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    Tisková zpráva č. 1  České Budějovice 28.3.2013 

1. Štáb Bambiriády 2013 

Ve čtvrtek 7.3.2012 se v 17.00 hodin v kanceláři Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje, 
Husova 45, Č. Budějovice konala 1. schůzka Štábu Bambiriády v Č. Budějovicích a 
zúčastnilo se jí 13 sdružení Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje.  

Patnáctý ročník jedinečné celorepublikové akce, pořádané Českou radou dětí a 
mládeže (ČRDM), se tentokrát zabývá tématem dětství. „Dětství v proměnách času“ – 
pod tímto mottem se letos uskuteční Bambiriáda 2013. Zkusíme se v průběhu 
Bambiriády ohlédnout a vrátit se v čase nazpět. Byly děti v jiných staletích jiné, nebo bylo 
jiné jen prostředí, které jim dospělí vytvořili? Jak asi vypadaly radosti a starosti dětství? 
Každé sdružení si připraví soutěžní disciplínu, která se bude k mottu vztahovat.  

Hlavním pořadatelem v Jihočeském kraji bude již tradičně Rada dětí a mládeže 
Jihočeského kraje – RADAMBUK. Akce se bude v Českých Budějovicích konat v 
areálu u Sportovní haly ve dnech 24. - 26. května 2013. Bambiriádu slavnostně zahájí 
v pátek 24. května 2013 v 9,30 hodin zástupci Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje 
spolu s pozvanými hosty z MŠMT, ČRDM, Jihočeského kraje, Magistrátu města Č. 
Budějovice, se zástupci Armády ČR a společnosti E.ON, která bude i v letošním roce 
regionálním generálním sponzorem. Na 16.30 hodin je připraveno vyhlášení vítězů 
soutěže Malá energetická akademie 2012 - 2013 , kterou pro společnost E.ON pořádá 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje. V sobotním dopoledni budou na pódiu oceněni 
dobrovolníci z dětských a mládežnických sdružení. Bambiriáda bude i v letošním roce 
místem aktivní prezentace sdružení dětí a mládeže, tisíce dětí si zde budou moci vybrat 
pro sebe tu nejlepší volnočasovou aktivitu nebo letní tábor. Pro děti budou připravené 
lanové aktivity, opičí dráhy, prezentace Armády ČR, ukázky bojové techniky 25. 
Protiletadlové raketové brigády ze Strakonic, deskové a stolní hry, netradiční tábornické 
sporty a bohatý program na pódiu.  

Bambiriádu bude možné navštívit od 23. do 26. května v některém z 17 areálů 
situovaných do všech krajů naší republiky. Bambiriádními městy jsou Blansko,  České 
Budějovice, Český Těšín, Humpolec, Cheb,  Chrudim, Ivančice, Kyjov,  Liberec, 
Náchod, Ostrava, Plzeň, Praha, Rychnov n. Kn., Šumperk, Třinec  a Zlín. 
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Ani v letošním ročníku Bambiriády nechybí celorepubliková soutěž, tentokrát s literárně 
vlastivědným motivem. Soutěž „Odkud jsem“ vybízí děti k hlubšímu poznávání míst, ve 
kterých žijí. Mají za úkol vypátrat a popsat pozoruhodnosti, které činí tato místa 
výjimečnými – ať už jde o jejich historický či architektonický význam, vazbu na slavnou 
osobnost nebo třeba něco docela jiného, možná méně zásadního, ale stejně 
zajímavého.  

Mezi partnery Bambiriády patří již historicky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
Armáda České republiky a Zastoupení Evropské komise v ČR. Generálním partnerem je 
opět Pojišťovna České spořitelny - Flexi. 

Bambiriády 2013 v Č. Budějovicích se zúčastní 15 členských sdružení Rady dětí a 
mládeže Jihočeského kraje. Štáb Bambiriády rozhodl o rozmístění prezentujících 
sdružení na ploše u pódia akce v areálu u Sportovní haly, o zajištění centrálního 
označení sdružení a o rozmístění vstupních bran. Termín příštího jednání  Štábu 
Bambiriády je 11.dubna 2013 v 17 hodin, v kanceláři Rady dětí a mládeže Jihočeského 
kraje, Husova 45, Č. Budějovice.  

Další informace lze nalézt na adresách www.bambiriada.cz , nebo na 
www.radambuk.cz. 
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