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TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 21. KVĚTNA 2016 

 

BAMBIFEST 2016 

 
 

Středisko volného času Méďa Krnov uspořádalo ve dnech 20. a 21. května 2016 

BAMBIFEST, který se uskutečnil za podpory Rady dětí a mládeže moravskoslezského 

kraje RADAMOK a Moravskoslezského kraje, pod záštitou města Krnova a pana 

místostarosty Jana Krkošky. 

Úvodního slova se ujala paní ředitelka SVČ Méďa v Krnově Mgr. Veronika Kozlíková 

společně s čestným hostem panem místostarostou Janem Krkoškou. Paní Kozlíková pak celou 

akcí provázela. 

Bambifest se konal na krnovském Hlavním náměstí, a to v pátek 20. 5. od 9:00 do 17:00 

hodin a v sobotu 21. 5. od 9:00 do 13:00 hodin.  

V pátek zde byly na pódiu k vidění vystoupení zájmových útvarů působících pod SVČ Méďa 

Krnov, konkrétně se jednalo o vystoupení TS Flash junior s choreografií Madagaskar, TS 

Flash děti, TS Forceful Crew s choreografií zpět na začátek, TS Malaika s orientálními tanci 

HABIBI, TS Antigony s řeckými lidovými tanci, dále se předvedly bojové sporty Jiu-Jitsu  a 

Aikido děti, které rovněž působí pod SVČ Méďa v Krnově. Krásné vystoupení předvedly také 

dívky z tanečního souboru působícího pod NZDM Caravan Krnov, které zatančily čardáš, a 

členové klubu bojových sportů KRAV MAGA předvedli, jak vypadá boj bez pravidel. 

Hudební vystoupení pak zajistily skupiny různých žánrů. Nejdříve vystoupila v pátek skupina 

alternativní hudby SAH a krátce po nich rocková skupina The Psychos. V sobotu pak na 

krnovském BAMBIFESTU vystoupila POP-Punková/POP-Rocková kapela M2E. Zkrátka, 

každý si mohl vybrat žánr, který je mu blízký. 

Pro děti, mládež a v některých případech i pro dospělé pak byl připraven široký výběr aktivit, 

jež mohli absolvovat. V pátek zde byly stánky s enkaustikou, zažehlováním korálků, jízdou na 

autíčkách mezi kužely, malováním na obličej, jízdou na kolech a tzv. jízdou zručnosti, 

military-outdoorovými aktivitami, skákáním na míčích, testy z anglického jazyka, které si 
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připravila jazyková škola ARISTEA, florbalový klub FBC Orca si připravil strefování na 

branku, tanečníci Break Dance si připravili ukázku některých tanečních prvků a nechyběla ani 

zvířátka a projížďka na koních či mini orientační závod pořádaný orientačními běžci. Zapojil 

se i Klub offroadových vozů a Státní a Městská policie přijela rovněž se služebními vozy i s 

motocyklem. V sobotu se pak do prezentace připojil také Ten Sing Krnov se sportovními 

aktivitami, malováním a soutěžemi, Archeologický klub studentů Slezské univerzity, jehož 

členové si připravili ochutnávku historických pokrmů či výrobu kostěných a skleněných 

nástrojů, zbraní a šperků a Společenství Severských pánů, kteří prezentovali historické 

zbraně, připravili si výuku chůze na chůdách, předvedli ukázku zbraní a šermu na pódiu a 

mnoho dalšího.  

Po celou dobu konání akce nechyběly ani nafukovací atrakce od firmy Fun-Line, kdy si mohli 

účastníci zahrát v pátek Bumberball a proskákat se Opičí dráhou a v sobotu zde pak byl 

připraven hrad s názvem Tsunami. „Už jsem tam byl asi 20 minut a ještě tam půjdu“ řekl 

Filip, který si atrakce očividně užíval. 

Akce se v obou dnech zúčastnilo asi 2500 lidí. 

 

Text: Mgr. Lucie Malaníková, garantka akce 

Foto: Lucie Malaníková, Filip Doričák 

 

 

            
 

           

                                                                     

 

Kontakt pro média: Mgr. Lucie Malaníková, e-mail: lucie.malanikova@svcmeda.cz, tel. 774 

055 203. 


