprovodu svých rodičů.  Již od rána 
bylo Bambiriádní městečko v Českých 
Budějovicích zalité sluncem. Celým dnem 
nás provázelo pódiové vystoupení sester 
Stupkových.  Bambiriáda byla zakončena 
ve 13:00 hodin, kdy proběhlo slavnostní 
losování o hlavní cenu, kterou byl zájezd 
v hodnotě 5 000 Kč dle vlastního výběru 
od CK ATIS.  
 
Po celou dobu Bambiriády mohly děti u 
stánku občanského sdružení Koníček 
skládat hada Bamboše  a tipovat 
výslednou délku hada. Celkem se na vytvoření hada podílelo 226 dětí. Had dosáhl délky 
neuvěřitelných 41 metrů.  
 

Na Bambiriádě prezentovali svůj program  
sdružení RADAMBUKu  - 1. stř. Zálesák,  
Taneční a westernová skupina Desperado, 
sdružení pro netradiční formy pobytu 
v přírodě AZIMUT, Česká tábornická unie, 
M-tes, Pohodáři, Kamarádi otevřených 
srdcí, Občanské sdružení DC, Rodinné 
centrum Rozárka, Koníček, Salesiánské 
středisko mládeže – dům dětí a mládeže 
Č.B. a kynologické sdružení Hurikán, 
z ostatních  společnost E.ON Česká 
republika, Europe Direct, Pojišťovna České 
spořitelny, Městská charita, Armáda ČR a 
společnost Verbson s.r.o. – Hřiště BezBot.  

 
 
Letošní Bambiriáda se vydařila. Celkem 
se jihočeské Bambirády zúčastnilo 10 350 
návšt ěvníků. Na pódiu  jsme mohli shlédnout 
celkem 839 vystupujících , kteří předvedli  
cca 70 vystoupení . Děti si mohly zasoutěžit 
na 107 disciplínách . 
 
 
 
 
 
 
 
České Budějovice 10.6.2011  Za RADAMBUK Katka Babická, Vladimír Kubát 


