
JJIIHHOOČČEESSKKÁÁ  BBAAMMBBIIRRIIÁÁDDAA  22001111  
ZZÁÁVVĚĚRREEČČNNÁÁ  ZZPPRRÁÁVVAA  

 

Strana 1 (celkem 9) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



JJIIHHOOČČEESSKKÁÁ  BBAAMMBBIIRRIIÁÁDDAA  22001111  
ZZÁÁVVĚĚRREEČČNNÁÁ  ZZPPRRÁÁVVAA  

 

Strana 2 (celkem 9) 

V termínu od 26. do 29. května 2011 se v Českých Budějovicích uskutečnila prezentace 
činnosti občanských sdružení, středisek volného času a dalších organizací pracujících 
ve volném čase s dětmi a mládeží – BAMBIRIÁDA. 

 
Význam a cíle jihočeské Bambiriády 

Ústřední motto letošní Bambiriády znělo: „Máme se o co podělit“. 

Bambiriáda v tomto roce byla zaměřena na podporu dobrovolnictví v dětských 
a mládežnických organizacích. Jedním z cílů byla podpora rozšíření myšlenky 

dobrovolnictví do podvědomí občanů 
a zároveň byla aktivní součástí 
Evropského roku dobrovolnictví. 
Hlavním cílem Bambiriády bylo 
seznámení široké veřejnosti 

s činností jednotlivých sdružení a středisek volného času, které se celoročně zabývají 
mimoškolní výchovou dětí a mládeže. Na Bambiriádě mohla předvést svoji činnost 
jednotlivá sdružení – ukázat dětem, jaké u nich mohou prožít zážitky, a také získat nebo 
dále rozvíjet svoje znalosti, zkušenosti a dovednosti. 

Heslo „Máme se o co podělit“ podle slov Aleše Sedláčka, předsedy České rady dětí 
a mládeže, znamená, že se v oddílech, klubech, kmenech a družinách nescházíme pouze 
za účelem hraní her, ale proto, abychom se vzájemně rozvíjeli po stránce dovednostní, 
znalostní a schopností dětí a mládeže. Ti starší, kteří už umí více, se snaží naučit 
mladší. Zároveň se starší učí od mladších a to zejména trpělivosti, odpovědnosti 
a ohleduplnosti. Snahou je vytvořit zajímavé prostředí a pozitivně formovat mladé lidi. 

Bambiriáda byla, stejně jako v předchozích letech, částečně pozměněna na 
„informační centrum“, v němž návštěvníci této akce mohli získat informace o tom, kde 
jaký oddíl sídlí a za jakých podmínek je možné stát se jeho členem. 

Celá akce se v Českých Budějovicích uskutečnila pod záštitou hejtmana 
Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora Statutárního města České Budějovice 
Mgr. Juraje Thomy.  

Na akci se finančně a organizačně podíleli: MŠMT, Česká rada dětí a mládeže, 
Jihočeský kraj, Statutární město České Budějovice a především společnost E.ON Česká 
republika, a.s. 

Hlavním regionálním partnerem akce Bambiriáda 2011 pořádané v Českých 
Budějovicích byla energetická společnost E.ON Česká republika, a.s., která se zároveň 
představila aktivní prezentací na ploše. 

Regionálními mediálními partnery Českobudějovické akce bylo Rádio Kiss Jižní 
Čechy, Českobudějovický deník, Český rozhlas, Televize Gimi a internetový server 
nakupuju.cz. 

Ceny do slosování věnovali: energetická společnost E.ON Česká republika, a.s.; 
Armáda ČR a Jihočeský kraj. 
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Centrum akce BAMBIRIÁDA 2011 bylo, obdobně 
jako v dřívějších letech, v osvědčeném prostoru 
areálu Sportovní haly a jejím okolí. V přilehlém 
prostoru Sportovní haly bylo postaveno pódium 
se zastřešeným hledištěm a lavičkami. Toto 
pódium sloužilo pro jednotlivá kulturní 
vystoupení a zároveň tvořilo přirozené centrum 
dění. 

Okolo pódia byly soutěžní disciplíny 
jednotlivých sdružení uspořádány tak, že tvořily 
jakousi dvoranu. Ta byla přístupná z pěti stran – z centra města přes lávku pro pěší 
u plaveckého stadionu, přes lávku u Budvar Arény (tzn. zimního stadionu), přes lávku 
vedoucí od Kauflandu a nakonec z parkovišť u Sportovní haly (přístup kolem vrátnice 
Sportovní haly, přístup od čerpací stanice). 

Aktivní účastníci Bambiriády mohli za 
odměnu získat volné vstupy do ZOO Hluboká nad 
Vltavou; Alšovy Jihočeské galerie; Hvězdárny 
a Planetária v Českých Budějovicích, Jihočeského 
muzea a dále také ceny od sponzorů: E.ON, 
Armáda ČR. 

Uvnitř prostor Sportovní haly byla 
umístěna centrální prezence, kde si návštěvníci 
mohli vyzvednout vstupenky a „startovní“ 
průkazy, dále se zde nacházelo Infocentrum 
a Mediastan. Infocentrum a Mediastan zajišťovalo 
sdružení M-TES a jeho činnost byla společně v součinnosti s centrálním Mediastanem 
Bambiriády v Praze výborná. 

Součástí akce Bambiriáda 2011 byla prezentace projektů KECEJME DO TOHO 
a KamChodit. Organizátorem obou projektů je Česká rada dětí a mládeže. 

Projekt KECEJME DO TOHO je strukturovaný dialog mládeže, který se snaží 
vytvořit možnost pro mladé lidi, jak jednoduše vyjádřit svůj názor na věci, jež se jich 
přímo týkají. Nabízí mladým lidem šanci prosadit navržené změny do reálného života. 
Projekt byl na akci Bambiriáda propagován v Infocentru umístěném u vchodu ve 
Sportovní hale. Zde visely nástěnky s různými tématy a jejich výstupy, návštěvníci si 
v Infocentru mohli vyzvednout propagační letáky a zároveň zde byla možnost nahlédnutí 
na internetové stránky tohoto projektu a to na stránky www.kecejmedotoho.cz. V rámci 
projektu KECEJME DO TOHO probíhala anketa, jejíž součástí bylo vyplnění dotazníku 
k projektu „Krajský parlament Dětí a mládeže“. Dotazníky s návštěvníky Bambiriády 
vyplňovaly dvě dívky oblečené do triček s logem projektu. Organizátorem projektu 
v Jihočeském kraji bude organizace RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského 
kraje. Záměrem dotazníku bylo zjistit potřebnost projektu. Otázky v dotazníku byly 
určeny jak dětem a mládeži v Jihočeském kraji, tak i dospělým, kteří v rámci kraje 
s touto věkovou skupinou aktivně pracují. 
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Projekt KAM CHODIT je zaměřen na aktivní výběr sídla jednotlivých sdružení, kde 
mohou děti a mládež trávit volný čas (např. hřiště, centra apod.). Návštěvníci si mohli 
prohlédnout informační nástěnky a zároveň jim bylo umožněno získat sídla jednotlivých 
sdružení na interaktivní mapě, která byla k nahlédnutí na internetu v Infocentru. 
Získané informace si zde mohli zájemci také vytisknout. Kromě interaktivní mapy byly 
návštěvníkům k dispozici informační letáky. 

Na nástěnkách situovaných u Infocentra byla umístěna aktivní prezentace České 
rady dětí a mládeže a Evropského roku dobrovolnictví, jímž je rok 2011. 

Českobudějovické akce Bambiriáda 2011 se zúčastnily a aktivní prezentací 
představily následující organizace: 

Členská sdružení RADAMBUK: 

� 1. středisko – Zálesák 
� AZIMUT - sdružení pro netradiční formy 

pobytu v přírodě  
� ČTU - Česká tábornická unie  
� M-TES 
� Salesiánské středisko mládeže – DDM ČB 
� Pohodáři VSKH 
� Koníček – občanské sdružení 
� Desperado – taneční a westernová skupina 
� RC Rozárka – rodinné centrum 
� Hurikán 
� Kamarádi otevřených srdcí 
� Občanské sdružení DC 
� Jihočeská krajská organizace Pionýra – pouze prezentací projektu Umačkáni dětmi 

v postraní části vestibulu Sportovní haly 

Ostatní sdružení a subjekty: 

� Armáda České Republiky 

� EUROPE DIRECT České Budějovice 
� Pojišťovna Flexi – pojišťovna České spořitelny 
� Městská charita 
� Rádio Kiss Jižní Čechy 
� E-ON Česká republika, a.s. 
� Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 
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Na pódiu se představili: 
• Slavíčci z Hluboké – Lidové písně 
• ZŠ Malonty 
• Žamíny 
• Čestické noty 
• Skřivánci 
• TŠ Merlin 
• Podlešáček 
• Dance klub při ZŠ Matice školské 
• Jitřenka 
• DDM Český Krumlov – Yalla 
• Mažoretky Panenky 
• Jumanah 
• M-TES 
• Notičky 
• DDM Týn n. Vltavou – Aerobic, Gymnastika, Taneční Maja 
• Dance Line 
• Dancing Dolls 
• Desperado 
• Lakomá Barka 
• Nedabyláčci 
• Empatie – centrum sociálních služeb 
• Mc Máj 
• Chatty girl 
• Marry girl 
• Klub afrických rytmů 
• Baby centrum Šikulka 
• Solerías 
• Damayanti 
• Orientální tance 
• Dancing Crackers 
• sestry Stupkovy 

Programem akce Bambiriáda 2011 návštěvníky po celou dobu provázel Miroslav Mareš 
(Jetel) z Agentury Kultur-Kontakt, který je zároveň náčelníkem 1. střediska Zálesák. 

Realizátor akce: 

o hlavním organizátorem celorepublikové akce Bambiriáda je ČRDM – Česká rada 
dětí a mládeže 

o regionálním garantem jihočeské akce Bambiriáda je RADAMBUK – Rada dětí 
a mládeže Jihočeského kraje. Organizační záležitosti zajišťoval štáb, jehož členy 
byli zástupci členských organizací RADAMBUKu. 
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Spolupracující instituce a organizace: 

• Jihočeský kraj – Krajský úřad České Budějovice  
• Statutární město České Budějovice 
• Městská policie České Budějovice 
• POLICIE ČR  
• Krajské vojenské velitelství České Budějovice 
• ZOO Hluboká nad Vltavou 
• Hvězdárna a planetárium České Budějovice 
• Jihočeské museum 
• Alšova jihočeská galerie 

 
 
 

Jednotlivé programové dny jihočeské Bambiriády 
 
 

Čtvrtek 26.5.2011 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v klubovnách, klubech, střediscích, místech 
působení jednotlivých sdružení a organizací 

• Jihočeská krajská organizace Pionýra – Františka Ondříčka, České Budějovice 
• 1. středisko ZÁLESÁK, Kanovnická 11, České Budějovice; 
• AZIMUT – Loděnice na Plavské, Rožnov, České Budějovice; 
• RC Rozárka – J. Čarka 1863/7, Suché Vrbné, České Budějovice 
• Pohodáři VSKH – Zahrádkářská kolonie u Sika, České Budějovice 
• ČTU – klubovny Stromovka za Kauflandem, České Budějovice 
• Kamarádi otevřených srdcí – zahrada u Sika, České Budějovice 
• DC – Tancuj a nedrob! – BAZILIKA, OC Igy, České Budějovice 
• Městská Charita Č. B. – Skuherského 70, České Budějovice 
• Městská Charita Č. B. – Okružní 1A, České Budějovice 

Současně od 14 hodin byla zahájena výstavba Bambiriádního městečka 
u Sportovní haly. Postupně se objevovaly další a další atrakce, vyrůstalo pódium, 
přibývaly i stany organizátorů, kteří na akci přenocovali. Těch bylo celkem přibližně 40. 
Některé disciplíny a prezentace sdružení byly připravovány až do pozdních večerních 
hodin. Pochopitelně byla postavena i první noční hlídka. V noci začalo pršet. 

 
 

Pátek 27.5.2011 

DEN PRO ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Probudily jsme se do pořádného lijáku, který kolem 7 hodiny ještě zhoustl. 
V těchto nehostinných podmínkách bylo úžasné, jak většina sdružení prokázala svoji 
akceschopnost a přizpůsobila se situaci. Jak později správně prohlásil Jetel z pódia – 
„správní táborníci jsou přece připraveni na to, že na táborech nemusí být vždy jen 
hezky“. 
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Bambiriáda se v letošním roce pro veřejnost oficiálně otevřela v 9 hodin ráno. 
Slavnostní zahájení proběhlo v 11 hodin na hlavním pódiu za účasti paní Evy 
Hampejzové, zástupkyně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; paní Jaroslavy 
Novákové z Národního institutu dětí a mládeže; paní Pavly Kubíčkové, zástupkyně 
hlavního regionálního partnera energetické společnosti E.ON Česká Republika, a.s.; 
pana Ing. Libora Mánka zastupujícího pojišťovnu Flexi životní pojištění; pana Ondřeje 
Šejtky reprezentujícího Českou radu dětí a mládeže; paní Jany Krejzové, zástupkyně 
Rady Jihočeského kraje; pana Václava Průchy, vedoucího oddělení mládeže 
a tělovýchovy a pana Vladimíra Kubáta, zástupce RADAMBUKu. 

Během dne mohli účastníci navštívit soutěžní disciplíny, které pro ně připravila 
jednotlivá sdružení, jako např. 1. středisko Zálesák; Česká tábornická unie; M-TES; 
Azimut – sdružení pro netradiční formy pobytu v přírodě; Pohodáři VSKH; Armáda ČR; 
Salesiánské středisko mládeže a další. 

Program páteční Bambiriády celý den provázely pódiová vystoupení, kterých bylo 
cca 60. Během těchto vystoupení mohli návštěvníci Bambiriády shlédnout např. country 
tance, jež předvedlo sdružení Desperado; dále taneční vystoupení ZŠ Malonty; 
Mažoretky Panenky; folkový koncert Lakomé Barky a mnoho dalších. 

V 15:00 hodin byl na pódiu vyhodnocen 3. ročník soutěže „Malá energetická 
akademie“, kterou vyhlásila společnost E.ON. Jednalo se o celoroční soutěž, která měla 
několik stupňů. Do této soutěže se mohly přihlásit velké i malé skupiny, třídní kolektivy 
a jednotlivci. Děti musely v jednotlivých stupních plnit úkoly. 

Nejprve byli vyhlášeni vítězové ve všech 
kategoriích 5. mise, jejichž úkolem bylo navštívit 
vodní elektrárnu. Soutěžící navštívili např. 
Jiráskův jez v Českých Budějovicích, vodní 
elektrárnu Lipno či Čeňkovu pilu na Vydře.  

Absolutním vítězem Malé energetické 
akademie v kategorie Jednotlivec se stal Tomáš 
Babický, který si mohl vybrat odměnu v hodnotě 
12 000 Kč. Tomáš si za danou částku pořídil 
horské kolo a fotoaparát. 

V kategorii Malá skupina se na prvním 
místě umístil rodinný tým Kliky, jež získal 
odměnu dle vlastního výběru v hodnotě 25 000 Kč. Rodinný tým si za uvedenou částku 
pořídil psací stoly a další nábytek do dětského pokoje. 

Vítězem kategorie Velká skupina se stal Turistický oddíl Ježci, který si mohl 
vybrat cenu v hodnotě 50 000 Kč. Oddíl si za tuto částku pořídil plachty na podsadové 
stany a stolní fotbálek. 

V kategorii Třídní kolektiv se na prvním místě umístil kolektiv 4.A ZŠ Nerudova, 
jež získal ceny v celkové hodnotě 25 000 Kč – pracovní sešity a další školní pomůcky, 
poukázku na školní výlet do Tábora a Chýnovské jeskyně. 

Při pátečním závěrečném losování konaném v 17:00 hodin byla také vyhodnocena 
soutěž STOP KYBERŠIKANĚ, jejímž organizátorem byla společnost E.ON. 

Doprovodným programem provázejícím Bambiriádu od pátku až do neděle bylo 
skládání hada Bamboše u stánku sdružení Koníček. Děti mohly tipovat, jaké délky bude 
had dosahovat při ukončení Bambiriády v neděli. 

I přes nepříznivé – dešťové počasí páteční Bambiriádu navštívilo 2 440 osob. 
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Sobota 28.5.2011 

DEN PRO RODIČE S DĚTMI 

Sobotní Bambiriáda určená nejen dětem, ale i jejich rodičům začala v 9 hodin. 
Program dne byl opět pestrý. Na pódiu se divákům představilo přibližně 50 souborů, 
mezi něž patřily např. Mažoretky Panenky; MC Máj; Dancing Crackers; Baby centrum 
Šikulka; Desperado; Klub afrických rytmů; Dance line a další. 

Soutěžní kartičky si děti mohly vyzvednout, stejně 
jako v pátek, na prezenci umístěné ve Sportovní hale. 
Losování cen probíhalo každou lichou hodinu, kdy sobotní 
slosování začínalo v 11:00 hodin a končilo v 17:00 hodin, 
kdy byl zároveň ukončen celý sobotní program. 

Oproti pátečnímu programu si děti mohly vyzkoušet 
jízdu na koni, poníkovi nebo na kánoi. Dále mohly navštívit 
lanové či vodácké aktivity, vyzkoušet si různá cvičení 
motoriky a paměti, lukostřelbu, tanec a další různé 
disciplíny. 

Počasí ani během sobotního dopoledne nebylo k organizátorům a návštěvníkům 
příznivě nakloněno, ale i přesto si cestu na Bambiriádu našlo 4 026 účastníků. 

 
 

Neděle 29.5.2011 

DEN PRO ZÁJEMCE 

V neděli Bambiriáda začala, stejně jako v sobotu, v 9 hodin. Oproti předchozím 
dnům (pátek, sobota) vysvitlo i sluníčko, které provázelo akci po celý den. Nedělní 
program na pódiu zajišťovaly sestry Stupkovy a sdružení M-TES, které divákům 
představilo různá taneční vystoupení. Nedělní losování ze soutěžních kartiček proběhlo 
v 11:00 a 13:00 hodin. Před ukončením Bambiriády ve 13:00 hodin byl vyhlášen 
konečný výsledek týkající se hada Bamboše. Na jeho výrobě se od pátku do neděle 
podílelo 226 dětí a had dosáhl délky 41 metrů. Ve 13:00 hodin se zároveň losovalo 
o hlavní cenu ze všech soutěžních kartiček, které děti do losovacího „osudí“ odevzdaly 
od pátku do neděle. Hlavní cenu, kterou byl poukaz na zájezd v hodnotě 5 000 Kč dle 
vlastního výběru, do soutěže věnovala společnost CK ATIS. 

Nedělní Bambiriády se zúčastnilo 3 310 návštěvníků. 

Na konec Bambiriády v neděli volně navazoval Dětský den, jehož pořadatelem 
byly organizace YAMAHA, HELEN DORON a MC VIKTORY. Program Dětského dne byl 
situován do prostor Sportovní haly. 
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Návštěvnost Bambiriády 
 
 
ČTVRTEK 26.5.: 

Den otevřených dveří – 574 účastníků  
 
PÁTEK 27.5.: 

Den pro školy a školní družiny – 2 440 účastníků 
 
SOBOTA 28.5.: 

Den pro rodiče s dětmi – 4 026 účastníků 
 
NEDĚLE 29.5.: 

Den pro zájemce – 3 310 účastníků 
 
 
CELKEM: 10 350 účastníků 
 
 
Na pořádání Bambiriády se podílelo 287 organizátorů. Během tří dnů (pátek – neděle) 
proběhlo na pódiu 70 vystoupení, během nichž se účastníkům akce představilo 
839 účinkujících. 


