
 

 

 

 

 

Tisková zpráva č.1  
České Budějovice 20.3.2023 

 
Prezentace činností organizací pracujících s dětmi a mládeží z Jihočeského kraje 

 

12. – 13. 5. 2023 
 

Areál u Sportovní haly České Budějovice 
 

 

 

 
 

https://budejovice.bambifest.cz/ 
 

Vstup zdarma 
 

RADAMBUK- Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. zve děti, rodiče, prarodiče, oddíly, 
spolky dětí a mládeže, mateřské a základní školy, školní družiny a další organizace pracující s 
dětmi a mládeží ke Sportovní hale v Českých Budějovicích v pátek 12. a v sobotu 13. května 
2023 na 23. ročník akce BAMBIFEST.  
 



 

 

 
 
 
Na co se mohou děti těšit?  
Přehlídka možností pro volný čas, nabídky kroužků, oddílů, letních pobytových a příměstských táborů, 
pódiová taneční, divadelní a pěvecká vystoupení, divadelní představení Marešovy divadelní 
společnosti MAREDIV, losování o ceny na pódiu, maskot čáp Klapík, indiánské teepee, střelba z luku, 
dračí lodě, venkovní hra Lasergame, ekologický program zaměřený na recyklaci elektra – nafukovací 
dráha Vyskoč, Nejvýš, Recykluj, výtvarná dílna, ukázky 1. pomoci Oblastního spolku ČČK České 
Budějovice a Vodní záchranné služby JčK, prezentace Městské policie České Budějovice, BESIPu, 
projekt Banal Fatal - program prevence úrazů páteře a míchy, skákací hrad, jízdy na koloběžkách, 
elektrokoloběžkách, invalidním vozíku, chůze se slepeckou holí, plackování, informace o náhradní 
rodinné péči, nízké lanové aktivity, slacklining, souboj na kladině a spousta dalších her a soutěží……  

 
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.  

Návštěvní doba? 
Pátek: 13- 18 hodin 

Sobota: 9 – 17 hodin 
 

 
 
 
 
 
 

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

Činnost RADAMBUKu finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR,  
Jihočeský kraj a statutární město České Budějovice. 

 
 
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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