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Máme se o co podělit?!

Letos jsme se zase po roce sešli na Bam-
biriádě, největší přehlídce volnočasových 
aktivit pro děti a mládež v ČR. Bambiriáda 
byla pořádána ve všech krajích a její letoš-
ní motto znělo: „Máme se o co podělit“.

Chtěli jsme – tak jako v uplynulých roční-
cích – upozornit na to, že v oddílech, klu-
bech, kmenech, družinách se nescházíme 
pouze za účelem hraní her, i ty jsou na-
konec přeci jen prostředkem. Cíl je jasný 
a na tom se všichni shodujeme. Scházíme 
se proto, abychom se vzájemně rozvíjeli 
v dovednostech, znalostech a schopnos-
tech. Ti starší, co toho umějí víc, učí ty 
mladší, stejně jako ti mladší učí ty starší 
trpělivosti, ohleduplnosti, odpovědnosti. 
Snažíme se vytvářet zajímavé prostředí 
a pozitivně formovat mladé lidi. To není 
zas tak málo!

Rok 2011 – Evropský rok dobrovolnictví. 
Hodně lidí se zamýšlí nad motivací dobro-
volníků pro jejich počínání. Každý člověk 
je jiný. Někdo je rád aktivní a nejvíce mu 
vyhovuje, když může udělat něco pro dru-
hé. Někoho zase uspokojí víra, že takováto 
činnost je ctnostná. Někdo třeba hledá jen 
program na středeční odpoledne a víc se 
nad tím nezamýšlí. Tyto lidi bychom ne-
měli hodnotit podle motivace, ale podle 

toho, jak prospěšnou shledáváme jejich 
práci. Prospěšnou svým dětem, sobě, 
místní komunitě i celému veřejnému pro-
storu. Jen ve sdruženích dětí a mládeže 
pracuje pravidelně celoročně na dvacet 
šest tisíc dobrovolníků. V letních měsících 
se pak jejich počet stále zvyšuje. I proto 
se Česká rada dětí a mládeže zasazovala 
o ustanovení roku 2011 Evropským ro-
kem dobrovolnictví. Věříme, že i tento rok 
může přispět ke zviditelnění těchto, často 
veřejnosti skrytých, ale přesto nesmírně 
zajímavých a záslužných aktivit.

Bambiriáda se snažila k tomu přispět i le-
tos, již po třinácté.

Aleš Sedláček, 

předseda České rady dětí a mládeže
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Nejen podsady a kotlík

Exempla trahunt – příklady táhnou 

Bambiriáda 2011 (dvojčíslo)

Prázdniny, jak mají být 

Evropský rok dobrovolnictví a dětská sdružení 

S pomocí Boží
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Témata Archy na rok 2011
číslo  téma               uzávěrka  vychází
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Zdravice pořadatelů Bambiriády 2011 i zástupců organizací, které tuto akci 
významně podporují, zazněly před polednem 26. května z pódia stojícího na 
Vítězném náměstí v pražských Dejvicích. 

Zdravice, krátké proslovy a ocenění ČRDM 
pro generála Picka: Bambiriáda 2011 je tu

Pořadatelská Česká rada dětí a mládeže 
(ČRDM) zároveň využila slavností chvíle 
k předání svého ocenění – mimořádné 
Ceny Přístav – náčelníkovi generálního 
štábu Armády ČR, armádnímu gene-
rálovi Vlastimilu Pickovi. Vyjádřila tak 
uznání a svůj dík za pětiletou spolupráci 
s ním, a to nejen při přípravě a zajišťo-
vání své prestižní akce. Pódiové entrée 
tak zahájilo další ročník největší pře-
hlídky volnočasových aktivit pro děti 
v naší republice. 

Sluncem prozářený čtvrtek byl prvním 
ze čtyř dnů, po které v celkem 17 měs-
tech ve všech krajích naší vlasti mohou 
návštěvníci Bambiriády zdarma a vlast-
ním prožitkem posoudit kvalitu progra-
mů, které se dětem nabízely v mnoha 
občanských sdruženích, domech dětí 
a mládeže i centrech volného času. 
Akce se tentokrát nesla v duchu hesla 

„Máme se o co podělit“, odkazujícího 
na letošní Evropský rok dobrovolnictví, 
vyhlášený Evropskou komisí. 

Předseda ČRDM Aleš Sedláček k výběru 
motta poznamenal: „Dneska už víme, 
že se dělíme o svůj čas, možná se někte-
ří dělí o své peníze – to když si berou do-
volené a během svého volna vykonávají 
dobrovolné aktivity – někdo se dělí o své 
srdce a někdo si myslí, že se dělí o své 
vědomosti. Nás ale zajímá, co si myslí 
děti,“ dodal a upozornil na bambiriádní 
anketu, která zjišťovala, jaké vlastnosti 
jsou u dobrovolných vedoucích dět-
ských oddílů a klubů očekávány. 

Akci pak z pódia pozdravil náměstek 
ministra školství Jan Kocourek: „Bam-
biriáda se koná potřinácté – a já se 
přiznám, že to je jediné narůstání čísel 
a věku, které mě opravdu baví... Jsem 

rád, že Bambiriáda přispívá k propagaci 
dobrovolnictví; pracujeme (na MŠMT) 
i  na materiálech, které poskytneme 
vládě ČR a veřejnosti tak, abychom 
zdůraznili, že dobrovolnictví a kvalit-
ní trávení volného času je důležité pro 
naši společnost,“ podotkl. 

Na jeho slova navázala starostka MČ 
Praha 6 Marie Kousalíková; upozornila, 
že úředníci na „Šestce“ se snaží o to, 
aby měly děti smysluplnou náplň svého 
volna. „Musíme poděkovat České radě 
dětí a mládeže, že nám v tom hodně po-
máhá, protože domy dětí a mládeže sa-
mozřejmě svoji úlohu plní, ale nestačily 
by – a dobrovolníci (ze sdružení) jsou 
strašně důležití a významní. Říká se, že 
dítě, které dostane náplň a které se má 
čím zabavit, nezlobí,“ vysvětlila s pou-
kazem na výskyt sociálně patologických 
jevů u mládeže. „Snažíme se, aby naše 
děti byly spokojené, sportovní, aby se 
něco naučily i mimo školu – a o to vše 
se starají právě tyto organizace, které 
jsou dnes u nás, na Praze 6,“ pronesla 
Marie Kousalíková. 

Tereza Sanjuan ze Zastoupení Evrop-
ské komise v České republice pouká-
zala na širší než republikový význam 
akce, když podtrhla, že „vzdělávání, 
podpora mládežnických organizací, 
občanských sdružení a velmi smyslupl-
ná práce s dětmi“ jsou prioritami EK. 3
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Řekli o Bambiriádě

„Dnešní den a Bambiriáda je nejlepším 
příkladem dobrovolnictví v oblasti mlá-
deže,“ pronesla Tereza Sanjuan s tím, 
že fenomén dobrovolnictví se objevuje 
i v řadě dalších oblastí. S odkazem na 
čerstvé informace pak ještě uvedla, že 
dobrovolné aktivity vyvíjí na sto milio-
nů Evropanů. 

Do mikrofonu krátce promluvil i zá-
stupce generálního partnera Bambiri-
ády 2011 František Mareš, náměstek 
generálního ředitele Pojišťovny Čes-
ké spořitelny. Poděkoval všem part-
nerům Bambiriády za jejich podporu 
a přízeň a pozval návštěvníky do stán-
ku s logem životního pojištění Flexi, 
kde mohly děti, ale třeba i ti odrost-
lejší, okusit radost z rychlých kol „zá-
vodních“ aut.

Závěr oficiálního zahájení patřil předá-
ní výše zmíněné Ceny Přístav generálu 
Pickovi. Spolu s certifikátem osvěd-
čujícím její udělení obdrželi zástupci 
armády ještě symbolický šek na část-
ku 2400 dolarů. Šlo o vyčíslenou cenu 
humanitární sbírky, uspořádané ČRDM 
ve prospěch dětí v afghánské provincii 
Lógar, kde působí naši vojáci v zahra-
niční misi. 
„Chtěli bychom vám moc poděkovat, 
protože vaše humanitární sbírka oteví-
rá našim vojákům v zahraničních ope-
racích dveře u afghánských obyvatel. 
Prostřednictvím těchto sbírek si naši 
vojáci získávají jejich důvěru; sbírka 
jim otevírá dveře k další pomoci, která 
přichází nejen od nás z České republiky, 
ale i od aliančních partnerů,“ pozna-
menal generál Picek. „Je mnoho lidí ve 

světě, kteří tu pomoc pravdu potřebují, 
a nejhůře jsou na tom samozřejmě děti. 
Spousta dětí nemá šanci žít v takovém 
klidném prostředí jako děti v České re-
publice,“ dodal. 

Bambiriáda 2011 se konala v těchto 
městech: České Budějovice, Frýdek-
Místek, Cheb, Chomutov, Chrudim, 
Ivančice, Jihlava, Liberec, Milovice, Ná-
chod, Ostrava, Plzeň, Praha, Rychnov 
nad Kněžnou, Třinec, Zábřeh na Mora-
vě a Zlín. 

Celostátní záštitu nad Bambiriádou 
2011 převzali předseda vlády Petr Ne-
čas, ministr školství Josef Dobeš, ministr 
obrany Alexandr Vondra a náčelník GŠ 
AČR armádní generál Vlastimil Picek. 

Tisková zpráva ČRDM

Naše téma

„Flexi životní pojištění je především pojištěním rodinným, proto pokládáme za důležité podporovat rozvoj dětí a mládeže. 
Bambiriáda ukazuje dětem i jejich rodičům širokou škálu aktivit, kterým se děti mohou ve svém volném čase věnovat a o kte-
rých by se jinak nemuseli dozvědět. Jsme rádi, že tento projekt můžeme podpořit, a proto jsme letos opět jeho generálním 
partnerem.“               Petr Zapletal, generální ředitel Pojišťovny České spořitelny

 „Snažíme se dlouhodobě poukazovat na to – a Bambiriáda je k tomu naším hlavním nástrojem – že tady existuje obrovská 
skupina lidí, kteří pracují ve volném čase s dětmi a mládeží. Ačkoliv ve společnosti panuje představa, že dobrovolnictví se 
odehrává hlavně v nemocnicích, péčí o seniory, nejvíce dobrovolníků se ve skutečnosti pohybuje v oblasti sportu a mládeže. 
Aktivity prezentované Bambiriádou jsou o to cennější, že většina dobrovolníků se do nich nezapojí jen nakrátko: naše činnost 
je postavena na tom, že dobrovolník přijme dlouhodobě zodpovědnost za nějakou skupinu, za práci s ní, za chod organizace, 
která se jí věnuje.“                       Aleš Sedláček, předseda ČRDM

„My si této akce skutečně velmi vážíme. Je pro nás totiž unikátní možností, jak armádu, vojenskou profesi, to, co děláme 
a proč tady jsme, představit mladé generaci, která už v drtivé většině nemá přímý kontakt s armádou.“

Mjr. Jan Šulc, Generální štáb Armády ČR

„Přeji vaší akci a všem městům, kde bude probíhat, abyste měli krásné počasí a hodně spokojených dětí, které by odcházely 
s úsměvem. A také to, aby si rodiče konečně uvědomili záslužnost všech těchto (dětských a mládežnických) organizací a taky 
pro ně něco udělali.“                  Eva Hampejsová, MŠMT4
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Naše téma

Radost ze hry

Při uspořádání fotografické soutěže „Bambiráda – Radost z her a tvo-
ření“ spolupracovaly Česká rada dětí a mládeže, dětský server Alík.cz 
a největší foto a video album Rajče.net. 
Soutěže se mohli zúčastnit návštěvníci letošního ročníku Bambiriády, 
kteří tam pořídili snímek či snímky dítěte při tvořivé činnosti, jejichž 
pestrá nabídka je pro zmíněnou akci typická. 
Do soutěže bylo přihlášeno celkem 29 alb. 
Na prvních pěti místech se umístili:

1. místo – Blanka Makovičová – album Bambiriáda – Kulaťák
2. místo – Tereza Marianová – album Radost ze hry
3. místo – Ilona Černická – album Bambiriáda Náchod
4. místo – Jana Vacková – album Bambiriáda České Budějovice
5. místo – Dagmar Michalová – album Majdalenka

Vzorek vítězných snímků si můžete prohlédnout zde, všechna alba pak 
na webu Rajče.net.
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Pražská bambiriádní zastavení

Nová dominanta

Uprostřed letošní pražské Bambiriády 
vyrostla směrem k oblakům rozhledna, 
ze které jste mohli pohodlně sledovat 
dění v celém areálu. Po obvodu roz-
hledny byly směrové ukazatele, které 
každého bezpečně navedly k jednotli-
vým sdružením a organizacím. Byl z ní 
i komfortní výhled na úžasná pódiová 
vystoupení. Po obvodu rozhledny byly 
umístěny velké panely věnující vzpo-
mínku předcházejícím ročníkům Bam-
biriády. 

Klub Pathfinder

České sdružení Klub Pathfinder je sou-
částí celosvětové organizace, která má 
své zastoupení téměř ve všech zemích 
světa. Cílem činnosti je snaha podpořit 
rozvoj osobnosti mladých lidí,  a to jak 
v oblasti fyzické, tak i duchovní a mrav-
ní s důrazem na vytváření pozitivního 
vztahu k přírodě, společnosti i jednotli-
vým lidem v duchu křesťanských zásad. 
Klub nabízí mnoho příležitostí zaměře-
ných na smysluplné využívání volného 
času od pravidelných schůzek po letní 
tábory. Snaží se pozitivně ovlivňovat 
své členy při vytváření správných život-
ních postojů k drogám, alkoholu, hra-
cím automatům. Zajímavým projektem 
pro ty z vás, kteří nemají čas jezdit na 
akce a chodit na pravidelné schůzky, je 
„korespondenční povídání“, kdy se dítě 
vzdělává formou dopisování si s klubo-
vým vedoucím, který mu odpovídá na 

otázky a dává různé úkoly směřující 
k hlubšímu poznání. Co se soutěží na 
Bambiriádě týče, připraveny byly pro 
návštěvníky zápasy sumo a přetahová-
ní lanem.  

Udělejte si fyzikální 
pokusy s debrujáry

Asociace malých debrujárů v ČR vznik-
la na základě zkušeností z Kanady a přes 
Francii se dostala až k nám, kde působí 
už od roku 1992. 
Možná vám vrtá hlavou, co to vlastně 
znamená ten debrujár? Je to slovo fran-
couzského původu a znamená šikovný 
nebo obratný. 
Jinak jsou debrujáři chlapci i dívky ve 
věku od předškoláků až po vysokoško-
láky, které baví poznávat nenásilnou 
a zábavnou formou různé fyzikální 
i chemické pokusy s živou i neživou pří-
rodou. 
U stánku debrujárů na Bambiriádě si 
zájemci mohli vyzkoušet pokus s min-
cí v láhvi, pokus s přenosem zvuku, 
nebo zdolat některý z hlavolamů. Velký 
úspěch měly i pokusy s vodou, hlavně 
bublináda. 

Vytočte si 
v kole štěstí tábor 
s Dětmi bez hranic

V magickém kole štěstí u stánku Dětí 
bez hranic, občanského sdružení dětí, 
mládeže a dospělých, které baví po-
řádat tábory, víkendy a výlety, si moh-
ly děti vytočit nejrůznější ceny. Tou 
největší byla výhra pobytu na táboře 
s Dětmi bez hranic. Některé z táborů 
Dětí bez hranic jsou vlastně Záchran-
né mise, děti se během nich zábavnou 
formou naučí, jak se chovat při autone-
hodě nebo když někdo potřebuje první 
pomoc, tedy praktické i teoretické zna-
losti zdravotnického záchranářství. 
Kromě táborů pořádá sdružení Děti 
bez hranic i příměstské tábory v Praze. 
V rámci nich buď děti poznávají krásy 
Prahy, nebo při nepřízni počasí hrají hry 
v klubovně. Zajímavé jsou i jednodenní 
akce, třeba oblíbená pizza párty. 

Tancuj a nedrob, 
radí dětem občanské 
družení Dancing 
Crackers

Dancing Crackers je největší taneč-
ní skupina v ČR. Má po celé republice 
20 poboček a čítá zhruba 800 tanečníků 
všech věkových skupin. „Tančící sušen-
ky“ vyučují zábavnou formou všechny 
moderní taneční styly – hip hop, break 
dance, house dance i new style. „Taneč-
níci si u nás navíc sami navrhují obleče-

Naše téma
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ní,“ upozornila jedna z tanečnic. A proč 
mají děti tancovat a nedrobit? Název 
kampaně vychází z toho, že každý občas 
dělá v životě špatné věci, neboli „drob-
ky“, které bohužel nejdou tak snadno 
vyluxovat jako běžné drobky z koberce. 
Proto mají děti tancovat a nedrobit, 
tedy nedělat věci, kterých by mohly 
později litovat. Tady na Bambiriádě si 
mohly děti zkusit ve stánku Dancing 
Crackers zatancovat nebo mohly v ne-
děli vzít své rodiče a jít se podívat na 
„tancující sušenky“ v akci.

Neviditelný svět
Nadace Leontinka pomáhá nevidomým 
a zrakově postiženým dětem. Jednou 
z jejích aktivit je projekt Neviditelný 
svět. Osvětovou a informační formou 
se snaží ukázat zdravým dětem, jaké je 
to nevidět. Zdravé děti se na jejím sta-
novišti  mohly seznámit se životem zra-
kově postižených vrstevníků a s hma-
tovou abecedou nebo vidět výcvik 
vodícího psa. Zároveň mohly vyzkoušet 
pomůcky poskytované Středisky rané 
péče, jež pomáhají zrakově postiženým 
dětem v předškolním věku. Nadace Le-
ontinka zajistila všem střediskům v celé 
ČR vozidla, díky nimž teď mohou kon-
zultanti pracovat přímo v rodinách. 

Kecejme do toho, 
co nás trápí

Projekt „Kecejme do toho“ aneb Struk-
turovaný dialog mládeže nabízí mla-
dým lidem možnost vyjádřit svůj názor 
na témata, která se jich týkají, a to na 
celostátní i evropské úrovni. „Studen-

ti také mohou přinášet témata nová, 
podle jejich zájmu, podle toho, co je 
právě trápí,“ vysvětlila jedna z členek 
projektu Kecejme do toho. Díky Kecej-
me do toho mohou studenti hlasovat 
a diskutovat o tématech i konkrétních 
návrzích, které potom společně pro-
bírají s úředníky, politiky a dalšími. Na 
Bambiriádě mohli děti a studenti hlaso-
vat o tom, která stanoviska se jim líbí 
a vyhrát zajímavé ceny – třeba frisbee, 
klíčenku, nebo náramek. 

Na Bambiriádě najdeš 
prezentaci portálu 
www.kamchodit.cz

Hledáš partu kamarádů? Nevíš, co 
s volným časem po škole? Nudíš se? 
Chceš zažít dobrodružství? 
Pokud jste odpověděli na tyto otázky 
slůvkem ANO, tak přesně pro vás je ur-
čen projekt České rady dětí a mládeže 
Kamchodit.cz. Jedná se o interaktivní 
mapu, na které můžete lehce zjistit, kde 
v okolí vašeho bydliště či školy můžete 
trávit svůj volný čas. Vyhledávat mů-
žete klubovny nejrůznějších sdružení, 
domy dětí a mládeže, mateřská centra, 
ale také sportoviště, či veřejná hřiště. 

Zjistíte si základní kontaktní údaje na 
provozovatele těchto míst a můžete se 
začít bavit. 
Navštivte proto www.kamchodit.cz 
a zjistěte, kam chodit... 

Jací mají být 
dobrovolníci, kteří 
pracují s dětmi? 

Prezentace pionýrského projektu 
„Umačkáni dětmi“ se konala ve všech 
17 bambiriádních městech!
Po celé republice se schránky plnily 
hlasovacími lístky s odpovědí na hlavní 
otázku první fáze kampaně: Jaká je 
nejdůležitější vlastnost dobrovolníka 
pracujícího s dětmi...?

Z Bambiriádních novin

(redakčně upraveno)

Naše téma
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Pražskou Bambiriádu v průběhu prvních dní navštívily různé osobnosti. 
Mezi návštěvníky byl také ředitel odboru pro mládež, Mgr. Michal Urban 
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterého jsme se zeptali:

O Bambiriádě s Michalem Urbanem

• Jste na Bambiriádě poprvé?
Byl jsem se podívat na jednom z před-
chozích ročníků. Ale tak, abych si ji mohl 

pořádně prohlédnout, je to poprvé. 

• Kde se Vám víc líbilo – na Střeleckém 
ostrově nebo tady na Kulaťáku?
Líbí se mi víc tady, je to lepší lokalita, 
otevřené prostranství, a asi dělá hodně 
i to krásné počasí. A pak – je vidět po-
krok, téměř profesionální prezentace 
sdružení – nebál bych se kterémukoliv 
svěřit své dítě. 

• Co se Vám na Bambiriádě nejvíc lí-
bilo? 
Líbila se mi pestrost stánků a jejich na-
bídka. Na všech bylo vidět, že si to moc 
užívají a že je to baví. 

• Co byste si jako dítě rád vyzkoušel?
Jako malý bych se rád svezl na čtyřkol-
kách a určitě prolezl všechny obrněné 
transportéry Armády ČR. Ale protože 
jsem vždy byl velmi neposedné a zvě-

davé dítě, určitě bych zkusil všechny 
nabídky. Možná jen na to karaoke bych 
si asi netroufnul :-) 

• Co bychom mohli příště ještě zlep-
šit?
Mně se to moc líbilo a neviděl jsem nic, 
co by nefungovalo a nebo nebylo pro-
fesionálně připraveno. Přál bych Bam-
biriádě, aby se ještě více rozpínala do 
dalších měst a aby se zapojovalo ještě 
více organizací a rostl počet návštěvní-
ků. 

• A fandíte Bambiriádě?
No jasně, takové akce mě nabíjejí 
a mám pocit, že dělám něco pro dob-
rou věc.

• Díky za odpovědi. 

Michala K. Rocmanová 

Pražská Bambiriáda objektivem
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Ukázky bubnování, tábornických a hasičských dovedností, vodního 
záchranářství, ale také sokolnictví, jachtingu a canisterapie. K tomu nácvik 
střelby z foukaček, vzduchovky či luku a rychlokurzy moderních tanečních 
stylů, první pomoci nebo žonglování...
Zkrátka a dobře, v pátek 27. května 2011 už byly pro veřejnost brány 
17 bambiriádních areálů ve všech krajích ČR otevřeny dokořán. Ani mete-
orology avizované zamračené nebe a místy déšť návštěvníky známé Bam-
biriády, pořádané Českou radou dětí a mládeže, od jejich cíle neodradil.

Bubnování, lukostřelba, breakdance... 
Bambiriáda začala ve všech krajích ČR

„Ačkoliv od rána prší, účast je vyso-
ká,“ hlásili hned zkraje dne pořada-
telé z Českých Budějovic. „Pro děti je 
připravena řada disciplín, soutěží, her 
a spousta cen,“ ujišťovali ovšem s tím, 
že losování probíhá na hlavním pódiu 
každou lichou hodinu.

V Rychnově nad Kněžnou získali čers-
tvou zkušenost s deštivým počasím už 
ve čtvrtek: „Přestože se spustil velký 
‚slejvák‘, návštěvníci chodí. Musíme 
volit mokrou variantu, kdy využíváme 
podloubí rychnovského zámku. Je ško-
da, že některé organizace odvolávají 
svoji účast, ale chápeme to, protože 
jejich možné aktivity nejdou zrealizovat 
kvůli nepříznivému počasí,“ posteskli si 
na webu rychnovští pořadatelé. I tak si 
ale zájemci mohli v pátek užívat zajíma-
vého programu, včetně jízdy autíček 
ovládaných rádiem, raftingu nebo uká-
zek bojového umění shin-kyo.

Náchodské bambiriádní menu zahr-
novalo mimo jiné bubnování, střelbu 
z foukačky, vzduchovky a novou lase-
rovou střelnici. Odvážlivci tam mohli 
prověřovat svoji kuráž na vysokých la-
nových lávkách či při „létání“ na laně.

Plzeň zase nabízela ukázky hasičské 
techniky, lukostřelbu a na pódiu bea-
tbox, breakdance, šermování, módní 
přehlídku a vystoupení tanečních sou-
borů.
Program Bambiriády ve Třinci obsaho-

val i prvek protidrogové prevence, když 
do ní tamní organizátoři začlenili i od-
polední seminář na téma „Mohu svým 
dětem zabránit kouřit marihuanu?“ Ve 
velkém sále místního kina Kosmos se 
vedení semináře ujali zkušení pracovní-
ci organizace Teen Challenge.
„Pokud ještě nemáte jasno, kam poje-
dete na letní tábor nebo čemu se věno-
vat ve volném čase, u nás na Bambiriá-
dě si jistě vyberete,“ vybízeli k návštěvě 
své akce třinečtí.

U stánku Českého Červeného kříže 
v bambiriádním areálu v Zábřehu se 
zastavil každý, kdo se chtěl dozvědět 
důležité informace o technikách život 
zachraňujících záchranářských úkonů, 
včetně jejich nácviku na figuríně. „Děti 
se opravdu u tohoto stánku často za-
stavovaly a spousta z nich si chtěla vy-
zkoušet, jaké to je zachraňovat někomu 
život,“ komentovali výuku první pomo-
ci na zábřežské akci tamní pořadatelé. 
Podle nich zajímavou, pro malé ná-
vštěvníky záživnou formou připravená 
prezentace byla také u stánku BESIPu: 
Tam se mohly děti dozvědět potřebné 
informace o dopravních značkách, pra-

vidlech provozu, a především si vše vy-
zkoušet při řízení motokáry na připra-
vené dráze.

Bambiriáda v Praze se mohla mimo jiné 
blýsknout čtyřstránkovými Bambiriád-
ními novinami, které přinášely čtená-
řům drobnou ochutnávku nabízených 
specialit, servírovaných čtyřmi desítka-
mi zúčastněných organizací. „U stánku 
Kazimírky to žije,“ napsali kupříkladu 
redaktoři pátečního vydání zmíněného 
věstníku a navázali citací: „Skládáme tu 
obří domino, jezdíme na dřevěných ly-
žích, tiskneme razítka na trička,“ vyjme-
novával jeden z organizátorů táborů. 
Právě ty totiž Kazimírka dětem nabízí 
především... „Do této chvíle se už na 
léto přihlásilo více než 400 dětí,“ kon-
statovaly páteční Bambiriádní noviny.

Letošní ročník Bambiriády byl již tři-
náctý v pořadí. Smyslem celé akce je 
zvýraznit význam mimoškolní výchovy 
obsažené v celoročních programech 
dětských a mládežnických spolků.

Tisková zpráva ČRDM

Naše téma
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Krtečka – známou postavičku českého kresleného filmu od výtvarníka Zdeňka 
Milera – čeká po vesmírné misi raketoplánu Endeavour další, neméně těžký 
úkol. Jako vyslanec plyšových hraček České rady dětí a mládeže (ČRDM) 
se vydal na dalekou cestu do Afghánistánu, aby spolu se svými dalšími 
plyšovými kamarády vrátil smích na tváře dětí, které se právě léčí ve zdejších 
nemocnicích. Aby se Krteček do Afghánistánu dostal, připojil se na své cestě 
k náčelníkovi Generálního štábu Armády České republiky, armádnímu 
generálu Vlastimilu Pickovi, který tam jel za českými vojáky. 

Krteček a jeho plyšoví kamarádi 
se vydali do Afghánistánu

Představujeme

16. dubna 2011, 10.54
Cesta našeho Krtečka do Afghánistánu začala 16. dubna 
2011 ve východočeském městečku Skuteč. Podobně jako 
ostatní plyšové hračky byl shromážděn v rámci sbírky uspo-
řádané při příležitosti oslav 100. výročí založení zdejší Zá-
kladní školy na Komenského náměstí. Na fotce z tělocvičny 
se ještě skromně krčí kdesi v pozadí. Nutno však pozname-
nat, že ne všichni z jeho kamarádů se vydají do Afghánistá-
nu. Někteří již zamířili dělat radost například dětem v Dět-
ském domově Dubá-Deštná či do azylových domů, v nichž 
působí Diecézní katolická charita Hradec Králové. 

19. května 2011, 09.45
Krteček spolu s dalšími svými kamarády zatím vykukuje z pyt-
lů na vrchu hromady krabic s humanitární pomocí na chodbě 
v sídle ČRDM na pražském Senovážném náměstí. 

Tuhle humanitární sbírku vyhlásila Česká rada dětí a mládeže 
při příležitosti letošního ročníku Bambiriády a vybralo se bě-
hem ní mezi dětmi a jejich organizacemi na 40 000 korun. 
Za ně pak byly nakoupeny nejrůznější školní a sportovní po-
třeby, které poputují do střední chlapecké školy v Azra a dív-
čí školy v Khoshi v afghánské provincii Lógar. 

19. května 2011, 10.45
Všechny hračky jsou již zapakovány a vojáci je odnášejí do výtahu. Na ulici se s nimi Krteček rozloučil a pak již je vojáci naložili 
do zeleného vojenského Land Roveru a vyjeli s nimi do pardubického Distribučního centra, odkud vyráží veškerý materiál 
k našim vojákům do misí. Krteček si zatím užívá funkce velvyslance. Pohodlně se usadil na sedadle limuzíny a vyráží směrem 
ke Generálnímu štábu Armády České republiky v pražských Dejvicích. Když vjíždí na generální štáb, na bráně mu salutují pří-
slušníci Vojenské policie. V kanceláři náčelníka Generálního štábu pak Krteček počká, než vyrazí na další cestu. 
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Představujeme

20. května 2011, 21.45
Z Dejvic Krteček odjel večer autem na vojenské letiště Praha-Kbely. Jako každý jiný cestující musel nejdříve projít řádným 
odbavením. Kdoví proč, ale místo pohodlného rámu si raději vybral tunel pro zavazadla. To snad, že je to opravdový krtek, 
ale ani tak kontrole neutekl a podle fotky se zdá, že jej snad detektor kovů trochu šimral na bříšku. 
Pak už rychle k letadlu, protože startujeme už hodinku před půlnocí. Na ploše se jej ujal palubní personál a pohodlně jej 
usadil do letadla. Armádnímu Airbusu A-319CJ to do Kábulu trvá několik hodin, a když mu piloti z 24. základny dopravního 
letectva slíbili, že to bude jen trošku houpat, tak se Krteček mohl alespoň trošku prospat pod vojenskou čepicí. 

21. května 2011, 14.30
V Afghánistánu to už šlo hopem, a tak na nějaké focení nebyl čas. Brzo ráno přistál speciál s Krtečkem na palubě na mezi-
národním letišti v Kábulu. Sotva vystoupili pasažéři na plochu, již začal kolotoč. Sem si zajdi vyzvednout helmu, tady ti dají 
neprůstřelnou vestu,  pak ještě sem a tam a taky rychle nakouknout, jak si tu naši vojáci vlastně žijí. Moc času ale nebylo, 
a tak Krteček rychle nastoupil na palubu českého vrtulníku Mi-171Š a vyrazil na své cestě dál. S krátkým mezipřistáním na 
základně Šarana, která je dočasným domovem našich vrtulníkářů, pak konečně dorazil do Lógaru. 
Tam se Krteček rozloučil se svým dosavadním doprovodem a náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní 
generál Vlastimil Picek jej osobně předal do rukou skupiny civilně vojenské spolupráce (CIMIC) českého Provinčního rekon-
strukčního týmu. V laskavé péči CIMIC Krteček počká, než za ním z Čech dorazí koncem června jeho kamarádi. Teprve pak 
začne ta jejich pravá mise – úkol vrátit co nejdříve úsměv na tváře dětí ve zdejších nemocnicích. 

O tom, jak si ve své misi Krteček a jeho kamarádi dále vedou, vás budeme určitě ještě informovat. Ostatně spolupráce 
mezi armádou a Českou radou dětí a mládeže předáním Krtečka a dalších předmětů z humanitární sbírky v Lógaru nekončí. 
Vždyť již na konci května jste se mohli s vojáky potkat na další společné akci – Bambiriádě 2011.

major Jan Šulc, Generální štáb Armády České republiky

(redakčně mírně kráceno)

Krteček výtvarníka Zdeňka Milera je jednou z tra-
dičních figurek českého dětského animovaného fil-
mu. Poprvé jsme jej mohli spatřit v kině v roce 1957 
v kreslené pohádce „Jak Krtek ke kalhotkám přišel“, 
na kterou navázalo několik desítek jeho dalších pří-
běhů. Ať již na filmovém plátně, v televizi, knížkách 
či jako hračka přináší radost nejedné generaci našich 
dětí. Stal se dokonce symbolem poslední vesmírné 
mise raketoplánu Endeavour STS-134, když 16. květ-
na 2011 na jeho palubě odstartoval do vesmíru. 



Chtěli jsme dát šanci novým sdružením, 
využít větší prostor pro rozšíření ukázek 
činností prezentujících se organizací, 
veřejnosti nabídnout širší nabídku vol-
nočasových aktivit. 

Ve stánkových prezentacích se před-
stavilo 29 organizací s aktivním pro-
gramem pro děti a mládež, na pódium 
vystoupilo přes 500 účinkujících ve 
třídenním programu. Novinkou bylo 
využití vodní plochy přehrady, kde si 
návštěvníci mohli vyzkoušet jachty, 
raft, motorový člun či výstroj profesio-
nálních potápěčů. Představilo se něko-
lik dětských hasičských družstev, která 
byla ozdobou akce.

Zajímavé bylo využití sportovních hřišť, 
in-line dráhy a skateparku, na kterých 
se prezentovaly sporty jako házená, 
florbal, pozemní hokej, fotbal, softball, 
zumba, judo, sebeobrana. Nechyběla 
škola skatu na U-rampě, skákací boty, 
různá dětská šlapadla na kolech nebo 

simulace dětského dopravního hřiště, 
lukostřelba a další.
Součástí Bambiriády byla tradiční bam-
bihra s hrací kartou, která provedla ná-
vštěvníky po prezentacích jednotlivých 
sdružení. I v letošním roce měli ná-
vštěvníci možnost využít zvýhodněné 
vstupné do plzeňských kulturních míst 
na bambiriádní vstupenku.
Slavnostní zahájení proběhlo ve čtvrtek 
26. 5. za účasti hejtmana Plzeňského 
kraje, starosty a místostarosty Měst-
ského obvodu Plzeň 3, zástupce Po-
jišťovny České spořitelny, Armády ČR, 

předsedkyně a místopředsedy Plzeňské 
krajské rady dětí a mládeže. Poté násle-
doval hodinový koncert Mira Šmajdy 
s kapelou.

Díky přesunu místa konání jsme doká-
zali návštěvníkům, jejichž počet oproti 
předchozím ročníkům neklesl, nabíd-
nout více pohybu, atrakcí, adrenalinu 
i odpočinku. 

Marcel Hlaváč 

místopředseda 

Plzeňské krajské rady dětí a mládeže 

a hlavní koordinátor Bambiriády 2011 v Plzni
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V Plzni se Bambiriáda konala od 26. do 28. května 2011 v novém sportovně-
kulturním multifunkčním areálu Škodaland v Českém údolí u Borské 
přehrady. Tam se přesunula z Chvojkových lomů v Plzni-Slovanech, které 
hostily uplynulé tři ročníky akce. 

Na Bambiriádu do Plzně

Naše téma
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Ve čtvrtek 26. 5. Bambiriada nabídla 
florbalový turnaj o pohár primátora 
města Chomutov. Turnaje se zúčastnilo 
12 týmů z Chomutova, Jirkova, Mostu 
a Kadaně. Celou soutěží nejlépe prošel 
tým Základní škola Na Podlesí Kadaň.
A pátek a sobota?  To je již tradičně 
„Bamboška“ na Kamencovém jezeře. 
Představilo se 25 sdružení a organizací. 
Po oba dva dny probíhala pódiová vy-
stoupení  a souběžně bohatý a pestrý 
program.

Mezi letošní novinky patřily závody 
dračích lodí. Zúčastnilo se jich dvanáct 
týmů a vítězem se stalo družstvo Zá-
kladní školy Studentská Jirkov. 
Také Armáda České republiky si připra-
vila atraktivní program. Z Rakovníka 
přijel tým záchranářů a jejich lanové 
aktivity patřily k tomu nejzajímavější-
mu. Tradičně se prezentovala Městská 
policie Chomutov, Policie ČR a přijela 
i německá policie. Jejich dopravní hřiš-
tě, prezentace Národní protidrogové 
centrály a ukázky techniky lákaly po-
zornost nejen dětí, ale i jejich rodičů.
Se svojí technikou se dostavilo také ně-
kolik družstev dobrovolných hasičů. Je-
jich pěnová show bývá potěšením pro 
mnohé děti a postrachem pro jejich 
rodiče. Letošní ročník byl ve zname-
ní mnohých netradičních aktivit: obří 

nafukovací polštář, dvanáctimetrový 
air track, lidský fotbálek atd. Samozřej-
mostí byl skautský tábor, prezentace Pi-
onýra, mnoho soutěží, zábavy a her…

Počasí hrozilo, že nám dvanáctou cho-
mutovskou Bambiriádu pokazí, ale 
nakonec nám relativně přálo, byť se 
podepsalo na nižší návštěvnosti. V pá-
tek dorazila tisícovka, v sobotu 6 000 
návštěvníků.

Zbyněk Nejezchleba 

místopředseda okresní rady Junáka

Milan Märc 

ředitel DDM Chomutov

Začátek byl trochu mokrý. Stavba na-
šeho tábora probíhala ve zrychleném 
tempu, protože nad Krušnými horami 
se začala objevovat mračna. Co čert ne-

chtěl, ve chvíli, kdy členové finišovali se 
stavbou stanů, to přišlo – hromy, blesky 
a z mračen začala padat voda. Nedalo 
se nic dělat, silný vítr si pohrával s ne-
přikolíkovanými stany, a tak se za deště 
stále pracovalo. Vítr ustal, bouřka se 
přesunula a my jsme boj o stany zvlád-
li beze ztrát. V pátek ráno se postavila 
prezentace, vyndaly se propagační ma-
teriály a odměny do soutěží v podobě 
sušenek vlastní výroby, které se zhos-
tily starší členky oddílu. A začala pá-
teční Bambiriáda. V sobotu... se začaly 
hrnout spousty dětí, které si chtěly za-
soutěžit a odnést nějakou tu odměnu. 
Členové oddílu se svých rolí ujali velmi 
dobře, prezentací provázely i nejmlad-
ší, kterým je teprve šest let...

Jiří Černer – Červenáček

TOM Stopaři Jirkov

Bambiriada 2011 v Chomutově odstartovala vlastně již setkáním žáků 
základních a středních škol u primátora města Jana Mareše v rámci 
projektu Kecejme do toho. K setkání došlo 23. 5. v zasedací místnosti 
chomutovské radnice. Akce se zúčastnilo 32 žáků, tedy zástupci všech 
chomutovských základních a středních škol.

Chomutovská „Bamboška“ 
prohnala po Kamencovém jezeře dračí lodě

Naše téma
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Naše téma

Během pátečního a sobotního dne se 
představilo všem zájemcům 21 nezis-
kových organizací pracujících s dětmi 
a mládeží v Olomouckém kraji a další 
partneři tuto akci podporující.
A kdo měl po návštěvě parku ještě 
chvíli času, tak si určitě nenechal ujít 
den otevřených dveří u zábřežských 
hasičů, strážců zákona (jak z městské, 
tak i republikové policie) a také v Mu-
zeu Zábřeh, kde byl po dobu konání 
Bambiriády vstup zdarma!

Pro děti byl připravený bohatý, pestrý 
a zajímavý program. Děti si zkoušely 
své dovednosti ve výtvarné či ruko-
dělné oblasti a sportovní, lanové či 
hasičské aktivity. Zkusily si zahrát s 
lakrosovými pálkami, poskládat hla-
volam nebo se mohly proběhnout po 
parku s mapou a vyzkoušet si svůj ori-

entační smysl. Jedinečnou příležitostí 
bylo vyzkoušet si orientaci zrakově 
postižených v prostoru. I přes nepříz-
nivé počasí měly děti po oba dva dny 
co dělat, aby vše stihly. Jejich úlohou 
bylo obejít všechna stanoviště a na-
sbírat loga organizací, za což si z Bam-
biriády odnesly na památku stolní hru. 
V pátek večer mohly zhlédnout bub-
novou show.

Letos jsme hostili jenom jednu zahra-
niční delegaci, a to z polské Nysy, kte-
rou jsme měli tu čest v Zábřehu opět 
po roce přivítat. Slovenská a maďarská 
delegace na poslední chvíli účast od-
řekly. V pátek před desátou hodinou 
zazpíval sbor Slavíček ze 3. ZŠ, a tím 
i přivítal zástupce na slavnostním za-
hájení letošní Bambiriády. Čestnými 
hosty byli starosta města Zábřehu 

František John, náměstek hejtmana 
Olomouckého kraje Radovan Rašťák, 
vedoucí odboru školství, kultury a tě-
lovýchovy města Zábřeh Tomáš Krejčí 
a také host z Prahy Mirek Jungwirth 
(ČRDM). Návštěvníkům popřáli krás-
né počasí, poděkovali organizátorům 
a všem, kteří svůj volný čas věnují prá-
ci s dětmi a mládeží a ředitelka DDM 

I v Zábřehu na Moravě se uskutečnila ve dnech 27. – 29. května Bambiriá-
da 2011 a podařilo se opět zaplnit Wolkerovy sady dětmi. Bambiriáda se 
u nás konala již popáté a letos se nesla  pod mottem „Máme se o co podělit“ 
s cílem seznámit širokou veřejnost s idejemi dobrovolnictví. 

O Bambiriádě v Zábřehu

14



15

Fo
to

 a
rc

hi
v 

Ba
m

bi
ri

ád
y 

20
11

 Z
áb

ře
h

Naše téma

Krasohled Zábřeh Jana Valová poté 
prohlásila Bambiriádu 2011 za oficiál-
ně zahájenou. Po úvodním ceremoni-
álu se pódium na celé dva dny zaplnilo 
malými tanečnicemi, tanečníky a ma-
žoretkami a také dobrovolníky, kteří 
představovali své organizace. 
Hlavní bambiriádní scéna se v pátek 
večer musela díky deštivému počasí 
přesunout do DDM Krasohled Zábřeh, 
kde vystoupila skupina Jumping Drums 

– LR Drum Band. Sobotní večerní pro-
gram byl věnován zahraniční delegaci 
a příchozím z řad veřejnosti. 
V neděli proběhlo mimo jiné vystou-
pení zahraniční delegace z Polska. 
Během bambiriádních dnů měly děti 
možnost dostat slosovatelné vstupen-
ky.  A kdo nezapomněl a přišel v nedě-
li dopoledne na Masarykovo náměstí, 
tak mohl v naší bambiriádní tombole 
vyhrát spoustu pěkných cen. 

V rámci Bambiriády uspořádal DDM 
Krasohled Zábřeh ve spolupráci s Čes-
kou radou dětí a mládeže v období 
února až dubna 2011 sbírku sportov-
ních a školních potřeb, které jsou ur-
čeny pro děti středních škol do Afghá-
nistánu. 

Jana Valová 

pedagožka volného času a ředitelka 

Domu dětí a mládeže Krasohled Zábřeh

Duha Křištál se na Bambirádě podělila 
o zábavu i o prasátko

Jako každý rok i letos se náš oddíl zú-
častnil celorepublikové akce Bambiriá-
da, a to 27. a 28. května v Zábřehu na 
Moravě. 
Evropská unie vyhlásila letošní rok Ev-
ropským rokem dobrovolnictví a celá 
Bambiriáda, která je postavena na práci 
dobrovolníků, nesla podtitul „Máme se 
o co podělit“. 
A to my opravdu máme! 

V Duze Křišťál se věnujeme celoroční 
činnosti s dětmi. Pořádáme jednodenní 
i víkendové výlety, letní tábory a kaž-
dou středu se scházíme v klubovně 
v Lutíně, kde se společně oddáváme 
sportovním, výtvarným, vzdělávacím 
a dalším aktivitám.

Ačkoli nám počasí nepřálo, v pátek 
jsme plni energie a nadšení dojeli na 
místo, kde jsme postavili hangár (vo-
jenský stan) – naši centrálu. Připravili 
jsme si dvě disciplíny. Pro získání kar-
tičky s logem oddílu museli návštěvníci 
splnit alespoň jednu z nich. Za nasbírá-
ní určitého počtu karet pak mohli získat 
stolní hru. První úkol byl čistě výtvarný. 
Děti vyráběly chodící berušku. Druhý 
úkol byl z jiného soudku. Soutěžící si 
zaskákali na taneční podložce v rytmu 
písničky. A jak se to dětem líbilo! A ne-
jen jim, dokonce i rodičům. Díky pod-
poře Duhy, jsme mohli dětem na tváři 
vykouzlit úsměv, když si na památku od 
nás mohly odnést různobarevné mag-
netky, placky, pexesa, a dokonce i plá-

těné tašky, které na sobě hrdě nesly 
text: „Jsem kluk/holka z Duhy“. Po těch 
se jen zaprášilo. 
Poslední atrakcí našeho stanoviště bylo 
focení s prasátkem. Náš malý maskot 
se ochotně vyfotil s každým, kdo si o to 
řekl. 
Na památku si fotografii mohli ná-
vštěvníci stáhnout z našich stránek 
(duha-kristal.lutin.cz/prasatko).

I přes nepřízeň počasí jsme všechno 
zvládli na výbornou a odjížděli jsme s po-
citem dobře odvedené práce – a s poci-
tem, že se vážně máme o co podělit.

Tomáš „Králík“ Vondráček

Duha Křišťál

Kampaň „Umačkáni dětmi“ 
Kampaň připravená sdružením Pionýr u příležitosti Evropského roku dobrovolnictví chce 
nasměrovat co nejvíce pozornosti k jednotlivým dobrovolníkům – vedoucím oddílů, 
klubů, kroužků… K lidem, které možná každý den potkáváte, možná se starají právě 
o vaše děti, nebo jimi třeba sami jste? 
Ať tak či onak, kampaň chce dopřát dobrovolníkům pracujícím s dětmi více zájmu a snad 
i uznání společnosti, chce připomenout, že tu jsou a jejich práce není samozřejmostí. 
„Nebojíme se říct, že jsou to výjimeční lidé a chceme, abyste se zamysleli, v čem jejich 
výjimečnost spočívá,“ říkají organizátoři kampaně, která probíhala i na Bambiriádě. 
Více informací lze nalézt na www.umackanidetmi.cz.
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Slavnostní zahájení, kterého se ujal 
pan hejtman společně s Radkem Mu-
silem, místostarostou Ivančic a Janou 
Heřmanovou, ředitelkou SVČ Ivančice, 
proběhlo první den konání Bambiriády 
v Ivančicích, 27. 5. v 10 hodin v parku 
na Réně. 

Ve dnech 27. a 28. května měli návštěv-
níci možnost zhlédnout pódiová vy-
stoupení a navštívit prezentační stánky 
umístěné v přírodním parku Réna. Při 
vstupu dostali vstupenku a bambiriádní 
kartu s mapkou, na niž sbírali razítka. 
Při splnění úkolů si v tombole vybírali 
odměnu. 
Celou akcí provázel moderátor Honza 
Dvořák. I když nám počasí moc nepřá-
lo, na pódiu se postupně vystřídaly hu-
dební kapely, pěvecké i taneční soubo-
ry. Diváci zhlédli vystoupení aerobiku, 
sportovní gymnastiky, irských tanců, 
orientálních tanců, mažoretek, divadel-
ní představení nebo žonglování. 
U prezentačních stánků organizací si zá-
jemci vyzkoušeli střílení z praku, žong-
lování, plnili kvíz, vyráběli dekorativní 
výrobky z papíru, z vlny a látky panáč-
ka, malovali na sklo. V týpí předváděli 
skauti různé tábornické dovednosti. 
U stánku policie si děti mohly udělat 
otisky, poznávaly značky, v sanitce oži-
vovaly figurínu, v hasičském voze sle-
dovaly a zkoušely jeho různá vybavení. 
Na stánku ICM Ivančice měli návštěvní-
ci možnost vyplnit anketu o ICM, sklá-
dali hlavolamy a také se zde dozvěděli 
vše o poslání a činnosti informačního 

centra pro mládež. Své stanoviště měla 
i Armáda ČR, vojáci připravili ukázku 
zbraní a lanové překážky a zajišťovali 
maskovací malování na obličej. 
Pracovníci EKO KOM názorně ukazovali 
dětem i dospělým, jak nakládat s od-
padky, jak je správně třídit. Malování 
na obličej zajišťovalo i kosmetické stu-
dio Soleil. Své místo měla Jihomoravská 
rada dětí a mládeže a ICM Brno. 
O prezentaci na ivančické Bambiriádě 
měly zájem zábavný park Bongo Brno, 
lanové centrum Jungle park, obec Hlína, 
město Ivančice a také Lesy města Brna, 
které se prezentovaly svými výrobky 
a také houpačkami pro malé děti. 
Své vystoupení přijeli ukázat tanečníci 
ze Stupavy, partnerského města Ivan-
čic. Do programu Bambiriády se dále 
zapojila Městská knihovna Ivančice 
Dnem otevřených dveří. 
Návštěvníci akce měli možnost zdarma 

navštívit rozhlednu Vladimíra Menšíka 
na Hlíně a za zvýhodněné vstupné Pa-
mátník Alfonse Muchy v Ivančicích. 
V rámci Bambirády se uskutečnil turnaj 
ve fotbalu a ve volejbale.

Po celou dobu akce bylo otevřeno ICM 
a R-klub Ivančice. Tam nacházeli ná-
vštěvníci zázemí a úkryt před deštěm, 
měli možnost prohlídky informačního 
centra i klubu pro mládež, jehož různé 
aktivity mohli rovněž využít. Vyzkoušeli 
si také tvořivé techniky (výzdoba triček 
sítotiskem nebo savováním), které byly 
součástí výtvarné dílny bambiriádní.
Na Bambiriádě v Ivančicích, kterou 
navštívilo 1 018 návštěvníků, se před-
stavilo 508 vystupujících, proběhlo 38 
programů, prezentovalo se 35 organi-
zací a souborů.

Lukáš Běhal

pedagog volného času DDM Krasohled Zábřeh

Středisko volného času Ivančice připravilo Bambiriádu v Jihomoravském 
kraji v Ivančicích. Záštitu nad touto akcí převzal Stanislav Juránek, 
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje a Vojtěch Adam, starosta města 
Ivančice.
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Každá prezentující organizace si pro 
návštěvníky připravila program, který 
představoval její (celo)roční činnost. 
Zájemci si po oba dva dny mohli vy-
zkoušet bubnování, střelbu z foukačky, 
luku, vzduchovky a novou laserovou 
střelnici. Mohli zkusit svou odvahu na 
vysokých lanových lávkách, létání na 
laně či sjezdu z Déčka. Hvězdárna z Úpi-
ce měla připravený odborný program, 
mohli jsme se podívat hvězdářskými 
dalekohledy na Slunce. SVČ Bájo Čes-
ká Skalice nabízelo otevřenou čajovnu, 
Canisterapie prezentovala svou práci se 
psy. Dále se zde představila Policie ČR, 
Armáda ČR a další sponzoři a partneři 
akce. Doprovodný program probíhal na 
pódiu, kde se představilo přes 15 škol-
ských zařízení a dětských organizací. 

První den začal pro organizátory časně 
ráno, tak, aby v 9 hodin, kdy se brány 
Déčka otevřely, bylo vše připraveno. 
Dopoledne bylo ve znamení četných 
vystoupení: na pódiu se zpívalo, tanči-
lo, bubnovalo a hrálo se divadlo. Slav-
nostní zahájení náchodské Bambiriády 
proběhlo hodinu poté za přítomnosti 
zástupců města: místostarosty Tomáše 
Šubrta, místostarostky Drahomíry Be-
nešové a vedoucího odboru sociálních 
věcí a školství Pavla Schumy. Odpoled-
ne patřilo tanečním workshopům pod 
vedením zkušených lektorů. Návštěvní-
ci mohli objevit rytmus v těle a vyzkou-
šet si některý z následujících stylů: top 
rock, break dance, hype a hip-hop L.A. 
style. Workshopy sklidily velký úspěch. 

Večerní program úspěšně odstartova-
li dobrovolníci z Estonska a Ukrajiny 
svým kytarovým vystoupením. Násle-
dovalo taneční vystoupení a překvape-
ní večera, o něž se postarala skupinka 
organizátorů „Mažoreťáci“. Pak se ob-
jevil DJ Klassik, který navodil bezvad-
nou atmosféru na Bambidiskotéce. Po 
diskotéce nás čekala hra na elektrické 
housle a  žonglování s ohněm. 

Páteční ráno nás nepřivítalo moc pří-
větivě. I přes vydatný déšť se za námi 
ale vypravily blízké školy, pro něž byl 
připraven program dětských organizací 
a školských zařízení z okolí. Odpoledne 
se představil Klub SUN Náchod se svými 
tanečními představeními, o.s. Dokořán 
a Překvapeníčko – defilé kroužků, které 
nabízí SVČ Déčko Náchod. Překvape-

níčko se odehrálo za velké přítomnosti 
diváků, kteří v dešti podporovali pro-
mrzlé účinkující. Představily se nám 
především taneční kroužky se skladba-
mi, s nimiž se účastní různých soutěží, 
bylo na co se koukat. Pršelo i večer, ale 
i tak návštěvníci, kteří zůstali, dokázali 
vytvořit skvělou atmosféru. Bambiriá-
du definitivně zakončil ohňostroj. 

Děkujeme všem sponzorům a partne-
rům, ČRDM, Královehradeckému kraji 
a Nadaci Města Náchoda. Tímto také 
děkujeme za záštitu panu starostovi 
Janu Birke a také paní poslankyni Zdeň-
ce Horníkové. Velký dík také patří více 
než stovce dobrovolníků, bez kterých 
by tato akce nešla uskutečnit.

Lucie Rýdlová

Letos jsme Bambiriádu v Náchodě přivítali již popáté. S podtitulem „Máme 
se o co podělit“ se uskutečnila v parku SVČ Déčka ve čtvrtek a v pátek 
26. a 27. 5. 2011. Přišlo se na ni podívat téměř 3 500 lidí, což byl i přes 
páteční nepřízeň počasí velký úspěch.

Bambiriáda v Náchodě



Jako armádní generál budete na pocty 
jistě zvyklý… Ale přesto: jakou váhu 
přikládáte mimořádné „Ceně Přístav“, 
kterou jste od České rady dětí mládeže 
obdržel? Jakou hodnotu pro Vás před-
stavuje?
Budete se divit, ale armádní generá-
lové již mnoho ocenění nedostávají, 
a je to ostatně i dobře. Vyznamenání 
patří hlavně mladým vojákům slouží-
cím takříkajíc v „poli“ –  v misích, při 
záchranných pracích během živelních 
katastrof. Tedy těm, kteří něco přímo 
a bezprostředně vykonali pro ostatní. 
Přebírá-li ocenění armádní generál, 
jedná se obvykle o vyznamenání nejen 
pro něj osobně, ale zejména o uznání 
pro všechny ty kolem, stojící skromně 
v pozadí. O to víc si já osobně takového 
ocenění vážím. 
Stejné je to i s Cenou Přístav, kterou 
mi udělila Česká rada dětí a mládeže. 
V mých očích symbolizuje jasné gesto 
a poděkování všem z armády, kteří se 
spolu s vámi na Bambiriádě, její přípra-
vě a podpoře ostatních volnočasových 
aktivit pro děti v uplynulých letech po-
díleli. Vnímám, že to má smysl, a právě 
ten smysl je pro mne tou pravou hod-
notou Ceny Přístav.  

Někdo se může podivit, jakou má vlast-
ně armáda spojitost s dětmi; v kterých 
bodech vidíte ze svého úhlu pohledu 
průsečíky zájmů obou zmíněných sku-
pin?
Bezesporu je tu mnoho průsečíků. Tře-
ba takové velké věci jako je mír, bezpe-
čí, vlastenectví, ale i každodenní a zcela 
všední realita našeho života. 
Armáda není zavřená v izolaci a vojáci 
nejsou nadpřirozené bytosti. Jsme lidé 
z masa a kostí a jedni z vás. Skoro kaž-

dý voják má rodinu, je tátou či mámou. 
Skloubit naše náročné povolání, které 
nás zavádí po celé republice z jedné 
posádky do druhé a nejednou i daleko 
do světa s rodinou, jejími zájmy a vý-
chovou dětí není vůbec jednoduché. 
Jistota toho, že doma je vše v pořádku, 
že děti mají kam jít a kde naplno a bez-
pečně prožít svůj volný čas, je pro nás 
tak nesmírně důležitá. Právě proto rádi 
podporujeme vaše aktivity a přidává-
me se spolu s dalšími například k Bam-
biriádě.

Jakou zkušenost či postřeh si z několi-
kaleté spolupráce s Českou radou dětí 
a mládeže odnášíte? Byla v nějakém 
ohledu jiná, než jste třeba na počátku 
odhadoval a očekával? Překvapila Vás 
něčím?
Především mě tato spolupráce opět 
více posunula směrem k práci s dětmi 
a mládeží a přesvědčila mne, že ač v dr-
tivé většině dobrovolníci, jste vlastně 
velmi dobří profesionálové. Obvykle 
někdo přijde za armádou a řekne, po-
mozte nám. Ve vašem případě však při-
šel i další krok. Vy jste naopak začali po-
máhat svojí podporou nám, a to ať již 
humanitární spoluprací v misích, či tím, 
že nám pomáháte udržet takto široký 
kontakt s veřejností. Právě to nadšení 
a odhodlání pomáhat, které vyrostlo 
z původního opatrného „oťukávání“ se 
mezi civilisty a vojáky mne velmi pří-
jemně překvapilo. Budu rád, pokud se 
tato naše vzájemná spolupráce bude 
dále rozvíjet.

Měl jste možnost si letošní Bambiriá-
du aspoň zběžně projít? Jaký dojem na 
Vás udělala? A kdybyste ji procházel 
v útlém dětském věku, jaký typ nabí-

zených aktivit by Vás asi nejvíc zaujal?
Bohužel jsem hned po zahájení musel 
zpět na poradu s ministrem obrany Ale-
xandrem Vondrou, který ostatně nad 
Bambiriádou také převzal záštitu, a tak 
jsem na její prohlídku měl opravdu 
málo času. Vlastně jsem se dostal pou-
ze na chviličku k naší vojenské expozici 
a to ještě v doprovodu novinářů jen na 
pár rozhovorů. Určitě jsem ale Bambiri-
ádu vnímal, byť jen na dálku, vždyť vaše 
pódiová vystoupení a jejich hudební 
doprovod se nedala přeslechnout ani 
u mne v kanceláři na Generálním štá-
bu, když jsem si otevřel okno. Bavili jste 
mne, a co je hlavní, určitě jste se na 
Bambiriádě bavili i vy sami.
A jaké aktivity bych si vybral jako dítě? 
Jsem původně spojař, takže mne logic-
ky i v mládí lákala technika, různé vy-
sílačky a pak také počítače. Sáhl bych 
proto po nějakých takových kroužcích 
a rozhodně i po sportovně zaměřených 
oddílech. Baví mne třeba lyžování, te-
nis a turistika. Jen toho volného času už 
mám nějak „proklatě“ málo. 

Předvojem humanitárního daru, vze-
šlého ze sbírky ČRDM ve prospěch af-
ghánských dětí v oblasti, kde působí 
Provinční rekonstrukční tým Armády 
ČR, byla plyšová hračka – Krteček. 
Fotografie zachytily moment, kdy jste 
ho našim vojákům v zahraniční misi 
osobně předával… Jak na tuto – řekně-

Děti jsou budoucností každé země
Rozhovor s náčelníkem Generálního štábu Armády ČR armádním generálem 
Ing. Vlastimilem Pickem, laureátem mimořádné Ceny Přístav
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Rozhovor

me ne zcela běžnou – událost vlastně 
reagovali?
Upřímně? Byli překvapeni, protože jsme 
celou akci zorganizovali s lidmi z ČRDM 
velmi rychle a podařilo se nám ji udržet 
v tajnosti do posledního okamžiku. Tak-
že když pak předáváte jakožto armádní 
generál veliteli kontingentu v hodnosti 
plukovníka plyšového Krtka, trochu jej 
to zarazí. Ale jak jsem vysvětlil, o co se 
jedná a proč se mnou Krteček přijel, 
byli všichni rádi. 
Vaše pomoc je pro nás nesmírně cenná 
a velmi si jí vážíme. Děti jsou budouc-
ností každé země a chceme-li, aby se 
Afghánistán stal lepším a bezpečnějším 
místem pro život, je nutné si získat a za-
sloužit důvěru dětí a mladé generace, 
pomoci jim. 
Co už v této oblasti může být opravdo-
vějšího, než je přímá pomoc dětí dě-
tem. To, že ji my vojáci můžeme pomoci 

zprostředkovat, je pro nás velká čest. 

Kdybyste byl pasován do rytířského 
stavu a měl si vybrat heslo do svého 
erbu, jak by znělo?
Středověké časy hrdinných rytířských 
turnajů jsou již bohužel pryč, přesto my 
vojáci jsme svým způsobem pokračova-
teli těchto kréd a odkazů. Heslo v erbu 
je navždy, a proto vyžaduje delší úvahu, 
než jakou umožňuje stručná odpověď 
v rozhovoru. Určitě by v něm však za-
zněla slova, jako jsou čest, poctivost, 
služba, rozhodnost a odvaha. 

Chtěl byste něco vzkázat čtenářům ča-
sopisu Archa?
Ano, určitě. Rád bych ještě jednou 
poděkoval za obdrženou humanitární 
pomoc pro Afghánistán a především 
popřál našim dětem, ať je nic netrápí 
a užívají si svůj volný čas naplno. Ať 

objevují nové možnosti, rozvíjejí svůj 
um a talent. V budoucnu, až dospějí 
z dětských let, totiž zjistí, že život jim 
sice otevře nové obzory a možnosti, ale 
zároveň i naloží pořádnou porci odpo-
vědnosti a povinností. 

Za rozhovor poděkoval 
Jiří Majer

Cena Přístav je určena pro zástupce veřejné správy a samosprávy 
a podnikatele působící na místní a krajské úrovni za podporu mi-
moškolní práce s dětmi a mládeží. Smyslem Ceny Přístav je tedy 
vyzvednout dobré zkušenosti z obecní politiky a ocenit její kon-
krétní představitele, kteří mohou být příkladem všem ostatním.

V pátek a v sobotu 27. - 28. května proběhla přímo před libereckou radnicí 
nejseverněji položená Bambiriáda. 
Na akci se prezentovalo na 60 organizací, připraveno bylo na 26 hodin 
doprovodných pódiových vystoupení, o které se postaralo 1 200 účinkujících 
a to vše zhlédlo přes 6 000 návštěvníků. 

Krátce z liberecké Bambiriády

Na akci svou techniku prezentovala Ar-
máda ČR, Policie ČR a Městská policie 
Liberec. 
Návštěvníci mohli na bambiareál na-
hlédnout z ptačí perspektivy přímo 
z radniční věže. Přístupná byla také vy-
hlídková terasa budovy Krajského úřadu 
Libereckého kraje. Program také probí-
hal v blízkém Vé Klubu DDM Liberec. 
Program byl pestrý – páteční dominan-
tou byl večerní koncert symfonického 
orchestru a sobotní velké finále zavr-

šil break dance šampionát, kterého se 
účastnily 4 desítky TOP tanečníků z ČR 
a Polska. Majitelé vstupenek mohli vy-
užít zvýhodněných vstupů na dětská 
hřiště. Počasí v Liberci výjimečně přálo 
a všichni si užívali. 

Velký dík všem účinkujícím, vystavova-
telům, partnerům a pořadatelům za vý-
bornou a neopakovatelnou atmosféru, 
kterou jsme si dokázali vytvořit!

David Erlebach

RADAMLK team
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Naše téma

Ohlédnutí za středočeskou Bambiriádou
Ve Středočeském kraji je Bambiriáda již od roku 2002 putovní záležitostí 
a pro letošní rok bylo vybráno nejmladší město, a to Milovice.

První dobrovolníci dojeli do Milovic 
již ve čtvrtek odpoledne, aby postavili 
stánky a zajistili zázemí na další tři dny. 
První dva dny doprovázely prezentace 
dětských sdružení také pódiová vystou-
pení. V pátek ráno sice až skoro do půl 
jedenácté pršelo, ale akce byla stejně 
zahájena a když déšť ustal, začali při-
cházet první návštěvníci. V neděli už 
jsme oželeli pódiová vystoupení a vy-
stačili si s hrami u jednotlivých stán-
ků. V průběhu akce se u jednotlivých 
stánků vystřídalo mnoho dětí a rodi-
čů, kteří měli možnost vybrat si z celé 
škály různých aktivit, a to od rukoděl-
ných činností, jako je navlékání korálků 
a těstovin, přes malování a skákání na 
trampolíně či skákacích hradech, sklá-
dání tangramů a střelbu ze vzduchovek 
a paintballových zbraní až po malování 
na obličeje. 
Dalšími aktivitami byly kampaně na 
podporu regionu Chrudimska-Hlinecka 

a k projektům Kecejme do toho a Umač-
káni dětmi, z nichž třetí směřuje k letoš-
nímu Evropskému roku dobrovolnictví. 
I v Milovicích byl stánek generálního 
partnera Bambiriády – Pojišťovny České 
spořitelny (Flexi), kde si děti mohly vy-
tvořit zvířátko z balonku. Již dlouholetá 
spolupráce s Armádou ČR byla znát i na 
této Bambiriádě, a tak si v jejich stánku 
mohly děti vybarvovat obrázky s vojáky 
a různou armádní technikou. Poštovní 
spořitelna měla pro děti velký skákací 
hrad a v sobotu si u jejich stánku mohly 
děti nechat namalovat obličeje. 
Na doplnění programu v pátek večer 
vypukl ohňostroj a v sobotu po ukonče-
ní programu u stánků byl rozdělán tá-
borový oheň, na kterém si děti a rodiče 
mohli opéci špekáčky.  

V neděli po druhé hodině odpoledne 
začali všichni organizátoři uklízet a mys-
lím, že byli rádi, když zaklapli dveře od 

aut a odjeli směrem ke svým domo-
vům. Všem jim patří velký dík za jejich 
aktivní účast.
Všichni příchozí, a myslím, že i organizá-
toři, si Bambiriádu užili, a podpořili tak 
myšlenku dobrovolnictví.

Petra Zavadilová

předsedkyně 

Středočeské krajské organizace Pionýra
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České Budějovice bambiriádní
Brány do světa soutěží, her a dobré zábavy se v Českých Budějovicích 
slavnostně otevřely v pátek 27. 5. 2011 v 9 hodin ráno. 

V 11 hodin proběhlo slavnostní zahá-
jení za účasti Evy Hampejsové z Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
za Národní institut dětí a mládeže se 
dostavila Jaroslava Nováková, za E.ON 
Pavla Kubíčková, za Pojišťovnu České 
spořitelny (Flexi životní pojištění) Libor 
Mánek, za Českou radu dětí a mládeže 
Ondřej Šejtka. Na zahájení byli taktéž 
přítomni členka Rady Jihočeského kraje 
Jana Krejzová, vedoucí oddělení mláde-
že a tělovýchovy Václav Průcha a Vla-
dimír Kubát za RADAMBUK – Radu dětí 
a mládeže Jihočeského kraje. 

Ačkoli slavnostní zahájení proběhlo 
v pátek, Bambiriáda odstartovala již 
ve čtvrtek 26. května  Dnem otevře-
ných dveří. Klubovny, kluby, střediska 
a loděnice v Českých Budějovicích na-
vštívilo celkem 574 zájemců. Každou li-
chou hodinu se losovaly na pódiu ceny, 
které do slosování věnoval E.ON Česká 
republika a.s., Armáda ČR a Jihočeský 
kraj. V 15 hodin proběhlo slavnostní 
vyhlášení cen soutěže E.ON Malé ener-
getické akademie 2010 – 2011. 
I přesto, že celé dopoledne vydatně 
pršelo, páteční Bambiriádu navštívilo 
2 440 návštěvníků. 
Sobotní pokračování akce bylo určeno 
pro rodiče s dětmi, a ačkoli občas prše-
lo, navštívilo ji 4 026 dětských návštěv-
níků v doprovodu rodičů. Na pódiu bylo 
k vidění téměř 50 vystoupení. 
Nedělní Bambiriádu navštívilo 3 310 
dětí s rodiči. Již od rána bylo Bambiri-
ádní městečko v Českých Budějovicích 

zalité sluncem. Celým dnem nás pro-
vázelo pódiové vystoupení sester Stup-
kových.  Bambiriáda byla zakončena ve 
13 hodin, kdy proběhlo slavnostní loso-
vání o hlavní cenu, jíž byl zájezd v hod-
notě 5000 Kč (dle vlastního výběru) 
od CK ATIS. Po celou dobu Bambiriády 
mohly děti u stánku občanského sdru-
žení Koníček skládat hada Bamboše 
a tipovat jeho výslednou délku. Celkem 
se na vytvoření hada podílelo 226 dětí; 
had nakonec dosáhl délky neuvěřitel-
ných 41 metrů. 
Na Bambiriádě prezentovaly svůj pro-
gram sdružení RADAMBUKu – 1. stře-
disko Zálesák,  Taneční a westernová 
skupina Desperado, sdružení pro netra-
diční formy pobytu v přírodě AZIMUT, 
Česká tábornická unie, M-tes, Poho-
dáři, Kamarádi otevřených srdcí, Ob-

čanské sdružení DC, Rodinné centrum 
Rozárka, Koníček, Salesiánské středisko 
mládeže – dům dětí a mládeže Č.B. a ky-
nologické sdružení Hurikán, z ostatních 
společnost E.ON Česká republika, Euro-
pe Direct, Pojišťovna České spořitelny, 
Městská charita, Armáda ČR a společ-
nost Verbson s.r.o. – Hřiště BezBot. 

Letošní Bambiriáda se vydařila. Cel-
kem se jihočeské Bambirády zúčastnilo 
10 350 návštěvníků. 
Na pódiu jsme mohli zhlédnout celkem 
839 vystupujících, kteří předvedli cca 
70 vystoupení. 
Děti si mohly zasoutěžit ve 107 disciplí-
nách.

Katka Babická a Vladimír Kubát 

RADAMBUK



Návštěvníci, kterých bylo letos přes pět 
a půl tisíce, si mohli zajezdit na kajaku, 
vyzkoušet lanové aktivity, airsoftové 
hry, resuscitaci, zaskákat na skákacích 
hradech apod. 
Jubilejní ročník byl obohacen novým 
letákem o účastnících se organizacích 
a v rámci slavnostního zahájení byl roz-
dáván mezi dětmi slavnostní bambiri-
ádní dort. 
Také doprovodný pódiový program byl 
nabitý a vedle tanečních a pěveckých 
vystoupení organizací z Pardubické-
ho kraje nebo Armády ČR se na pódiu 
představila dívčí skupina 5Angels. 
I letos si návštěvníci Bambiriády mohli 
nechat zahrát oblíbenou písničku pří-
mo v televizi, protože na koupaliště 
zavítala televizní stanice Óčko se svým 
pořadem Mixxxer. 
Děkujeme všem organizacím, vystu-
pujícím, a především organizátorům 

a dobrovolníkům z Občanského sdru-
žení Altus, kteří se zapojili do letošní-
ho ročníku. I přes nepříznivé páteční 
počasí byla Bambiriáda opět plná spo-
kojených dětí, které díky ní mají lepší 

přehled o  tom, kde a jak mohou trávit 
volné chvíle v blízkém okolí. 

Martin Benák 

předseda správní rady 

Občanského sdružení Altus
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V Chrudimi ve čtvrtek 26. a v pátek 27. května proběhl již 10. ročník Bam-
biriády. Konala se již podruhé v areálu letního koupaliště. 
Dvoudenní akce, kterou pořádalo Občanské sdružení Altus, se zúčastnilo 
celkem 32 organizací a několik desítek účinkujících. 

Pár vět o Bambiriádě v Chrudimi
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Ve středu 25. 5. 2011 se konalo setkání 
parlamentů dětí a mládeže z celé Vyso-
činy na Krajském úřadě kraje Vysočina. 
V pátek a sobotu se konala v areálu 
letního kina Heulos vlastní prezentace 
jednotlivých sdružení. 
Bambiriádu doplnil bohatý program 
na pódiu a ukázky práce a techniky 
Policie ČR, Městské policie Jihlava, 
Hasičského záchranného sboru kraje 
Vysočina, Armády České republiky, ge-
nerálního partnera Pojišťovna České 
spořitelny a regionálního partnera spo-
lečnosti E.ON. 
Jako host navštívil Bambiriádu radní 
kraje Vysočina Ing. Martin Hyský. 
Jihlavská Bambiriáda se mj. přidala 
k pomoci škole v Afghánistánu, kterou 
organizovala ČRDM. 

Máme se o co 
podělit, je-li s kým

Za letošním mottem Bambiriády „Máme 
se o co podělit“ se skrývá široká škála 
aktivit, jež nabízejí rozličné organizace 
pracující s dětmi a mládeží. Pro mě je 
nejcennější skutečností to, že stovky 
dobrovolníků se chtějí dělit, a dokonce 
usilovně hledají ty, se kterými by se dě-
lit mohli.
To, o oč především se mladí dobrovol-
níci v organizacích pracujících s dětmi 
a mládeží dělí, jsou kromě výše zmíně-
né široké nabídky zajímavých činností 
hodnoty mnohem cennější. Jde o volný 
čas dětských vedoucí, o nezanedbatel-
nou část jejich mládí, životních zkuše-

ností a tomu odpovídajících postojů.
Právě tyto hodnoty – sdílené a pěstova-
né ve sdruženích, jež nejsou postavené 
na výkonu, nýbrž na kamarádství, odpo-
vědnosti za druhé a obyčejné lidské sluš-
nosti – vytvářejí pevný morální základ 
pro budoucí život svých svěřenců.
Připadá mi trochu smutné, že hledat ty, 
s nimiž by se dobrovolníci ze sdružení 
prezentujících se na Bambiriádě mohli 
o zmíněné hodnoty dělit, je jaksi stále 
těžší… Snad je to ale stav pouze dočasný 
– a jak poroste význam morálních hod-
not v naší společnosti, bude se, doufám, 
spolu s tím zvyšovat i počet členů v or-
ganizacích pracujících s dětmi mládeží.

Martin Paclík

 šéf jihlavské Bambiriády

a člen Představenstva ČRDM
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Organizátorkou jihlavské Bambiriády byla Rada dětí a mládeže kraje 
Vysočina; akci uspořádala ve dnech 27. – 28. 5. Zúčastnilo se jí 
16 organizací pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase a během obou 
dnů ji navštívilo přes 1900 návštěvníků.

Bambiriáda na Vysočině

Naše téma
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Sobotním programem se Bambiriáda 
2011 ukázala jako pravé dětské eldorá-
do plné soutěží, her, prověrek zručnosti 
i sportovního klání, při kterém nakonec 
nejvíc vyhraje ten, kdo se jím zabaví. 

Akce zároveň připomněla, jak užitečná 
je práce těch, kteří ji pro malé návštěv-
níky bambiriádních areálů ukázkami své 
činnosti obětavě vytvářejí: totiž hlavně 
dobrovolníků z neziskových organizací 
rozmanitých názvů i programových kon-
ceptů. 

Například v Ostravě spojili své síly nad-
šenci ze spolků tamní Rady dětí a mlá-
deže Moravskoslezského kraje (RADA-
MOK) – tomíci, pionýři, skauti a členové 
Dakoty. Ve Zlíně (spolu s dalšími) zase 
malí debrujáři, zálesáci či aktivisté z 
Royal Rangers. Ve Frýdku-Místku in-
struktoři Mládeže Českého červeného 

kříže, vedoucí z Občanského sdružení Fi-
ladelfie či ze Sdružení Klubko. V Českých 
Budějovicích se organizace ujali dobro-
volníci z juniorských formací zaštítěných 
RADAMBUKem. Patří k nim namátkou 
Azimut, Hurikán, Salesiánské středisko 
dětí a mládeže – DDM Č. B., Kamarádi 
otevřených srdcí nebo Občanské sdru-
žení DC. Sdružení Desperado v Českých 
Budějovicích nabídlo zájemcům malo-
vání, hod podkovou, skládání kohouta, 
slalom s míčkem či přechod přes řeku. 
Pod dohledem Zálesáka tam mohly děti 
prověřit svoji paměť v Kimově hře, po-
cvičit se ve stavbě ohnišť, v lyžařském 
tandemu, ve výstupu na „Eiger“ či po-
znávat stromy a rostliny. O podstatě 
disciplín v režii Azimutu výmluvně na-
povídaly již jejich názvy: svislá lezecká 
síť, kánoe a rafty, nízké lanové překážky, 
poníci a koně nebo souboj na kládě.
V Ivančicích, které jsou nováčkem mezi 
bambiriádními městy, potrápil pořada-
tele déšť. Tvořivá dílna byla tedy přesu-
nuta do vnitřních prostor R-klubu a ICM, 
kde si zájemci mohli vyzkoušet výzdobu 
triček technikou sítotisku nebo pomocí 
razítek. Ve tvořivé dílně děti také ma-
lovaly na sklo, zhotovovaly dekorativní 
výrobky z papíru, vlny a látky nebo vyrá-
běly nápadité klíčenky. V parku na Réně 
si pak mohly „prubnout“ výrobu ozdob 
z drátků a korálků; probíhaly tam soutě-
že a hry na stanovištích ivančických ju-

náků a středisek volného času Ivančice 
a Rosice.
V Praze se počet zúčastněných organi-
zací počítal na desítky. Asociace malých 
debrujárů ČR tam ukázala, čím se baví 
její členové: zábavnou formou předvá-
děla různé fyzikální i chemické pokusy 
s živou i neživou přírodou. Kdo chtěl, 
mohl si vyzkoušet třeba pokus s mincí 
v láhvi, s přenosem zvuku nebo roz-
lousknout některý z hlavolamů. V magic-
kém kole štěstí u stánku Dětí bez hranic 
si mohl vytočit nejrůznější ceny, přičemž 
tou největší výhrou byla možnost účasti 
na jejich záchranářském letním táboře. 
Nádech exotiky vneslo do programů na 
dejvickém Vítězném náměstí sdružení 
Lačhe Čhave, jež představilo vietnam-
skou kulturu, ukázalo, jak se sypáním 
barevné rýže vytvářejí obrázky a man-
daly a nabídlo příchozím hry s bambu-
sovými tyčemi a soutěže s hůlkami. 

Tisková zpráva ČRDM

Bambiriáda 2011 o víkendu: 
dětské eldorádo s puncem dobrovolnictví
Zkusit si rozdělat oheň starobylým křesáním, vytočit si vlastní keramický 
výrobek na hrnčířském kruhu, ulovit si „medvěda“ přesným hodem 
tenisovým míčkem na jeho figurínu anebo se na chvíli zkusit vžít do pocitů 
– a možností – člověka jedoucího na invalidním vozíku... 

Naše téma
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Hodnocení 
chebské akce
V neděli 29. května se uzavřel 13. roč-
ník několikadenní prezentační přehlíd-
ky dětských sdružení, několik desítek 
mládežnických organizací a spolků se 
s námi podělilo o svůj volný čas. K této 
akci nám přispěla dobrá nálada, krás-
né počasí, skvělé nápady a nové in-
formace, které se týkají volného času 
a jak jej s dětmi trávit. Letošní ročník 
se opět vydařil díky velké návštěvnosti 
dětí a rodičů, ale i díky vystavovatelům 
a pořadatelům. 
Děkujeme především dobrovolníkům, 
bez kterých si celou akci nedokážeme 
představit. Dobrovolníci ze Střední in-
tegrované školy pomohli nejen zajistit 
akci technicky, ale také s pohodovou 
atmosférou, která na akci panovala. 
Chebská Bambiriáda se o víkendu ko-
nala na Krajince. 
O slavnostní zahájení se spolu s cheb-
skými mažoretkami postaral náměstek 
hejtmana Karlovarského kraje Miloslav 
Čermák. Následovala řada pódiových 
vystoupení s ukázkami tance, zpěvu, 
karate, divadla, ukázku zásahu s cviče-
nými psy předvedli také psovodi z Vě-

zeňské služby v Kynšperku nad Ohří. 
Na osmnácti stanovištích mohli ná-
vštěvníci ochutnat z nabídky jednotli-
vých organizací. Malování na obličej, 
lukostřelba, lanová dráha, dovednostní 
stezky, vědomostní soutěže, deskové 
hry, výtvarné dílničky a spousta zajíma-
vostí. Propojení jednotlivých organizací 
a návaznost na celorepublikové motto 
Máme se o co podělit nabízela Bambi-
riádní hra na Dobrovolnické městečko. 
Dětem byly představeny různé varianty 
dobrovolnické práce, které nakonec řa-
dily do pyramidy. Výstupem z této hry 
bude analýza atraktivnosti těchto akti-
vit a bude sloužit jako podklad k dalším 
projektům.
Odpolední program zahájil starosta 
města Chebu Pavel Vanoušek. (Městu 
Cheb děkujeme za bezplatné zapůjčení 
areálu a významnou finanční podpo-
ru.)
Nedělní program byl určen rodičům 
s dětmi, pro které byla připravena po-
hádka O moudrých kamenech v podání 
Divadelního spolku Konvalinky Sokolov. 
Vedle toho byl připraven program pro 
teenagery. Byla zde zřízena škola skate-
boardu, street-artu, soutěž v S WALKu. 

Cílem bylo po pobavit nejen děti, ale 
i jejich rodiče a představit neziskové 
organizace jako partnery při výchově 
dětí.

Hana Šnajdrová 

šéfka Bambiriády v Chebu

Rychnovské finále
Pomalu se chýlí závěr druhého dne 
rychnovské Bambiriády. Ačkoliv stále 
prší, nejvíce návštěvníků sedí u pódia 
a sleduje jednotlivá vystoupení pre-
zentujících se skupin, od tanců, přes 
vystoupení rodičů s dětmi až po ukáz-
ky bojových umění; stále je na co se 
dívat...
Před zámkem byl zahájen úklid, déšť 
spoustu organizací zahnal do podlou-
bí nebo již odjely. Naše „včeličky“ na 
nic nečekaly a využívaly každého času 
a opět uvvedly vše do původního stavu, 
abychom místo předali v pořádku. Je 
opět třeba ocenit pomoc dobrovolníků 
a jejich náročnou práci. Na rychnovské 
Bambiriádě jsme si všechno dělali své-
pomocí, neměli jsme žádné technické 
služby či jiné dospěláky, kteří by se vrhli 

Z Bambiriádního webu

Naše téma
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na dřevěné chatky, pódia, přístřešky... 
Opravdu, to bylo vše v režii čtyřiceti 
mládežníků! Ještě jednou jim patří vel-
ký dík! 

Jak to bylo ve Zlíně 

Bambiriádu ve Zlíně odstartoval ve 
čtvrtek 26. 5. předseda krajské mládež-
nické rady Spektrum Pavel Zbořil. Celý 
den probíhal program na náměstí jak 
na pódiu, tak u jednotlivých stanovišť, 
dokonce došlo i na doprovodný pro-
gram ve formě soutěží pro děti ze zá-
kladních škol. 
V pátek se změnilo pár prezentací a ob-
jevily se mezi námi nové organizace 
a kluby. V rámci pódiového progra-
mu každou hodinu probíhalo losování 
o ceny, výherci dostali projížďku kočá-
rem, který celé páteční odpoledne jez-
dil v zámeckém parku. Na závěr jsme 
losovali ze všech účastníků a řada vý-
herců si odnesla hodnotné dárky. 
V sobotu se pořadatelé sešli již  časně 
ráno u kostela na Jižních Svazích. Za vy-
datného a silného deště začaly přípravy 
dopoledních prezentací a programu. 
Neprobíhala obvyklá pódiová vystou-
pení, ale pro návštěvníky byla přichys-
tána dobrodružná hra Pevnost Boyard, 

které se během dne zúčastnilo devět 
týmů. Celá sobota se nesla ve zname-
ní intenzivního deště, což bylo poznat 
na návštěvnosti. Pořadatelé místních 
prezentací ale neztratili dobrou nála-
du. I v hustém dešti bylo vidět některé 
z nich, jak hrají například badminton 
nebo frisbee, někteří dokonce tančili. 
Jediné „tradiční“ vystoupení, které pro-
běhlo i přes vytrvalý déšť, zajistila sku-
pina historického šermu Nintius Regis. 
Předvedla dramatické souboje s histo-
rickými meči, sekyrami a tyčemi a pár 
dobových tanců. 

Frýdek-Místek: 
Druhý den 
Bambiriády v krytu
Od pátečního odpoledne ve Frýdku-
Místku bez přestání pršelo a přes areál, 
kde se Bambiriáda konala, se prohnalo 
během noci několik bouřek. Sobotní 
ráno tak organizační štáb čekalo neleh-
ké rozhodnutí,  a to přesun celé Bambi-
riády do rozsáhlého podzemního krytu 
CO pod školou, kde sídlí nízkoprahový 
klub U-kryt. Sobotní Bambiriáda sice 
začala s hodinovým zpožděním a  ně-
které  organizace své vystoupení zruši-
ly, ale i tak byl program pestrý a bohatý.  
Děti si tak mohly projít 13 soutěžních 

stanovišť a plnit rozličné úkoly. V U-kry-
tu nechyběl klub nadaných dětí z Os-
mičky, dobrovolnický klub Adry, airsof-
tový tým, Dětská misie, Mládež ČČK, 
debrujáři, Klub Lavina, tomíci z KAMu, 
Royal Rangers aj. Na pódiu probíhala 
jak náhradní hudební vystoupení, tak 
divadlo SCEAV aj., a proto děti, které 
přišly i přes silný déšť, nelitovaly. 
Nelze zapomenout na Plavecký od-
díl Frýdek-Místek a Vodní záchrannou 
službu, kteří ve školním bazénu před-
váděly své umění a připravily pro děti 
řadu soutěží.

Ostravský 
bambiriádní víkend
Sobotní Bambiriádu v Ostravě pozna-
menal celodenní déšť. Hustý noční li-
ják s bouřkou přešel tu v mírnější, tu 
v silnější mrholení a občasnou dešťo-
vou přeháňku přes den. I v takových 
podmínkách Bambiriáda v areálu Les-
ní školy probíhala. Velké ocenění pa-
tří všem pořadatelům a vystavujícím, 
kteří vydrželi nabízet ukázky svých do-
vedností, představovat své organizace 
anebo předvádět ukázky z činnosti. 
Ocenění si zaslouží i návštěvníci, kteří 
si i přes takovou nepřízeň počasí cestu 
na Bambiriádu našli. Z pódiových vy-
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stoupení ovšem nezbylo, až na jediné 
vystoupení kroužku aerobiku, bohužel 
nic. Otevřený (byť zastřešený) stan s 
pódiem a chladné teploty panující při 
trvalém dešti ostatním účinkujícím vy-
stoupit nedovolily. Tradičně oblíbená 
lezecká stěna Junáka a lezecké soutěže 
na zavěšené síti tomíků bohužel ne-
mohly být za deště provozovány. A tak 
se museli návštěvníci většinou spoko-
jit s nabídkou přichystanou ve velkých 
stanech nebo hangárech. Pokud byli 
„odolnější“, což ostatně byli asi všichni, 
kteří toho dne přišli, mohli se projet na 
šlapacích čtyřkolkách nebo se svézt na 
„Sičově železnici“.
V neděli Ostravu už od rána zalévaly 
paprsky slunce. Pořadatelé sušili věci 
aby stánky byly připraveny a jednotlivé 
atrakce čekaly na sváteční návštěvníky. 
V provozu byla spousta stanovišť, na 
kterých si mohli soutěžící vyzkoušet své 
dovednosti nebo ukázat znalosti. A co 
k tomu potřebovali? Stačilo jen přijít, 
na infostánku si vyzvednout bambipas 
a potom už jen „lovit“ razítka…
Rozběhly se všechny programy, i ty, 
které se v sobotu nepodařilo pro déšť 
provozovat. Nejvíce pozornosti k sobě 
poutaly obě „lezecké“ aktivity – stě-
na u skautů i síť u tomíků, dále Sičova 
železnice – se zmenšeným modelem 
pravé parní lokomotivy a šlapací čtyř-
kolky od Pojišťovny České spořitelny 
Flexi. Neděle byla pro všechny, kteří 

se zúčastnili ostravské Bambiriády, od-
měnou. Pořadatelům přinesla uspoko-
jení z hojné návštěvy, pro návštěvníky 
znamenala příjemně strávené chvíle 
slunečného dne. V celém areálu Les-
ní školy panoval až do odpoledne čilý 
ruch a všichni na prezentacích se měli 
co otáčet.
Zatímco po ukončení programů ná-
vštěvníci areál opouštěli, na pořadatele 
čekal ještě náročný úkol sbalit a odvést 
vybavení, a hlavně uvést travnatý pro-
stor mezi stromy do bezvadného stavu 
– prostě řečeno uklidit. Těsně před sed-
mou opouštěli areál poslední z pořada-
telů, ale na některé čekala ještě další 
práce při vykládce materiálu.
Děkujeme všem, kteří se na Bambiriá-
dě v Ostravě podíleli. Pořadatelům za 
odvedenou práci, návštěvníkům za pří-
jemné zážitky.

Mokrá varianta 
v Třinci
V Třinci nám pršelo už od rána. Sou-
stavně. Bambiriáda byla v ohrožení. Při-
jde v tomto počasí vůbec někdo? Bylo 
to nejhorší počasí v historii Bambiriády. 
A pamatuji všechny. Přesto většina or-
ganizací je rozhodnutá vydržet. Přede-
vším díky tomu, že jsme mohli využít 
mokrou variantu a přestěhovali jsme se 
do prostor kina Kosmos. Tam jsme měli 
dostatek prostoru, teplo a sucho. 

Děkujeme všem pracovníkům kina – 
měli jsme tam vše, co jsme potřebovali 
a při letošním nepřejícném počasí to 
pro nás znamenalo záchranu. 
Jediní Royal Rangers zůstali venku ve 
svém stanu, kde si dokonce udělali 
malý ohníček. Konalo se tak první letoš-
ní opékání párků: na šípu z lukostřelby. 
(Kdo umí, ten umí...) 
Ocenění patří všem, kteří vydrželi až do 
konce. Byla jich většina. Překvapily i tři-
necké děti. Hned ráno, i přes soustavný 
déšť, dorazili první lovci bambiriádních 
razítek. V průběhu dne (nad očekávání) 
přišlo i několik rodin s dětmi a zapoji-
lo se do programu. Rozdali jsme něko-
lik přihlášek na tábor a desítky dětí si 
vyrobily zajímavou věcičku z perliček, 
nafukovacích balónků, obyčejného pa-
píru nebo z Fima. Dalším lákadlem bylo 
odpolední promítání kresleného filmu 
Sammyho dobrodružství. 
Díky všem, kdo se na letošní Bambiriá-
dě podíleli...

Více informací 
o Bambiriádě najdete na:

www.bambiriada.cz
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Bambiriáda 2011 zvýraznila téma volného času 
dětí i dobrovolníků, kteří se jim věnují 
V neděli 29. května 2011 se uzavřel 13. ročník čtyřdenní prezentační 
přehlídky dětských a mládežnických sdružení – známé Bambiriády, 
pořádané Českou radou dětí a mládeže. V 17 městech ve všech krajích 
republiky se bezmála 2 000 dobrovolníků z mnoha desítek mládežnických 
organizací a spolků podělilo s příchozími o svůj volný čas, dobrou náladu, 
elán, nápady, zkušenosti a informace týkající se možností, jak mohou jejich 
děti trávit volný čas. Bylo přitom znát, že jde o téma, které zejména mladší 
rodiče stále více zajímá.

„Myslím si, že letošní ročník Bambiriá-
dy se opět vydařil – ale jsem přesvěd-
čena o tom, že by se nepodvedl, nebýt 
dobrovolné práce všech organizátorů. 
V Praze se dětem i rodičům věnovalo 
přes tři sta dobrovolníků – a necelé dvě 
tisícovky po celé republice. Bez jejich 
práce a trpělivosti by se Bambiriáda 
určitě nevydařila tak, jak jsme ji mohli 
zažít,“ zhodnotila projektová manažer-
ka Bambiriády Blanka Lišková. 
Podotkla přitom, že v hlavním městě le-

tos organizátoři zaznamenali doposud 
největší zájem veřejnosti, když na akci 
na Vítězném náměstí v šestém měst-
ském obvodu jen za první tři dny přišlo 
přes 50 000 lidí, z toho v sobotu 20 150. 
Ponejvíce šlo pochopitelně o děti s je-
jich dospělým doprovodem. „Podle zku-
šeností jak pořadatelů ze zúčastněných 
spolků a  organizací, tak i rodičů zjiš-
ťujeme, že hlavně mladí rodiče si uvě-
domují, že je potřeba se volnému času 
svých dětí náležitě věnovat,“ upozornila 
Blanka Lišková. Dodala, že lidé si podle 
postřehů pořadatelů zjišťují informace, 
které je v dané oblasti zajímají, s uvážli-
vým rozmyslem a cílevědomě. 
I přes vrtochy počasí, které v uplynulých 
čtyřech dnech v některých regionech 
ČR pořádání akcí pod širým nebem 
zrovna nepřálo, si na letošní ročník zmí-
něné prezentační přehlídky našlo pod-
le zatím dostupných informací cestu 
na 150 000 zájemců. Bambiriádu bylo 
možné v době od 26. do 29. května 
t. r. navštívit v těchto městech: České 
Budějovice, Frýdek-Místek, Cheb, Cho-

mutov, Chrudim, Ivančice, Jihlava, Libe-
rec, Milovice, Náchod, Ostrava, Plzeň, 
Praha, Rychnov nad Kněžnou, Třinec, 
Zábřeh na Moravě a Zlín. 
Bambiriáda, která se letos konala pod 
mottem „Máme se o co podělit“, figu-
rovala v oblasti mládeže jako oficiální 
akce Evropského roku dobrovolnictví. 
Do širšího kontextu ji ve své úvodní 
zdravici zasadila Tereza Sanjuan ze Za-
stoupení Evropské komise v ČR. Zobec-
nila, že v různých sférách společenské-
ho života se do dobrovolnických aktivit 
v současné době pouští více než sto 
milionů Evropanů. Rok 2011 lze přitom 
podle Terezy Sanjuan vnímat nejen jako 
příležitost k jejich oslavě, ale též jako 
výzvu: „Je zároveň výzvou pro ostatní 
tři čtvrtiny obyvatel zemí EU, kteří se do 
dobrovolnické činnosti ještě nezapojili, 
nicméně ji podporují. A je zároveň i vý-
zvou pro zákonodárce, neboť letos je 
určitě výborná příležitost k tomu zkva-
litnit podmínky dobrovolníků i jejich 
organizací.“ 

Tisková zpráva ČRDM

Naše téma
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Naše téma

Prežívame časy, kedy sa v európskej 
spoločnosti na prvé miesto dostáva 
hodnota peňazí, ktoré sú dôležité, no 
nie sú to jediné potrebné pre plnohod-
notný život.
„Bambiriádou 2011 chceme poukázať 
mladým ľuďom i širokej verejnosti na 
zmysluplné hodnoty, ako je schopnosť 
darovať čas, radosť, zážitky, nápady, 
šťastie, vedomosti, nadanie, záujem 
o druhých a okolie, podelenie sa o skú-
senosti, ktoré obohacujú život a mali 
by vždy ostať jeho dôležitou súčasťou. 
Toto darovanie je dobrovoľné, nedá 
sa vyčísliť peniazmi“, povedala Darina 
Čierniková, predsedníčka Rady mláde-
že Žilinského kraja.
V detských a mládežníckych organizá-
ciách, centrách voľného času a iných 
zariadeniach venujúcich sa deťom 
a mladým ľuďom pracuje mnoho dob-
rovoľníkov, ktorí dokážu nielen jedno-
rázovo, ale aj systematicky robiť život 
vo svojom okolí krajším a bohatším. 

Záštitu nad Bambiriádou prijali Juraj 
Blanár, predseda Žilinského samo-
správneho kraja a primátori príslušných 
miest.

V Žiline sa zaplnilo 
aktivitami
Mariánske námestie

Týždeň od 13. do 21. mája 2011 bol 
v meste Žilina venovaný  festivalu práce 
s deťmi a mládežou  pod názvom Bam-
biriáda 2011. Mladí ľudia zo základ-
ných,  stredných škôl a mládežníckych 
organizácií sa zapájali do dobrovoľ-
níckych aktivít, pri ktorých skrášľovali  
svoje okolie, čistili plochy, navštevovali 
osamotených ľudí. Touto činnosťou na-
pĺňali motto Bambiriády 2011, ktorým 
bola myšlienka: „Máme sa s čím po-
deliť“ zapadajúca do Európskeho roka 
dobrovoľníctva.
Vyvrcholením celého týždňa bola sobo-
ta 21. mája 2011, kedy sa na Marián-
skom námestí stretla tisícka detí a mla-
dých ľudí, ktorí prezentovali  svoj talent 
na pódiových vystúpeniach a v stán-
koch s hrami, súťažami a ďalšími akti-
vitami. 
Krásne počasie a výborný program pri-
tiahol okolo 2 000 návštevníkov.

Námestovo 
žilo Bambiriádou

Festivalom práce s deťmi a mládežou 
Bambiriáda 2011 alebo Máme sa s čím 
podeliť žilo celé Námestovo. 
Počas celého týždňa sa realizovali dob-
rovoľnícke aktivity pri obnove náučné-
ho chodníka okolo Oravskej priehrady. 
Každá organizácia pripravila aj dni otvo-
rených dverí a Hviezdoslavovo námes-
tie v predvečer slávnostného otvorenia 
sa rozozvučalo hudbou, tanečnými, 
speváckymi vystúpeniami aj ukážkou 
karate.
Na pódiu sa striedali ukážky vystúpení 
detí a všetkých očarili šermiari z Pod-
biela. Prišli nás podporiť a pozdraviť 
tanečnými vystúpeniami aj naši českí 
priatelia z Ostravy. Nechýbala ani pre-
zentácia činnosti pre deti, hry, súťaže, 
práca s prírodným materiálom maľova-
nie na tvár.
Skutočným bonbónikom bola spoločná 
akcia hasičov, policajtov, záchranárov, 
červeného kríža, horskej záchrannej 
služby a členov Orava Rescue System. 
Námestovské dni pre deti a mladých, 
na ktorých sa zúčastnilo 1 299 účastní-
kov, možno zhodnotiť ako úžasný záži-
tok pre všetkých, ktorí tam boli. 

Zdroj: www.bambiriada.sk

Rok 2011 je v celej Európe rokom dobrovoľníctva. Rada mládeže Žilinského 
kraja hodnoty dobrovoľníctva mladých ľudí aktívne podporovala aj na 
8. ročníku Bambiriády 2011, ktorej mottom bolo: Máme sa s čím podeliť. 
S bambiriádnym programom sa široká verejnosť mohla stretnúť v týždni 
od 13. do 21. mája 2011 v Žiline, Námestove, Dolnom Kubíne, Liptovskom 
Mikuláši, Ružomberku aj Martine.

Bambiriáda 2011 na Slovensku



Česká rada dětí a mládeže děkuje všem, kteří se podíleli na přípravách 
Bambiriáda 2011, starali se o její zdárný průběh, a zasadili se tak 
o příznivou odezvu této akce u veřejnosti.
Náš dík patří nejen partnerům, sponzorům, patronům a členům 
organizačních týmů v jednotlivých městech, ale především téměř dvěma 
tisícům dobrovolníků, bez jejichž elánu a obětavosti by se Bambiriáda 
vlastně vůbec nedala ani uspořádat. 

Poděkování
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Celostátní záštity :        Oficiální akce:
RNDr. Petr Nečas – předseda vlády České republiky
Mgr. Josef Dobeš – ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
RNDr. Alexandr Vondra – ministr obrany
Armádní generál Ing. Vlastimil Picek – náčelník Generálního štábu AČR

Bambiriáda byla uskutečněna díky podpoře:        Generální partner: 

Celostátní partneři: 
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České Republiky, České dráhy, a.s. 

Regionální partneři: 
E.ON Česká republika, s.r.o., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Nadační fond Albert, Hasbro, Microsoft

Hlavní mediální partneři:
Právo, Alík.cz, ČRo2 Praha

Celostátní mediální partneři:
Vydavatelství Mladá fronta s tituly Mateřídouška, Maminka, Sluníčko, dále Učitelské noviny, Pěkný den.cz, Borovice.cz, 
Adam.cz

Partneři celostátní fotografické soutěže „Bambiriáda – Radost z her a tvoření“:
Alík.cz, Rajče.net, Hotelu Schmidbräu, Hotel****Babylon, Lanový park Landštejn, Lanový park ZOO Jihlava, Hodinářství 
Jaroslav Moučka
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Ze sdružení

Podle itineráře už bychom měli být 
skoro na místě. Parkoviště ve vsi má 
být značeno logem tomíků, tak kouká-
me po hořci, div si hlavy neukroutíme. 
Čekala jsem ho někde na plotě, a on 
na tričku jednoho z pořadatelů. Mladý 
muž nás vysílá směrem do zeleně. Údo-
líčko lemované kopřivami, obřími listy 
podbělů a listnatým lesem nás vede 
pod starodávný viadukt – a za ním už 
zasvítí bílé zdi mlýna. 

Ano, je přesně takový, jak jsem si ho 
představovala. Nikdy předtím jsem tam 
nebyla, sledovala jsem ale jeho obno-
vu v tomíckých médiích – od přenáše-
ní tašek a cihel z rozvalin přes výměnu 
střechy po závěrečné úpravy interiérů, 
a dávala ráda reportáže z průběhu těch 
oprav na Adam.cz. Už když jsem prohlí-
žela fotky otlučených zdí, říkala jsem, 
že to je nádhera – a což teprv teď, když 
budovy svítí novými nátěry, uvnitř svět-
lé nové dřevěné podlahy, pec, kachlov-
ky, z oken vyhlížejí muškáty...
Hosté se právě scházejí a každou mi-
nutou jich přibývá. V průjezdu stodoly 
vyhrávají pro dobrou náladu všem mla-
dí lidé v krojích na housličky a cimbál, 
a nervozita pořadatelů je znát jen ma-
ličko. Ještě stihneme prozkoumat útro-
by jednotlivých budov a pozdravit se se 

všemi známými tvářemi. Sjelo se na tu 
slávu hostí nepočítaných: dcera býva-
lých majitelů paní Klein, hosté z part-
nerského Erzgebirgsvereinu, zástupci 
ministerstva školství, Jiří Horáček a Jo-
sef Žid z Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR, administrátoři evropských struktu-
rálních fondů, starostové okolních obcí. 
Také zástupci spřátelených organizací 
jsou tu v hojném počtu – z Junáka sta-
rosta José Výprachtický, místostarosta 
Jiří Navrátil, moje maličkost, Petr Ha-
lada z Pionýra a další. A samozřejmě 
desítky tomíků z celé republiky, Jura 
Homolka ze Vsetína, Tadeáš a Anežka 
Klabanovi z Poděbrad, Radka Šumerová 
z Litoměřic, Mojmír Nováček z Ostravy, 
Tomek Hurt, který měl koordinaci oprav 
na triku, Helena a Kamil Podroužkovi 
z Kladna, kteří se o mlýn budou starat... 
a pochopitelně Tomáš Novotný, šéf 
asociace, který září jako sluníčko.
Následují projevy a proslovy, jsou dlou-
hé, srdečné a dojemné. Stručná histo-
rie mlýna a jeho majitelů, poděkování 
všem, kdo se podíleli na opravách, přá-
ní těm, kdo na mlýn budou jezdit, aby 
se jim tu líbilo. Ze schůdků do patra, 
které nahrazují řečnický pultík, hovoří 
Tomáš Novotný, do němčiny překládá 
Helena Podroužková, pár slov prone-
se i náměstkyně ministra školství paní 

Eva Bartoňová, zástupkyně německých 
turistů Erzgebirgsverein paní Gabriele 
Lorenz, dcera bývalých majitelů paní 
Waldtraud Klein, rozená Wünsche, a na 
závěr pan Jan Havelka z Klubu českých 
turistů. Pak se celý ten houf lidu přesu-
ne na zápraží před vrata, kde sedm vy-
volených, vybavených nůžkami, stříhá 
symbolickou pásku. A je to hotovo. 
Mlýn je otevřen, provoz zahájen. Zbý-
vá to oslavit jídlem a pitím. Hudebníci 
vyhrávají, mladí tomíci grilují a nabízejí 
k tomu chléb, okurčičky, dortíčky, če-
pují vodu, kávu i pivíčko, návštěvníci se 
baví, opékají buřtíky, okukují znova po-
drobně mlýn, Tomáš je na roztrhání...

Bylo to moc fajn, díky, ani se odjíždět 
nechtělo. Oslavy všeho druhu a citlivé 
a účelné obnovy svých nemovitostí, to 
tomíci opravdu umějí! Je skvělé, že to, 
co se dalo z historie mlýna zachránit, 
bylo zachráněno.
Přejme, ať mlýn slouží dlouho a dobře 
dalším generacím (nejen) tomíků...

Michala K. Rocmanová

Středisko environmentální a kulturní výchovy 

Asociace TOM Opárenský mlýn bylo opraveno 

díky projektu v dotačním programu EU „Cíl 3/

Ziel 3“ na podporu přeshraniční spolupráce 

2007-2013 mezi Svobodným státem Sasko 

a Českou republikou. 

aneb Jak tomíci slavnostně otevřeli zrekonstruované středisko
Bílý mlýn v zeleném údolí



Jako další chrudimské lákadlo nabízíme 
Muzeum loutkářských kultur, kde na-
jdete domácí i světové loutky. Jednou ze 
zajímavostí muzea je i studna umístěná 

v prvním patře budovy. Menší návštěv-
níky jistě zaujme luminiscenční divadlo 
nebo herna s loutkami, kde si mohou – 
v duchu hesla „Dotýkati se dovoleno!“ 
– sami s loutkami pohrát. Během let-
ních prázdnin muzeum pořádá také za-
jímavé kurzy pro děti a školní programy. 
Více se dozvíte na www. puppets.cz.

Kdo si naplánoval výlet do Chrudimi 
s dětmi na první týden v červenci, mohl 
navštívit festival amatérského loutkář-
ství – Loutkářská Chrudim. Součástí 
přehlídky souborů z celé republiky jsou 
i semináře, workshopy, koncerty nebo 
jarmark.

V případě horkých letních dnů je vám 
k dispozici letní koupaliště Sportovních 
areálů města Chrudim. Nejen děti tu 
potěší několik bazénů s celou řadou 
vodních atrakcí v čele se skluzavkami, 
tobogánem a vodním hřibem. Zajíma-
vostí chrudimského koupaliště je také 
komfort, který skýtá jeho nerezové 
provedení. 

Pro vyznavače aktivní dovolené dopo-
ručujeme vzít si s sebou do Chrudimi 

in-line brusle nebo skateboard. V bez-
prostřední blízkosti koupaliště se na-
chází volně přístupný skatepark a zimní 
stadion, jehož plocha se v létě mění 
v  ráj in-line bruslařů. O aktuální ote-
vírací době se informujte na stránkách 
www. sportovistechrudim.cz. 

Můžete si také půjčit kolo v  cyklopůj-
čovně na vlakovém nádraží a vydat se
na příjemnou projížďku po cyklostez-
ce podél Chrudimky do Slatiňan 
a Rekreačních lesů Podhůra.

Rádi cestujete a poznáváte, ale máte problém s motivací vašich dětí? Zkuste 
je nalákat na hledání pokladu. V Chrudimi a okolí je jich uložená celá řada 
v rámci tzv. geocachingu. Jestli jste o této hře ještě neslyšeli, vězte, že k ní 
potřebujete turistický navigační přístroj, tzv. GPSku. Pomocí ní pak můžete 
hledat skryté schránky (keše), o kterých jsou známy jen zeměpisné souřadnice. 
Ne vždy ale bývá na těchto souřadnicích „poklad“ schován. Často musíte řešit 
různé hádanky, abyste se k němu dostali. Například historickým centrem 
tajemné Chrudimi  vás provede stezka k pokladu připravená ve spolupráci 
s Informačním centrem města Chrudim (www.chrudimsky.navstevnik.cz).

Chrudim pro děti

Inzerce
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Dětský lanový park se skládá z devíti 
překážek a lanové dráhy. Určen je dětem 
od tří do dvanácti let. Překážky jsou ve 
výšce do půl druhého metru, takže rodi-
če mohou dětem kdykoliv pomoci s je-
jich zdoláváním. Po celou dobu jsou děti 
jištěny speciálními postroji na lanové 
parky, které jim jsou v ceně vstupného 
zapůjčeny. K celkové bezpečnosti přispí-
vá také speciálně proškolený instruktor 
připravený kdykoliv poradit nebo po-
moci.  Děti od 12 let a odrostlejší děti 
mají možnost si vybrat ze dvou okruhů 

různé obtížnosti  v lanovém parku pro 
dospělé.

V bezprostřední blízkosti lanových 
parků naleznete také rozhlednu Báru 
s občerstvením a dětským hřištěm. 
Z rozhledny uvidíte Chrudim, Pardubi-
ce s Kunětickou horou a za příznivého 
počasí také Orlické hory nebo Krkono-
še. Na tomto místě začíná také Lesní 
stezka Podhůra. Při procházce naučnou 
stezkou můžete vyzkoušet sebe i  děti 
ze znalostí o lese. U každé zastávky na-
leznete úkol, jehož správné splnění si 
můžete ověřit na další zastávce. Lesní 
stezku si můžete nově projít také v rám-
ci tzv. geocachingu. V takovém případě 
na vás po úspěšném splnění všech úko-
lů čeká tajemný dominikánský poklad…
  
Malé pohádkové království nazvané po-
eticky Kočičí hrádek dala postavit kněž-
na Vilemína Auerspergová na přelomu 
19. a 20. století. Miniatura zděného 
hrádku umístěná na křemencové lesní 
skalce byla určena především zámec-
kým dětem, které zde trávily svůj vol-
ný čas. I v dnešní době působí radost 
a potěšení hlavně těm nejmenším ná-

vštěvníkům, pro něž se stal hrádek vy-
hledávaným cílem výletů v Rekreačních 
lesích Podhůra.  

Mapu Rekreačních lesů Podhůra s po-
pisem jednotlivých zajímavostí si mů-
žete vyzvednout v Informačním cen-
tru v Chrudimi nebo navštivte portál 
www. podhura.cz. 

Informační centrum města Chrudim
Resselovo náměstí 1, 
537 01 Chrudim
Tel./fax: 469 645 821
Mobil: 733 993 333
E-mail: info@chrudim-city.cz
Skype: navstevnik.cz
www.navstevnik.cz

Cestujete v létě rádi? Hledáte tip, jak zabavit své malé ratolesti? Nebo pořá-
dáte školní výlet či letní dětský tábor? Navštivte Rekreační lesy Podhůra 
s rozhlednou Bára, lanovým parkem pro děti i dospělé, lezeckou stěnou, lesní 
stezkou, Kočičím hrádkem, hřebčínem a dalšími atraktivitami pro vás i vaše 
děti. Lesy se nacházejí asi tři kilometry jižně od Chrudimi na okraji CHKO 
Železné hory – ohraničené výletním městečkem Slatiňany se zámkem 
a hřebčínem a obcí Rabštejnská Lhota s přírodní památkou Na Skalách. 
Jednotlivé zajímavosti jsou umístěny nedaleko od sebe, takže jsou dostupné 
příjemnou lesní procházkou nebo projížďkou na kole…

Rekreační lesy Podhůra

Inzerce
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Lucie Rybníkářová z Hluku se stala Zla-
tým Zpěváčkem 2011 v letošním, již 
17. ročníku Celostátní soutěže dětských 
zpěváků lidových písní Zpěváček 2011. 
Z dvaceti dětí, konkrétně z třinácti děv-
čat a sedmi chlapců, kteří postoupili do 
nedělního finále, nástrahy zpěvu a ca-
pella (bez hudebního doprovodu) a pís-
ně s doprovodem lidové muziky nejlé-
pe zvládla Lucie Rybníkářová z Hluku. 
Stříbrného Zpěváčka si ve zrekonstruo-
vaném společenském sále Termálních 
Lázní Velké Losiny vyzpívali Sára Koke-
šová z Kozlovic a Patrik Hradecký z Do-
mažlic. Převahu děvčat v letošním fi-
nále potvrdilo i umístění na třetí pozici 
– Bronzovými Zpěváčky se staly Tereza 
Kachlová z Bohumína a Klára Papřoko-
vá z Frýdku-Místku.
Prestižní putovní Cenu Jaroslava Juráš-
ka, udělovanou Folklorním sdružením 
ČR za výjimečný interpretační výkon, 
získala Zdeňka Řehoutová z Besednic.

Odborná porota vedená nestorem tu-
zemské folklorní scény Janem Rokytou 
hodnotila hlasové dispozice soutěží-

cích, intonační čistotu, zvládnutí regio-
nálního stylu, projev a schopnost spo-
lupráce s doprovodnou hudbou. I když 
kritéria byla jednoznačná, přesto ani 
letos neměli porotci snadné rozhodo-
vání. Do závěrečného kola ve Velkých 
Losinách se už po léta dostávají zpě-

váčci s vynikajícím hlasovým fondem 
a pěveckými zkušenostmi ze souborů 
a sborů.
Tento fakt potvrdila rovněž řada oceně-
ní „mimo pořadí“: Cenu místopředsedy 
Senátu Parlamentu ČR Zdeňka Škro-
macha získala Eliška Pekárková z Kyjo-
va; Cena generálního ředitele HZS ČR 
Miroslava Štěpána putovala do rukou 
Pavla Vaňka z Velkých Němčic; Cenu 
hejtmana Olomouckého kraje Martina 
Tesaříka si odnesla Zdeňka Řehoutová 
z Besednic; Cenu starosty obce Velké 
Losiny Roberta Pfeffera si vyzpíval Lu-
káš Adamec z Valašské Bystřice a Cena 
generálního ředitele ROYAL SPA Anto-
nína Plachého putuje zásluhou Zlatého 
Zpěváčka 2011 Lucie Rybníkářové do 
Hluku.

Folklorní sdružení ČR
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když si děti berou s sebou na letní tábor mobilní telefon? 

Je podle Vás správné,

Zlatý Zpěváček 2011 – Lucie Rybníkářová

Lejla Abbasová, 
moderátorka

Já jsem na tábory jezdila samozřejmě 
bez mobilu, protože v té době nebyly, 
a rozhodně nám nechyběly. Doba je ale 
jiná; děti nemám, takže těžko říct.
Chápu rodiče, kteří chtějí mít nad dětmi 
kontrolu, ale na druhou stranu si mys-
lím, že v dnešní době by tři týdny bez 
kontroly děti uvítaly – a možná by jim 
to i v některých případech prospělo.

a děti by to určitě neměly přehánět – 
zvláště o prázdninách a v přírodě! 

Ivan Hlas, 
zpěvák, kytarista 
a skladatel
Mně to nevadí, taková je doba. Jenom, 
když mobilní telefony nebyly, bylo asi 
míň stěžovacích a plačtivých vzkazů 
domů. Ale to je věc každé rodiny, jak 
to má. 

Heidi Janků, 
zpěvačka

Dnešní doba je taková, že tomu, aby 
děti byly bez těchto vymožeností, asi 
nezabráníme. Myslím, že je dobře, že 
rodiče, když chtějí, můžou mít se svými 
dětmi spojení přes mobilní telefon. 
Spíš záleží na vedoucích táborů a i na 
rodičích, jaký režim v používání nastaví. 
Ale i mně dělá dobře, když si občas od 
těchto technických zázraků odpočinu 
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Ze sdružení

Na základě pozvání od Mezinárodní 
federace požárního sportu se sídlem 
v Moskvě se Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska rozhodlo přijmout 
nabídku a připravit reprezentační tým 
dorostenců na II. MS v požárním spor-
tu mládeže konaném letos v červnu 
v ruském Petrohradu. Jelikož se jedná 
o první akci tohoto druhu, byla počát-
kem letošního roku vyhlášena veřejná 
výzva pro ty, které baví požární sport, 
mají dobré výsledky a zájem spolupra-
covat s SH ČMS na tomto projektu. Šlo 
o věkové kategorie 13–14 let, 15–16 let 
a 17–18 let a o závodní soutěže běh na 
100 m s překážkami, výstup na cvičnou 
věž, požární útok a štafeta 4 x 100 m.
Poslední únorový víkend přivítala ná-
městkyně starosty SH ČMS Monika Ně-
mečková v Ostravě-Porubě téměř 100 
uchazečů, kteří na zmíněnou výzvu za-
reagovali. Byl proveden širší výběr, kte-
rý se sešel v březnu i v dubnu ke společ-

né přípravě. V květnu už začalo závodní 
období, a tak reprezentace využívá kaž-
dé možnosti porovnat si svoji výkon-
nost s ostatními závodníky. 7. května 
se v Plzni většina představila v rámci 
Českého poháru Velkopopovického 
Kozla v běhu jednotlivců na 100 metrů 
s překážkami. V přestávkovém progra-
mu se celý tým poprvé předvedl divá-
kům v exhibičním závodě ve výstupu na 
cvičnou věž. Druhý den všichni absol-
vovali premiérový závod dorostenců na 
věži, který se konal v rámci Memoriálu 
Vendulky Fránové, a odpolední běhy 
na 100 metrů s překážkami. V tomto 
závodě se mladí reprezentanti poprvé 
ukázali v nové kolekci reprezentačních 
dresů, kterou pro ně vyrobila jihomo-
ravská firma BISON Sportswear. 
Další náročný víkend začal už v pátek 
13. 5. účastí na závodech Ligy ČR ve 
výstupu na věž v Ústí nad Orlicí. O pře-
stávce mezi druhými a třetími pokusy 

se představil celý reprezentační tým na 
distancích, tak, jak jsou pro ně určeny 
v mezinárodních dorosteneckých pravi-
dlech požárního sportu. V sobotu 14. 5. 
se celý reprezentační tým přesunul do 
své téměř „mateřské“ základny na HZS 
v Ostravě-Porubě, kde probíhalo okres-
ní kolo v požárním sportu dospělých, 
které organizovalo Městské sdružení 
hasičů Ostrava. Díky vstřícnosti pořada-
telů si kluci nanečisto vyzkoušeli všech-
ny disciplíny během jednoho dopo-
ledne. V neděli byl na programu opět 
nácvik štafet a požárního útoku. 
Tým čekají ještě dvě společná soustře-
dění. Na Mistrovství světa v požárním 
sportu mládeže do Petrohradu odletěli 
mladí reprezentanti 24. 6. 2011.

Karel Švéda 

tiskový zpravodaj 

reprezentace dorostu SH ČMS

Pobyt v přírodě, využití volného času 
– vše spojeno s přirozenou soutěživos-
tí dětí a mládeže – o to se snaží i naše 
organizace Asociace víceúčelových zá-
kladních organizací technických spor-
tů a činností České republiky (AVZO). 
Ve spolupráci s Radou dětí a mládeže 
Moravskoslezského kraje (RADAMOK) 
jsme na sobotu 30. dubna připravili už 
pátý ročník soutěže Trefa na střelnici 
AVZO v Orlové-Lazech. 
A v čem tato soutěž vlastně spočívá? 
Smyslem je trefovat se na cíl v disci-
plínách, jako je hod šipkami, hod gra-
nátem, házení míčkem, střílení z luku 
a nově také střelba z praku.
Soutěžící do deseti let věku stříleli ze 

vzduchovky, ti ostatní pak z malorážky 
a malorážkové pistole.
Letošního ročníku se ve čtyřech vyhlá-
šených věkových kategoriích zúčastni-
lo 60 soutěžících, kteří po absolvování 

všech disciplín obdrželi Účastnický list 
a sladkou odměnu. Ti nejúspěšněj-
ší z každé kategorie byli odměněni 
diplomem a cenami, které věnoval 
RADAMOK. Při pobytu na čerstvém 
vzduchu za krásného slunečného dopo-
ledne všem vytrávilo. Proto pořadatelé 
z AVZO, tak jako každý rok, připravili pro 
všechny účastníky grilované klobásky 
a přemýšleli o ročníku šestém. 

Jaromír Remža 

Komise Rady dětí a mládeže AVZO 

Trefa 2011

Reprezentace 
hasičského dorostu v požárním sportu



Fotogalerie Archy

Foto nahoře Pavel Rakušan, dole Jan Tesař, Bambiriáda 2011


