
Závěrečná zpráva 

BAMBIFEST Ostrava 2022 

Na louce u Koliby v Ostravě-Bělském lese bylo opět živo. O víkendu 10. 9. a 11. 9. 2022 se zde konal 

již 24. ročník přehlídky volnočasových aktivit pro děti a mládež, BAMBIFEST. Víkend plný zábavy, 

hraní, nových poznatků, ale také představení mladých zpěváků, tanečních skupin nebo sportovních 

klubů. I přes nepříznivou předpověď počasí se na nás usmálo štěstí a ani nedělní odpolední déšť nás 

neodradil od tradiční akce, kterou již 3. rokem pořádáme v zářijovém termínu (oproti květnovému). 

Aby si děti prošly co nejvíce stánků a shlédly spoustu zážitků na pódiu, připravili si pro ně organizátoři 

hrací kartičku, BAMBIpas, na který po splnění zábavných úkolů při vybírání kroužků získávaly razítka 

BAMBIpasy pak byly slosovatelné a děti tak mohly získat lákavé odměny od našich partnerů. 

Záštitu nad ostravským BAMBIFESTem opět převzal starosta městského obvodu Ostrava-Jih 

pan Bc. Martin Bednář, náměstek primátora města Ostrava Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek 

hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislav Folwarczny a senátor Ing. Leopold Sulovský. 

Stánky 

Během konání festivalu bylo k vidění ve stáncích 40 organizací a 6 stánků našich partnerů. Děti si 

mohly vyzkoušet vědecké pokusy, resuscitaci na figuríně, ale také ringo, moderní gymnastiku, 

parkour, taekwondo a další, a to u téměř 25 organizací, které se sportu s dětmi věnují. 

Pódium 

Také na pódiu si návštěvnici BAMBIFESTu užili spoustu podívané. Letos se nám představilo spoustu 

tanečních vystoupení, sportovních kroužků, ale také zpěvaček, které přilákali svým hlasem mnoho 

diváků k pódiu. Pro některé vystupující šlo o první seznámení s pódiem. Na pódiu se vystřídalo 170 

vystupujících ve 36 ukázkách. 

Doprovodné akce 

Také v roce 2022 jsme si pro návštěvníky BAMBIFESTu připravili doprovodné akce. V sobotu se mohli 

návštěvníci festivalu svézt historickou tramvají Barborka a to na trase Kino Luna – Zábřeh. V neděli 

pak do areálu BAMBIFESTu zavítal Záchranný útvar HZS z Hlučína, který divákům nabídl ukázku své 

techniky. 

Partneři 

Celý festival BAMBIFEST Ostrava by nemohl vzniknout bez finanční a materiální pomoci našich 

partnerů a také především bez podpory městského obvodu Ostrava Jih, statutárního města Ostrava 

a Moravskoslezského kraje, generálního partnera Veolia Energie ČR a hlavních partnerů Brose, 

Maleda, SeePOINT, VoZP, VZP, ZPMV ČR a také všech ostatních partnerů, kteří jsou uvedeni v příloze 

zprávy. Všem vám děkujeme!  



Další 

Festival BAMBIFEST Ostrava byl připraven Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s., 

která je střešní organizací pro více než 20 spolků pracujících s dětmi a mládeží z celého našeho kraje. 

Poskytuje jim právní a metodický servis, pomoc s vyplňováním dotací a grantů, vzděláváním a dalšími 

aktivitami. 

Děkujeme všem pořadatelům, organizátorům, vystupujícím, vystavujícím, návštěvníkům a všem, 

kteří se jakoukoliv formou podíleli na přípravě a organizaci BAMBIFESTu. 

BAMBIFEST Ostrava 2022 v číslech 

190 osob z 46 organizací prezentujících svou činnost ve stánku 

během 36 vystoupení se na pódiu představilo 170 vystupujících, převážně dětí z 19 organizací 

BAMBIFEST navštívilo přes 5 000 návštěvníků, převážně rodin s dětmi 

festival připravují 4 zástupci RADAMOK, z.s. a na akci pomáhalo dalších 21 dobrovolníků 

při organizaci festivalu v době konání bylo „odpracováno“ téměř 500 dobrovolnických hodin 

 

 

 

Kontakt pro média: Martin Orlík, koordinátor festivalu BAMBIFEST Ostrava 

email: bambifest@radamok.cz, tel: 777 06 02 18 

 

Více informací o festivalu na: www.ostrava.bambifest.cz; www.facebook.com/BAMBIFEST.cz 

 

  

http://www.ostrava.bambifest.cz/
http://www.facebook.com/BAMBIFEST.cz


PŘÍLOHY: 

 
Pořadatel festivalu: 

• Rada dětí a mládeže 
Moravskoslezského kraje, z.s. 

 
Za podpory: 

• Městský obvod Ostrava-Jih 

• Moravskoslezský kraj 

• Statutární město Ostrava 
 

Generální partner: 
• Veolia Energie ČR, a.s. 

 

Hlavní partneři BAMBIFESTu: 
• Brose CZ spol. s r.o. 

• Maleda, s.r.o. 

• SeePOINT s.r.o. 

• Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 

• Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

• Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 
ČR 

 

Partneři BAMBIFESTu: 
• Banan.cz 

• Černá louka s.r.o. 

• České dráhy, a.s. 

• DinoPark Ostrava 

• Extra Publishing, s. r. o. 

• FAMMILKY s.r.o. 

• Fungolf 

• Hop jump 

• Lanex a.s. 

• MAFRA, a.s. 

• MediaKIDS Publishing s.r.o. 

• Nadační fond Albert 

• Národní zemědělské muzeum, s.p.o., 
Ostrava 

• OSA - Ochranný svaz autorský pro práva 
k dílům hudebním, z.s. 

• Ostravské komunikace, a.s. 

• PrePay s.r.o. 

• RACIO, s.r.o. 

• RENGL, s.r.o. 

• RF HOBBY s.r.o. 

• SECALO a. s. 

• Teekanne s.r.o. 
 

Prezentace organizací na pódiu: 

• ADD lead, z.s. 

• Asociace TOM ČR, TOM Krokodýl 

• Baby centrum DELFÍNEK Ostrava z.s. 

• B. dance company z.s. 

• BEAT UP z.s. 

• Centrom z.s. 

• Český klub ringa z.s. 

• Čtyřlístek, centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o. 

• Fighting Arena s.r.o. 

• Izabela Jati 

• 1. Judo club Baník Ostrava, z.s. 

• Kateřina Lebedová 

• Kvítkovy aktivity - mimoškolní aktivity pro děti a mládež 

• Pop Academy z.s. 

• RDC studio 

• Taneční klub Katlen 

• Taneční škola ŠTEFI 

• Tělovýchovná jednota Ostrava - klub judo 

• T.J.SOKOL VÍTKOVICE - AKCENT OSTRAVA 



Prezentace organizací ve stánku: 

• ADD lead, z.s. 

• Asociace debatních klubů, z.s. 

• Asociace TOM ČR, TOM 4334 Bludný kruh 

• Baby centrum DELFÍNEK Ostrava z.s. 

• B. dance company z. s. 

• BEAT UP, z.s. 

• B.O.CHANCE SPORTCLUB, z.s. 

• BVÚ - Centrum pro volný čas z.s. 

• Centrom z.s. 

• Český klub ringa z.s. 

• Český svaz házené 

• Český svaz Wa-te jitsu do a bojových umění z. s. 

• Dakota, o.p.s. 

• Fighting Arena Ostrava, z.s. 

• 1. FK Ostrava JIH z.s. 

• 1. Judo club Baník Ostrava, z.s. 

• Mládež ČČK Ostrava 

• Kroužek ,,MALÝ DEBRUJÁR" při ZŠ Šeříková 33 

• Kulturní zařízení Ostrava-Jih, p. o. 

• Kvítkovy aktivity - mimoškolní aktivity pro děti a mládež 

• MFK Vítkovice z.s. 

• Petrklíč help, z.s. 

• Pionýr, z.s. - Moravskoslezská krajská organizace 

• RDC studio 

• Rizika internetu a komunikačních technologií, z.s. 

• 1. SC Vítkovice z.s. 

• SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh 

• SHM Klub Ostrava-Jih, z.s. 

• Sports training academy, z.s. 

• SSK Vítkovice z.s., moderní gymnastika 

• Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o. 

• Středisko volného času Ostrava - Zábřeh p.o. 

• Škola taekwon-do ITF Ostrava, z. s. 

• Taneční škola ŠTEFI Ostrava 

• Tělovýchovná jednota Ostrava- klub judo 

• Útulek pro psy, Magistrát města Ostravy 

• Veselá věda kroužky a tábory z.ú. 

• Věda nás baví o.p.s. 

• Vodáci Odry a Olše, z.s. 

• Záchranný útvar HZS ČR - Hlučín 


