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BAMBIRIÁDA   ČESKÉ BUDĚJOVIC E 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA  
V termínu od čtvrtka 22. května do neděle 25. 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 deváté. 

 

 
 

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: "Nestůj, pojď se přidat" 
 
  

                                                                                                      
Akci v Českých Budějovicích zaštítili: 
  
- hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník  
- primátor Statutárního města Českých Budějovic Mgr. Juraj Thoma   
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Přehled organizací dětí a mládeže, které se Bambiriády zúčastnily: 
 

• 1.středisko – Zálesák 

• AZIMUT – sdružení pro netradiční formy pobytu v přírodě  

• ČTU - Česká tábornická unie   

• M-tes 

• Jihočeská krajská organizace PIONÝR  

• M-Centrum pro mladou rodinu  

• Českobudějovická kynologická společnost 

• Sdružení hasičů ČMS, okres České Budějovice  

• Salesiánské středisko mládeže - DDM  

• Koníček o.s. 

• ATOM – Asociace turistických oddílů mládeže 

• Divadelní společnost Lannovka 

• Dům dětí a mládeže v Českých Budějovicích 

 

 

      Pódiová vystoupení: 

• M-TES 

• Dům dětí a mládeže Veselí nad Lužnicí  

• ZŠ a MŠ Malonty                                 

• ZŠ Matice školské 

• sestry Stupkovy 

• MC Máj 

• Časpv Žirovnice 

• a jiné…. 

• autogramiáda kanoistkou Martinou Krausovou 

 

Regionální partneři s živou prezentací na ploše: 

• E.ON Česká republika               

• Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 

• ZOO Ohrada 

 

 

 

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. 

 



RRAADDAAMM BBUUKK   ––  RRaaddaa  dděětt íí  aa  mmllááddeežžee  JJiihhooččeesskkééhhoo  kkrr aajj ee  
JJII HHOOČČEESSKK ÁÁ  BBAAMM BBII RRII ÁÁDDAA  22000088  

ZZÁÁVVĚĚRREEČČNNÁÁ  ZZPPRRÁÁVVAA   
 

Strana 3 (celkem 6) 

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  

 

 
Jednotlivé programové dny jihočeské Bambiriády 

 
Čtvrtek 22. května 2008  

(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  289 návštěvníků. 
 
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 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 
- Salesiánské středisko mládeže – horolezecká 
stěna 
 
Mezitím se připravovala plocha zázemí akce: 
Již od středy se u Sportovní haly připravovalo 
sdružení hasičů, kteří chtěli mít své disciplíny 
skutečně řádně přichystané. 
Od rána se provádělo poslední sečení trávy a úklid 
prostor. 
Postupně se objevilo na místě technické vybavení 
(elektrický rozvaděč, odpadový kontejner) 
Atrakce sdružení a stanové městečko pořadatelů se 
začalo stavět ve 12 hodin.  
Do pozdních večerních hodin ještě někteří 
dolaďovali své disciplíny a přístřešky. 

 
Pátek 23 května 2008 

(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, 
Mgr. Václav Průcha – vedoucí oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Bc. Petr Podhola 
– komise pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Magistrátu města, Vladimír Vácha – zástupce hlavního 
sponzora – E.ON;  p. Mareš – za Generali Pojišťovna a.s.. Ing. Marie Hrdinová přinesla ukázat cenu 
Přístav, která ji byla udělena při zahájení Bambiriády v Praze Českou radou dětí a mládeže. Cenu dostala 
za významnou podporu mimoškolní činnosti dětí a mládeže a přispění k jejímu rozvoji v Jihočeském 
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kraji. Marie Hrdinová byla navržena RADAMBUKem především za výraznou podporu Strategie práce 
s dětmi a mládeží Jihočeského kraje, kterou schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje. 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 řada školních družin a 
většina rodin s dětmi, kteří zde strávili pěkné odpoledne. 

Dále probíhalo Bambidivadlo (pod vedením pana Pavla Petrovského,vedoucího divadelního souboru 
Lanovka, kde již třetím rokem pořádají přehlídku dětských souborů) 

Letošní devátý 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.  

Sobota 24. května 2008 
 (Druhý den hlavního programu jihočeské 

Bambiriády) 
V sobotu se Bambiriáda rozrostla o další sdružení M-
centrum, které mělo připraveno program nejen pro 
děti,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 25. května 2008 

(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 Nikola Velíšková, která si odnesla poukázku na 

zájezd jako hlavní cenu.Dále pak proběhlo předávání 
březových lístků a letošní Bambiriáda 2008 byla u 
konce. 
 
Chtěli bychom poděkovat všem organizátorům, 
zúčastněným, hostům, vystupujícím, celému štábu. 
V neposlední řadě také děkujeme obětavým 
kuchařkám za to, že nás výtečně nakrmili.  
A teď trochu čísel. Počet lidiček, kteří prošli letošní 
Bambiriádou je 17 263, potýkali se s 101 
disciplínou, které jim připravilo 350 organizátorů z 
16 organizací. 
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Statistika návštěvnosti jihočeské Bambiriády 

Čtvrtek 22.05.2008 

-dny otevřených dveří 337  návštěvníků  

Pátek 23.05.2008  6 381  návštěvníků 

Sobota 24.05. 20088  8 121  návštěvníků  

Neděle 25.05.2008 2 761  návštěvníků                                          

CELKEM: 17 263  návštěvníků         

 
 

 
Závěrečné slovo náčelníka Bambiriádního štábu a předsedy představenstva RADAMBUK 

– Vladimíra Kubáta (Wikiho). 
 
Po letním prosluněném týdnu v polovině měsíce května se počasí prudce zhoršilo a polovině 
víkendu před Bambiriádou začali nevšední lijáky.  
Když jsem se ještě ve středu odpoledne procházel deštěm smáčenou loukou prostoru Bambiriády, 
kterou projížděli jen s největší námahou traktůrky sekající těžkou vodou nasáklou trávu, tak jsem 
trochu propadal zoufalství a beznaději. Ještě ve čtvrtek v poledne, v okamžiku zahájení výstavby 
Bambiriádního městečka, těžké šedé mraky neslibovali žádný obrat k lepšímu. Ale naštěstí už pršet 
nezačalo a v pátek půl hodiny před slavnostním zahájením vysvitlo poprvé od soboty sluníčko. A 
zbytek Bambiriády měl to nejideálnější počasí jaké si lze jen přát.  
Jako by to symbolizovalo i průběh letošního ročníku akce. Po pohodových přípravách řada 
„havárií“ těsně před zahájením a pak pohodový průběh a skvělý závěr. 
Abych podal vysvětlivku k řečenému je nutno uvést, že přes rozsáhlou a včasnou logistickou 

přípravu, jsme se najednou potýkali s potížemi 
dříve nepoznanými: firma Straka odmítla 
posekat Bambiriádní prostory těsně před akcí. 
Téměř 20ti centimetrová tráva byla prohlášena 
úředníky Magistrátu  za vyhovující. Firma 
striktně odmítla posekat areál akce i na 
samostatnou objednávku. Sehnat uprostřed 
jarního sekání firmu, která ho nahradila, 
považuji za jeden ze svých nejlepších 
organizačních výkonů. Prostory haly nebyly přes 
ujištění jejího vedení uvolněny v příslušných 
časech a rozsahu. Ve čtvrtek po poledni se na 
těsně vedle začínající akci utopil člověk. Kamion 
dopravující pódium zlomil poloosu a celé 
zařízení se na silnici překládalo do jiného vozu. 
Pódium se tak dostavovalo skutečně bezmála za 
tmy...no prostě „super“ začátek.   
Pátek ráno 8,30 hodin Ze šedivé oblohy se nedá 
vyčíst vůbec nic. Tradičně stepující třídy ze ZŠ 
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Dukelská na lávce od Zimního stadionu chybí! Stále Pátek 8,45 – někteří ještě chvatně dokončují, 
nebo dokonce teprve staví své stánky, expozice a disciplíny. Na pódiu se ozývají první zkoušky 
mikrofonů. Jinak stále prakticky prázdno. Pořád pátek 8,50 - trousí se nějaké dvě třídy, ale kde 
jsou ti ostatní??? Co je nebude to letos fiasko a ostuda? 
PÁTEK 9,30 – mraky se protrhávají a na Bambiriádě je spousta lidí!!!  
Pátek 10,30 – na sluníčku se vyhřívají desítky školních tříd, stovky organizátorů i VIP hosté. 
A pak už byla pohoda. Skvělá atmosféra umocněná zkušeností organizátorů ze sdružení, novými 
atrakcemi i novými sdruženími a podtržená výtečně vedeným i moderovaným pódiem přitáhla 
letos zcela zjevně děti i jejich rodiče natolik, že mnoho z nich přišlo původně na chvilku a pak 
zůstali a nejen to, mnozí se vrátili další den a pak ještě i ten další a vytrvali dokonce aby se 
zúčastnili napínavého losování o hlavní cenu.  
Měl jsem v neděli při ukončení smíšené pocity. Úleva z toho, 
že je to všechno zase za námi a nikomu se nic nestalo se 
mísila s pocitem lítosti nad tím, že to už končí a nezbývá, než 
říct těm stovkám dětí a jejich rodičů, že už si opravdu tuhle 
atrakci letos nevyzkouší... 
...tak přijď Filípku, Janičko, Jakoubku,... Nikolko za rok. 
Zase tu budeme na tebe připravení a budeme se tě pokoušet 
přesvědčit, že to je v těch našich oddílech a kroužcích 
móóóóc pěkné a zajímaví a že tam stojí za to chodit. 
Tak už se těšíme??? Já po letošku (a navzdory zmíněným i 
nezmíněným potížím) také. Tak se snad potkáme.  
 
Vladimír Kubát „Wiki“ 
Předseda představenstva RADAMBUK  
a náčelník štábu akce Bambiriáda  
26.5.2008 
 


