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BAMBIRIÁDA   ČESKÉ BUDĚJOVIC E 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA  
V termínu od čtvrtka 24. května do neděle 27. května se v Českých Budějovicích, stejně jako          

v dalších dvaceti sedmi městech České Republiky, uskutečnila prezentace činnosti občanských sdružení, 
středisek volného času a dalších organizací, které pracují ve volném čase s dětmi a mládeží - 
BAMBIRIÁDA.  

V krajském městě Jihočeského kraje, Českých Budějovicích,  
se tato přehlídka uskutečnila již po osmé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Význam a cíle jihočeské Bambiriády 
 

Cílem této již tradiční přehlídky neziskových organizací z celého Jihočeského kraje, které pracují 
s dětmi v jejich volném čase, bylo především přispět k rozšiřování povědomí dětí, mládeže, rodičů a další  
veřejnosti o možnostech aktivit pro děti a mládež v jejich volném čase. 
 Bambiriáda byla zároveň možností pro širší a soustředěnou prezentaci neziskových volnočasových aktivit 
směrem k odpovědným představitelům Jihočeského kraje, zástupcům měst a obcí a také k podnikatelskému 
a komerčnímu sektoru v kraji a ukázala potřebu a priority v posilování podpory volného času dětí a mládeže 
ze strany státu, kraje, obcí a podnikatelského a komerčního sektoru za jediným a hlavním záměrem - 
zvyšovat míru společenské odpovědnosti za výchovu dětí a mládeže. 
     Neméně podstatná byla také skutečnost, že Bambiriáda umožnila soustředěné setkání zástupců dětských 
a mládežnických organizací z Jihočeského kraje a jejich členů - dětí a mládeže. Tento kontakt přispěje k 
vzájemnému bližšímu poznávání specifik jednotlivých organizací a umožní navazování nových 
kooperačních vztahů a ukáže nové možnosti další spolupráce organizací dětí a mládeže. 
Ve výše uvedeném smyslu z velké části jihočeská Bambiriáda svoje úkoly naplnila a podpořila ústřední 
motto letošní Bambiriády: "Každý jsme jiný,všichni rovnoprávní" 
 
  Letos nově se na Bambiriádě objevil projekt SPOLEČNĚ PŘES PŘEKÁŽKY , tento projekt zapojuje 
zdravotně postižené děti a mládež do nabídky volno časových akcí pro zdravé děti.Na Bambiriádě se za 
tento projekt zúčastnilo 240 lidí z různých organizací. 
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• ÚSP Empatie, ČB 
• domov PETRA  a Základní škola speciální Mačkov 
• Dětský stacionář Světluška, ČB 
• Základní škola pro ZP, Český Krumlov 
• Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Jindřichův Hradec 
• Speciální škola pro sluchově postižené, Riegrova 1, ČB 
• Speciální škola Štítného, ČB 

 
 
                                                                                                       
Akce se v Českých Budějovicích uskutečnila pod záštitami 
  
- hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka  
- primátora Statutárního města Českých Budějovic Mgr. Juraje Thoma  
                                                                                     

Přehled organizací dětí a mládeže, které se Bambiriády zúčastnily 

• AZIMUT – sdružení pro netradiční formy pobytu v přírodě  

• Salesiánské středisko mládeže - DDM  

• 1.středisko - Zálesák 

• ATOM – Asociace turistických oddílů mládeže 

• M-tes 

• Jihočeská krajská organizace PIONÝR  

• ČTU - Česká tábornická unie   

• Českobudějovická kynologická společnost 

• Dům dětí a mládeže v Českých Budějovicích 

• M-Centrum pro mladou rodinu  

• hasiči SDH Nové Homole 

 

Pódiová vystoupení: 

• M-TES 
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• Dům dětí a mládeže Veselí nad Lužnicí  

• ZŠ a MŠ Malonty                                 

• ZŠ Matice školské 

• sestry Stupkovy 

• MC Máj 

• Časpv Žirovnice 

• a jiné…. 

• autogramiáda s fotbalistou Karlem 
Poborským 

 

Regionální partneři s živou prezentací na ploše: 

• E.ON Česká republika               

• Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 

 

Realizátor akce: 
Regionálním garantem jihočeské Bambiriády je Rada dětí a 
mládeže Jihočeského kraje (RADAMBUK). Organizační 
záležitosti zajišťuje štáb, který je složen ze zástupců členských 
organizací RADAMBUKu. 

 
Spolupracující instituce a organizace  
 

• Jihočeský kraj – Krajský úřad České Budějovice 

• Statutární město České Budějovice 

• Sportovní hala České Budějovice 

• Městská policie České Budějovice 

• POLICIE České republiky  

 

Mediální spoluprací se na prezentaci Bambiriády v Českých Budějovicích podíleli: 
  
Hit rádio Faktor, Deníky Bohemia, Rádio Kiss Jižní Čechy, Česká televize, Český rozhlas 1-radiožurnál, 
Český rozhlas 2, Maminka,Mateřídouška, Betynka, děti a my, Sluníčko, Junior, moje rodina, žena-in, moje 
noviny 

 

Jednotlivé programové dny jihočeské Bambiriády 
 

Čtvrtek 24. května 2007  
(Dny otevřených dveří v organizacích dětí a mládeže) 

 
Samotnému hlavnímu programu Bambiriády předcházel čtvrteční Den otevřených dveří v organizacích a 
zařízeních pro děti a mládež v Českých Budějovicích. Dnů otevřených dveří se zúčastnilo  přes 211 
návštěvníků. 
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Dnů otevřených dveří v zařízeních pro děti a mládež České Budějovice se zúčastnily organizace: 
 
- Dům dětí a mládeže v Č. Budějovicích- ukázky kluboven, tanečních, modelářských a jiných kroužků. 
- Azimut – loděnice Rožnov, ČB- teoretické i praktické ukázky vodáctví 
- ČTU – Česká tábornická unie – klubovna Dlouhá louka, ČB – návštěva klubovny, hry, vyrábění 
- 1.středisko Zálesák- Kanovnická 11, ČB- prohlídka klubovny, kronik a vyzkoušení her venku i vevnitř 
 
Mezitím se připravovala plocha zázemí akce: 
Od rána se provádělo poslední sečení trávy a úklid prostor. 
Postupně se objevilo na místě technické vybavení (elektrický rozvaděč, odpadový kontejner, chemické WC) 
V 9 hodin přijela vojenská polní kuchyně zapůjčená obětavě z VÚ Bechyně, která pak v průběhu 
zajišťovala stravu organizátorů spolu s armádou ČR.   
Atrakce sdružení a stanové městečko pořadatelů se začalo stavět ve 12 hodin.  
Od 17 hodin rostlo v kvapíkovém tempu doposud největší pódium, jaké Bambiriáda zažila. 
Do pozdních večerních hodin ještě někteří dolaďovali své disciplíny a přístřešky. 

 
Pátek 25. května 2007 

(První den hlavního programu jihočeské Bambiriády) 

První den letošní Bambiriády byl slavnostně 
zahájen ve 11 hodin za účasti hostů: Ing. Bc. 
Marie Hrdinová – uvolněná členka rady 
Jihočeského kraje pro školství, mládež, 
tělovýchovu a zaměstnanost Rudolf Vodička 
– náměstek primátora pro školství, kulturu, 
zdravotnictví a sociální věci Mgr. Václav 
Průcha – vedoucí oddělení mládeže, 
tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Bc. 
Petr Podhola – komise pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost Magistrátu města 
Magnus Alexander Brandau – zástupce 
hlavního sponzora – E.ON p. Mareš – za 

Generali Pojišťovna a.s., ale už od  samého rána přišla řada škol nejen z Českých Budějovic, ale i 
z okolí, kde žáci buď vystupovali na pódiu, nebo se také zapojili do soutěžení.Dopoledne byl 
připraven program pro školy a odpoledne pak přišla většina rodin s dětmi, kteří zde strávili pěkné 
odpoledne. 

Dále probíhalo Bambidivadlo (pod vedením pana Pavla Petrovského,vedoucího divadelního 
souboru Lanovka, kde již druhým rokem pořádají přehlídku dětských souborů,kde si zahráli 
všichni, a to i diváci.Vystupovaly zde soubory, jejichž členy jsou i handicapované děti) 

V průběhu dne se zde objevili i mladí novináři, kteří obcházeli jednotlivá sdružení a svými články 
se snažili lidem přiblížit, co se v jednotlivých sdruženích děje a jaké jsou aktuální novinky 
z Bambiriády. 

Letošní osmý ročník Bambiriády se mimořádně vydařil. Krásné počasí přilákalo mnoho 
návštěvníků, takže jednotlivé hlídky na stanovištích měly stále co dělat. Soutěžilo se o malé 
sladkosti až po hodnotnější ceny jako jsou batohy. Velice zajímavým stanovištěm byla společnost 
Radambuk, která prezentovala projekt s názvem „Společně přes překážky“. V rámci projektu si 
mohli návštěvníci vyzkoušet, co obnáší jezdit na vozíku, chodit o berlích či být slepý. 

Sobota 26. května 2007 
 (Druhý den hlavního programu jihočeské Bambiriády) 
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V sobotu se Bambiriáda rozrostla o několik dalších sdružení, například hasiči z SDH Nové Homole, kteří 
předvedli cvičné zásahy a které si pak sami návštěvníci mohli na vlastní kůži vyzkoušet. Další sdružení 
které se k nám připojilo bylo M-centrum, neboli mateřské centrum, které mělo připraveno program  
nejen pro maminky,ale i zbytek rodiny, mohli jsme si vyzkoušet různé dovednostní hry. 
Na sobotním programu byl dále připraven turnaj v kelímcích, a stejně tak jako v pátek bylo stále připraveno 
losování na pódiu v každou lichou hodinu,kde děti i všichni soutěžící mohli vyhrát spoustu zajímavých cen 

 

Neděle 27. května 2007 
(Třetí den hlavního programu jihočeské Bambiriády) 

V neděli děti mohly soutěžit až do 1.hodiny odpolední, 
po které následovalo slavnostní zakončení na jejímž 
závěru byla vylosovaná celková vítězka Žanna 
Akopodžanová, která si odnesla vnitrostátní zájezd jako 
hlavní cenu.Dále pak proběhlo předávání březových 
lístků a letošní Bambiriáda 2007 byla u konce. 
 

Chtěli bychom poděkovat všem organizátorům, zúčastněným, hostům, vystupujícím, celému štábu 
a naší armádě z Bechyně, v zastoupení kuchařského teamu - Martin Vicány, Marek Strýcovský, 
Pavel Hroch a Petr Juriga za to, že nás dobře nakrmili. A teď trochu čísel. Počet lidiček, kteří 
prošli letošní Bambiriádou je 17 446 a potýkali se s 94 disciplínami, které jim připravilo 280 
organizátorů z 15 organizací. 

 
 

Statistika návštěvnosti jihočeské Bambiriády 

Čtvrtek 24.05.2007 

-dny otevřených dveří    211  návštěvníků 

Pátek 25.05.2007  8 803  návštěvníků 

Sobota 26.05.2007 6 218 návštěvníků   

Neděle 27.05.2007   2 214  návštěvníků                                          

CELKEM:   17 446  návštěvníků         

 
Závěrečné slovo náčelníka Bambiriádního štábu a předsedy představenstva RADAMBUK 

– Vladimíra Kubáta (Wikiho). 
 
Letošní ročník Bambiriády byl všeobecné REKORDNÍ. 
Počtem návštěvníků, počtem organizátorů, rozsahem 
předváděných aktivit i pódiových vystoupení, plochou, 
rozpočtem i hodnotou rozdávaných cen. 
Doufejme, že se stejně rekordně odrazí i v počtu 
nových členů ve sdruženích.  
Zásadní změnou bylo přesunutí na severní stranu haly. 
Té jsme se zpočátku poněkud obávali, ale ukázalo se že 
to byl šťastný tah. Byly jsme kompaktnější, 
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přehlednější a v členitém prostoru areálu jsme působili velmi impozantně.  
Snad jediným stínem je skutečnost, že se nám tato akce stále více profesionalizuje. Čím dál méně 
se objevují dobrovolníci v řadách prezence, ostrahy i ostatních služeb. Snad je to způsobeno tím, 
že rostoucí počet návštěvníků nás přirozeně nutí zvětšovat počet atrakcí za sdružení a tak není 
koho „dát do placu“.  
Bambiriáda byla letos provázena řadou příznivých skutečností – výtečné počasí, přízeň sponzorů, 
nová sdružení, vzájemná tolerance a obecná pohoda.  
Asi nejvýraznější inovací programu pak byla obrovská účast a zapojení postižené mládeže.  
Na Bambiriádě vrcholil program podporovaný Evropskou unií pod názvem Společně přes 
překážky. Po ročním seriálu různých akcí se zde setkali nejen všichni ti, kteří se již v některých 
akcích tohoto programu setkali, ale i řada dalších, kteří dostali možnost vystoupit na pódiu, 
v Bambidivadle, nebo při soutěžích a hrách připravených jak sborem asistentů, nebo sdruženími. A 
tak zde v průběhu Bambiriády prošlo více než 250 postižených o které se staral zástup asistentů a 
dobrovolníků – těch, kteří se také do programu v průběhu roku zapojili. 
Tak jako obvykle jsme Bambiriádu končili vyčerpaní. Ale letos určitě s pocitem dobře vykonané 
práce a uspokojení nad tím, kolik dětí odcházelo s rozzářenou tváří a snad s odhodláním se do 
některého oddílu přihlásit. 
 
Bambiriáda 2007 skončila – ať žije Bambiriáda 2008 
 
Vladimír Kubát Wiki 
Předseda představenstva RADAMBUK  


