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1. Štáb Bambiriády 2013 
14.3.2012 Husova 622/45, České Budějovice 

 

1. Účastníci – viz. Prezenční listina 
 
2. Informace ze Štábu Bambiriády ČRDM Praha 17.2.2013 
- Termín 23. - 26 května 2013 v 17 městech ČR 
 
- Pořadatelská města: Blansko, České Budějovice, Humpolec, Cheb, Chrudim, Ivančice, 
Kyjov, Liberec, Náchod, Ostrava – Český Těšín, Třinec, Plzeň, Praha, Rychnov nad 
Kněžnou, Šumperk, Zlín. 
 
- Motto pro rok 2013: 
Pojetí letošní Bambiriády jako pohled do dětského světa před 100, 150 či 200 lety. 
Ukázat návštěvníkům jak si dříve děti hrály, jaké měly hračky, jak se učily a porovnat s 
dnešní dobou. Pro letošní rok motto: Dětství v proměnách času. Pro dnešní děti jsou 
samozřejmostí počítačové hry, videa, DVD, chatování, SMS, ale když se někdy zmíníme 
o cvrnkání kuliček, odpalování špačku, skákání panáka apod., tak neví o čem mluvíme.  
 
- Celostátní partneři: 
Ve vyjednávání: Zastoupení Evropské komise, České dráhy, Armáda ČR, Pojišťovna 
České spořitelny – (vyjednáno) 
 
- Mediální partneři: Alík, Právo, Učitelské noviny, Borovice, Vydavatelství MF 
 
- Webové stránky: spuštěny – www.bambiriada.cz 
 
3. Informace RADAMBUK – co je zajištěno 

- Sportovní hala sobota a neděle, na pátek zajištěna Budvar aréna šatna pro 
mokrou variantu a šatny 

- zajištění provozu jeviště – pódiová vystoupení zajistí M. Mareš – Kultur Kontakt 
pátek:  
 09,30 hod. slavnostní zahájení 
  16,30 hod. vyhlášení výsledků soutěže Malá energetická akademie 
2011 – 2012  
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- zajištění Média stanu – C. Macho M-tes. 
- aktivní prezence firem E.ON, Flexi pojišťovna sobota a neděle, Armáda ČR. 
- Dotace od MM Č.B., JčK, E.ON a Flexi pojišťovna, v letošním rozpočtu chybí 

100 000 Kč, které jsme v minulém roce obdrželi od ČRDM a JčK snížil dotaci.  
- Bambiriády se zúčastní 15 sdružení RADAMBUK.  

 
4. Štáb rozhodl 

- o umístění sdružení na společné velké ploše u pódia akce jako v minulém roce, 
uprostřed bude umístěn stan Infobodu,, prostor bude rozměřen a vykolíkován na 
základě prostorových požadavků sdružení,  

- zajištění centrálního označení sdružení, rozcestníku, 
- o rozmístění vstupních bran – 2 brány, kde budou organizátoři rozdávat 

vstupenky, 
- sdružení si připraví mokrou variantu disciplín, v případě špatného počasí bude 

celá akce, včetně kulturního programu přemístěna do Sportovní haly, v pátek do 
Budvar arény. 

- o zrušení výlepu plakátů na plakátovací plochy. Dopravní podnik vyvěsí plakáty 
v MHD zdarma, sdružení roznesou plakáty do škol, na Plavecký stadion, 
Sokolovnu, úřady… 

- o zrušení Dne otevřených dveří v klubovnách ve čtvrtek. 
- v pátek 24.5.2013 vjezd aut možný do prostoru Bambiriády do 7,00 hodin, po té 

musí opustit auta prostor na hlavní parkoviště u Sportovní haly. V sobotu a neděli 
musí opustit auta prostor do 8,00 hodin.  

- Stavba Bambiriádního městečka začíná ve čtvrtek ve 14 hodin.  
- Tiskovou konferenci bude RADAMBUK pořádat v prostorách ICM Č.B. Husova 45, 

Č.B. 
- RADAMBUK zajistí ostrahu prostoru Bambiriády přes noc firmou 
-  

 
5. Štáb projednal: 
- Sdružení zajistí osoby do organizačního štábu, příspěvek RADAMBUK bude 
rozdělován jako v minulém roce za osoby v organizačním štábu a za disciplíny, které 
bude hodnotit Hodnotící komise. Osoby v organizačním štábu musí být starší 18 let. Klíč 
pro rozdělení finančních prostředků sdružení v příloze. 

- propojení sdružení v duchu motta (hlavní motto Bambiriády – Dětství v proměnách 
času). Každé sdružení připraví disciplínu, hru vztahující se k mottu, abychom 
ukázali, jak si děti hrály dříve a zašlou její název do kanceláře RADAMBUK, aby 
nebyly disciplíny stejné. Za splnění alespoň dvou disciplín dostane dítě u sdružení 
razítko, které sdružení obdrží od RADAMBUK do startovní kartičky (dostanou 
v prezenci). Po obdržení razítka od každého sdružení se vrátí do Prezence, vyplní 
kartičku do losování o ceny na pódiu a dostanou placku - odznáček Bambiriády, 
které vyrobí v počtu 4000 kusů RADAMBUK. 
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- zajištění obědů pro pořadatele centrálně a z peněz Bambiriády (cena 35 Kč za 
oběd). Snídaně a večeře si zajistí každý sám. 

- Příštím štáb 11.4.2013 v 17 hodin před jednáním Výkonné rady RADAMBUK. 
- koncert hudební skupiny – nabídky zasílat do kanceláře RADAMBUKu. 
- na sobotní večer zorganizuje ČTU Volejbalový turnaj, zašle plakát do 11.4.2013,  
- na páteční večer od 18 hodin zajistí RADAMBUK pohoštění pro organizátory 

v restauraci Beach volejbalu. Páteční raut bude zrušen.  

- Sdružení dodají do kanceláře RADAMBUK informace o svých disciplínách ke 
zveřejnění na webové stránce, plakáty, pro hodnotící komisi. Jedna disciplína se 
bude vztahovat k mottu.  

- SaSM – DDM Č.B. připraví upoutávku na Bambiriádu z materiálu natočeného 
v minulém roce. 

- SaSM – DDM Č. B. vyrobí dárky pro hosty – květináče z keramiky, hrnečky. 
- RADAMBUK podal projekt na MŠMT, v rámci kterého by pozval 10 osob 

z dětských a mládežnických organizací ze Slovenska a 10 osob z Horního 
Rakouska. Hosté budou pozváni podle výše přidělené dotace. Hosté se budou 
v sobotu podílet také na Bambiriádě a připraví disciplínu vztahující se k mottu.  

- Děti na Bambiriádě budou mít možnost vyrobit si vlastní placku – odznáček v ceně 
15 Kč.  

- V. Petráš zjistí možnost Internetu na Bambiriádě 
- termíny dalších Štábů Bambiriády: 

11.4.2013 – 17,00 hod. – Husova 45, Č.B. 
16.5.2012 – 17,00 hod. – Husova 45, Č.B. 
23.5.2013 – 17,00 hod. – Sportovní hala Č.B. 
13.6.2013 – 17,00 hod. – Husova 45, Č.B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Č. Budějovicích 26.3.2012   Petr Novák, Kateřina Babická 
       Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 
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