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1. pád �Kdo? Co?� 
Bambiriáda 
Akce pro v�echny děti, které 
se nebojí absolvovat auto�kolu 
u městské policie. Zvládnout la-
nové překá�ky, sestavit hlavolam, 
vzlétnout balónem. Umí srazit 
proudem vody ku�elkovou stavbu, 
dělat zadáka na lodi, chodit v dře-
věném kole. Upadnout, vstát, 
usmát se a neutíkat bez boje...

2. pád  �Koho? Čeho?� 
Bambiriády
Bez ní by  rodiče nezjistili, kam 
mohou ratolesti vyrazit na tábor. 
Kde se naučí psát článek, mluvit 
do rozhlasu, zapálit oheň, posta-
vit stan. Neuvěřili by, �e i v dne�-
ní uspěchané době existuje moře 
lidí, které se sna�í houpat děti na 
vlnách zá�itků, fantazie a přátel-
ství...

3. pád  �Komu? Čemu?� 
Bambiriádě
Právě té vděčíme za to, �e si kon-
cem května v mnoha městech 
mohou děti hrát. �e se k nim 
dostanou informace o vyu�ití vol-
ného času. 
Kdyby ka�dý bambiriádní den 

usnulo na ka�dém sídli�ti ales-
poň jedno spokojené dítě, které 
ví o svém právu �mít kamarády� 
�  vyhráli jsme...

4. pád �Koho? Co?� 
Bambiriádu
Vidět jste ji mohli celkem ve 
28 městech. Stává se z ní skoro 
slečna. Desátý ročník přivítala 
v krásném tangramu. A díky ko-
lonce �bambiBOD� mohli rodiče 
najít správný směr, pro lehkou jíz-
du na trase �dětství � dospělost�...

5. pád �Oslovení� 
Bambiriádo 
Ty holko na�e ú�asná. Děkujeme 
za tu dřinu, se kterou staví� svoje 
městečka. Za tu poctivou práci, 
která se odrá�í v dětském davu. 
Za tisíce rozzářených očích. Za 
opálené tváře dětí, které si chodí 
s Tebou hrát...

6. pád �(O) kom? (O) čem?� 
Bambiriádě
Dospěláci si o ní mohou nechat 
jen zdát. Není jim povolena zpá-
teční jízdenka do dětského světa. 
Červená svítí i na semaforu při-
hlá�ky do zajímavého oddílu, let-
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ního tábora a dal�ích aktivit. Mají 
jen jednu jedinou �anci � vyprávět 
o Bambiriádě svým dětem...

7. pád �Kým? Čím?� 
Bambiriádou 
nás ka�dý rok provádí Česká rada 
dětí a mláde�e. 
Nevím, jak se dá zvládnout orga-
nizace takové akce. Netu�ím, ko-
lik je potřeba plánů, nervů a ča-
su. Jsem si v�ak jistá, �e Bambi-
riádu bychom měli umět v�ichni 
skloňovat na ka�dý pád...

Marie Molková � Hromča
foto Radka Páleníková

a archiv Bambiriády



Pořadatelé z České rady dětí 
a mláde�e (ČRDM) spolu se 
svými hosty a zástupci partner-
ských organizací před polednem 
22. května 2008 na Střeleckém 
ostrově oÞ ciálně zahájili jubilejní, 
v pořadí ji� desátou Bambiriádu. 
Známá celorepubliková akce se 
a� do neděle 25. května koná dva, 
tři nebo čtyři dny kromě Prahy 
i v dal�ích 27 městech ČR. Rozlič-
ná mláde�nická sdru�ení a cen-
tra volného času na Bambiriádě 
nabízejí rodičům, a hlavně jejich 
dětem své osvědčené recepty na 
příjemné a u�itečné trávení volné-
ho času. Nestůj! Pojď se přidat. 
Má� právo mít kamarády, vybí-
zí přitom malé náv�těvníky slogan 
leto�ního ročníku. 

�Jsem rád, �e se tady děti se�ly, 
aby zjistily, jaké aktivity mohou 
provozovat. A �e si nějaké hezké 
vyberou a budou se jim nadále vě-
novat. Velmi se mně líbí motto le-
to�ní Bambiriády � a věřím, �e děti 
se skutečně přidají, �e jsou tady 
s kamarády nebo si kamarády 
najdou,� vystihl podstatu sdělení 
bambiriádního hesla náměstek 
ministra �kolství Jan Kocourek. 

Podobně jako on pozdravili le-
to�ní ročník akce také dal�í řeč-
níci. Předseda pořádající ČRDM 
a ředitel Bambiriády 2008 Ale� 
Sedláček zároveň připomněl její 
význam pro práci ve prospěch 
dětí a mláde�e zejména v regi-
onech. �Bambiriáda stojí právě 
na činnosti těch posledních (dob-
rovolníků) i v těch nejmen�ích 
vesničkách a městečkách, proto�e 
právě pro ně má největ�í význam. 
To oni osloví �koncové u�ivatele 
svých slu�eb�, mohu-li to tak říct. 
My tady v Praze stojíme jenom 
na �pičce příslovečného ledovce 
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a sna�íme se jim pomoct� Tak�e 
děkuji v�em, kteří do toho (bambi-
riádního) vlaku nastoupili � a dou-
fám, �e bude dál nabírat rychlost,� 
pronesl Ale� Sedláček. 

Během hodinového slavnostní-
ho zahájení, uváděného hercem 
a moderátorem Ale�em Hámou, 
přivěsil předseda ČRDM společně 
s prvním zástupcem náčelníka 
Generálního �tábu Armády ČR 
generálmajorem Josefem Prok�em 
pamětní stuhu k bojovému pra-
poru. Stuha je připomínkou 
deseti let spolupráce ČRDM s ar-
mádou, je� Bambiriádu významně 
podporuje. Pódium na Střeleckém 
ostrově se stalo rovně� vhodnou 
kulisou k předání Cen ČRDM Pří-
stav, ka�doročně udělovaných za 
významnou podporu mimo�kolní 
práce s dětmi. Letos ji obdr�elo 
celkem osm laureátů; dal�ím de-
seti nále�í obdobné mimořádné 
ocenění vzta�ené k 10. výročí 
vzniku ČRDM. Závěr ceremoniálu 
pak patřil vyhlá�ení výsledků kre-
ativní soutě�e Generali Poji�ťovny 
a. s. a slavnostnímu rozkrájení 
dortu ve tvaru Þ gurky sestavené 
ze staročínského tangramu, kte-
rý se stal symbolem Bambiriády 
2008. 

Podobně jako v Praze se akce 
rozeběhla i jinde. Například 
v Rychnově nad Kně�nou uvítal 
její náv�těvníky na Poláčkově 
náměstí tamní starosta Jiří Rokl 
spolu s kolegy z okolních měst 
� Petrem Hudouskem z Rokytnice 
v Orlických horách a Jiřím Mazú-
chem z Vamberka. Rychnovskou 

novinkou se stal tzv. besední 
stan, v něm� proběhly předná�-
ky spojené s diskusí na témata 
�Kouření a alkohol� či �Drogy�. 
Témata jsou záměrně zvolena tak, 
aby oslovila �áky vy��ích ročníků 
Z� a S�; �Ani jsme nečekali tolik 
zájemců,� uvedli místní pořada-
telé. �Je to krásná akce pro děti 
a jejich učitele. Taková masová 
akce pro �áky základních �kol 
tady v Hradci Králové chyběla, je 
dobře, �e tady je!� řekl na adresu 
Bambiriády v rozhovoru pro Rá-
dio Kulí�ek náměstek hradeckého 
primátora Martin Soukup. Na 
zmíněné akci se mu líbí hlavně to, 
�e �je tady spousta dětí, které mají 
radost, �e si mohou vyzkou�et 
spoustu nových věcí�. 

Dal�í informace a aktuální 
zpravodajství z měst najdete na 
www.bambiriada.cz 

ČRDM
foto Radka Páleníková 

a Marek Krajči
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Cena Přístav
je ocenění zástupcům veřejné správy na míst-
ní a regionální úrovni za významnou podporu 
mimo�kolní činnosti s dětmi a mláde�í a zásadní 
přispění k jejímu rozvoji. Navrhnout kandidáty na 
Cenu Přístav mohou alespoň tři občanská sdru-
�ení dětí a mláde�e nebo Domy dětí a mláde�e. 
Ocenění má podobu ručně malované lahve s uvnitř 
ulo�eným poselstvím. Smyslem Ceny Přístav, kte-
rou Česká rada dětí a mláde�e uděluje ji� od roku 
2002, je vyzvednout dobré zku�enosti z komunální politiky a ocenit 
konkrétní představitele této sféry (volené i jmenované), kteří mohou 
být příkladem v�em ostatním. 

Dal�í informace o Ceně Přístav, laureátech jednotlivých roční-
ků a důvodech jejich ocenění najdete na internetových stránkách 
www.crdm.cz/pristav.

Česká rada dětí a mláde�e 
ji� posedmé udělovala Cenu 
Přístav � ocenění pro zástupce 
veřejné správy a samosprávy 
za podporu mimo�kolní práce 
s dětmi a mláde�í. Stalo se tak 
při příle�itosti slavnostního 
zahájení pra�ské části 10. roč-
níku Bambiriády � největ�í 
republikové přehlídky činnos-
ti dětských a mláde�nických 
sdru�ení. 

Laureáty Ceny Přístav pro 
rok 2008 se stali tajemnice MěÚ 
Nový Byd�ov Marcela Česáková, 
starosta obce Suchá Loz Petr 
Gazdík, Marie Hrdinová � uvol-
něná členka rady pro �kolství, 
mláde�, tělovýchovu a zaměst-
nanost Krajského úřadu Jiho-
českého kraje, starostka města 
Meziměstí Eva Mücková, Marek 
Polák � metodik mláde�e a volno-
časových aktivit Odboru �kolství, 
mláde�e a tělovýchovy Magistrátu 
města Brna, primátor města Dě-
čín Vladislav Ra�ka, Miroslav 
Richter � místostarosta města 
Rychnov nad Kně�nou v letech 
2002 � 2008 a starostka městské 
části Brno-Medlánky Alena Va-
lentová. 

Valné shromá�dění ČRDM 
v leto�ním roce rozhodlo také 
o udělení mimořádné Ceny Pří-
stav k příle�itosti desátého výročí 
zalo�ení Rady deseti lidem, kteří 
se významně zaslou�ili o podporu 
sdru�ení dětí a mláde�e. �Málo-
kdo si uvědomuje, �e to, co dnes 
vnímáme jako samozřejmost, bylo 
před deseti lety nemyslitelné. 
Na�e mozaika osobností je slo�e-
ná z politiků, úředníků i dobro-
volníků, bez kterých by ná� svět 
byl dnes dozajista jiný,� uvedl 
předseda ČRDM Ale� Sedláček. 

Laureáty mimořádné Ceny 
Přístav se stali Eva Bartoňová 
� 1. náměstkyně ministra �kol-

ství, mláde�e a tělovýchovy, Jan 
Bělohlávek � bývalý náměstek 
ministra �kolství, mláde�e a tělo-
výchovy, Zora Dvořáková � býva-
lá zástupkyně ředitele odboru pro 
mláde� M�MT, Eva Hampejsová 
� dlouholetá pracovnice odboru 
pro mláde� M�MT, Jindřich Fryč 
� ředitel odboru mezinárodních 
vztahů M�MT a bývalý ředitel od-
boru pro mláde� M�MT, Lubomír 
Novotný � pracovník Kanceláře 
Senátu ČR a bývalý ředitel odbo-
ru pro mláde� M�MT, Jan Sokol 
� proděkan pro zahraniční styky 
FHS UK a bývalý ministr �kolství, 
mláde�e a tělovýchovy, Jaroslav 

Cena Přístav za podporu mimoškolní práce s dětmi 

Tuček � ředitel odboru pro mlá-
de� M�MT, Jana Vohralíková 
� vrchní ředitelka na Minister-
stvu kultury a první předsedkyně 
ČRDM a bývalý ministr �kolství, 
mláde�e a tělovýchovy Eduard 
Zeman. 

�Kdy� půjdu před tebou, mů�u 
splést cestu. Kdy� mě nechá� jít 
za sebou, mů�u se ti ztratit. Kdy� 
půjdeme vedle sebe, společně do-
jdeme k cíli,� připomněla poselství 
Ceny Přístav bývalá předsedkyně 
ČRDM Jana Vohralíková. 

ČRDM
foto Radka Páleníková
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�Obec Suchá Loz se pod jeho 
vedením rozvíjí a rozkvétá�, 
stojí psáno v návrhu na udělení 
Ceny Přístav starostovi obce 
Mgr. Petru Gazdíkovi. 

Ocenění navrhli nejen skauti, 
sokolové a dobrovolní hasiči, 
ale i Český červený kří� a Spo-
lek �en Plkotnice; stojí za ním 
také Česká tábornická unie 
a DDM v Uherském Hradi�ti. 
Krátce po převzetí výroční 
ceny ČRDM poskytl Petr Gaz-
dík serveru Adam následující 
rozhovor.
Čím si, pane starosto, vysvět-

lujete tak �irokou podporu, 
která se při Va�í nominaci pro-
jevila?
Stra�ně mě překvapila; je to ú�as-
né ocenění mé práce � a popravdě 
řečeno, nikdy jsem si nev�iml 
nebo jsem ani netu�il, �e si jí tolik 
lidí v�ímá�

Mo�ná jste tím tak trochu od-
pověděl i na dal�í otázku, toti� 
jak na Vás udílení Ceny Přístav 
zapůsobilo?
Víte, já jsem nikdy �ádnou ta-
kovou cenu nedostal, myslím 
jako�to osoba � v�dycky ji kdy� 
tak dostala obec. A proto�e jsem 
podobné uznání dostal poprvé, je 
pro mne obrovsky cenné. A kdy� 
jsem nadto je�tě sly�el, co v�ech-
no ostatní ocenění kolegové dělají, 
tak jsem za Cenu Přístav stra�ně 
vděčný. Je to prostě ú�asný mo-
ment v �ivotě � a určitě podněcuje 
v člověku vůli v oceněné aktivitě 
neutuchat. Proto�e přijdou chví-
le, kdy mu dochází elán, u� má 
zkrátka dost, chce a potřebuje 
�vypnout�. Cena Přístav je tako-
vým impulsem k tomu, začít se 
sna�it pokračovat dál.

Původním povoláním jste uči-
tel, tu�ím, �e s aprobací mate-
matika plus zeměpis. Pomohla 
Vám nějak praxe na II. stupni 
Z� Josefa Bublíka v Bánově 
při vnímání, respektive snaze 
o saturaci skutečných potřeb 
dne�ních dětí ve Va�í obci? 
Nebo byly a jsou v tomto ohledu 
jednoznačně určující Va�e zku-
�enosti skautského vůdce?
Ono se to tak nějak spojuje� 
Praxe učitele � nebo zpočátku 
spí� praxe studenta Pedagogické 
fakulty, který u� tehdy pracoval 
� mě podnítila k tomu, abych ve 

Čas strávený s mládeží se dospělým bohatě vrátí

zralém věku začal se skautem 
a s aktivitami s mláde�í. Pochopil 
jsem, �e právě tohle dětem chybí. 
Začal jsem vést turistický krou-
�ek �Puchýř�, pak jsme společně 
s kamarády zalo�ili skautské 
středisko, jeho� jsem vedoucím. 
Mohu říct, �e doposud jím u nás 
na vesnici, která má 1100 oby-
vatel, pro�lo asi 340 dětí. Kromě 
Ceny Přístav je pro mne největ�ím 
oceněním, kdy� přijde dnes u� 
dvacetiletý, dospělý mu� a vzpo-
mene na krásné chvíle strávené 
na na�ich táborech nebo řekne, 
�e to, co mezi nám za�il, ho smě-
ruje k dobru. A pokud se dostane 
na scestí, taková vzpomínka ho 

Mgr. Petr Gazdík, starosta obce Suchá Loz

vybídne k tomu, aby se pokusil 
začít znovu a líp.

Letmý výčet Va�ich zásluh 
sahá od zakládání nových tra-
dic (Májové zpívání, Drakijáda, 
rozná�ení Betlémského světla, 
�ivý Betlém) přes obnovu míst-
ního Sboru dobrovolných hasi-
čů a podporu zájmových a ne-
ziskových organizací (vč. třeba 
mysliveckého sdru�ení a Svazu 
včelařů) a ochranu �ivotního 
prostředí (kupříkladu záchra-
na horních luk, kde rostou 
orchideje) a� po zřízení inter-
netové kavárny. Odkud čerpáte 
náměty k těmto aktivitám?
Právě ze zmíněných aktivit s mlá-
de�í. Kdy� s těmi dětmi rozmlou-
vám, kdy� rozmlouvám s jejich 
vedoucími, tak jako starosta do-
vedu velmi citlivě vnímat a sly�et, 
co vlastně chtějí. Myslím si, �e 
málokterý starosta se dostane do 
tak úzkého kontaktu s mladou 
generací jako já. Často mají právě 
mladí lidé ty nejlep�í nápady.

Navrhovatelé vypíchli coby 
Vá� konkrétní čin ve pospěch 
dětí přece jen poněkud netypic-
kou událost. Patrně nad rámec 
svých starostovských povin-
ností jste �na vlastní pěst� 
zjistil, �e �ena která si dobro-
volně vzala �ivot v katastru 
Va�í obce, měla syna. Vypátral 

Petr Gazdík na Bambiriádě v Praze na Střeleckém ostrově v rozhovoru s Jiřím 
Navrátilem, místostarostou Junáka � svazu skautů a skautek ČR



jste, �e �ije v dětském domově 
v Uherském Ostrohu, kontak-
toval jste ho a na její pohřeb 
přivezl. Jak jste celou tuto si-
tuaci tehdy vnímal? A víte, co 
je s oním chlapcem dál? Máte 
o něm nějaké zprávy?
Na té věci pracuji dodnes, proto-
�e si myslím, �e příslu�ný zákon 
� tak, jak je napsaný � situaci, 
která tam vznikla, ře�í velice 
�patně. Několik kolegů � starostů 
mně pak řeklo: Pán Bůh zaplať, 
�e to neře�il úřad, který by se 
tím vlastně zabývat měl, ale �e 
to dopadlo takto... Nicméně, celá 
zále�itost mě podnítila i k dal�ím 
krokům a dal�í aktivitě za změnu 
ostudné praxe.

Va�e krédo zní: ��ít tak, aby 
lidé kolem mě byli �ťastněj�í, 
a pak jsem �ťastný i já�. Co 
pokládáte při své práci ve pro-
spěch mláde�e za nejpřínosněj-
�í?
Myslím si, �e v�echen čas, který 
dospělí lidé tráví s mláde�í, se jim 
bohatě vrátí. Zásadní ov�em je 
jim potřebný čas skutečně věno-
vat � mladí lidé musí vědět, �e jste 
jejich kamarád, �e to s nimi mys-
líte dobře. Kdy� si získáte jejich 
důvěru, sami si Vás pak najdou. 
Dětem a mladým lidem, pokud se 
dostanou do tí�ivé �ivotní situace 
nebo na scestí, mů�e taková dů-
věra pomoci k tomu, aby znovu 
na�li správnou cestu.
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Moje zku�enost starosty potvrzu-
je, �e mláde� je skutečně na�í bu-
doucností, jakkoliv je to u� notně 
otřepaná fráze. Jen�e málokde 
se v tomto smyslu opravdu něco 
konkrétního dělá. Nejde přece 
pouze o nákup počítačové techni-
ky do �kol... Velké částky peněz 
se investují do mnohých zbyteč-
ných věcí; obce, města, minister-
stva a úřady by se měly postarat 
spí� o to, co je smyslem Bambiri-
ády � aby děti neměly jenom tech-
nické a materiální zázemí, ale aby 
dostaly i zázemí citové a aby se 
jim dostalo důvěry � to v�echno 
jim dnes čím dál víc chybí.

Za rozhovor poděkoval Jiří Majer 
foto Jiří Majer 

a Radka Páleníková

Jaký je Vá� názor na Bambi-
riádu jako takovou?
Bambiriáda je ú�asná akce. Dnes 
jsou toti� děti obklopeny obrov-
ským mno�stvím podnětů, které 
se na ně valí ze v�ech stran: tele-
vize, počítačové hry a já nevím, co 
v�echno je�tě� Ale zá�itek auten-
tického přátelství, kamarádství, 
podané ruky neza�ijí � chybí jim 
sociální kontakt. Bambiriáda jim 
mů�e ukázat, �e právě tohle je tím 
nejlep�ím, co mohou za�ít: získat 
kamarády, skvělou partu lidí, 
o kterou se mohou opřít.

Chtěl byste dodat něco, o čem 
si myslíte, �e by bylo dobré, 
aby v této souvislosti je�tě za-
znělo?

Budou-li spokojené děti, 
budou spokojení i rodiče

První den jsem na pra�ské Bambiriádě potkala 
herce Jiřího Langmajera, kterého určitě znáte, 
například ze seriálu Ordinace v Rů�ové zahradě. 
Nedalo mi to, a �la jsem se ho zeptat�

 
Dobrý den, co vás na Bambiriádu přivedlo?
Moje dcera. Tedy já jsem ji přivezl a ona mi tu teď 

předvedla vystoupení. Tak�e jsem si s ní dnes vlast-
ně vyměnil úlohy: já jsem hrál večer v Divadle Pod 
Palmovkou a ona dnes tancovala tady.

A líbilo se vám její vystoupení?
Ka�dý táta je py�ný na svou dceru. Já jsem hlavně 

rád, �e jsem měl dnes dopoledne volno, �e jsem ne-
točil a �e jsem tady s ní mohl být.

Měl jste i Vy, kdy� jste byl malý, podobné 
zájmy? Jak jste trávil volný čas?

To u� je tak stra�ně dávno, �e si to skoro nepama-
tuju. Bři�ní tance jsme netancoval, to není pro klu-
ky. Ale hrával jsem dost intenzivně na housle, tak�e 

jsem míval vystoupení hudební. Jezdil jsem hlavně 
s tátou, proto�e jsem měl � a stále mám � mladého 
tátu,  a tak jsme spolu hodně sportovali. Jezdili 
jsme na kole, na vodu a tak.

Co byste popřál dětem?
Hlavně aby byly zdravé, �ťastné a aby měly spo-

kojené rodiče. Lépe řečeno, aby byly spokojené děti, 
a tím pádem mohou být spokojení i rodiče.

Děkuji za rozhovor.
Zuzana Tomová, DTA

foto Radka Páleníková
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Dvě desítky dětí a mladých 
lidí měly v pátek 23. května 
2008 mo�nost setkat se na 
pra�ské Bambiriádě na Stře-
leckém ostrově u diskusního 
�kulatého stolu� s generálpo-
ručíkem Tomá�em Sedláčkem. 
Veterán druhé světové války 
a politický vězeň komunistické-
ho re�imu přiblí�il zástupcům 
Národního parlamentu dětí 
a mláde�e (NPDM) dramatická 
místa na�í historie, která sám 
za�il, a podělil se s nimi i o své 
osobní vzpomínky a názory.

Bylo znát, �e jeho zhruba hodi-
nové vyprávění mladé posluchače 
upoutalo; někteří mu pokládali 
dotazy � a vzhledem ke způsobu, 
jakým na ně odpovídal, by mu 
nejspí� jen málokdo z nich �sám 
od sebe� hádal jeho devadesát let. 
Nositel řady českých i zahranič-
ních vyznamenání Tomá� Sed-
láček se hned úvodem skromně 
ohradil proti označení �hrdina�, 
citovanému moderátorem �kula-
tého stolu� z internetového zdroje. 
�Nejsem �ádný hrdina a nepova-
�uji se za �ádného hrdinu. Sna�il 
jsem se prostě splnit svoji přísa-
hu, kterou jsem slo�il tehdy je�tě 
prezidentu Masarykovi � na co� 
jsem velice py�ný. Pokud se mluví 
o hrdinech, znám spoustu přátel, 
kteří polo�ili ve válce své �ivoty: 
jako letci, jako para�utisté, jako 
tankisté � na východě nebo na 
západě � a ty je mo�no pova�ovat 
za hrdiny� Pokud se chcete setkat 
se skutečnými hrdiny, nav�tivte 
v Resslově ulici chrám svatého 

Cyrila a Metoděje, zajděte dolů 
� tam, kde bojovalo těch sedm pa-
ra�utistů, kteří odpravili Heydricha 
� a sna�te se postát, zamyslet se 
a představit si, jak těchto sedm 
para�utistů bojovalo do posledních 
chvil. To jsou skuteční hrdinové,� 
pronesl generálporučík Sedláček.

Host doprovodného programu 
leto�ní Bambiriády se narodil 
8. ledna 1918 a v armádě působil 
jako dělostřelec. Po okupaci Čes-
koslovenska se v roce 1940 dostal 
tzv. balkánskou cestou do Fran-
cie, pak strávil čtyři roky v Anglii, 
kde dostal paradesantní výcvik. 
V roce 1944 byl mezi důstojníky 
vyslanými na východní frontu; 
zúčastnil se počáteční fáze bojů 
o Dukelský průsmyk, bojoval i ve 
Slovenském národním povstání� 
V únoru 1951 byl zatčen a po roce 
samovazby a tvrdých výsle�ích 
odsouzen ve vykonstruovaném 
procesu za údajnou velezradu 
k do�ivotnímu vězení. Propu�těn 
byl na amnestii v květnu 1960; po 
roce 1989 se dočkal rehabilitace.

Co bylo určující pro jeho roz-
hodnutí stát se vojákem? Jak 
vnímal situaci po Mnichovské 
dohodě 1938? A kdybychom se 
tehdy bránili, �chytili by se spo-
jenci za nos� a pomohli by nám?, 
ptaly se ho děti. Tomá� Sedláček 
je přesvědčen, �e ne. �Podle mého 
názoru by to byl zoufalý a zbyteč-
ný boj,� míní. �Spousta lidí říká, 
�e jsme nebojovali; mně to nemů�e 
nikdo říct � já jsem se sna�il bojo-
vat. My jsme se sna�ili bojovat tak, 
jak to bylo v na�ich mo�nostech. 
Říká se také, �e tím, �e jsme ne-

kladli vět�í odpor, morálka národa 
klesla. To je sice mo�né, ale kdy� 
si vezmete jako příklad třeba Ju-
goslávce, kteří bojovali skoro celou 
válku � a velice statečně � a po-
tom, kdy� byl mír a prezident Tito 
umřel,� tak se tam mezi sebou 
porvali ´jako koně´� Čili ono je to 
tro�ku slo�ité. Ale jestli někdo říká, 
�e jsme nebojovali, tak se mýlí. My 
jsme se sna�ili bojovat � tak, jak to 
v na�ich podmínkách �lo,� opakuje 
generálporučík.

Co bylo pro něj za války v zahra-
ničí nejtě��í? Stýskalo se mu po 
domově? Jaké tam měl my�lenky? 
A dnes? Dá se proti islámskému 
terorismu bojovat? Jak? Kon-
venčními zbraněmi, nebo by měl 
Západ pou�ít více diplomacie? 
Tak zněly některé z dal�ích otá-
zek, které k němu mladí účastníci 
a účastnice besedy měli.
Čelit nábo�enskému fanatismu je 
podle válečného veterána Tomá�e 
Sedláčka značně komplikované. 
Zároveň ov�em zdůrazňuje vý-
znam svobody, zvlá�tě v globali-
zovaném světě. �Musíme si uvě-
domit, �e kdekoliv je poru�ována 
svoboda..., dotýká se to i nás, 
i kdy� je to tisíce kilometrů daleko. 
Na�e svoboda byla vykoupena 
velice tě�ce a velice krutě. Je třeba 
ji stále pěstovat a udr�ovat, aby se 
zase neobjevil nějaký Adolf Hitler 
nebo někdo podobný, anebo aby ti 
(nábo�en�tí fanatici), co bojují tímto 
(teroristickým) způsobem, nám svo-
bodu nějakým způsobem nenaru�i-
li. Ale jak to udělat, je velmi slo�ité. 
Myslím, �e jednou z mo�ností je, 
�e na�e armáda tam vysílá na�e 
výsadky � a �e aspoň tímto způ-
sobem se podílíme na celosvětové 
snaze o mír,� soudí Tomá� Sedlá-
ček.

 Generálporučík Tomáš Sedláček besedoval s dětmi 

Generálporučík Tomá� Sedláček
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stát bude �ít v klidu, míru, demo-
kracii a svobodě.�

A jak hodnotí besedu ti, kterým 
byla určena? Člence NPDM a �á-
kyni olomoucké základní �koly 
Renatě Kří�ové se setkání velmi 
líbilo. �Myslím, �e jsme v�ichni 
rádi, �e jsme měli mo�nost se s pa-
nem Sedláčkem setkat. Asi nejzají-
mavěj�í bylo, jak vyprávěl o druhé 
světové válce, jak během ní pu-
toval a kde v�ude bojoval. Taky 
bylo pěkné, jak řekl, �e je rád, �e 

se do�il dne�ní doby � a �e koneč-
ně uviděl, �e to, zač bojovali, u� 
je konečně tady,� odpověděla na 
dotaz, co ji zaujalo. Její kolegyni, 
středo�kolské studentce Zuzaně 
Vláčilové zase neuniklo, �jak pan 
Sedláček mluvil o angličtině: jak se 
na�i vojáci za války učili ve Velké 
Británii angličtinu vlastně díky 
�enám � bylo to zajímavé zpestření 
� a taky určitě, jak říkal, �e je rád, 
�e se do�il této doby. Krásně řeče-
no to bylo.� 

Jiří Majer, foto autor

Čas vymezený pro �kulatý stůl� 
v jednom ze stanů bambiriádního 
areálu účastníkům debaty rychle 
uplynul. Generálporučík závěrem 
dostává od dětí na památku malo-
vaný hrnek a loučí se s nimi: �Dě-
kuji, �e jste mě takhle poslouchali, 
moje nebo�ka man�elka tomu říka-
la ´hara�ení s halapartnama´� Já 
jsem rád, �e jsem se s vámi setkal 
� a přeji vám, abyste svůj �ivot 
pro�ili jednodu�eji a méně kostr-
batě, ne� jsem ho třeba pro�il já, 
a abyste se dočkali toho, �e tento 

Pamětní stuha pro AČR
Ve čtvrtek 22. května 2008 u příle�itosti slavnostní-

ho zahájení jubilejního desátého ročníku Bambiriády 
na Střeleckém ostrově v Praze udělila ČRDM Pamětní 
stuhu bojovému praporu Generálního �tábu Armády 
České republiky.

První zástupce náčelníka Generálního �tábu 
Armády ČR generálmajor ing. Josef Prok� řekl:

�Je mi ctí, �e mohu převzít tento prapor jako 
ukázku spolupráce armády s dětmi. Je sice pravda, 
�e tato mláde� nepatří mezi (cílovou) skupinu na�ich 
rekrutů, nicméně je radost pro ně pracovat, proto�e 
na rozdíl od řady odezev, kde se dozvídáme: ´To jsou 
ti �oldáci´, tak od nich sly�íme: ´To jsou ti na�i vojá-

Martina Sáblíková na Bambiriádě
Stan Armády ČR na Střeleckém ostrově v Praze 

nav�tívila v pátek 22. 5. kolem jedenácté hodiny 
česká rychlobruslařka Martina Sáblíková. V�em 
nad�encům dala s úsměvem autogram, s některými 
se i vyfotila.            foto Radka Páleníková

ci´. A je to i z tohoto pohledu práce velmi radostná 
a děkuji za to, �e mů�eme této organizaci (míněna 
Česká rada dětí a mláde�e, pozn.red.) pomáhat � a 
určitě budeme s radostí pomát i nadále.�

foto Radka Páleníková



Jedna z letos udělených Cen 
Přístav byla určena pro pana Ing. 
Vladislava Ra�ku, primátora sta-
tutárního města Děčín. 

Nominovali ho děčín�tí pionýři, 
folklorní sdru�ení, �kolní klub, 
dům děti, hasiči a O. S. Centrum 
ROKU. Navrhovatelé o Vladislavu 
Ra�kovi říkají, �e �ji� jako za-
stupitel pomohl odhlasovat řadu 
návrhů prospě�ných pro �ivot dětí 
a mláde�e v Děčíně. Podpořil udr-
�ení a rozvoj řady sportovních od-
větví, díky němu získaly děčínské 
děti vlastní táborovou základnu... 
Jako starosta města byl Vladislav 
Ra�ka u zrodu nízkoprahového 
centra pro podporu práce s dětmi 
romské minority, přičem� musel 
čelit nevoli občanů a svou ar-
gumentací prosadil jeho zřízení 
� potě�itelné jsou výsledky tohoto 
centra a viditelný vliv na městskou 
část... Podpořil vznik Parlamentu 
dětí a mláde�e v Děčíně a o potře-
bách mláde�e neodmítá s jejími 
zástupci jednat. Na předlo�ené 
návrhy k vybudování parků místo 
zanedbaných ploch města rea-
goval urychleným projednáním 
� dnes jsou tam dětská hři�tě. 
Podporuje rozvoj mateřských cen-
ter ve městě, osobně se účastní 
pedagogických rad...� 

Jaké pocity jste za�íval, kdy� 
jste se dozvěděl, �e dostanete 
Cenu Přístav? Co pro Vás toto 
ocenění znamená? 
Musím říci, �e jsem byl mile 
překvapen, a zároveň jsem si 
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Laureáti Ceny Přístav při udílení ocenění na květnové Bambiriádě 2008 v Praze. Ing. Vla-
dislav Ra�ka pátý zprava.

uvědomil, �e jsem vůbec prvním 
z na�eho města, kterému se tako-
vého ocenění dostalo. Pocity byly 
hodně příjemné. Samotné ocenění 
beru jako ocenění pro v�ech-
ny z nás, kteří se věnují práci 
s nejmen�ími a mláde�í vůbec, 
tedy předev�ím jako ocenění prá-
ce těch, co mě sami navrhli. 

Dětství jste pro�il v Bílině 
� jak na ně vzpomínáte? 
Jako vět�ina lidí vzpomínám 
na dětství rád. Díky rodičům 
a dvěma sourozencům. Byl jsem 
členem skautského oddílu � kon-

krétně v oddíle Medvědů. Dodnes 
vzpomínám na stezku odvahy, 
kterou jsem jako prcek absolvoval 
na nedaleký kopec Bořeň. 

A jaké činnosti, srovnatelné 
s činností současných sdru�e-
ní, jste pro�íval v mládí? Věno-
val jste se spí� sportu? 
O skautech jsem ji� hovořil. Jinak 
jsem se skutečně přednostně vě-
noval sportu. V začátcích to byl 
fotbal, po něm lehká atletika, a� 
jsem skončil u basketbalu. 

Máte nějaké zku�enosti i z ve-
dení nějakého kolektivu dětí 
nebo mladých lidí? 
Ano, mám. V�dy si uvědomuji 
a říkám, �e práce s těmi nejmen-
�ími a mláde�í vůbec je mnohem 
odpovědněj�í a zároveň tě��í, ne� 
s dospělými. To platí i ve sportu. 

Byly právě vzpomínky na 
vlastní dětství a mládí tou hna-
cí silou, díky ní� jste ji� jako 
zastupitel města, jeho pozděj�í 
starosta a primátor pomáhal 
sdru�ením dětí a mláde�e? 
To nemá se vzpomínkami nic spo-
lečného. Buď prostě člověk chce, 
a nebo ne. 

Který svůj konkrétní počin 
ve prospěch dětí a mláde�e 
v Děčíně pova�ujete za největ�í 
úspěch? 
To musí posoudit ti, kterých se 
to týká. V samotném návrhu na 
udělení Ceny Přístav 2008 jsou 
některé projekty, u kterých jsem 
byl, uvedeny. 

A co chystáte v této oblasti 
v nejbli��í době � není-li to ta-
jemství? 
Nechte se překvapit. V tuto chvíli 
to není ke zveřejnění. 

Máte tři děti � jsou členy něja-
kého sdru�ení dětí a mláde�e? 
Nejstar�í, dvacetiletá Barborka, 
studuje první ročník lékařské 
fakulty a není členem �ádného 
sdru�ení. Prostřední, sedmnác-
tiletá Kateřina, studuje druhým 
rokem střední průmyslovou �kolu 
textilní a také není členem �ád-
ného sdru�ení. Nejmlad�í, jede-
náctiletý Václav, chodí do 4. třídy 
Z�. Jeho hlavním koníčkem je 
karate a nav�těvuje zoo-krou�ek 
provozovaný na�í zoologickou za-
hradou. 

„Přístav“ je i oceněním práce těch, kdo mne navrhli

Ing. Vladislav Ra�ka, primátor statutárního 
města Děčín, s Cenou Přístav
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Ve 28 městech po celé repub-
lice probíhá desátý ročník Bam-
biriády � největ�í republikové 
přehlídky činnosti dětských 
a mláde�nických sdru�ení. 
Akce bude trvat a� do neděle, 
vstup na ní je ve v�ech městech 
zdarma. Pestrý program přilá-
kal do měst u� tisíce náv�těv-
níků � rodičů s dětmi, �kolních 
tříd i jednotlivců.

Děti i dospělí si přicházejí ne-
jen hrát, ale také se seznámit 
se �irokou �kálou mo�ností, jak 
trávit volný čas, něco zajímavého 
se naučit a dozvědět. Ukázkami 
své činnosti, zábavnými hrami 
i dovednostmi se na Bambiriádě 
prezentuje několik desítek orga-
nizací.

Tradiční součástí Bambiriády 
je i celá řada doprovodných pro-
gramů. Mezi ně patří vystoupení 
tanečních souborů, hudebních 
skupin nebo besedy se zajímavý-
mi hosty. V Praze na Střeleckém 
ostrově se v pátek uskutečnil 
diskusní �kulatý stůl� s generál-
poručíkem Tomá�em Sedláčkem. 
Veterán druhé světové války 
a politický vězeň komunistického 
re�imu přiblí�il zástupcům Národ-
ního parlamentu dětí a mláde�e 
(NPDM) dramatická místa na�í 

historie, která sám za�il, a podělil 
se nimi i o své osobní vzpomínky 
a názory.

V rámci Bambiriády v Poděbra-
dech proběhly besedy pro studen-
ty středních �kol s novinářkou 
a známou zahraniční a válečnou 
zpravodajkou Petrou Procház-
kovou. Její vyprávění se setkalo 
s velkým zájmem mladých lidí, 
kterým odpovídala na řadu dota-
zů. �V zemích, kam jezdím já, se 
na podobné akce moc nedostane 
a na děti není čas. Tam je hlavní, 
kdy� jim nejde o �ivot. Proto jsem 
ráda, kdy� tady mů�eme tuhle 
akci uspořádat. Mimo jiné je to 
důkaz, �e si tady �ijeme celkem 
v pohodě,� uvedla novinářka.

Mezi dal�í zajímavé části pá-
tečního programu v jednotlivých 
městech patřily například vodní 
hry a raftování na řece Metuji 
v Náchodě, autogramiáda Mar-
tina Koukala v Třebíči nebo 
den otevřených dveří hvězdárny 
a muzejní noc v Jeseníku. V Ja-
roměři pořadatelé přichystali 
rockový koncert �k prolomení 
generačních bariér� pro rodiče 
a děti, na velodromu v Pros-

tějově proběhly závody na ko-
lech, v Uherském Hradi�ti bylo 
na programu promítání pohádek 
v letním kině, ve Zlíně přehlíd-
ka mladých regionálních kapel 
a v Zábřehu si na pátek nachys-
tali Magickou noc a hlasování 
o největ�í dětskou hvězdu.

ČRDM
foto Anna Krýslová a Mediastan

Ve 28 městech po celé republice probíhá Bambiriáda

neodmyslitelně vítězství i porá�ky, 
úspěch i zklamání, a �e ten, KDO 
NEUMÍ PROHRÁT, NEMÁ PRÁVO 
ZVÍTĚZIT�

ptala se Michala K. Rocmanová
foto Radka Páleníková a Jiří Majer

tem � plavání, squash a tenis. 

Chcete něco současné mladé 
generaci vzkázat? 
Ano. Myslím si, �e je hodně důle-
�ité si uvědomit, �e k �ivotu patří 

Jako primátor města jste jis-
tě velmi vytí�ený člověk � zbývá 
Vám přitom je�tě nějaký čas, 
který mů�ete věnovat svým ko-
níčkům? A co děláte nejraději? 
Sna�ím se předev�ím hýbat spor-
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Skoro se mi chce říct, �e moje 
činnosti byly nesrovnatelné ☺, ale 
asi to není pravda, jenom byla jiná 
doba. Byla jsem hodně zapojená 
v tzv. podzemní církvi a vyrostla 
jsem v salesiánských společen-
stvích. Byly to vlastně dne�ní 
�oddíly�, jenom hodně natajno ☺. 
A taky jsem od velmi útlého věku 
chodila do Sokola. I na�i rodiče 
dbali na to, aby dítě mělo hodně 
činností a nemyslelo na hloupos-
ti�☺

Má� nějaké zku�enosti z vede-
ní nějakého kolektivu dětí nebo 
mladých lidí? 

Jak �el čas, postupně jsem se i já 
stávala z prostého účastníka aktivit 
vedoucím, jak v Sokole, kde jsem 
měla svůj oddíl malých sportovních 
gymnastek, tak v salesiánských 
strukturách, kde jsem vedla skupi-
nu V� studentů.

Pomáhají Ti tyto zku�enosti 
v současné práci?

Stra�ně moc ráda na tu dobu 

vzpomínám, i kdy� bych nechtěla 
vypadat jako stařenka, co na stará 
kolena myslí na mládí ☺. Myslím, 
�e jsem se díky těmto zku�enostem 
naučila vnímat různost lidských 
povah, cenu schopností jednot-
livce, které, kdy� se spojí, vytvoří 
neuvěřitelnou sílu týmu. A to se 
fakt sna�ím vyu�ívat v �ivotě a ve 
své práci a sem tam se mi to i daří. 
Alespoň si to teda myslím.

Stála jsi u zrodu ČRDM. Jaké 
byly největ�í překá�ky, které 
bylo třeba překonat, aby �dítě� 
při�lo na svět? A pak, kdy� u� 
na světě bylo?

Stála jsem u zrodu ČRDM a jak 
jsem často říkala, byla jsem ta-
kovou předsedkyní z leknutí ☺. 
Jednak jsem byla v oné pověstné 
G7 jedinou �enou, tak to mo�ná 
kolegové vnímali i jako  slu�nost, 
udělat mě předsedkyní, a pak, byla 
jsem z malého sdru�ení, a kdy� se 
dva perou�☺, znáte to. Ba ne. To, 
co bylo na začátcích ČRDM nej-

Krásná, tichá radost
Rozhovor s Janou Vohralíko-

vou, první předsedkyní ČRDM 
a laureátkou jubilejní Ceny Pří-
stav

Jaké pocity jsi za�ívala, kdy� 
ses dozvěděla, �e dostane� jubi-
lejní Cenu Přístav? 

Vlastně jsem se to dozvěděla tak 
tro�ku oklikou ☺. Martin Bělohlá-
vek mi nápad s cenou prozradil 
o něco dřív a probírali jsme spolu, 
kdo by tak byl vhodným kandidá-
tem. (Udělení mimořádných Cen 
Přístav schválilo 28. Valné shro-
má�dění ČRDM, pozn. red.) Vůbec 
mě ale při tom nenapadlo, �e bych 
ji taky mohla dostat. A� po něko-
lika dnech volal, ať napí�u něco 
krátkého o sobě, jenom�e jak je 
ten můj �ivot rychlý, nějak jsem 
to nestihla hned, a pak u� mi jen 
tro�ku �na�tvaně� přečetl, co o mě 
vymysleli jiní, a �e teda dostanu 
taky cenu. Byla jsem hrozně pře-
kvapená a následně moc �ťastná, 
nikdy jsem �ádnou cenu nedostala 
a ani si nemyslela, �e bych mohla 
nebo měla, ale kdy� jsem ji pak 
dr�ela v ruce � a je�tě k tomu na 
Bambiriádě � byla z toho krásná, 
tichá radost�

Mů�e� prozradit, jak jsi pro�í-
vala vlastní dětství? 

Moje dětství bylo hodně pozna-
menáno tím, �e můj tatínek byl 
politickým vězněm padesátých  let. 
Odseděl si celkem 13 roků a vrátil 
se s velmi podlomeným zdravím. 
Někdy jsem měla pocit, �e nejvíc 
času trávím na náv�těvách v ne-
mocnicích, proto�e i moje sestra se 
narodila s vrozenou vadou. Přesto 
ale na v�echna ta léta moc ráda 
vzpomínám, na pár moudrostí, 
které mě táta naučil a na mamin-
ku, která měla opravdu moc tě�ký 
�ivot, ale v�echno to zvládla a vydr-
�ela. A taky na na�i velkou rodinu, 
která dr�ela a dr�í pohromadě ve 
v�em dobrém i zlém. Od táty mám 
i jednu �ivotní zásadu, která mě 
provází a sna�ím se podle ní �ít. 
Říkával: �Musí� mít, holčičko, v �i-
votě velké a smělé sny, proto�e na 
cestě k jejich naplnění ti je �ivot 
v�dycky tro�ku ostrouhá. A bylo by 
moc �patné na konci cesty zjistit, 
�e má� prázdné ruce��

A jaké činnosti, srovnatelné 
s činností současných sdru�ení, 
jsi dělala v mládí? 

Jana Vohralíková na  zastávce tramvaje Bambiriáda 2008



cenněj�í, byla permanentní snaha 
se dohodnout. Myslím, �e kdejaký 
dne�ní politik by si z nás tenkrát 
mohl brát příklad. Spojovala nás 
snaha komunikovat společný zá-
jem a věděli jsme, �e v jednotě je 
síla. 

Jaké byly nejtě��í chvíle?
Nejtě��í chvíle�, to víte, �e jsme 

s  tím v�ím mnohokrát chtěli pra�-
tit, aspoň já nejvíc tehdy, kdy� 
sem tam zase zvítězil individuální 
lobbying před společným zájmem. 
Tenhle přístup, který se po mnoho 
let hodně osvědčoval, bylo nejtě�-
�í překonat. Jakkoliv si říkáme, 
�e ne, stále platí, �e bli��í ko�ile 
ne� kabát. Ale zku�enost z jiných 
oborů neziskového sektoru, kde se 
nebyli schopni domluvit na stře�ní 
organizaci, ukazuje, �e společná 
cesta je nejen správná, ale i jediná, 
pokud chceme měnit prostředí v té-
to zemi a vytvářet lep�í podmínky 
pro práci neziskovek. Jinak ne� 
společně se slonem státem nepo-
hneme�

Jistě byly i nějaké radosti... 
Například?

No jasně, a spousta�☺ a nejhez-
čí na těch v�ech letech je spousta 
kamarádů z nejrůzněj�ích sdru�e-
ní, kteří i po těch létech vypadají, 
�e mě rádi vidí�☺

Kolik let jsi byla předsedkyní 
ČRDM?
Řekla bych, �e pět, ale stra�ně 

rychle to uteklo.

A který svůj konkrétní počin 
ve prospěch dětí a mláde�e po-
va�uje� za největ�í úspěch?

Asi neumím říct nějaký konkrétní 
skvělý počin, spí� si myslím, �e to 
byla spousta mravenčí práce, která 
sem tam měla drobný výsledek.

Kde jsi viděla jako předsedky-
ně hlavní úkoly ČRDM?

Moc jsem si přála vytvořit plat-
formu, kde bychom se třeba do 
krve v�ichni uvnitř dohádali o nej-
lep�í cestě, ale pak navenek vy-
stupovali jako jeden důvěryhodný 
a spolehlivý partner. A jestli se to 
povedlo a do jaké míry, musí po-
soudit někdo jiný. A pak mi taky 
hodně, hodně zále�elo na �člově-
čině� ☺, na obyčejném lidském 
přístupu, který respektuje jednotu 
v odli�nostech.

Jaké vidí� rozdíly ve fungová-
ní ČRDM tehdy a dnes? 

Na tuhle otázku neumím po 
pravdě odpovědět. Dnes sleduju 
ČRDM u� opravdu jenom z velkého 
povzdálí, proto�e jsem přesvěd-
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čená, �e staří předsedové nemají 
novým dýchat na záda. Ka�dý má 
právo realizovat svoji vizi a pře-
svědčit o ní ostatní. Jediné, co si 
opravdu myslím, je, �e by mělo 
dojít k zásadnímu �omladění� vede-
ní. Je u� holt jiná doba a ta si �ádá 
novou krev�☺ 

(Nejmlad�ímu členovi Předsta-
venstva ČRDM je 23 a nejstar�ímu 
33 let, věkový průměr činí 29 let, 
pozn. red.)   

Bambiriáda je tak nějak neod-
dělitelně s ČRDM spojena. Na co 
nejrad�i vzpomíná�?

Bambiriáda je milované a trochu 
i vymodlené dítě, které vyrostlo 
a zkrásnělo a je radost na něj po-
hledět. V�dycky, kdy� na ni při-
jdu, naskočí mi v�echny ty roky, 
kdy jsem jezdila po Bambiriádách 
v různých místech země, a vzpo-
mínky na spoustu nad�ených, obě-
tavých lidí, kteří její krásu doslova 
vykopali ze země. A to je moc hezké 
vzpomínání.

Jana Vohralíková přijímá blahopřání  od 
náměstka ministra �kolství J. Kocourka

Jubilejní Cenou Přístav bylo 
oceněno deset osobností, které 
v prvních letech ČRDM pomáha-
ly. Připojila bys někoho dal�ího, 
kdo se zaslou�il za těch 10 let 
o ČRDM nebo sdru�ení dětí 
a mláde�e vůbec? 

Netroufám si odpovědět, oprav-
du, určitě bych na někoho zapo-
mněla a to by mě moc mrzelo. Lidí, 
kteří tvořili a �ili ČRDM, byla velká 
spousta a bez v�ech těch malých 
kapiček by nevzniklo moře�

V současné době pracuje� na 
Ministerstvu kultury ČR. Mů�e� 
svou práci čtenářům přiblí�it? 
Zbývá Ti přitom je�tě nějaký 
čas, který mů�e� věnovat svým 
koníčkům? 

Volného času mám stra�ně 
málo, ale takhle to bylo v�dycky. 
�ivot mi v�dycky stavěl do cesty 
tolik výzev a příle�itostí, �e bylo 
tě�ké odolat�☺. Dnes pracuju na 
ministerstvu kultury, kde řídím 
evropské projekty a je�tě něko-
lik dal�ích men�ích agend. Mám 
ú�asnou práci, která mě moc baví, 
tak tro�ku se i vracím ke své pů-
vodní profesi stavebního in�enýra. 
No, a kromě největ�ího �koníčka�, 
kterým jsou dospívající děti, se 
je�tě občas věnuju spolupráci 
s Evropskou Aliancí YMCA, proto-
�e YMCA je a zůstane mojí srdeční 
zále�itostí�☺

Chce� něco vzkázat � dodat?
U� ani ne, v�ichni u� musí být 

z mého obsáhlého povídání úplně 
unavení�☺

ptala se Michala K. Rocmanová
foto Radka Páleníková 

a archiv ČRDM

Jana Vohralíková mezi zástupci zakládajících sdru�ení České rady dětí a mláde�e 
1998 (čtvrtá zleva se zakládací listinou) 
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V průběhu celostátního termínu Bambiriády 
2008 od 22. � 25. května se v 28 městech událo 
v rámci neuvěřitelně rozmanitého programu  
pro malé i vět�í náv�těvníky místních 
Bambiriád mnohé. O něčem nám mohou 
vyprávět fotograÞ e, články a tiskové zprávy 
na webu www.bambiriada.cz nebo v místních 
a celostátních médiích, něco jsme mohli vidět 
na vlastní oči.

 Čtvrtek byl pro mě ve znamení zahájení Bambi-
riády v Praze, kterou si při�el na vlastní oči pro-
hlédnout Jost Rothe, pracovník Saského kruhu dětí 
a mláde�e pro zahraničí. Vyjádřil podiv nad organi-
zací, pestrostí účastníků a aktivit, ale hlavně nad 
pozitivní a  konkrétní podporou státních orgánů pro 
my�lenky Bambiriády, např. zapojení Armády ČR. 
Věřím, �e svoje dojmy předá v Drá�ďanech velmi 
motivačním způsobem, který přivede do bambiriád-
ní sítě zase jedno nebo více zahraničních měst v pří-
hraničních oblastech.

Jak řekl předseda ČRDM Ale� Sedláček při proslo-
vu na zahájení Bambiriády, my, co se sna�íme dělat 
dobré věci v Praze, jsme jen �pička ledovce; tak�e 
v pátek ráno začínám cestu po vlastech českých. 

V tomto roce jsem �poslem� na západ a jih Čech, 
co� mě vrací nejen ke kořenům práce s dětmi 
a mláde�í na místní úrovni, ale i k mým osobním 
kořenům. Asociace s ledovcem je zcela neúmyslně 
trefná, proto�e čtvrtek je teplotně velmi chladný 
a během mého cestování jsem si vyměnila se zapá-
lenými organizátory v Plzni a Klatovech studené 
stisky rukou. 

Plzeň�tí organizátoři z krajské rady dětí a mláde�e 
přesunuli Bambiriádu do nového prostoru Chvojko-
va lomu. Místo je pohledově jednotné, upravené do 
parkové podoby s vodními prvky a dobře dostupné 
z městské hromadné dopravy. Ta mě ostatně zradi-
la při příjezdu z autobusového nádra�í, a tak jsme 
dorazila s posledními tóny slavnostního zahájení. 
Plzeňská krajská rada dětí a mláde�e tradičně dobře 
vyu�ila graÞ cké prvky z celostátního designu, který 
se ka�dý rok nově tvoří a nabídla prostor pro aktivní 

prezentace pro téměř tři desítky organizací. Pro děti 
a rodiče se naskytla mo�nost si vyzkou�et některou 
aktivitu sdru�ení dětí a mláde�e, seznámit se s je-
jich dobrovolníky a pak se třeba �přidat� k pravidel-
ným činnostem a projektům. 

Výběr mimo�kolního vzdělávání si zaslou�í stej-
nou pozornost jako výběr �normálního� vzdělání, 
tak�e pro rodiče mají plzeň�tí k dispozici roz�ířené 
�Devatero rad České rady dětí a mláde�e pro výběr 
mimo�kolních aktivit�, kde se mj. mů�ete dočíst, �e 
dítě se mů�e při nevhodném výběru aktivit zahltit 
a vystresovat stejně jako ve �kole. K jeho zdravému 
vývoji je naopak důle�itá �dobrá parta� kamarádů, 
kterou mů�e najít např. i na Bambiriádě. Kromě 
lidských kamarádů byli v Plzni k vidění i psí kama-
rádi, kde jedním z probíhajících taháků programu 
bylo určitě vystoupení Záchranného kynologického 
sboru z Blovic.

Bambiriáda v Klatovech neměla oproti tomu tolik 
adrenalinových prvků a přilákala do velkého parku 
spí�e rodiny s men�ími dětmi. Ředitel DDM a Bam-
biriády v jedné osobě  a paní místostarostka se zrov-
na připravují k slavnostnímu zahájení, tak�e mám 
mo�nost pozdravem od České rady dětí a mláde�e  
uvítat náv�těvníky. 

Klatovy jsou bambiriádním městem ji� po�esté, 
pro leto�ek se naplánovala novinka v podobě neděl-
ního programu na cyklistické stezce mezi Klatovy 
a obcí Luby. Největ�í pozornost upoutávají v Klato-
vech vystoupení na pódiu, která zahrnují různé vě-
kové skupiny a umělecké �ánry.

Na v�ech bambirádních pódiích mů�ou náv�těvní-
ci Bambiriády uvidět prakticky v�echny mo�né dru-
hy uměleckého vyjádření, od break dance po pravý 
český folklór.

Inspirace folklórem se mi vybavila při plánování 
sobotní cesty do jihočeského města Tábor. Pro moje 
dal�í putování by se mi hodila kombinace útr�ků 
z názvu dvou lidových písní: Od Tábora a� k nám�
k Budějicům cesta. Tak�e vzhůru do kraje, kde mám 
navzdory tomu, �e pracuji u� tři roky v Praze, stále 
trvalé bydli�tě. Prostě takových těch vnitřních pout 
se nedá nijak zbavit�

Bambiriádní města od čtvrtka do neděle

PlzeňPlzeň
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V Táboře se setkávám s ředitelem DDM, který je 
hlavním organizátorem místní Bambiriády. Napo-
sledy jsme se viděli před několika měsíci, tak�e je co 
povídat. O dění na Bambiriádě v předchozích dnech 
mě informuje nejen on, ale i neperiodická tiskovina 
u příle�itosti Bambiriády �Bambiriánek�. V sobotu 
odpoledne je program �stáhnutý� na men�í pódiové 
vystoupení a prezentaci táborského Informačního 
centra mláde�e na Tr�ním náměstí, kolobě�kové 
aktivity probíhají na nedalekém dopravním hři�ti. 
Ale přesto je v dne�ním programu něco �světového�. 
V přítomnosti europoslance MUDr. Jaroslava Zvě-
řiny vypou�tějí děti do vzduchu balónky, které si 
předtím připravily jako pozdrav do zahraničí. Ka�dý 
balónek je opatřen vícejazyčnou kartičkou s kontak-
tem a vzkazem pro zahraniční kamarády. 

V pří�tím roce bude Česká rada dětí a mláde�e 
organizovat v rámci předsednictví ČR v EU velkou 
akci pro mláde� z Evropy s názvem Youth Event, 
která bude s Bambiriádou propojena programově. 
Tak v Táboře se určitě evropského pohledu bát ne-
budou.

V neděli se vracím tam, kde to vlastně začalo, do 
Českých Budějovic. Tak tady jsem se seznámila 
s mnoha dobrovolníky, kteří pracují s dětmi a mlá-
de�í a nav�tívila jsem první Bambiriádu, tenkrát 
tedy v roli zvědavého krajského úředníka. Mimocho-
dem, Jihočeský kraj je jedním z nemnoha krajů, kde 
existuje vedle koncepce sportu a zájmových �kol-
ských zařízení také strategický materiál na podporu 
sdru�ení dětí a mláde�e �Strategie podpory práce 
s dětmi a mláde�í v Jihočeském kraji na období 
2005 � 2008�.

Informační místo ve Sportovní hale funguje na 
jedničku, děti dostávají informaci o bambiriádní 
hře, kdy po splnění úkolů od jednotlivých prezentací 
sdru�ení dostanou malou upomínku a postupují 
do velkého slosování. Nejen proto se jich vět�ina 
objevuje po ránu znova, poté co se s uzavřením 
dřevěných  bran areálu rozeběhly domů. Pro rodiče 
funguje na místě internetová databáze www.bam-
bibod.cz, informační projekt České rady dětí a mlá-
de�e, který pomáhá najít organizace, oddíly a dal�í 
mimo�kolní aktivity na konkrétních místech pomocí 
interaktivní mapy. 

Bambiriádou mě provází předseda RADAMBUKu 
(krajské rady dětí a mláde�e) a zároveň náčelník 
akce. Vypráví o činnosti rady, která vnímá Bambiri-
ádu jako stě�ejní akci, opakovaně opět se zahranič-
ní účastí.  Není to akce z �povinnosti� dávat o sobě 
vědět, ale spí�e příjemná příle�itost pro sdru�ení 

se sejít a dělat něco společně. Vzniká tady speciÞ c-
ká komunita s atmosférou, která má něco z CVVZ 
(Celostátní vzájemná výměna zku�eností.). Společ-
ně se vaří, bydlí ve stanovém táboře u budovy tzv. 
Valchy a je při tom kromě starostí také dost legrace. 
Úsměv na tváři mají �staří� známí, které potkávám 
během prohlídky českobudějovické Bambiriády, ať 
ji� z České tábornické unie, nebo ze Zálesáka. Mezi 
náv�těvníky jsou také lidé ze skončeného projektu 
RADAMBUKu pro integraci lidí s mentálním a pohy-
bovým posti�ením, kteří se viditelně také cítí dobře. 
No neříká se někdy těm dobrovolným pracovníkům 
s dětmi a mláde�í �blázni�?

Během dlouhých cest hromadnou dopravou jsem 
ov�em měla také některé vá�něj�í my�lenkové po-
chody. To kdy� jsem přemý�lela o historce, kterou 
mi vyprávěli v Plzni, kde minulý rok volala star�í 
paní na Úřad městského obvodu, ať tu hlučnou akci 
zastaví, proto�e je zvyklá po obědě spát. V některých 
zemích se nedávno objevily vysokofrekvenční ru�ič-
ky, které mají z veřejných míst vypudit �shroma�ďu-
jící se� mladé lidi. Jaký bude vztah stárnoucí vět�i-
nové populace k men�inové mladé generaci? Bude 
společná řeč na obou stranách?  V jiných zemích 
u� začali realizovat kampaně, které mají ukázat, �e 
mláde� neznamená automaticky problémy a rizika, 
ale také přínos pro společnost.

Bude Česká rada dětí a mláde�e a její členská 
sdru�ení za několik let obhajovat �právo� na �ivotní 
prostor pro mladé lidi? Myslím si, �e u� nyní svým 
posláním a činností ukazují organizace dětí a mlá-
de�e cestu, která není o vymezování rolí na dospělé 
a děti, učitele a �áky, jednoduchou autoritu a po-
slu�nost.

Michaela Přílepková, ředitelka Kanceláře ČRDM
foto archivy bambiriádních měst

Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje v Táboře

Tábor

Tábor
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Sdružení bylo méně 
Havířov � Zatímco s vystupujícími se oproti loň-

sku doslova roztrhl pytel, počet vystavujících oddílů 
a sdru�ení se naopak sní�il. �e by u� v�ichni měli 
dost krou�ků a reklamy na veřejnosti? Bambiriád-
nímu náměstíčku vévodily prezentace skautů, stře-
diska volného času Asterix a sdru�ení Don Bosco, 
ru�no bylo ale také v okrajových částech, například 
u lukostřelby připravené oddílem Dakota. Tak�e 
� i kdy� bylo �vystavovatelů� méně � měli náv�těv-
níci pořád co dělat. Největ�í nával byl podle očeká-
vání dopoledne, kdy při�ly �koly a �koly povzbudit 
své týmy v Hrách bez hranic a přestávky vyu�ily na 
bambiriádních atrakcích.

Třebíčská Bambiriáda v plném proudu 
Třebíč � Asi nejrozsáhlej�í prezentaci má student-

ský klub katolického gymnázia Halahoj, najdeme tu 
nejrůzněj�í atrakce zaměřené na jemnou motoriku, 
soustředění, mů�ete si také obtisknout na papír 
vlastní ruku. �Halahoj má pro účastníky akce při-
praveny i dva rafty, čajovna pojme na dvacet lidí 
a nabízí přes 30 čajů,� upřesnil obsluhu konající 
Prófa. Kadet celou akci organizuje a přesto stíhá 
i prezentovat svoje občanské sdru�ení: velké desko-
vé hry zaměřené na spolupráci a dílnu na výrobu 
indiánských kostek. Obecně prospě�ná společnost 
Chaloupky, která se zabývá ekologickou výchovou, 
si pro děti připravila skládanky různých hmyzích 

Z bambiriádního webu
druhů, poznávání bylinek po čichu, přírodovědné 
hmatky a orientační závod po �idovském městě. 
Třebíčské centrum, které dělá akce spí�e pro men�í 
děti, si připravilo chytání rybiček, házení krou�ků. 
Magda Sedláková přiblí�ila činnost klubu Zámek, 
který se zabývá prevencí společensky ne�ádoucích 
jevů a vede nízkoprahový klub Barák. Ten si tu ote-
vřel keramickou dílnu. Mů�ete se projít na chůdách 
a zahrát si stolní fotbal. Taťána Antlová z 31. Přední 
hlídky Roayal Rangers nás seznámila s tím, co se 
děje na jejich stanovi�ti : �Největ�ím lákadlem je be-
zesporu stavění beden na sebe v závěsu na laně, pro 
men�í děti pak výroba vlněných chobotniček�. 

Program překonal všechna očekávání
Náchod � V�echny organizace si připravily to nej-

lep�í ze svého repertoáru, a tak mohli příchozí na-
v�tívit indiánské teepee, obří míč nebo třeba lanové 
lávky a lanovku. Na pódiu se překonávala jednotlivá 
vystoupení v originálnosti a atraktivnosti nápadů. 
Vrcholným zakončením prvního dne byl ú�asný oh-
ňostroj.

V sobotu se na Bambiriádu při�lo podívat i sluníč-
ko. Uvítali jsme ho s nad�ením a je�tě s vět�í chutí 
se vrhli do prezentací v�eho, co máme pro děti v na-
�ich organizacích připraveno. Indiánská hra zvaná 
lakros, velká trampolína, projí�ďky na koních, létání 
na laně... Sobotní den vyvrcholil autogramiádou 
jedné z Þ nalistek X factoru � Kamči Nývltové, která 
s úsměvem rozdávala své autogramy na v�echny 
strany. Poté předvedly děti z Déčka, co se během 
roku naučily, tak�e mohli náv�těvníci vidět orientál-
ní tance a capoeiru, taneční skupinu Angels a je�tě 
mnoho dal�ího. 

foto Michala K. Rocmanová

Poděkování 
Chomutov � �Ve dnech 23. a 24. května 2008 se 

na Kamencovém jezeře představilo více ne� 40 ob-
čanských sdru�ení a DDM celého regionu, téměř ne-
přetr�itě probíhala po oba dny pódiová vystoupení, 
bohatý byl doprovodný program. Téměř tisícovka 
pomocníků, organizátorů a vystupujících, přibli�ně 
15 000 náv�těvníků, počasí poměrně laskavé. Tak�e 
je�tě jednou děkujeme Vám v�em za to, �e se chomu-
tovská Bambiriáda dostala na velmi vysokou úroveň 
a celá akce je skvělou propagací celého města.�

Zbyněk Nejezchleba, 
předseda  Krajské rady Junáka

Mgr. Milan Märc, ředitel DDM Chomutov
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Ve dnech 23. a 24. května 2008 
se konala Bambiriáda v Poděbra-
dech, její� koordinátorkou byla 
jedna z vedoucích Programu EDIE 
Eva Pí�ová z DDM Symfonie. 
S organizací celé akce jí ochotně 
pomohli dal�í vedoucí a na pade-
sát dobrovolníků z řad účastní-
ků Programu EDIE z  Poděbrad, 
Světlé nad Sázavou, Mladé Bole-
slavi a Mnichova Hradi�tě.

V Poděbradech se pochopitel-
ně představil i samotný Program 
EDIE � zájemci si mohli s pomocí 
na�ich dobrovolníků vyzkou�et 
činnosti v jeho jednotlivých obo-
rech. Dovednost simulovalo lu�tě-
ní sudoku, sport zastoupil běh na 
určené místo a obor dobrovolnost 
se plnil návrhem u�itečné slu�by 
druhým. Splnění v�ech oborů 
bylo zaznamenáno do průkazky 
a potvrzeno razítkem. Zájemce 
dostal i doklad o tom, �e je kan-
didátem na vstup do Programu, 
a kontakt na místní skupinu.

A co je�tě bylo i přes de�tivé 
počasí v Poděbradech k vidění? 
Vystoupení ma�oretek, tanečních 

skupin a několik divadelních 
představení. Mezi hojně nav�tě-
vované patřil stánek Armády ČR 
s laserovými pistolemi, stánek Po-
licie ČR s ukázkou práce psovodů 
a stánek dobrovolných hasičů 
s bublinkovou show, která měla 
mimochodem největ�í úspěch.

První den ukončil koncert, na 
kterém hrály kapely Zbo�ská a 
Čétéčko. Druhý den měl také pes-
trý program a i počasí se vydařilo. 
Velice se líbila dva metry vysoká 
U-rampa, na které jezdili profesio-
nální jezdci na kolech a skatech.

Leto�ní Bambiriáda přines-
la spoustu zajímavých zá�itků 
a kontaktů pro v�echny zúčast-
něné. A jak řekla Michaela Polá-
ková, jedna z EDIEho dobrovol-
nic: �Podle mně to byla ú�asná 
akce.� A Kateřina Satrapová, dal�í 
účastnice Programu, dodává: �Ba-
vila mě ta práce, povídat si s lid-
mi. Byl to opravdu super zá�itek.�

Dana Dvořáková
Autorka je tiskovou mluvčí 

Programu EDIE.
foto archiv Bambiriády Poděbrady

�Hodně jsem (u� dříve) o Bambi-
riádě sly�el, ale neviděl ji. Proto 
jsem v předchozích letech na-
v�tívil Bambiriádu v Nymburku, 
kde jsem byl mile překvapen, 
jak velký počet organizací pra-
cuje s dětmi a mláde�í, a to pře-
dev�ím na dobrovolnické bázi, 
jak velký zájem je o prezentaci 
těchto aktivit. Počet spokojených 
náv�těvníků mne přesvědčil 
o tom, �e Bambiriáda je akce, 
která stojí za to. Kdy� s nápa-
dem uspořádat Bambiriádu 
v Poděbradech při�lo vedení 
DDM Symfonie, neváhal jsem 
s podporou ani okam�ik.� 

starosta Poděbrad 
Ing. Josef Durčanský

Bambiriáda v Poděbradech

Nejen pobavení ale i poučení si mohli odnést náv�těvníci poděbradské Bambiriády. Novinářka a známá 
zahraniční a válečná zpravodajka Petra Procházková zaměřila své besedy v zámeckém biografu na 
�ivot v muslimských zemích. Odpovídala na dotazy zvědavé omladiny a mnohým otevřela oči ohledně 
skutečné situace a postavení �en v těchto státech. My jsme ji hned po druhé předná�ce vyrazili vyzpovídat. 
Předev�ím (ale nejen) o Bambiriádě... 

Rozhovor s Petrou Procházkovou
Jak se vám tady moderovalo, povídalo, besedovalo? 
Vím, �e mlad�í diváci, kterých bylo plné hledi�tě, jsou někdy problematičtěj�í publikum. Člověk musí 

slevit z moralizování, to je moc nebere. Spí� jim má cenu vyprávět nějaké zajímavosti a doufat, �e malé 
semínko poznání vzklíčí a oni budou o věcech, které sly�eli, přemý�let. Děti se často stydí a pak přijdou 
po předná�ce dva, tři její účastníci aby se zeptali na to, co je zajímá. Ale tentokrát byli docela hodní 
a zaujatí... Jsem ráda, kdy� besedy jsou třeba i místo vyučování, proto�e pak jsou pro děti příjemnou 
alternativou a ne nutností. 

Jste novinářka � cestovatelka. Znáte akci podobného formátu odněkud ze zahraničí, nebo se 
přehlídkou volnočasových aktivit mů�eme chlubit jako originálem? 

Zrovna v zemích, kam jezdím já, se na podobné akce moc nedostane. Říká se, �e kdy� je válka, mlčí 
múzy. A ani na děti není čas. Tam je hlavní, kdy� jim nejde o �ivot. Proto jsem ráda, kdy� tady mů�eme 
tuhle akci uspořádat. Mimo jiné je to důkazem, �e si tu �ijeme celkem v pohodě.

 
A pokusila byste se vypíchnout, co je z va�eho pohledu na Bambiriádě nejlep�í? 
V�dycky je dobré ji� samotné setkání. A taky fakt, �e lidi mají mo�nost udělat něco pro děti, ani� 

by museli někam telefonovat, něco si moc plánovat. Vyjdou do města a to, co hledají, mají v centru. 
A samozřejmě je ú�asné, �e tu mů�eme mít stánek a ukázat veřejnosti, �e v České republice jsou lidé, 
kteří vybírají peníze na slepé v Afghanistánu.

 
Dorazila jste se svým mladým chráněncem, Suhrobem, podniknete tady na Bambiriádě něco? 
Suhrob je zrovna v pubertálním věku, tak�e na moji přítomnost před ostatními není příli� py�ný. Ale 

u� jsem viděla, �e si s někým povídal a určitě si to u�ije. Zatím se mu tady moc líbilo�

za rozhovor poděkoval Tomá� Bruner 
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učitelé do Meziměstí, on tehdy 
učil v Broumově, já byla na ma-
teřské dovolené, tak ta činnost ve 
prospěch dětí začala samozřejmě 
znovu. Na �kole jsem vedla tehdy 
Klub mezinárodního přátelství, 
kde jsme se zaměřovali na spo-
lupráci s ostatními �kolami a do-
pisování si s dětmi z tehdej�ího 
Sovětského svazu a NDR. Děti to 
bavilo, mě taky, tak�e nebylo co 
ře�it.

Vět�ina dětí se v určitém 
věku od volnočasových aktivit 
typu Pionýr oprostí. Bylo tomu 
u Vás jinak?

Bylo to asi stejně. Na střední 
�kolu jsem dojí�děla, na vysokou 
pak také, tak�e vazby v domácím 
prostředí se pomalu přetrhávaly 
tím, jak se měnily na�e zájmy. 
A v místě studia zase nebylo tolik 
volného času.

Krom toho, �e ji� 20 let orga-
nizujete a pomáháte při chodu 
celoletního pionýrského tábo-
ra, jste také loni stála u zrodu 
mateřského centra v Meziměs-
tí. Jak získáváte prostředky na 
podobné aktivity? Má mateřské 
centrum své spokojené klienty? 
Jak funguje dnes?

Víte, u� v roce 2003 jsme v are-
álu zahrady bývalých jeslí v Mezi-
městí udělali hři�tě pro malé děti, 

s pískovi�těm, prolézačkami, la-
vičkami pro maminky. Tehdy nám 
na tuto akci přispěla poji�ťovna 
Generali. Kdy� se tehdej�í zastu-
pitelé ptali, proč hři�tě a proč 
právě tam, odpověděla jsem jim, 
�e maminy někam s dětmi chodit 
musí, proberou své problémy, děti 
si pohrají v bezpečí oplocené za-
hrady a v�ichni budou spokojeni. 
Pak při�ly v roce 2006 maminky 
malých dětí s dotazem, zda by 
nemohly mít nějaký prostor pro 
scházení se. �e se sice scházejí 
na hři�ti, ale na podzim a v zimě 
to příli� nejde, �e by potřebo-
valy nějaké nebytové prostory. 
Společně jsme je na�ly, i kdy� 
musím konstatovat, �e to nejsou 
prostory příli� ideální. Maminky 
dostaly od města materiál, který 
potřebovaly a v�e si daly dohro-
mady prakticky samy. Tatínkové 
pomohli s elektřinou a vymalová-
ním, město Klíčku neúčtuje ná-
jemné a spotřebu energie, tím ho 
vlastně celoročně sponzorujeme. 
A samozřejmě při akcích pomů-
�eme Þ nančně, pokud to jde. Buď 
z rozpočtu města, nebo z pří-
spěvků od sponzorů. Klienti ma-
teřského centra jsou spokojení, 
na jaře uspořádali v divadelním 
sále na nádra�í např. Velikonoční 
jarmark, kde představili i své vý-
robky. No a v současné době spo-
lečně připravujeme dětský den, 

Mgr. Eva Mücková působí od 
roku 2002 jako starostka obce 
Meziměstí. Její �ivot je spjatý 
s prací pro děti. Dlouhá léta 
působila v pionýrském oddíle, 
v Meziměstí zalo�ila mateřské 
centrum Klíček a zaslou�ila se 
také o výstavbu bezbariérového 
přístupu do meziměstské Zá-
kladní �koly. V květnu leto�ní-
ho roku se právě ona stala jed-
nou z dr�itelek Ceny Přístav. 

Jaký jste měla pocit, kdy� 
jste se dozvěděla, �e Vás 
kolegové/kamarádi nominovali 
na Cenu Přístav? 

Abych Vám řekla pravdu, o no-
minaci na Cenu Přístav jsem se 
dozvěděla a� z pozvánky, kterou 
jsem od Vás obdr�ela. Nejdříve mě 
napadlo, co to je, kdo mě do čeho 
zase �uvrtal�, ale pak jsem začala 
zji�ťovat podrobnosti přes pioný-
ry, přes ná� Klíček a přes �kolu. 
Dále mě napadlo, proč ? V�dyť 
přece v�echno je naprosto auto-
matické, nenapadlo by mě postu-
povat jinak atd. Pocit to byl báječ-
ný, proto�e ve své funkci nejsem 
zvyklá � stejně jako mí kolegové , 
�e by někdo pochválil, řekl dobré 
slovo. Spí�e slýcháme ty stí�nosti 
a nepříjemné věci. Tak�e balzám 
na psychiku a na nervy.

A první pocity po převzetí 
ceny? U� jste se podívala, jaký 
vzkaz se v láhvi skrývá?

Přiznávám, �e mě předání ceny 
docela zaskočilo a značně dojalo. 
Bylo to velice emotivní, nádherné, 
takové pohlazení a konstatová-
ní, �e přece jen to, co dělám, má 
smysl. Vzkaz v láhvi jsem si pře-
četla a� doma a vyhrkly mi slzy 
do očí. Něco tak prostého, a při-
tom tak krásného, jsem nečekala.

Ji� více ne� dvě desítky let 
spolupracujete s místním pi-
onýrským oddílem. Kdy jste 
učinila onen první krok, který 
Vás, zřejmě jako malou holčič-
ku, přivedl k pionýrům?

Pochopitelně jsem jako spousta 
mých vrstevníků pro�la jiskřič-
kami a Pionýrem, ne sice v Me-
ziměstí, ale v Pardubicích, kam 
jsem chodila do �koly. A co mě 
přivedlo k pionýrům? Například 
různé krou�ky, vyu�ívání volné-
ho času, výlety a fajn kamarádi. 
Kdy� jsme s man�elem při�li jako 

Získání Ceny Přístav pro mě bylo pohlazením
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který bude a� 22. června. Klíček 
poskytne své nad�ení a nápady, 
město pro něj zajistí bezplatně 
prostory koupali�tě, zakoupí v�e 
potřebné a tak nějak to funguje 
stále.

Ve va�í obci sídlí také bezba-
riérová základní �kola. Jaké 
byly reakce na tento nápad? 
Kolik zdravotně posti�ených 
dětí �kolu nav�těvuje? Připra-
vujete pro ně nějaké speciální 
akce?

Potřebu bezbariérové �koly jsme 
začali ře�it v roce 2003, kdy ji� 
bylo jasné, �e do �koly přijdou dva 
vozíčkáři. V následujících letech 
nám pomohl Královéhradecký 
kraj, který poskytl Þ nanční pro-
středky na svislou plo�inu � výtah, 
dále Svaz tělesně posti�ených Pra-
ha, Ministerstvo Þ nancí a co chy-
bělo, to dodalo město. Vybudovali 
jsme dal�í dvě �ikmé plo�iny pro 
vozíčkáře na překonávání scho-
dů, bezbariérová WC, příjezdovou 
rampu pro tyto děti atd. Dnes se 
mohou pohybovat po dvou ze čtyř 
budov �koly, mohou do v�ech od-
borných učeben včetně učebny 
fyziky a chemie a do jídelny. Na�e 
�kola je otevřena v�em dětem 
zdravotně posti�eným i dětem po 

úrazech. Zvlá�tní akce pro ně ne-
připravujeme, ale sna�íme se jim 
zpříjemnit a ulehčit pobyt ve �kole 
� Daneček a Eli�ka mají ka�dý 
svého pedagogického asistenta, 
mají speciální pracovní lavice, pro 
přípravu domácích úkolů mají 
notebooky atd. Chtěli bychom je 
zapojit i do sportovních aktivit, 
např. v rámci běhů pořádaných na 
území města udělat krátkou trať 
pro vozíčkáře. Myslím, �e se nám 
to v pří�tím roce ji� podaří.

Jak se snoubí práce starost-
ky s vytvářením volnočasových 
aktivit pro děti a mláde�? 
Kde berete čas? Kde čerpáte 
energii?

Dost tě�ko. Pracovní doba před-
stavitele obce je v podstatě od 
voleb do voleb. Neznáte soboty, 
neděle, večery jsou občas také za-
jímavé. Ale dá se to skloubit. Pro-
to�e se ve mně přece jen nezapře 
kantorka a �kolství v Meziměstí 
mám i na starosti z výkonu své 
funkce, tak mě v�e kolem �koly 
zajímá, ať u� to jsou krou�ky, 
tábory, akce s polskými �kolami 
a samozřejmě i technické vybave-
ní �kol. Myslím, �e jsem o aktivi-
tách �koly dobře informovaná i od 
man�ela, ředitele �koly: o v�ech 

sportovních akcích �koly, vystou-
peních dětí, vánočních besíd-
kách a podobných akcích. Těch 
se sna�ím zúčastňovat, pokud 
to jen trochu jde. Občas je to na 
úkor domácnosti, ale tam tím trpí 
�pouze� man�el, který si u� zvykl. 
Energii čerpám předev�ím doma 
� man�el, děti, vnučka. A kdy� 
jsem extra vyčerpaná a na�tva-
ná, tak si jdu zarýt na zahrádku 
� tam to nikomu nevadí.

A Va�e plány do budoucna?
Zrekonstruovat �kolu, pomoci 

Klíčku k novým prostorám � po-
kud budou mít samozřejmě zá-
jem, pomoci pionýrské skupině 
Záře při ře�ení problémů kolem 
jejich základny na břehu řeky 
Stěnavy v Meziměstí, podporo-
vat nadále volnočasové aktivity 
různých organizací a spolků při 
vytváření rozpočtu města, spolu-
pracovat s Poláky�. A předev�ím 
nenechat se ubít byrokracií, ne-
smyslnými předpisy a zachovat 
si pokud mo�no zdravý rozum 
a stupnici hodnot, ve které by 
děti a jejich aktivity měly být na 
předních místech pro nás pro 
v�echny.

Jana �edivcová
foto Radka Páleníková

Pražské mosty

Téměř tisícovka zájemců se v sobotu 24. května 2008 zúčastnila 
stejnojmenné hry pořádané Pra�skou organizací Pionýra. Podobně 
jako loni v případě Královské cesty i letos vsadili její organizátoři na 
kouzlo o�ivlé historie a připravili v rámci Bambiriády doprovodnou 
akci zalo�enou na zkoumání dějepisných vědomostí malých účastní-
ků. Jednotlivá stanovi�tě �lo tě�ko přehlédnout: postavy dobrovolní-
ků v dobových kostýmech budily zájem kolemjdoucích například na 
Karlově mostě, na Kampě, na Palackého mostě, na Janáčkově nábře�í 
a na dal�ích místech.      redakce

foto Anna Krýslová a Radka Páleníková
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Ve čtvrtek se mi ozval Mojmír 
Nováček, předseda Rady mláde�e 
Moravskoslezského kraje, jestli se 
k němu prý nepřipojím, �e bychom 
objeli nějaké Bambiriády, které on 
a jeho přátelé tak nějak iniciovali 
v Polsku a na Slovensku. Překopal 
jsem naplánovaný program a v so-
botu ráno jsme vyrá�eli z Ostravy 
směr Bielsko�Biała. Na Bambiriá-
du v Polsku jsem byl opravdu zvě-
davý: mám tam kamarády a snad 
trochu znám i poměry mezi mladý-
mi v různých sociálních vrstvách 
i situaci ve sdru�eních.

Polsko 
Bambiriáda se v Bielsku�Białe  

konala v budově základní �koly. 
Přijeli jsme právě na zahájení; 
probíhalo v tělocvičně, která ne-
byla vymalovaná snad 20 let. 
Posadili nás do předních řad. Za-
hajovací program ve stylu �kolní 
akademie byl pěkný, vtipný a ně-
které taneční kousky hraničily a� 
s akrobacií. Pak se děti rozprchly 
po budově, kde se kromě �kolních 
aktivit prezentovala i sdru�ení. 
V�e přitom bylo hodně vázané 
na �kolu; i vybavení �koly bylo 
skromné, chud�í ne� u nás. O to 
více si ale organizátoři dávali zá-
le�et, aby bylo v�echno vyzdobené 
a aby napekli dostatek domácího 
cukroví, buchet. Část programu 
se odehrávala i venku na plácku 
před a za �kolou. Místní politiky 

ov�em akce vůbec nezajímá, co� 
ubírá elánu pořadatelům. Připa-
dají si, �e dělají něco, co nemá 
podporu �shora�.  Organizátoři 
ani nechtěli slíbit, jestli by pří�-
tí rok �do toho� �li znovu. Lákal 
jsem je na projekt v Mláde�i v ak-
ci; oni argumentovali tím, �e �ko-
la nemá právní subjektivitu a �e 
není ani jasné, kdo by to vlastně 
účtoval� Trochu mi to připadalo 
jako rezignace. 

Slovensko
Po přejezdu oravského hře-

bene, který jsem znal v�dy jen 
s batohem na zádech, jsme dojeli 
nekonečně dlouhými dědinami 
k Oravské přehradě do Námesto-
va. Pořadatelé ze sdru�ení Domka 
se domluvili s městem na pro-
půjčení venkovního pódia, které 
je trvale instalované kousíček od 
vody. Akce byla �ivá a prezento-
vala se na ní snad v�echna místní 
sdru�ení; významná spolupráce 

fungovala s policií, s hasiči. Po-
licejní prezentace, při ní� si dítě 
mohlo vyzkou�et, jak se natahuje 
brokovnice, mění zásobník u sa-
mopalu a jak je cítit rána obu�-
kem do helmy nebo do �títu, mi 
při�la nicméně velmi naturalistic-
ká a asi bych si dokázal předsta-
vit cosi �lid�těj�ího�. V oravských 
kopcích byl ale �ivot sám vlastně 
odjak�iva bojem �  tak�e by �lo 
o přípravu na něj�? Na uspořá-
dání Bambiriády vynalo�ili po-
řadatelé pouhých 20 tisíc korun 
slovenských. Pravda ov�em je, �e 
spoustu dal�ích věcí získali od 
sponzorů v neÞ nančním plnění.

Dolný Kubín není daleko, jen 
pár desítek kilometrů po proudu 
řeky Oravy. Bambiriáda se ode-
hrávala na prostoru před kul-
turním domem. Pořadatelé jsou 
leto�ními nováčky a bylo to na 
první pohled trochu znát. Mojmír 
měl posvátný úkol nafotit loga 
Evropské unie, která musela být 
vyvě�ena v�dy na pódiu. To pro-
to, �e se mu podařil sehnat grant 
z Interregu, který byl rozdělen 
mezi moravské a slovenské Bam-
biriády. Nakonec jsme logo přeci 
jen objevili. Na pódiu, stejně jako 
v Námestovu i Białej, zaujaly mo-
derní tanečnice ve stylu HIP HOP, 
tedy za nás se tomu tak říkalo, 
tak doufám, �e jsem se neztrap-
nil. V�echna stanovi�tě sdru�ení 
nebyla přesně označena, tak�e 
jsme v nich měli trochu zmatek. 
Problém byl i s místem, neboť 
krčma v sousedství rozhodně ne-
měla v úmyslu prodej alkoholu 
omezit. Zásadní spolupráce se 
navázala s kulturním centrem, 
před jeho� vchodem se také v�e 
odehrávalo.

Přes Těrchovou (kde se údajně 
narodil Jáno�ík, který s partou 
horných chlapcov s bodzugáry 
v rukách vykonával spravedl-
nost dle svých představ, odmítal 
robotovat a na přímluvu svých 
vysoce postavených známých se 
v�dy nějak ze �aláře dostal) jsme 
dojeli a� do �iliny. Tam jsme se 
setkali s du�í Rady mláde�e �ilin-
ského kraje Darinou Čiernikovou. 
Bambiriádu tu mají v samém 
centru města: aktivní prezenta-
ce sdru�ení před chvílí skončily, 
pódium je v�ak nadále v zajetí 
křesťanských kapel, co� vůbec 
nezní �patně. Poseděli jsme nad 
nějakým tím nealkem pod přileh-
lými slunečníky a povídali si o 
situaci s Bambiriádou na Sloven-
sku, o Þ nancování krajských rad. 
Představte si, �e není vázáno na 
člena nebo na projekt, ale prvot-
ně na hlavu do tu�ím 30 let stáří 
člověka v daném kraji... Tedy: 



kraje s nejvy��í hustotou nebo 
porodností mají docela slu�ně 
Þ nancované krajské rady. Darina 
je schopná organizátorka; ostatní 
Bambiriády v �ilinském kraji byly 
také trochu její dílo. Kromě Ku-
bína a Námestova se konala je�tě 
v Martině a Liptovském Mikulá�i. 
Dále pak v Pre�ově, co je ov�em 
u� jiný kraj. Domluvili jsme i zá-
jem na společném pořadatelství 
pro pří�tí rok. 

Celý tento �rychlý výjezd� by 
�el shrnout asi do následujících 
poznatků: Partner v Polsku nega-
rantuje pokračování akce. Nemá 
podporu místních úřadů a vypadá 
to, �e je to pro ně důle�ité. Ani 
ne po Þ nanční stránce, spí�e se 
potřebují před společností nebo 
mo�ná rodiči dětí nějak oÞ ciálně 
za�títit. �koda, lidi byli nad�ení� 
� skoro tím víc, čím méně bylo pe-
něz. Formát jejich akce se s tím, 
na který jsme zvyklí u nás, rov-
nat nedá: na�e kritéria by polská 
Bambiriáda nesplňovala.

Bambiriády na Slovensku mají 
nad�ené lidi; jde o neotřelou akci 
a myslím, �e má před sebou roz-
voj. Pokud dohodneme nějakou 
formu spolupráce v pří�tím roce, 
docela bych se na ni tě�il. Pokud 
Rada mláde�e Slovenska nebude 
chtít Bambiriádu organizačně za-
�títit, je �ilinská rada ochotná se 
role celoslovenského koordinátora 
ujmout. To myslím nejsou �patné 
zprávy.

O pár dní později 
v České republice

Mediální kolotoč kolem Bam-
birády se postupně roztáčí. 
Dobré ráno na ČRo2, odpolední 

Radio�urnál na ČRo1, kultovní 
televizní Sama doma se �ikovný-
mi debrujáry, rádio Kiss, rádio 
Blaník, rozhovor MF Plus, ranní 
vysílání ČRo1, zpravodajství ČT1. 
Rádio Pohoda v Chrudimy, Výlety 
s ČRo2 v Jaroměři�

Zahájení v Praze probíhalo na-
�těstí bez de�tě, ale počasí nebylo 
bůhvíjak teplé. Je�tě v noci jsem 
jel do Kladna. Slíbil jsem po-
řadatelům, �e jim vlastnoručně 
doručím materiály k Bambibodu, 
o které si psali, ale které se k nim 
nedostaly. Pověst spolehlivého 
partnera musí být uhájena a u 
�álku čaje jsme i popovídali, za 
co� jsem byl rád. Aktivní prezen-
tace sdru�ení, hezké místo, pódi-
ová vystoupení. Neviděl jsem �cvr-
kot� za dne, ale připraveno měli 
v�e podle projektu, nezbývá ne� 
dr�et palce a jet se vyspat.

Ráno vyrá�ím do Chrudimi. 
Tě�ím se na kluky z Altusu, kteří 
Bambiriádu tradičně pořádají. 
Jsem zvědavý i na kamaráda a 
člena předminulého představen-
stva, dnes místostarostu města 
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Romana Málka. Roman je nej-
vět�í mediální mág neziskového 
sektoru, dneska ji� nejen jeho, co 
znám. Ihned po příjezdu mě zava-
lili balíkem Pardubického deníku 
s uveřejněnou tiskovou zprávou 
o tom, jak předseda ČRDM přijel 
do Chrudimi na Bambiriádu. Bylo 
to milé, přesně v Romanově stylu. 
Počasí nic moc, spoustu aktivních 
prezentací, pódiová vystoupení, 
doprovodné programy, media-
stan, rádio Pohoda, které místní 
mladí provozují a zatím vysílá jen 
do místní nemocnice. Bambiriáda 
v Chrudimi se pořádala přede-
v�ím pro �koly; výhoda spočívala 
v tom, �e přijely i za �patného 
počasí, proto�e měly objednané 
autobusy. Parkem se klikatila říč-
ka, na ní� místní vodáci nabízeli 
i mo�nost plavby. Majitel Hanác-
ké kyselky vozil děti v vlastním 
balonu a na oplátku se na Bam-
biriádě nepilo nic jiného ne� Ha-
nácká. Vyfasoval jsem kartonek 
a ucucával je�tě dva dny v autě. 
Příjemné, milé, pestré; �koda, �e 
neměli více sluníčka.

Cestou do Hradce Králové 
jsem vzal stopaře. Poté, co mě 
chlapci přesvědčili, abych sjel 
někam k lesu a pokračoval po 
nějaké silničce � údajně k jejich 
domu � jsem jim vysvětlil, �e to-
hle je přesně to místo, kde chtěli 
vystupovat. Kupodivu neprotesto-
vali, čím� se mi ulevilo. No, úplně 
umytí tedy nebyli: jejich duch 
tam se mnou je�tě pár set kilome-
trů putoval. To u� docela pr�elo.

V Hradci hlídali areál Bambi-
riády mocně ozbrojení airsofťáci, 
tedy maskovaní kluci s replikami 
zbraní; svůj úkol plnili znamenitě. 
Kvůli vydatnému de�ti začaly �ko-
ly houfně utíkat. Na chvíli jsem se 
schoval pod stří�ku a pozoroval 
dění kolem. Omladina obsadila 
mikrofony a předváděla svoje ryt-
mické kousky. Mrakodrapy Man-



hattanu se rozrostly kolem:  černí 
bratři s magneťákem na rameni 
by si s místní omladinou nezada-
li, myslím, i co se stylovosti mluvy 
týče. Prostě nic pro slečinky � 
nebo mo�ná právě kvůli nim a pro 
ně. Libor Baláček mi pak vysvětli, 
kde je jaká prezentace sdru�ení, 
co si je mo�no kde vyzkou�et. 
Bylo cítit silné zázemí �domečku�, 
který byl důle�itý hlavně při vy-
datném de�ti panujícím v pátek 
na východě Čech. Sdru�ení se 
prezentovalo povícero; �koda jen, 
�e prezentace některých z nich 
nebyly akčněj�í. Bambiriádní 
místo vypadalo zajímavě � �lo 
v podstatě o celý uzavřený areál 
mezi DDM a kasárnami. Dětské 
rádio Kulí�ek v�e poctivě mediali-
zovalo� Celkově vzato: vzhledem 
k počasí, myslím, úspěch.

Dále jsem vyrazil do Rychnova. 
U Třebechovic mě ov�em překva-
pila nemilosrdná uzavírka, která 
překopala plán cesty, a rozhodl 
jsem se proto obrátit kormidlo 
do Náchoda. Zavolal jsem Jirkovi 
Pl�kovi do Jaroměře, zda by ne-
vyrazil se mnou. �Nemů�u zrovna 
jdeme za starostou.� To jsem si 
ov�em nemohl nechat ujít. Oč 
kráčí jsem věděl z loňského vy-
právění:  Ka�dé sdru�ení vybere 
dva zástupce a pak se jde společ-
ně na audienci na radnici. Děti 
tam diskutují se starostou, co 
by chtěly v městě změnit. Jeliko� 
jsem si pamatoval, o čem �la řeč 
minulý rok, zajímalo mě samo-
zřejmě i zpětné hodnocení.

Starosta se malinko zdr�el, 
a tak jsme v�ichni ukusovali 
indiánky, které nám na úřadě 
připravili. Pak se objevil sympa-
tický chlapík, věk někde kolem 
čtyřicítky. �Ahoj, já jsem Jirka, 
jsem jen o metr vy��í a o třicet let 
star�í, ale normálně mi tykejte,� 
představil se. A �lo se na věc. Jir-
ka úvodem připomněl, �e minulý 
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rok se bavili o tom, jak je obtí�né 
pro děti přejít ze �koly do jídelny, 
proto�e park je obsazený fetkami 
a zlodějíčky. To je ji� minulost. 
Strá�níci vysbírali stříkačky a do-
zírají na to, aby se v parku tyto 
skupiny nesrocovaly a aby byl 
průchod maximálně bezpečný. 
Starosta o tomhle problému do 
minulé diskuse nevěděl... Pak 
u� se začaly ře�it nové náměty. 
Například mo�né vyu�ití zimního 
stadionu v létě pro inline-brusle-
ní. Problematická hromadná do-
prava do Josefova, kde není také 
zcela bezpečno a rodiče nechtějí 
nechat chodit děti za tmy něko-
lik kilometrů domů do Jaroměře 
pě�ky. Probíral se i alkoholismus 
u dětí. Starosta mě mile překvapil 
svým přístupem. Co nemohl za-
jistit, to nesliboval. Nepropagoval 
sebe ani politickou stranu. Moti-
voval děti k tomu, aby se zapojily 
do ře�ení zále�itostí, které jim 
le�ely na srdci, aby zpracovaly 
třeba projekt vyu�ití � a on, �e 
to pak projedná v radě a zajistí, 

co bude potřeba. �V�dy musí být 
někdo, kdo si to vezme za své; my 
u� pak zařídíme ostatní,� pozna-
menal. Nakonec zbyla i trocha 
času, kdy s ka�dým probral, jaký 
má sen � například kam by se 
chtěl podívat a co je pro to potře-
ba udělat. Byl to pro mě obrovský 
zá�itek. Den předtím jsme měli 
v ČRDM náv�těvu z YouthFora, 
kam máme zájem s na�í národní 
radou vstoupit. Studoval jsem 
materiály o participaci mladé ge-
nerace, byl jsem na to i dotazován 
právě při zmíněné monitorovací 
náv�těvě. Tohle bylo ale něco ji-
ného. O poznání opravdověj�ího, 
konkrétněj�ího, lid�těj�ího. 

Náchod u� dnes nestíhám. 
A krom toho, za chvíli bude slav-
nostní zahájení. 

Začalo hustě pr�et, co� ale po-
řadatele neodradilo. Přihlí�ejících 
bylo v�ude plno. Sdru�ení ve slav-
nostních krojích. Ka�dý spolek ve 
zkratce předvedl na parketu před 
podiem, co je pro něj charakteris-
tické: hasit po�áry, hrát basket-
bal, bubnovat, tancovat� Večer 
pak následoval hustej bigbít, jak 
tady v Jaroměři bývá zvykem, 
jakási odměna pro sdru�ení i za-
jímavé zpestření pro lidi z města. 
Rovně� na této akci platí zákaz 
kouření a alkoholu a kupodivu je 
dodr�ován. Jaroměřská Bambiri-
áda je v krásném prostředí měst-
ského parku u Labe. Sdru�ení se 
prezentují povět�inou v celtových 
stanech a týpí místní výroby, kte-
rá umocňují malebnost akce. Na 
stanovi�tích spí�e ne� statickou 
prezentaci ve formě nástěnky 
uvidíte ukázky činností, které si 
ka�dý mů�e vyzkou�et. Je�tě kra-
tičký rozhovor do Výletů Českého 
rozhlasu 2, jeho� reportéři přijeli 
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�e pořadatelé tam Bambiriádu 
dělají u� poněkolikáté. Ve Varech 
�lo ale o premiéru. Hanka �naj-
drová, předsedkyně Rady mláde-
�e Karlovarského kraje,  pojala 
Bambiriádu jako kombinaci akce 
v místních knihovnách, prezen-
taci v areálu Rolava a program 
v místní hvězdárně. Dorazil jsem 
na závěr dne v Rolavském areálu; 
je to moc pěkná lokalita na okraji 
Karlových Varů, která se stává 
častým odpočinkovým místem 
zdej�ích usedlíků. 

A Bambiriáda? � �ivé, aktivní 
prezentace sdru�ení. Jako pro-
blém se ukázala rozlehlost areálu, 
v něm� někteří rodiče s malými 
dětmi neměli sil obejít v�echna 
stanovi�tě. V kraji, který je pro 
vět�inu celorepublikových sdru-
�ení noční můrou, co se hustoty 
oddílů týče, �lo myslím celkově 
o úspěch. 

se svým stánkem a programem 
coby partner Bambiriády; Jaro-
měř si vybrali na své cestě z Jese-
níku, kde byli včera.

Opět musím jen konstatovat, �e 
Náchod u� nestíhám, a vyrá�ím 
na dlouhou cestu do Děčína. 

Bambiriádu v Děčíně jsem na�el 
podle dětí a balónků, které se po-
stupně vynořovaly od Labe. Zde-
něk Kult, ředitel místního DDM, 
mě provedl areálem. Prezentace 
sdru�ení byla velmi statická a bo-
hu�el musím říct, �e ji zastiňovalo 
více atrakcí, které bych chápal 
spí�e jako doplňkové, nicméně 
zde působily výrazně. Například 
pouťové stánky, skákací hrad, 
trampolíny. 

Do vlastní Bambiriády bylo za-
pojeno sice hodně sdru�ení, vět�i-
nou ne v�ak do trvalé prezentace 
v Bambiriádní vesničce. S Bam-
biriádou byla jako doprovodné 
programy propojena i různá spor-
tovní klání pořádaná městem a 
DDM. Na pódiu jsem se setkal 

s panem primátorem Ra�kou, čer-
stvým dr�itelem Ceny Přístav. 

Pódiová vystoupení probíhala 
nepřetr�itě po celou dobu akce. 
Místo na terasách u Labe bylo 
malebné, nicméně pro akci na-
�eho typu, kdy vy�adujeme jasné 
oddělení bambiriádního městečka 
od okolí a přesné sledování ná-
v�těvnosti, ne zcela vhodné. Ob-
tí�ně se tam také dodr�oval zákaz 
kouření, i kdy� měst�tí strá�níci, 
kteří byli stále přítomní, to dostali 
jako bojový úkol. 

Poděkoval jsem panu Kultovi 
za čas se mnou strávený i drobné 
občerstvení a vyrazil do Karlo-
vých Varů.

Projí�děl jsem sice přes Cho-
mutov, ale z časových důvodů 
jsem se tam nemohl zastavit. 
Kamencové jezero znám a vím, 

Ji� notně unaven jsem se ode-
bral přes hřeben Slavkovského 
lesa do Michalových Hor, oázy 
klidu v blízkosti ligových latifun-
dií (míněna Liga lesní moudrosti, 
pozn. red.) na Kosím potoce, kde 
jsem přespal u kamarádů, a ráno 
honem do Prahy. Čekalo nás pó-
diové vystoupení na Střeleckém 
ostrově a Andělu a potom balení 
prezentace Ligy. Čtyři aktivní dny 
mám za sebou. Jsem rád, �e jsem 
viděl, co jsem viděl a tě�ím se 
na informace od ostatních členů 
představenstva. Je mi jasné, �e 
v 18:00 v neděli nejen skonči-
la Bambiriáda 2008, ale začala 
Bambiriáda 2009. Ale o tom snad 
někdy jindy.

Ale� Sedláček,
předseda ČRDM

foto autor  a archiv bambiriádních 
měst (Polsko, Slovensko, ČR)
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Do Bambiriádních měst se vydali nejen 
zaměstnanci kanceláře ČRDM, ale i členové 
představenstva. Ze svých cest sepsal poznatky 
také Ondřej �ejtka, místopředseda ČRDM. 

Uherské Hradi�tě
Ze v�ech pěti bambiriádních měst, která jsem 

letos nav�tívil, byla v Uherském Hradi�ti nejlep�í 
navigace a plakátová reklama. V pátek dopoledne 
měli na �kolním hři�ti program pro �koly, který 
zaji�ťovali debrujáři. �li jsme se podívat i do 
samotného parku, kde se měla Bambiriáda konat. 
Bylo tam v�echno zatím je�tě ve stadiu příprav: 
malé, ale hezké pódium, na něm u� byla umístěna 
loga partnerů... Ze sdru�ení tam byla skupina 
z České tábornické unie, která provozovala 
lanové lávky, potom jeden �domeček� (dům dětí 
a mláde�, pozn. red.), nízkoprahový klub, debrujáři 
atd. Zároveň jim v přilehlém kině fungovala 
výstava místních sdru�ení. Kromě asi 30 tabulí 
s prezentacemi tam byla i tabule oslavující cenu 
Přístav a jejího laureáta pana Petra Gazdíka, 
starostu obce Suchá Loz. Bambiriádu bych hodnotil 
velmi pozitivně. Bambibod měli hned u vstupu, 
vyvěsili tam i Devatero (míněno tzv. Devatero rad 
České rady dětí a mláde�e pro rodiče při výběru 
mimo�kolních aktivit �a jedna speciální navrch, 
pozn. red.).

Prostějov
Bambiriáda probíhala uvnitř zimního stadiónu, 

prý proto, �e jim loňský liják zničil expozice� 
Uvnitř se prezentovaly předev�ím dva místní DDM; 
kromě nich zde byli je�tě skauti, místní hvězdárna, 
oddíl korfbalu a dále městská i republiková 
policie, hasiči, záchranáři. Stolek s označením 
Bambibod zde byl, ale fungoval spí� jako místo, 
kde vyměňovali kartičky se splněnými úkoly 
za sladkosti. Na druhý den měli mít �Sportovní 
bambiden� na �kolním hři�ti... Ptal jsem se i na 
dětský parlament, resp. zastupitelstvo � funguje 
tam na velmi solidní úrovni a neustále se roz�iřuje, 
co� je velmi potě�itelné.

Zlín
Největ�í Bambiriáda, na které jsme ten den byl. 

Probíhala na hlavním náměstí a v přilehlém parku. 

Byla tam velká přehlídka Armády ČR, a hlavně 
mnoha klasických sdru�ení. Tomíci, skauti, pionýři, 
Československý zálesák, Mláde� Českého červeného 
kří�e, místní �domeček� apod. Měli obrovské 
pódium s poměrně pestrým programem. Na 
náměstí probíhaly spí� prezentace, v parku potom 
poněkud �akčněj�í� zále�itosti � střelba z laserové 
pu�ky, lanové lávky a jiné. V�ude hrála hudba � na 
pódiu se �ánry střídaly podle právě probíhajícího 

Z cestovních poznámek Ondřeje Šejtky

Prostějov

Prostějov

Zlín
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vystoupení, v parku se z reproduktorů ozývala 
moderna. Velké město � bě�ná, �klasická� velká 
Bambiriáda.

�umperk
Přijeli jsme u� do kompletně zabalené Bambiriády. 

V �umperku se prezentují hlavně dva místní DDM 
a pár dal�ích sdru�ení, také místní nízkoprahový 
klub. Armáda tam měla poměrně solidní stan 
a místní policie měla v rámci Bambiriády �den 
otevřených dveří�. Na pódiu probíhala soutě� 
v hudebních vystoupeních o čokoládový dort. 
�koda, �e jsme nemohli vidět místní Bambiriádu 
v akci�

Zábřeh
To nemělo chybu! Bambiriáda, jak má být 

� a také nejlep�í, jakou jsme ten den viděli. Celý 
park vyplnila �klasická� sdru�ení plus jeden místní 
domeček. Skauti, pionýři, hasiči, Royal Rangers� 
na v�echny spolky si teď nemohu vzpomenout. 
Vypadalo to tam opravdu bezvadně, tak, jak 
to má být. Na malém pódiu celý den probíhala 
vystoupení. Večer udělovali ceny hvězdám Zábřehu 
� dětem s nějakým speciálním nadáním a podobně. 
Zábře�ská Bambiriáda uvítala i zahraniční náv�těvy: 
zúčastnily se jí svými vystoupeními skupiny 
ze Slovenska, Polska a Maďarska. Ředitelka 
Bambiriády byla během na�í náv�těvy na zasedání 
dětského parlamentu, resp. zastupitelstva� 

Moje dojmy jsou moc pozitivní, mají ode mě 
jedničku s hvězdičkou.

Ondřej �ejtka, 
místopředseda ČRDM

foto z archivů bambiriádních měst

Zábřeh

�umperk

Zábřeh

Zábřeh
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Okolo čtvrt milionu lidí se nechalo oslovit hes-
lem NESTŮJ, POJĎ SE PŘIDAT! MÁ� PRÁVO MÍT 
KAMARÁDY, které provázelo leto�ní, v pořadí ji� 
desátou Bambiriádu. 

V rozmezí čtyř dnů � od 22. do 25. května 2008 
� do některého z bambiriádních areálů ve 
28 městech ČR měly namířeno vět�inou rodin-
né výpravy s men�ími dětmi. Jubilejní podnik, 
uspořádaný tradičně Českou radou dětí a mláde-
�e (ČRDM) měl odezvu i v zahraničí � například 
v sousedním Slovensku se počet �bambiměst� 
z loňských tří zdvojnásobil na �est, přičem� 
v pěti z nich v �ilinském kraji pro�lo podle tam-
ních pořadatelů bambiriádními branami přes 
20 000 náv�těvníků. 

Charakteristickým rysem Bambiriády 2008 byl 
důraz kladený organizátory jednak na fenomén ka-
marádství, a jednak na dostupnost alespoň části 
bohaté programové náplně i handicapovaným ná-
v�těvníkům. Tento aspekt leto�ního ročníku zosob-
ňovala svou prezentací například Nadace Leontinka, 
která pomáhá dětem a studentům ve věku do 25 let 
se zrakovým posti�ením. Její nabídka zahrnovala 
mj. dětské hmatové kní�ky, pomůcky a hračky pro 
nevidomé. Zájemci si mohli také vyzkou�et chůzi se 
slepeckou holí a k dispozici jim byla rovně� imitace 
různých zrakových vad ve formě speciálních brýlí, 
které jim po nasazení naznačily, jak vypadá svět 
zrakově posti�ených; magnetem pro děti byli slepečtí 
pejsci. 

Bambiriádními městy se letos staly: České Budě-
jovice, Děčín, Frýdek-Místek, Havířov, Hradec Králo-
vé, Chomutov, Chrudim, Jaroměř, Jeseník, Karlovy 
Vary, Kladno, Klatovy, Krnov, Liberec, Náchod, Os-
trava, Plzeň, Poděbrady, Praha, Prostějov, Rychnov 
n. Kně�nou, �umperk, Tábor, Třebíč, Třinec, Uher-
ské Hradi�tě, Zábřeh a Zlín. 

Základní osnovu celé akce tvořily jako v�dy ukáz-
ky celoroční činnosti rozličných mláde�nických 
spolků a organizací. Dobrovolníci z těchto sdru�ení 
znovu a znovu trpělivě předváděli nově příchozím, 
co je pro jejich členy a členky tak bě�né: nejrůzněj�í 

hry, soutě�e, zápolení v netradičních sportovních 
disciplínách, tábornické, vodácké a záchranářské 
dovednosti i rozmanité výtvarné aktivity. Mezi ju-
niorská uskupení, jejich� ��ivé expozice� spoluvy-
tvářely typickou bambiriádní atmosféru, patřily 
třeba Mláde� Českého červeného kří�e, Sdru�ení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska, Salesiánské hnu-
tí mláde�e, AFS Mezikulturní programy, Asociace 
malých debrujárů ČR, Liga lesní moudrosti, Dětská 
tisková agentura či Royal Rangers. Součástí infor-
mačního servisu Bambiriády 2008 se stal rozcestník 
www.bambibod.cz, který má slou�it předev�ím rodi-
čům k vyhledávání kvalitních volnočasových aktivit 
pro jejich děti. 

V rámci Bambiriády se ji� tradičně předávaly vý-
roční Ceny ČRDM �Přístav�. Vedení ČRDM ji udělu-
je představitelům veřejné správy a samosprávy za 
významnou podporu mimo�kolní práce s mláde�í. 
Letos ji obdr�elo osm laureátů a laureátek, dal�ím 
deseti nále�í obdobná cena vzta�ená k desetiletému 
výročí vzniku ČRDM. 

Smyslem Bambiriády je připomínat mo�nosti, kte-
ré pro smysluplné trávení volného času nabízejí dět-
ská sdru�ení a zdůraznit i význam tisíců dobrovol-
níků, kteří v nich věnují svůj volný čas mimo�kolní 
výchově nejmlad�í generace. Akce se v řadě míst tě�í 
i podpoře politiků, kteří nad ní přebírají regionální 
zá�tity, jako kupříkladu v Táboře (a Sezimově Ústí) 
hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník či sená-
tor Pavel Eybert, v Plzni hejtman Plzeňského kraje 
Petr Zimmermann, ostravský primátor Petr Kajnar 
nebo uherskohradi�ťský starosta Libor Karásek. 
Čas na Bambiriádu si letos kromě jiných udělali 
také senátorka Alena Gajdů�ková s poslancem Jo-
sefem Smýkalem (Zlín) nebo poslanec Rudolf Kufa 
(Třinec). 

ČRDM
foto Anna Krýslová a Mediastan

Dal�í informace a aktuální zpravodajství z měst 
najdete na www.bambiriada.cz 

Okolo čtvrt milionu lidí navštívilo 10. ročník Bambiriády
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Jak naplnit volný čas mláde�e? Podobně jako 
mnoho dal�ích organizací pracujících s dětmi a mlá-
de�í, pokou�íme se hledat odpověď na tuto otázku 
i my. 

V sobotu 3. května 2008 na střelnici 
v Orlové � Lazech proto organizátoři z 
Asociace víceúčelových základních or-
ganizací technických sportů a činností 
(AVZO) Moravskoslezského kraje spolu 
s kolegy z Rady dětí a mláde�e Morav-
skoslezského kraje (RADAMOK) a Sa-
mostatného kmenového a klubového svazu Dakota 
připravili u� druhý ročník sportovní soutě�e v tre-
fování �Trefa�. A tak soutě�ící házeli �ipkami, vrhali 
míčkem, házeli granátem, stříleli z luku, vzduchov-
ky a malorá�ky na cíl.

U� od rána se na střelnici scházeli mladí účastníci 
a postupně plnili zadané úkoly. Čmoudíci z Asociace 
TOM si celou akci zpestřili tím, �e přijeli z Ostravy 
na kolech. Po absolvování v�ech soutě�ních disci-
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plín obdr�eli na společném nástupu v�ichni účast-
níci pamětní list, odznak AVZO a sladkou odměnu. 
Vítězům jednotlivých kategorií předali diplomy a 
věcné ceny předseda Krajského kolegia AVZO pan 
Ivo Michna a předseda RADAMOK pan ing. Mojmír 
Nováček. Proto�e během dopoledne startujícím v 
pěkném prostředí vytrávilo, se�li jsme se v�ichni na 
závěr u vonící grilované klobásy a přemý�leli, jak 
oslovit je�tě více účastníků z různých mláde�nic-
kých oddílů. 

Jaromír Rem�a,
Komise Rady dětí a mláde�e AVZO

YMCA (Young 
Men´s Christian 
Association) jako 
mláde�nická 
organizace, 
která působí ve 

122 zemích světa, nabízí mno�ství 
příle�itostí pro setkávání mladých 
lidí. Jednou z největ�ích je 
evropský festival, který proběhne 
letos v srpnu v České republice. 

Festival se bude konat ve 
dnech 3. � 9. srpna 2008 v Pra-
ze na Výstavi�ti. 

chybět nebude nabitý program 
plný sportovních, hudebních, 
výtvarných i duchovních akti-
vit, ani prostor pro setkávání se 
s ostatními mladými Ymkaři. Fes-
tival jako takový nebude otevřen 
veřejnosti, ale pouze přihlá�eným 
účastníkům � proto bychom vás 
rádi pozvali na tzv. City Action 
� odpoledne v pra�ských ulicích, 
kde si veřejnost mů�e vyzkou�et 
aktivity, které organizace YMCA 
nabízí a zakusit tak festival na 
vlastní ků�i. City Action proběh-
ne ve čtvrtek 7.8. 2008 na třech 
pra�ských náměstích, Prahou 
budou proudit i netradiční krea-
tivní průvody a jezdit ymkařská 
tramvaj.

V�echny vás srdečně zveme, 

Trefa 2008

a mnohé dal�í aktivity, které bě�-
ně v centru Prahy nepotkáte.

Náměstí Míru:
Hudba a mladí �  koncerty ka-

pel a sborů ( Kingswood Tensing 
(UK), Tensing Czech Republic, 
PULZ (CH), taneční vystoupení 
(SO), Double you (NL), Children 
from the street (UA), výtvarné, 
hudební a pohybové workshopy, 
bubnování, a mnoho dal�ího. 

Ovocný trh:
Sporty � přijďte si zasportovat 

v centru Prahy nebo se trochu 
sportu přiučit � hrajeme street-
ball, fotbal a volejbal, ale i méně 
známé sporty � jako třeba indiaku 
a korfbal.

Celý program vyvrcholí na Ná-
městí Míru od 18:00 hod., kde 
vystoupí: IRA LOSCO (Malta) � ví-
tězka Eurovize; Oulun Frookynat 
(Finsko) � dívčí pěvecký sbor; So 
double (NL) � taneční skupina; 
Ten Sing (UA) � pěvecko-taneč-
ní skupina; Boudapsova (CZ) 
� hardrock Brno.

Více informací naleznete na 
stránkách www.ymca.cz nebo 
www.ymca2008.com

Julie Nepustilová

abyste se při�li podívat na tema-
ticky zaměřená náměstí:

Karlovo náměstí:
Děti � rumunské loutkové di-

vadlo, aerobic pro děti, výtvarné 
dílny, pohádkový les a mnoho 
dal�ího, co nabízejí mateřská cen-
tra YMCA pro veřejnost.

Skaut & outdoor � velká lezec-
ká vě�, teepee, podsadové stany, 
soutě� ve stavbě vě�í z přepravek 

YMCA Europe festival bude v Praze
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Na internetových stránkách 
www.stophazardu.cz byla dne 
26. května 2008 spu�těna elek-
tronická petice Za regulaci ha-
zardu v České republice. Jejím 
hlavním cílem je propojit a zakti-
vizovat lidi, kteří chtějí poukázat 
na benevolentní a nezodpovědný 
přístup České republiky v této ob-
lasti. Česká rada dětí a mláde�e, 
stře�ní organizace pro sdru�ení 
v oblasti práce s dětmi a mláde�í, 

čítající kolem 200 000 individuál-
ních členů v bezmála 100 sdru�e-
ních, se stala jedním z iniciátorů. 

Současná situace na stále se 
roz�iřujícím trhu s hazardními 
hrami v České republice se mění 
v epidemii. V posledních letech 
zde bylo prosázeno přes 100 mili-
ard korun ročně. ČR stala rájem 
hazardu � zemí s největ�ím po-
čtem zaregistrovaných heren na 
světě. 
Českým zákonodárcům se při-

tom dlouhodobě nedaří prosadit 
legislativní změny, které by zajis-
tily omezení hazardního průmyslu 
a zároveň reagovaly na technický 

rozvoj v této oblasti. V posledních 
letech byly několikrát z různých 
úrovní učiněny pokusy novelizo-
vat zákon o loteriích, které skon-
čily neúspěchem. 

Uvědomujeme si svou zodpo-
vědnost za současnost i budouc-
nost na�ich měst a zvlá�tě mla-
dých lidí, kteří v nich �ijí. Proto�e 
ka�dým dnem, kterým toto ře�ení 
odkládáme, nám přibývají problé-
my, jejich� ře�ení budeme muset 
jednou draze zaplatit. 

Bli��í informace na stránkách 
www.stophazardu.cz

Kancelář ČRDM

ČRDM proti hazardu

Zúčastněte se soutěže Má vlast v srdci Evropy 
spolupráci se zahraničními partne-
ry. V předchozích letech se usku-
tečnily ji� dva ročníky. 

3. ročník soutě�e bude 
probíhat od 1. března do 
15. října 2008.
Soutě� je vyhla�ována v osmi 
různých tematických kategoriích 
od prostého mapování památek, 
přes jejich propagaci a� po reálnou 
záchranu. Kromě toho je členěna 
do tří kategorií podle věku autorů 
prací a mohou se jí zúčastnit 
jednotlivci i kolektivy. 

Pravidla soutě�e i přihlá�ku 
najdete na webových 
stránkách soutě�e: 
www.adam.cz/mavlast. 

Není vám lhostej-
né, jak na�e země 
vypadá? Chcete 
se v ní cítit dobře? 
Chcete, aby pa-
mátky nechátraly 
a aby je nikdo ne-
ničil? Není vám lhostejné, jak se 
v na�í zemi cítí na�e děti a mladí 
lidé? Myslíte si, �e by bylo dobré, 
aby i oni dokázali svoje če�ství 
proměnit v uvědomělou péči o na�e 
kulturní dědictví?

Právě k tomu chce motivovat 
zejména mladou generaci soutě� 
s názvem �Má vlast v srdci Evro-
py � poznej ji a chraň�. 
Vyhla�uje ji Česká rada dětí 
a mláde�e a Památková komora ve 
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Zástupci mládeže z Izraele navštívili ČRDM
Na dvoudenní náv�těvu České 
republiky přijelo koncem dru-
hého červnového týdne v dopro-
vodu zahraničního pracovníka 
Německého spolkového kruhu 
mláde�e pět zástupců izraelských 
mláde�nických organizací. Cílem 
setkání bylo vyměnit si s českými 
kolegy cenné informace a zku�e-
nosti. �Ačkoli jsou Izrael a Česká 
republika velmi rozdílné země, 
zjistili jsme, �e na poli dětských 
a mláde�nických organizací ře�í-
me víceméně podobná témata,� 
sdělila paní Irit Brook, ředitelka 
sekce mláde�nických hnutí na 
izraelském Ministerstvu �kolství. 
Jedná se předev�ím o mo�nosti 
Þ nancování z jiných ne� státních 
zdrojů a samozřejmě také o mo�-
nost spolupráce s podobnými za-
hraničními organizacemi. 
Zastře�ující izraelské hnutí dětí 
a mláde�e (Council of Youth 

Movements) sdru�uje 15 organi-
zací, kterým společná platforma 
zaji�ťuje vět�í informovanost a 
následná společná spolupráce se 
státními orgány funguje mnohem 
lépe. Nejpočetněj�í mláde�nickou 
organizací v Izraeli je skautské 
hnutí. Mezi hlavní aktivity izra-
elské mláde�e patří stejně jako u 
nás letní tábory. �Izraelskou spe-
ciÞ kou jsou tzv. monkey campy 
� tábory, které jsou budovány na 
vodě,� uvedla dále Irit Brook. Děti 
zde pobývají vět�inou v dvoutý-
denních turnusech. 
Mezinárodní schůzky na půdě 
České rady dětí a mláde�e se 
zúčastnili také zástupci česko-
-německého sdru�ení Tandem. 
Jednalo se o mo�nosti propojení 
jednotlivých organizací a o na-
vázání česko-německo-izraelské 
spolupráce. �Je nutné setkávat 
se a diskutovat, důle�ité je také 

zvá�it mo�nost společných semi-
nářů a dal�ích aktivit,� řekla dále 
Brooková. �Izrael�tí kolegové se 
zajímali o mo�nost studijní cesty 
do České republiky např. bě-
hem Bambiriády 2009 ve spojení 
s připravovaným Youth Eventem, 
který se uskuteční rovně� v létě 
pří�tího roku,� uvedla pro infor-
mační server www.adam.cz ředi-
telka kanceláře České rady dětí 
a mláde�e Michaela Přílepková. 
Předpokládané česko-německo-iz-
raelské setkání zástupců zastře-
�ujících mláde�nických organizací 
jednotlivých států proběhne tedy 
zřejmě v létě 2009.

Jana �edivcová
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co� bylo přesně podle na�ich plá-
nů. Dále jsme stihli upravit bu-
doucí táborovou louku v nádher-
né lokalitě �U mlýnků� k obrazu 
svému, domluvit výrobu podsad 
u zdej�ího truhláře, navázat kon-
takty s místními a spoustu dal-
�ích nezbytných věcí.

Z Banátu jsme odjí�děli neradi, 
s dobrým pocitem a plni nev�ed-
ních zá�itků. Je ale pravda, �e 
před sebou je�tě máme náročnou 
cestu k tomu, aby se připravova-
ný tábor opravdu povedl. Teď u� 
mů�eme jen věnovat co největ�í 
úsilí na nachystání kvalitního 
programu, doladit v�echny zbýva-
jící logistické problémy a potom 
doufat, �e v�echno klapne tak, 

jak má a přihlá�ené děti na tá-
bor skutečně pojedou a u�ijí si to 
tam, stejně jako my. Také doufá-
me, �e se nám zde podaří navázat 
osobní kontakty a dát základ pro 
spolupráci i do budoucna. Tím 
by se nám, Čechům �ijícím ve své 
vlasti, mohla poodhalit kapitolka 
dějin, o které se v na�ich �kolách 
příli� neučí a která má pro nás 
kouzelný a� dobrodru�ný nádech.

Je je�tě nutno dodat, �e tábor, 
do kterého své dobrovolnické síly 
vkládají tomíci, bude podpořen 
z prostředků na�eho mateřského 
ministerstva �kolství.

Veronika Králová � Česílko, 
TOM Průzkumník, Ostrava

foto Tomá� Novotný

Banát aneb Tábor v devatenáctém století
Banát je  jeden z rumunských 

krajů. Je to i pohoří, rozkládající 
se v jihozápadní části Rumunska, 
v místě, kde Dunaj tvoří hranici 
se Srbskem. Kromě krásné příro-
dy, rozsáhlých bukových pralesů 
nebo krasových jevů sem české 
turisty přitahuje je�tě něco jiné-
ho. Tím �něčím� je �est vesnic, 
které zde před více ne� sto osm-
desáti lety zalo�ili Če�i, přicháze-
jící za prací. České tradice, zvyky 
a jazyk tam od té doby zůstaly 
zakonzervovány, a tak si nyní 
mů�eme vychutnat pravou at-
mosféru devatenáctého století se 
v�ím v�udy, včetně domácího jíd-
la, přátelských, česky mluvících 
obyvatel a suchých záchodů.

A právě pro děti zdej�ích oby-
vatel se Asociace TOM rozhodla 
uspořádat dva turnusy klasic-
kého stanového letního tábora. 

Organizovat je budou dva oddíly 
� Dakoti z České Lípy a TOM Prů-
zkumník Ostrava. Z toho důvodu 
jsme se my, zástupci těchto oddí-
lů, a také předseda asociace tomí-
ků  Tomá� Novotný a woodcrafter 
Ale� Sedláček vydali do Banátu ji� 
potřetí, tentokrát deÞ nitivně doře-
�it organizační zále�itosti, a hlav-
ně uspořádat mezi dětmi nábor 
na jednotlivé turnusy.

Během čtyř dnů jsme objeli tři 
vesnice a v ka�dé z nich jsme pro 
děti připravili zdolávání nízkých 
lanových překá�ek a také jednu 
vysokou, jako ukázku na�í čin-
nosti a ochutnávku toho, co se 
bude na táboře dít. Malí krajani 
se myslím hodně vyřádili, bylo 
vidět, �e i přes počáteční nesmě-
lost se opravdu baví, tak�e tahle 
aktivita rozhodně sklidila úspěch. 
Na�e obavy, �e se nám nepodaří 
tábor naplnit, se na�těstí nevypl-
nily a odpolední náročné obchá-
zení rodičů nakonec přineslo své 
ovoce � do ka�dého turnusu se 
nám přihlásilo okolo dvaceti dětí, 
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