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    Tisková zpráva č. 3  České Budějovice 14.5.2012 

Bambiriáda již za 10 dní!! 

14. ročník celorepublikové akce Bambiriáda trvá od 24. do 27. května 2012 . 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. 

Rada dětí a mládeže Jiho českého 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.  

Bambiriáda 2012 se připojí k vyhlášenému roku Evropského roku aktivního stárnutí a 
mezigenera ční solidarity 2012 , ústředním tématem bude " Nadšení i zkušenost".  Slovo 
nadšení reprezentuje mladší a zkušenost starší věkovou skupinu návštěvníků. Bambiriáda 

chce přispět k propojení světa dětí a těch „dříve narozených“. Rodiče a prarodiče budou mít na Bambiriádě 
možnost zapojit se do různých soutěžních disciplín, které jsou pro ně připravené. 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. Návštěva Dne otevřených dveří 
přiblíží činnosti jednotlivých sdružení, rozšíří obzory a nabídne řadu možností, jak mohou děti efektivně a 
příjemně strávit svůj volný čas.  
 
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. 
 
Bambiriádu slavnostn ě zahájí  v pátek 25. května 2012 zástupci Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje 
spolu s pozvanými hosty z MŠMT, ČRDM, Jihočeského kraje, Statutárního města Č. Budějovice, se 
zástupci Armády ČR, společnosti E.ON a Pojišťovny České spořitelny. 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. 
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Akce se zúčastní členská sdružení Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje a další subjekty. 

Prezentující sdružení Rady d ětí a mládeže Jiho českého kraj:  

• M - centrum pro mladou rodinu, o.s.   - www.mc-maj.com - v sobotu 26.5.2012 - opičí dráha pro 
nejmenší dětí.  

• ČTU - T.O.DESPERADO - hry pro děti s westernovu tématikou (hod podkovou, hod lasem, skoky 
přes řeku, rybolov, ukázky Mix line dance, ukázky trikového lasování -  www.desperado.wz.cz.  

• 1. středisko Zálesák  - www.1strediskozalesak.cz - expozice tábornické činnosti s outdoorovým 
programem, morseova abeceda, uzle, stopy, azimut, stromy, tábornické ukázky - bivak, ohniště , 
vybavení, ukázka elektrárny z obnovitelných zdrojů, zdatnost - pyramida. 

• Jiho česká krajská organizace Pionýra  - www.jihocesky-pionyr.cz - drobné soutěže, ukázky z 
činnosti oddílů a klubů. 

• Rodinné centrum Emanuel, o.s.  - www.rcemanuel.cz - v sobotu 26.5.2012 - živé Člověče nezlob 
se, drobné hry. 

• Česká tábornická unie -  VELKÁ RADA OBLASTI JIHO ČESKÉ - www.ctu-jihoceska.cz - drobné 
soutěže, ukázky tábornických dovedností, ukázky z činnosti oddílů, klubů.  

• Koníček, o.s.  - http://konicekcb.webnode.cz/ - hry se zvířecí tématikou, výroba hada Bamboše, 
překonání délky z akce Bambiriáda 2011.  

• Salesiánské st ředisko mládeže - d ům dětí a mládeže České Bud ějovice  - www.sasmcb.cz - 
drobné soutěžní disciplíny pro děti a mládež, opičí dráha. 

• Kamarádi otev řených srdcí - www.kamaradiotevrenychsrdci.cz  
• POHODÁŘI VSKH - www.pohodari.vskh.cz - expozice tábornické činnosti s outdoorovým 

programem, STROM ŽIVOTA. 
• RC ROZÁRKA  - www.rozarka.com.  
• RS Nadoraz, o.s.  - čajovna.  
• M- tes  - www.m-tes.cz - soutěže. 
• AZIMUT -  http://azimut8.eu - expozice tábornické a vodácké činnosti s outdoorovým programem, 

lanové aktivity, lezecké sítě, jízda na koni, ukázka činnoti klubu ČERVENÝ DRAK - deskové a 
fantasy hry.  

Další ú častníci: 

• E.ON, s.r.o.  - Na co se mohou návštěvníci těšit? Bude pro ně připravena vědomostní hra o 
energetice, "energetické" Člověče nezlob se. Ten, kdo svoji figurku přes několik úskalí dotazů na 
téma šetření energií dostane do cíle, bude odměněn malým dárkem. Pro ty technicky zdatnější 
bude připravena stolní hra "Boffin 100", která nabízí možnoti sestavení sta projektů, např. rádio, 
větrák, siréna, lampička atd. Do Č. Budějovic přijede E.ON Energy truck v pátek a neděli se 
speciálním programem, kde představí dobrodružnou hru MisePlus+,  ti odvážnější se budou moci 
stát ihned agentem a zachránit zemi před Energožrouty. Podrobnosti na www.miseplus.cz/hra/ . 
Seznámíme vás také s projektem Energie pro děti, např. Malá energetická akademie 
www.energeticka-akademie.cz , kterým přispíváme k smysluplnému využití volného času dětí a 
mládeže.   

• Pojiš ťovna České spo řitelny  - generální partner Bambiriády 2012 - volné malování na  Obr - roli, 
surf simulátor,  malování a slepování čepiček, fotografování do soutěže Tvoříme s Flexi. 

• Krajské vojenské velitelství České Bud ějovice  - http://www.kvvcb.army.cz - ukázky bojové 
techniky - obrněná vozidla, automobilová technika, ruční palné zbraně, soutěže pro děti, 
prezentace armády. 
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• ECOBAT s.r.o.  - www.ecobat.cz - rekord ve sběru baterií,  projekt Ecocheese - 
www.ecocheese.cz -  zaměřený na širokou veřejnost, má za cíl, naučit rodiny, ale i jednotlivce 
sbírat vybité baterie v domácnostech. K tomu mají také posloužit  sběrné nádoby Ecocheese, které 
bude firma na akci rozdávat účastníkům Bambiriády. Plakát Bambiriáda 2012- rekord ve sběru 
použitých baterií 

• THEIA - ob čanské sdružení  - www.theia.cz - soutěže zaměřené na preventivní témata. 
• Europe Direct České Bud ějovice - www.europe-direct.cz - v pátek 25.5.2012 - velkoformátové 

puzzle Evropy, hod míčkem na hvězdičku, kolo štěstí - soutěže o drobné ceny. Informační 
materiály o Evropě a EU pro rodiče, děti a učitele. 

• VERBSON s.r.o.  - www.bezbot.cz - prezentace aktivit Hřiště BezBot, kvízy, minibludiště. 
 
Program  
 

Čtvrtek 24. 5. 2012 
Den otevřených dveří v klubovnách, klubech, střediscích a loděnicích  
ČTU - VELKÁ RADA OBLASTI JIHOČESKÉ - klubovny Stromovka, 15,00 - 18,00 hodin, ukázky zázemí 
oddílů, ukázky činnosti a historie oddílů.  
Jihočeská krajská organizace Pionýra - Husova 45, Č. Budějovice, 17.00 - 18.00 hodin, ukázky zázemí 
oddílů, činnost tanečního oddílu.  
POHODÁŘI VSKH, Kamarádi otevřených srdcí, RC ROZÁRKA - Zahrádkářská kolonie u Sika, České 
Budějovice, sjezd z Nádražní ulice, nedaleko zastávek MHD Strakonická, Möbelix. Cesta značená od Sika 
10.00 - 16.00 hodin. Expozice tábornické činnosti, zookoutek, improvizované hřiště s možností účasti na 
skupinových hrách.  
AZIMUT - Loděnice Plavská, Rožnov, 9.00 - 16.00 hodin, jízda na lodích, hry na hřišti a v klubovně.  
 
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  
13.10 hod.  - Bezvadydivadlo - Válka o korunu + ukázka muzikálů  
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  
Vystoupení na pódiu: Jitřenka, Pěvecký soubor Čestice, Podlešáček, Zasepozdě, Country tance, TŠ 
Merlin, Slavíčci z Hluboké, Black Sparkle, Sandra, Aneta a Markéta, GD Team, Orientální tance, Gipsy 
Music, Gipsy reflex, Danceline studio, Cvičení a tancování kluků a holek, Aerobik, Maja 1, Gymnastika, 
Orientální tanečnice studia Oáza, Dancing dolls, Spiral dance M- tes.  
 
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  
14.00 - 15.00 hod.  Veselá taškařice klauna Huga a kouzlícího fakíra Petra Brauna, vystoupení tanečního 
souboru OÚ Rapšach Trnky Brnky  
15.00 hod . - losování cen na pódiu  
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15.30 hod.  - vyhlášení výsledku rekordu ve sběru vybitých baterií - ECOBAT s.r.o.  
16.20 hod. -  Bezvadydivadlo - Pes Baskervilský  
17.00 hod.  - losování cen na pódiu, konec programu sobotní Bambiriády  
17.10 - 17.30 -  vystoupení pěvecko- taneční  teenage skupiny Mirage  
Vystoupení na pódiu: TŠ Merlin, Nedabyláčci, Pistolnická show Rychlého Kelta, Danceline studio, Klub 
afrických rytmů, MC Máj, Orientální tanečnice, Sandra, Aneta a Markéta, GD Team, Zumba kroužek, Baby 
centrum Šikulka, Desperado mix line tance, Hnědý vlk ukázka trikového lasování,  Solerías, Trnky Brnky 
Rapšach.   
 
Neděle 27. 5. 2012 
Den pro zájemce  
9.00 hod.  - otevření Bambiriádního městečka  
9.00 - 9.45 - Lakomá Barka  
10.00 hod.  - vyhlášení soutěže "Řekněme STOP VÝTRŽNICTVÍ" - Theia, o.s.  
10.35 - Moonbeans - Sestry Stupkovy s Tomášem Širokým  
11.00 hod . - losování cen na  podiu  
13.00 hod.  - losování cen na pódiu, losování hlavní ceny, konec Bambiriády 2012  
Vystoupení na pódiu:  Danceline studio, Moonbeans, Sedmikrásky, Kateřina Bošková a Monika Jirsová, 
Move 21.   
 
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, STROM ŽIVOTA.  
 
AKCE DOPROVÁZEJÍCÍ BAMBIRIÁDU:  
• Vyhodnocení 4. ročníku soutěže Malá energetická akademie 2011 – 2012 - E.ON  v pátek 25.5.2012 

od 16.30 (vyhlášení vítězů 5. stupně a celkového vítěze soutěže v jednotlivých kategoriích). Soutěž je 
určena pro děti a mládež Jihočeského kraje, kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a 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. Celkový počet soutěžících v letošním školním 
roce byl 811, z toho 213 v Jihočeském kraji. 

• Vyhlášení soutěže STOP V´ÝTRŽNICTVÍ Theia, o.s.  –neděle. 
• Losování cen na pódiu - každá lichá hodina - 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 hodin na pódiu. Losování o 

hlavní cenu proběhne v neděli ve 13.00 hodin. Ceny do losování připravili E.ON, AČR, Park exotických 
zvířat o.p.s. Dvorec, LIPENSKO s.r.o. a Hopsárium - svět rodinné zábavy. 

• Bambiriádní volejbalový turnaj , který v sobotu 26.5.2012 pořádá od 18.30 hodin pro organizátory 
Bambiriády Česká tábornická unie – VELKÁ RADA OBLASTI JIHOČESKÉ. 

• Bambidivadlo  je zastoupeno Bezvadydivadlem občanského sdružení Koníček v pátek a sobotu. 
• Celostátní fotografická sout ěž na téma Nadšení i zkušenost, kterou připravila Česká rada dětí a 

mládeže s dětským serverem Alík.cz a Rajče.net. Soutěže se mohou zúčastnit všichni návštěvníci 
Bambiriády , kteří zašlou snímek z akce zachycující děti spolu s dospělými při tvořivé činnosti. 
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• Pro aktivní účastníky Bambiriády čekají volné a zvýhodn ěné vstupy  do do Hopsária v Č. Budějovicích, 
Hřiště Bezbot a Parku exotických zvířat Dvorec. 

• Prezentace projekt ů České rady d ětí a mládeže –  
� Kamchodit.cz  – jedná se o interaktivní mapu, na které se děti a rodiče mohou 

dozvědět, kde v jejich okolí bydliště lze trávit volný čas.  
� Kecejme do toho  – strukturovaný dialog mládeže se snaží vytvořit možnost pro 

mladé lidi, jak jednoduše vyjádřit svůj názor na věci, které se jich přímo dotýkají.  
� Dobrovolnický projekt , 72 hodin – Ruku na to!,  jehož cílem bude ve dnech 12 až 

14. října – během tří dnů neboli dvaasedmdesáti hodin motivovat co nejvíce 
dobrovolnických skupin, aby vyvíjely nějakou prospěšnou činnost.  

� Karty mládeže EURO<26 (dále jen KM) - mezinárodní identifikační průkaz pro 
mladé. Mohou je získat všichni mladí lidé ve věku od 5 do 30 let včetně (tedy 
nejen studenti). Slevy a výhody nabízí ve více než 35 zemích Evropy. Na 
Bambiriádě budou mít návštěvníci možnost ve stanu Infobodu Bambiriády zakoupit 
karty se slevou 75% (současná cena karet je 200 Kč), takže za 50 Kč. 
Organizátoři Bambiriády a členové Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje získají 
kartu zcela zdarma. Zájemci si mohou přinést fotografii nebo se nechat vyfotit a 
fotografii vytisknou na místě. Podrobnější informace o KM (a seznam všech slev 
poskytovaných v ČR) ke stažení na http://www.euro26.cz , případně (všechny 
slevy v Evropě) na http://www.eyca.org. 

• Město České Budějovice se pokusí ve spolupráci s Radou dětí a mládeže Jihočeského kraje a s 
neziskovou společností ECOBAT o překonání 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. Sběr bude probíhat v sobotu od 9.00 15.00 hodin. Výsledky budou 
vyhlášeny na pódiu v 15.30 hodin komisařem Agentury Dobrý den. Nejlepší rekordmani ve sběru budou 
odměněni!   

 
V prezenci si děti vyzvednou startovní průkaz, do kterého jim organizátoři zaznamenají návštěvu na jejich 
disciplíně. Při ukončení návštěvy Bambiriády děti odevzdají vyplněný startovní průkaz v prezenci a 
dostanou malou odměnu. Kompletně vyplněný startovní průkaz bude zařazen do slosování o ceny, které 
probíhá každou lichou hodinu na pódiu.  
 
Na pódiová vystoupení je p řihlášeno 653 ú činkujících s 60 programy z 26 sdružení či soubor ů. 
Pódiová vystoupení zajišťuje Agentura Kultur – Kontakt - www.kultur-kontakt.cz, programem Bambiriády 
nás provede moderátor Miroslav Mareš.  
 
Informa ční servis a komunikaci s médii  během akce bude zajišťovat členské sdružení Rady dětí a 
mládeže Jihočeského kraje M - tes.  
 
Tak neváhejte a přijďte se k nám podívat !! Všechny vstupy jsou zdarma !! 
 
Další informace lze nalézt na adresách www.bambiriada.cz nebo na www.radambuk.cz. 
 
 
 
 
        Petr Novák a Mgr. Kateřina Babická 
        Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 


