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Bambi 2015: 20. až 23. května 2015

Co je to vlastně Bambi 2015?
Bambi 2015 je největší burza volnočasových akti-

vit dětí a mládeže a středisek volného času na Tá-
borsku a Soběslavsku. Uskutečnila se Bambiriáda 
2004, 2005, 2006, 2007 a 2008, Bambi 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013 a 2014.

Zeptali jsme se 
sekretáře letošní 
Bambi Václava 

Pavlíka, jinak vedoucího táborské-
ho Informačního centra pro mlá-
dež v Táboře a jednoho ze zakla-
datelů táborské Bambiriády.

Jaký je rozdíl mezi Bambiriá-
dou a Bambi?

Bambiriáda se nekoná už od 
roku 2009. Je pravda, že náplň je 
stejná, v regionu to dělají stejní 
lidé, ale bez podpory zvenčí.

Kdy tedy bude?
Bambi 2015 se koná ve dnech 

20. až 23. května, která je největ-
ší regionální přehlídkou činnosti 
sdružení dětí a mládeže a středi-

sek volného času. Bližší termíny, 
tzn. ve kterých městech a časech 
budeme včas informovat na těchto 
stránkách. Letos Bambi bude v Tá-
boře, Chýnově, Soběslavi a v Pla-
né nad Lužnicí. 

Proč se na to nevykašlete, když 
vám ČRDM hází klacky pod 
nohy a kraj to nezajímá?

Je pravda, že jsme asi padlí na 
hlavu, ale kdysi jsme začali s Ga-
lénovou nadací a Hnutím Březo-
vý lístek pořádat Bambiriádu. Už 
tehdy se některé vrchnosti Tábor 
nelíbil, ale nakonec nás respekto-
vali i podporovali. To, co se sta-
lo – už předloni – všichni sváděli 
a svádějí na celosvětovou krizi, ale 

pravda bude určitě někde jinde. 
To dokazuje i to, že měst, které se 
hlásí k oficiální Bambiriádě je ka-
ždým rokem méně a méně. Letos je 
situace úplně mizivá… Města nebo 
jejich organizace pracující s dětmi 
a mládeží si podobnou akci raději 
pořádají sami, bez dotací, ale i bez 
vrchnosti…. Stejně jako my, doká-
zali, že když se domluví správná 
parta zapálených lidí, tak všechno 
jde. Letos se akce koná ve čtyřech 
městech. Tady starostové měst po-
chopili heslo „Kdo si hraje - nezlo-
bí!“ a Bambi podpořili.

Proč Bambi? Není to něco jako 
trucpodnik vůči ČRDM?

Není. My jsme chtěli umožnit dět-
ským organizacím a těm, co pracu-
jí s dětmi a mládeží se prezentovat. 
Lidi ze štábu s tím mají jen staros-
ti. Nechceme ani parazitovat na 
celostátní Bambiriádě jako takové. 
Víme, že jinde si svou akci raději 
nazvali jinak.

Co byste nám řekl o programu?
Bylo by toho hodně, ale vybrat? 

To fakt nejde a nejjednodušší bude 
sledovat náš blog www. bambi215.
wordpress.com nebo se podívat 
na plakáty. Nerad bych jednu akci 
preferoval před druhou, stejně vy-
zvedával akce v jednotlivých měs-
tech, i když se budou prezentovat 
soubory z celého okresu. To je prá-
vo návštěvníků nám říci, co se jim 
nejvíce líbilo, co je oslovilo a kam 
by své dítě svěřilo.                  -riki-Taneční škola ATAK z Tábora.
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Už se na Táborsku scházíme podvanácté
TÁBORSKO / SOBĚSLAVSKO – Už je to dvanáct 

let, co jsme v táborské sokolovně začínali s Václavem 
Pavlíkem pod patronací senátora Pavla Eyberta 
tzv. Bambiriádou. Tehdy vydatně pršelo a byla fakt 
hnusná zima. O rok později jsme prožili na náměstí 
TGM v Táboře zase téměř tropy, ale od té doby nám 
počasí doslova přeje. Většinou máme pěkné poča-
sí, převážně sluníčko, hezky a teplo, i když nás sem 
tam ovlažil i lehký deštík… 

Před šesti lety jsme byli, bez va-
rování, vyřazeni Českou radou dětí 
a mládeže z měst, která oficiálně 
pořádali Bambiriádu. Nedali jsme 
se odradit, domluvili se v býva-
lém bambiriádním štábu a zalo-
žili staronovou tradici nazvanou 
Bambi (dítě) a začali myšlenku 
veřejné prezentace volnočasových 
dětských a mládežnických aktivit 
rozšiřovat do Sezimova Ústí, Plané 
nad Lužnicí, Chýnova a letos i do 
Soběslavi.

Loňská Bambi 2014 se konala 
na třech místech, a to v Soběsla-
vi (čtvrtek 22. května), následoval 
Chýnov (pátek 23. května) a ukon-
čená byla v Plané nad Lužnicí 
(sobota 24. května). Účastnili se 
jí reprezentanti dětských a mlá-
dežnických volnočasových aktivi-
ty z celého regionu – Tábora, Se-
zimova Ústí, Chýnova, Plané nad 
Lužnicí, Soběslavi, Bechyně, Ve-
selí nad Lužnicí… Všechny tři dny 
byly slunné. Během akce nedošlo 
k žádnému úrazu. Záštitu převza-
li starostové pořadatelských měst, 
a to Jindřich Bláha, Pavel Eybert 
a Jiří Šimánek.

z rádia Orlík a týdeníku Táborsko. 
Ostatní média se připojila v průbě-
hu akce. Deset dní před akcí jsme 
zahájili masovou kampaň. Nejlepší 
spolupráce právě byla s výše uve-
denými médii – moc jim děkuje-
me, jejich moderátoři a redaktoři 
jsou fantastičtí.

Vyhlašovatelé Bambi 2014 byli 
starostové tří měst a zástupci DDM 
Tábor, Soběslav, Veselí nad Lužni-
cí, ICM Tábor, GN – Galénův na-
dační fond, Hnutí Březový lístek 

Všechna media zasahující do re-
gion byla včas informována, a to 
několikrát. Největší zájem byl 

a Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje.

Malé ohlédnutí:
Bambi 2012 se účastnilo 10.455 

návštěvníků – Tábor 5.293, Chý-
nov 2.039 a Planá nad Lužnicí 
3.123. V roce 2013 přišlo 10.096 ná-
vštěvníků Tábor – Chýnov – Planá 
nad Lužnicí. Letos bambištáb vy-
pustil prezentaci přímo v Táboře. 
Pro rok 2014 zvolil druhé největší 
město regionu, a to Soběslav. Účast 
8.943 zájemců o volnočasové akti-
vity dětí a mládeže na Táborsku 
a Soběslavsku potvrdilo dobrou 
volbu a dobrý počin o rozšiřování 
myšlenek Jana Šimáněho – Galéna 
o spolupráci rozrůzněných.

                  Jiří Riki Řeháček, 
                    předseda ANNO JČK

Táborská garda...

Kroužky ZŠ Chýnov...

Skauti z Plané nad Lužnicí...

Mažoretky...
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Letošní program v jednotlivých městech
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Přehlídka organizací a spolků pracujících 
s dětmi a mládeží má za cíl přivést do svých řad 
nové členy. Děti si z různých aktivit budou moci 
vybírat, a to letos na čtyřech místech v okrese. 
Jako první se bude prezentace konat v Soběsla-
vi, pak v Táboře, Chýnově a nakonec v Plané 
nad Lužnicí. Na děti čeká i bohatý doprovodný 
program.

Když si v roce 2009 celostátní 
Bambiriáda na Táborsku zkrátila 
název na Bambi, o to víc si již jen 
místní akce prodloužila program. 
A tak je dnes na největší regionální 
přehlídce nejrůznějších organizací 
dětí a mládeže a dalších středisek 
a dětských souborů, které školá-
kům plní volný čas, čím dál více 
kroužků a oddílů na výběr. Své si 
najdou jak děvčata, tak i chlapci. 
Zájem o vystupování nebo prezen-
taci na Bambi 2015 byl takový, že 

jsme pro-
gram museli 
rozšířit ještě 
po uzávěr-
ce a nakonec i upravovat plakáty. 
Přesto jsme vše stihli a začátkem 
května už plakáty byly venku a na 
webových stránkách k nahlédnutí. 

Stále je dost souborů, které mezi 
děti a jejich rodiči ještě nejsou to-
lik známé. A právě jim přehlídka 
Bambi poslouží nejvíce. 

I když se na seznamu měst, kde 
se Bambi letos koná, neobjevilo 
několik let Sezimovo Ústí, zájemci 
o návštěvu ochuzeni nezůstanou. 
Štafetu po Sezimově Ústí převza-
la Planá nad Lužnicí, loni jsme 
se rozšířili i do Soběslavi. Přesto 
soubory a spolky ze Sezimova Ústí 
uvidíme. Na závěr bych chtěl po-
děkovat hlavním organizátorům, 
pracovníkům a zástupcům DDM 
Tábor, Soběslav, Veselí nad Lužni-
cí, Informačního centra pro mládež 
v Táboře, Hnutí Březovému lístku, 
Asociaci nestátních neziskových 
organizací a starostům měst, kde 
se letošní akce pořádá.

 Josef Musil, ředitel DDM Tábor

           Slovo ředitele Bambi 2015       Bambi 2014

Chýnov 2014
Planá nad Lužnicí 2014

Planá nad Lužnicí 2014

Soběslav 2014

Soběslav 2014


