
* M - centrum pro mladou rodinu, o.s.  - www.mc-maj.com  

* ČTU - T. O. DESPERADO www.desperado.wz.cz.  

* 1. středisko Zálesák - www.1strediskozalesak.cz  

* Jihočeská krajská organizace Pionýra - www.jihocesky-pionyr.cz  

* Rodinné centrum Emanuel, o.s. - www.rcemanuel.cz  

* Česká tábornická unie -  VELKÁ RADA OBLASTI JIHOČESKÉ - www.ctu-jihoceska.cz  

* Koníček, o.s. – www.konicekcb.webnode.cz/  

* Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže České Budějovice - www.sasmcb.cz  

* Kamarádi otevřených srdcí - www.kamaradiotevrenychsrdci.cz  

* POHODÁŘI VSKH - www.pohodari.vskh.cz  

* RC ROZÁRKA - www.rozarka.com.  

* RS Nadoraz, o.s.  

* M- tes - www.m-tes.cz  

* AZIMUT -  http://azimut8.eu 
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* E.ON, s.r.o 

* Pojišťovna České spořitelny  

* Krajské vojenské velitelství České Budějovice 

* ECOBAT s.r.o.  

* THEIA - občanské sdružení 

* Europe Direct České Budějovice 

* VERBSON s.r.o. – Hřiště BezBot 

*Městská policie České Budějovice 

 

 





































 

Návštěvnost: 
 

Čtvrtek 24.5.2012 
Den otevřených dveří v klubovnách, klubech, střediscích a loděnicích – 129 návštěvníků 
 
Pátek 25.5.2012 
Den pro školy a školní družiny - 2 000 návštěvníků 
 
Sobota 26.5.2012 
Den pro rodiče s dětmi  - 2 700 návštěvníků 
 
Neděle 27.5.2012 
Den pro zájemce  - 800 návštěvníků 
 

CELKEM: 5 629 návštěvníků 
 







   

 

Zvýhodněné vstupy na vstupenku Bambiriády poskytli: 
 

V Českých Budějovicích Bambiriádu finančně podporovali:  

Ceny do losování na pódiu věnovali: 



*Záštitu nad akcí přijali hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a 
primátor Statutárního města České Budějovice Mgr. Juraj Thoma.  

*Regionálním generálním partnerem byl i v letošním roce E.ON Česká 
republika, s.r.o., regionálními partnery Jihočeský kraj, Statutární 
město České Budějovice, Park exotických zvířat o.p.s. Dvorec, 
LIPENSKO s.r.o., Hopsárium - svět rodinné zábavy a společnost ECOBAT 
s.r.o.  

*Mediálními regionálními partnery byli Hitrádio Faktor, TV GIMI, a. s., 
Český rozhlas Č.Budějovice, Českobudějovický deník a 
WWW:NEJLEPSI-ADRESA.CZ.  

*Akci v regionu podporovali Krajské vojenské velitelství České 
Budějovice, Městská policie České Budějovice, Krajské ředitelství 
policie Jihočeského kraje, Dopravní podnik města České Budějovice a 
Mercury centrum. 

 



Rada dětí a mládeže Jihočeského 
kraje děkuje všem organizátorům – 
dobrovolníkům, kteří se podíleli na 
přípravě a organizaci akce. Patří jim 
velký dík za to, že věnují svůj volný 
čas práci pro děti a mládež.  

Děkujeme také všem sponzorům, 
ostatním účastníkům, návštěvníkům 
za jejich přízeň a za rok se těšíme na 
další setkání na Bambiriádě 2013 
v Českých Budějovicích. 
 



RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje  
Sídlo: Lannova 63, 370 01 České Budějovice 
Kontaktní adresa: Husova 622/45, 370 05 České Budějovice  
  
IČO: 26516519 
Registrace u MV ČR Číslo: VS/1-1/45896/01-R  
Číslo b.ú.: 572 644 389 / 0800  
  
Mobil: 775 644 101 předseda, 775 644 003 kancelář  
E-mail: info@radambuk.cz , kancelar@radambuk.cz 
Web: http://www.radambuk.cz 
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