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Prezentace projekt ů ČRDM 
 

Rada dětí a mládeže Jihočeského 
kraje prezentovala Českou radu dětí a 
mládeže a její projekty na Bambiriád ě 
2012 v Českých Bud ějovicích ve 
dnech 25. – 27. kv ětna 2012 , která se 
konala v areálu Sportovní haly. 
 
Centrem Bambiriádního městečka byl 
velký nafukovací stan Infobod,  kde 
návštěvníci navštívili Prezenci, 
Informa ční centrum  a shlédli 
prezentaci projekt ů České rady dětí a 
mládeže a Rady dětí a mládeže 
Jihočeského kraje.  

 
V Bambiriádním městečku postavilo do kruhu kolem stanu Infobodu své stánky a 
připravilo soutěžní disciplíny 14 členských sdružení Rady d ětí a mládeže 
Jiho českého kraje a dalších 8 ú častník ů. 
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V Informačním centru si mohli návštěvníci prohlédnout nástěnku 
s informacemi o ČRDM a jejích projektech. Infromační centrum pro 

Bambiriádu 2012 provozovalo členské 
sdružení Rady dětí a mládeže 
Jihočeského kraje a jeho zástupce 
rozdával rodičům i dětem letáčky se 
základními informacemi o ČRDM a 
jejím projektu KamChodit.cz , které 
jsme obdrželi z ČRDM a podával 
návštěvníkům Bambiriády bližší 
informace. V Informačním centru byly 
umístěné počítače s tiskárnou a rodiče 
si mohli na webových stránkách 
projektu www.kamchodit.cz najít 
v místě bydliště, kde mohou jejich děti 

trávit volný čas, informace o klubovnách, klubech, mateřských centrech, sportovištích 
apod. Moderátor Miroslav Mareš se během pódiových vystoupení několikrát o tomto 
projektu zmínil a zval do Informačního 
centra návštěvníky Bambiriády. 
 
Prezentaci projektu KamChodit.cz na 
Bambiriádě předcházela kontrola databáze 
v našem regionu a masivní kampaň ve 
sdruženích Rady dětí a mládeže 
Jihočeského kraje, aby do databáze 
doplnila údaje o svých oddílech, klubech, 
klubovnách. 
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Propagace dobrovolnického projektu 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, probíhala ve formě soutěže – rekord o 
největší počet navlečených PET víček za 72 sekund. 2 rekordmani navlekli za 72 sekund 
48 víček a na konci Bambiriády byli na pódiu odměněni. Návštěvníci dostávali letáčky 
s informacemi o projektu a o spuštěném webu www.72hodin.cz. Mezi členská sdružení 

byl projekt prezentován na zasedání Výkonné rady 
RADAMBUKu 24.4.2012. RADAMBUK. RADAMBUK se 
aktivně do projektu na podzim zapojí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Při propagaci projektu KECEJME DO TOHO  – strukturovaného dialogu 
mládeže, který se snaží vytvořit možnost pro mladé lidi, jak jednoduše 
vyjádřit svůj názor na věci, které se jich přímo dotýkají, návštěvníci 
vyplňovali anketu, kterou připravila ČRDM. Anketu vyplnilo celkem 94 

návštěvníků, na nástěnce se lidé mohli přečíst závěry z jednotlivých probraných témat, 
z letáčků získali informace o projektu, možnosti zapojení 
se a o webu www.kecejmedotoho.cz.  
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Karty mládeže EURO<26 - 
mezinárodní identifikační 
průkazy pro mladé, které 
mohou získat všichni mladí lidé 
ve věku od 5 do 30 let včetně 
(tedy nejen studenti) byly pro 
návštěvníky a organizátory 

Bambiriády také připravené v Infobodu. Na Bambiriádě měli 
návštěvníci možnost zakoupit karty se slevou 75%, tedy 
pouze za 50 Kč. Organizátoři Bambiriády a členové Rady 
dětí a mládeže Jihočeského kraje získávali kartu zcela 
zdarma a získávali také podrobnější informace o KM 
(seznam všech slev poskytovaných v ČR a letáčky 
s odkazem na weby http://www.euro26.cz a 
http://www.eyca.cz). Ti kteří si na kartu nepřinesli fotografii, 
měli možnost se nechat v Infobodu vyfotit. Informace o 
kartách obdržela členská sdružení před Bambiriádou na 
zasedání Výkonné rady RADAMBUKu dne 24.4.2012 a prostřednictvím webu 
www.radambuk.cz. Veřejnost jsme informovali o možnosti zakoupení karet 
prostřednictvím Facebooku – RADAMBUK – Jižní Čechy a webu www.bambiriada.cz – 
České Budějovice. Zájem o karty mezi organizátory a členskými sdruženími 
RADAMBUKu byl větší než veřejnosti.  
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O celostátní fotografické sout ěži na téma Nadšení i zkušenost, kterou připravila 
Česká rada dětí a mládeže s dětským serverem Alík.cz a Rajče.net, také informovalo 
Informační centrum prostřednictvím letáčků, které rozdávalo. Informace jsme také 
zveřejnili pro členská sdružení RADAMBUKu a veřejnost na webech www.radambuk.cz – 
Bambiriáda a www.bambiriada.cz – České Budějovice. 
 
 

 
 
Bambiriáda 2012 se v Českých Budějovicích také připojila k Evropskému roku 
aktivního stárnutí a mezigenera ční solidarity . Rodiče a prarodiče si mohli vyzkoušet 
různé pro ně připravené disciplíny. Rodinné centrum Emanuel připravilo Živé člověče 
nezlob se aneb co uměli naši pradědečkové a prababičky. Názvy soutěžních disciplín 
zněly: Pradědečkova dílna, Praní na valše, Háčkování, Stavba domu z cihel, Zatápění 
v kamnech, Pohádka a říkanka, Dojení kozy a Poznej k čemu sloužím. Na pódiu 
vystoupily tanečnice ze souboru Trnky Brnky Rapšach, které o sobě tvrdí, že jejich 
věkový průměr je stejný jako nejvyšší povolená rychlost v obci. Po vystoupeních s názvy 
Rapšoletky a Šmoulové by jim mohl každý jejich elán a energii závidět.  
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Bambiriádu 2012 v Českých Budějovicích 
navštívilo celkem 5629 návšt ěvníků, kteří byli 
s projekty ČRDM seznámeni, seznámili se 
s činnostmi dětských sdružení v Jihočeském 
kraji, užili si dobré nálady a krásného 
slunečného počasí.  
Na pořádání Bambiriády 2012 se podílelo 40 
organizátor ů - Žlutých tri ček a téměř 200 
pořadatelů soutěžních disciplín. Během tří dnů 
(pátek – neděle) mohli diváci shlédnout na 
pódiu 60 vystoupení , během nichž se 
účastníkům akce představilo 653 účinkujících 
z 26 sdružení či soubor ů. 
 

 
 
V Českých Budějovicích 19.6.2012.  Petr Novák, Kateřina Babická 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 
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