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Zdánlivě odlišná slova, která však mají jedno společné 
– postrádáme je v dnešní společnosti. 

Nadšení a zkušenost

Žijeme ve světě, který preferuje povrch-
nost – rychle, levně a hodně. Fungují tak 
firmy, reklama a bohužel občas i náš život. 
Přitom zapomínáme na mnohem důleži-
tější věci, které jsou v životě podstatné. 

Nadšení je charakteristická vlastnost pro 
mladé lidi. Je to motor, který nás pohání 
a způsobuje to, že některé činnosti a ak-
tivity děláme ve volném čase, zadarmo 
a třeba „jen“ proto, že mají smysl a my 
jsme z nich nadšeni.

S narůstajícím věkem odchází nadšení 
a přibývají zkušenosti. Zkušenost je cha-
rakteristická pro zralého člověka, který 
má „něco za sebou“. Povrchnost, kterou 
jsme si nechali vpustit do života, způsobu-
je, že se nadšení a zkušenost od sebe od-
dalují. Přitom by to tak být nemělo. Proč 
by si zralí a zkušení lidé nemohli uchovat 
nadšení a to přenášet do své práce a do 
svých domovů? A proč by nadšení mladí 
lidé měli být považováni za málo zkušené 
a neznalé?

 Bez nadšení a zápalu pro věc nemůže být 

žádná práce dobře udělaná, stává se pak 
totiž povrchní a bez duše. A bez zkušenos-
tí je každá činnost zdlouhavá, protože mu-
síme znova přicházet na to, co už někdo 
před námi (nebo vedle nás) vyzkoušel.

O Židech se říká, že jsou zkušení, úspěšní 
a v tom, co dělají, se jim daří. Kdysi jsem 
se s jedním Židem na toto téma bavila. 
A on mi prozradil tajemství jejich úspěchu. 
„My, Židé, jsme úspěšní proto, že synové 
neopakují chyby svých otců.“  Jinými slovy, 
umí využívat zkušenosti a ty proměňovat 
v nadšení.

Myslím si, že neziskovky se poslední do-
bou postupně vydávají touto cestou. Pro-
měňují nadšení ve zkušenost a zkušenost 
v nadšení. Ukázala to i letošní Bambiriáda, 
která jako své ústřední motto zvolila prá-
vě tato dvě slova.  Po celé republice se na 
Bambiriádách představily organizace, kte-
ré propojují nadšení a zkušenost. A věřím, 
že se jim podařilo jejich nadšení předat 
dál. I to je smysl Bambiriády.

Ze srdce nám přeji, abychom kvůli povrch-
nosti dnešního světa nevytěsnili z našich 
životů, z naší práce a z naší činnosti ve 
sdruženích právě nadšení a zkušenost. 

Eva Fruhwirtová

Fo
to

  M
ic

ha
la

 K
. R

oc
m

an
ov

á
Úvodník

Zpravodaj 
ČRDM o výchově 
a využití volného 
času dětí 
a mládeže

Registrace 
Ministerstvem 
kultury: MK ČR 8135
Tematická skupina 13/A8, 
ISSN 1212 – 5016
Podávání novinových zásilek 
povoleno Českou poštou, s.p., 
odštěpný závod Přeprava,
č.j. 1259 / 99 
ze dne 29. 3. 1999

Redakce: 
Jiří Majer – vedoucí redaktor
Adresa redakce: 
Česká rada dětí a mládeže,
Senovážné náměstí 977/24, 
116 47 Praha 1
tel.: 234 621 210
e-mail: archa@crdm.cz
IČO: 68379439

Sazba a lito
Michala K. Rocmanová, 
akad. mal.
Tiskne REFOS, Praha
Fotografie z archivu ČRDM 
a jejích členských sdružení.
Vychází 6x za rok. 

Toto číslo vyšlo 
v červenci 2012.

Foto na titulní straně 
Michala K. Rocmanová

Zpravodaj Archa je nekomerční 
tiskovinou, která není určena 
k prodeji.

Podrobné informace 
ke zpravodaji Archa lze nalézt 
na internetové adrese 
archa.crdm.cz

2

http://archa.crdm.cz/


Naše téma

Fo
to

 M
ar

ek
 K

ra
jč

i a
 R

ad
ka

 P
ál

en
ík

ov
á

Pozdravy politiků, projektových partnerů a sponzorů akce zazněly před 
polednem 24. května 2012 z pódia na pražském Vítězném náměstí, čímž 
zahájily 14. ročník známé Bambiriády.

Pozdravy, proslovy a malá show s výrobou 
hraček: Bambiriáda 2012 vypukla

Jako první z pódia krátce pozdravil pří-
tomné ministr obrany Alexandr Vond-
ra. „Myslím si, že nadšení a zkušenost 
má s prací v ozbrojených složkách také 
co dělat, protože každý voják potřebu-
je samozřejmě profesionalitu, potřebu-
je mít zdravý rozum, potřebuje poslou-
chat... A samozřejmě i mezigenerační 
solidarita není nic, co by míjelo minis-
terstvo obrany nebo Armádu ČR,“ řekl. 
Aleš Sedláček mu poděkoval nejen za 
finanční a nefinanční letitou podpo-
ru Bambiriády, ale i osobně: „Je tady 
spousta organizací, jejichž činnost ne-
byla možná, byla nějakým způsobem 
násilně ukončena a teprve po roce 
1989 ji mohly obnovit. Na našich hrani-
cích existují připomínky té doby, která 
byla. A já měl možnost na česko-pol-
ském pomezí, nedaleko městečka Ja-
vorník, nedávno putovat s kamarády 
po kopcích. Je tam krásná naučná stez-
ka, která ukazuje, že v osmdesátých le-
tech byla na naší straně skupina, která 
spolupracovala s polskou Solidaritou; 
byla to skupina okolo Charty 77, jsou 
tam krásné dobové fotky... A já mám 
moc velkou radost, že ještě dneska jsou 
v politice lidé, kteří byli u toho, kteří to 
pamatují a kteří udělali něco pro to, že 
tady dneska můžeme stát a dělat to, co 
nás baví. Děkuji vám za to,“ připomněl 
předlistopadové aktivity Alexandra 
Vondry v disentu Aleš Sedláček.
 
Bambiriáda se letos konala v celkem 

18 městech ČR a pražská akce byla již 
tradičně její „vlajkovou lodí“. 
Letos se Bambiriáda inspirovala ve 
svém tematickém zacílení Evropským 
rokem aktivního stárnutí a mezigene-
rační solidarity, vyhlášeném Evropskou 
komisí. 
„Vždycky jsme se snažili podněcovat 
spolupráci dětí s dědečkem, babičkou, 
spolupráci dvou sourozenců, kteří jsou 
jen dva roky věkem od sebe. Letos 
jsme se na to zaměřili obzvlášť, a pro-
to i naše aktivity, které tady jsou pre-
zentovány, mohou návštěvníci dělat ve 
skupině,“ podotkl předseda ČRDM Aleš 
Sedláček. Jako příklad uvedl právě onu 
tvořivou dílnu, kde si zájemci mohou 
vyrobit z připravených dřevěných od-
řezků a s běžným řemeslnickým nářa-
dím kachnu na kolečkách, ztělesňující 
nadšení i zkušenost z bambiriádního 
motta.

Náměstek ministra práce a sociálních 
věcí Jan Dobeš se ve svém proslovu zmí-
nil o významu aktivního stárnutí. Upo-
zornil, že ministerstvo chystá národní 
strategii pro jeho podporu. „V průběhu 
června budeme chtít otevřít veřejné 
připomínkové řízení v rámci národní 
strategie přípravy na pozitivní stárnutí, 
na období 2013–2017. Kdokoliv z vás 
bude mít čas, chuť, zájem – a nadšení – 
tak v průběhu června, července a srpna 
nechť nám sdělí své zkušenosti, které 
jsou důležité,“ nabídl přítomným.

Andrea Matušáková ze Zastoupení Ev-
ropské komise v ČR připomněla, že se 
její organizace účastní Bambiriády již 
pošesté. „A jsme velmi rádi, že v ČR 
existuje takováto akce; je vlastně plat-
formou, která umožňuje reprezentovat 
a informovat o kvalitě využití volno-
časových aktivit pro děti a mládež,“ 
zdůraznila s tím, že Evropská komise 
podporuje vzdělávání – ať už formální, 
nebo neformální – dětí a mladých lidí 
v celé Evropské unii.

Na její slova navázal ředitel Odboru pro 
mládež MŠMT Michal Urban: „Vzdělá-
vání je celoživotní proces a čím dál více 
se přesouvá z klasické školy do dalších 
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Známé osobnosti věnovaly své rukodělné výtvory pro dobrou věc a připojily k nim 
kartičku s krátkým poselstvím...

Ať se děje, co se děje, nikdy se nevzdávej svých snů...!!!
sportovní reportér ČT Vojtěch Bernatský

To nejkrásnější, co můžeme v životě prožívat, je tajemno. A to platí v každém věku...
kouzelník Pavel Kožíšek

Nečiň jiným tak, jak bys nechtěl, aby oni činili tobě!
sportovní komentátor ČT Petr Svěcený

Přeji všem dětem hodné rodiče a rodičům hodné děti.
novinářka a moderátorka Štěpánka Duchková

Dobré je pořád zůstat klukem.
armádní generál Vlastimil Picek, náčelník Generálního štábu AČR

Život je zázrak. Děkuji JIM!!! Těm v nás a nad námi. 
herečka Květa Fialová

Autoři hraček: dole zleva herec Filip Cíl, armádní generál Vlastimil Picek, vpravo sho-
ra zpěvačka Heidi Janků, sportovní komentátor Jakub Bažant

aktivit. A právě trávení volného času 
přispívá k rozvoji a dalšímu vzdělávání 
každého z nás. Proto je důležité si uvě-
domit, že každý den, každý týden, kaž-
dý víkend jsou mezi námi tisíce dobro-
volníků, kteří se ve svém volném čase 
věnují našim dětem – tak, aby čas trá-
vily smysluplně, nenudily se, popřípadě 
nedělaly aktivity, které zrovna nechce-
me, aby dělaly...“

Velkého poděkování ze strany ČRDM se 
dostalo náčelníkovi Generálního štábu 
AČR Vlastimilu Pickovi, který za něko-
lik týdnů poté dosloužil ve své funkci, 
v níž působil od roku 2007. „My jsme 
našli společný cíl, a tím bylo prezento-
vat naši armádu jako společnost chyt-
rých, vzdělaných, motivovaných lidí, 
kteří jsou připraveni v případě potře-
by tyto vlastnosti předat na bojových 
misích, kterých se naše armáda pravi-
delně účastní, a stejně tak při naléha-
vé potřebě v krizových situacích, kte-
ré nás několikrát potkaly, potkávají, a 
bohužel i budou potkávat,“ shrnul Aleš 
Sedláček. Rozloučení generála Picka s 

armádou na Bambiriádě bylo víc než 
symbolické: ČRDM mu věnovala koláž 
upomínkových fotografií z dlouholeté 
spolupráce a náčelník GŠ AČR předal 
k vydražení v internetové aukci „svoji“ 
dřevěnou hračku. Ta se spolu s další-
mi, které se podaří během Bambiriády 
shromáždit, může případným prodejem 
podílet na projektu ČRDM „72 hodin – 
Ruku na to!“, zaměřeném na dobrovol-
nictví. Peníze z dražby půjdou v rámci 
zmíněného projektu na odstranění ba-
riér – například dopravních – které by 
bránily zájemcům z řad seniorů v účasti 
na dobrovolnických aktivitách.

Krátce po tomto ceremoniálu se VIP 
hosté přesunuli do tvůrčí dílny, kde 
spatřily světlo světa první dřevěné 
hračky, vyrobené „svépomocí“ a ve 
prospěch podzimní dobročinné akce 
chystané Českou radou dětí a mládeže 
(ČRDM). Dřevěné hračky věnoval do 
internetové aukce například náčelník 
Generálního štábu AČR Vlastimil Picek, 
moderátorka Štěpánka Duchková se 
svými tříletými dvojčaty, její kolegyně 

„z branže“ Lejla Abbasová nebo charis-
matická herečka Květa Fialová.

Bambiriáda by se nemohla na Vítězném 
náměstí již potřetí konat, nebýt ochoty 
ze strany vlastníků pozemku – VŠCHT, 
která je organizátorům akce poskytla. 
Spolu s dalšími pražskou akci zaštítili 
také primátor hlavního města Prahy 
Bohuslav Svoboda a starostka šestého 
pražského obvodu Marie Kousalíková.

Tisková zpráva ČRDM

Na snímcích na str. 3 nahoře zleva před-
seda ČRDM Aleš Sedláček, ředitel Od-
boru pro mládež MŠMT Michal Urban 
a ministr obrany Alexandr Vondra; dole 
náčelník Generálního štábu AČR Vlasti-
mil Picek.

Video: 
Alexandr Vondra 
na zahájení 
Bambiriády

m.adam.cz/video/3

Naše téma
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Slavné osobnosti vyrobily dřevěné hračky 
pro dobrou věc

Tříletá dvojčátka moderátorky Štěpánky Duchkové 
a hned tři ratolesti moderátora Jana Tuny stlouka-
la dřevěné špalíčky ostošest. Svoji hračku vybarvily 
i herečka Květa Fialová, moderátorka Lejla Abbasová 
nebo zpěvačka Heidi Janků. Ruku k dílku přidal i mo-
derátor slavnostního zahájení Aleš Háma. Dřevěný 
náklaďák věnoval také náčelník Generálního štábu 
AČR Vlastimil Picek. A všichni připojili zároveň kar-
tičku s milým poselstvím.
Spolu s hračkami známých osobností se těsně po 
Bambiriádě dražily i nejlepší výtvory dětí z řad ná-
vštěvníků Bambiriády. Od pondělí 28. až do středy 
30. května mohli zájemci o zajímavou hračku přiha-
zovat v internetové aukci na Aukro.cz; výtěžek věnu-
je ČRDM na dobrovolnický projekt 72 hodin – Ruku 
na to!, v jehož rámci poslouží seniorům.
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V rámci Bambiriády na pražském Vítězném náměstí se tvořilo pro dobrou věc. 
Známé osobnosti přijaly pozvání organizátora akce, České rady dětí a mládeže, 
a přišly tvořit. Některé dokonce se svými dětmi, aby podpořily motto letošní 
Bambiriády „Nadšení a zkušenost“.
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Hřebíček na hlavičku

Lidé Vás znají především jako moderá-
torku televizní, ale věnujete se i práci 
pro „neziskovky“. Namátkou lze připo-
menout akce jako „30 dní pro nezisko-
vý sektor“, moderování ceny „Žihadlo“ 
apod. Jak jste se vlastně k práci ve pro-
spěch nevládních neziskových organi-
zací dostala?
K práci v neziskovém sektoru jsem se 
dostala díky své práci redaktorské. Když 
jsem točila reportáže o tom, co dělají 
neziskovky, o různých jejich akcích, pro-
blémech s dotacemi a podobně, tak 
jsem se na ně nakontaktovala, sezná-
mila jsem se s nimi, a pronikla tím pá-
dem do jejich prostředí, mezi ně. Takže 
jsem si pak udělala obrázek o tom, kte-
ré si mi zdají být lepší a které nejsou tak 
dobré. A s těmi lepšími – nebo s těmi, 
které mi byly sympatické, a líbilo se 
mi, co dělají – jsem zůstala v kontaktu. 
Jsem třeba členkou správní rady Nezis-
kovky.cz; budu teď spolupracovat s Na-
dací  Divoké husy, zrovna příští týden 
máme schůzku, tak jsem zvědavá, co 
vymyslíme... Potom jsem patronkou 
Nedoklubka, což je sdružení pro rodiče 
s nedonošenými, předčasně narozený-
mi dětmi. S těmito neziskovými orga-
nizacemi tedy spolupracuji – a musím 
říct, že mě to hodně baví.

Letošní rok byl vyhlášen Evropskou ko-
misí Evropským rokem aktivního stár-
nutí a mezigenerační solidarity. Jaký je 
Váš vztah ke starší generaci? 

Se starší generací mám zkušenosti 
v tom ohledu, že občas chodím do klu-
bu důchodců, který vede Červený kříž. 
Jednou za čas tam vždy zajdu a poví-
dám si tam s nimi; zajímá je třeba, jak 
to chodí v televizi. Teprve když s těmi 
lidmi člověk rozmlouvá – nepovídáme 
si o nemocech, ale o životě – tak pozná, 
jak jsou nabití zkušenostmi. Je strašně 
zajímavé je poslouchat. Vždycky se na 
to hrozně těším. A dokonce se mi líbí 
taková služba – nevím tedy, jak je roz-
šířená u nás, ale je mi známo, že fun-
guje v zahraničí – pro lidi, kteří jsou 
staří, osamělí a velmi špatně pohybliví: 
dochází k nim dobrovolník a jednou za 
týden je doprovodí ven, aby tak měli 
kontakt s okolím, s jinými lidmi. Jsou 

totiž prakticky nemohoucí, jen velice 
těžko chodí a sami by se rozhodně ni-
kam nedostali. Dobrovolník je ovšem 
vyvede ven, mezi lidi – třeba „jen“ do 
nějakého obchodního centra, to je úpl-
ně jedno – důležité je, že tito lidé mají 
kontakt se společností a nejsou pořád 
doma mezi čtyřmi stěnami... To se mi 
strašně líbí.

Jak na Vás působí Bambiriáda?
Z Bambirády jsem nadšená. Zatím jsem 
ale byla jenom v jednom stanu, a to je 
stan, kde jsou kladívka a pilky, protože 
děti se nechtějí pohnout dál. Ale už se 
těším, až si to tady prozkoumám, pro-
tože je tady strašně moc nabídek pro 
děti, jak mohou trávit volný čas. Nejspíš 

„Jasně, musíme si ale sednout tak, abych na ně pořád viděla,“ souhlasila 
s rozhovorem pro časopis Archa Štěpánka Duchková. Rozhovor totiž probíhal 
v jednom ze stanů pražské Bambiriády nazvaném Tvořivá dílna – a spolu 
s dalšími návštěvníky se tam vehementně oháněla kladívkem i její tříletá 
dvojčata.
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tady některou vyberu. Mým synům jsou 
teprve tři, ale myslím si, že tady naberu 
hodně inspirace do budoucna. Nejvíc – 
a jediné – co je tady teď zajímá, je to, že 
si můžou hrát s pilou, kladivem a s kleš-
těmi. Tyhle nástroje doma sice máme, 
ale nepouštíme je k nim, protože oni se 
během hry taky různě bouchají, třeba 
i do hlavy... Takže doma oni tohle ne-
smějí, ale tady jsou úplně na vrcholu 
blaha: můžou si vesele přibíjet hřebík 
a nikdo je při tom nenapomíná.

Chtěla byste Bambiriádě něco popřát?
Přála bych jí, aby měla ještě spoustu 

dalších ročníků, podobně vydařených, 
jako je ten letošní. A aby měla stále 
dost a dost nadšenců, kteří ji umějí na-
bít tou správnou energií – a samozřej-
mě i zájemců, kteří na ni budou s chutí 
chodit.

Jak byste okomentovala letošní bam-
biriádní slogan  – „Nadšení i zkuše-
nost“?
Tak to jsem tady zažila skutečně na 
vlastní kůži: děti jsou vážně nadšené – 
a díky tady tomu stanu budou mít i zku-
šenost se zatloukáním hřebíků.

Za rozhovor poděkoval Jiří Majer

Video: 

Tvořivá dílna 
na pražské 
Bambiriádě

m.adam.cz/video/4

Na snímku nahoře zleva: u stolu mode-
rátoři Aleš Háma a Štěpánka Duchková; 
stojící: herečka Květa Fialová, moderá-
tor Jan Tuna a předseda ČRDM Aleš 
Sedláček

Autoři hraček: zleva herec a režisér 
Martin Stropnický, moderátorka Ště-
pánka Duchková, Národní parlament 
dětí a mládeže (NPDM)

http://m.adam.cz/video/4/
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Bambiriády se již tradičně zúčastnilo 
i naše občanské sdružení Centrum in-
tegrace dětí a mládeže. Na návštěvníky 
čekaly u našeho stánku různé výtvarné 
aktivity, soutěže pro děti, ekologické hry, 
nabídka činností pro malé děti s rodiči 
a prarodiči, vlastní anketa pro účastní-
ky: Děti – rodiče a prarodiče. Dále se tu 
rodiče mohly informovat o nabídce in-

tegrovaných klu-
bových činností 
a táborů, ozdrav-
ných pobytů, pri-
márně preven-
tivních programů 

a terapeutických aktivit pro děti se 
specifickými potřebami. Nově byl před-
staven jednou z maminek Klub dvojčat, 
proběhla i propagace a prezentace od-
borné praxe, dobrovolnické práce v CID 
a humanitární pomoci dobrovolníků 
dětem v rozvojových zemích. Děti si vy-
ráběly náramky, čelenky a náhrdelníky 

z ekologických materiálů k recyklaci, 
mohly si namalovat obrázek nebo há-
zet balónky do našeho Lvíčka a za to se 
jim dostalo sladkých odměn. Zúčastnily 

se nejen děti, ale spolu s nimi přišli i ta-
tínkové a maminky, babičky i dědečci – 
a všichni jsme si to náramně užili!

Centrum integrace dětí a mládeže, o.s 

Duhový kluk a duhová holka jako oma-
lovánky pro nejmenší, indiánské čelen-
ky pro odvážné, výroba prstýnků pro 
parádivé siláky, deskové hry a obří au-
toportrét pro všechny. Tohle všechno 
jste mohli zhlédnout ve stánku Duhy 
na pražské Bambiriádě, která se letos 
konala na Vítězném náměstí ve dnech 
24.- 27. května 2012. 

Během Bambiriády jsme se ve stánku 
Duhy, označeném obrovskou vlajkou, 
plakáty, fotkami a vším možným duho-
vým, setkávali se členy, dobrovolníky 
i přáteli různých pražských dužin a spo-
lečně tvořili program pro děti a rodiče. 

Jako každý rok se zúčastnila Duha Tan-
gram, Duha Děsír, zástupci kanceláře 
Duhy a nově se podílela i Duha Jas-
mín. Všichni jsme celé čtyři dny měli 
plné ruce práce. Jak při samotné vý-
robě s dětmi, tak při povídání o Duze 
zvědavým dospělým. Pro příchozí to 
byla navíc skvělá příležitost poznat se 
s ostatními z jiných dužin. A že celé čty-
ři dny nebyly jenom o práci, ale že to 
byla i  zábava, by vám dosvědčili Pře-
mek s Robertem z Duhy Tangram, kte-
rým slušela trika „Jsem holka z Duhy“, 
Markéta s černou linkou okolo oka „à la 
holka z Duhy“, Martina a holky z Duhy 
Jasmínu s kytkami na triku a nálep-

kami Duhy na rukou, Radka a Zdeňka 
z Duhy Děsír, které hrály deskové hry. 
Na akci se nás však podílelo mnohem 
více a my vám děkujeme za účast a po-
moc při organizaci.

Na Bambiriádě jsme letos byli pro děti 
a jejich rodiče i prarodiče a Bambiriáda 
tam byla i tak trochu pro nás. Těšíme 
se na další duhovou akci na setkání 
s vámi.

Markéta Votavová

Pražská Bambiriáda s Duhovými klukem a holkou

CID: S dětmi k nám chodili i jejich (pra)rodiče
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Názorné ukázky tábornických dovedností, střelba z luku, praku 
i ze vzduchovky, orientální taneční divadlo, lanové aktivity, ukázky 
historického šermu. A k tomu ještě všelijaké soutěže, deskové hry, sportovní 
turnaje, hlavolamy, dětský koutek, tvořivé dílny... 

Bambiriádní programové menu všech 18 měst

Programové menu Bambiriády 2012, 
pořádané jako vždy Českou radou dětí 
a mládeže (ČRDM), měli během čtyř 
dnů  možnost ochutnat návštěvníci 
bambiriádních areálů v 18 městech ČR. 
Tedy vlastně všude, kde se letos tato 
známá akce koná.

V Náchodě navíc vedle „běžné“ pre-
zentace volnočasových aktivit využili 
i možností, jež skýtá řeka. Program totiž 
probíhal i na Metuji, kde se díky oběta-
vosti dobrovolníků z Eldoráda Náchod 
a vodáckého kroužku tamního SVČ Déč-
ko mohli zájemci projet na kánoi či na 
raftu. „Za celý den se vodáci nezasta-
vili, lidé se na řeku jen hrnuli,“ popsali 
situaci náchodští organizátoři na svém 
webu.
Ve Zlíně si sportovněji založení návštěv-
níci mohli užít U-rampu nebo horole-
zeckou věž. Ale nezůstalo jen u nich 
– i ti ostatní si odnášeli zážitky, třeba 
z Koloběžkiády, ze Sherlockova dopo-
ledne nebo z žonglování. Kdo chtěl, 
mohl také zajít do kinosálu Kosmos na 
zajímavé semináře – o paraglidingu, jak 
ho neznáme, nebo o velkých šelmách 
Beskyd.

Na Krajince v Chebu se veřejnosti před-
stavily třeba ICM Cheb, sdružení Rokr-
šti, Český červený kříž a další organiza-
ce, které si připravily pestrý program. 

„Motto letošní Bambiriády zní Nadšení 
i zkušenost, což naznačuje, že dospělí 
a ti dříve narození budou předávat své 
zkušenosti mladým lidem a dětem. Je-
jich dovednosti si budete moci vyzkou-
šet např. v rukodělných dílnách, při 
zdobení perníků pod vedením Českého 
svazu žen a Chráněného bydlení Soko-
lov, nebo ve výtvarných dílnách,“ upřes-
nili regionální organizátoři způsob, 
jakým pojali zmíněné heslo. Chebská, 
resp. Karlovarská Bambiriáda se také 
může – opět – pochlubit přeshraniční 
spoluprací: prezentují se na ní i dvě or-
ganizace ze sousedního Německa.

Pokud jde o předávání zkušeností mezi 
generacemi, k zajímavým momentům 
akce v Rychnově nad Kněžnou patřilo 
setkání s význačnou osobností, PhDr. Jo-
sefem Krámem, který sbírá historické 
zajímavosti Podorlicka. „Pan Josef Krám 
nám vyprávěl o historii našeho města,“ 
lze se dočíst na rychnovském webu.

Kooperativní hry dětí a seniorů lze na-
lézt mj. v programové nabídce Bambi-
riády v Českém Brodě (kde se tato akce 
konala poprvé). A kromě toho ještě 
spoustu dalších „atrakcí“: chůzi na chů-
dách, plavání v molitanu, boj na kládě, 
tajemný tunel, geocoaching...

Letošní Bambiriáda na Vysočině (Jihla-

va) se díky spolupráci s AČR konala na 
jedinečném místě, kam veřejnost ne-
měla dosud přístup, a sice ve vojenském 
prostoru v Rančířově, kde byla k vidění 
armádní technika přichystaná speciálně 
pro Bambiriádu. 

V Chomutově, resp. na Kamencovém 
jezeře byly k vidění tábory Junáka i Pio-
nýra, stejně jako tábořiště místního Do-
mečku. Příchozí si mohli prohlédnout 
prezentace dětských organizací z Jirko-
va nebo zařádit v pirátském parku. Na 
akci se předvedly také základní školy, 
jejichž žáci a žákyně ztvárňovali státy 
Evropské unie.

Tvořivá dílna na Bambiriádě v pražských 
Dejvicích, odkud se zvuky řemeslnic-
kého nářadí ozývaly prakticky po celý 
den, vydala svědectví o úsilí těch, kteří 
si motto Nadšení i zkušenost vzali k srd-
ci. Na www.bambiriada.cz bylo možno 
najít rukodělné výrobky, čekající na ne-
dělní spuštění dobročinné internetové 
aukce na www.aukro.cz. Byla mezi nimi 
dřevěná kačenka se vzkazem od hereč-
ky Květy Fialové, jiná od sportovního 
reportéra ČT Vojtěcha Bernatského, 
dřevěný traktor od herce Filipa Cíla, ži-
rafa od moderátorky Lejly Abbasové či 
panáček od Klarri, návštěvnice Bambiri-
ády 2012.

Tisková zpráva ČRDM

http://www.bambiriada.cz/
http://www.aukro.cz/
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Když skončila soutěž, která byla vypsána k Evropskému roku aktivního 
stárnutí a mezigenerační solidarity, porota měla hodně těžký úkol: vybrat 
nejlepší příběhy. K 15. dubnu přišlo do Kanceláře České rady dětí a mládeže 
přes padesát příběhů. 

Kouzlo starých příběhů

Vyprávěli je pamětníci z mnoha míst 
naší republiky. Děti ve věkové kategorii 
odpovídající žactvu prvního a druhé-
ho stupně prožívaly na nějakou dobu 
osobní historii pamětníků nebo historii 
místa, kde žijí. Svět, který jim pamětnici 
přiblížili, nebyl kolikrát ani tak časově 
vzdálen, přesto z napsaných příběhů, 
které přišly, čišelo překvapení, údiv 
a někdy i mrazení v zádech.
Z nových zážitků vznikaly nejen texty, 
ale také vyprávěním inspirovaná vlastní 
výtvarná i básnická díla.
Tuto soutěž vyhrály děti školního klubu 
při Základní škole Vítkov.
V Základní škole ve Vítkově (okres Opa-
va) pozvaly děti k vyprávění obyvatele 
z místního domova seniorů, kteří jsou 
již jejich dobrými přáteli. Společně trá-
ví čas neformálně, ale i při vzájemném 
učení se od sebe v rámci projektů, které 

postupně s paní vychovatelkou vymys-
lely a uskutečnily.
Je velice cenným přínosem pro obě 
strany, že se jedná o prostředí k setká-
váním, která jsou dlouhodobá a part-
nerská. Ani děti, ani senioři ve Vítkově 
nejsou ti, které je třeba „poučovat a vy-
chovávat“ – ale jen probouzet jejich zá-
jem a otevřenost o nové věci. V tomto 
vřelém prostředí vznikají vztahy mezi 
dětmi a seniory, kteří nejsou pokrevní 
příbuzní, ale přesto spolu vedou sku-
tečný mezigenerační dialog.
Vítězům gratulujeme a věříme, že ex-
kurzi v ruzyňském letišti, kterou vyhráli, 
si v září opravdu užijí. 

Foto na této dvoustraně z archivu Bam-
biriády: žáci ZŠ v Hajnici jako jedni z ví-
tězů navštívili v květnu Národní tech-
nické muzeum v Praze.

Jak vidím stáří

Jak to u nás začalo?
Jsme prostě normální zvídavé děti, 
které každý den navštěvují školní klub 
při naší škole. Před čtyřmi lety k nám 
do školy přišla pracovat paní vychova-
telka, která se dříve aktivně věnovala 
(jako terapeutka) seniorům místního 
Domova důchodců. Svou láskou ke 
„starým“ lidem nás inspirovala natolik, 
že jsme si vytvořili skupinku nadšenců 
a pravidelně se se seniory scházíme při 
různých příležitostech. Do naší skupiny 
se s nadšením přidaly také některé paní 
učitelky, a dokonce i paní ředitelka.

Nejdříve jsme začali navštěvovat naše 
přátele z řad seniorů, abychom jim 
zpříjemnili každodenní všední realitu. 
Zahráli jsme si s nimi jen tak karty, ša-
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chy, člověče nezlob se a měli možnost 
pozorovat, jak se během těchto chvil 
jejich obličeje rozzářily a jak byli nao-
pak smutní při našem odchodu. Vraceli 
jsme se proto pravidelně, abychom je 
svou přítomností potěšili a povzbudili 
v jejich často nelehkých osudech.
Ale poznali jsme nejen rozzářené úsmě-
vy, ale také slzy, beznaděj a smutek. 
Smutek z vlastních dětí, které nepři-
cházely, beznaděj z nemocí a bolesti, 
slzy samoty. A to byla pro nás ta pra-
vá výzva – chceme s tím něco udělat. 
Dali jsme hlavy dohromady a vymysleli 
několik super akcí, které měly opravdu 
úspěch. Seniory jsme si pozvali k nám 
do školy, aby se podívali, jaké zázemí 
mají dnešní děti školou povinné. Další 
velkou akcí byl trénink paměti, kde si 
senioři mohli dokázat, že díky jednodu-
chým mnemotechnikám to s jejich pa-
mětí není zas až tak špatné, sebevědo-
mí jim stouplo a odcházeli od nás přímo 
nadšeni. Nechyběla ani sportovní klání, 
kde tým tvořil vždy jeden senior a jeden 
žák s příhodným názvem „Učíme se od 
dětí, děti zase od nás“.

Nevěnujeme se pouze babičkám a dě-
dečkům z místního Domova pro senio-
ry, ale spolupracujeme také se staršími 
občany našeho města, kteří mají stále 
chuť se vzdělávat a být aktivní. Pro ně 
pravidelně připravujeme internetovou 
školičku, kde se z nás stávají učitelé 
a rádcové v jedné osobě. Zasvěcujeme 
je do tajů internetu, učíme je používat 
email a moc nás těší, když se dozvídá-
me, že si naše babičky píší a ukládají 
své recepty přímo do počítače.

A jak to bylo dál?
Z výše uvedených řádek je zřejmé, že 
jsme se po vaší výzvě do projektu Bam-
biriáda nemohli nezapojit. Moc se nám 
nápad líbil už proto, že při našich spo-
lečně strávených chvílích nikdy nebyl 
čas na prosté vypravování životních pří-
běhů. Střípky minulosti nám v hlavách 
utkvěly z vypravování našich vlastních 
prarodičů, ale toužili jsme dozvědět se 
o minulosti více.

Oslovili jsme naši starší generaci, osob-
ně pozvali seniory mezi nás, krásně jsme 
vyzdobili místnost starými fotografiemi 
a květinovými dekoracemi a upekli jsme 
buchtu z tyčinky Margot. A už jsme jen 
netrpělivě čekali, kolik se námi oslove-
ných důchodců sejde. A nestačili jsme 
se divit, přišli úplně všichni.
Aby se u nás dobře cítili a aby se jim 
lépe mluvilo, uvařili jsme jim kávu nebo 
čaj. Na úvod jsme jim zarecitovali bá-

seň o staré ženě, která vzpomínala na 
svůj život. Bylo celkem těžké se při reci-
taci dívat na jednotlivé tváře, v nichž se 
leskly slzy. Potom už měli slovo naši milí 
hosté a jejich životní příběhy a osudy.

Vzhledem k tomu, že našich přátel se 
u nás sešlo celkem 17, bylo by složité 
popsat jednotlivé příběhy, zvláště když 
se některé v určitých fázích shodovaly.

Popíšeme ve zkratce to, co nás nejvíce 
zaujalo a překvapilo:
Byla to především skutečnost, že nikdo 
z přítomných není místním rodákem, 
souvisí to s poválečným osídlováním 
pohraničí. Dozvěděli jsme se, že lidé 
v té době dostávali umístěnky, což zna-
menalo, že museli odpracovat tři roky 
v příhraničních oblastech. Během té 
doby si k naší oblasti vytvořili citové 
vazby, zůstali zde a založili rodiny.  
Dále bylo například zajímavé zjistit, jak 
rozdílný byl život na vesnici a ve městě. 
Děti z okrajových obcí musely za každé-
ho počasí chodit kilometry do školy, což 
je pro nás v dnešní době nemyslitelné. 

Přesto na tuto dobu vzpomínají s láskou 
a nostalgií. Jediné, co by už nikdy ne-
chtěli ze svého dětství zažít a nepřejí to 
ani nám, současným dětem, je VÁLKA. 
Na její hrůzy a utrpení zavzpomínali jen 
okrajově, jako by nás před těmito špat-
nými vzpomínkami chtěli uchránit.
Velmi nám utkvěl v mysli úsměvný pří-
běh dvojčat, která za svůj život vděčí 
obyčejné staré peci. Maminka je po-
rodila předčasně, a protože v té době 
nebyly inkubátory, zahřívala své novo-
rozené dcerky přímo v kamnech. Děv-
čátka přežila a dodnes se těší pevnému 
zdraví.

Některá povídání byla překvapivá i pro 
samotné seniory, například jeden z pa-
mětníků popsal, že v místě, kde dnes 
vede hlavní komunikace městem, kdysi 
tekl potok, dokonce i s rybami.
Nakonec jsme se všichni zamysleli nad 
chováním současných dětí. Shodli jsme 
se na tom, že i když nemůžeme házet 
všechny do stejného pytle, i tak byly 
děti kdysi pokornější a měly v sobě více 
respektu a úcty. Měly více povinnos-
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tí v domácnostech, musely pomáhat 
na polích a v hospodářství a na školu 
jim zbývalo velice málo času. I přesto, 
a možná i právě proto s velkou láskou 
vzpomínají na své tehdejší kantory.

Z toho důvodu nikoho nepřekvapila je-
jich slova na rozloučenou: „Buďte vděč-
ni za vzdělání a žijte své životy v pokoře 
a úctě.“
Našim přátelům jsme popřáli pevné 

zdraví. A už nyní víme, že tato akce ne-
byla poslední...

Základní škola Vítkov, Komenského 754, 

okres Opava, příspěvková organizace

Výlet na Pražský Hrad

Výlet se uskutečnil 27. června a pánové z Hradní stráže byli 
více než příjemní. Jejich ochota a vstřícnost byla mimořád-
ná. Přivítal nás a muzeem nás provedl pan Kroupa a po zby-
tek dne se nám věnoval pan Hodousek, který děti protáhl 
opravdu všude. 
Kromě naplánované prohlídky Chrámu svatého Víta a Sta-
rého Hradu jsme absolvovali i výstup na věž (v tom děsném 
parnu – ale vydrželi jsme), Zlatou uličku a nově otevřenou 
zahradu pod Pražským Hradem. Oba pánové nás zahrnuli 
především zajímavostmi, o kterých se v průvodcích nepíše 
a které byly právě pro děti velmi přitažlivé. Sami vzbuzovali 
svým vystupováním respekt a vážnost, takže nikdo ani ne-
zlobil. A sledovat výměnu stráží z těsné blízkosti na místě, 
jež nám všichni tísnící se turisté jistě záviděli, to byl rovněž 
výjimečný zážitek.
Do Prahy cestovalo z naší školy 17 dětí a z gymnázia Jana 
Blahoslava dalších 10 studentů, kteří se rovněž na celém 
projektu Lidice podíleli. I tím byla tato akce přínosná – při-
rozeně se setkaly a poznaly dvě odlišné skupiny, žáci se 
zdravotním postižením a studenti osmiletého gymnázia. 

Na exkurzi v Čáslavi

Díky účasti v soutěži Kouzlo starých příběhů jsme měli mož-
nost navštívit čáslavské vojenské letiště. Tato výprava ne-
byla lákavá nejen pro děti, ale i pro dospělé, takže nakonec 
se k osmi dětem z našeho oddílu Royal Rangers přidalo ješ-
tě devět dospělých, kteří o to nechtěli přijít. Ze Zábřehu do 
Čáslavi nás čekala dlouhá cesta auty, ale to, co jsme viděli, 
stálo za to. 
Na letišti jsme postupně popojížděli na několik různých 
míst, abychom si za dopoledne to nejdůležitější z celého le-
tiště stihli prohlédnout. 
 
Nejdříve nám pracovníci biologické ochrany letiště ukázali 
dravce, kteří odstrašují ptáky, aby nedocházelo ke srážkám 
s letadly. Několik z nás si i vyzkoušelo chytit si sokola na 
ruku. Potom jsme se přesunuli k leteckému simulátoru. Tam 

jsme se vžili do kůže pilota a jen sledovali zemi z jeho per-
spektivy. V letištním muzeu nás čekala přednáška o tom, jak 
bojovali vojáci za války a ukázka vývoje čáslavského letiště. 
Když jsme se sešli v montážní hale u letounu L-159 Alca 
a  JAS-29 Gripen, vyslechli jsme si vyprávění o tom, jak se 
s letadly v praxi manipuluje... Na tenhle zážitek jsme se asi 
nejvíce těšili. 
Poslední místo, které jsme navštívili, byla hasičská zbrojni-
ce. Hasiči nám vyprávěli, jakým způsobem pracují, a nechali 
nás nastoupit do jejich vozu a všechno si tam prohlédnout.  
Exkurzi na letiště jsme spojili i s návštěvou města Čásla-
vi. Tam jsme navštívili Otakarovu baštu a prošli se kolem 
městských hradeb. A protože na nás po celou dobu svíti-
lo sluníčko, samozřejmě nechyběla ani návštěva stánku se 
zmrzlinou :-) 

Lenka Pohanková, 

Royal Rangers, Zábřeh

Projekt Lidice provázel naši školu takřka půl roku a žáci díky 
němu získali poznatky a osobní zkušenosti, které v životě 
nezapomenou. Vítězství v soutěži Kouzlo starých příběhů 
a odměna v podobě nezapomenutelného výletu, to byla 
třešnička na dortu.

Miroslava Křupalová

zástupkyně ředitelky MŠ, ZŠ a DD Ivančice
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Naše téma

Na Bambiriádě se prezentovalo 22 orga-
nizací, Armáda České republiky a Hasič-
ský záchranný sbor. Děti se mohly během 
dvou dnů zapojit do 150 různých aktivit, 
z nichž bylo 50 soutěžních. Odměnou jim 
byly části magnetické stavebnice. 
Velký zájem byl o Bambiriádu tradičně 
v pátek, ale sobota pak předčila naše 
očekávání. Sympatické bylo, že naši akci 
navštívily celé rodiny. 
Motto Bambiriády „Nadšení i zkušenost“ 
naplnily zúčastněné organizace třeba 
i tím, že některé aktivity mohly děti spl-
nit pouze za asistence dospělého či se-
niora, u některých organizací pomáhali 
s aktivitami členové organizace – senioři. 
Během pódiových vystoupení jsme také 
ocenili i dlouholeté dobrovolné pracov-
níky organizací.
Nepodařilo se nám sice zorganizovat 
soutěž „Zpívá celá rodina“, jak jsme plá-
novali, ale velmi nás překvapil zájem 
o Bambidílnu, ve které mladí, staří, děv-
čata i kluci vyráběli z rozličných materi-
álů vše, co jim jejich fantazie a tvořivost 
dovolila. Labyrint teenagerů se nám po-
staral o vydání čtyř čísel Bombíku a také 
o prezentaci projektů, např. Kecejme do 
toho, Finanční gramotnosti a o prodej 
Evropských karet mládeže. 
V neděli za námi přijel se svou bublino-
vou show klaun Bublín, kterému děti na 
závěr pomohly vytvořit bublinový svět. 

Radost jsme také udělali mnoha dětem 
při slosování vstupenek.
Nemůžeme zapomenout ani na spolu-
pracující organizace, které měly v rámci 
Bambiriády „otevřené dveře“ – Policie 
ČR v Zábřehu, Městská policie v Zábřehu 
a HZS Zábřeh. Volné vstupy pak otevřely 
mnoha dalším dětem možnost podívat 
se na zámek Skaličku a užít si aktivit v 
rekreačním středisku Bozeňov.
Poděkování patří 220 organizátorům 
Bambiriády, kteří se postarali o bezmá-

la 5500 návštěvníků akce, Krajskému 
velitelství Armády ČR Olomouc a vojen-
ského útvaru Libavá a ZOM Štěpánov, 
Hasičskému záchrannému sboru Olo-
mouckého kraje, České radě dětí a mlá-
deže, Olomouckému kraji, městu Zábřeh 
a firmám: Penam, Billa, Semoplast Šum-
perk, Stolářství Turek Šumperk, Stolář-
ství Prucek Daniel Mohelnice, Truhlář-
ství Karel Mareš Zábřeh a Chalet – servis 
Bludov.

Jana Valová

Sluncem zalité Wolkerovy sady v Zábřehu, rozkvetlý park, pohoda, úsměvy 
dětí i dospělých byly poznávacím znamením toho, že jste správně 
– na Bambiriádě 2012. Oficiálně nám ji zahájili hosté – senátor Adolf Jílek, 
náměstek hejtmana Radovan Rašťák, starosta města Zábřehu František John 
a předseda pořádající organizace ČRDM Aleš Sedláček.

Zábřeh
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Bambiriádu zahájilo ve čtvrtek setkání 
dětských parlamentů z Vysočiny v za-
sedací místnosti zastupitelstva města 
Jihlavy. Zástupců se sešlo přes padesát 
a setkání se zúčastnil i primátor města 
Jaroslav Vymazal a krajská radní pro 
oblast školství Marie Kružíková. 
V pátek pokračovala Bambiriáda od 
devíti hodin v kasárnách a jejich okolí 
v Rančířově. Vojenské autobusy do-
pravily na dopolední část Bambiriády 
více než 500 dětí ze ZŠ a MŠ z okolí 
Jihlavy. V jedenáct hodin proběhlo 
slavnostní zahájení za přítomnosti 
zástupce dětských organizací  (Jan 
Burda, předseda Rady dětí a mládeže 
kraje Vysočina), kraje Vysočina (RNDr. 
Marie Kružíková, radní pro oblast 

školství), statutárního města Jihlavy 
(primátor Jaroslav Vymazal), zástup-
ců partnerských organizací E.ON, VZP, 
Armády ČR a krajského hasičského zá-
chranného sboru.

Na Bambiriádě se prezentovalo 15 or-
ganizací a výše zmínění partneři. Na 
pódiu vystoupily dětské soubory 
a několik známějších umělců včetně 
kouzelníka držícího několik světových 
rekordů. Každé sdružení mělo připra-
veno velice zajímavé aktivity včetně 

tábornických dovedností. Velké množ-
ství ukázek připravila rovněž armáda; 
jako doprovodný program seskočili na 
Bambiriádě parašutisti, bylo možné 
se svést v bojovém vozidle pěchoty 
a proletět se civilním vrtulníkem...

Bambiriádu navštívilo rekordních 
6000 návštěvníků, a to i přesto, že se 
před vstupem do vojenského objektu 
museli legitimovat a podepsat.

Martin Paclík

Bambiriáda se na Vysočině konala již poosmé – a v krajském městě Jihlavě 
popáté. Letos se tamní Bambiriáda uskutečnila mimořádně ve vojenském 
prostoru Rančířov, sousedícím s krajským městem.

Jihlava
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Český Těšín

Dne 25. 5. a 26. 5. 2012 se uskutečni-
la poprvé Bambiriáda v Českém Těší-
ně. Zúčastnilo se jí deset neziskových 
organizací a Armáda ČR (vojáci přijeli 
do Českého Těšína se svojí technikou 
a laserovou střelnicí, za což jim děku-
jeme). 
Pro děti a mládež byly nachystány sta-
noviště se zábavnými úkoly a soutěže-

mi, které vždy reprezentovaly danou 
organizaci.
Například Florbalový klub nachystal pro 
děti střelbu na rychlost a slalom s flor-
balovým míčkem. Účastníky také zau-
jalo stanoviště Centra pro seniory, kde 
měli za úkol hádat, jaké „starodávné“ 
předměty se k čemu používaly...
Ochutnávka čajů, lanová dráha, ringo-

hřiště, rébusy, hádanky a mnoho další-
ho, to vše čekalo na návštěvníky Bam-
biriády 2012. Doprovodný program na 
podiu, doplněný soutěžemi, se návštěv-
níkům velmi líbil a zpestřil program celé 
akce. V pátek se zúčastnilo Bambiriády 
682 lidi a v sobotu 743 lidí.

Eva Hořčicová



Naše téma

Ve dnech 25.–27. května 2012 proběhl 
v areálu Krajinka v Chebu další ročník 
Bambiriády. V pátek se tam představily 
především organizace pracující s mlá-
deží z Chebska, aby dětem ukázaly, 
jak lze u nich trávit aktivně volný čas. 
Jednalo se např. o KRDMK, ICM Cheb, 
MC Klubíčko, MC Karlovy Vary, NZDM 
Pohoda, Rokršti nebo Útočiště. 

Kromě sdružení z Karlovarského kraje 
se tu prezentovaly také organizace či 
projekty s celorepublikovou, ne-li mezi-
národní působností. Šlo třeba o ČRDM 
s projekty 72 hodin, Kam chodit či Ke-
cejme do toho nebo o Asociaci středo-
školských klubů s projektem Síť multi-
kulturních otevřených klubů.
Pátečními návštěvníky byli převážně 
žáci či studenti místních škol. Moti-
vací k tomu, aby zhlédli veškeré pre-
zentace a vyzkoušeli různé zajímavé 
činnosti, jim byla soutěž Bambi Bingo. 

Při ní byla v každém okénku „tiketu“ 
uvedena otázka týkající se některé ze 
zúčastněných organizací a u přísluš-
ného stanoviště jim pak byla otázka 
zodpovězena. Pokud si soutěžící zjistili 
všechny odpovědi, byli u stánku ICM 
Cheb odměněni.
Vedle Chebských mažoretek se na Bam-
biriádě blýskli tím, co umějí, také kara-
tisté z Nejdku a Ostrova, Dětská kapela 
pod vedením K. Bubleho či hvězdárna 
z Karlových Varů. Návštěvníci tak mohli 
díky nim absolvovat celkem 20 zasta-
vení u různých prezentací. Děti při tom 
získávaly obrázky kačenky – symbolu 
Bambiriády 2012. Nasbírané kachnič-
ky pak nalepovaly na modrý papírový 
„rybníček“ s logem Bambiriády a stej-
ně jako v pátek byli úspěšní návštěvníci 
oceněni. Ve stejném duchu se ostatně 
nesl i nedělní den.
Během Bambiriády si mohly děti zastří-
let z luku, prohlédnout si modely leta-

del a lodí, projet se na raftu, zapívat si, 
zatancovat, či se utkat v přetahované. 
Tradici a mezigenerační propojení za-
jistil Český svaz žen, jehož členky měly 
pro návštěvníky připraveny ukázky růz-
ných řemesel, přičemž nejoblíbenější 
činností bylo zdobení perníčků.
Akci doplňovala expozice Karlovarský 
kraj předtím a dnes, kde byly vystaveny 
sbírky starých fotografií měst na Karlo-
varsku a života v nich. Lidé si tak mohli 
učinit představu o tom, jak vypadala 
města před válkou, jak po ní a porov-
nat si jejich podobu s tím, jak vypadají 
dnes.

www.bambiriada.cz

Z účasti Duhy na Bambiriádě v Chebu: 
U našeho stánku si mohly děti vyrobit 
vírníky nebo zahrát dřevárny. Největší 
zájem však byl o vyzkoušení sedmimí-
lových bot, neboli, jak my často říkáme, 
„skákaček“.

Václav Srb, Duha KSKD Sokolov

Ve zlínském bambiriádním areálu kro-
mě stánků, prezentujících činnost or-
ganizací dětí a mládeže, byl k vidění 
po celý den pestrý a zajímavý pódiový 
program. 
Naše středisko SVČ – TYMY v rámci pro-
gramu vystoupilo s půlhodinovým blo-
kem, do kterého jsme zařadili ukázky 
z našich tanečních kroužků. Vystoupil 
Happydance, Balet, Přípravka spole-
čenského tance a Sundance. Všechna 
vystoupení našich zájmových formací 
sklidila velký potlesk od diváků a uzná-
ní od moderátora akce. Velmi nás těšily 
reakce diváků i zástupců různých klubů 
a středisek, kteří nám vyjadřovali obdiv 
a uznání. 

Chtěla bych poděkovat všem dětem, 
které se Bambiriády zúčastnily, a také 
Olze Peškové a Pavle Lamplotové za 
přípravu tanečních vystoupení. Podě-

kování si zaslouží samozřejmě také ro-
diče – za podporu a doprovod.

Jarmila Vaclachová
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Děti z TYMY tančily na Bambiriádě ve Zlíně

16

http://www.bambiriada.cz/
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Bambiriádu slavnostně zahájili na pó-
diu v pátek 25. května 2012 Petr No-
vák, předseda Rady dětí a mládeže Ji-
hočeského kraje (RADAMBUK), spolu 
s pozvanými hosty. Například za ČRDM 
to byl Ondřej Mánek a za Jihočeský kraj 
členka rady Jana Krejsová a vedoucí od-
dělení mládeže, tělovýchovy a sportu 
Václav Průcha; přítomni byli i zástupci 
partnerských organizací.

Hlavním dějištěm akce se stal, obdob-
ně jako v dřívějších letech, osvědčený 
prostor u Sportovní haly, kde bylo po-
staveno pódium se zastřešeným hlediš-
těm a lavičkami. Toto pódium sloužilo 
pro jednotlivá kulturní vystoupení a zá-
roveň tvořilo přirozené centrum dění. 
Dalším centrem byl velký nafukovací 
stan – Infobod, kde měli návštěvníci 
k dispozici informační centrum a zhlédli 
prezentaci projektů Rady dětí a mláde-
že Jihočeského kraje a České rady dětí 
a mládeže. 

V Bambiriádním městečku postavilo 
do kruhu kolem stanu Infobodu své 
stánky a připravilo soutěžní disciplíny 
14 členských sdružení Rady dětí a mlá-
deže Jihočeského kraje a dalších osmi 
účastníků. V klidové zóně u řeky stál 
Odpočinkový stan, kde mohli návštěv-
níci relaxovat. Bambiriádní městečko 
bylo přístupné ze dvou bran, kde spolu 
se vstupenkou získávali návštěvníci in-
formace o akci. 
V Prezenci si děti vyzvedly prázdnou 
krabičku na pastelky a jejich úkolem 
bylo obejít alespoň 12 členských sdru-
žení Rady dětí a mládeže Jihočeského 
kraje, kde za splnění úkolů získaly pas-
telku. Kdo měl krabičku plnou, vrátil se 
do Prezence, kde dostal na krabičku 
samolepku Bambiriády, vyplnil si kar-
tičku do losování o ceny na pódiu a po-
kračoval v návštěvě soutěžních disciplín 
ostatních účastníků Bambiriády. 

Pódiová vystoupení organizovala Agen-

tura Kultur – Kontakt, programem 
Bambiriády nás provázel osvědčený 
moderátor Miroslav Mareš. 
Bambiriáda 2012 se připojila k Evrop-
skému roku aktivního stárnutí a mezi-
generační solidarity. Rodiče a prarodiče 
si mohli vyzkoušet různé, pro ně při-
pravené disciplíny. Rodinné centrum 
Emanuel připravilo Živé člověče nezlob 
se aneb Co uměli naši pradědečkové 
a prababičky. Názvy soutěžních disci-
plín zněly: Pradědečkova dílna, Pra-
ní na valše, Háčkování, Stavba domu 
z  cihel, Zatápění v kamnech, Pohádka 
a říkanka, Dojení kozy a Poznej k čemu 
sloužím. Na pódiu vystoupily mimo jiné 
tanečnice ze souboru Trnky Brnky Rap-
šach, které o sobě tvrdí, že jejich věkový 
průměr je stejný jako nejvyšší povolená 
rychlost v obci. Po vystoupeních s ná-
zvy Rapšoletky a Šmoulové by jim mohl 
každý jejich elán a energii závidět.

Z tiskové zprávy RADAMBUKu

V rámci českobudějovické Bambiriády ve čtvrtek 24. května 2012 otevřela 
návštěvníkům sdružení své klubovny, kluby, střediska a loděnice. Návštěva 
Dne otevřených dveří přiblížila činnosti jednotlivých sdružení a nabídla 
řadu možností, jak mohou děti efektivně a příjemně strávit svůj volný čas.

České Budějovice



Bambiriáda hledáčkem Marka Krajčiho
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Český Brod
Mezi 18 městy ČR, kde letos probíhala Bambiriáda, se poprvé objevil i Český 
Brod. Hlavním pořadatelem bylo tamní skautské středisko Psohlavci, na 
přípravě a organizaci akce se podílelo ještě dalších 22 sdružení.  

Týdny příprav vyvrcholily o víkendu
24.-27. května 2012. Počasí vyšlo nád-
herné – stále podezírám hlavní organi-
zátory, že mají kontakty někde výš a ta-
kové pěkné počasí jednoduše objednali. 
Nebo možná bylo odměnou těm, kteří 
obětovali spoustu času a volných chvil 
na to, aby se o jednom víkendu pobavi-
lo pár lidí z Českého Brodu. 
Pro milovníky čísel upřesním, že na prv-
ním ročníku Bambiriády v našem měs-
tě bylo přítomno 1270 návštěvníků, 
vystoupilo 350 účinkujících a nezištně 
zde během tří dnů pracovalo 130 pořa-
datelů.
Ačkoliv se o Českém Brodě nedá hovo-
řit jako o velkoměstě, základna zájmo-
vých organizací a sdružení zabývajících 
se prací s dětmi je opravdu bohatá. Celý 
koncept se podařilo rozšířit na organi-
zace i mimo samotný Český Brod, takže 
akce získala punc regionální přehlídky. 
A o co tedy vlastně šlo? Hlavním cílem 
bylo, aby z areálu, kde akce probíhala, 

odešlo co nejvíce nadšených dětí. A to 
se, myslím, podařilo. V mnoha přípa-
dech bylo vidět, že veselí, nadšení a od-
počatí odcházejí i někteří rodiče, kteří 
se alespoň na chvíli vrátili do dětských 
let a opět zakusili, jaké to je být zase 
bezstarostným dítětem. 

A pro ty, kdož by chtěli vědět víc o tom, 
co se vlastně celý ten víkend v Českém 
Brodě dělo, mám jen jednu radu – 
přijďte se příště podívat osobně a zažij-
te na vlastní kůži, jaké to je být na naší 
Bambiriádě.

Hana Hábová
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Liberec
Bambiriáda ve městě pod Ještědem se uskutečnila 25.-26. května. 
Centrálním místem pro konání akce se stalo nám. Dr. E. Beneše. Druhým 
areálem byl autokemp v Liberci-Pavlovicích.

Slavnostní zahájení proběhlo v pátek 
25. 5. za přítomnosti náměstkyně mi-
nistra školství Evy Bartoňové, náměst-
ka liberecké primátorky Kamila Jana 
Svobody, vedoucího oddělení mládeže, 
sportu a zaměstnanosti KÚ Liberecké-
ho kraje Tomáše Pokorného, regionální 
obchodní manažerky Pojišťovny České 
spořitelny Jaroslavy Nigrinové a Davida 
Erlebacha, předsedy Rady dětí a mlá-
deže Libereckého kraje (RADAMLK).

Náměstí opět poskytlo prostor pro 
desítky vystavovatelů, kteří měli pro 
nejmenší návštěvníky připraveny různé 
aktivity, soutěže a hry. Mohli jsme mezi 
nimi nalézt sportovní oddíly, turistické 
oddíly a mnohá další občanská sdru-
žení, která se celoročně a smysluplně 
věnují dětem a mládeži. Návštěvníci 
si mohli vyzkoušet zábavné fyzikální 
a chemické pokusy, skládat hlavolamy, 
zblízka si prohlédnout domácí zvířa-
ta, proniknout do tajů včelařství, tvo-
řit v malířské dílně či se věnovat jiné 
z mnoha atraktivních činností.
Hlavní pódium nabídlo (stejně jako mi-
nulý rok) tisícovku účinkujících, kteří po 
oba dny připravili nepřetržitý program 
doprovodných pódiových vystoupení. 
K vidění bylo jak nespočet tanečních 
vystoupení, tak ukázky aerobiku, hu-
dební produkce sólistů i koncerty kapel, 
stejně jako např. divadla pro děti, mód-
ní přehlídky, ukázky bojových umění 
a mnohé další. Mezi páteční speciality 
patřilo večerní finále v podání symfo-
nického orchestru základní umělecké 
školy. Absolutním sobotním finále pak 

byl druhý ročník severočeského Open 
Air Break Dance šampionátu v break 
dance jeden na jednoho – Kill The Flo-
or vol. II, kterého se účastnily desítky 
soutěžících z celých Čech.  Pro letošní 
rok pořadatelé připravili pro tento šam-
pionát jeviště o rozloze 90 m² ve stylu 
arény. 
Jako předkampaň Bambiriády pořada-
telé na celý květen připravili ve spolu-
práci s Technickou univerzitou v Liberci 
a Magistrátem města Liberec výstavu 
obrazů, kreseb a maleb studentů v bu-
dově nového magistrátu. Stejně jako 
minulý rok i letos bylo možné v pátek 
nahlédnout nejen na Bambiriádní areál 
z ptačí perspektivy – konkrétně z libe-
recké radniční věže. Návštěvníci mohli 
také využít aktivní prezentace V-klubu 
při DDM Větrník v ulici 5. května. 
Areál Pavlovice nabídl turisticky a pří-
rodovědně zaměřená témata. Návštěv-
níci si vyzkoušeli, jak umějí řezat dříví, 

sekat sekerou, ovládat morseovku... 
Mohli si prolézt lanovou dráhu, projít si 
naučnou stezku, zkrátka prověřit si své 
dovednosti a znalosti i ve spoustě dis-
ciplín.

 RADAMLK



Chomutov

Třináctý ročník provázelo na Kamen-
covém jezeře sluníčko a pohoda, a to 
zejména v sobotu, kdy k nám ten na-
hoře byl více než vlídný. I proto do 
bamboškových prostor zamířilo 12 200 
návštěvníků. Počet návštěvníků tak 
i s poklidným pátkem atakoval 15 000.
Osobně se domníváme, že letošní roč-
ník patřil mezi ty povedené a pove-
denější. Poděkování patří Vám všem, 
kteří jste přiložili ruku, popřípadě hlas 
či peníz či radu k našemu společnému 
dílu. Díky Vám můžeme konstatovat, 
že chomutovská Bambiriáda je velmi 
důstojnou akcí v rámci Ústeckého kra-
je a celé republiky. Poděkování patří 
všem aktivním vystupujícím, pořada-
telům,  pomáhajícím a tradičně hlavně 
všem účinkujícím dětem.
Jsme rádi, že i tato akce připomíná dů-
ležitost práce s dětmi a mládeží ve vol-
ném čase…

Zbyněk Nejezchleba, Milan März

Chrudim
Chrudimská Bambiriáda se letos kona-
la již po jedenácté. Kdo zavítal 24. nebo 
25. května do parku Střelnice, souhlasí 
s tím, že letošní ročník se vydařil a po 
několika letech stálo při organizáto-
rech i počasí.
Krásné přírodní prostředí parku zaplni-
lo po oba dny přes 6000 návštěvníků. 
Prezentovalo se tam 25 organizací pra-

cujících s dětmi a mládeží a dalších 15 
partnerských organizací. „Děti si mohly 
vyzkoušet simulátor surfování, podívat 
se na armádní vozidlo a vybavení nebo 
překonávat lanové lávky. Nechyběl 
ani tradiční skákací hrad nebo desko-
vá herna v rámci projektu Hrajeme si 
s Chrudimkou,“ říká Martin Benák, ko-
ordinátor Bambiriády. 
Školy, které se Bambiriády zúčastnily, 
měly možnost využít doprovodný pro-
gram v Regionálním muzeu a Muzeu 
barokních soch nebo dopravu zdarma 
regionálními vlaky.
Program na pódiu ani letos nezůstal 
pozadu. Největší pozornost na sebe 
strhli kluci na BMX kolech. Jejich adre-
nalinové lety vzduchem byly bouřlivě 
odměněny. Ve čtvrtek jste mohli vidět 
bubbleshow Matějě Kodeše. Podvečer 
patřil zpěvačce Leoně Šenkové a po ní 
vystoupil s bubenickou show Mika Ro-
nos. Páteční den odstartovala skupina 
historického šermu Familiaris Domini 
Regis a program doplnily dívčí pěvecké 
skupiny Luštěla, Action Girls a Retro-
pic,“ říká k programu Matěj Zelinka, 
koordinátor pódiového programu.

Ivančice
Slavnostního zahájení Babiriády v Ivan-
čicích se zúčastnili poslankyně Evrop-
ského parlamentu Zuzana Brzobohatá, 
starosta města Vojtěch Adam, ředitelka 
SVČ Ivančice Jana Heřmanová a Pavel 

Zdráhal z Krajské rady dětí a mládeže.  
V rámci akce proběhl mj. například vo-
lejbalový a nohejbalový turnaj a řada 
zajímavých pódiových vystoupení. 
Jako příklady lze uvést prezentaci ta-
neční školy Novosádových, SVČ Ivanči-
ce, TJ Sokol Modřice a Školní akademie 
ZŠ Vladimíra Menšíka s pásmem básní, 
tanečků a scének.
Návšětvníkům ivančické Bambiriády 
se představila také taneční skupina IQ 
Roma pod záštitou občanského sdru-
žení IQ Roma servis. Tato nezisková 
organizace v Brně, Břeclavi a dalších 
městech a obcích Jihomoravského kra-
je poskytuje bezplatné sociálně právní 
poradenství a vzdělávací a volnočaso-
vé služby osobám ohroženým sociál-
ním vyloučením.
Svůj um předvedl i folklorní soubor 
Rozmarýnek z SVČ Pohořelice. Rozma-
rýnek byl založen roku 2007 pod vede-
ním manželů Janičátových. Členové se 
věnují tancům a písním Moravského 
Slovácka, tančí a zpívají v něm děti od 
šesti do dvanácti let. Cílem souboru je 
osvojení si základu tradičních morav-
ských tanců a písniček, ale také her 
a říkadel.

Náchod
Bambiriáda se v Náchodě konala ve 
dnech 24.-25. května 2012. Náchod ji 
přivítal již po šesté. Z uvedeného ter-
mínu konání je přitom zřejmé, že se 
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Bubenická šou, historický šerm, adrenalinové lety cyklistů na BMX kolech, 
folklorní soubory, vodácké aktivity...  Co město, to zkrátka trochu jiný ráz 
pojetí bambiriádní akce.

Z bambiriádního webu
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tam zmíněná akce konala, jako v jed-
nom z mála míst, ve všední dny – totiž 
ve čtvrtek a v pátek.
Organizátoři se tak rozhodli především 
proto, že tím usnadnili představení 
škol, školek a dalších organizací, kte-
ré se hojně na Bambiriádě prezentují. 
Tento rok do Náchoda přijelo se svým 
vstoupením 14 formací: na pódiu se 
hrálo divadlo, zpívalo, tančilo se, a do-
konce byla k vidění i ukázka canistera-
pie.
Na Bambiriádě se letos stánkem s pro-
gramem prezentovalo 18 organizací, 
mezi kterými nechybělo SVČ Déčko 
Náchod, Duha Bartoňka, Duha Modrá 
Střela, Pionýr, VZDM Archa, středisko 
Junáka Náchod, Eldorádo, SVČ Bájo 
Česká Skalice, Stacionář Cesta, MC 
Hopsáček a další.
Program byl velmi rozmanitý a měl 
co nabídnout opravdu všem věkovým 
kategoriím. Návštěvníci mohli okusit 
mnoho netradičních aktivit jako bub-
nování, střelbu z luku a vzduchovky, 
vodácké aktivity na Metuji, taneční 
workshopy, X-box kinect, vysoké la-
nové překážky, létání na laně, sjezd 
z Déčka a mobilní boulder-stěnku. Dále 
mohli navštívit ukázky canisterapie, 
otevřenou čajovnu s wifi připojením, 
výtvarné dílničky, soutěže pro malé 
i větší, ukázky zálesáckých dovedností 
nebo pozorovat Venuši vzácným hvěz-
dářským dalekohledem. Mimořádně 
byla pro veřejnost otevřena také Tla-
píkárna, kde se mohly děti seznámit se 
zvířecími kamarády, které chová Déčko 
ve svém mini ZOO.

Ostrava

Letošní Bambiriáda byla v Ostravě po-
prvé už od čtvrtku. Hlavním důvodem 
bylo umožnit školám, aby si mohly 
jednotlivé třídy vybrat den k návštěvě, 
který jim více vyhovuje. Čtvrteční ná-
vštěvnost byla o něco vyšší, než jsme 
čekali, a to nejen díky pěknému počasí, 
ale i cílené reklamě, protože bambipla-
káty visely snad všude. 
Vystavovatelé představili své aktivity: 
skauti svou tradiční lezeckou stěnu 
obohatili o trampolínu, S.K a K.S. Da-
kota postavila teepee a prezentovala 
hry a soutěže ve sbírání PET víček. Část 
Dakoty se pak tradičně postarala o 
stravování pořadatelů a vystavovatelů. 
Svou překážkovou dráhu připravilo pro 
děti CVČ Směr. Asociace TOM zpřístup-
nila ve větvích stromů dětem vysoké 
lanové aktivity. Fyzikální a chemické 
zákonitosti vysvětlovali svými pokusy 
malí debrujáři. Klub přátel železniční 
dopravy předváděl své modelové te-
rény s vláčky, na skutečném parním 
vláčku se pak děti mohly svézt na Síčo-
vě drobné železnici. Pionýři měli třeba 
překážkovou dráhu nebo velké varianty 
známých her Věž či Mikádo. SVČ Ostrči-
lová zase sportovní disciplíny. Vystavo-
vatelů však bylo mnohem více, a tak si 
děti skutečně přišly na své.
Motto letošní Bambiriády bylo Nad-
šení i zkušenost. V tomto duchu jsme 
propojili i aktivity na ostravské akci. 
Přizvali jsme aktivní důchodce, ať se 
přijdou na Bambiriádu podívat a ne-
formálně si popovídat o tom, jak se vě-

novalo volnému času dětí v minulosti 
a jak nyní. Ne všichni z nich by si mohli 
dovolit sami přijít až na místo konání, 
proto jsme si je na Bambiriádu dovezli 
– a jak jinak, než jim známým stylovým 
historickým autobusem Škoda ŠL-11. 
Starší generaci jsme rovněž zapojili 
do programu. Proto se v něm objevila 
taneční vystoupení mažoretek Jiřinky, 
působící v klubu důchodců v Paskově, 
ale také několik hudebních vystoupení 
seniorských dvojic i jednotlivců.

Bohumín
Nádherné slunečné počasí doprová-
zelo Bambiriádu i v Bohumíně. Nej-
většímu zájmu malých návštěvníků se 
tradičně těšily skákací hrad, technika 
a vybavení hasičů, vojáků a vodáků. 
Z pódiových vystoupení účastníky nej-
více zaujali kaskadéři karvinského wes-
tern clubu Black & Brown, kapela Glay-
zy z Věřňovic a bohumínské Sluníčko; 
je třeba také zmínit skvělé společenské 
tance TK Domino z Orlové a povedla se 
i módní přehlídka v režii Českého svazu 
žen Orlová.

Plzeň 
Na Bambiriádě v Plzni se prezentova-
ly např. tamní SVČ, DDM Radovánek 
z Kaznějova, DDM Kamarád z Tře-
mošné, Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezka, Krajské sdružení hasičů Pl-
zeňského kraje, tomícký oddíl Saturn, 
Plzeňská krajská organizace Pionýra, 
plzeňští skauti, Diakonie ČCE, Centrum 
pro dítě a rodinu Latus, Klub Pathfin-
der, Salesiánské středisko mládeže, Zá-
chranná služba Royal Rangers a jiné. 
Návštěvníci měli možnost zhlédnout 
kupříkladu zásah hasičů včetně něko-
lika ukázek slaňování. Lidé si mohli na 
Bambiriádě v Plzni také vyzkoušet hit 
posledních let – skákací chůdy. 

Rychnov nad Kněžnou
Nejvíce prezentací si na Bambiriádě 
v Rychnově nad Kněžnou připravilo 
pro návštěvníky tamní Déčko-DDM: 
od čajovny, sportovního plácku a cho-
vu zvířátek (králíčků a morčat) přes 
dílničku s drátováním a malý stanový 
tábor až po celou stavbu i úklid po 
akci. Ředitel DDM Josef Solár byl spo-
kojený s průběhem akce, příjemnou 
atmosférou, návštěvností, počasím 
i samotnou prezentací zájmových 
kroužků na pódiu.

Z interntových stránek Bambiriada.cz 
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Jedním z našich partnerů bylo i Aukro, 
aukční portál, který zná téměř každý. 
Dřevěné hračky byly opatřeny podpisy 
slavných osobností, které se buď na 
Bambiriádě objevily, samotnou hračku 
vytvořily, něco dozdobily, nebo nám 
pouze věnovaly svůj podpis a předaly 
kartičku s krátkým poselstvím.

Výtěžek z dražby putoval právě na pro-
jekt 72 hodin – Ruku na to!, konkrétně 
podpoří některý z projektů, které 
uspořádají senioři. Přispějeme jim tak 
např. na dopravu na místo projektu, či 
na nákup drobných pomůcek. 
Nejvíce šel „na dračku“ náklaďák, který 
vymaloval armádní generál Vlastimil 
Picek. Vydražil se za krásných 1250 Kč. 
Další hračky byly od Květy Fialové, Lejly 
Abbasové, Štěpánky Duchkové, Mar-
tina Stropnického, Aleše Hámy, Pavla 
Kožíška, či Jana Tuny. Celkem se nám 
podařilo vybrat kolem 5000 korun.

72 hodin – Ruku na to! se na Bambiriádě 
prezentoval v podobě několika ak-
tivit, které upozorňovaly na číslo 72. 
Připravené jsme měli soutěže, jako např. 
Kolik si oblékneš triček za 72 vteřin? 
Rekord byl 16! Tato aktivita se ukázala 
jako nejzdařilejší, děti se u ní parádně 
„vyblbly“ a mládežníci se naopak snažili 
překonat rekordy. Mnohdy se do ob-
lékání zapojila celá rodina a padaly tam 
takové sázky, jako například, že pokud 
tatínek nebude první, dostanou ostatní 
zmrzlinu apod.

Další aktivitou byla stavba věže 
z dřevěných kostek, přičemž opět byla 
snaha postavit věž za 72 vteřin. Mno-
hem zajímavější ovšem bylo postavit 
věž co nejvyšší, a to v libovolném čase. 
U kostek se střídalo mnoho lidí, ale ne-
jvíce pozornosti asi upoutali vojáci. Jak 
je vidět na fotografii, stavbu si parádně 
užili a ukázali tak i ostatním, že když více 
lidí spojí své síly, dokáží velké věci.

Kromě aktivit jsme o projektu informo-
vali kolemjdoucí a předávali jim letáky, 
příručky a podávali důležité informace. 
Vzhledem k tomu, že byla registrace 
projektů spuštěna právě na Bambiriádě, 
byla tato propagace důležitá. A povedlo 
se! Hned v neděli večer se objevil první 
přihlášený projekt! Doufejme, že se bu-
dou nové nápady objevovat čím dál tím 
více…

Bambiriáda probíhala také v dalších 
17 městech a i tam se projekt 72 ho-
din – Ruku na to! prezentoval. Jsme 
velmi rádi, že jsme mohli návštěvníkům 
Bambiriád v celé republice ukázat, co 
na říjen tohoto roku chystáme. Díky 
všem, kteří se do prezentace projektu 
na Bambiriádách zapojili!

Ondřej Šejtka, místopředseda ČRDM

72 hodin na Bambiriádě
Jak již bylo řečeno, v rámci pražské Bambiriády fungovala po celou dobu 
tvořivá dílna, odkud se neustále ozývalo klepání kladívek. Děti tam se svými 
rodiči a prarodiči vytvářeli dřevěné hračky, které si buď odnesli domů, či 
je darovali do aukce, kterou ČRDM po Bambiriádě uspořádala. Výnos bude 
dobročinně použit ve prospěch seniorů. 
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K dispozici jim tam byly týmy dobrovol-
níků z rozličných dětských sdružení, kteří 
se v duchu motta „Nadšení i zkušenost“ 
dělili s příchozími o svůj volný čas, zna-
losti a často i letitou praxi „v oboru“.

V Liberci se akce konala na náměstí 
Dr. E. Beneše a v autokempu Pavlovice. 
Návštěvníci pavlovického areálu si zku-
sili řezat a štípat dříví, šplhali po lanové 
dráze, učili se morseovku a osvojovali si 
další z přírodovědně-turistických aktivit. 
Bambiriádu v autokempu spolupořáda-
la Liberecká krajská organizace Pioný-
ra. V  Ivančicích, přesněji v parku Réna, 
nabízeli návštěvníkům ochutnávku ze 
svých celoročních programů například 
skauti, tomíci, členové Sdružení přátel 
Jaroslava Foglara nebo šikulové z Aso-
ciace malých debrujárů ČR. V Chrudimi 
to byli zase lidé z občanských sdružení 
Altus, ÚL, Artega či Boii; posledně jme-
novaný spolek čerpá inspiraci pro svoji 
činnost z životního stylu Keltů... 

Ve Wolkerových sadech v Zábřehu spoji-
lo své síly při pořádání Bambiriády 22 or-
ganizací. Podle předsedy České rady dětí 
a mládeže (ČRDM), která Bambiriádu v 
ČR již 14. rokem pořádá, je Zábřeh jed-
ním z nejkrásnějších míst pro její konání. 
„Navštívil jsem mnoho ročníků Bambiri-
ády, ale zde se mi líbí nadšení dětí i or-
ganizátorů. I já mám radost z odhodlání 
organizátorů, s jakým zápalem přichys-
tali nové soutěžní úkoly pro návštěvní-
ky. Mezi pořadateli není žádná rivalita 
a na celé Bambiriádě se šíří přátelská 

atmosféra,“ ocitoval jeho slova pronese-
ná při zahájení tamní akce příležitostný 
bambiriádní věstník. Připomněl i motto 
celé akce, jež se snaží spojit zkušenost 
dospělých s nadšením dětí. Pro malé 
návštěvníky zábřežské akce jsou u každé 
z prezentujících se organizací připrave-
ny soutěžní úkoly, za jejichž splnění do-
stanou po kartičce se symbolem letošní 
Bambiriády – kachničkou.

V Třinci byl už pátek ve znamení soutěží: 
pětičlenná družstva tam ve dvaceti dis-
ciplínách svedla zápas o titul Super tří-
da Třinecka a o velký bambiriádní dort. 
Tím, že si děti užily třeba lukostřelbu, 
hlavolamy a změřily své síly a znalosti ve 
vědomostních a pohybových soutěžích, 
seznámily se hravou formou s desítkou 
sdružení, jež se třinecké akce účastní.

V Českých Budějovicích byla sobota ur-
čena pro rodiče s dětmi, kdežto pátek 
byl dnem zasvěceným školám. Pro děti 
byla připravena celá řada atrakcí, mezi 
nimiž nechyběl skákací hrad, obrněná 
vozidla, automobilová technika, malo-
vání, fotografování, minibludiště, „po-
znávačky“, zálesácké hry, kvízy a spousta 
dalších. Na pódiu jste mohli vidět kupří-
kladu pěvecký soubor Čestice, TŠ Mer-
lin, Slavíčky z Hluboké, Jitřenku, Podle-
šáčka, Black Sparkle, Danceline Studio, 
Spiral dance M-tes, ukázky orientálních 
tanců či romské kapely Gipsy Music 
a Gipsy Reflex. 

Akce v Praze znamená pro návštěvníky 

především nabídku více než čtyřiceti 
spolků a organizací pracujících s dětmi 
a mládeží. Jsou mezi nimi třeba Klub 
Domino, respektive Dětská tisková 
agentura (DTA); ta uvítá každého, kdo 
se zajímá o  novinařinu a chtěl by si ji 
v praxi vyzkoušet. Je tu i Občanské sdru-
žení Dancing Crackers se svou kampaní 
Tancuj a nedrob! Předvádí „naživo“, že 
v tanci může být skryta docela zábavná 
alternativa k dlouhým hodinám tráve-
ným hraním her na PC nebo bezcílnému 
toulání se městem... Klub Pathfinder 
připravil pro zájemce kratochvíli ve stylu 
japonských zápasů sumo: dva malí bor-
ci se nechají obalit žíněnkami a snaží se 
vytlačit soupeře z vymezeného teritoria; 
komu ani pak nedojdou síly, může si je-
jich zbytky u pathfinderů změřit se sou-
peři při přetahování lanem.

Tisková zpráva ČRDM 

Slunečné počasí a sobotní volno nasměrovaly kroky mnoha lidí do míst, 
která slibují kromě odpočinku ještě zábavu. Tu aktivní, šitou na míru 
dětem s jejich dospělým doprovodem – a navíc zdarma. Desetitisíce ji 
našly v areálech 18 českých, moravských a slezských měst, kde třetím dnem 
probíhala Bambiriáda 2012. 

Řady návštěvníků Bambiriády 2012 zhoustly

Naše téma
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Bambiriáda hledáčkem Radky Páleníkové
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Naše téma

Občanské sdružení DC, které se věnu-
je modernímu tanečnímu stylu Street 
dance, bylo velice nadšené z Bambiri-
ády v Praze: již teď se těšíme na další 
ročník. Byl to pro nás, ale hlavně pro 
děti, skvělý zážitek. I když se zmíněná 

akce konala v období výletů a škol v pří-
rodě, tak se jí z našeho sdružení zúčast-
nilo kolem dvou set členů jen v Praze... 
Na příští ročník bychom rádi připravi-
li pro diváky ještě větší taneční show 
a  zážitky, s nimiž by odcházeli od stán-

ku DC. Také chceme přivést co nejvíce 
rodičů a dětí z více než 20 měst, proto-
že je to skvělý zážitek a možnost se sejít 
a být pohromadě: život je přeci o tom, 
abychom měli zážitky, radost z něj. 

Za sdružení DC Jaroslav Havelka

Ohlasy, které nám letos 
zaslaly všechny pořádající 
oddíly, znějí samými su-
perlativy. Počasí se vyda-
řilo na 100%, účast dětí 
s rodiči a prarodiči byla 

nad očekávání vysoká, všichni projevili 
o náš asociační stánek a atrakce zájem, 
dobře se spolupracovalo i s ostatními 
organizacemi, tomíci pomocníci se čini-
li. Co víc dodat? 
Snad jen to, že tomíci se prezentovali 

v devíti českých a moravských měs-
tech a patří jim za pomoc při organizaci 
Bambiriády a za propagaci našeho spol-
ku velký dík.

Zuzana Antošová, 

Asociace TOM

Bambiriáda očima tomíků

Street dance na „Bambošce“
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Bambiriáda 2012 pomohla zmenšit vzdálenost 
mezi generacemi
Elán dětských návštěvníků Bambirády 2012 a zkušenosti jejich tatínků, 
maminek, dědečků i babiček přispěly svým skromným dílem k lepšímu 
mezigeneračnímu pochopení, jak vyplývá z  informací pořadatelů této 
přehlídky volnočasových aktivit.

Bambiriáda se letos uskutečnila v cel-
kem 18 městech ČR.  Motto 14. ročníku 
znělo „Nadšení i zkušenost“ a brana-
mi všech bambiriádních areálů prošlo 
zhruba 200 tisíc návštěvníků.

O tom, že smysl celé akce se opět po-
dařilo naplnit, je přesvědčena i její 
projektová manažerka Blanka Lišková. 
„Z reakcí lidí bylo znát, že děti, rodiče 
i prarodiče si akci užili. Do činností na-
bízených ve stanech jednotlivých or-
ganizací se totiž mohly zapojit i starší 
ročníky. Jako opravdu dobrý nápad se 
ukázalo postavit na Bambiriádě tvoři-
vou dílnu: tam si děti – právě s pomocí 
rodičů a prarodičů – mohly z dřevěných 
odřezků vyrobit libovolnou hračku. 
K našemu překvapení jsme poslouchali 
zvuky kladívek a pilek, které se odtam-
tud rozléhaly, doslova od rána do veče-
ra: v tvořivé dílně bylo neustále plno,“ 
popsala situaci Blanka Lišková.

Zvláště zdařilé výrobky, darované navíc 
jejich tvůrci na dobročinné účely, pu-
tovaly do internetové aukce. Výtěžek 
z dražby je předurčen ve prospěch dob-
rovolných aktivit seniorů. „Na webu 
Aukro.cz se objeví přibližně dvacet 
nových aukčních položek – dřevěných 
hraček z Bambiriády. Těch nejlepších. 
Kolik jich ale bylo vyrobeno celkem, 
to vážně nevíme, protože děti si své 
hračky chtěly samozřejmě vzít s sebou 
domů. Viděli jsme, jak si z tvůrčí dílny 
odnášejí zhotovené ptačí budky, autíč-
ka, kola, ale také třeba jenom obyčej-
né krabičky, do kterých si budou doma 

něco uschovávat. Bylo jasně patrné, že 
děti jsou celkem hladové po takovéto 
ruční práci – a není divu: ve městě je 
doma s kladívkem a pilkou asi málokdo 
z rodičů rád uvidí,“ dodala s úsměvem 
projektová manažerka Bambiriády.

Motto „Nadšení a zkušenost“ odráželo 
fakt, že letošní rok byl Evropskou komi-
sí vyhlášen Rokem aktivního stárnutí 
a mezigenerační solidarity. Zmíněné 
heslo našlo vedle Prahy své osobité 
praktické vyjádření i na pódiích regio-
nálních Bambiriád a jejich doprovod-
ných akcí. Například v Zábřehu zřídili 
Bambidílnu, kde mohly děti se svým 
dospělým doprovodem – a pod dohle-
dem zkušené výtvarnice Dany Zimové 
– vyzkoušet svoji dovednost při ruční 
práci se dřevem, textilem, plastem, kar-
tonáží a  pedikem. „Nejoblíbenější ma-
teriál mezi dětmi je dřevo a textil,“ kon-
statovala Dana Zimová. K nejčastějším 
výtvorům řadí panáky z textilu a papíru 
a tzv. music-head-maniaky. Maminky 
také pomáhaly dětem šít malé polštář-
ky z různobarevných látek, tatínkové 
zase vyráběli mašinky ze dřeva.

Zlínské Spektrum připravilo pro dvojice 
dítě-rodič nebo dítě-prarodič zajíma-
vou soutěž ve slalomu s neobvyklým 
předmětem; tento úkol plnily i dvojice 
dětí různého věku. Jinou aktivitu pro 
upevnění mezigeneračních vztahů na-

chystal DDM Astra – výrobu domečků 
z dřevěných odřezků, které se lepily na 
karton a zbytek obrázku děti domalo-
vávaly.  V Českých Budějovicích zase 
vystoupily tanečnice ze souboru Trnky 
Brnky Rapšach, které o sobě tvrdí, že 
jejich věkový průměr je stejný jako nej-
vyšší povolená rychlost v obci. „Jejich 
elán a energii bychom jim všichni mohli 
závidět,“ řekl po vystoupení, které skli-
dilo obrovský úspěch, jeden z diváků. 

Bambiriáda 2012 se konala v Českém 
Brodě, Českých Budějovicích, Českém 
Těšíně, Chebu, Chomutově, Chrudimi, 
Ivančicích, Jihlavě, Liberci, Náchodě, Os-
travě, Třinci, Bohumíně, Plzni, Rychno-
vě nad Kněžnou, Zábřehu a Zlíně, tedy 
prakticky po celé ČR. 

K zajímavostem letošního ročníku pa-
třila mj. doprovodná akce spočívající 
ve sbírání pamětnických příběhů, fo-
tografické soutěž s tématem „Nadšení 
i zkušenost“ nebo to, že v sedmi bam-
biriádních městech měli studenti mož-
nost si levně pořídit Evropskou kartu 
mládeže EYCA (dříve známá jako karta 
EURO<26). Bambiriádní areály byly 
svědky i různých drobných prvenství: 
v Českém Brodě proběhla tato akce vů-
bec poprvé, v Náchodě se jí zúčastnilo 
nejvíce organizací (20 s vlastním pro-
gramem na stánku a další tucet formou 
divadelních, tanečních či pěveckých vy-
stoupení) a v Praze se poprvé v historii 
Bambiriády uskutečnil nepřetržitý onli-
ne videopřenos na serveru Adam.cz.

Tisková zpráva ČRDM

Naše téma
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Tím bol v tomto roku veľmi aktívny 
a pomerne široký. Vďaka členom orga-
nizácií, študentom, ale aj skúsenejším 
(hlavne pracovníkom miestnych inštitú-
cií) sa podujatí festivalu zúčastnilo viac 
ako 1500 účastníkov z celého okresu.

Pestrú ponuku desaťdňového festivalu 
odštartovala „Čarovná noc v Rozpráv-
kove“ – prenocovanie v Základnej ško-
le apoštola Pavla a Výstava prezentácií 
organizácií na novom námestí v Liptov-
skom Hrádku. Už tradičnou ponukou sa 
stáva Volejbalový maratón v ZŠ Janka 
Kráľa a ZŠ Okoličné – viac ako 20 tímov 
počas 24 hodín. Ďalšou stálicou progra-
mu festivalu je pravidelné premietanie 

v Klube mladých v Dome kultúry v Lip-
tovskom Mikuláši.

Novinkami v tohtoročnej ponuke 
boli otvorené cvičenia zumby v STOP.
SHOP.e v Liptovskom Mikuláši ale aj 
v Dome kultúry v Liptovskom Hrádku 
a taktiež nultá „Konferencia o práci 
s deťmi a mládežou“.
Mladí z nášho okresu sa môžu tešiť 
z rozbehnutia zaujímavých aktivít, 
ktoré prekračujú rámec festivalu. Roz-
behnutie Mestského mládežníckeho 
parlamentu v Liptovskom Hrádku je 
predpoveďou rodiacej sa spolupráce 
mladých a samosprávy v tomto centre 
horného Liptova. Výtvarná súťaž „Zo ži-
vota starých rodičov“, ktorá je v duchu 
Európskeho roka aktívneho stárnutia 
a medzigeneračného dialógu pokračuje 
vo svojej púti v priestoroch ocenených 
organizácií. Mladí dobrovoľníci získali 
nové a cenné skúsenosti pri vybavovaní 
a organizovaní koncertu mládežníckych 
kapiel. Myšlienka takéhoto typu kon-
certu dozrievala celých 5 rokov. Stret 
s úradníckou byrokraciou posilnil tím 
pri organizovaní cyklistických pretekov.

Hlavný prezentačný deň bol v znamení 
zmeny námestia – z „osloboditeľov“ 
k „mieru“, čo v mnohých evokovalo 
pocit väčšej blízkosti a komornosti ako 
v minulých rokov. 
Zástupca primátora mesta Liptovský 

Mikuláš Ing. Milan Kružliak otvoril fes-
tival slovami poďakovania a povzbude-
nia v duchu hesla tohto ročníka – nech 
„nadšenie a skúsenosť menia život“ aj 
v našom meste. Námestie sa premenilo 
na niekoľko hodín na stanové mestečko 
13 prezentujúcich sa organizácií, upro-
stred ktorých povstalo pódium pre ši-
kovné, nadané a teraz určite aj odvážne 
deti, ktorých vystúpilo viac ako 200.

„Po tohtoročnom piatom ročníku Bam-
biriády som rád, že máme viac mladých 
skúsenejších aktívnych doborovoľní-
kov, ktorí v budúcnosti budú aktívnymi 
občanmi a hýbateľmi v miestnej komu-
nite,“ uviedol Ing. Jozef Korený, hlavný 
koordinátor festivalu Bambiriáda 2012 
v okrese Liptovský Mikuláš.

Záujem sponzorov, ktorých bolo viac 
ako v minulých rokoch, napovedá o ak-
tivite dobrovoľníkov, ale aj o narastajú-
cej známosti festivalu. 

Zdroj: www.bambiriada.sk

V okrese Liptovský Mikuláš sa uskutočnil v poradí už 5. ročník festivalu 
práce s deťmi a mládežou – Bambiriáda 2012. Tohoročný festival bol 
v duchu pestrých a početných aktivít – na každý deň bolo pripravené 
minimálne jedno sprievodné podujatie, ktoré realizovali dobrovoľníci 
z organizačného tímu. 

Okres Liptovský Mikuláš žil Bambiriádou

http://www.bambiriada.sk/


Česká rada dětí a mládeže děkuje všem, kteří se podíleli na přípravách 
Bambiriády 2012. Vyslovuje svůj dík všem těm, kteří se starali o její zdárný 
průběh, a zasadili se tak o příznivou odezvu této akce u veřejnosti.
Naše poděkování náleží nejen partnerům, sponzorům, patronům, 
příznivcům Bambiriády a členům jejích organizačních štábů v jednotlivých 
městech, ale především téměř dvěma tisícovkám dobrovolníků, bez jejichž 
elánu a obětavosti by se Bambiriáda vlastně uspořádat ani nedala.

Poděkování

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

Bambiriáda byla uskutečněna díky podpoře:        Generální partner: 

Celostátní partneři: 
 

Regionální partneři: 

Hlavní mediální partneři:

Další celostátní mediální partneři:
Pěkný den.cz, Borovice.cz, Adam.cz

Partneři celostátní fotografické soutěže „Bambiriáda – Nadšení i zkušenost“:
Alík.cz,Hotel Schmidbräu, Centrum Babylon Liberec, Pohádkové Staré Hrady, Coody Outdoor

http://www.peknyden.cz/
http://www.borovice.cz/
http://www.adam.cz/
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Již 18. ročník Celostátní soutěže dět-
ských zpěváků lidových písní Zpěváček 
2012 má své vítěze. Rozhodl o tom 
koncert, který se uskutečnil 13. 5. na 
tradičním místě – v kongresovém sále 
Termálních lázní Velké Losiny. Po dvou 
semifinálových blocích se do něj pro-
bojovaly celkem dvě desítky chlapců 
a děvčat z celkových 47 účastníků vel-
kolosinského finále – vítězů regionál-
ních kol Zpěváčka v Čechách, na Mora-
vě a ve Slezsku.

Více než půlhodinové oficiální zaháje-
ní obstarali představitelé organizátorů 
Zpěváčka spolu s osobnostmi, které 
převzaly nad akcí záštitu. S krátkými 
proslovy vystoupili Zdeněk Škromach, 
místopředseda Senátu Parlamentu ČR, 
plk. Drahoslav Ryba, generální ředitel 
HZS ČR, Radovan Rašťák, náměstek 
hejtmana Olomouckého kraje, Nor-
bert Pfeffer, starosta obce Velké Losiny, 
Zdeněk Pšenica, předseda Folklorního 
sdružení ČR a herec Filip Cíl.

Zasloužený potlesk v úvodu koncertu 
sklidila i porota složená ze špičkových 
folkloristů a hudebních pedagogů – 
Jana Rokyty (předseda), Ludmily Ba-
řinkové, Zdeňka Bláhy, Anny Buroňové, 
Olgy Češkové, Mirka Dudíka, Magdalé-

ny Múčkové, Václava Švíka a Evy Pej-
chalové (tajemnice).

Pěvecké talenty na pódiu kongresové-

ho sálu, v němž se 
tísnilo více než 250 
diváků, již po něko-
likáté hudebně do-
provázely špičkové 
muziky – Brněnský 
rozhlasový orchestr 
lidových nástrojů a Lidová muzika sou-
boru Gaudeamus VŠE v Praze. O mlu-
vené slovo se postarala moderátorka 
Petra Polzerová. Její stručné charakte-
ristiky jednotlivých finalistů velmi citli-
vě podbarvily výjimečný koncert, který 
svojí dětsky něžnou atmosférou uchvá-
til folkloru chtivé publikum.

Více než dvouhodinový finálový kon-
cert vyvrcholil vyhlášením výsledků. 
I když podle propozic může být vyhlá-
šen pouze jeden Zlatý Zpěváček, vyhráli 
vskutku všichni, kteří se probojovali do 
závěrečných kol ve Velkých Losinách. 
Tento názor totiž unisono sdílela jak 
porota, tak všichni odborníci, kteří si 
nenechali ujít tento neopakovatelný 
svátek folklorní písně v podání naší nej-
mladší generace.

Folklorní sdružení ČR

Na snímku Zlatý Zpěváček 2012 – Patrik 
Havlík ze Starého Poddvorova

Zlatým Zpěváčkem 2012 je Patrik Havlík

35 mladých lidí z celé ČR v Praze převzalo diplomy o absolvování Programu 
pro mládež Cena vévody z Edinburghu (EDIE). Téměř polovina z nich 
Program absolvovala díky projektu Učení pro život, zaměřenému na mládež 
z dětských domovů a výchovných zařízení.

Pětatřicet diplomů za EDIE 

V Praze se v pátek 8. června 2012 sešli 
mladí lidé z celé České republiky, kteří 
úspěšně absolvovali Program pro mlá-
dež Cena vévody z Edinburghu (EDIE). 
Předání diplomů 35 absolventům ve 
věku 14 až 25 let proběhlo během slav-
nostního odpoledne v hotelu Holiday 
Inn i za účasti zástupců Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. Téměř 
polovina z oceněných se Programu zú-
častnila díky projektu Učení pro život, 
který se zaměřuje na děti žijící v dět-
ských domovech a výchovných zaříze-
ních.
Program EDIE je mezinárodní nesou-
těžní program, který pomáhá mladým 
lidem od 14 do 25 let rozvíjet osobnost 
a aktivně využívat volný čas. Program 

založil v roce 1956 princ Philip, vévoda 
z Edinburghu, manžel britské královny 
Alžběty II, ve spolupráci s Dr. Kurtem 
Hahnem, světově uznávaným odborní-
kem na zážitkovou pedagogiku. Od té 

doby se do něj zapojilo přes pět milio-
nů mladých lidí ve více než 100 zemích 
světa. V ČR Program funguje od roku 
1993. Od roku 2009 probíhá projekt 
Učení pro život, který usnadňuje účast 



v Programu mladým li-
dem žijícím v dětských 
domovech a výchov-
ných zařízeních.

„V rámci Programu 
EDIE se mladí lidé vě-
nují aktivitám, které je 
baví, sami si je vyberou. 
Současně mají k dispo-
zici svého dospělého poradce, jenž jim 
pomůže nastavit konkrétní cíle, kterých 
v nich chtějí dosáhnout. Program tím 
rozvíjí osobnost účastníků, což se proje-
vuje v jejich sebehodnocení a náhledu 
na svět. Výrazná změna přichází přede-
vším u mladých lidí žijících v ústavních 
zařízeních. Program zahrnuje celkem 
čtyři oblasti, a to praktické dovednosti, 
jako výtvarné aktivity nebo výuku ci-

zích jazyků, rekreační sport, dále služ-
bu, která většinou probíhá v sociálních 
službách nebo v oblasti ochrany životní-
ho prostředí a expedici, kterou si mladí 
z velké části sami navrhují a organizují,“ 
říká Alena Jeslínková, výkonná ředitelka 
Programu a manažerka projektu Uče-
ní pro život. „Program má tři stupně, 
bronzový, stříbrný a zlatý, a  umožňuje 
tak účastníkům pokračovat v případě 
zájmu v Programu až osmnáct měsíců,“ 
dodává.  
Filip H. z Dětského domova se školou 
v Těrlicku, který absolvoval bronzový 
stupeň Programu EDIE v rámci projektu 
Učení pro život, říká: „Díky Programu 
EDIE jsem začal jezdit víc do přírody, dě-
lat něco pro sebe…a hlavně pro ostatní. 
Chodíme na brigády – hrabeme listí ve 
školce, pořádáme pro malé děti zábav-

ná odpoledne plná her, sjíždíme s nimi 
řeku, dokonce jsme pro ně uspořádali 
i „sáňkování“ na raftu.  Nejvíc mě teď 
ale baví chodit za postiženými lidmi. Za-
jímají mě jejich osudy. Teprve, když je 
člověk s nimi, tak si uvědomí, že vlastní 
problémy jsou malicherné. Nedovedu 
si představit, že by podobný osud po-
tkal mě nebo někoho z mých blízkých. 
EDIE pro mě znamená všechno možné, 
jen ne nudu. Nuda totiž může téměř za 
všechny moje potíže. Jsem rád, že přišla 
ta možnost něco dělat. Jsem rád, že se 
něco děje. Jsem rád, že můžu někomu 
pomoct. Jsem rád, že jsem dostal šanci 
dělat věci jinak. A hlavně…baví mě to.“ 

Podrobné informace o projektu najde-
te na www.edie.cz/uceniprozivot.

Michaela Staňková

Ze sdružení
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Udivený Cimrman opět v Lípě
Cimrman se divil již počtrnácté, a to 
hned s osmi oddíly TOM: z domovské 
České Lípy dorazila pořádající Chippe-
wa, dále Dakoti, z Turnova přijeli Máci, 
z Litoměřic Sluníčka, nechyběli podě-
bradští Robinsoni, letos poprvé nazkou-
šeli představení Veverci z Brandýsa nad 

Labem, Stopaři z vísky Kovářská v Kruš-
ných horách a pražští S.T.A.N. 

Krásná, vtipná a různorodá představe-
ní měla velký úspěch, nicméně porota 
musela pořadí určit jednoznačně. První 
místo a krásný dort vyhrála Chippewa, 

za ní se umístili Veverci a o třetí místo 
se poděli Máci a Dakoti. Vítězi ale vlast-
ně byli všichni, kteří si vyzkoušeli hraní 
na jevišti, překonali trému a stud a celý 
den si náramně užili v českolipském di-
vadle. 

Tomek Hurt, TOM Dakoti
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http://www.edie.cz/uceniprozivot/


ČRDM získala licenci ke Kartám mládeže EYCA

Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský 
přijal zástupce České rady dětí a mládeže

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) se dne 14. května 2012 stala členem 
mezinárodní organizace The European Youth Card Association (EYCA). 
Připojila se tak ke čtyřiceti organizacím, které vydávají Karty mládeže 
v třiceti osmi zemích světa a zajišťují více než 4 milionům jejich držitelů 
přes 100 000 slev po celé Evropě i mimo ni.

Zástupci ČRDM otevřeli debatu o partnerství nevládních neziskových 
organizací (NNO) při programování evropských fondů. 

Z ČRDM
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Předsedu České rady dětí a mládeže, 
Aleše Sedláčka, ve společnosti bývalé-
ho předsedy ČRDM Pavla Trantiny, dnes 
místopředsedy skupiny III. Evropského 
hospodářského a sociálního výboru, 
a Romana Hakena, člena Rady vlády 
pro NNO a taktéž člena EHSV, přijal 
21. května 2012 k jednání ministr pro 
místní rozvoj Kamil Jankovský.

Tématem schůzky byla nejen vize čerpá-
ní evropských peněz pro dětské a mlá-
dežnické organizace, ale také uplatnění 
principu partnerství v současném a bu-
doucím programovacím období. Jedná-
ní se za MMR se dále zúčastnili první 
náměstek Daniel Braun a vrchní ředi-
telka Olga Letáčková. Za ČRDM i další 
NNO jsme upozornili na nedostatky 

v současném pojetí principu partner-
ství, nedostupnost technické pomoci 
a čerpaní investičních prostředků pro 
NNO. MMR nabídlo možnosti revize.
Očekáváme další jednání, která pove-
dou k vyššímu poměrnému zastoupení 
NNO v koordinačních a monitorovacích 
orgánech.

Aleš Sedláček, předseda ČRDM

O členství ČRDM rozhodli svým hlasová-
ním stávající členové EYCA, a respekto-
vali tak doporučení svého představen-
stva, které se k přijetí ČRDM vyjádřilo 
kladně již před měsícem.
ČRDM převzala agendu od sdružení 
Karty mládeže ČR, která vydávala Karty 
mládeže EURO<26 v České republice od 
roku 1993 do dubna 2012.
Karty mládeže v současné době umož-
ňují na území naší republiky čerpat více 
než tisíc slev. Karty jsou podporovány 
ze strany mnoha velkých firem (např. 
Poštovní spořitelna, Student Agency, 
Vodafone aj.) a jejich držitelů je nyní 
v ČR přes dvacet tisíc. Doposud mohli 
Karty mládeže získat mladí lidé ve věku 
od 10 do 29 let. ČRDM tuto možnost 
rozšířila na 5 až 30 let a přejmenovala 

projekt na Karty mládeže EYCA (dřívější 
název EURO<26 pochází z dob, kdy se 
karty mohly vydávat jen mladým do 
26 let). Karta existuje i ve studentské 
variantě, držitelé jí mohou prokazovat 
status studenta.
ČRDM využije licenci na Karty mládeže 
EYCA v ČR pro zlepšení podmínek všech 
mladých lidí u nás. Členové sdruže-
ní ČRDM mají možnost získat karty za 
výrobní náklady a organizace samotné 
z nich mohou vytvořit karty členské 
(s možností vlastní grafické podoby ka-
ret). Karty mládeže však mohou získat 
za nižší cenu i další mladí lidé. ČRDM 
osloví mj. školská zařízení s možností 
zřídit školní karty pro jejich studenty.
Cílem projektu je také zlepšit povědo-
mí veřejnosti o Kartách mládeže a sna-

ha o zvýšení počtu a využitelnosti slev. 
ČRDM proto pracuje na modernizaci 
grafického vzhledu karet a webové pre-
zentace a zřizuje další informační strán-
ky na internetových sociálních sítích.

ČRDM

Další odkazy:
• www.crdm.cz
• www.adam.cz
• www.eyca.org
• www.euro26.cz

m.adam.cz/video/5
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Hospitační pro-
gram „Učit se 
navzájem“ je 
českým pracov-
níkům s dět-
mi a mládeží k 
dispozici již od 
založení  Koor-
dinačního centra česko-německých 
výměn mládeže Tandem. Za tuto dobu 
jej s kladnou odezvou využily desítky 
mladých lidí různého odborného zamě-
ření. 
Možnost nahlédnout do činnosti ně-
meckého zařízení pracujícího s dětmi 
a mládeží za vlastního minimálního 
finančního vkladu je i v letošním roce 
stále aktuální. Podle potřeb a zájmů 
uchazečů lze nalézt vhodné zařízení ve 
kterékoli části Německa. 

Možností, kam za zkušenostmi a po-
znáním vyjet do zahraničí, je dnes 
velké množství, ale vyrazit za hrani-
ce za nemalé podpory a bez náročné 
administrativy tak snadné už není. 
Hospitační program „Učit se navzá-
jem“ (http://www.tandem.adam.cz/
sekce/sdruzeni/programy-a-projekty/
ucit-se-navzajem) je určen pro mladé 
lidi z celého Česka do 30 let věku, jež 
pracují na dobrovolné či profesionál-
ní bázi s dětmi a mládeží. Hospitační 
pobyt v německém zařízení pracujícím 
také s mládeží může trvat několik týd-
nů až tři měsíce. Výběr místa a orga-
nizace lze přizpůsobit plně zaměření 
a přáním účastníka. 
Příležitost nasbírat cenné zkušenosti, 
pohled ze zahraničí a inspiraci se jis-
tě vyplatí. Hospitantům je poskytnut 

podpůrný servis, počínaje pomocí při 
komunikaci s hospitantským zařízením 
v Německu, přes pomoc s kompletací 
všech formulářů před odjezdem až po 
podporu během samotné hospitace. 
Finanční podpora má charakter paušálu 
a je vypočítána individuálně podle dél-
ky hospitace. Výše měsíčního příspěv-
ku činí více než 500 euro, které slouží 
k pokrytí nákladů na ubytování, stravu, 
pojištění a na kapesné. Délka vyřízení 
hospitace trvá přibližně jeden měsíc. 
S takovým minimálním předstihem je 
nutné podat žádost do programu. 
S dotazy se můžete obrátit na Micha-
elu Veselou, pracovnici pro mimoškolní 
oblast, Koordinační centrum česko-ně-
meckých výměn mládeže, e-mail vese-
la@tandem.adam.cz, tel. 377 634 757.

www.tandem.adam.cz

podle Vás jaksi „chybí“ – a s chutí byste je tam přidali, aby je měli lidé stále 
na očích?

Která souhvězdí na noční obloze 

Štěpánka Duchková,
novinářka 
a moderátorka
Já bych chtěla, abychom viděli z Čes-
ké republiky něco podobného, jako je 
Jižní kříž... Je totiž nespravedlivé, že ta-
kovou podívanou mají jen někde jinde, 
jako třeba v Austrálii...!

Renáta Fučíková
ilustrátorka

Vypadá to, jako byste viděli až do mé 
pracovny... Mám totiž na stole roz-
pracovanou autorskou knihu příběhů 
o souhvězdích. Pokouším se vyprávět 

vypráví o smíření s vlastní nedokona-
lostí. Vodnář je příběh o ohleduplnosti 
k přírodě a naší planetě, Ryby vyprávějí 
o důležitosti spolupráce, Beran je pří-
běh o křivdě a její nápravě. Býk vypráví 
o soucitu a velkorysosti, Blíženci vyprá-
vějí o žárlivosti, Rak je příběh o smrti 
a neodvratném osudu. Poslední pří-
běh, příběh Lva, vypravuje o přátelství 
a o síle lidského ducha.

Květa Fialová
herečka

Přála bych si, aby tam byla pořád duha: 
já miluji duhu. A duha je o lásce, o štěs-
tí... Takže by to mohla být tato dvě sou-
hvězdí: Láska a Štěstí.

dvanáct pohádek o hvězdách na noční 
obloze. Ty příběhy jsou určené dneš-
ním dětem i jejich rodičům. Představují 
poselství obrazů na nebi, které pro-
vázejí lidstvo po desítky tisíc let. Ony 
jsou tam samozřejmě daleko déle, ale 
k lidem promlouvají od okamžiku, kdy 
si člověk jejich přítomnost nad sebou 
uvědomil.
Řekla bych, že nová souhvězdí nepo-
třebujeme. Stačí jen přidat těm sta-
rým konstelacím nový význam. I když... 
nový? Lidská trápení i touhy jsou pře-
ce pořád stejné už od pravěku. Moje 
Panna, příběh je z doby ledové, vy-
práví o statečnosti a sebeobětování, 
moje Váhy vyprávějí o spravedlnosti. 
Můj Štír vypráví o snášenlivosti, můj 
Střelec o potřebě krásy, můj Kozoroh 

Hospitace v Německu pro pracovníky s mládeží

http://www.tandem.adam.cz/
http://www.tandem.adam.cz/sekce/sdruzeni/programy-a-projekty/ucit-se-navzajem
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Foto nahoře Marek Krajči, dole archiv občanského sdružení DC, Bambiriáda 2012


