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2. Štáb Bambiriády 2013 
11.4.2013 Husova 622/45, České Budějovice 

 

1. Účastníci – viz. Prezenční listina 

 

2. Zajištěno:  
- Mokrá varianta zajištěna v Budvar aréně.  
 
- Stavba Bambiriády začíná ve čtvrtek 23.5.2013 od 14 hodin. 
 
- V pátek možný vjezd ráno do areálu do 7 hodin, pak bude příjezd uzavřen Městskou 
policií. 
 
- Armádu ČR bude letos prezentovat 25. Protiletadlová brigáda ze Strakonic pod 
vedením M. Tíkala (Občanské sdružení děti Řepice), zapůjčí nám zdarma lavičky k 
pódiu, stoly, židle do odpočinkového stanu, přivezou těžkou vojenskou techniku, připraví 
ukázky bojových jednotek MUSADO a zdravotníků CLS, zapůjčí stany – polovina 6x3 
metry. Pokud bude mít nějaké sdružení zájem o zapůjčení, kontaktujte do 10.5.2013 
kancelar@radambuk.cz. AČR také dodá 2 vojáky na ostrahu areálu Bambiriády v noci. V 
pátek budou vedle pódia postaveny 2 velké stany jako šatny.  
 
- Divadlo Studna dodá nabídku na kulturní program 1 hodina na sobotu. 
 
- Tělovýchovná škola, půjčovna lodí a sportovního materiálu Vydra  připraví pro děti 
jízdy na kanoích a raftech. Mgr. Chrastina zajistí vstupenky do losování ZOO OHrada, 
Muzeum, Alšova Jihočeská galerie… cca 500 kusů.  
 
- Plakát a vstupenky dány do tisku, po vyzvednutí z Prahy se nabízí sdružení Pohodáři 
k roznesení po školách.  
 
- SaSM vyrobí pro hosty na slavnostní zahájení 30 kusů květináčů z keramiky. 
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- Další Bambiriádní štáb se bude konat ve čtvrtek 16.5.2013 od 17 hodin , sraz v 
prostoru konání Bambiriády u Sportovní haly, kde si účastníci rozdělí pozemky, poté se 
přesune štáb na další jednání do restaurace Beach volejbalu. Pozváni budou zástupci 
všech účastníků Bambiriády 2013. 
 
- RADAMBUK zakoupil razítka, která budou děti dostávat od sdružení do startovní karty. 
 

3. Sdružení dodají do 25.4.2013:  
- ČTU zašle do 25.4.2013 přihlášku na Bambiriádu a plakátek na Volejbalový turnaj 
na sobotu 25.5.2013. 
 
- Pořadatelé , které dodají sdružení do organizačního štábu budou starší 17 let, měli by 
být ve štábu po celou dobu konání Bambiriády. Jména dodají sdružení do 10.5.2013 do 
kanceláře RADAMBUK. 
 
- Sdružení dodají do kanceláře RADAMBUK do 25.4.2013 informace o svých 
disciplínách ke zveřejnění na webové stránce, pro hodnotící komisi. Jedna disciplína se 
bude vztahovat k mottu viz. formulář Disciplíny sdružení.  
 
- Každé sdružení dodá 1 osobu do Hodnotící komise disciplín, jméno oznámí do 
25.4.2013 do kanceláře RADAMBUK. 
 
- Sdružení dodají do 25.4.2013 návrhy na udělení Březových lístků, P. Bouda dodá 
seznamy z minulého roku. 
 
 
 
Zapsala: K. Babická 
 
 
 
 
V Č. Budějovicích 15.4.2013   Petr Novák 
       předseda 
       Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 
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