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25. - 26.5.2018 
 

Závěrečná zpráva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motto: „Naše země stoletá“  
Výročí 100 let vzniku samostatného československého státu 

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

 
RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. připravil tradičně na termín 25.- 
26. května 2018 akci pro děti a mládež - BAMBIFEST České Budějovice. 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 konala letos nově v areálu Výstaviště v Českých Budějovicích, kde bylo postaveno 
pódium se zastřešeným hledištěm a lavičkami. Toto pódium sloužilo pro jednotlivá kulturní 
vystoupení a zároveň tvořilo přirozené centrum dění.  
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Akci v pátek slavnostně zahájili spolu 
s předsedou RADAMBUKu Ing. Peterem 
Padúchem pozvaní hosté – primátor 
Statutárního města České Budějovice Ing. 
Jiří Svoboda, náměstek primátora Mgr. Petr 
Podhola a vedoucí oddělení mládeže z 
odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
Krajského úřadu Jihočeského kraje Mgr. 
Miroslav Hrdina. Po celé dva dny se na 

pódiu střídala hudební, pěvecká, divadelní a taneční vystoupení dětí ze spolků dětí a 
mládeže, domů dětí a mládeže, mateřských, základních a uměleckých škol. Pro malé 
návštěvníky byla připravena divadelní pohádka Čarodějnická nevěsta Divadelního souboru 
J.K.Tyl a vystoupení klauna Proužka z HUGO divadelního klubu. V pátek RADAMBUK pozval 
širokou veřejnost na koncert zpěváka Milana Peroutky s kapelou Perutě. 
Českobudějovickému publiku se představil s kytarou zpěvák Matyáš Cahák a folková 
zpěvačka Eliška Kotlínová s kapelou Votvíráci. Srdce potěšila a diváky roztančila tradičně 
kapela KONÍČEK. 
 

PROGRAM PÓDIOVÝCH VYSTOUPENÍ 
- PÁTEK 25.5.2018 
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 
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 
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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 
16,55 – 17,00  Losování o ceny 
17,00 – 18,00  Milan Peroutka a kapela Perutě 
- koncert 
 

PROGRAM PÓDIOVÝCH VYSTOUPENÍ - SOBOTA 26.5.2018 
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 
13,00 – 13,05   Losování o ceny 
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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 
 

Pro děti byla připravena bohatá 
nabídka aktivit ve stáncích - přehlídka 
možností pro volný čas, nabídky letních 
táborů, ukázky tábornických 
dovedností, nízké i vysoké lanové 
aktivity, prezentace Městské policie 
Č.B., Hasičského záchranného sboru 
Jihočeského kraje, Oblastního spolku 
Českého červeného kříže Č.B., BESIPu a 
Vodní záchranné služby ČČK Č.B., 
indiánské teepee, střelba z luku, 
slacklining, výroba placek – buttonů, 
boulderingová lezecká stěna, rodeo býk, 

hokejbalová hřiště a hokejbalový turnaj, maskot čáp Klapík, skákací hrady, kurzy angličtiny 
pro děti,  výuka bojových umění, opičí dráhy pro nejmenší, ukázky zážitkové akce s pejsky, 
chemické a fyzikální pokusy, elektrokoloběžky, elektromobil TESLA, hry s koňskou tématikou, 
miniškolička práskání bičem, soutěž „Přelez, přeskoč, recykluj“, workshop na téma 
„Neplýtváme“, venkovní verze hry 
lasertag. Po celém areálu akce si mohly 
děti vyzkoušet hru a svou přesnost při 
střelbě z laserové zbraně na cíl, 
montessori aktivity, pocitový chodníček, 
kvízy a hlavolamy, výtvarné tvoření, 
zajímavosti z říše rostlin, jízdy na kanoích 
a raftech, sportovní soutěže, hry o 
Českých Budějovicích, RC auta, 
návštěvníci mohli navštívit historické 
vojenské kluby, výstavu čs.legií,  
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hrát fotbal v zorbingových koulích a hrát 
spoustu dalších her a soutěží…… Účastníci si 
prověřili své znalosti týkající se obrany proti 
šikaně nebo kyberšikaně, zjistili, zda ví, jak 
se v takových situacích zachovat.  
 
 
 
 

Čáp Klapík (maskot RADAMBUK) 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, Knihy 
Dobrovský, Hopsárium, IGY centrum, Smrček 
souvenir servis a Decathlon.  
 

V Infobodu mohli návštěvníci 
odevzdat nepoužívané dioptrické 
brýle a zapojit se s RADAMBUKem do Sbírky brýlí pro Afriku.  
 
 

Informační centrum pro mládež České 
Budějovice (ICM Č.B.) postavilo v centru akce 
indiánské teepee a připravilo několik soutěží 
pro děti, mezi nimiž nechyběla střelba z luku, 
chytání ryb, slacklining a výroba buttonů. Na 
akci jsme si s návštěvníky připomněli letošní 
slavné výroční naší republiky a vyráběli jsme 
s dětmi naše národní stromy – lípy. Děti 
vyráběly a zdobily listy, které lepily na kmeny 
kartonových stromů. Na pódiu byli v pátek 
odměněni věcnými cenami vítězové 
komiksové a výtvarné soutěže Naše země 

stoletá, kterou ICM Č.B. vyhlásilo v dubnu 2018. 
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PROGRAM VE STÁNCÍCH PŘIPRAVILI: 
 

1 Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s.. 
2 Keltoviny, z.s. 
3 Lasergame Club Písek 
4 Energy Centre České Budějovice, z.s. 
5 Informační centrum pro mládež Č.B. 
6 Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 
7 M-centrum pro mladou rodinu, z.s. 
8 Baby club Šikulka, z.s. 
9 VĚDA NÁS BAVÍ, o.p.s. 

10 Pionýr z.s. - Jihočeská krajská organizace Pionýra 
11 T.O.Ježci z.s. 
12 M-tes z.s. 
13 Cedems z.s. 
14 Městská policie České Budějovice 
15 Semenec, o.p.s 
16 KONÍČEK, o. p. s. 
17 Spolek Děti Řepice 
18 Potravinová banka Jihočeského kraje z.s. 
19 Vodní záchranná služba ČČK Č. Budějovice p.s 
20 Jazykové centrum Let's flow, z.s. 
21 Rybářský spolek Rybařík  
22 HUGO divadelní klub z.s. 
23 DECATHLON 
24 Tělovýchovná škola a půjčovna lodí Vydra  
25 Rodinné centrum Pomněnka, z.s.  
26 Europe Direct České Budějovice 
27 ELEKTROWIN a.s. 
28 Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z.s. 
29 Jihočeské zemědělské muzeum, o.p.s. 
30 Žabičky Horní Planá z.s. 
31 Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s. 
32 BESIP 
33 Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice 
34 TVOR , z.s. 
35 Československá obec legionářská z.s., Jednota Č.B.  
36 Fight club z.s. 
37 THEIA- krizové centrum o.p.s. 
38 Pionýr z.s. - Pionýrská skupina Jindřichův Hradec  
39 ČSOB 
40 České Budějovice Vojtěcha Adalberta LANNY, zapsaný spolek 
41 Happy Times  
42 NEXT REALITY 
43 Lezeto 
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Záštity přijali v letošním roce RNDr. Jan Zahradník – poslanec Poslanecké sněmovny PČR, 
hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská, náměstek hejtmany Mgr. Zdeněk Dvořák, 
Ing. Jiří Svoboda - primátor Statutárního města České Budějovice a Mgr. Petr Podhola – 
náměstek primátora pro školství a sociální věci.  
 

Na Výstavišti spolu s BAMBIFESTem byl pro 
děti připraven Dětský den s Armádou ČR, na 
kterém armáda prezentovala  svoji činnost 
techniku. 
 

Návštěvní doba 
Pátek - 8.00 – 18.00 hodin –  Den pro školy 
školní družiny  
Sobota -9.00 – 17.00 hodin – Den pro rodiny 
 
 
 

 

Partneři a sponzoři akce 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://budejovice.bambifest.cz/userFiles/fotogalerie/fotogalerie-2018/1513324013_cs_dd17_fb-c-01.jpg
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Čtvrteční stavbu akce provázelo nepříznivé 
bouřlivé počasí, které organizátorům stavbu 
komplikovalo, protože celý prostor akce byl 
zatopen vodou. Páteční počasí akci nakonec 
počasí přálo až na déšť, který provázel koncert 
kapely Perutě, voda odtekla a odměnou pro 
organizátory a návštěvníky bylo sobotní 
slunečné počasí. Celou akci provázela příjemná 
a přátelská atmosféra. Akci navštívilo téměř 6 

000 návštěvníků. Program ve stáních připravilo 236 organizátorů ze 43 organizací, na pódiu 
akce vystoupilo 660 účinkujících z 38 organizací a souborů, kteří představili 43 pěveckých, 
hudebních, recitačních nebo tanečních vystoupení  
 
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 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 květnu 2019.  
 
 
 
V Českých Budějovicích 1.6.2018.    Mgr. Kateřina Babická 

 
 
 
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 
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