Tisková zpráva č. 2

České Budějovice 14. května 2013

Bambiriáda 2013 již za 10 dní !!
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?
Bambiriádu 2013 bude možné navštívit od 23. do 26. května v některém ze 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. Kněžnou, Šumperk, Třinec a Zlín.
Mezi partnery Bambiriády patří již historicky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Armáda České republiky a Zastoupení Evropské komise v ČR. Generálním partnerem je
opět Flexi životní pojištění od Pojišťovny České spořitelny.
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.
Návštěvní doba
Pá 24.5.2013 8,00 - 17,00 hodin
So 25.5.2013 9,00 - 17,00 hodin
Ne 26.5.2013 9,00 - 13,00 hodin
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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. Regionální záštity přijali
v letošním roce JUDr. Tomeš Vytiska — člen Rady Jihočeského kraje a Mgr. Juraj
Thoma — primátor Statutárního města České Budějovice. Akci v regionu podporují
Krajské vojenské velitelství České Budějovice, Městská policie České Budějovice,
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje a 25. Protiletadlová raketová brigáda ze
Strakonic. Regionálními partnery jsou Jihočeský kraj, Statutární město České
Budějovice, Europe Direct České Budějovice, Dopravní podnik města České Budějovice,
a.s., IGY centrum, Dfk Group, s.r.o., vyladenyinternet.cz, Lanový park Máj a Hopsárium,
mediálními regionálními partnery jsou Jihočeská televize, a.s., Hitrádio Faktor, Český
rozhlas České Budějovice a webové portály nejlepší-adresa.cz a jihoceskykalendar.cz.
Na pátek na 16.30 hodin je připraveno vyhlášení vítězů 5. ročníku soutěže Malá
energetická akademie 2012 - 2013 , kterou pro společnost E.ON pořádá Rada dětí a
mládeže Jihočeského kraje. Sponzorem soutěže se v letošním ročníku stala také
Teplárna České Budějovice a.s. 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 připravená pódiová vystoupení, ukázky her, které hrály děti
v dřívějších dobách, opičí dráhy, skákací hrady, mega trampolína, prezentace Armády
ČR, ukázky vojenské, ukázky výcviku jednotek CLS a jednotek MUSADO, expozice
tábornické činnosti, ukázky tábornických dovedností, lanové aktivity, zoo koutek, jízdy na
lodích, výroba placek – odznaků, losování o ceny na pódiu, hry se zvířecí tématikou a
řada dalších soutěží a ukázek. Návštěvníci si budou moci zakoupit ve stánku
Pohádkového království pohledy a turistické mapy. Tělovýchovná škola, půjčovna
lodí a sportovního materiálu Vydra připravila pro děti jízdy na kánoích a raftech. 1.
pomoc si budou děti mít možnost vyzkoušet ve stánku Oblastního spolku Českého
červeného kříže, který bude také zajišťovat zdravotnický dozor nad akcí.
Flexi životní pojištění od Pojišťovny České spořitelny si připravilo program pro děti
na sobotu a neděli. Děti se budou moci vyfotit v pohádkových pláštích s vlastnoručně
vyrobenou maskou motýla, malovat na obří roli maxipastelkami a zaskákat si na mega
trampolíně. V letošním roce se na Bambiriádě 2013 můžeme těšit na prezentaci 25.
Protiletadlové raketové brigády ze Strakonic, která přiveze vojenskou techniku samohybný protiletadlový raketový komplet krátkého dosahu 9K35M STRELA-10,
přenosný protiletadlový raketový komplet krátkého dosahu RBS-70. Návštěvníci budou
mít možnost shlédnout ukázky výcviku jednotek CLS ( zdravotníci) a jednotek MUSADO (
bojová umění).
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Na sobotu připravila pro sdružení Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje ČTU – VELKÁ
RADA OBLASTI JIHOČESKÉ Bambiriádní volejbalový turnaj. Začátek turnaje je v
18,30 hodin ve Sportovní hale.
Program Bambiriády 2013:
Pátek 24. 5. 2013 - 8.00 - 17.00 hodin - Den pro školy a školní družiny
8.00 hod. - začátek Bambiriády 2013, otevření Prezence, začátek programu na pódiu, otevření soutěží
9.30 hod. – Slavnostní zahájení na pódiu s hosty
11.00 hod. - losování o ceny na pódiu
12.00 - 12.30 hod. - ukázka výcviku jednotek MUSADO - bojová umění
13.00 hod. - losování o ceny na pódiu
15.00 hod. - losování o ceny na pódiu
15.00 - 15.30 hod. ukázka výcviku jednotek MUSADO - bojová umění
16,30 - Vyhlášení vítězů soutěže Malá energetická akademie 2012 - 2013 - E.ON ČR, s.r.o
17.00 hod. - losování o ceny na pódiu, konec 1. dne

Sobota 25. 5. 2013 - 9.00 - 17.00 hodin - Den pro rodiče s dětmi
9.00 hod. - začátek 2. dne, otevření Prezence, začátek programu na pódiu, otevření soutěží
10.00 hod. – Ocenění dobrovolníků
11.00 hod. - losování o ceny na pódiu
12.00 - 12.30 hod. ukázky výcviku jednotek CLS - zdravotníci
13.00 hod. - losování o ceny na pódiu
13.05 – 14.05 – zábavný program na pódiu
15.00 hod. - losování o ceny na pódiu
15.05 - 15.30 hod. ukázky výcviku jednotek CLS - zdravotníci
17.00 hod. - losování o ceny na pódiu, konec 2. dne
18,00 hod. - prezence hráčů Bambiriádní volejbalový turnaj
18,30 hod. - Bambiriádní volejbalový turnaj - začátek

Neděle 26. 5. 2013 - 9.00 - 13.00 hodin - Den pro zájemce
9.00 hod. - začátek 3. dne, otevření Prezence, začátek programu na pódiu, otevření soutěží
10.00 hod. – Vyhlášení vítězů soutěže "Řekněte NE ŠIKANĚ" - Theia, o.s.
11.00 hod. - losování o ceny na pódiu
11.05 hod. - ukázka výcviku jednotek MUSADO - bojová umění
13.00 hod. - losování o ceny na pódiu, ukončení Bambiriády 2013
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Bambiriády 2013 v Č. Budějovicích se zúčastní 17 členských sdružení Rady dětí a
mládeže Jihočeského kraje.
Sdružení Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje:
- M - tes - soutěže pro děti, www.m-tes.cz
- RS NADORAZ, o.s. - čajovna, soutěže pro děti
- M- Centrum pro mladou rodinu, o.s. - opičí dráha pro nejmenší děti, www.mc-maj.com
- Kamarádi otevřených srdcí, www.kamaradiotevrenychsrdci.cz
- POHODÁŘI VSKH, www.pohodari.vskh.cz
- Rodinné centrum ROZÁRKA, www.rozarka.eu
- 1. středisko Zálesák, expozice tábornické činnosti s ukázkou, www.1.strediskozalesak.cz
- Salesiánské středisko mládeže - DDM Č.B., www.sasmcb.cz
- Občanské sdružení Bezva prázdniny, www.bezvaprazdniny.cz
- KONÍČEK, o.s., www.konicekcb.webnode.cz
- RC Emanuel, o.s., www.rcemanuel.cz
- Jihočeská krajská organizace Pionýra, www.jihocesky-pionyr.cz
- Země - nezemě, o.s. - cvrnkání kuliček, jojo, malý orientační běh, puzzle ze dřeva, korýtka, tangramy ,
www.zeme-nezeme.cz,
- Základní článek hnutí Brontosaurus Forest - Cassiopeia, www.cegv-cassiopeia.cz
- Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.,intrnetové Rádio ICM, www.cpdm.cz,
- Občanské sdružení Děti Řepice, skákací hrad, www.deti-repice.cz
- ČTU - VELKÁ RADA OBLASTI JIHOČESKÉ, www.ctu-jihoceska.cz

Ve stánku Informačního centra pro mládež České Budějovice budou mít možnost
návštěvníci vyrobit si odznak – placku.
Informační servis a komunikaci s médii během akce bude zajišťovat členské sdružení
Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje M - tes.
Pódiová vystoupení zajišťuje Agentura Kultur – Kontakt - www.kultur-kontakt.cz,
programem Bambiriády nás provede moderátor Miroslav Mareš.
Ostatní účastníci Bambiriády:
- Flexi životní pojištění od Pojišťovny České spořitelny
- E.ON, s.r.o.
- Krajské vojenské velitelství České Budějovice
- 25. Protiletadlová raketová brigáda
- THEIA - občanské sdružení
- Městská charita České Budějovice
- Europe Direct České Budějovice
- Jihočeská informační centra pro mládež
- Tělovýchovná škola, půjčovna lodí a sportovního materiálu Vydra
- Oblastní spolek Českého červeného kříže
- Pohádkové království
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Každé sdružení připraví disciplínu, hru vztahující se k mottu „Dětství v proměnách času“,
abychom ukázali, jak si děti hrály dříve. Za splnění alespoň dvou disciplín u každého
z prezentujících sdružení dostanou děti razítko do startovní kartičky, kterou obdrží 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.
Ceny do losování na pódiu věnovali:
- Jihočeský kraj
- E.ON, s.r.o.
- Lanový park Máj
- Dfk Group, s.r.o - Lipno card
- Krajské vojenské velitelství České Budějovice
- Igy Centrum
- Hopsárium

AKCE DOPROVÁZEJÍCÍ BAMBIRIÁDU:
- Vyhodnocení 5. ročníku soutěže Malá energetická akademie 2012 – 2013 - E.ON v pátek 24.5.2013 od
16.30 (vyhlášení vítězů 5. stupně a celkového vítěze soutěže v jednotlivých kategoriích). Soutěž je určena
pro děti a mládež Jihočeského kraje, kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a Zlínského kraje.. Posláním
soutěže je rozšíření vědomostí dětí a mládeže o energetice a ekologii, osvojení si zásad zodpovědného
chování k životnímu prostředí, zvýšení bezpečnosti dětí a v neposlední řadě oživení náplně volného času
mladé generace. Do soutěže se mohou přihlásit děti a mládež v kategoriích: Jednotlivec, Malá skupina,
Třídní kolektiv, nebo Velká skupina. Celá soutěž probíhá na webových stránkách www.energetickaakademie.cz. Celkový počet soutěžících v letošním školním roce 2012 – 2013 byl 957, z toho 385
v Jihočeském kraji. Jednotlivec, který získá po absolvování pěti stupňů akademie nejvíc bodů, vyhraje
věcnou cenu v hodnotě 6.000,- Kč, jednotlivec s druhým největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v
hodnotě 4.000,- Kč, jednotlivec s třetím největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 2.000,- Kč.
Malá skupina a Třídní kolektiv, který získá po absolvování pěti stupňů akademie nejvíc bodů, vyhraje
věcnou cenu v hodnotě 13.000,- Kč, malá skupina a třídní kolektiv s druhým největším počtem bodů
vyhraje věcnou cenu v hodnotě 8.000,- Kč, malá skupina a třídní kolektiv s třetím největším počtem bodů
vyhraje věcnou cenu v hodnotě 4.000,- Kč. Velká skupina, která získá po absolvování pěti stupňů
akademie nejvíc bodů, vyhraje věcnou cenu v hodnotě 25.000,- Kč, velká skupina s druhým největším
počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 15.000,- Kč, velká skupina s třetím největším počtem bodů
vyhraje věcnou cenu v hodnotě 10.000,- Kč. Soutěžící si vyberou věcné ceny dle vlastního výběru.
- Vyhlášení vítězů soutěže ŔEKNĚTE NE ŠIKANĚ, kterou vyhlásila Theia, o.s. – neděle 10,00 hodin na
pódiu.
- Losování cen na pódiu - každá lichá hodina - 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 hodin na pódiu. Ceny do
losování připravili Jihočeský kraj, E.ON, s.r.o., AČR, IGY centrum, Lanový park Máj, Dfk Group, s.r.o. a
Hopsárium - svět rodinné zábavy.
- Děti mohou využít se vstupenkou Bambiriády 15% slevu na vstupném do Hopsária v Č. Budějovicích.

Tak neváhejte a přijďte se k nám podívat!! Vstup na akci je zdarma !!
Další informace lze
www.radambuk.cz.
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