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     úvodem

Nervózně přešlapuji na autobu-
sovém nádraží a pozoruji hodin-
ky, na kterých se snad zastavil 
čas. Kluci přijedou až za dvacet 
minut, ale já tu „pro jistotu“ už 
straším. Co kdyby náhodou... 
Ani dneska nemám jistotu, že už 
měl na tu výpravu jet. Celou noc 
oči starostlivě pozorovaly teplo-
měr a myšlenky pluly k synovi. 
Ráno jsem dala na stůl jeho hr-
neček a oběd mi ani nechutnal.

Vystupuje usměvavý, špinavý 
a tak nějak celkově ulepený... 
Nadšený hlasitě křičí, jak Daník 
zlobil, že Beruška trhala pampe-
lišky, Kotě vařila guláš a Klíšťák 
je učil vtipy. „Mami, a Daník ty 
pampelišky Berušce snědl,“ poví-
dá mi mezi rychlým obejmutím. 
Nechápu, jak může dítě pozřít 
něco takového, starostlivě se tedy 
ptám „A co na to řekl Golem?“ 
Opálený Vojta se smíchem za-
kucká a pak pronese: „Golem mu 
řekl – Dobrou chuť!“ 

Z autobusu už vystoupil zby-
tek party a nakonec také Golem, 
který nese i Vojtovu krosnu. Při-
padá mi, že oddílový vedoucí má 
nervy ze železa, pro vtipnou kaši 
si došel třikrát a jeho cit pro klid 
a pohodu by se měl předepisovat 
na každé preventivní prohlídce. 
Kde se berou takoví jedinci, kteří 
hned nekřičí, nervou dítěti rost-
linu z úst, ale počkají, až samo 
zjistí, že je fakt hnusně hořká? 
Netuším, jak takové lidi poznat 
na první pohled, ale vím, kde se 
každý rok prezentují. Té akci se 
říká Bambiriáda.

Potkáte tam šílence, kteří po-
staví děti ke kádi, k proudnici, 
k rozdělovači i ke stroji a učí je 
práci hasičů. Další machři vy-
světlují dopravní předpisy, učí 
morseovku, předvádějí bojové 
umění. Narazíte i na kaskadéry, 
kteří berou děti na vodu, pod 
stan, do hor i na skály. Někteří je 
učí mluvit do rádia, myslet eko-
logicky, věřit přírodě, poznávat 
sám sebe.

Když procházíte bambiriádním 
územím, vidíte spokojené děti. 
Letáčky si bere jen jejich dopro-
vod, ony samotné si vše chtějí 
osahat, vyzkoušet a prožít. Chtějí 
tak ukázat tátovi a mámě, že 
zvládnou  pádlovat, zpívat, bo-
jovat, rozdělávat, mluvit, hasit, 

vytvářet…, a to všechno bez je-
jich pomoci. Ratolesti nám prostě 
utečou do kolektivu, který drží 
pevně v rukou jiný dospělý člo-
věk – říkejme mu třeba vedoucí. 

V pořadí jedenáctá Bambiriá-
da ukázala  činnost občanských 
sdružení dětí a mládeže a středi-
sek volného času. Splnila i další 
úkol – osobně představila lidi, 
kteří za vším stojí a kteří by měli 
dostat důvěru rodičů. Takovou, 
že jim bez výhrad (tedy to je nad-
sazený výraz...) předají svá dítka 
a dovolí tak zásah do výchovy, 
myšlení, ideálů a života vůbec. 

Z vlastní zkušenosti vím, že 
cesta k první samostatné výpravě 
je pro starostlivého rodiče těžká 
a nejraději bych se do krosny 
tajně přibalila. Přemýšlím, zda 
Golem kontroluje suché ponožky, 
zvládá Vojty nálady, drží ho před 
spaním za ruku a pomáhá mu 
nacpat veliký spacák do malého 
obalu. Předbrečím si fakt, jak 
moc se bude dítěti stýskat a tajně 
doufám, že už nikdy nebude chtít 
nikam vyrazit. Opak je pravdou, 
a může za to ten vedoucí.

Dokázal z cizích kluků utvořit 
druhou rodinu. Naučil je půjčo-
vat si svetr na spaní, když věci v 
krosně propršely. Vysvětlil jim, 
že opečený chleba je taky večeře, 
když si salám snědli cestou. Usu-
šil jejich boty u krbu v hájence 
a starostlivé matce poslal SMS: 
„Vojta je v pohodě.“ 

 Hořké pampelišky

Pokud tedy letošní Bambiriáda 
„ukecala“ další rodiče a ti pošlou 
své děti do oddílu, sdružení, stře-
diska a všude tam, kde je bude 
strážit dobrý vedoucí – měla svůj 
smysl. 

Marie Molková – Hromča
foto Radka Páleníková

 

Témata Archy

1. Zimní spánek – 
to nám nehrozí

2. Fundraising v oddíle

3. Předsednictví EU 
a mládež

4. Bambiriáda 2009 
(dvojčíslo)    

5. Sbohem, prázdniny 
– vítejte nováčci           

6. Nebýt jen „kroužkem, 
kde si děti hrají“     

7. Přírodě ku prospěchu       

8. Netradiční aktivity 
pro děti

Uzávěrky: 

30. 1.

17. 3.

23. 4.

22. 6.

20. 8.

1. 10.

3. 11.

1. 12.

Archa  2009 
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Letošní, v pořadí již jedenáctý ročník známé 
Bambiriády, pořádané Českou radou dětí a mlá-
deže (ČRDM), slavnostně zahájila ve čtvrtek 
4. června 2009 na pražském Střeleckém ostrově 
manželka prezidenta republiky paní Livia Klau-
sová. V krátké úvodní řeči ocenila práci lidí 
z rozmanitých mládežnických organizací, kteří 
se starají o užitečné naplňování volného času 
dětí. Bambiriádu přitom označila za největší 
přehlídku toho, čím se děti ve svém volném čase 
zabývají – nebo by se zabývat mohly. 

„Všem dětským návštěvníkům letošní Bambiriády 
přeji, aby v té široké nabídce možností, jak trávit 
volný čas – nejen během školního roku, ale i během 
prázdnin – nalezli ty správné vedoucí oddílů, kama-
rády,“ dodala paní Livia Klausová.

V doprovodu předsedy ČRDM Aleše Sedláčka, 
ministra pro lidská práva Michaela Kocába, první 
náměstkyně ministryně školství Evy Bartoňové 
a dalších hostů si pak prohlédla bambiriádní areál. 

Živě se přitom zajímala 
o ukázky programové 
náplně dětských sdružení. 
Kromě Prahy letos v době 
od 4. do 7. června ožijí 
bambiriádním ruchem 
Beroun, Brno, České 
Budějovice, Chomutov, 
Chropyně, Chrudim, 
Jihlava, Karlovy Vary, 
Liberec, Náchod (s 
pobočkou v Rychnově 
nad Kněžnou), Ostrava 
(s pobočkami Havířov, 
Frýdek-Místek, Třinec), 
Plzeň, a Zábřeh. 

Aleš Sedláček při slav-
nostním zahájení zmíněné 
celostátní akce poukázal 
na to, že ČRDM v součas-
nosti zastřešuje 96 člen-
ských sdružení, respektive 

na 200 000 individuálních členů. Připomněl též 
motto letošního ročníku Bambiriády: „Nás se to 
týká“. Heslo dal do souvislosti jednak se stejno-
jmenným preventivním projektem ČRDM, a jednak 
se snahou čelit apatii určité části naší mladé gene-
race. „Je čím dál tím větší počet mladých lidí a dětí, 
kteří programově nechtějí dělat nic; už ani počítače 
pro ně nejsou tak zajímavé, jako byly,“ podotkl ředi-
tel Bambiriády Aleš Sedláček. Jak dovodil, „je třeba 
poskytovat ještě více informací o tom, jaké jsou mož-
nosti trávení volného času.“ 

Další význam uvedeného motta představuje i hu-
manitární dar – učební pomůcky a vybavení včetně 
počítačové techniky – adresovaný škole v kosovské 
obci Šajkovac. Symbolický šek v hodnotě bezmála 
4000 eur převzal z rukou předsedy ČRDM Aleše 
Sedláčka a jednatele sponzorské fi rmy Offi ce-cent-
rum Tomáše Lišky 1. zástupce náčelníka Generální-
ho štábu generálmajor Ing. Josef Prokš, zastupující 
naši armádu, která se přepravy daru ujala. 

Význam mimoškolní výchovy dětí podtrhl také mi-
nistr Michael Kocáb: „Děti jsou skutečně budoucnos-
tí našeho národa – každého národa – a bez zvláštní 
pozornosti upřené na děti se země nebude vyvíjet 
tak dobře, jako se vyvíjí, když se o budoucnost dětí 
staráme. Dokonce bych řekl, že jedinými skutečnými 
VIP v životě jsou děti,“ pronesl Michael Kocáb. Po-
dobně se vyjádřila i náměstkyně ministryně školství 
Eva Bartoňová. „Uvědomila jsem si, jak je nesmírně 

 Paní Livia Klausová zahájila Bambiriádu 2009

Paní Livia Klausová, manželka prezidenta ČR, 
a Blanka Lišková, projektová manažerka Bambiriády (vlevo)

Předání humanitárního daru pro kosovskou školu v Šajkovaci 
– zleva generálmajor Ing. Josef Prokš, předseda ČRDM Aleš 
Sedláček a Tomáš Liška

Zahájení Bambiriády 2009 
moderovala Lejla Abbasová 
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důležité, že se tady v tomto uskupení setkáváme; tím 
také zároveň vyjadřujeme určitou míru úcty k tomu, 
že se dětem ve volném čase někdo věnuje, a že je zá-
roveň připravuje pro život. Jsem také velmi vděčná, 
že letos máme možnost ukázat při českém předsed-
nictví (v Radě EU), že pracovat s dětmi umíme; máme 
(v tomto ohledu) úžasnou historii a tisíce dobrovolní-
ků, kteří se dětem věnují,“ zdůraznila. 

Evropský kontext letošního ročníku ostatně pod-
trhl i fakt, že se Bambiriáda 2009 koná souběžně 
se dvěma velkými konferencemi svolanými do Pra-
hy: jde o Youth Event, čili konferenci zástupců rad 
mládeže z celé Evropy, a dále o konferenci ředitelů 
odborů zodpovědných za mládež na příslušných 
ministerstvech školství. Účastníci těchto setkání, 
provázení ministryní školství, mládeže a tělovýcho-
vy Miroslavou Kopicovou, ještě před jejím „ofi ciál-
ním“ zahájením Bambiriádu na Střeleckém ostrově 
navštívili a seznámili se tam jak s podstatou, tak 
i s konkrétní podobou celé akce. 

tisková zpráva ČRDM, foto Jiří Majer, 
Radka Páleníková, Marek Krajči a Anna Krýslová

Vážený pane ministře, vážený pane předsedo, 
vážené dámy, vážení pánové, milé děti, vzácní hosté,

s potěšením jsem převzala záštitu nad letošním jedenáctým ročníkem 
Bambiriády, která je, jak už bylo řečeno, největší přehlídkou pro mě 
toho, čím se děti zabývají nebo by se mohly zabývat ve svém volném 
čase. Vím, že loňskou Bambiriádu navštívilo téměř čtvrt milionu lidí, 
byli to především děti a jejich rodiče. Jsem ráda, že letos tu mohu 
být s vámi a že mohu spolu s vámi ocenit práci lidí, kteří se věnují 
vám, dětem. Práci lidí, kteří se snaží o smysluplné, užitečné a dětem 
prospěšné naplnění volného času, a tím pomáhají rozvíjet osobnost 
dětí a formovat jejich charakter. Všem dětským návštěvníkům letošní 
Bambiriády přeji, aby v té široké nabídce možností, jak trávit volný 
čas nejen během školního roku, ale i během prázdnin, nalezli ty 
správné vedoucí oddílů, kamarády. Všem organizátorům letošní 
Bambiriády přeji spokojené dětské i dospělé návštěvníky – a vám 
všem, kteří se ve svém volném čase věnujete dětem, bych chtěla vyjádřit svůj obdiv a poděkování. 

Vážené dámy, vážení pánové, milé děti,
je mi ctí, že mohu prohlásit letošní Bambiriádu 2009 za zahájenou.

(Úvodní proslov paní Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky 
při slavnostním zahájení jedenáctého ročníku Bambiriády)

Předseda ČRDM Aleš Sedláček  předává kytici na uvítanou
paní Livii Klausové, manželce prezidenta ČR 

Ministryně školství Miroslava Kopicová 
dostala květiny od účastníků Youth Eventu

Bambiriádní hosté – zleva: Eva Bartoňová, Aleš Sedláček, 
Livia Klausová, Michael Kocáb a Josef Prokš



6

Česká rada dětí a mládeže 
(ČRDM) udělila již poosmé Cenu 
Přístav, určenou vybraným 
zástupcům veřejné správy a sa-
mosprávy za jejich významnou 
podporu mimoškolní činnosti 
s dětmi a mládeží. 

Za to, že k jejímu rozvoji přispěli 
nad rámec svých běžných pracov-
ních povinností, převzali výroční 
Cenu Přístav 11. června 2009 
čtyři laureáti. Jsou jimi okříšský 
starosta Josef Kula, křivoklátský 
starosta Milan Naď, pacovský 
starosta Lukáš Vlček a vedoucí 
odboru školství na ostravském 
magistrátu Marta Szücsová. 
ČRDM zároveň udělila i jednu 
mimořádnou Cenu Přístav, a sice 
náměstkyni pražského primátora 
Marii Kousalíkové. 

Podle regulí, jimiž se udělování 
Ceny Přístav řídí, mohou kandi-
dáty na ni navrhnout alespoň tři 
občanská sdružení dětí a mláde-
že nebo DDM a SVČ (Domy dětí 
a mládeže, Střediska volného 
času). Ocenění má podobu ručně 
malované „trosečnické“ láhve, 
v níž je uloženo emotivní posel-
ství. Mezi letošními navrhovateli 
byli mj. členové TOM Krokodýl 
Ostrava, Pionýrská skupina Ka-
marádi cest Okříšky, Děti Křivo-
klátska či TJ Sokol v Okříškách. 

Smyslem Ceny Přístav, kterou 

ČRDM uděluje již od roku 2002, 
je upozornit na dobré zkušenosti 
z komunální politiky. Symbo-
lické ocenění konkrétním před-
stavitelům této sféry může být 
chápáno i jako jejich povzbuzení 
do další práce, respektive násle-
dováníhodný příklad pro ostatní. 
V uplynulých letech se držiteli 
a držitelkami Ceny Přístav stali 
kromě jiných třeba Petr Bratský 
(2002, starosta Prahy 13), Petr 

 ČRDM udělila pěti laureátům Cenu Přístav

 představujeme/rozhovor       rozhovor

Halada (2003, starosta Kamýku 
nad Vltavou), Sylva Sládečková 
(2004, koordinátorka prevence 
kriminality Obvodního úřadu Os-
trava–jih), Miroslava Smolíková 
(2006, vedoucí oddělení dětí, mlá-
deže a tělovýchovy Královehradec-
kého krajského úřadu) nebo Petr 
Gazdík (starosta obce Suchá Loz, 
2008). 

tisková zpráva ČRDM
foto Jiří Majer

Rozhovor s laureátem Ceny Pří-
stav 2009, starostou městysu Kři-
voklát Mgr. Milanem Naděm

Jak jste prožil vlastní dět-
ství? 

Dětsví jsem prožil krásně v zaje-
tí dobrodružné literatury. Všech-
no jsme s kamarády zkoušeli 
realizovat. Bavilo mě vše, co se 
týkalo přírody, sportu. Naštěstí 
v naší době nebyly počítače a vi-
dea, proto jsme trávili venku vše-
chen svůj volný čas. Mámy nás 
hledaly mnohdy potmě, aby nás 
zahnaly domů.
Byl jsem v Pionýru, dělali jsme 
výlety i na kolech, sbírali kaštany 

pro zvěř a jezdili na letní tábory. 
Měli jsme fajn vedoucí, ale hlavně 
jsme se uměli zabavit sami. Dneš-
ním dětem to však chybí, jsou 
příliš konzumní. To je chyba nás 
dospělých. Nemáme na ně čas, 
proto jsou jim podsouvány různé 
berličky v podobě drahých hraček 
a podobně. 

Vedl jste nějaký kolektiv dětí 
a mládeže i v mládí, nebo Vás 
k tomu přivedlo až působení 
na škole? 

Vždy jsem se nějak podílel 
na práci s dětmi. Ofi ciálně jsem 
žádný oddíl nevedl. Když jsem 
dosáhl dospělého věku, pomáhal 

jsem třeba jako dospělák při škol-
ních výletech na základní škole. 
Pořádali jsme s kamarádem dět-
ské dny pro místní mateřskou  Stojí za to se dětem věnovat...

Laureáti Ceny Přístav 2009 (zleva): Marta Szücsová, Milan Naď, Marie 
Kousalíková, Lukáš Vlček, Josef Kula
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školku. Získali jsme tehdy i pod-
poru podniku, u kterého jsme 
pracovali. Po nástupu na učitel-
ské místo na Kladně jsem organi-
zoval pro svoje kluky ze třídy pa-
rádní výlety do Slovenského ráje. 
Moc mi pomáhalo, že jsem se svý-
mi rodiči díky tátovu zaměstnání 
poznal velkou část tehdejšího 
Československa. 

Pořádáte tábory pro děti 
z Křivoklátska. Kolik let už to 
děláte? 

Naše tábory mají dlouhou histo-
rii. Nejprve to byly dětské tábory 
pro zaměstnance lesnických uči-
lišť. Potom se odbory, které tábor 
pořádaly, v roce 1995 zrušily, 
a my jsme zůstali bezprizorní. 
Protože jsme chtěli zachovat celou 
myšlenku a fi lozofi i tábora, včetně 
nás, party vedoucích, museli jsme 
najít cestu, jak vše zlegalizovat. 
Tak vzniklo naše Občanské sdru-
žení Dětský tábor, jako nezisková 
organizace. V té době to nebylo 
tak běžné jako dnes. 

Můžete nám ty tábory nějak 
přiblížit? Podle fotek tam jezdí 
každoročně spousta dětí a mla-
dých lidí – čím jsou pro ně ty 
tábory tak zajímavé? 

Kapacita tábora je cca 100 dětí, 
podle tábořiště. Jsme zcela sobě-
stační v provozu, včetně kuchyně 
i uklízečky. Teď se pochválím. 
Na náš tábor se vrací každý rok 
80% našich dětí, protože ti ne-
starší už jet nemohou. Na jejich 
doporučení přicházejí další kama-
rádi, bohužel musíme z kapacit-
ních důvodů ty poslední odmítat. 
Z nejstarších dětí si vybíráme bu-
doucí vedoucí. Tábory jsou hra-
vé, každý tábor je vždy zaměřen 
celotáborovkou na určitou oblast. 
Koneckonců, na našich webových 

stránkách máme celou naši histo-
rii. Každý detail tábora je propra-
cován. Děti se nenudí ani hodinu, 
proto se jim s námi tábor líbí. 
Tábor dělají dospěláci, a ty máme 
nejlepší. Jezdí kvůli dětem a také 
kvůli sobě, ne kvůli penězům.Ty 
u nás stále ještě i v dnešní ko-
merční době nehrají žádnou roli. 

Podílíte se osobně i na jiných 
akcích pro děti a mladé lidi 
u Vás v kraji? 

Do okresu se mi podařilo při-
vést Adaptační kurzy pro 1. roč-
níky středních škol. Teď jako 
starosta nemám na další činnosti 
čas. 

Co děláte pro děti a mladé 
lidi ne jako hlavní vedou-
cí tábora, ale jako starosta 
Křivoklátu? Považujete něco 
za úspěch? 

V poslední době je to určitě vy-
budování dětského hřiště v par-
ku na Křivoklátě. Stálo to hodně 
úsilí. Podařilo se dát dohromady 
jednak peníze, ale hlavně lidi, to 
vše s pomocí občanského sdruže-
ní Děti Křivoklátska. Žáci SOUL 
Písky s učiteli odborného výcviku 
pomohli odborně, stavební fi rma 
poskytla mechanizaci. Tátové 

a mámy s dětmi nenechali celou 
realizaci na holičkách a svou dob-
rovolnou brigádní činností dotáhli 
celou akci do zdárného konce. 
Dětem předali hřiště Mikuláš 
a andělé s čerty minulý rok.

Máte nějaké životní krédo? 
Nevím, zda je to životní krédo. 

Děti jsou velmi vděčné za proje-
vený zájem ze strany dospělého 
a stojí za to se jim plně věnovat, 
zvlášť v dnešní uspěchané době. 
Největší odměnou pro mne bývá 
bezelstný šťastný úsměv dětí, 
když se jim líbí to, co jsme pro ně 
vymysleli a zrealizovali. Děti jsou 
bezprostřední a mně je s nimi 
a pro ně dobře. 

Co pro Vás znamená udělení 
Ceny Přístav? 

Jak víte, jsem teď starostou, 
a to je práce, kde není moc oka-
mžiků radosti. Právě když jsem 
obdržel vaše pozvání k předání 
ceny, byl jsem moc dojat, proto-
že v práci ne vše klapalo tak, jak 
bych si představoval. Nejdříve 
jsem kamarádům řádně vyčinil, 
že si takové ocenění nezasloužím, 
ale uvnitř mne to krásně pohladi-
lo duši. Uvědomil jsem si, že mám 
kolem sebe lidi, kteří vidí a vní-
mají druhého člověka. Ceny „Pří-
stav“ si moc vážím, je to pro mne 
záležitost srdce.
Každá akce, která je nezištně 
pořádána pro děti, je moc fajn, 
Bambiriádu nevyjímaje. 

Na závěr mám jedno velké nespl-
nitelné přání: aby mi bylo o něko-
lik let méně a mohl jsem pro děti 
ještě vymýšlet a realizovat tábory 
i jiné akce. Moje žena sice tvrdí, 
že nestačím ani zestárnout, pro-
tože žiji jejich problémy a vymýš-
lím ptákoviny, ale čas se zastavit, 
bohužel, nedá. 

ptala se Michala K. Rocmanová
foto archiv Milana Nadě 

a Jiří Majer

redakčně kráceno (celý text je 
uveřejněn na www.adam.cz)

Milan Naď jako faraon Ursus Veliký, 
tábor 2005 Milan Naď jako hradní pán pasuje 

táborníky na rytíře, tábor 2006

Milan Naď jako Viking Björn a paní 
jeho domu Freydís, tábor 2007

Milan Naď na táboře 2006
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 Další „Kniha k dětským právům“
V letošním roce tvořil Národní 

parlament dětí a mládeže (NPDM) 
na pražské Bambiriádě „u Andě-
la“ další část Knihy k dětským 
právům. Ve stanu NPDM děti 
mohly namalovat obrázek k této 
tematice. Kreslily děti malé i vel-
ké. Všechny obrázky tvoří knihu 
o 343 stranách. Považujeme to 
za velký úspěch, protože počasí 
Bambiriádě v Praze příliš nepřálo.

Nejčastěji děti malovaly právo 
na rodinu, kamarády a vzdělání. 
Velmi oblíbené bylo také právo na 
zvířátko. Všechny obrázky jsou 
jedinečné a moc hezké. Věříme, 
že touto aktivitou jsme přispěli 
k většímu povědomí dětí o Úmlu-
vě o právech dítěte. Obrázky 
z knihy budou nafoceny a zveřej-
něny na internetu. 

Děkujeme všem dětem, které se 
zapojily! 

Obrázek do knihy nám na-
maloval i vítěz druhého ročníku 
SuperStar Zbyněk Drda. Zbyněk 
umělecky ztvárnil právo na jídlo. 
Poté nám na pódiu zazpíval se 
svou kapelou.

I minulý rok na Bambiriádě 
vznikla Kniha k dětským prá-

vům, která má 368 stran, tedy 
o 25 stran více než kniha letošní. 

Obrázky z loňské Knihy k dět-
ským právům byly použity do 
Malé publikace o Úmluvě o prá-
vech dítěte „Mami, tati, znáš má 
práva?“ kterou za přispění MŠMT 
vydala Česká rada dětí a mládeže. 
Autorkou je vedoucí programu 
Participace a předsedkyně Duhy 
Participace Jana Votavová, dále 

se autorsky podíleli Jindřiška 
Rousová a Mgr. Jiří Zajíc. 

Zájemci si mohou o publikaci na-
psat na votavova(at)participace.cz, 
nebo si ji vyzvednout v Ústřední 
kanceláři Duhy, Senovážné nám. 
24, Praha 1.

Národní parlament 
dětí a mládeže – 

Jana Votavová, Jana Šoupalová 

 Beseda s vojáky ze zahraničních misí

V pátek 5. června 2009 se v rámci aktivit Národního 
parlamentu dětí a mládeže uskutečnily dvě besedy s 
vojáky, kteří byli na misi v Afghánistánu. Konkrétně 
dva vojáci ze 102. průzkumného praporu z Prostě-
jova a jeden voják (žena) z 311. praporu, náčelník 
chemické laboratoře v Liberci. Zajímavé informace 
a odpovědi na své otázky se měli možnost dozvědět 

žáci 5. třídy ZŠ Bratří Venclíků z Prahy 9 a členové 
Národního parlamentu dětí a mládeže. Děti ve věku 
mezi 10 a 11 lety nejvíce zajímaly zbraně, uniformy 
a jaké předpoklady by měl mít budoucí voják. Stu-
denty z parlamentu zajímaly odbornější otázky.

Mediastan
foto Anna Krýslová
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Panelová výstava, která byla k vidění na Stře-
leckém ostrově v Praze v době konání známé 
Bambiriády, přiblížila jejím návštěvníkům pro-
středí dětských sdružení. Expozice sestávala 
z více než sedmi desítek stručných profi lů člen-
ských spolků České rady dětí a mládeže (ČRDM) 
a množství fotografi í ilustrujících programovou 
bohatost jejich činnosti. Za zmínku stojí fakt, 
že v podobně ucelené formě se tolik občanských 
sdružení pracujících s dětmi u nás pod jednou 
střešní organizací dosud nepředstavilo. 

Zájemci z řad veřejnosti, pracovníků státní správy 
i zainteresovaných politiků si díky zmíněné expozici 
mohli učinit základní představu o tom, kolik zají-
mavých sdružení v dané oblasti vůbec existuje. Pře-
devším rodiče také viděli, jak rozmanitou nabídku 
volnočasových aktivit určených nejmladší generaci 
vlastně představují. Vedle „zavedených značek“, 
jakými jsou například Junák – svaz skautů a skau-
tek, Pionýr, Asociace turistických oddílů mládeže, 
YMCA či Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
se jim představí i spolky o poznání méně známé. 
Výstavní panely je tak seznámily s činností Royal 
Rangers, Koaly, Klubu Pathfi nder, Velkého vozu, 
Zeměpisné společnosti Morava, Lačhe Čhave, OS 
Gaudolino a mnoha dalších. 

Jednotlivé panely svého druhu unikátní výsta-
vy představily jejím návštěvníkům pestrobarevný 
svět dětských oddílů, družin, skupin, hlídek, kme-
nů a klubů. Nechyběly na ní organizace zaměřené 

na ekologii (Sdružení Mladých ochránců přírody 
ČSOP, Hnutí Brontosaurus), pobyt v přírodě (Liga 
lesní moudrosti, Zálesák, Česká tábornická unie), 
zdravotnickou osvětu a záchranářství (Mládež Čes-
kého červeného kříže, Děti bez hranic), duchovní 
rozvoj osobnosti (Asociace křesťanských sdružení 
mládeže, Kolpingovo dílo ČR), kulturu (Dětské umě-
lecké studio Milevsko) a třeba i mediální výchovu 
(Dětská tisková agentura). „Snažíme se, aby z na-
šich dětí ve sdruženích vyrostly osobnosti, které 
budou umět prosadit svá přání a budou připravené 
nést odpovědnost za jejich uskutečnění. Zároveň to 
budou lidé citliví, upřímní a pracovití. Služba dru-
hým bude pro ně samozřejmostí,“ shrnul předseda 
ČRDM Aleš Sedláček. 

zdroj: tisková zpráva ČRDM
foto Radka Páleníková

 Panelová výstava představila desítky sdružení

 Bambiriádní pexeso
Organizátoři pražské Bambiriády 2009 připravili 

pro děti v rámci doprovodného programu zajímavou 
aktivitu. Jednalo se o hru, při které mohli účastníci 
uplatnit své znalosti a všeobecný rozhled. Celobam-
biriádní hra měla jednoduchá pravidla. Při vstupu 
do areálu děti dostaly sešit s políčky pro razítka. 
Kdo správně zodpověděl otázku týkající se význam-
né osobnosti z české historie i současnosti, získal 
do onoho políčka v sešitě razítko. Ve chvíli, kdy se 
soutěžícímu podařilo nashromáždit 15 razítek, ob-
držel jako cenu unikátní pexeso.

A čím je toto pexeso tak jedinečné? Jednak tím, 
že bylo připraveno speciálně pro tuto hru. Nejvíce 
pak ale tím, že jsou na něm vyobrazeny právě ony 
významné osobnosti České republiky. Hra byla spo-
jena též s přehlídkou sdružení pracujících s dětmi 
a mládeží, která se konala přímo na Bambiriádě. 

Každé ze sdružení mělo přidělenu jednu význam-
nou osobnost. Před stanem každého takového spol-
ku byla umístěna cedule s fotografi í dané osobnosti, 
její životopis a také soutěžní otázka.

Organizátoři do soutěže vybrali osobnosti z histo-
rie i současné umělce a sportovce, kteří významným 
způsobem proslavili naši vlast. Zařadili tak mezi ně 

na jedné straně například Jana Husa, J. A. Komen-
ského nebo Karla IV. a na straně druhé Karla Gotta, 
Bořka Šípka či Barboru Špotákovou.

Mimochodem, věděli jste, že slovo pexeso je čes-
kého původu? Údajným autorem tohoto slova je 
malíř Miloš Nesvadba, který namaloval první české 
pexeso. Hra se původně jmenovala „PEKelně SE 
SOustřeď“ – odtud PEKSESO. Spojení hlásek KS se 
pak pouze vyměnilo za písmenko X a PEXESO bylo 
na světě. Právě z toho důvodu, že má pexeso české 
kořeny, vybrali jsme jej jako cenu do naší hry. 

Mediastan
foto Radka Páleníková
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Před zhruba třemi lety jste 
převzal také funkci starosty 
města Pacova. Tenkrát Vám, 
jestli to mohu prozradit, bylo 
pouhých 24 let. Setkal jste se 
někdy kvůli Vašemu nízkému 
věku s despektem ze strany 
kolegů nebo obyvatel Pacova?

Nemyslím si, že by věk byl ně-
jakou překážkou. Přeci jenom já 
v Pacově ‚dělám do fotbalu, at-
letiky, hokeje‘, ochotničím tam, 
navštěvoval jsem tamní turistický 
oddíl, takže v Pacově znám hod-
ně lidí. Tito lidé zase na druhou 
stranu měli možnost poznat, že 
jsem takový, že když se do věci 
‚zakousnu‘, tak mám takový ten 
‚tah na bránu‘, že dokáži věci 
organizovat a dávat lidi dohroma-
dy. Ono na té komunální úrovni, 
když lidem už od mladšího věku 
ukážete, že chcete něco dělat, jste 
aktivní, tak pak věk není pro-
blém. Chce to se snažit.

Jaká je u Vás v Pacově podle 
Vašeho názoru současná mlá-
dež?

No, v řadě případů hodně ne-
vycválaná (pousmání). Ale zase 
na druhou stranu, Pacov je úžas-
ný v tom, že má celkem rozvinu-
té spolkové prostředí, že je tam 
hodně spolků, a to jak v kultur-
ní oblasti – ať už to jsou různé 
folklorní spolky nebo umělecké 
– ochotníci, malířské kroužky 
pro děti a podobně – tak i v oblas-
ti sportovní – v Pacově je fotbalové 
družstvo, atletický a volejbalový 

oddíl, hraje se tam i tenis, stolní 
tenis, působí tam tomíci i někte-
rá hokejová družstva. Takže tím, 
že je v Pacově hodně takovýchto 
záležitostí, mají tamní děti hodně 
velký rozsah činností, do kterých 
se mohou zapojit. To je jedna věc, 
to je oblast nabídky. Pak je tu ale 
věc druhá, a to určitý vliv dnešní 
společnosti na děti. V tomto smě-
ru si myslím, že by společnost 
na děti měla být trochu tvrdší 
nebo hlavně tvrdší v rodinách, to 
je věc druhá. Jinak Pacov, mys-
lím si, dokáže dětem nabídnout 
opravdu maximum, co jde. Nevím 
o tom, že bychom byli schopni 
jim v této chvíli nabídnout víc. 
Pak je ale otázka, jestli ony jsou 
schopny naši nabídku refl ektovat. 
Dnes ale není v Pacově dítě, které 
by neprošlo několika spolky. A ta-
kový spolek, myslím si, mu dává 
opravdu hodně, a to i společen-
ské nebo morální výchovy. Není 
tu pro děti tím pádem prostě jen 
škola nebo rodina, ale i spolková 
činnost, do které se děti samy 
zapojují.

A jaké zaznamenáváte reakce 
u dětí a mládeže, popř. jejich 
rodičů? Dávají Vám svou ra-
dost a spokojenost najevo?

Já mám v Pacově, řekl bych, 
docela dobrou zpětnou vazbu, 
protože, jak tamní děti trénuji, ať 
už se jedná o fotbal, atletiku nebo 
děti od hasičů, nebo se také záro-
veň snažím chodit přímo do škol 
a hodně se zapojovat do jejich 
činností, můj přístup je tako-
vý, jak bych to řekl ..., vulgárně 
bližší. Naše komunikace funguje 
většinou na bázi tykání. V tomto 
směru mi je v podstatě jedno, že 
oni jsou žáci páté třídy základní 
školy a já jsem starosta. A snažím 
se místní lidi do různých projektů 
více zapojit. Aby mi pak neřekli:

Rozhovor se starostou města 
Pacova a laureátem ceny Přístav 
2009 Bc. Lukášem Vlčkem

Jedním z Vašich navrhovate-
lů na Cenu Přístav je i Asociace 
turistických oddílů mládeže, 
oddíl TOM Kamarádi Pacov. 
Jaký dojem máte z toho, že jste 
na jeho členy takto silně zapů-
sobil?

Moc mile mě překvapili. Já jsem 
s pacovskými tomíky jako do-
rostenec projezdil mnoho koutů 
naší republiky, Slovensko i další 
zahraniční státy. Takže jsem téhle 
organizaci moc vděčný. Hlavně 
Vaškovi Hrobskému za to, co 
pro nás, když jsme byli malí, dě-
lal. Protože on je tím, který má 
přebírat takovéhle ceny; on je 
tím, který práci s dětmi dává svo-
ji duši a svůj veškerý volný čas. 
Takže chci tomíkům za to všech-
no velice poděkovat.

Takže jste i Vy sám jako malé 
dítě jezdil na tábory. Působil 
jste poté na táborech i  jako 
vedoucí?

Ano, na tábory jsem jezdil už 
odmalička. Do asi zhruba tak 
páté třídy základní školy jsem 
chodil do Skauta. Jinak od prv-
ní třídy jsem už dělal atletiku. 
Jezdil jsem na různá soustře-
dění, zúčastňoval se závodů. 
Dnes v tomto atletickém oddíle 
jsem už na pozici trenéra nebo 
tam spíše působím jako vedoucí 
různých mládežnických vrstev. 
Řekněme od páté třídy základní 
školy do třetího, čtvrtého roční-
ku na gymnáziu jsem navštěvo-
val turistický oddíl a jezdil na tu-
ristické tábory, což znamenalo, 
že jsem byl téměř každý víkend 
někde venku. 

Takže to byly řekněme tři 
oddíly do začátku dospělosti, 
do 18 let. 

 O dětské spolky je v Pacově mimořádný zájem

 rozhovor
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To, že má nacismus od demokracie velmi daleko, 
ví skoro každý, ale že stejně tak daleko má komu-
nismus od demokracie, si připouští málokdo. 

Dnešní mladí to vidí tak, že za nacismu se zabíjeli 
lidé a za komunismu nebyly banány. Jen málokdo 
ví, že tak z průměrně čtyř set tisíc úmrtí ročně na 

    rozhovor/naše téma

Ukrajině se za doby Stalina v roce 1933 tento počet 
zvýšil na sedm milionů. A právě o těchto režimech 
jsme si povídali s bývalým ředitelem archivu bezpeč-
nostních složek ministerstva vnitra Pavlem Žáčkem 
a nynějším prvním ředitelem Ústavu pro studium 
totalitních režimů v rámci kulatého stolu na Bam-
biriádě. Pan Žáček velmi ochotně odpovídal na naše 
dotazy a přislíbil další spolupráci s Národním parla-
mentem dětí a mládeže v brzké době.

Zuzana Procházková, NPDM
foto Radka Páleníková

 Mladí s totalitou

‚Ty jsi udělal něco a vůbec ses 
s námi neporadil.‘ Takže si mys-
lím, že zpětná vazba je v Pacově 
v tomto ohledu zatím dobrá.

A ještě mám na Vás poslední 
otázku: Co byste si nejvíc přál, 
aby se v oblasti dětí a mládeže 
v naší republice změnilo? Jestli 
v této oblasti v současné době 
vidíte nějaký zásadní problém?

Hm, to je docela těžká otázka. 
Já bych jako velký problém, který 

A když školství nebude mít řadu 
kvalitních učitelů a dostatek fi -
nanční podpory, bude to mít, 
myslím si, i zásadní negativní 
vliv na společnost jako takovou, 
protože ty děti musí někde vyrůst 
– a vyrůstají ve škole.

Za rozhovor poděkovala 
Lucie Celbová

 
redakčně kráceno 

(celý text na www.adam.cz)
foto Jiří  Majer

považuji za jakousi časovanou 
bombu, viděl oblast školství, 
podle mého názoru velkou podfi -
nancovatelnost školství a zároveň 
absenci autorit ve školství. Tím, 
že je školství nedostatečně fi nan-
cované, není schopné plnit tak 
důležitou funkci, jakou si myslím, 
že škola plnit musí. Myslím si, 
že dnes ne rodina je tím hlavním 
prvkem, který formuje osobnost 
dítěte, respektive společnost jako 
takovou, ale je jím hlavně škola. 

Řekli o Bambiriádě
„Za zvláště cenné na Bambiriádě považujeme to, že se zde spojily síly jak nestátních neziskových 
organizací, tak i školských zařízení  pro zájmové vzdělávání – a že je organizována po celé republice,“ 

Jan Kocourek, náměstek ministra školství

„Je to jedinečná příležitost, jak dát o sobě vědět širší veřejnosti, proto tam nemůžeme chybět.“
Petr Walach, předseda Národní rady křesťanské organizace 

Royal Rangers, pracující s dětmi a mládeží

„Bambiriáda je konkrétní ukázkou aktivit české mládeže a jako takovou je vhodné ji prezentovat 
i našim evropským partnerům. Je to dobrý příklad iniciativy, která může inspirovat ostatní.“

Ondřej Liška ve funkci ministra školství, mládeže a tělovýchovy

„O tom, že Bambiriáda skutečně mimořádná je, svědčí i fakt, že ze všech 27 unijních zemí je v tomto 
rozsahu pořádána pouze v Česku, částečně na Slovensku a  malým podílem zasáhla i Polsko. 
V dobrém slova smyslu se tak můžeme pochlubit něčím zcela jedinečným, co ostatní Evropa zatím 
nezná a nepořádá. Na Bambiriádě mají děti možnost ukázat svým rodinám i ostatním, jak tráví 
volný čas, představí se tu organizace , které se věnují mimoškolním aktivitám dětí a podporují je, 
a pokládám za velmi přínosné, že k nim patří i česká armáda.“

generálporučík Ing. Vlastimil Picek, náčelník Generálního štábu AČR
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I přes poměrně chladné počasí, 
které druhým dnem provází Bam-
biriádu 2009, se vydaly v pátek 
5. června do areálů v řadě měst, 
kde se odehrává, další tisíce lidí. 
Vzhledem k zaměření zmíněné 
celostátní akce, pořádané již jede-
náctým rokem Českou radou dětí 
mládeže (ČRDM), je pochopitelné, 
že většinu z návštěvníků tvořily 
právě děti. S chutí a radostí jim 
vlastní si užívaly programů, které 
pro ně připravili ochotní dob-
rovolníci z rozličných dětských 
sdružení: modelovaly, malovaly, 
zkoušely, jaké to je ovládat hasič-
ské proudnice, vykřesávaly oheň, 
učily se základům první pomoci, 
střílely z luku… – zkrátka se ba-
vily a soutěžily v nepřeberném 
množství hravých i naučných dis-
ciplín. 

Ke čtvrtečním devíti se v pátek 
přidal i zbytek bambiriádních 
míst – letos se tato akce koná 
v celkem 14 městech ve všech 
krajích ČR. Spoustu zajímavých 
„atrakcí“ i námětů pro trávení 
volného času nabídla kupříkladu 
brněnská Bambiriáda. „Vezměte 
vaše děti na Kraví horu a nechejte 
je projít všechna stanoviště plná 
zajímavých her, zajděte s nimi 
do planetária, na dětskou mši, 
do Centra léčivých rostlin a od-
poledne třeba na koupaliště,“ vy-
zvala předsedkyně Jihomoravské 
rady dětí a mládeže Jana Kučero-
vá brněnskou veřejnost. Jižní Mo-
rava je podle ní tradiční baštou 
dětských organizací: jen po Brně 
je téměř 300 kluboven, v nichž se 
schází desetitisíce dětí, o něž se 
celoročně stará několik tisíc dob-
rovolníků. 

Bambiriádní stanové městečko 
v Rychnově nad Kněžnou nabízelo 

třeba lanové lávky, airsoft, pře-
kážkové dráhy, tvořivé dílny a vel-
ké šachy. Kdo chtěl, mohl si tam 
také zasoutěžit v piškvorkách, 
v běhu či chůzi na chůdách. 
V tamním zámeckém parku se 
zase rozdováděli breakeři. Jejich 
pódium bylo obklopeno užaslými 
diváky, kteří je svým potleskem 
povzbuzovali k úctyhodným výko-
nům. 

V Praze se v rámci aktivit Ná-
rodního parlamentu dětí a mlá-
deže (NPDM) uskutečnily dvě 
besedy s našimi vojáky z mise 
v Afghánistánu. Konkrétně dva 
vojáci ze 102. průzkumného pra-
poru z Prostějova a jedna jejich 
kolegyně z 311. praporu, v pozici 
náčelníka chemické laboratoře 
v Liberci. Zajímavé informace 
a odpovědi na své otázky se měli 
možnost dozvědět žáci 5. třídy ZŠ 
Bratří Venclíků z Prahy 9 a členo-
vé NPDM. 
Jinou doprovodnou akcí ve formě 
„kulatého stolu“ nabídly Karlo-
vy Vary, kde se třemi desítkami 
mladých lidí diskutovali politici, 
úředníci a ředitelé škol na téma 
Úroveň školství v ČR a v Karlovar-
ském kraji, využití volného času 
pro děti a mládež v kraji. Z debaty 
podle Hany Šnajdrové z Krajské 
rady dětí a mládeže Karlovarska 
vyplynulo, že studenty na rozdíl 
od ředitelů škol netrápí tolik kva-

 naše téma        naše téma

lifi kace učitelů, jako minimální 
komunikace a pocit chybějícího 
partnerství ve vzdělávacím proce-
su. 

Podobně jako ve čtvrtek, také 
v pátek bylo v nově otevíraných 
bambiriádních areálech vidět 
politiky, kteří svou účastí dáva-
li najevo zájem o problematiku 
užitečného trávení volného času 
dětí a mládeže, na níž je celá 
akce primárně zaměřena. Napří-
klad liberecká Bambiriáda byla 
slavnostně zahájena za účasti 
předsedy Senátu Parlamentu ČR 
Přemysla Sobotky; po boku mu 
stáli náměstek libereckého primá-
tora Ondřej Červinka a náměs-
tek hejtmana Libereckého kraje 
Radek Cikl. Plzeňskou akci zase 
zahájili poslanec Václav Šlajs, 
členka rady města Plzně Petra 
Kocovská a starosta MO Plzeň 2 
Lumír Aschenbrenner. 

Bambiriáda si klade za cíl pro-
pagovat zejména dětské spolky 
a mládežnické organizace nabíze-
jící návody, jak smysluplně trávit 
volný čas. Unikátní příležitost 
nabízí v tomto ohledu panelová 
výstava na Střeleckém ostrově, 
která zevrubně mapuje na sedm 
desítek z více než devadesáti člen-
ských sdružení ČRDM, působí-
cích po celé České republice. 

tisková zpráva ČRDM 

 Do bambiriádních areálů zamířily tisíce lidí

České Budějovice

Chomutov
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   Neděste se, milí organizátoři a příznivci Bambiri-
ády. Nejedná se o tajný projekt k odzkoušení zimní 
verze nejznámější akce ČRDM, ani o pokus o posu-
nutí termínu na zimní prázdniny. Před rokem jsme 
dali na schůzce v Praze slib, že delegace Rady hnutí 
mládeže Izraele (CYMI) uvidí na vlastní oči Bambiri-
ádu. Slib jsme splnili, jen to počasí prostě stále neu-
míme ovlivnit, a tak se návštěva plzeňské Bambiriády 
v pátek 5. června odehrávala za teploty, která odpoví-
dá zimnímu času v Izraeli.     
   Proč jsme si pro ni vybrali zrovna Plzeň? Důvodů 
bylo hned několik: programová návaznost jedná-
ní na předchozí program organizovaný Německým 
spolkovým kruhem mládeže v Drážďanech, zapojení 
TANDEMu, Koordinačního centra pro česko-německé 
výměny jako partnera trilaterálního setkání, posta-
vení Plzně v historii židovské komunity v českých 
zemích… A taky vím z minulého roku, že Plzeňácí to 
maj na Bambiriádě pěkný.

Ani letos jsem nebyla zklamaná. Parkový areál na 
Slovanech,  který je dispozičně a opticky uzavřený 
a nabízí různé původní prvky pro využití, se stal 
místem konání akce podruhé. Dalším plusem byla 
opět vyvážená skladba zúčastněných sdružení dětí 
a mládeže a dalších organizací s nabídkami pro děti 
a mládež, refl ektovaná pestrostí aktivit pro různé vě-
kové skupiny. Pódiová vystoupení tady nejsou jenom 
programovým doplňkem, ale mají svoje „hvězdy“, kte-
ré lákají návštěvníky, letos např. bubenickou show 
Marimba.     
   U příležitosti předsednictví ČR v Radě EU Plzeňská 
rada dětí a mládeže propojila jednotlivé prezentace 
informačně vzdělávací hrou o zemích Evropské unie. 
Každá organizace byla opatřena cedulkou s názvem 
jedné členské země a informacemi o ní. Společná 
hrací karta vodila děti ze země do země a na kon-
ci cesty je čekal malý dárek s sebou – vystřihovací 
Bambi domino.     
   Jakým způsobem zapůsobilo tohle všechno na izra-
elsko-německou skupinu pracovníků s dětmi a mlá-
deží? Zatímco zahraniční sekretář Německého spol-
kového kruhu mládeže Jochen se samozřejmě musel 
vyfotit před prezentací, která představovala Německo, 
neváhal člen komise pro mezinárodní otázky izrael-
ské národní rady Nissim vyzkoušet řadu aktivit na 

vlastní kůži. V průběhu obhlídky jsem se mimo jiné 
snažila vysvětlit svému izraelskému protějšku Nafta-
limu, proč si děti ze sportovního oddílu hrají na in-
diány. Se zájmem si vyslechl kulturně historické po-
znatky o masové oblibě hrdinů knížek K. Maye, které 
si přiřadil k těm mnoha dalším těžko zprostředkova-
telným faktům, např. z mého předchozího vyprávění 
při obědě o frontách na banány.    
   Informace o organizaci a fi nancování Bambiriá-
dy nebo o oblasti volného času obecně si pak naše 
smíšená skupinka vyslechla od povolaných – Marie 
Platzké a Marcela Hlaváče z PKRDM. Zahraniční hos-
té si nenechali pro sebe své dojmy z akce. Cítili na ní 
hlavně atmosféru, kterou uměli udělat lidé, věnující 
se (nejenom na Bambiriádě) se stoprocentním na-
sazením dětem a mladým lidem. Zazněla společná 
úvaha, která by mohla být takovým leitmotivem, že 
možná právě proto není třeba vyvíjet sofi stikované 
a technicky náročné hry, aby byly děti vtaženy do 
aktivit.       
   Během pobytu na Bambiriádě byli kolegové z Izra-
ele mile překvapeni přítomností Armády ČR, dlou-
hodobého partnera ČRDM při pořádání akce. Část 
142. praporu oprav AČR Klatovy pomáhal Plzeňákům 
při logistice a realizaci na místě a jejich velitelka si 
k nám přisedla k zajímavé debatě, jaká je současná 
role české armády směrem k veřejnosti a jak podíl 
na akcích takového typu vytváří dobrou odezvu. Na 
závěr jsme si nechali udělat společnou fotku, kterou 
jsme pobyt na plzeňské Bambiriádě zakončili.     
   Věřím, že si naši hosté s sebou odvezli to, co si 
od akce s nesnadně vyslovitelným názvem slibovali. 
Každopádně zase zmizela nějaká bílá místa na mapě 
mezinárodní spolupráce v oblasti dětí a mládeže a vy-
střídalo je poznání, že máme společné základy v na-
ší činnosti a nemusíme se bát budoucí spolupráce 
v trojúhelníku Česká republika – Německo – Izrael. 

Michaela Přílepková
(autorka je ředitelka kanceláře ČRDM)

 Jak přijeli Izraelci na Bambiriádu v zimě

       naše téma

Plzeň



14

Bambiriáda začala…

…a to pěkným počasím, spoustou malých dětí 
z okolních základních škol a uvítacími projevy 
starostů městských částí Brna – střed, Žabovřesk 
a místostarosty Starého Lískovce. Po slavnostním 
zahájení nastoupily mažoretky a zástupcům sponzo-
rů, Armády ČR a generálnímu partneru E.ONu byly 
zatím představeny Klubovny.CZ , projekt, který má 
pomoci rodičům orientovat se v pestré nabídce vol-
nočasových aktivit. 

Děti i rodiče po absolvování stanovišť pomáhají 
skládat velká puzzle s Brněnským drakem a pro pri-
mátora a starosty městských částí doplňují velkou 
knihu přání. Ta jim bude po Bambiriádě – v něděli 
odpoledne – společně s obrázkem draka slavnostně 
předána. Za první tři hodiny prošlo bambiriádními 
atrakcemi již 150 dětí za doprovodu jejich učitelů 
a rodičů, byla vylosována tombola a proběhlo slav-
nostní zahájení včetně telefonického příspěvku Ale-
še Sedláčka, předsedy České rady dětí a mládeže. 

Na Kraví Hoře vyrostlo táborové městečko

V rámci letošní Bambiriády v Brně vyrostlo v parku 
na Kraví Hoře skoro celé městečko různých stanů, 
stánků a atrakcí různých neziskových organizací za-
bývajících se systematickou celoroční činností s dět-
mi. Mládež si může vyzkoušet celou řadu aktivit, jež 

jsou typické pro výlety a tábory, zábavně a v praxi.
Přes třicet různých dětských organizací se podílí 

na přípravě zábavných programů pro brněnskou 
Bambiriádu. Mezi největší prezentace patří bezespo-
ru ukázky činnosti hasičů, pionýrů, Sdružení Pet-
rov, Zeměpisné společnosti Morava a dalších sdru-
žení. Hasiči přivezli i několik typických červených 
vozů a připravili pro účastníky zajímavý program 
s celou řadou fyzických aktivit, překážkových běhů 
a pokusů o cvičné hašení požárů. 

Brněnští pionýři si připravili pětici různých her 
ukazujících běžný den na táborech, ať už se jedná 
o ranní hygienu, vtipně ztvárněnou jako střílení 
stříkačkami do obří pusy, noční hru s punčochou 
a baterkou na hlavě, hříčku na zamotání hlavy 
a následný průběh trasy, až po malou ukázku výle-
tu s batohem a překážkami. Mimo to mají děti také 
možnost nechat si pomalovat část těla smývatelný-
mi barvami, nebo získat některou z tašek s překva-
peními ve formě joja, lízátek a dalších.

Podobně bohatou prezentaci má třeba i Sdruže-
ní Petrov, které přitáhlo hned několik prázdných 
pneumatik, s nimiž mohou děti zkusit proběhnout 
překážkovou dráhu v blízkém kopci. Navíc přidávají 
i třeba možnost skládat obří puzzle nebo vyzkoušet 
jiné zábavné aktivity. Zeměpisná společnost Morava 
zase dovolí dětem vyzkoušet si rybaření v malém 
bazénku, nebo také vytvořit si vlastního motýla, 
nebo vyzkoušet šerm dřevěnými zbraněmi. To však 
není zdaleka vše, aktivit je v Brně připraveno hodně, 

 Brno: Bambiriáda s drakem ve znaku

  naše téma       naše téma
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a děti za jejich zkoušení navíc získávají i vstupenky 
třeba na hvězdárnu, do bazénu nebo technického 
muzea.

Co by děti chtěly v Brně zlepšit

Brno je sice „zlatá loď“, ale že je pořád co zlepšo-
vat, dokazují i prosby dětí vůči regionálním politi-
kům. Pod heslem Bambiriády „Nás se to týká“ tak 
děti na závěrečném stanovišti skládají Draka pro 
starosty jednotlivých městských částí a zároveň do 
knihy přání zapisují své prosby a náměty pro vylep-
šení svého města. Pro ještě hezčí Brno. Nejzajíma-
vější přání dětí a rodičů vybíráme. 

• Líbí se nám dětská hřiště, ale vadí nám volný po-
hyb psů v prostorách určených dětem. Maminka Vlč-
kova 
• Aby byla v Brně obrovská ZOO. Děti ze ZŠ Sirotko-
va 
• Vadí nám rozbité houpačky, houpadla a tak, taky 
když se nemění písek v pískovištích a pejskaři, kteří 
po svých pejscích neuklízí. Klárka a Blanka 
• Vadí mi, že je tu málo parků na ježdění na kolech 
a bruslích... 
• Problém s parkováním a drahá MHD 
• Opravte jezírko na Kraví hoře. 
• Mám ráda Špilberk a líbí se mi taky hrad Veveří. 
Veronika 
• Mně se v Brně líbí všechno. 
• Více dětských hřišť i pro starší děti (10-17 let), 
Aquapark v Brně, levnější jízdné v MHD. Více km 
cyklostezek, hlavně ve středu města. Ale chválím 
skvělé kulturní akce v posledních letech. 

zdroj: www.bambiriada.cz
foto Martin Kříž a archiv brněnské Bambiriády

      naše téma

Brněnská Bambiriáda měla dánskou návštěvu

Příjemnou shodou okolností měla brněnská Bam-
biriáda i zahraniční účast v podobě trojice skautů 
z Dánska, kteří byli v Brně domlouvat výměnné po-
byty a další programy se svými brněnskými protějš-
ky. Bambiriáda se jim zalíbila, stejně jako Moravský 
Kras, který při své návštěvě prošli. 

Bambiriádu srovnávali i s akcemi, které jsou po-
řádány za podobným účelem v Dánsku, a brněnská 
akce vyšla ze srovnání více než dobře. V Dánsku 
jsou totiž častěji společné akce pouze pro sportovní 
kroužky, zatímco v Brně se účastní širší spektrum 
organizací se systematickou volnočasovou výchovou 
dětí a mládeže. Účast na brněnské Bambiriádě tak 
byla zajímavou zkušeností, která zpestřila jednání 
o budoucím celosvětovém výměnném projektu.
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 rozhovor       naše téma

 Spolková činnost mládeže nemůže být opomíjena
Rozhovor s Ing. Josefem Kulou, 

starostou městyse Okříšky (kraj 
Vysočina) a laureátem Ceny Pří-
stav 2009

Navrhovatelé (PS Kamarádi 
cest Okříšky, Sbor dobrovol-
ných hasičů Okříšky, SK Huh-
tamaki Okříšky a TJ Sokol 
v Okříškách, pozn.) ve zdůvod-
nění  Vaší nominace uvádějí 
řadu důvodů, od nezištného an-
gažmá při pořádání samotných 
akcí pro děti až po starost 
o fi nanční stránku zmíněné ob-
lasti. Jak těžké – anebo lehké 
– bylo a je pro Vás prosazovat 
zájmy mládeže ve Vašem zastu-
pitelstvu?

Myslím, že to není jenom moje 
zásluha, ale zásluha celého zastu-
pitelstva. Prostředky, které máme 
k dispozici, se snažíme rovnoměr-
ně rozdělit do všech oblastí týka-
jících se obce. Oblastí je spousta, 
počínaje základním fungováním 
a konče zájmovou činností. Ale 
ta nesmí být zapomenuta. I když 
vím, že spolky by potřebovaly 
daleko větší podporu, než od nás 
mají. Peněz ale není tolik, a tak 
se snažíme alespoň to málo, co 
můžeme, do spolků dát. Takže: 
prosazovat zájmy mládeže nebylo 
zase až tak těžké; domlouváme se 
o tom na radě městyse, kde jsou 
i další kolegové, kteří se práci 
s dětmi věnují. A myslím si, že se 
domlouváme celkem rozumně. 

Ve funkci okříšského staros-
ty působíte již devatenáct let. 
Co z toho, čeho se Vám za tuto 
dobu podařilo v oblasti podpo-
ry práce s dětmi a mládeží do-
sáhnout, si nejvíce považujete?

Není to jenom práce s dětmi 
a mládeží, ta je jen jednou částí 
mé agendy. Na daném úseku si 
ale považuji hlavně toho, že jde 
o živou činnost v obci; že je tu 

kého potřebovali. Prostřednictvím 
nabídky Svazu měst a obcí se 
jim na nabídku ozvaly celkem tři 
malé obce – jedna ze Španělska, 
my a pak ještě jedna, nevím už, 
odkud. Vybrali si nás – a partner-
ství mezi našimi obcemi funguje 
už pět let, myslím, že ke všeobec-
né spokojenosti.

Zajímavou aktivitou ve Va-
šem kraji je celostátní soutěž 
Sedmikvítek, jejímž nadšeným 
organizátorem jste. Co Vás 
vůbec k založení této soutěže 
vedlo, co bylo tím prvotním im-
pulsem?

Já už teď nejsem až tak v čele, 
zůstávám bokem – a mám radost, 
že se na Sedmikvítku podílejí 
a organizují ho další lidé, starám 
se teď spíš o to, aby měli fi nanční 
podporu a podobně. Hlavní námět 
soutěže spočívá v myšlence, že se 
zde potkávají rozmanité aktivity 
a různé kulturní žánry. Sedmi-
kvítek začínal před dvanácti lety 
Dětskou portou, která byla za-
měřena na zpěv, a na ni se pak 
„nabalovaly“ další a další aktivity. 
Dnes, kdy do našeho dvoutisíco-
vého městyse přijede čtyři sta, pět 
set účinkujících, je to úžasné se-
tkání, široko daleko vyhlášené.

Cena Přístav, jejímž čerstvým 
nositelem jste se právě stal, je 
udělována v rámci akce s ná-
zvem Bambiriáda. Znáte ji? Co 
si o ní myslíte? A měl jste příle-
žitost si ji třeba prohlédnout?

Samozřejmě, setkal jsme se s ní 
v Třebíči, což je naše okresní měs-
to, kde se pořádala. Řekl bych, 
že je to velice dobrá akce, protože 
se tam potkají spolky a mohou se 
„zviditelnit“ vůči veřejnosti. Mys-
lím, že by bylo dobré v Bambiriá-
dách pokračovat.

za rozhovor poděkoval 
Jiří Majer

řada spolků, které s děckama dě-
lají, a že jejich činnost je skutečně 
pestrá, ať už ve sportovní, nebo 
kulturní oblasti – mám na mysli 
třeba Okříšánek a podobně. Na 
tak malou obec – máme dva tisíce 
obyvatel – je těchto aktivit oprav-
du hodně, a mohu-li porovnávat, 
jsem s nimi spokojen. Takže toto 
je jedna věc, na níž mají zásluhu 
všichni. A pak zadruhé to jsou 
akce stavební, investiční. Protože 
jsem stavař, tak si jich považuji 
nejvíc; jsem rád, že se povedly, 
a doufám, že je to znát.

V rámci „partnerské obce“ 
aktivně podporujete spoluprá-
ci dětských a mládežnických 
organizací z Okříšek se spřá-
telenou italskou obcí San Pier 
d´Isonzo. V čem konkrétně spo-
čívá?

Je to především snaha celého 
našeho zastupitelstva o to, aby-
chom se pravidelně, každoročně  
setkávali. Jednou jedou oni (ital-
ští partneři) k nám, jednou zase 
my k nim. Převážná část návštěv-
níků je právě z řad dětí ve věku 
do osmnácti let, dospělí tvoří jen 
menší část. Snažíme se, aby naše 
partnerství bylo trvalejší a aby 
právě děcka měla možnosti se 
takhle potkávat a vyjíždět „ven“. 

Proč právě Itálie..?
Volba byla učiněna na základě 

poptávky – oni sháněli partnera 
pro svoji obec a my jsme také 
uvažovali o tom, že bychom něja-



17

      naše téma

 Dětské spolky nabídly program desetitisícům návštěvníků
Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska, Asociace TOM, Mlá-
dež Českého červeného kříže, 
Junák, Pionýr, Asociace malých 
debrujárů ČR, Liga lesní moud-
rosti, Sdružení přátel Jaroslava 
Foglara. Nejen tyto, ale i desítky 
dalších dětských a mládežnic-
kých spolků, organizací a center 
volného času se ve 14 městech 
ve všech krajích České republi-
ky i v sobotu 6. června postaraly 
o program desetitisíců návštěv-
níků Bambiriády 2009. Jen 
za první dva ze čtyř dnů, po které 
zmíněná celostátní akce, pořáda-
ná Českou radou dětí a mládeže 
(ČRDM) trvá, ji jen v Praze na-
vštívilo zhruba 20 000, v Českých 
Budějovicích 8 000 a v Chrudimi 
7 000 lidí.

„Snažíme se o to, aby nebyla 
Bambiriáda chápána jako dětský 
den, ale opravdu jako prezentace 
různých volnočasových sdružení 
a kroužků, kam mohou děti cho-
dit,“ říká organizátor jihlavské 
Bambiriády Martin Paclík. Podob-
ně jako on usilují pořadatelské 
týmy ve všech 14 „krajských“ měs-
tech o to, aby si lidé – především 
rodiče se svými ratolestmi – z bam-
biriádních areálů odnášeli kromě 
dobrého pocitu z příjemně stráve-
né části víkendu ještě něco. Totiž 
vědomí, že jednotlivé „atrakce“ 
nabízené na Bambirádě jsou jen 
ukázkou mnohem pestřejšího pro-
gramu celoroční činnosti organiza-
cí, které se systematicky zaměřují 
na mimoškolní výchovu nejmladší 
generace. A že se díky informacím 
získaným právě na Bambiriádě 
mohou děti do některého z těch-
to sdružení přihlásit – a soutěže 
a hry, které je o víkendu tolik bavi-
ly, tak přeměnit v trvalou součást 
trávení volného času.

Plzeňskou akci navštívily dele-
gace z Izraele a Spolkové republi-

turistická,“ uvedli organizátoři.
V Chropyni se zase lidé při ve-

černí prohlídce tamního zámku 
ocitli v době krále Ječmínka. 
Setkali se tam s celou řadou 
bájných postav – od vodníka, 
přes čerty a lakomou mlynář-
ku ve sklepení až po samotného 
krále. Prohlídka trvala přibližně 
půl hodiny a vystřídalo se na ní 
přes tisíc návštěvníků, od těch 
nejmenších, kteří se trochu báli, 
až po seniory, kteří je doprovázeli. 

V Praze si členové Národního 
parlamentu dětí a mládeže po-
vídali u diskusního „kulatého 
stolu“ s prvním ředitelem Ústavu 
pro studium totalitních režimů 
Pavlem Žáčkem, zejména o na-
cismu, komunismu a demokracii. 
Na pražském bambiriádním pódiu 
kromě jiných vystoupil i vítěz třetí 
řady soutěže Česko hledá Su-
perStar zpěvák Zbyněk Drda.

tisková zpráva ČRDM

ky Německo, provázené ředitelkou 
kanceláře ČRDM Michaelou Pří-
lepkovou. Zajímaly se o činnost 
nestátních neziskových organizací 
pracujících s dětmi a mládeží ve 
volném čase. Společně s předsed-
kyní Plzeňské krajské rady dětí 
a mládeže Marií Platzkou a hlav-
ním koordinátorem akce Marce-
lem Hlaváčem prošly celý areál 
Chvojkových lomů v Plzni na Slo-
vanech a seznámily se postupně 
s bambi-hrou „Cesta po Evropě“. 
Každý z delegátů obdržel u vstu-
pu hrací kartu – a někteří si vy-
zkoušeli soutěží projít.

Bambiriádní menu by v jed-
notlivých regionech nebylo ani 
letos úplné bez doprovodných 
akcí. V Chomutově se na 600 lidí 
zapojilo do akce s názvem „Pro-
hoď vejce Evropou“, v níž šlo mj. 
o kreativní ztvárnění určitého stá-
tu Evropské unie. Vítězství a no-
tebook v hodnotě 13 500 korun 
(dar zastoupení Evropské komise) 
si odnesli žáci 12. ZŠ Chomu-
tov za skvělé předvedení „Fran-
cie“; druhé místo získala 8. ZŠ 
za „Maltu“ a 3. místo za „Španěl-
sko“. Ostravští pořadatelé zvolili 
pro konání Bmabiriády hodně 
netradiční místo – tamní zoologic-
kou zahradu. „Areál ZOO Ostrava 
je rozlehlý. Žádná placka, takže 
cesty a cestičky tu klesají, tu 
stoupají v mírných vlnách. A jed-
notlivé prezentace se rozprostírají 
po celé délce areálu. Letošní Bam-
biriáda v Ostravě je tak vpravdě 

Chomutov

Ostrava

Rychnov nad Kněžnou
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 www.bambiriada.cz

Chomutov 
Jsme v půli druhého dne. Na obloze je vata z mra-

ků a sem tam kápne nějaká ta kapka. Návštěvníky to 
zcela jistě neodradilo a dostavili se v hojném počtu. 
Proti včerejšku se rozšířil počet atrakcí, které jsou 
zde ke zhlédnutí. Zajímavá je expozice hasičského 
sboru, který přijel i s technikou. DDM, které se po-
dílejí na šňůře vystoupení, probíhajících na hlavním 
pódiu, se letos rozhodně vytáhly a je na co koukat. 

Chropyně
Na letošní Bambiriádě v Chropyni se při vystou-

peních během tří dnů vystřídalo více než tisíc účin-
kujících a více než jeden a půl tisíce návštěvníků, 
takže Bambiriádou v Chropyni prošlo přes dva a půl 
tisíce účastníků. 
Ohlasy k Bambiriádě jsou velmi kladné. Líbila se 
pódiová vystoupení všech sdružení. Pro zajímavost, 
nejvzdálenější sdružení k nám přijelo až z pome-
zí Moravy a Slovenska, přímo ze Strání, a byly to 
orientální tanečnice. Nejmenší vystupující byli 
z chropyňského Sluníčka. Také nesmíme opome-
nout krásné Leontýnky a Sedm statečných tatínků 
z Tovačova. Pódiový program byl opravdu bohatý. 
Zněla tu krásná hudba, a to z SZUŠ-D MUSIC i ZUŠ 
Kroměříž – pobočka Chropyně, písničky, různé tan-
ce, ať moderní či folklorní, a hry tu byly předvedeny 
i v jazyce anglickém. Také pověst o králi Ječmínkovi 
se tu hrála, to aby ti, co se chystali na večerní pro-
hlídku našeho zámku, věděli, kdo to byl Ječmínek, 
a co znamená pro Chropyni a Hanou.

Chropyně

Chomutov

Beroun

Beroun
Bambiriáda začala v Berouně v pátek 5. 6. 2009 

na Husově náměstí. Tam také proběhlo slavnostní 
zahájení. Pro další dny byly umístěny prezentační 
stánky občanských sdružení a proběhla různorodá 
pódiová vystoupení v parku u autobusového nádraží 
na břehu Berounky. Počasí nazítří tak trochu zkla-
malo (déšť a vítr), účastníci to nevzdali. Vzhledem 
k tomu, že bylo mnoho aktivit i pod různými pří-
střešky, altány a stany, přesunuli se děti i s rodiči 
pod jejich střechy. Ve velkém se začalo malovat, 
navlíkat korálky, luštit křížovky, skládat dřevěné 
puzzle... Pak se nad námi ale počasí slitovalo a ven-
kovní program mohl dále pokračovat. Tou dobou 
Bambiriádu v Berouně navštívil 1. místopředseda 
ČRDM Jan Cieslar. Beroun
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Zdraví vás skauti z Chomutova a Jirkova. V našem 
táboře si můžete prohlédnout tradiční podsadové sta-
ny a vyzkoušet si tábornické dovednosti, jako třeba 
uzlování, zatloukání hřebíků, nebo můžete změřit své 
síly v zápase na kládě. V našem táboře je každý vítán 
a s každým si rádi popovídáme. 
Na pár slov se zde stavili také zástupci Pionýra, kteří 
jsou na zdejší Bambiriádě veterány. 
Máme tu postavený tradiční indiánský tábor. Děti 
však mohou u nás nejen obdivovat „opravdové“ in-
diány, ale také si zaskotačit na různých atrakcích 
nebo si na obličej nechat vymalovat nějaké krásné 
zvířátko.

Chrudim
Letošní Bambiriádní maratón začíal v Chrudimi 

4. června. Přiblížila se desátá hodina – čas kdy ofi ci-
álně zahájíme osmý ročník. Mezitím, co moderátoři 
Roman a Libor volají na pódium prvního váženého 
hosta, proudí do parku Na Střelnici stovky dětí – 
naších milých návštěvníků. Některé jdou z chrudim-
ských škol, jiné zase vozí autobusy ze vzdálenějších 
míst. Oním prvním hostem na pódiu není nikdo jiný 
než její zakladatel zde v Chrudimi, nynější místosta-
rosta Roman Málek. Zdraví všechny návštěvníky 
a zve na pódium další hosty jako například Petra 
Vojtěchovského, Josefa Štěpánka, Václava Shejba-
la, Zdeňka Eise, Josefa Jílka, Moniku Slaninovou 
a Stanislava Valáška. Všechno to jsou naši V.I.P. 
hosté a patroni, kteří jsou vzápětí do svého patron-
ského stavu náležitě pasováni. Mezitím našimi bra-
nami prošla už dobrá tisícovka hostí...

Chrudim

Ostrava
Na ostravské Bambiriádě se můžete potkat s celou 

řadou organizací pracujících s dětmi a pro děti. Pro 
oddíly je to možnost ukázat, s čím se můžete v jejich 
činnosti setkat. 
U debrujárů si můžete vyzkoušet některé jedno-
duché fyzikální hříčky, u tomíků procházíte blu-
dištěm, u Dakoty si zase můžete zastřílet z luku 
nebo vyzkoušet jiné „trefovací“ soutěže, stejně jako 
u sousedícího stanoviště AVZO. Pionýři mají velký 
stánek s řadou nejrůznějších atrakcí, od jednodu-
chých úkolů pro nejmenší až po tradiční soutěže 
prověřující vaši pevnou ruku a po moderní elektro-
nickou dance-mánii. U skautů si můžete prověřit 
svou šikovnost a sílu na lezecké stěně nebo si vyro-
bit přáníčko pomocí tamponování. Pak je tady řada 
menších organizací, kde si zasoutěžíte nebo ukážete 

schopnosti v tradičních i méně obvyklých soutěžích. 
Vyzkoušíte si, jak vám to pálí, jestli máte pevnou 
ruku nebo si jen tak zazpíváte. Rozhodně zaujme 
stanoviště Mládeže červeného kříže, kde si nejen 
vyzkoušíte na pokusné fi guríně, jestli byste zvládli 
oživovací pokusy, ale také si můžete odnést pěkné 
„zranění“, jakým bývají maskováni fi guranti na cvič-
ných zásazích. 

Havířov
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Náchod
První den navštívilo náchodskou Bambiriádu 1929 
účastníků. I přes nepřízeň počasí si vyzkoušeli veš-
keré pro ně připravené atrakce. Například létání 
na laně, sjezd lanovkou, střelbu z paintballových 
zbraní, jízdu na koních, sjezd řeky na raftu, cirkus 
Le Grando a další tradiční hry a programy nachys-
tané prezentujícími organizacemi. Zúčastnila se 
také Armáda České republiky s ukázkou své vý-
zbroje. 
Bambiriádu slavnostně zahájili paní poslankyně 
Mgr. Zdeňka Horníková a zástupci města Náchoda.
Na Bambiriádě se během prvního dne se představilo 
formou stánku s programem či vystoupením 22 or-
ganizací z Královehradeckého kraje. 

Liberec
Rozhovor s Jiřinou Karáskovou, hlavní organizátor-
kou liberecké Bambiriády 2009 a místopředsedkyní 
Rady dětí a mládeže Libereckého kraje 

Pořádala jste někdy tuto akci už předtím?
Ano, osobně jsem pořádala dvě a tahle je třetí, ale 
jako divák jsem se účastnila více ročníků. Byla jsem 
se podívat i v Praze nebo Brně ještě před tím, než 
jsem začala organizovat naši, libereckou.  
Bude tu Bambiriáda i příští rok?
O tom se právě teď diskutuje.  
Jak dlouho dopředu se připravujete?
Přípravy se vždycky dělají od září předchozího roku. 
Vlastně jakmile to tady skončí, už myslím na další 
ročník. 

Náchod

Náchod

Karlovy Vary
Na Karlovarské Rolavě jsme s přípravami (v sobotu) 
začali již v sedm hodin ráno. Počasí nebylo vlídné, 
přesto se pořadatelé nenechali odradit a stavěli, le-
pili, přivazovali, připravovali na slavnostní zahájení. 
Konečně bylo 10.00 a my pozvali na naše zastřešené 
pódium náměstka hejtmana Karlovarského kraje 
Miroslava Čermáka, který Bambiriádu zahájil. Pak 
už následovala série kapel, tanečních souborů, folk-
lorních klubů, zpěváků, recitátorů a muzikantů. 
Nechybělo ani loutkové a hudební divadlo. Vedle 
pódiového programu, kde se bez přestávky střída-
li účastníci, byla Rolava zaplněna stany a stánky. 
V nich probíhaly aktivní prezentace 18 organizací 
pracujících s dětmi a mládeží, na pódiu 14 organiza-
cí. Návštěvníci dostali u vstupu bambiriádní soutěž-
ní kartu. U jednotlivých prezentací pak mohli získat 
části obrázku (puzzle), které dohromady tvořily foto-
grafi i z historie Karlových Varů. Tyto hotové obrázky 
byly slosovatelné o zajímavé ceny. Pořadatelé chtěli 
původně použít poskládané obrázky jako pozdravy 
z Bambiriády lidem, kteří akci podporují. Bohužel 
se je vlivem deště nepodařilo uchovat v použitelném 
stavu, a tak zůstaly jen soutěžním kuponem.

H. Šnajdrová
Karlovy Vary

Kolik je vystupujících?
Účinkujících je většinou něco kolem dvou set. Ta-
nečníci, zpěváci, mažoretky… 
Mohou se přihlásit účinkující i sami?
Určitě. Mohou se ohlásit přes naše webové stránky. 
Máte čas se dívat na představení?
Času dívat se na vystoupení mám minimálně. Ale 
dívám se na ně ráda a vždycky se mi líbí, děti se 
opravdu snaží. 
Něco vás tu zamrzelo?
Mrzí mě, že se letošní Bambiriády nezúčastnilo více 
sdružení, především skauti a Asociace TOM. 

Liberec
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Rozhovor s laureátkou Ceny Pří-
stav 2009 Ing. Martou Szücsovou, 
vedoucí odboru školství ostravské-
ho magistrátu a členkou komise 
rady městského obvodu Ostrava–
Jih pro školství, mládež a sport

Právě jste obdržela Cenu 
Přístav, udělovanou obětavým 
úředníkům a úřednicím za je-
jich přínos rozvoji mimoškolní 
práce s dětmi a mládeží. Lze ji 
chápat jako výraz uznání, ale 
i jako prezentaci dobrého pří-
kladu pro ostatní. Jaký dojem 
z této pocty máte Vy?
Jsem celkem pyšná na to, že jsem 
dostala nějakou cenu, protože 
většinou si lidé ani nevšimnou, že 
se dělá něco pro jejich děti, berou 
to jako samozřejmost. Velice mě 
těší, že si toho někdo všiml a že 
takovou cenu mám.

Na komunální úrovni jste 
se zasadila o několik dnes již 
tradičních akcí, mezi něž patří 
Ocenění dětí a mládeže měst-
ského obvodu Ostrava–Jih. Jde 
o ocenění dětí, které kupříkla-
du pomohly někomu, kdo se 
ocitl v nesnázích. Který z takto 
oceněných příběhů dětské po-
moci na Vás zapůsobil zvlášť 
silně?
Oceňování dětí a mládeže – ta-
lentovaných a těch, které něco 
vykonaly ne pro sebe, ale pro své 
okolí – jsem zajistila nejen v obvo-
dě Ostrava–Jih, ale v celém městě 
– pracuji na magistrátu statutár-
ního města Ostrava. Silnými pří-
běhy jsou určitě záchrany života, 
vždyť se jedná o děti ve věku osm, 
deset let. V rozhodující chvíli 
neztratí hlavu a jsou schopny 
poskytnout první pomoc – anebo 
alespoň upozornit kolemjdoucí, 
a tím ji přivolat.

Vzpomenete si na nějaký kon-
krétní příklad?
Určitě. Zrovna minulý týden jsme 
udělovali ceny města Ostravy. 
Dvanáctiletá dívenka pomáhá 
mamince v domově důchodců; 
maminka uklízí a dcera jí je k ru-
ce. Když tu vyběhne z jednoho 
bytu starší paní, že její manžel 
omdlel a spadl do vany. Ta vana 
byla plná vody, pán se dusil – 
zřejmě dostal epileptický záchvat, 
protože mu šla pěna z úst. Jen 
díky duchapřítomnosti dívenky, 
která rychle vytáhla špunt z vany, 
se dotyčný muž neutopil. Dívenka 
pak okamžitě zavolala na linku 
155, přijela sanitka a záchranáři 
říkali, že nebýt jí, tak by ten pán 
určitě zemřel… Takže to jsou ta-
kové chvíle, kdy se člověk úplně 
obdivuje tomu, že malé dítě si ví 
rady; někdo jiný by třeba utekl, 
nebo by šel pro tu maminku ně-
kam do jiného poschodí, ale ona 
pohotově zareagovala, nelekla 
se… Super!

Zakládala jste TOM Bobři, 
který byl svého času vyhod-
nocen jako nejlepší oddíl Se-
veromoravského kraje; Vaši 
svěřenci a svěřenkyně získali 
třikrát titul mistrů ČR v bran-
ně-turistickém závodě. Kudy se 
vlastně klikatila cesta, která 
Vás přivedla mezi tomíky, kde 
působíte jako lektorka, cviči-
telka?
Od svých osmi let jsem chodila 
do oddílu – tehdy to byl Pionýr, 

Osmačtyřicítka – vznikl vlastně ze 
skautského oddílu, který po roce 
1970 už nemohl být skautským... 
Na ta léta mám (ale) velice pěkné 
vzpomínky, protože všechno, co 
jsem se tam naučila, dodnes ko-
píruji – a práci s dětmi se věnuji 
od svých osmnácti let. Sama jsem 
mistryní nejen České republiky, 
ale Československa v tom turis-
ticko-branném závodě, o kterém 
jste se zmínil. Takže jakmile jsem 
měla svůj oddíl, směrovala jsem 
děti právě k těmto závodům, 
protože v nich jde opravdu o vše-
strannost. Od vázání uzlů přes 
morseovku a hody kriketovým 
míčkem až po stavbu stanu, ur-
čování azimutu v lese, turistické 
značky a poskytování první po-
moci. Je toho tam skutečně hod-
ně. A vlastně veškerou činnost, 
která se v oddíle děje, pak mohou 
děti zúročit v tom závodě. A že 
byli mí svěřenci dobří, to mě jen 
potěšilo; jak se říká, šli v mých 
šlépějích…

Když se podíváte na malova-
nou „trosečnickou“ láhev sym-
bolizující Cenu Přístav a vzpo-
menete si na veškerý ten čas 
a úsilí věnované mimoškolní 
výchově dětí a mládeže, k jaké-
mu úsudku dospějete? Co Vás 
napadá?
Vzpomenu si nepochybně na pří-
běh, který jsem kdysi četla a na 
který jsem nikdy nezapomněla, 
protože je pravdivý. Přirovnává 
právě práci s dětmi v mládežnic-
ké organizaci k přístavu, kam 
připlouvají loďky. Většinou jsou 
rozbité, třeba děravé, a hlavně 
prázdné. A my, pracovníci s dět-
mi, je tak jako přístavní dělníci 
opravujeme a natíráme. A plníme 
je nákladem tak, aby mohly vy-
plout do světa – a aby se v něm 
neztratily. Většinou je to tak, 
že loďky vyplují, a nikdy se už 
nevrátí. Ale některé připlují zpát-
ky a podělí se o své zkušenosti. 
A některé, když třeba plují kolem, 
tak aspoň houknou na pozdrav. 
Já si myslím, že alespoň ten po-
zdrav je odměnou za celou práci, 
kterou děláme.

za rozhovor poděkoval Jiří Majer
foto autor

redakčně kráceno – text v pl-
ném znění je k dispozici na 

www.adam.cz.

 Pracovat s dětmi je jako plnit nákladem prázdné loďky
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Šiesty ročník Bambiriády bol usporiadaný Ra-
dou mládeže Žilinského kraja (RMŽK) v piatich 
mestách Žilinského kraja: Žilina, Námestovo, 
Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Martin. Podľa 
doteraz zistených informácií sa na sprievod-
ných podujatiach a na aktivitách v bambiriád-
nych areáloch tohto ročníka zúčastnilo 17 000 
účastníkov. 

Bambiriáda na Slovensku je festival práce s deťmi 
a mládežou v ich voľnom čase. 130 detských a mlá-
dežníckych organizácií, centier voľného času, folklór-
nych súborov, amatérskych hudobných a tanečných 
skupín a iných inštitúcií, ktoré sa venujú deťom 
a mladým ľuďom, malo možnosť v týždni od 8. do 
14. júna 2009 ukázať deťom a širokej verejnosti, čo 
robia pre rozvoj osobnosti detí a mladých ľudí. 

„Bambiriáda je jedinečná aj v tom, že napomáha 
pri vytváraní vzťahov medzi tými, ktorí sa venujú 
deťom a mládeži. Každá organizácia má počas roka 
dosť práce a nezostávajú im už sily zorganizovať 
spoločné podujatie pre deti, aby sa aj oni povzbudili, 
vymenili si skúsenosti, spoznali sa. A túto možnosť 
ponúka Bambiriáda,“ povedala Darina Čierniková, 
predsedníčka RMŽK. 

V Žiline predstavilo 
svoju činnosť 38 orga-
nizácií. Na pódiu sa po-
čas 12. – 13. júna 2009 
predstavilo 1000 účin-
kujúcich a hry aj súťaže 
organizovalo 140 dob-
rovoľníkov. Všetkých 
aktivít sa zúčastnilo 
6 500 ľudí. V Námestove 
sa predstavilo 18 orga-
nizácií a zaznamenali 
2 000 účastníkov. Mar-
tinskú Bambiriádu na-
vštívilo 1 100 účastníkov 
a predstavilo sa 15 or-
ganizácií. V Liptovskom 
Mikuláši 25 organizácií 

zaujalo 2 000 účastníkov. Po prvý krát v Ružomber-
ku 33 organizácií ponúklo program pre 5 300 ľudí. 

Záštitu nad celým podujatím prevzal predseda 
Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár a pri-
mátori miest Žilina, Námestovo, Martin, Ružombe-
rok a Liptovský Mikuláš. 

„Bambiriádou Rada mládeže Žilinského kraja spú-
šťa kampaň pod názvom: „Ty si pre mňa dôležitý...“, 
ktorá bude trvať do konca roka. Cieľom kampane 
bude vyzvať mladých ľudí k prehodnoteniu hierar-
chie hodnôt a motivácií, povzbudiť ich ku praktickej 
aktivite vedúcej k uprednostneniu osoby človeka 
pred inými hodnotami,“ v záverečnom bambiriád-
nom príhovore povedala Darina Čierniková. 

tisková zpráva – Peter Hapčo, Bambiriáda Žilina 
zdroj: www.zilina.sk 

 Bambiriáda 2009 v Žilinskom kraji
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 Bambiriádu navštívilo i přes rozmary počasí 200 000 lidí
I přes rozmary počasí, které v některých ze 

14 měst naší republiky prověřilo připravenost 
organizátorů, se jedenáctý ročník Bambiriády, 
pořádané Českou radou dětí a mládeže (ČRDM), 
vydařil. Podle dosud zjištěných informací si 
do bambiriádních areálů, kde předváděly 
ukázky své celoroční činnosti desítky dětských 
spolků, organizací a center volného času, letos 
našlo cestu přibližně 200 000 návštěvníků. Loni 
jich bylo ve 28 městech na 250 000. „Bambi-
riáda byla podle mého názoru opět úspěšná,“ 
shrnula v neděli 7. června 2009 výsledek čtyř-
denního úsilí tisíců dobrovolníků, působících ve 
všech krajích ČR, projektová manažerka Blanka 
Lišková.

Rodiče podle ní pochopili význam Bambirády 
– totiž to, že se nejedná o „dětský den“, ale o pre-
zentační akci, která vedle různých soutěží a her 
nabízí spoustu informací o programech jednotlivých 
sdružení. Blanku Liškovou potěšil mj. velký zájem 
o doprovodnou hru o zajímavé pexeso. „Pozorovala 
jsem rodinky, které přemýšlely nad otázkami a sa-
my se mi pak přišly přiznat, že se dozvěděly spoustu 
nových věcí. Taková zpětná vazba vždycky potěší,“ 
dodala. Upozornila také, že i panelová výstava, 
informující o více než 70 dětských sdruženích, 
vyvíjejících svou činnost po celé ČR, měla smysl. 
„Málokdo z návštěvníků tušil, že ČRDM je střešní 
organizace tolika sdružení. Po celou dobu jsem od-
povídala na všetečné otázky rodičů, ale i učitelkám 
z několika základních škol… Samozřejmě, že nám 
hodně velkou radost udělalo kladné hodnocení akce 
ze strany paní Livie Klausové, manželky preziden-
ta republiky,“ připomněla Blanka Lišková proslov 
manželky prezidenta republiky při slavnostním za-
hájení Bambiriády 2009 na Střeleckém ostrově.

Bambiriádní atmosféru si návštěvníci jejího 
11. ročníku mohli užít v některém z těchto měst: 
Beroun, Brno, České Budějovice, Chomutov, 
Chropyně, Chrudim, Jihlava, Karlovy Vary, Libe-
rec, Náchod (s pobočkou v Rychnově nad Kněž-
nou), Ostrava (s pobočkami Havířov, Frýdek-Mís-
tek, Třinec), Plzeň, Praha a Zábřeh. Tam všude se 

o pozornost rodičů s malými dětmi ucházeli vedoucí 
z řady různých mládežnických organizací – táborní-
ci, ymkaři, tomíci, mladí hasiči, woodcrafteři, skau-
ti, pionýři, debrujáři, foglarovci a mnozí další.

I od nich zazněly věty o přínosu pořádané akce. 
„I když máme na letošní Bambiriádě celkem špatné 
počasí, účast je myslím docela hojná. Pokud jde 
o rodiče – chodí k nám, ptají se, jaké máme krouž-
ky, kde sídlíme a na jakém principu vlastně naše 
sdružení funguje; denně jsou to desítky dotazů. 
Takže myslím, že Bambiriáda se i letos povedla,“ 
soudí kupříkladu Jiří Kubišta ze sdružení Kazi-
mírka. Stejného mínění je i Tomáš Martin Sůva 
z Mládeže Českého červeného kříže (MČČK): „Lidi 
se o první pomoc hodně zajímají, hlavně dospělí, 
z nichž mnozí se s některými situacemi potkali ve 
skutečnosti,“ poznamenal zdravotník. Odhadl, že 
základy první pomoci letos vysvětloval formou ná-
zorných ukázek a jejich nácviku asi patnácti lidem 
denně. „Ale je nás tu víc,“ upozornil Martin Tomáš 
Sůva. „Rodiče se nás ptají třeba na to, kde sídlíme, 
jak vlastně fungujeme – a také na možnosti různých 
školení první pomoci,“ doplnil ještě. 

Bambiriádu podle svých slov vždy obecně dob-
ře hodnotí také předseda Dětské tiskové agentury 
(DTA) Slávek Hrzal. Jednak pro možnost prezen-
tovat DTA, a to i jakožto součást ČRDM, a jednak 
proto, že na Bambiriádě se o DTA mohou dozvědět 
případní nováčkové. „Ono to není tak, že by někdo 
přišel a řekl: Dobrý den, já chci být členem DTA. 
Podívá se, zkusí si naše hry, my mu k tomu řekne-
me něco víc… – a vzbudí-li se u něj zájem, zajde se 
k nám pak později podívat. Maminka nebo tatínek 
s dítětem se nás obvykle ptají, co a jak děláme, vez-
mou si letáček na tábor. Letos jsme jich tu rozdali 
asi padesát. Kdyby se na každý desátý – máme ještě 
volných pět míst – někdo přihlásil, tak by letní tábor 
Dětské tiskové agentury byl plný,“ vysvětlil efekt ta-
kové prezentace na Bambiriádě 2009 Slávek Hrzal. 

tisková zpráva ČRDM
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Rozhovor s laureátkou Ceny Pří-
stav 2009 Ing. Marií Kousalíkovou, 
náměstkyní primátora hl. m. Pra-
hy pro školství, vzdělávání a volný 
čas

Máte vlastní zkušenosti z ve-
dení nějakého kolektivu dětí či 
mládeže? 

Ne, ale mám 5 vnuček, to už je 
malý kolektiv – a strašně nepo-
slušný. 

 
Proč jste si vybrala právě 

tuto oblast – školství a nezisko-
vých organizací dětí a mláde-
že? Čemu konkrétně se ve své 
funkci na pražském magistrá-
tu věnujete a jak dlouho tuto 
funkci zastáváte? 

To byla smutná náhoda, která 
mi umožnila poznat a vyzkoušet 
si něco jiného, než je moje profe-
se. Volební období mám od roku 
2006 do 2010. 

Ve vedení města působím ve 
funkci náměstkyně primátora hl. 
m. Prahy pro školství, vzdělávání 
a volný čas od 30. 11. 2006. Mou 
snahou je především rozvoj dlou-
hodobě podfi nancované oblasti 
školství včetně školství alternativ-
ního, sledování a hodnocení kva-
lity vzdělávání, činnosti v oblasti 
správy školních a předškolních 
zařízení. V oblasti volného času 
vytvářím především prostor pro 
spolupráci s organizacemi, které 
pracují s dětmi a mládeží. 

Děti a mládež do 26 let tvoří cca 
25 % populace občanů města. 
Pražská mládež, která žije v tomto 
ohraničeném prostředí velkoměs-
ta, má své specifi cké zvláštnosti, 
proto věnuji uvedené problemati-
ce značnou pozornost. 

Volný čas se stal v současnosti 
významným sociálním fenomé-
nem. Jeho naplňování je otázkou 
životního stylu vycházející z hod-
notové orientace každého z nás. 
Volný čas je jak příležitostí pro 
uspokojování nejrůznějších po-
třeb, tak rizikem především pro 
děti a mládež v podobě společen-
ských a sociálně negativních jevů, 
proto zde významnou roli hraje 
výchova v rodině s navazující rolí 
škol a především subjektů s širo-
kou volnočasovou nabídkou. 

Nabídku na území Prahy za-
jišťují  příspěvkové organizace, 
domy dětí a mládeže (13 těchto 

zařízení zřizuje  hl. m. Praha) 
a nestátní neziskové organizace.

Chystáte nějaký zajímavý 
projekt, o němž můžete něco 
prozradit?

Aktuální projekt je Léto praž-
ských dětí s atraktivním progra-
mem, který vznikl na základě 
spolupráce města a domů dětí 
a mládeže, které budou zajišťovat 
programovou náplň pro několik 
tisíc  pražských dětí. Tento typ 
nabídky o letních prázdninách 
je specifi cký tím, že se odehrává 
většinou ve městě a jeho nejbliž-
ším okolí, pro děti je připravován 
celodenní program, ale k večeru 
se účastníci vracejí do svých do-
movů. Takto pojaté cykly celoden-
ních programů jsou jednak urče-
ny dětem, které nemají zájem o 
klasický pobytový tábor, a jednak 
usnadňují rodičům celodenní péči 
o potomka ve městě v době  jeho 
prázdnin, kdy oni sami jsou v 
zaměstnání. 

Podrobné informace najdete na 
internetových stránkách jednotli-
vých DDM.

Chcete něco vzkázat čtená-
řům? 

Jsem si velice dobře vědoma ná-
ročnosti dobrovolné práce s dětmi 
a mládeží. Je naprosto úžasná 
především vzhledem k společ-
nému snažení ve prospěch naší 
mladé generace, aby byla dobře 
připravena do života, aby z ní 
vyrostli slušní, rozumní a chytří 
lidé. Volnočasové aktivity jsou 
dnes nedocenitelným potencioná-
lem výchovného i sebevýchovného 

působení, pomáhají dětem a mla-
dým lidem integrovat se do života 
města i aktivně se podílet na jeho 
rozvoji. Politika města vůči je-
jich volnému času může přispět 
k oslabení důsledku negativních 
jevů, které s sebou život ve velko-
městě přináší. V neziskové sféře 
působí stále ještě značný počet 
dobrovolníků, kteří vykonávají 
činnost vedoucích a instrukto-
rů ve svém volném čase včetně 
víkendů a dovolené. Všem, kteří 
se na těchto aktivitách podílíte, 
patří za vykonávanou práci velké 
poděkování. Není nic důležitějšího 
než vynakládání fi nančních pro-
středků na děti a mládež, protože 
jednou nám to vrátí. Dětem bych 
popřála  spoustu příjemných zá-
žitků a krásné prázdniny.

Jaký je Váš názor na Bambi-
riádu?

Bambiriáda je pro mě největ-
ší přehlídka činností některých 
sdružení dětí a mládeže a domů 
dětí a mládeže. Je úžasné pozo-
rovat spoustu dětských úsměvů, 
nadšení a zvídavost při ochutná-
vání nabídky jednotlivých organi-
zací mezi břehy Vltavy uprostřed 
města.

Co pro Vás znamená udělení 
Ceny Přístav? 

Byla jsem velmi příjemně pře-
kvapená, velice si toho vážím. 
Vnímám to jako ocenění mé práce 
a impuls k další činnosti, která 
bude podporovat pražské děti 
a mládež. 

ptala se Michala K. Rocmanová
foto Jiří Majer 

a archiv M. Kousalíkové

redakčně kráceno – celý 
text rozhovoru je uveřejněn na 

www.adam.cz

 Cenu Přístav vnímám jako impuls k další činnosti 
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kolik let staršího 
projektu PräTect. 
V prosinci 2008 pak 
přijela do Prahy sku-
pina bavorských od-
borníků ze sdružení, 
kteří se tématem za-
bývají, aby se setkali 
k výměně zkušeností 
s českou skupinou, 
založenou ČRDM.

Ve spolupráci 
s Německým kruhem 
mládeže  organizuje 
Bavorský kruh mlá-
deže  vzdělávací cyk-
lus pro odpovědné 
pracovníky z organi-
zací dětí a mládeže. 
Dozví se zde, jak 
může být realizována 
prevence sexuálního 
násilí v této oblasti, a dostanou také metodickou 
podporu a pomoc při zavedení ochranných opatření 
v jejich organizaci.

Pro rok 2009/2010 existuje nabídka pro německy 
mluvícího zájemce z ČR, účastnit se jako speciální 
hostující účastník jednoho z modulů z bavorské 
vzdělávací řady od srpna 2009 do června 2010 s ná-
zvem Rozvoj preventivních struktur v organizacích, 
pracujících s dětmi a mládeží.

Zájemce z řad členských sdružení musí kontakto-
vat ředitelku Kanceláře České rady dětí a mládeže 
Michaelu Přílepkovou k vyjednání účasti na modu-
lech u bavorského partnera. 

Michaela Přílepková, ředitelka Kanceláře ČRDM

Sumář všeho, za čím stojíme a co ctíme, aby-
chom pro ochranu dětí a mládeže proti sexuál-
nímu násilí ve sdruženích udělali maximum

Představenstvo ČRDM schválilo v květnu 2009 
text Kodexu chování pro prevenci sexuálního násilí 
ve sdruženích pracujících s dětmi a mládeží, který je 
výstupem z dlouhodobého projektu ČRDM „Nás se 
to týká“. 

Kodex má formu doporučení a měl by sdružení 
z oblasti práce s dětmi a mládeží inspirovat k vytvo-
ření nebo adaptaci vlastních pravidel pro podporu 
prevence sexuálního násilí ve všech aktivitách sdru-
žení. Jeho autory jsou zástupci sdružení dětí a mlá-
deže, kteří se v rámci odborné skupiny scházeli 
v minulém roce při specializovaných seminářích. 

Projekt „Nás se to týká“ pokračuje v roce 2009 
dále pod vedením projektového vedoucího Mojmíra 
Nováčka. Pokud máte zájem o toto téma a zapojení 
do projektu, nebo se chcete vyjádřit ke Kodexu, uví-
táme Vaše reakce, nejlépe písemnou formou na poš-
tovní nebo e-mailovou adresu Kanceláře ČRDM.  

Plné znění Kodexu je nejen k nahlédnutí na  
internetové stránce: www.crdm.cz/download/
dokumenty/kodex-crdm-prevence.pdf

     
Výraznou roli od počátku projektu měl kontakt 

s partnerskou organizací – Bavorským kruhem mlá-
deže, který se s ČRDM nezištně podělil o veškeré 
materiály, které vznikly v rámci  vlastního a o ně-

 Kodex na jednu stránku

Termíny a zaměření modulů
17. – 19. 9. 2009  I: Základy: sexuální násilí jako výzva pro práci s dětmi a mládeží

15. – 17. 10. 2009 II. Zakotvení prevence: ochraňující organizační struktury pro prevenci sexuální 
   ho násilí

10. – 12. 12. 2009  III. Organizace jako ten, kdo zaměstnává/jmenuje: povinnosti ze zákona a další  
   možnosti jednání

25. – 27. 2. 2010 IV. Krizový management: zacházení s předpokládaným sexuálním přečinem ve  
   vlastní organizaci

22. – 24. 4. 2010  V. Dobrovolníci: cesty a postupy, jak je zapojit do preventivní práce

Mgr. Jiří Zajíc, autor projektu 
„Nás se to týká“ (stojící)

Ze semináře se zástupci Bavorského kruhu mládeže
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POVODNĚ 2009 
Informační web pro zájemce o pomoc 
lidem postiženým povodněmi 
a pro obyvatele zasažených oblastí 

http://www.povodne2009.estranky.cz 
Na těchto stránkách najdete informace o tom, jak 
lze pomoci fi nančně, kam peníze posílat, kam se 
obrátit, nabízíte-li materiální pomoc. Najdete tu 
pokyny, pokud se chcete vydat pomáhat osobně. 
Také lidé z vytopených oblastí tu najdou rady, 
co dělat, jak postupovat. A samozřejmě jsou 
tu i odkazy – na Člověka v tísni, Adru, Český 
červený kříž, Charitu... Můžete sami přispět radou, 
pomocí, nabídkou. 

Nabídka bezplatných táborů pro děti postižené záplavami
Milí přátelé, rodiče dětí v těžce zkoušených městech a vesnicích,

dovolte, abychom Vás pozdravili jménem České rady dětí a mládeže, střešní organizace sdružení 
dětí a mládeže v České republice. Několik spolků, které Česká rada sdružuje (Junák – svazu skautů 
a skautek České republiky, Asociace turistických oddílů mládeže ČR /A-TOM/, Pionýr a Liga lesní 
moudrosti – The Woodcraft League), Vám nabízí pomoc v těžkých chvílích, které právě prožíváte. 
Naše nabídka je směrována k těm, kdo mají děti mezi sedmi a 15 lety. Pořádáme totiž právě v těchto 
dnech – a dále po dobu celých prázdnin – desítky táborů po celé republice, Moravu a Slezsko 
nevyjímaje. Pokud by Vás a zejména Vaše děti potěšila nabídka bezplatného prožití tábora (obvykle 
čtrnáctidenního) u skautů, mladých indiánů z Ligy lesní moudrosti, turistů-tomíků nebo pionýrů, dejte 
nám, prosím, vědět. Kontakty jsou uvedeny níže.
Umíme Vám pomoci i se zajištěním táborového vybavení (spacák, karimatku a další nejnutnější věci 
jsme schopni dodat, půjčit či věnovat...). Pokud to bude jen trochu možné, pokusili bychom se zajistit 
také odvoz dětí na tábor. Tábory již probíhají, další začínají za týden, za deset dní...
Chápeme, že se Vám může hlavou honit mnoho nejrůznějších „ale“. Možná chcete mít v nejbližších 
dnech, kdy se s novou situací teprve vyrovnáváte, své děti u sebe. Pak nabízíme, že se Vaše děti 
mohou zúčastnit táborů až od konce července či v srpnu. V partě dětí pak mohou přijít na lepší 
myšlenky a Vy budete mít víc času a síly na soustředění na práci, která Vás kolem obnovy poničených 
domů čeká.
Pokud byste o naší nabídce uvažovali a chtěli si ověřit, že jsme spolkem solidním, že konkrétní oddíl, 
který tábor připravuje, vedou důvěryhodní lidé, jsme schopni dát záruky například i od ministerstva 
školství, které je naším dlouhodobým partnerem a má o našich aktivitách přehled.
Milí rodiče, prosím, přemýšlejte o naší nabídce. Pokud byste se rozhodli ji využít, poskytneme Vám 
kontakt na konkrétní oddíl, který tábor pořádá, popřípadě celou tuto záležitost zprostředkujeme.

Kontaktní osoba za Českou radu dětí a mládeže:
Mgr. Michaela Přílepková
tel.: +420 234 621 297, mobil: +420 777 885 787, e-mail: prilepkova@adam.cz

Kontaktní osoba za Asociaci turistických oddílů mládeže (A-TOM):
Tomáš Novotný
tel.: +420 220 910 460, e-mail: ton@a-tom.cz 

Kontaktní osoba za Junák - svaz skautů a skautek ČR:
Bc. Miloš Říha
tel.: +420 721 43 64 04, e-mail: milos.riha@junak.cz 

ilustrační foto Michal Fanta
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    Povodně, povodně, povodně...
Teď zrovna neprší. Dokonce mezi mraky vykouklo sluníčko. Zpravodajství nás ale 
nenechává na pochybách – povodně stále vévodí mezi titulky. Běhá mi mráz po zádech, 
když čtu: 
Hrozí další bouřky. Hladina řek se zvedá. V Praze je zastavena lodní doprava. Hasiči 
varují vodáky… Obyvatelé z domů vyvážejí tuny bahna. Domy, které mají narušenou 
statiku, likviduje těžká technika... 
Brrr. Děsivá představa – a pro tolik lidí tam někde krutá realita. 
Na Novojičínsku, Jesenicku, Prachaticku i na dalších místech pomáhají hasiči, armáda.Ve školách jsou 
povodňová centra, improvizované noclehárny. Lidé, kteří přišli o všechno. 

A děti – co dělají děti? Vždyť ti lidé tam mají děti, které ještě před pár dny chodily do školy, odpoledne 
na kroužky, do hudebky, na hřiště, jezdily na kole. Určitě se těšily na prázdniny. Teď pomáhají 
rodičům. S radovánkami moc nepočítají. 
Jedenáctiletý Nikolas z Jeseníku žije sám s maminkou. Těšil se především na tábor... „Musím pomáhat. 
Nepojedu nikam. Nemám žádné oblečení,“ svěřil se. Pokojíček Veroniky z Bludovic voda nezdevastovala. 
Má ho v prvním patře. „Vytopenou máme jen spodní část domu. Chybí mi hlavně boty.“ 
Z takového čtení se mi rosí oči. A to jsou jen dva případy z mnoha. 
Pomáhají také dobrovolníci. Charita, Český červený kříž, Člověk v tísni, Adra. Rozdávají lopaty, holínky 
a balenou vodu, oblečení, hygienické a čistící prostředky. Pořádají sbírky – materiální i fi nanční. 
Pomoc organizují i sdružení dětí a mládeže. Tomíci. Skauti. 
Také Česká rada dětí a mládeže hledá možnosti, jak účinně pomoct…
Když čtu návrh, vzít na tábory děti z postižených oblastí – běhá mi mráz po zádech a rosí se mi oči 
zároveň. Je to vlastně strašné, že se nedokážeme bránit přírodním živlům.
Ale je to skvělé, když si lidi dokážou pomáhat. 

Michala Kateřina Rocmanová 

Ve zpravodajství se objevily zprávy, že několik tá-
borů bylo po přívalových deštích evakuováno.
Povodně, které se Českem přehnaly v před-
chozích dnech, i případné další, se mohou do-
tknout znova také táborů. Co si s nimi počít? 

Před táborem
Pokud se vaše tábořiště nachází v místě, kde 

aktuálně proběhly záplavy, nechte znovu prověřit 
vodní zdroj, který používáte k odběru pitné vody. 
Hygienické stanice by vám v tomto měly vyjít vstříc 
a urychleně rozbor udělat. Do té doby je bezpečnější 
brát vodu z již ověřeného zdroje.

Pokud máte tábořiště v místě ohroženém zápla-
vou, informujte o vašem pobytu obec a domluvte 
s ní případný evakuační plán. 

(Oba předchozí body jsou nejdůležitější pro tábory 
nenahlášené na hygienických stanicích. Nahlášené 
tábory by měly hygienické stanice samy kontaktovat 
a údaje o nich předaly již před prázdninami preven-
tivně hasičům pro případ krizové situace.)
Připravte si bezpečné náhradní místo, kam budete 
v případě záplav táborníky přemisťovat. 

Připravte si také zprávu a způsob, jak o nastalé 
situace rychle informovat rodiče. 

Na táboře
Sledujte pravidelně rozhlasové zprávy o povodních 

či si nechte zasílat SMS zpravodajství, které nabízí 
mnohá média.

Hlídejte ve dne, a především v noci, výšku hladiny 
potoka či řeky, u které táboříte. Mějte domluvené 

 Tábory a povodně
způsoby poplachu v případě krizové situace.

Důležité dokumenty, cennosti a peníze mějte 
na bezpečném místě či připravené k okamžitému 
odvozu. 

Při povodni
S evakuací začněte raději dříve, než bude pozdě. 

Vzhledem k charakteru současných povodní jde 
často o minuty. Pokud si nejste jisti či potřebujete 
pomoci, informujte se u hasičů.

Ihned po evakuaci informujte rodiče dětí a do-
mluvte s nimi další postup, proberte vzniklou situa-
ci s dětmi, ať se mohou vypovídat a vědí, co se bude 
dít dál.

Budou-li s vámi chtít mluvit média, určete jed-
noho člověka, který s nimi bude hovořit a podá jim 
krátkou, věcnou informaci. 

Těchto několik rad berte jako ty nejdůležitěj-
ší. Podrobnější instrukce najdete na:
http://www.hzscr.cz/clanek/co-delat-kdyz-hrozi-
povodne.aspx 

zdroj: Junák (převzato 
z http://krizovatka.skaut.cz)

ilustrační foto Pavel Drábek
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1. 6. 2009. Pondělí. Po roce 
a čtvrt příprav je to konečně tady. 
Český Youth Event začíná. Do 
Prahy se zatím sjíždějí zkušení 
facilitátoři ze všech koutů České 
republiky i Evropy, tým organizá-
torů s věčným úsměvem na rtech 
a těžkou závislostí na kofole dola-
ďuje poslední detaily, tiskne nej-
různější dokumenty a psychicky 
se připravuje na nastávající dny. 
Večer se obě skupiny setkávají na 
příjemné večeři v pizzerii. Nálada 
je výborná.

2. 6. 2009. Úterý. Ráno se 
v hotelu Pyramida schází skupina 
mladých dobrovolníků, dostávají 
podrobné instrukce od svého šéfa 
Jirky Peterky a k tomu krásná 
oranžová trička, v nichž stráví 
celý Youth Event. Hned od rána 
jsou zaměstnáni registrací přilé-
tajících účastníků – a že jich není 
málo! 80 mladých lidí od Islandu 
po Turecko zavítalo do Prahy, aby 
se vyjádřili k nové Strategii EU 
pro mládež.

Organizační tým zatím s facilitá-
tory absolvuje setkání se zástupci 
Evropské Komise. Odpoledne 
může celý Youth Event ofi ciálně 
vypuknout. Na zahajovacím ple-
nárním zasedání k účastníkům 
promluvili ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy Miroslava 
Kopicová, ředitel odboru mláde-
že, sportu a občanství Evropské 
Komise Pierre Mairesse, předseda 
ČRDM Aleš Sedláček, předseda 
Evropského fóra mládeže Tine Ra-
dinja, český reprezentant v jach-
tingu David Křížek a manažer lid-

ských zdrojů společnosti Microsoft 
ČR Markus Köhler. Na závěr Ser-
gej Koperdak z Komise představil 
účastníkům novou Strategii EU 
pro mládež prostřednictvím pre-
zentace využívající motiv stromu.

Po vynikající večeři nastal čas 
pro méně formální aktivity. Fa-
cilitátoři připravili pro účastníky 
večer plný zábavných seznamova-
cích aktivit, který účastníci poslé-
ze protáhli do klasického českého 
restauračního zařízení. Někteří 
se též vydali po krásách noční 
Prahy.

 Youth Event den po dni
3. 6. 2009. Středa. Čas na prá-

ci! Ráno se celý Youth Event pře-
sunul do krásných historických 
prostor Břevnovského kláštera. 
Inspirováni silou nástěnných 
maleb účastníci rozdělení do 
pěti pracovních skupin celý den 
přicházeli s komentáři a doporu-
čeními k nové Strategii. Zkušení 
facilitátoři zařídili, že i tak vážná 
diskuse se odehrávala v hravém, 
neformálním duchu. 

Večer již zpátky v Pyramidě re-
portéři z řad účastníků předali 
výstupy z jednotlivých pracov-
ních skupin organizátorům, kteří 
strávili veselý večer korekturami 
a formátováním, zatímco evrop-
ská mládež se vydala do Lucerna 
Music Baru za kulturním povyra-
žením. Soudě dle jejich usměva-
vých obličejů, když se vprostřed 
noci vraceli zpátky, program se 
jim velice líbil!

4. 6. 2009. Čtvrtek. Hned 
po snídani reportéři představili 
závěry svých pracovních skupin 
celému plénu Youth Eventu včet-
ně zástupců MŠMT a Evropské 
Komise. Diskuse bouřlivě pokra-
čovala během přesunu na Bam-
biriádu, kde účastníky přivítala 
znovu paní ministryně Kopicová, 
ředitel odboru mládeže, sportu 
a občanství EK Pierre Mairesse 
a předseda ČRDM Aleš Sedláček. 
V následujících hodinách měli 
účastníci možnost prohlédnout si 
expozice českých mládežnických 
organizací, aby se po vydatném 
obědě znovu vrátili k formálním 
jednáním. Tentokrát je v hotelu 

 zamířeno jinam

Z jednání pracovních skupin ve Strahovském klášteře

Ze zahájení  Bambiriády na Střeleckém ostrově v Praze za účasti účastníků Youth 
Eventu: zleva ředitelka odboru pro mládež MŠMT Jana Heřmanová a ministryně 

školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová
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Diplomat přivítala početná skupi-
na Directores Generales, vedou-
cích odborů mládeže z různých 
evropských zemí. Po formálním 
zahájení, kde promluvila ředitelka 
odboru pro mládež MŠMT Jana 
Heřmanová, předseda sdružení 
pracovníků domů dětí a mládeže 
Libor Bezděk, Aleš Sedláček a Ti-
ne Radinja, se vedoucí seznámili 
s pohledem mladých lidí v nefor-
mální atmosféře kulatých stolů. 

Ve všeobecné spokojenosti pu-
tovali všichni, jak ředitelé, tak 
mládež, do Martinického palá-
ce k závěrečnému společnému 
kulturnímu večeru. Příjemné 
rozhovory nad sklenkou dobrého 
pití a vynikajícím občerstvením 
občas vesele vyrušilo vystoupení 
šermířů v historických kostýmech 
přesně refl ektujících atmosféru 
paláce. V družné náladě se účast-
níci jen neradi vraceli do svých 
hotelů.

5. 6. 2009. Pátek. Účastníci, 
smutní, že Youth Event tak rychle 
utekl, odjížděli celý den sychra-
vou Prahou na letiště a zpět do 
svých zemí. Hřál je alespoň pocit, 
že udělali něco pro budoucnost 
mládeže v Evropě, a navíc přitom 
potkali bezvadné lidi z ciziny. 

Vyčerpaní organizátoři ještě 

absolvovali hodnotící setkání 
s facilitátory, uklidili poslední 
zbytky materiálu a vyčerpaní, ale 
s pocitem dobře vykonané práce 
na povedeném Youth Eventu se 
vypravili za zaslouženým volnem. 
Někdo na Moravu, někdo do Albá-
nie, někdo k učebnicím, všichni 
ale spokojení.

Závěrečné poděkování patří 
především všem účastníkům, 

      zamířeno jinam

facilitátorům, dobrovolníkům, 
širšímu organizačnímu týmu 
a interní organizační skupině, 
tedy Marku Binderovi, Jirkovi 
Letovi, Jirkovi Peterkovi, Ondro-
vi Pavlíkovi, Tomášovi Kubíkovi 
a dalším.

Dominik Drašnar

Více informací na  internetových 
stránkách: www.ye2009.cz

Z jednání ve Strahovském klášteře

Společné foto všech účastníků Youth Eventu
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EuroGlobe je ofi ciální dopro-
vodný kulturní program všech 
předsednictví EU počínaje 
slovinským. Cílem projektu je 
podněcovat občanskou aktivitu 
na poli kulturním a politickém 
prostřednictvím prvků inter-
aktivního shakespearovského 
divadla. 

Český EuroGlobe kromě 
koncertů, divadelních her či 
přehlídky Slam Poetry přišel 
s Agorou – diskusí zástupců ne-
ziskových organizací pracují-
cích s mládeží a rozhodovacích 
institucí. V malostranském 
klubu Rubín se 12. 5. sešly na 

dvě desítky lidí z NNO a čtyři 
hosté, jmenovitě bývalá minis-
tryně pro lidská práva Džami-
la Stehlíková, předseda ČRDM 
Aleš Sedláček, ředitel odboru 
pro záležitosti EU MŠMT Pavel 
Trantina a Michal Kadera z Ev-
ropského fóra mládeže.

Výstup z EuroGlobe:
 Zástupci organizací pracují-

cích s mládeží na akci EuroGlobe 
Agora, konané dne 12. 5. 2009 
v malostranském klubu Rubín, 
se shodli na prospěšnosti své 
činnosti pro společnost. Vyzdvihli 
především význam své činnosti ve 
formování trvalých demokratic-
kých a občanských hodnot v mla-
dých lidech prostřednictvím prin-
cipů participace a dobrovolnictví.

Jejich činnost je odlišná od 
programů formálního vzdělává-

 Ohlédnutí za českým EuroGlobe

ní, ačkoli je zřejmé, že obojí by si 
nemělo konkurovat, naopak by 
mělo existovat v symbióze, vzá-
jemně se doplňovat. Organizace 
pracující s mládeží se zaměřují 
na vzdělávání a komunikaci skrz 
zábavu, nabízejí určitou přida-
nou hodnotu, pomáhají mladým 
lidem získávat klíčové kompeten-
ce, a zvyšovat tak jejich šance na 
trhu práce. 

Pro rozvoj jejich činnosti je 
nicméně nutná spolupráce 
a podpora ze strany státní sféry. 
Komunikace založená na princi-
pech strukturovaného dialogu je 
předpokladem úspěšné součin-
nosti. Pro fungování organizací 
je zapotřebí fi nančních prostřed-
ků, stát by v tomto měl pomoci 
dobře strukturovanou grantovou 
politikou a odstraňováním byro-
kratických překážek zabraňují-
cích úspěšnému čerpání fi nancí 
z grantových programů. 

Klíčová je zde iniciativa samot-
ných organizací, nutnost postu-
pu zdola nahoru. Organizace 
by se měly zaměřit na hledání 
společných témat a spolupráci, 
například v rámci České rady dětí 
a mládeže. 

Jedině při funkční součinnos-
ti organizací a státní sféry bude 
možné do budoucna dále pro-
hlubovat jejich činnost, zvyšovat 
dosah a pozitivně působit na stále 
větší množství mladých lidí.

Dominik Drašnar
http://www.euroglobe.info/cz/
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      naše téma

České Budějovice Rychnov nad Kněžnou

Brno Praha Praha

Brno Třinec






