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Závěrečná zpráva 

Bambiriáda 2014 v Českých Budějovicích 

Význam a cíle Bambiriády: 

16. ročník celorepublikové akce Bambiriáda se v Českých Budějovicích konal od 23. do 24. května 
2014. Cílem akce Bambiriáda bylo seznámení veřejnosti s aktivitami sdružení dětí a mládeže a středisek 

volného času, představení jejich aktivit novinářům, setkání spolků, získání nových členů a 
spolupracovníků. 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje byla tradičně regionálním pořadatelem celorepublikové akce, 
pořádané Českou radou dětí a mládeže (ČRDM), jejíž hlavním cílem byla tradiční 
prezentace celoroční činnosti dětských organizací.  

Bambiriádu 2014 bylo možné navštívit od 22. do 25. května 2014 v některém z 15 areálů 
situovaných do všech krajů naší republiky. Bambiriádní města byla Blansko, České 
Budějovice, Český Těšín, Chrudim, Ivančice, Krnov, Kyjov, Liberec, Náchod, 
Ostrava, Plzeň, Praha, Rychnov n. Kněžnou, Šumperk, Třinec a Zlín. 

Mezi partnery Bambiriády patřilo již historicky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Armáda 
České republiky a Zastoupení Evropské komise v ČR.  

16. ročník se tentokrát zabýval tématem „Znáte nás? Jsme tu už (zase) 25 
let.“ Děti a mládež mají v dnešní době spoustu možností, jak mohou trávit volný 
čas. Dětská a mládežnická sdružení mají přitom v ČR úctyhodnou tradici. Ta 
sahá daleko do minulosti a zahrnuje i období, kdy se zmíněné organizace – pro 
svoji touhu po volnosti, kvůli podpoře aktivního přístupu a výchově k osobní 
zodpovědnosti členů – stávaly často trnem v oku autoritářským režimům. 
Některé významné organizace ve své historii čelily jejich represím bohužel 
opakovaně. Připomeňme si proto, že je tomu již 25 let od událostí, jež rozhodly o 
tom, že se náš sektor může rozvíjet svobodně a podle svých představ. 

Bambiriáda jako prostor pro vzájemné seznámení rodičů a jejich ratolestí, sdružení dětí a mládeže i 
„domečků“ a středisek volného času, je k tomu zajisté vhodnou příležitostí, říká předseda České rady dětí 
a mládeže Aleš Sedláček. Cílem Bambiriády je upozornit na důležitost vhodného nakládání s volným 
časem dětí a mládeže. Jedná se v podstatě o druh mimoškolní výchovy, na kterou je třeba klást u dětí a 
mládeže velký důraz. Vychovávat s citem k dítěti, k jeho individualitě, pomocí zábavy a her. 
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Průběh Bambiriády 
v Českých Budějovicích:  
 
Bambiriádu slavnostně zahájili v 9,30 
hodin zástupci Rady dětí a mládeže 
Jihočeského kraje spolu s pozvanými 
hosty z Jihočeského kraje, se zástupci 
Armády ČR, s hosty ze Zemského 
referátu pro mládež z Horního Rakouska 
a společnosti E.ON ČR, s.r.o., která byla i 
v letošním roce regionálním generálním 
sponzorem.  
 
Regionální záštity přijali v letošním roce 
Mgr. Jiří Zimola- hejtman Jihočeského 
kraje, JUDr. Tomeš Vytiska - člen Rady 
Jihočeského kraje, Mgr. Juraj Thoma - 
primátor Statutárního města České Budějovice a Mgr. Petr Podhola – náměstek primátora pro školství a 
sociální věci. Akci v regionu podporovali 25. protiletadlový raketový pluk Strakonice, Krajské vojenské 
velitelství České Budějovice, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Městská policie České 
Budějovice, Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje a BESIP Ministerstva dopravy ČR. 
 

Regionálními partnery byli Jihočeský kraj, Statutární město České Budějovice, Europe Direct České 
Budějovice, Sportovní zařízení města České Budějovice, p.o., IGY centrum, vyladenyinternet.cz, Evocati 
s.r.o., Sportovně-relaxační areál Hluboká nad Vltavou, Lanový park Máj a Hopsárium – Svět rodinné 
zábavy, mediálními regionálními partnery byli Rádio Kiss České Budějovice a webový portál 
www.jihočeskýkalendář.cz.  
 

Bambiriáda byla i v letošním roce místem aktivní prezentace sdružení dětí a mládeže, tisíce dětí si zde 
mohly vybrat pro sebe tu nejlepší volnočasovou aktivitu nebo letní tábor. Pro děti byla připravená aktivní 
přehlídka možností pro volný čas, nabídky letních táborů, pódiová vystoupení, opičí dráhy, skákací hrady, 
prezentace Armády ČR, Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, Oblastního spolku Českého 
červeného kříže České Budějovice, BESIP Ministerstva dopravy ČR, Městské policie, Jihočeských 
informačních center pro mládež, expozice tábornické činnosti, ukázky tábornických dovedností, lanové 
aktivity, zoo koutek, jízdy na lodích, výroba placek – buttonů, čajovna, losování o ceny na pódiu, hry se 
zvířecí tématikou, prezentace kurzů angličtiny pro děti, ukázky karate, sebeobrany a řada dalších soutěží 
a ukázek.  
 
Společnost E.ON ČR, s.r.o. připravila pro děti skákací hrad, basketbal, hřiště na rodinný fotbálek a 
poučnou hru o životě čápů. Během celé Bambiriády byla přítomna Armáda České republiky. Letos se 

spolu s Krajským vojenským 
velitelstvím České Budějovice 
podílel na prezentaci 25. 
protiletadlový raketový pluk ze 
Strakonic. K předvedení byl 
připraven protiletadlový raketový 
komplet S -10 a RBS – 70, spolu 
s ručními zbraněmi zavedenými v 
AČR. V průběhu akce provedli 
instruktoři praktickou ukázku 
bojového umění MUSADO a ukázky 
z výcviku zdravotníků CLS (Combat 
Life Saver). V sobotním dopoledni 
byli na pódiu oceněni dobrovolníci z 
dětských a mládežnických sdružení 
Březovými lístky. Ocenění jim 
předal předseda Rady dětí a 
mládeže Jihočeského kraje Petr 

Novák. Od 13 hodin hrálo Divadlo Studna pro děti divadelní pohádku Princ Jaromil. Tělovýchovná 
škola, půjčovna lodí a sportovního materiálu Vydra připravila pro děti jízdy na kánoích a raftech.  
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První pomoc si děti mohly vyzkoušet ve stánku Oblastního spolku Českého červeného kříže, který 
zajišťoval zdravotnický dozor nad akcí, vybavení sanitky si mohly děti prohlédnout u Zdravotnické 
záchranné služby Jihočeského kraje. Jazykové znalosti si děti prověřily u stánku Evropského centra 
jazykových zkoušek, s.r.o., svou činnost pro děti prezentovala Městská charita České Budějovice. TJ 
Karate nabídla ukázky ze své činnosti, stánek THEIA – krizové centrum, o.p.s. byl zaměřen soutěžemi 
na prevenci sociálně patologických jevů (násilí mezi lidmi, šikana, kyberšikana). Europe Direct České 
Budějovice připravil hry týkající se Evropy a Evropské unie – puzzle Evropy a znalostní test vlajek států 
EU. Ve stánku Městské policie a BESIP Ministerstva dopravy si mohly děti zajezdit na motokárách a 
autíčkách a vyplnit znalostní testy pro cyklisty a chodce.  
 
Informační centrum pro mládež České Budějovice (ICM Č.B.) připravilo pro děti hru na hrací roury 
Bobotubes a rekord v navlékání PET víček, děti si mohly vyrobit originální odznak – placku. ICM Č.B. 
představilo činnost i ostatních Jihočeských informačních center, zajišťovalo komunikaci s médii a 
tiskové zprávy. 
 
Bambiriádu navštívili zahraniční partneři - pracovníci Zemského referátu pro mládež z Horního 
Rakouska a z dětské organizace KINDERFREUNDE. Soutěžní disciplíny pro děti přivezli na Bambiriádu 
také členové Dětské organizace FÉNIX ze Slovenska. 

 

Návštěvní doba:  
 

Pátek 
23.5.2014 -  

 
8,00 - 17,00 hodin 

Sobota 
24.5.2014 -  

 
9,00 - 17,00 hodin 

 

Prezentující spolky Rady dětí a mládeže 
Jihočeského kraje:  

- M - tes , 
- RS NADORAZ, o.s. , 
- M- Centrum  pro mladou rodinu, o.s. , 
- Kamarádi otevřených srdcí, 
- POHODÁŘI VSKH,  
- Rodinné centrum ROZÁRKA,  
- 1. středisko Zálesák,  
- Salesiánské středisko mládeže - DDM Č.B.,  
- Keltoviny,  
- KONÍČEK, o.p.s.,  
- Pionýr, z.s. - Jihočeská krajská organizace Pionýra,  
- Země - nezemě, o.s., 
- Občanské sdružení Děti Řepice,  
- Tábornický klub Písek,  
- Informační centrum pro mládež České Budějovice. 

 
Bambiriády 2014 v Č. Budějovicích se zúčastnilo 15 
členských spolků Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje. 
Každý spolek měl připravené disciplíny či hry pro děti, děti 
mohly plnit u spolků celkem 91 disciplín. Za splnění alespoň 
dvou disciplín u každého z prezentujících spolků dostaly děti 
razítko do Startovní kartičky, kterou obdržely v Prezenci. Po 
obdržení razítka od každého spolku a vrácení Startovní 
kartičky do Prezence obdržely děti dárek – jojo nebo baterku 
s logem Bambiriády a byly zařazeny do losování o ceny na 
pódiu. Losování cen probíhalo vždy v lichou hodinu.  
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Ceny do losování na pódiu věnovali:  
- Jihočeský kraj, 
- E.ON ČR s.r.o., 
- Hopsárium - Svět rodinné zábavy, 
- IGY Centrum, 
- Lanový park Máj, 
-Sportovně relaxační areál Hluboká nad 
Vltavou, 
- SKP FLOTILA K2, 
- EkoCentrum Aristotelés, 
- Kamarádi otevřených srdcí, 
- POHODÁŘI VSKH,  
- Jezdecký klub Šárka Protivín,  
- Asociace Zooterapie, o.p.s., 
- Duhový Most o.p.s., 
- Škola kouzel Pavla Kožíška, 
- Aquapalace Praha. 
 
Děti mohou využít se vstupenkou Bambiriády slevu 30% na vstupném do Hopsária v Českých 
Budějovicích nebo na Lipně do 27.6.2014. 

Ostatní účastníci: 
- E.ON ČR, s.r.o., 
- Krajské vojenské velitelství České Budějovice,  
- 25. Protiletadlový raketový pluk Strakonice, 
- THEIA – krizové centrum, o.p.s., 
- Městská charita České Budějovice, 
- Europe Direct České Budějovice,  
- Oblastní spolek ČČK České Budějovice, 
- Tělovýchovná škola, půjčovna lodí a sportovního materiálu VYDRA,  
- Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje,  
- Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s., 
- TJ Karate České Budějovice, 
- Evropské centrum jazykových zkoušek, s.r.o., 
- Městská policie České Budějovice, 
- BESIP Ministerstva dopravy ČR. 

 
Pátek 23. 5. 2014 - 8.00 - 17.00 hodin - Den pro školy a školní družiny  
8.00 hod.   - otevření Prezence, atrakcí pro děti a začátek programu na pódiu 
9,00 – 9,15 hod.  - ukázky výcviku jednotek MUSADO AČR – bojová umění 
9. 30 hod.  - slavnostní zahájení Bambiriády 2014 v Českých Budějovicích s hosty 
11.00 hod.  - losování o ceny na pódiu 
11,20 – 11,40 hod.   - ukázky výcviku jednotek zdravotníků AČR – CLS 
13.00 hod.  - losování o ceny na pódiu 
13,30 – 13,45 hod.  - ukázky výcviku jednotek MUSADO AČR – bojová umění 
15,00 hod.  - losování o ceny na pódiu 
15,35 – 15,50 hod.   - ukázky výcviku jednotek zdravotníků AČR – CLS 
16,30 hod.   - vyhlášení vítězů 6. ročníku soutěže Malá energetická akademie 2013 – 2014 
17,00 hod.   - losování o ceny na pódiu, konec 1. dne Bambiriády 
 
Sobota 24. 5. 2014 - 9.00 - 17.00 hodin - Den pro rodiče s dětmi  
9.00 hod.   - otevření Prezence, atrakcí pro děti a začátek programu na pódiu 
10,00 hod.   - vyhlášení vítězů soutěže – THEIA- krizové centrum, o.p.s. 
10,25 – 10,40 hod.   - ukázky výcviku jednotek MUSADO AČR – bojová umění 
11.00 hod.  - losování o ceny na pódiu 
11,05 hod.  - ocenění dobrovolníků spolků dětí a mládeže  Březovými lístky 
11,20 – 11,40 hod.  - ukázky výcviku jednotek zdravotníků AČR – CLS 
12,30- 12,45 hod.  - ukázky výcviku jednotek MUSADO AČR – bojová umění 
13.00 hod.  - losování o ceny na pódiu 
13,05 – 14,05 hod.  - divadelní pohádka Divadlo Studna 
15,00 hod.  - losování o ceny na pódiu 
15,30 – 15,50 hod. - - ukázky výcviku jednotek zdravotníků AČR – CLS 
17,00 hod.  - losování o ceny na pódiu, konec Bambiriády 2014 
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Pódiová vystoupení zorganizovala Agentura Kultur – Kontakt - www.kultur-kontakt.cz, programem 
Bambiriády nás provedl moderátor Miroslav Mareš. Po celé dva dny se na pódiu střídala hudební a 
taneční vystoupení dětí ze spolků dětí a mládeže. 
 
Akce doprovázející Bambiriádu: 
 
- Vyhodnocení 6. ročníku soutěže Malá energetická akademie 2013 – 2014 - E.ON v pátek 23.5.2014 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. Celkový počet soutěžících v letošním školním roce 2013 – 2014 byl 845, z toho 254 
v Jihočeském kraji. Jednotlivci, kteří získali po absolvování pěti stupňů soutěže nejvíc bodů na 1. - 3. 
místě, vyhráli věcné ceny v celkové hodnotě 12.000,- Kč. Malé skupiny a Třídní kolektivy si vybrali 
věcné ceny v celkové hodnotě 25.000,-Kč a na Velké skupiny čekaly věcné ceny v celkové hodnotě 
50.000,-Kč.  
Vítězové si mohli ceny vybrat sami a vybrali si např. trampolínu, stany, kšiltovky, hifi věž, tablet, notebook, 
televizor, nože, MP3, dětské dřevěné prolézačky, spací pytel, 
fotoaparát a další zajímavé ceny.  
- Vyhlášení vítězů soutěže VIRTUÁLNÍ SVĚT NEBO REALITA, 
kterou vyhlásila THEIA – krizové centrum, o.p.s. v neděli 10,00 
hodin na pódiu. 
- V sobotním dopoledni byli na pódiu oceněni dobrovolníci z 
dětských a mládežnických sdružení Březovými lístky.  
- Losování cen na pódiu - každá lichá hodina - 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00 hodin na pódiu.  
 
Návštěvnost: 
 
Pátek 23.5.2014 
Den pro školy a školní družiny - 1400 návštěvníků 
 

Sobota 24.5.2014 
Den pro rodiče s dětmi  - 1758 návštěvníků 
 

CELKEM: 3158 návštěvníků. 

Na pořádání Bambiriády 2014 se podílelo 28 organizátorů - Žlutých triček a 159 pořadatelů připravilo 
91 soutěžních disciplín. Během 2 dnů (pátek – sobota) mohli diváci shlédnout na pódiu 26 spolků či 
souborů, které předvedly 61 vystoupení, během nichž se účastníkům akce představilo 
508 účinkujících. 

Bambiriádu v Č. Budějovicích finančně podporovali: 

 
 

 
 

 
 

http://www.kultur-kontakt.cz/
http://www.energeticka-akademie.cz/
http://www.energeticka-akademie.cz/
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Závěr:  
 
Velkému počtu návštěvníků přispělo také počasí, které letošní Bambiriádě v Českých Budějovicích 
zachovalo svou přízeň. Za celou dobu konání přinesla Bambiriáda v Českých Budějovicích radost a 
úsměv na rtech celkem 3158 účastníkům.  
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 ostatním účastníkům, sponzorům a návštěvníkům za jejich přízeň a za rok se 
těšíme na další setkání ve světě her, zábavy a dobré nálady na Bambiriádě 2015 v Českých 
Budějovicích. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další informace lze nalézt na adresách www.bambiriada.cz , nebo na www.radambuk.cz. 
 
 
 
České Budějovice 29. května 2014 
        
       Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E- mail: info@radambuk.cz, kancelar@radambuk.cz             Telefon: 775 644 101, 775 644 003 
Registrace u MV ČR č.: VS/1-1/45896/01-R                         Číslo b.ú.: 572 644 389 / 0800        
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