
- 10.00 hod. slávnostné otvorenie Bambiriády 

   primátorom mesta Martin

- Ukážka práca polície, psovodi

- Ukážka záchrannej služby

- Maľovanie na tvár

- Ukážka práce hasičov

- Prezentačné aktivity zúčastnených organizácií

- pódiové vystúpenia:

- 15:20 SHAKERS (pri junior klube)

- 15:23 Five style

- 15:33 Fakír (Black Evils)

- 16:10 Ohnivá šou (black Evils)

- 16:17 eRko tance

- 16:27 - 17:00 Vystúpenie kapiel

15. máj 2010  Divadelné námestie

Tak neváhaj a príď!



Turčianska knižnica
15. mája - „Burza kníh pre deti“- knihy z police do 
ulice  bude na Divadelnom námestí

Matica Slovenská
10. - 14. mája - Deň otvorených dverí (lektorské 
výklady, exkurzie po matici, 20 rokov výdatnej 
činnosti - Tvorivé dielne, výtvarné techniky, PC)

Plaváreň Sunny Martin
10. - 14. mája  - Zľava z 2,50 € na 1,50 € pre deti a 
mládež

CVČ Božej Tváre
10. mája - Neposedné kráľovstvo - Divadielko pre 
deti predškolského veku: 15.00 - 16.00 hod. 
11. mája - Tvorivé dielne (servítková technika), pre 
deti a mládež: 15.30  - 17.30 hod. 
12. - 14. mája - voľný vstup do herne centra:
14.00 - 17.00 hod.

Jazdecký klub KMEŤ - Dolný Kalník 4
10. - 14. mája - vstup počas celého dňa. Možnosť  
uplatnenia si zľavy na kurz jazdenia (3 mesiace) 
z 10 €  na 9,3 € .V prípade neprítomnosti volajte na 
tel. číslo 0908 613 131.

CVČ KAMARÁT
10. - 14. mája - 
(biliard, počítače, stolný tenis, trenažér, tvorivé 
dielne): 13.00 - 16.00 hod.                                                                                                
11. mája - ponuka na detskom dopravnom ihrisku 
Mt –Sever: Jazdíme bezpečne (jazda na kolobežkách, 
bicykli - slalom, cez prekážky, dodržiavanie 
predpisov): 13.00 - 15.00 hod.
11. mája - Tvorivé dielne - Darček pre mamičku: 
13.00 - 15.00 hod. V prípade záujmu záväzné 
nahlásenie na tel. čísle 0908 267 620                                                                                                 
12. mája - Vystúpenie detičiek MŠ pre rodičov od 
15.30 hod.
12. mája - Divadielko Taramak - červíci (pre deti a 
mládež): 15.00 - 16.00 hod.
12. mája - Salón krásy –vstup voľný pre všetkých:  
od 16.00 hod.

Voľný vstup na servisy voľného času 
S touto vstupenkou sa môžeš zúčastniť týchto aktivít:
Sprievodné podujatia v Martine:

Martinský parlament mladých; Slovenský skauting; 

CVČ KAMARÁT; Matica slovenská; Turčianske 

kultúrne stredisko; ZŠ Ul. P. Mudroňa; JUNIOR klub; 

DFS TURIEC; Amavet klub; Detská misia; 

M´ART´IN; CVČ Božej tváre; S CVČ; eRKO, Martin;  

ICM Martin; ZUŠ Mošovce; SHAKERS; Sunny 

Martin; Turčianske Mažoretky;  ZŠ s MŠ Hurbanova; 

GVPT Martin; ZUŠ T. Teplice; a ďalší

Na Bambiriádu Vás pozývajú


