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Bambifest  

BAMBIFEST se po dvou ročnících na výstavišti 
letos opět vrací do zeleně ve Stromovce, resp. 
do okolí Všesportovní haly v Českých 
Budějovicích. Zahájen bude v pátek 18. září ve 
13 hodin, kdy budou jednotlivá stanoviště a 
atrakce k dispozici do 18 hodin, pokračovat 
bude v sobotu 19. září od 9 do 17 hodin. 
Pořadatelem této tradiční dvoudenní akce, 
jejímž hlavním cílem je  prezentace organizací  
pracujících s dětmi a mládeží, je RADAMBUK - 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z. s.  

 

 

 

 

 

 

Na pódiu budou v průběhu obou dní probíhat 
ukázky činnosti divadelních, tanečních, 
pěveckých a sportovních vystoupení dětí a 
mládeže, koncerty pro veřejnost a divadelní 
představení. V pátek od 16:30 do 18 hodin  a v 
sobotu od 15:30 do 17 hodin všem pro radost 
zahraje kapela Koníček, v pátek v čase od 14 do 
14:35 hodin zazpívá Matyáš Cahák a od 15:15 
do 16 hodin písničkář Martin Kajaba. Sobotní 
dopoledne proběhne ve znamení Pohádek 
z kufru, které začnou v 11 hodin. Stánek Energy 
Centre České Budějovice tentokrát najdete 
z boku haly, určitě nepřehlédnete vaši oblíbenou 
dráhu s koloběžkami, ke které v sobotu přibyde i 
skákací hrad. Vstup na akci je zdarma. 

 

Den čisté mobility      

Další zářijovou akcí, která opět přinese řadu 
novinek a představí nové trendy v ekologické 
dopravě je Den čisté mobility, který se bude 
konat v úterý 22. září. Záštitu nad akcí převzali 
hejtmanka Jihočeského kraje a primátor 
statutárního města České Budějovice.  
Od 9 do 18 hodin se na náplavce u Dlouhého 
mostu bude ECČB s celou řadou partnerů těšit 

 

 

 

 

 

 

 

na všechny, kdo se nebojí otestovat své znalosti 
v oblasti bezpečnosti silničního provozu a první 
pomoci, vyzkoušet si jízdu na elektrokolech, 
elektrokoloběžkách a trenažérech, nebo zažít 
zrychlení v Tesle z 0 na 100 km/h za 4 sekundy. 
Kdo nemá rád adrenalin, může si prohlédnout 
elektrobus, nabíjecí stanici pro elektromobily, 
odpočinout si v relaxační zóně a získat přehled 
o trendech a novinkách v ekologické dopravě. 
Pro nejmenší bude připraven skákací hrad, hry, 
soutěže a drobné odměny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinkou letošního ročníku Dne čisté mobility 
bude prezentace vodíkové technologie H2i pro 
spalovací motory.  

V 15 a 17 hodin si kluci a holky mohou pod 
vedením Vladimira Vovy Koldaeva vyzkoušet, 
jak jsou na tom s parkourem a všichni, kterým již 
bylo 18 let, budou mít v průběhu dne šanci 
vyhrát zapůjčení elektromobilu od prvního  
online budějovického carsharingu GoDrive.    

Stejně jako v předchozích pěti ročnících bude 
dopoledne určeno zejména školním kolektivům, 
které se v případě zájmu již nyní mohou hlásit 
na tel. čísle 387 312 580. V souladu s 
hygienickými opatřeními bude nutné dodržovat 
přesné časy příchodu a dbát pokynů 
organizátorů. Akce je podpořena z rozpočtu 
Jihočeského kraje, Jihočeským krajem v rámci 
sítě Krasec a z rozpočtu statutárního města 
České Budějovice. 

  


