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V termínu od  4. do 7. června se v Českých Budějovicích 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 desáté. 

 
Význam a cíle jihočeské Bambiriády 
 

Mnohoznačné ústřední heslo letošní Bambiriády – Nás se to týká – „vypůjčené“ ze 
stejnojmenného preventivního projektu ČRDM, nabídlo širokou škálu možných výkladů. 
Od zdůraznění významu spontánního, činorodého přístupu dětí organizovaných 

v rozmanitých spolcích (ale i neorganizované mládeže) 
k dění v jejich bezprostředním okolí až po kontext 
s evropským setkáním mládeže (tzv. Youth Eventu), jež 
tou dobou proběhlo v Praze. 

V krajském městě České Budějovice je tato přehlídka již 
neodmyslitelně tradičním projektem, který přispívá k 
rozšiřování povědomí veřejnosti o aktivitách dětí a 
mládeže ve volném čase.  

Celá akce se v Českých Budějovicích uskutečnila pod záštitou hejtmana Jihočeského 
kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora Statutárního města České Budějovice Mgr. Juraje 
Thomy.  

Na akci se finančně podíleli: MŠMT, Česká rada dětí a mládeže, Jihočeský kraj a 
Statutární město České Budějovice. Hlavní regionální partner byl E.ON Česká republika, 
a.s. Dalším sponzorem pak Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra.  

Centrum BAMBIRIÁDY 2009 bylo tak jako v předchozích letech opět v osvědčeném 
prostoru areálu Sportovní haly a jejím okolí. Bylo připraveno pódium pro kulturní 
vystoupení, které tvořilo přirozené centrum dění se zastřešeným hledištěm s lavičkami. 
Okolo tohoto pódia byly expozice jednotlivých sdružení formované do tvaru tak, že 
vytvořily jakousi dvoranu. Ta byla přístupná ze čtyř stran a to sice z centra města přes 
lávku od plaveckého stadionu (pro pěší), přes lávku u Zimního stadionu od Budvar 
arény, dále přes lávku od Kauflandu a konečně z parkovišť u Sportovní haly ze strany 
od Stromovky.  

Tzv. „mokrou variantu" jsme zajistili pronájmem 
prostor Všesportovní haly na všechny dny akce. Ve 
vestibulu byla tak jako v loňském roce centrální 
prezence, infocentrum, Mediastan a interaktivní 
možnost najít si zájmovou činnost podle místa 
bydliště a zájmu prostřednictvím nového webového 
portálu BAMBIBOD.  

Na velkém promítacím plátně se zde zobrazovali jak 
aktuální informace o probíhající Bambiriádě, tak i 
prezentace jednotlivých sdružení. Díky průběžnému 
připojení na internet, zde byla možnost sledovat jak probíhá Bambiriáda v jiných 
městech.  
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Akci v Českých Budějovicích zaštítili: 
  
- hejtman Jihočeského kraje  Mgr. Jiří Zimola 
- primátor Statutárního města Českých Budějovic Mgr. Juraj Thoma  
                                                                                     
Přehled organizací dětí a mládeže, které se Bambiriády zúčastnily: 

 
Na Bambiriádě se na ploše aktivní prezentací představili:  
Členská sdružení RADAMBUK: 
* 1. středisko - Zálesák 
* AZIMUT - sdružení pro netradiční formy pobytu v přírodě  
* Asociace malých Debrujárů  
*ČTU - Česká tábornická unie  
* M - tes 
* M - Centrum pro mladou rodinu  
* PIONÝR Jihočeská krajská organizace  
* Salesiánské středisko mládeže - DDM ČB 
* Koníček - občanské sdružení 
* Desperado - taneční a westernová skupina 
* RC Rozárka - rodinné centrum 

Ostatní sdružení a subjekty: 
* Dětské zastupitelstvo města České Budějovice  
* Junák - svaz skautů a skautek, Krajinská - místo nových možností 
* Domeček - středisko pro volný čas a integraci DM CČSH 
* Europe Direct - evropské informační středisko České Budějovice 
* Armáda České republiky 
* Ekologové ze ZŠ a ZUŠ Bezdrevská - projekt "Sídliště Vltava očima dětí" 
* Chaotit, o.s.   

Na pódiu se představili: 
* MěDDM Týn nad Vltavou - taneční soubory 
* TaZ - folkový zpěv sester Stupkových 
* M-Centrum pro mladou rodinu 
* Škola orientálních tanců Samyah 
* ZŠ Malonty - pěvecká dua 
* DDM ČB Dancing queens - výrazový tanec 
* Fight club ČB - karate, aerobic dynamic kickbox 
* Taneční skupina Desperado 
* ZŠ Matice školské-aerobic 
* Pionýr Čestice-písničky, taneční folklór 
* Pionýr České Budějovice 
* Štěpánky dětský AEROBIC 
* M-tes-tanec, aerobic, free style 
* DDM Český Krumlov-taneční kroužek 
* EMPATIE-centrum sociálních služeb-taneček 
* Danceline studio-taneční soubory 
* Dancing Dolls 
* Splašená třída-divadelní představení 
* Lakomá Bárka 
* ČASPV Žirovnice  
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Páteční a nedělní program moderoval Miroslav Mareš - Jetel 
Sobotní program pak moderoval kejklíř na chůdách Vítek 

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  
• Armáda České republiky 

 
Jednotlivé programové dny jihočeské Bambiriády 

 
Čtvrtek 4.6.2009 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v klubovnách, klubech, střediscích a loděnicích 
 

• Klubovna Pionýrské skupiny DRACI Fr. Ondříčka (naproti KD Vltava), ČB;  
• Klubovna Turistického oddílu YRDEN Husova 622/45, České Budějovice 
• Klubovna občanského sdružení KONÍČEK Haklovy Dvory 
• Klubovna 1. střediska ZÁLESÁK Kanovnická 11, České Budějovice 
• Klubovny ČESKÉ TÁBORNICKÉ UNIE Stromovka, Za Kauflandem, České 

Budějovice 
• DDM České Budějovice U Zimního 

stadionu 1, České Budějovice  
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Pátek 5.6.2009  
DEN PRO ŠKOLY 

 
Jedenáctý ročník Bambiriády, která se nese v duchu „Nás se to týká“ začal v Českých 
Budějovicích neoficiálně od 8 hodin kdy postupně začaly přicházet jednotlivé školy. 
Letošní novinkou byla výstavba hradu 
z papírových krabiček. Každý návštěvník si 
mohl vzít jednu krabičku, namalovat na ní 
nějaký obrázek a postavit jako cihlu na 
vyhrazené místo pro hrad. Místo výstavby 
hradu bylo přímo uvnitř Sportovní haly hned 
vedle prezence.  
Aktivní účastníci Bambiriády získali volné 
vstupy do ZOO Hluboká nad Vltavou, Alšovy 
Jihočeské galerie, Planetária na Kleti, 
Jihočeského muzeua a dále také ceny od 
sponzorů E.ON, Zdravotní pojišťovny 
ministerstva vnitra, českého výrobce jízdních kol LeaderFox a prodejny hraček Dráčik. 

Po 15. hodině se na pódiu vyhodnocovala Malá energetická akademie, což byla soutěž, 
kterou vyhlásil E.ON. Jednalo se o „počítačovou hru“, která měla několik stupňů. Do 
soutěže se mohli přihlásit velké skupiny, malé skupiny (4 – 9 dětí) a jednotlivci. Děti 
museli plnit úkoly v jednotlivých stupních jako např. hledat špatně zapojené zásuvky 

v budově, hasičská zařízení, ptákosedy, vyčistit 
nějaké navštěvované místo, ale třeba i si zkusit 
navrhnout nízkoenergetické zařízení v rámci 
ekologického projektu. Absolutním vítězem 
v kategorii jednotlivec se stala Pěnkava, která si 
mohla vybrat cenu v hodnotě 12 000 Kč a za 
tuto částku si koupila horské kolo. V kategorii 
malá skupina se stala absolutním vítězem 
skupina s názvem Monočlánky ze ZŠ Slavonie, 
ta si mohla vybrat ceny v hodnotě 25 000 Kč. 
Jednotliví členové si nakoupili elektronické 
zboží. A nakonec kategorii velká skupina 

vyhrálo sdružení Zálesák, oddíl Ztracená stopa, který si vybral ceny v hodnotě 50 000 
Kč, konkrétně dva rafty a vybavení k tomu.  

 
Sobota 6.6.2009 

DEN PRO RODIČE S DĚTMI 
 
     Sobotní Bambiriáda, která byla dnem 
pro rodiče s dětmi začala v 9 hodin 
pódiovým vystoupením souboru Štěpánky 
s dětským aerobikem, dále se představilo 
DDM České Budějovice a jejich soubor 
Čmeláci s vystoupením „Tak to chodí každý 
rok“, po nich málem zbořila pódium 
výborná taneční skupina Chicos z M-Tesu, 
která se letos dostala do finále  taneční 
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soutěže v chorvatské Poreči a cen už nasbírala za dobu své existence spoustu. Další 
taneční, tentokrát countryová skupina, která se letos prezentuje na naší Bambiriádě se 
jmenuje Desperado a návštěvníci mohli shlédnout dopoledne na pódiu jejich vystoupení 
s názvem Four Four. Kromě vystupování má Desperado vedle pódia své prostranství a 
děti si zde mohou vyzkoušet různé dovednostní úkoly. Soutěžní kartičky si děti mohou 
vyzvednout na prezenci přímo ve Sportovní hale a dnes se budou další ceny losovat ve 
13:00, 15:00 a 17:00. Celý dnešní den moderuje na chůdách sympatický kejklíř Vítek. 
     Brány Bambiriády byly opět otevřeny do 17. hodiny. 

 
Neděle 7.6.2009 
FOLKOVÝ DEN 

 
    Na neděli si organizátoři českobudějovické Bambiriády připravili novinku oproti 
minulým ročníkům. Nedělní 
dopoledne se totiž neslo v duchu 
folkové muziky. Na pódiu vystoupily 
sestry Živana a Tereza Stupkovy, což 
už jsou stálice mezi vystupujícími na 
Bambiriádě. Dále návštěvníci mohli 
shlédnout vystoupení folkové skupiny 
ART&FACT, Chapadlo a Lakomá 
Barka. V době přestávek mezi 
jednotlivými kapelami probíhal na 
louce před pódiem doprovodný 
program, který zajistil soubor 
Desperado.  Neděli moderoval opět 
Miroslav Mareš – Jetel. Soutěžní 
kartičky se losovaly v 11.00 a ve 
13.00, kdy byla Bambiriáda 
slavnostně ukončena.   
 

Návštěvnost Bambiriády: 
 
 

ČTVRTEK 4.6. –  
Den otevřených dveří - 997 účastníků  
 
PÁTEK 5.6. –  
Den pro školy - 7 022 účastníků 
 
SOBOTA 6.6. –  
Den pro rodiče a děti - 7 625 účastníků 
 
NEDĚLE 7.6. –  
Folková neděle - 1 890 účastníků  
 
CELKEM    17 534 účastníků  

 
 


