
 

 

 

 

 

 

České Budějovice 

Tisková zpráva 10.5.2018 

PPřřeehhllííddkkaa  mmoožžnnoossttíí  pprroo  vvoollnnýý  ččaass,,  nnaabbííddkkyy  lleettnníícchh  ttáábboorrůů,,  

ppóóddiioovváá  vvyyssttoouuppeenníí,,  ssoouuttěěžžee……  

 
25. – 26. května 2018 

Výstaviště České Budějovice 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

http://budejovice.bambifest.cz/ 
Vstup zdarma 

 
Rádi bychom pozvali děti, rodiče, prarodiče,  oddíly, spolky dětí a mládeže, školy, školky, 
školní družiny a další organizace pracující s dětmi a mládeží na Výstaviště v Českých 
Budějovicích v pátek 25.5.2018 a v sobotu 26.5.2018 na akci BAMBIFEST 2018. Tradičním 
organizátorem akce je RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. se svými 
členskými spolky a Výstavištěm České Budějovice a.s..  
 
Návštěvní doba? 
Pátek: 8 – 18 hodin 
Sobota: 9 – 17 hodin 



 

 

 
Na co se můžete těšit? 

 
 
Program ve stáncích 
1.  Informační centrum pro mládež České 
Budějovice - www.icmcb.cz – indiánské teepee, 
střelba z luku, slacklining, výroba placek, lípy 
republiky. 
2. Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, 
z.s. - www.canisterapie.org - ukázka zážitkové 
akce s pejsky, informace o canisterapii - pátek 

15,00 - 16,30 hod., sobota 10 - 11,30 hodin. 
3. Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje - www.hzsjck.cz - stanoviště 
pro děti s tématikou ochrany obyvatelstva a požární ochrany - pátek . 
4. Keltoviny, z.s. - www.keltoviny.cz - Miniškolička práskání bičem – pátek. 
5. Rybářský spolek Rybařík - ukázka ryb , poznávací soutěž ryb a test rybářský řád. 
6. Lasergame Club Písek - www.lasergameclub.cz - venkovní hra Lasergame a střelba na cíl . 
7. ELEKTROWIN a.s. - nafukovací dráha- pátek. 
8. Potravinová banka Jihočeského kraje z.s. - www.pbjk.cz - workshop na téma 
"Neplýtváme". 
9. Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z.s. - www.domavlese.cz -
 tvoření ze dřeva a přírodních materiálů, smyslové aktivity. 
10. Europe Direct České Budějovice - www.europe-direct.cz - kolo štěstí, xxl puzzle, 
informační letáčky s příležitostmi pro mladé- pátek. 
11. Baby club Šikulka, z.s. - www.sikulka.com - drobné soutěže, skákací hrad. 
12. Rodinné centrum Pomněnka, z.s. - www.centrumpomnenka.cz - montessori aktivity, 
kvízy a hlavolamy, výtvarné tvoření – pátek. 
13. Jazykové centrum Let´s flow, z.s. - www.letsflow.cz - tématická jazyková hra, kreativní 
činnosti. 
14. Jihočeské zemědělské muzeum, o.p.s. - www.zemedelske-muzeum.cz - soutěž v dojení z 
umělého vemene, krmení zvířátek - házení míčků, hod podkovou na cíl. 
15. Městská policie České Budějovice - www.mpolicie.c-budejovice.cz  - technika- 
automobil, skútr, prevence- alkohol, drogy. 
16. Energy Centre České Budějovice, z.s. - www.eccb.cz - jízda na elektrokoloběžkách, 
skateboardech, longboardech, v sobotu zkušební jízdy v elektromobilu. 
17. Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s. - www.rcberuska.cz - pocitový chodníček, kvíz 
o ČR – sobota. 
18. KONÍČEK, o. p. s. -https://konicekcb.webnode.cz/ - Poznávací hry se koňskou/jezdeckou 
tématikou – Kdo jsem a kde žiju?, Tělo koně, Barvy koní, Jezdecké disciplíny. 
19. M-centrum pro mladou rodinu z.s. - www.mc-maj.com - opičí dráha, puzzle, skládačky. 
20. Spolek Děti Řepice z.s. - www.deti-repice.cz - skákací hrad. 
21. T.O.Ježci z.s.- www.to-jezci.cz – soutěže. 
22. Věda nás baví, o.p.s. - www.vedanasbavi.cz - stánek s interaktivními a zábavnými pokusy 
pro děti na vědecká témata. 
23. M-tes z.s. - www.m-tes.cz - soutěže, hokejbalové hřiště. 
24. Cedems z.s. - soutěže 

http://www.icmcb.cz/
http://www.canisterapie.org/
http://www.hzsjck.cz/
http://www.keltoviny.cz/
http://www.lasergameclub.cz/
http://www.pbjk.cz/
http://www.domavlese.cz/
http://www.europe-direct.cz/
http://www.sikulka.com/
http://www.centrumpomnenka.cz/
http://www.letsflow.cz/
http://www.zemedelske-muzeum.cz/
http://www.mpolicie.c-budejovice.cz/
http://www.eccb.cz/
http://www.rcberuska.cz/
https://konicekcb.webnode.cz/
http://www.mc-maj.com/
http://www.deti-repice.cz/
http://www.to-jezci.cz/
http://www.vedanasbavi.cz/
http://www.m-tes.cz/


 

 

 
25. Žabičky Horní Planá z.s. - lanové překážky – sobota. 
26. HUGO divadelní klub z.s. - skákací hrad. 
27. Semenec o.p.s. - www.muzeumsemenec.cz - zajímavosti z říše rostlin, keltský stromový 
kalendář, Adoptuj si strom – pátek. 
28.  Tělovýchovná škola a půjčovna lodí Vydra - http://www.vydra.info/ - lodě, rafty. 
29. Pionýr z.s. - Jihočeská krajská organizace - www.jihocesky-pionyr.cz – soutěže. 
30. Next Reality - skákací hrad. 
31. Dětská organizace Fénix ze Slovenska 
32. Decathlon – sportovní soutěže 
33. BESIP - pátek 
34. TVOR z.s. - sobota - www.ateliertvor.cz - hry o Č. Budějovicích, kvízy. 
35. Pohádkouni, z.s. - www.pohadkouni.cz - malování sádrových odlitků pohádkových 
bytostí, zvířátek a dopravních prostředků, papírové skládačky - pařezové chaloupky, víly, 
skřítci , roboti.... 
36. Československá obec legionářská z.s. - historické vojenské kluby, výstava čs.legií, vznik 
ČR – sobota. 
37. Fight club z.s. - www.fight-club.cz - obratnostní dráha, výuka bojových umění. 
38. THEIA - krizové centrum o.p.s. - www.theia.cz - soutěže týkající se preventivních témat- 
šikana, kyberšikana....  
39. Pionýr, z.s. Pionýrská skupina Jindřichův Hradec - www.psjh.pionyr.cz - RC auta. 
40. Školička LVÍČEK s.r.o. - www.skolickalvicek.cz - dětský koutek pro nejmenší, tvůrčí 
dílnička. 
41. České Budějovice Vojtěcha Adalberta LANNY, zapsaný spolek - www.BosoNoha.cz - 
chodníček pro chůzi bosou nohou s pěti různorodými materiály, malování pomocí nohy, 
zvedání předmětů pomocí nohou. 
42. Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice - www.cckcb.cz  - ukázky 
první pomoci, soutěže pro děti, kvízy. 
43. Vodní záchranná služba ČČK Č. Budějovice p.s. - www.vzscb.cz - sanitka, člun, neoprény. 
44. ČSOB - soutěže  
45. Zorbingové koule - fotbálek - sobota 
46. Rodeo býk - sobota odpoledne  a boulderingová stěna - pátek odpoledne 

 
U jednotlivých stánků budou děti získávat razítka do startovní karty, po splnění úkolů si 
vyzvednou v Infobodu malou odměnu. Vyplněné startovní kartičky budou postupovat do 
losování o ceny, které bude probíhat v liché hodiny na pódiu akce.  
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Program na pódiu 
 
PÁTEK 25.5.2018 
9,45 hod.        Zahájení programu na pódiu 
9,45  -  10,00    MŠ Pištín 
10,00 – 10,15  Slavnostní zahájení s pozvanými hosty 
10,15 – 10,55   Operka Červená Karkulka - Slavíčci ZŠ Hluboká 
10,55 – 11,00   Dear future husband by Megham Trainor – Žluťásci ZŠ Grünwaldova 
11.00 – 11,05  Losování o ceny 
11,05 – 11,15   Jdem krást – taneční skupina BEZ DDM Č.B. 
11,15 -  11,20  Mažoretky kadetky Včeličky DDM Český Krumlov 
11,20 -  11,25  Havajský tanec a Drum sólo – Orientální tance DDM Český Krumlov 
11,30 – 12,30  Polední pauza  
12,30 -  13,00   Když nás láska hřeje, dobře se nám pěje - pěvecké sbory SFORZATO a                   
                           FORTISSIMO ZŠ Čestice 
13,00 – 13,05  Losování o ceny 
13,05 – 13,35   Matyáš Cahák – zpěv s kytarou 
13,35 – 13,40   Vodník – Jitřenka taneční country kroužek ZŠ Čestice 
13,40 – 13,50   Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „Naše země stoletá“ 
13,50 - 13,55    Když už nemůžeš - DDM Č.B. Dancers 
13,55 – 14,00   Rumburakův tah - Jitřenka  taneční country kroužek ZŠ Čestice 
14,00 – 15,00   Jen tak pro radost  - Kapela Koníček  
15,00 - 15,05    Losování o ceny 
15,05 – 15,10   Svíčková – Cvičení kluků a holek, DDM Týn nad Vltavou 
15,10 - 15,15    Vojáci – Disco rebels, DDM Týn nad Vltavou 
15,15 - 15,20    Skotské léto - Disco rebels, DDM Týn nad Vltavou 
15,20 - 15,25    Rozvíjej se poupátko -  Gymnastika přípravka, DDM Týn nad Vltavou 
15,25 - 15,30    Berušky – Tanečky Kopretina, DDM Týn nad Vltavou 
15,30 -  15,35   Zlaté střevíčky - Tanečky Kopretina, DDM Týn nad Vltavou 
15,35 -  15,40   Vystoupení štěstí a radosti – Orientální tance, DDM Týn nad Vltavou 
15,40 -  15,45   Army of sun – Sunny dance, DDM Týn nad Vltavou 
15,45 – 15,50    Autíčka – Žížalky, Danceline studio 
15,50 – 15,55    Koralína a svět za tajemnými dveřmi – Berušky, Danceline studio 
15,55 – 16,00    Street party – DDM Č.B. Black and white 
16,00 – 16,30    Starlette mažoretky České Budějovice  
                            Defilé – Ministarlette 
                            Bond – Ministarlette 
                            Barbora Ježková 
                            Zuzana Dvořáková 
                            Anna Pivovarčíková 
                            Šárka Prokešová 
                            Adriana Blažejová 
                            Alexandra Vaněčková 
16,30 – 16,55   zvučení 
16,55 – 17,00  Losování o ceny 
17,00 – 18,00  Milan Peroutka a kapela Perutě - koncert 



 

 

 
SOBOTA 26.5.2018 
 
9,30 – 9,40   Zahájení programu na pódiu 
9,40 -  9,45       Cola song – M-tes Disco tance    
9,45 -  9,50       Kouzlo pod závojem - Nadirah Falah DDM Č.B. 
9,50 - 10,00     Co jsme se naučili - Dětský aerobic MC Máj  
10,00 -10,05    Street gang – M-tes Street gang 
10,05 -10,30     Jambo - Afrika - KAMI  
10,30 - 10,35    Lepo lepo – M-tes Disco dance  
10,35 - 10,45    Dance aerobic začátečníci - Aerobic MC Máj 
10,45 - 10,50    Grónská zem - Danceline studio Myšky   
10,50 - 10,55    Červená Karkulka - Danceline studio Žabky   
10,55 – 11,00   Pošťák Pat  - Danceline studio Broučci   
 
11,00 – 11,05   Losování o ceny 
11,05 – 11,10   Feel it still - Street gang  M-tes 
11,10 - 11,45    Vystoupení klauna Proužka – HUGO divadelní klub z.s. 
11,45 - 12,15    Barcalky – MC Máj 
 
12,15 – 13,00   Polední přestávka+ příprava divadlo 
13,00 – 13,05   Losování o ceny 
13,05 - 14,45   Čarodějnická nevěsta - divadelní soubor J.K.Tyl Č. B.  - divadelní pohádka 
14,50 – 14,55    Locika - Baby centrum Šikulka  
14,55 – 15,00    Frozen - Šarm   
 
15,00 – 15,05   Losování o ceny 
15,05 – 15,10    Myšlenky na vodě  - Danceline studio Tučňáci  
15,10 – 15,15    Bonjours Paris - Danceline studio Klokánci   
15,15 – 15,20    Ledové království - Baby centrum Šikulka  
15,20 – 15,25    Život - Šarm  
15,25 – 16,25    Kotlínová Eliška  a Votvíráci 
16,25 – 16,30    Šíleně smutná princezna - Danceline studio  Koťata 
16,30 – 16,35    Putování odvážné Vaiany - Danceline studio Lvíčata 
16,35 – 17,00    Barcalky – MC Máj 
17,00 – 17,05    Losování o ceny, ukončení akce 

 
Na pódiu shlédnete vystoupení dětských tanečních, 
hudebních, divadelních a pěveckých souborů. V pátek od 17 
hodin zveme širokou veřejnost na koncert zpěváka Milana 
Peroutky a kapely Perutě. Pro děti je v sobotu od 13,05 
hodin připravené divadelní představení -  pohádka 
Čertovská nevěsta Divadelního souboru J.K.Tyl a vystoupení 
klauna Proužka z HUGO divadelního klubu od 11,10 hodin. 

Srdce potěší a diváky roztančí v pátečním odpoledni od 14 hodin kapela KONÍČEK, v 
sobotním odpoledni od 15,25 hodin zpěvačka Eliška Kotlínová s kapelou Votvíráci. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Na Výstavišti spolu s BAMBIFESTem je pro děti připraven Dětský den s Armádou ČR - den se 
zástupci pozemních a vzdušných sil AČR, na kterém armáda prezentuje svoji techniku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vstup zdarma!! 
Těšíme se s Vámi na setkání ve světě her a zábavy!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontakt: RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 
Sídlo: Husova tř.45, 370 05 České Budějovice 
E-mail: info@radambuk.cz, kancelar@radambuk.cz  Tel.: 775 644 101, 775 644 003 
IČ: 26516519       Bankovní spojení: 2300816799/2010 
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