Po roce je tu opět Bambiriáda
V pátek 23. května se otevřou brány areálu, v němž se odehraje nový, 16. ročník známé přehlídky
činností dětských a mládežnických spolků – Bambiriáda 2014. Největší celorepubliková akce svého
druhu, pořádaná v 15 městech Českou radou dětí a mládeže, se bude ve Zlínském kraji odehrávat na
náměstí Míru ve Zlíně.
Hlavním pořadatelem Bambiriády 2014 ve Zlínském kraji bude již tradičně Spektrum - Krajská rada dětí
a mládeže Zlínského kraje. Akce se bude konat ve Zlíně na náměstí Míru ve dnech 22. – 24. května 2014
(čtvrtek – pátek). Cílem akce je upozornit na důležitost vhodného nakládání s volným časem dětí a mládeže.
Regionální záštity přijali v letošním roce MVDr. Stanislav Mišák - hejtman Zlínského kraje
a MUDr. Miroslav Adámek – primátor statutárního města Zlína.
„Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let“ – pod tímto mottem se letos uskuteční Bambiriáda 2014. Šestnáctý
ročník jedinečné celorepublikové akce, pořádané Českou radou dětí a mládeže (ČRDM), se tentokrát zabývá
připomenutím činností spolků s dlouholetou tradicí. Bambiriáda jako prostor pro vzájemné seznámení
rodičů a jejich ratolestí, sdružení dětí a mládeže i „domečků“ a středisek volného času, je k tomu zajisté
vhodnou příležitostí,“ řekl Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže.
Bambiriádu slavnostně zahájí v pátek 23. května 2014 v 14 hodin zástupci Spektra – Krajské rady dětí
a mládeže spolu s panem radním Zlínského kraje PaedDr. Petrem Navrátilem a panem náměstkem města
Zlína Mgr. Miroslavem Kašným. Významnými regionálními sponzory akce jsou Magistrát města Zlína
a společnost E.ON ČR, s.r.o., dále Zlínský kraj, Europe Direct Kroměříž, Continental Barum s.r.o.,
Moravská vodárenská, a.s., Galaxie s.r.o., Lagris a.s. a TRIOP. Akci v regionu podporují 102. průzkumný
prapor Prostějov a Krajské vojenské velitelství Zlín.
Bambiriáda bude i v letošním roce místem aktivní prezentace spolků a středisek volného času, tisíce dětí si
zde budou moci vybrat tu nejlepší volnočasovou aktivitu nebo letní tábor. Pro děti a mládež bude připravena
přehlídka možností pro volný čas, nabídky letních táborů, pódiová vystoupení, skákací hrady, nafukovací
hřiště, ukázka vojenské techniky, výroba trdelníků, losování o ceny na pódiu, žonglování, slag line, fyzikální
pokusy, ukázky dalekohledů, pozorování Slunce, výuku tanců, jízda na tříkolkách, ukázku drobných
terarijních zvířat, slalom na koloběžkách atd.
Bambiriády 2014 ve Zlíně se aktivně zúčastní 30 spolků, středisek volného času a neformálních skupin
mladých lidí. S organizačním zajištěním akce budou pomáhat studenti z Gymnázia Zlín Lesní čtvrť,
Gymnázia a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín a Parlamentu dětí a mládeže Zlínského
kraje.
Ve čtvrtek 22. května bude probíhat doprovodný program Bambiriády. Od 14 hodin se mohou návštěvníci
těšit na olympiádu škol v orientačním běhu a závod družstev sboru dobrovolných hasičů. Závodit přijde 150
mladých hasičů a 200 orientačních běžců. Od 18 hodin vystoupí na pódiu kapely Shesguys, Animal
Orchestras a Černobílá. V 21 hodin se představí skupina mladých žonglérů Ardor Viridis. V sobotu
24. května dále proběhne pro děti Netradiční olympiáda v parku Svobody (park u zámku).
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Na pátek 23. května na 15 hodin je připraveno vyhlášení vítězů 3. ročníku soutěže Malá energetická
akademie 2013 – 2014, kterou pro společnost E.ON ČR pořádá Spektrum – Krajská rada dětí a mládeže
Zlínského kraje. Soutěž je určena pro děti a mládež Jihočeského kraje, kraje Vysočina, Jihomoravského
kraje a Zlínského kraje. Do soutěže se mohou přihlásit děti a mládež v kategoriích: Jednotlivec, Malá
skupina, Třídní kolektiv, Velká skupina. Celá soutěž probíhá na webových stránkách
www.energeticka-akademie.cz
Návštěvní doba:
23. 5. 2014 13.00 – 18.00 náměstí Míru ve Zlíně
24. 5.2014 9.00 – 16.00 náměstí Míru ve Zlíně
Bambiriádní soutěž:
Za splnění alespoň jedné disciplíny u každé z prezentujících organizací dostanou děti razítko do startovní
kartičky, kterou obdrží v Media stanu nebo v Prezenci. Po obdržení 8 razítek se vrátí do Prezence, vyplní
kartičku do losování o ceny na pódiu.
Časy losování cen na pódiu:
Pátek 23. května: 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Sobota 24. května: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Další informace lze nalézt na adresách http://www.bambiriada.cz/2014/zlin/

Těšíme se na Vás. Vstup na akci zdarma.
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