Zápis z organizační schůzky k Bambiriádě 2010 Příbram (1.3.2010, DDM Příbram)
Přítomno: 16 zástupců
Účastnické organizace pro stánkovou prezentaci + forma prezentace:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

A-TOM – herna deskových her, deskové hry naživo,
Česká asociace KravMagy a Kapapu (ČAKMK) – foukačka, airsoftová mini-střelnice
Český červený kříž (ČČK) – ukázky první pomoci, úkoly pro děti
ČSOP Střední Brdy – ekologické hříčky a aktivity
DDM Benešov – prezentace kroužků
DDM Příbram – prezentace kroužků, koně,
Domeček Hořovice – prezentace kroužků
Ježata – prezentace kroužku, ukázky tanečních hodin
Mateřská centra (MC) – herní aktivity pro malé děti
O.S. Ochranafauny Votice – vylévání masek, eko-hříčky
O.S. Ponton – NZDM Příbram – šipky, fotbálek, služby NZDM
O.S. Salamandr – šermíři, prezentace O.S.
Pathfinder Příbram – ploché lano, survivalové hříčky,
Pionýr – lanové aktivity, paintball, lukostřelba, rukodělné činnosti, divadlo
Q-klub AMAVET Příbram – radioamatérská činnost, crazy bikes, technologické hříčky a hlavolamy
RoyalRangers Příbram – vázané stavby, stany, tábornická činnost, vylévání stop, chůdy, rozdělání ohně
Sdružení dobrovolných hasičů (SDH) – požární útok, džberovka, ukázky hasičské práce a vybavení
Skaut - Junák Příbram – týpka, lodičky a výcvik na vodě, pohybovky, nízká lana
Středočeská rada pro děti a mládež (SRDM) – prezentace SRDM
TJ Sokol Příbram – sportovní hry a nabídka aktivit
O.S. Děti Křivoklátska
Multifunkční centrum "Husův dům"

Účastnické organizace pro pódiové vystoupení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ČAKMK – ukázka izraelského bojového systému KravMaga-Kapap
DDM Benešov – taneční vystoupení
DDM Příbram – divadelní představení, vystoupení orientální tance a hip hop
DDM Rakovník – taneční vystoupení
EUATK – ukázka dětského aikida a taekwonda
Ježata Příbram – taneční vystoupení – moderní tanec
Kamýček – folklórní taneční vystoupení
Marimba Sedlčany – hudební vystoupení
Mažoretky Příbram – pochodová vystoupení
O.S. Salamandr - šermíři
Orel Dobříš – sportovní aerobik
Pionýr – divadelní vystoupení
Skatepark – exhibice skateboard a BMX kol
TJ Sokol Příbram – ukázka bojového umění capoiera a vystoupení team gymu-soutěžního aerobiku

Další účastnické organizace:
Policie České republiky – ukázka policejní techniky, vybavení a práce
Hasičský záchranný sbor – těžká technika, exhibice hasičských lezců
Armáda České republiky – ukázka techniky a vybavení
Městská policie Příbram – ukázka služebních psů
Hudební doprovod: Folkové či country skupiny (zjistí Z. Hejkrlík)
Mediální podpora akce: Český rozhlas (Z. Hejkrlík)
Úkoly pro účastníky akce:

1) Vyplnění přihlášek a zaslání stručné informace o organizaci + loga na mail Martina Recmana - do 31.3.2010
2) Detailní ujasnění obsahu a požadavků na prezentaci organizace – Michal Janoušek - do 12.4.2010
3) Ujasnit počet účastníků za organizaci – Michal Janoušek - do 30.4.2010
Kontakty na organizátorský tým:
Michal Janoušek
Petra Zavadilová
Martin Recman

bambiriada@srdm.cz
petra.zavadilova@seznam.cz
info@kamyk.pionyr.cz

Další setkání: 12.4.2010 v 17.30 u vchodu do areálu Nový Rybník

+420 605 130 057
+420 777 248 702

