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18. – 19. 9. 2020 
 

Závěrečná zpráva 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. připravil akci BAMBIFEST 
v letošním roce na termín 18. – 19. 9. 2020. V krajském městě České Budějovice je tato 
přehlídka již neodmyslitelně tradičním projektem, který přispívá k rozšiřování povědomí 
veřejnosti o aktivitách dětí a mládeže ve volném čase. Díky akci mají každoročně tisíce dětí 
možnost vybrat si tu nejlepší volnočasovou aktivitu.  
 

Akce se v letošním roce po dvou 
letech vrátila do areálu u Sportovní 
haly v Českých Budějovicích, kde bylo 
postaveno pódium, které sloužilo pro 
jednotlivá kulturní vystoupení a 
zároveň tvořilo přirozené centrum 
dění. Po celé dva dny se na pódiu 
střídala hudební, pěvecká, divadelní a 
taneční vystoupení dětí z organizací 
pracujících s dětmi a mládeží, domů 
dětí a mládeže, mateřských, 
základních a uměleckých škol. Pro 
malé návštěvníky zahrála Marešova 

divadelní společnost Pohádky z kufru, českobudějovickému publiku se představil s kytarou 
písničkář Martin Kajaba, srdce potěšila a diváky roztančila tradičně kapela KONÍČEK. 



 

2 
 

 

 
 
 
PROGRAM PÓDIOVÝCH VYSTOUPENÍ - PÁTEK 18. 9. 2020 
 
13,00 –13,15  Drakoni se nevzdávaj – Drakoni Pionýr z.s. – PS Střelka Čestice 
13,15 –13,45  Na světě je přece krásně,… Sforzato a Fortissimo – ZŠ Čestice 
14,35 –14,40  Gymnastika  - Gymnastika - MěDDM Týn nad Vltavou  
14,40 - 14,45  Haleluja - Muzikálové hvězdičky - MěDDM Týn nad Vltavou 
14,45 – 14,50  Whenever, wherever - Orientální tance - MěDDM Týn nad Vltavou 
14,50 – 14,55  Když nemůžeš, tak přidej víc - Mladý záchranář – MěDDM Týn nad Vltavou 
14,55 –15,00  Madagaskar – Aerobic Club České Budějovice  
14,55 –15,00  Hockeyland – Aerobic Club České Budějovice  
15,00 –15,10  Losování o ceny 
15,10 –15,15  Sportovní aerobik – Aerobic Club České Budějovice  
15,15 –16,00  Martin Kajaba – písničkář  
16,00 – 16,10  Breakinshow – Streetdanceshow - Budside z.s.  
16,10 – 16,30  Mažoretkové a twirlingové formace - STARLETTE ČB  
17,00 –17,05  Losování o ceny 
17,05 –18,00  Koncert kapely Koníček 

 
PROGRAM PÓDIOVÝCH VYSTOUPENÍ - SOBOTA 19. 9. 2020 
 
9,35 – 9,45  Pink reverse – Street dance – Danger Guys – M-tes z.s.  
9,45 – 9,50  Krasohled - Danceline studio tým Motýlci    
9,50 – 10,05   Panenky ČB – Mažoretkový a twirlingový klub PANENKY ČB  
10,05 – 10,10  Street Fit - Street dance – Danger Guys – M-tes z.s.  
10,10 – 10,25   Gladiators Gym – bojová umění - Taekwondo Fight Club z.s.  
10,25 – 10,30  S-dance - Street dance – Danger Guys – M-tes z.s. 
10,30 – 10,35   Madagaskar – Aerobic Club České Budějovice  
10,35 – 10,40   Hockeyland – Aerobic Club České Budějovice  
10,40 – 10,45   Sportovní aerobik – Aerobic Club České Budějovice  
11,00 – 11,05  Losování o ceny 
11,05 – 12,00  Pohádky z kufru – Marešova divadelní společnost  
13,00 – 13,05  Losování o ceny 
13,40 – 13,50  Breakinshow – Streetdanceshow - Budside z.s.  
13,50 – 13,55  Lilo a Stich - Danceline studio tým Tučňáci  
13,55 – 14,10  Gladiators Gym – bojová umění - Taekwondo Fight Club z.s.  
14,10 –14,15  Duha – Danceline studio tým Želvičky  
14,15 – 15,00  Cheehavka – studentská kapela 
15,00 – 15,05  Losování o ceny 
15,10 – 15,20   Breakinshow – Streetdanceshow - Budside z.s.  
15,20 – 15,25  High heels – High Heels - Budside z.s.  
15,25 – 17,00   Koncert kapely Koníček   
17,00 – 17,05  Losování o ceny 
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Pro děti byla připravena bohatá 
nabídka aktivit ve stáncích, přehlídka 
možností pro volný čas, výroba 
placek, ukázky zážitkové akce 
s pejsky, výuka bojových umění, 
sebeobrana, venkovní hra Laser 
Game, ekologický program zaměřený 
na recyklaci elektra, nafukovací dráha 
Přelez, přeskoč, recykluj, 

elektrokoloběžky, výtvarná dílna budějovánky Martina Hrabánka, ukázky 1. pomoci 
Oblastního spolku ČČK ČB, prezentace Městské policie ČB a BESIPu, skákací hrady, vědecké 
pokusy, střelba z luku, rytířské souboje na kladině, slacklining, basketbal, preventivní 
program úrazů míchy Banal Fatal, dračí loď, vojenské historické kluby a Československá obec 
legionářská, programování robotů, angličtina hravě, tvoření a spousta dalších her a 
soutěží……  

Čáp Klapík (maskot 
RADAMBUKu) zavedl děti do světa 
zábavy, her a poznání. U jednotlivých 
organizací ve stáncích děti získávaly 
razítka do startovní karty, po splnění 
úkolů si vyzvedly v Infobodu malou 
odměnu. Vyplněné startovní kartičky 
postupovaly do losování o ceny, 
které probíhalo v liché hodiny na 
pódiu akce. Ceny do losování 
věnovali Jihočeský kraj, Hopsárium, 
Jump family České Budějovice, 
Safari Resort Hluboká u Borovan a 

Smrček souvenirs servis. V Infobodu mohli návštěvníci odevzdat nepoužívané dioptrické 
brýle a zapojit se s RADAMBUKem do Sbírky brýlí pro Afriku a na stanovišti společnosti 

ELEKTROWIN „Přelez, přeskoč, recykluj“ vysloužilý malý elektrospotřebič, za který obdrželi 
drobný dárek.  
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PROGRAM VE STÁNCÍCH PŘIPRAVILI: 
 

1 Baby club Šikulka, z.s. 

2 Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z.s.  

3 BESIP 

4 CB Dragons, z.s. 

5 Česká asociace paraplegiků – CZEPA 

6 Československá obec legionářská z.s., Jednota Č.B. 

7 DDM ČB 

8 EDUCAnet ČB, střední a základní škola s.r.o. 

9 ELEKTROWIN a.s. 

10 Energy Centre České Budějovice, z.s. 

11 Europe Direct České Budějovice 

12 Fight club z.s. 

13 HUGO divadelní klub 

14 Informační centrum pro mládež Č.B. 

15 Jazykové centrum Let's flow, z.s. 

16 Jihočeský kraj - Fandímě pěstounství - Pracovní skupina pro podporu pěstounství v Jihočeském kraji  

17 Kláštery Český Krumlov, org. složka Městského divadla Český Krumlov o.p.s 

18 KONÍČEK, o. p. s. 

19 Lasergame Club Písek - FUN SPACE ARENA 

20 Louskáček z.s. 

21 M-centrum pro mladou rodinu, z.s. 

22 Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s. 

23 Městská policie České Budějovice 

24 M-tes 

25 Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice 

26 Pionýr z.s. - Jihočeská krajská organizace Pionýra 

27 Spolek Děti Řepice 

28 T.O.Ježci z.s. 

29 Think Creative s.r.o 

30 TVOR , z.s. 

31 VĚDA NÁS BAVÍ, o.p.s. 
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Záštity nad akcí přijali RNDr. Jan Zahradník - poslanec Poslanecké sněmovny PČR, Mgr. 
Zdeněk Dvořák – náměstek hejtmanky Jihočeského kraje a Ing. Jiří Svoboda - primátor 
Statutárního města České Budějovice.  

 

Partneři a sponzoři akce 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Celou akci provázelo sluníčko a přátelská atmosféra. Návštěvnost BAMBIFESTu byla téměř 
2000 návštěvníků. Program ve stáncích připravilo 162 organizátorů z 31 organizací, na 
pódiu akce vystoupilo 278 účinkujících z 26 organizací a souborů, kteří představili 31 
pěveckých, hudebních, recitačních nebo tanečních vystoupení. 
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RADAMBUK děkuje všem organizátorům za pečlivou přípravu akce. Patří jim velký dík za to, 
že věnují svůj volný čas práci s dětmi a mládeží. Organizátorům ve stáncích patří dík za jejich 
připravené soutěžní disciplíny a zábavný program pro děti, všem účinkujícím za jejich krásná 
vystoupení, které pobavily a mnohdy i roztančily diváky u pódia a velký díky patří všem 
partnerům a sponzorům, bez jejichž pomoci bychom akci nemohli zrealizovat. Naším 
společným cílem bylo připravit pro děti a mládež zábavný a poučný program, nabídnout jim 
aktivity pro volný čas a široké veřejnosti ukázat, co pro děti děláme. Důkazem našeho 
společného úspěchu byl dětský smích, který jsme slyšeli a úsměvy, které jsme na akci u dětí 
viděli. Těšíme se se všemi na další setkání ve světě her, zábavy a dobré nálady na 
BAMBIFESTu v roce 2021. 
 
 
 
 
V Českých Budějovicích 25. 9. 2020   Mgr. Kateřina Babická, RADAMBUK 
       koordinátor akce  
 
 
RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.   

Sídlo: Husova tř. 622/45, 370 05 České Budějovice,  

E-mail: info@radambuk.cz, Tel.: 775 644 101 

mailto:info@radambuk.cz
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Výběr fotografií z akce 
 

 

 


