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    Tisková zpráva č. 2  České Budějovice 16.dubna 2012 

2. Štáb Bambiriády 2012 

Ve čtvrtek 12.dubna 2012 pořádala Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje v 18.00 hodin v budově 
Jihočeské krajské organizace Pionýra, Husova 45 2. schůzku Štábu Bambiriády v Č. Budějovicích. Rada 

dětí a mládeže Jihočeského kraje je regionálním pořadatelem celorepublikové akce, 
pořádané Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) www.crdm.cz.  Hlavním cílem Bambiriády 
zůstává i nadále tradiční prezentace celoroční činnosti dětských organizací. Letošní ročník 
je již 14. ročníkem. 

Předseda Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje Petr Novák informoval o jednáních, které probíhají k 
zajištění Bambiriády v Č. Budějovicích. Bambiriáda 2012 se připojí k vyhlášenému roku Evropského roku 
aktivního stárnutí a mezigenera ční solidarity 2012 , ústředním tématem bude " Nadšení i zkušenost".  
Akce se bude v Českých Budějovicích konat v areálu u Sportovní haly ve dnech 25. - 27. kv ětna 2012 , 
ve čtvrtek 24. května 2012 otevřou návštěvníkům sdružení své klubovny, kluby, střediska a loděnice.  
 
Bambiriádu slavnostně zahájí v pátek 25. května 2012 zástupci Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje 
spolu s pozvanými hosty z MŠMT, ČRDM, Jihočeského kraje, Magistrátu města Č. Budějovice, se zástupci 
Armády ČR a společnosti E.ON. Záštitu nad akcí p řijali  hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a 
primátor Statutárního města České Budějovice Mgr. Juraj Thoma. Regionálním generálním partnerem 
bude 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 budou Hitrádio Faktor, TV GIMI, a. 
s., Český rozhlas Č.Budějovice a Českobudějovický deník. Akci v regionu podporují Krajské vojenské 
velitelství České Budějovice , Městská policie České Budějovice, Krajské ředitelství policie Jihočeského 
kraje, Dopravní podnik města České Budějovice a Mercury centrum. 
 
Návšt ěvní doba:  
Pá 25.5.2012 8.00 - 17.00 hod. 

So 26.5.2012 9.00 - 17.00 hod. 

Ne 27.5.2012 9.00 - 13.00 hod. 
 
Akce se zúčastní členská sdružení Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje a další subjekty. 
 
Prezentující sdružení Rady d ětí a mládeže Jiho českého kraje:  

• 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. - http://konicekcb.webnode.cz/  
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• 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  
 

Další ú častníci (sponzo ři a nečlenská sdružení): 
• E.ON, s.r.o.  
• Pojišťovna České spořitelny  
• Krajské vojenské velitelství České Budějovice  
• ECOBAT s.r.o 
• THEIA - občanské sdružení  
• Europe Direct České Budějovice 
 

Program České Bud ějovice - bude upřesněn v průběhu příprav Bambiriády 
Čtvrtek 24. 5. 2012 
Den otevřených dveří v klubovnách, klubech, střediscích a loděnicích více informací na www.radambuk.cz 
- Bambiriáda. 
 
Pátek 25. 5. 2012 
Den pro školy a školní družiny  
8.00 hod. - otevření Bambiriádního městečka  
8.30 hod.  - začátek programu na pódiu  
9.30 hod.  - slavnostní zahájení s hosty na pódiu  
11.00 hod.  - losování cen na pódiu  
13.00 hod.  - losování cen na pódiu  
15.00 hod.  - losování cen na pódiu  
16.30 hod.  - vyhlášení vítězů soutěže Malá energetická akademie 2011 - 2012 - E.ON - www.energeticka-
akademie.cz  
17.00 hod.  - losování cen na pódiu, konec programu páteční Bambiriády  
 
Sobota 26. 5. 2012 
Den pro rodiče s dětmi  
9.00 hod.  - otevření Bambiriádního městečka  
10.00 hod.  - ocenění dobrovolníků na pódiu  
11.00 hod.  - losování cen na pódiu  
13.00 hod.  - losování cen na pódiu  
15.00 hod . - losování cen na pódiu  
15.30 hod.  - vyhlášení výsledku rekordu ve sběru vybitých baterií - ECOBAT s.r.o.  
16,30 hod.  - vystoupení pěvecko- taneční  teenage skupiny Mirage  
17.00 hod.  - losování cen na pódiu, konec programu sobotní Bambiriády  
 
Neděle 27. 5. 2012 
Den pro zájemce  
9.00 hod.  - otevření Bambiriádního městečka  
10.00 hod.  - vyhlášení soutěže "Řekněme STOP VÝTRŽNICTVÍ" - Theia, o.s.  
11.00 hod . - losování cen na  podiu  
13.00 hod.  - losování cen na pódiu, losování hlavní ceny, konec Bambiriády 2012  
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Pátek, sobota, ned ěle: 
aktivní přehlídka možností pro volný čas, pódiová vystoupení, hry s westernovou tématikou, opičí dráhy, 
ukázky vojenské techniky, prezentace AČR, expozice tábornické činnosti s outdoorovým programem, 
lezecká stěna, ukázky tábornických dovedností, živé Člověče nezlob se, lanové aktivity, lezecké sítě, jízda 
na koni, deskové a fantasy hry, výroba hada Bamboše (překonání délky z minulého ročníku Bambiriády), 
hry se zvířecí tématikou  a řada dalších soutěží a ukázek.  
 
Sobota 9.00 - 15.00 hod.   
Město České Bud ějovice se pokusí ve spolupráci s neziskovou spole čností ECOBAT o p řekonání 
národního rekordu ve sb ěru použitých baterií.   Pokud máte doma vybité baterie z MP3 přehrávače, z 
elektrických hraček či jiných spotřebičů, přineste je a připojte se tak k rekordmanům. 
 
Zájemci o pódiová vystoupení mohou kontaktovat agenturu Kultur – Kontakt na e-mail mares@kultur-
kontakt.cz . Informační servis a komunikaci s médii během akce bude zajišťovat členské sdružení Rady 
dětí a mládeže Jihočeského kraje M - tes.  

Termín příštího jednání  Štábu Bambiriády je 24.dubna 2012 v 17 hodin, v budově JčKO Pionýra, Husova 
45, Č. Budějovice.  

Podrobnosti o přípravách a průběhu akce nejen v Českých Budějovicích se lze dozvědět na webech 
www.bambiriada.cz nebo www.radambuk.cz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Petr Novák, Mgr. Kateřina Babická 
        Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 


