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Bambiriádní katalog 

Máte představu o tom, kolik rozmanitých 
možností pro trávení volného času dětí se 
nabízí ve vašem okolí? Jen se po nich poo-
hlédnout. Třeba na Bambiriádě.

Bambiriádu jakožto největší přehlídku 
organizací zaměřených na mimoškolní 
výchovu dětí – neboli na smysluplné vypl-
nění jejich volného času – každoročně po-
řádá Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). 
Uspořádala ji i letos. Pošestnácté. O pro-
gram se už tradičně postarala řada juni-
orských organizací, zvláště pak těch, které 
k ČRDM náleží. Jsou jimi například Aso-
ciace malých debrujárů, Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska, Asociace TOM, 
Liga lesní moudrosti, Junák, Pionýr… Kaž-
dá z nich má něco osobitého a zajímavé-
ho, oč se může s dětmi podělit: nejrůznější 
hry, zábavné soutěže a vůbec ukázky své 
pravidelné, průběžné, celoroční činnosti. 

„Dětská a mládežnická sdružení mají při-
tom v naší republice úctyhodnou tradici. 
Většina byla často trnem v oku autoritář-
ským režimům pro svoji touhu po volnosti, 
kvůli podpoře aktivního přístupu a výcho-
vě k osobní zodpovědnosti členů. Připo-
meňme si proto, že je tomu již 25 let od 
událostí, jež rozhodly o tom, že se náš sek-
tor může rozvíjet svobodně a podle svých 
představ. Bambiriáda jako prostor pro 
vzájemné seznámení rodičů a jejich rato-
lestí, sdružení dětí a mládeže i „domečků“ 
a středisek volného času, je k tomu zajisté 
vhodnou příležitostí,“ řekl Aleš Sedláček, 
předseda České rady dětí a mládeže.

Hlavním smyslem Bambiriády není při-
chystat pro malé návštěvníky zábavu 
na jedno či dvě květnová odpoledne. 

(Jakkoliv se uprostřed bambiriádního 
mumraje zdá být opak pravdou…) Více či 
méně poutavou formou se snaží před zra-
ky rodičů a jejich ratolestí zafungovat pře-
devším jako jakýsi živý katalog možností, 
jak mohou děti trávit volný čas – prakticky 
po celý rok – pokud si tedy z předkládané 
nabídky dokáží vybrat něco, do čeho mají 
doopravdy chuť.

Statistika návštěvnosti Bambiriády exis-
tuje. Statistika, která by ukázala, nakolik 
tahle akce přispěla k (pozdějšímu) roz-
hodnutí dětí a rodičů ohledně výběru 
volnočasové aktivity, nikoli. Kdo se tedy 
do otevřeného nabídkového listu Bambi-
riády s porozuměním začetl a kdo jím jen 
bezmyšlenkovitě listoval, vlastně nevíme. 
Možná bychom byli překvapeni.

Ostatně – kdoví – třeba někomu i tenhle 
bambiriádní speciál Archy, který právě 
pročítáte, alespoň dodatečně poslouží 
jako katalog…?

Bambiriádními městy v roce 2014 byly: 
Blansko, České Budějovice, Český Těšín, 
Chrudim, Ivančice, Krnov, Kyjov, Liberec, 
Náchod, Ostrava, Plzeň, Praha, Šumperk, 
Třinec a Zlín. 

Ke kontaktům na pořadatele se lze ovšem 
i teď – dávno po skončení akce – docela 
snadno „proklikat“ na projektovém webu 
Bambirády 2014 www.bambiriada.cz, 
popř. najít potřebnou inspiraci v přehledu 
členských spolků České rady dětí a mláde-
že na webu www.crdm.cz, v sekci Členo-
vé.
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Bambiriáda 2014: 
dětské spolky mají u nás úctyhodnou tradici 

Organizátoři Bambiriády chtěli shora uvedeným mottem tentokrát upozornit mj. na činnost spolků s dlouholetou tradicí, 
které musely svoji existenci v dobách nesvobody v naší zemi přerušit a po listopadové revoluci ji mohly svobodně znovuob-
novit. Návštěvníky Bambiriády tak opět čekal bohatý program plný zábavy i soutěží. Vstup byl již tradičně zdarma.

Byla letošní Bambiriáda v něčem jiná 
než předešlé ročníky?
V podstatě se výrazně nelišila ani zá-
jmem veřejnosti, ani rozmary počasí. 
Letos jsme v pražském areálu přivítali 
40 000 návštěvníků, celorepublikově 
to bylo v 15 městech přes 100 000 lidí.  
Stále se těšíme velké popularitě mezi 
dětmi i jejich dospělým doprovodem. 

Jak se vám daří si tuto popularitu dr-
žet?
Bambiriáda je skutečně ojedinělý vele-
trh volnočasových příležitostí, v rámci 
kterého si rodiče mohou s dětmi na 
jednom místě „ochutnat“ desítky mož-
ností. Každý rodič by měl děti k trávení 
mimoškolní činnosti správně směřo-
vat. To není jen o zabavení a „uklizení“ 
dětí na polovinu odpoledne do oddí-
lu. Správně zvolená zájmová aktivita 
dotváří osobnost dítěte, buduje smysl 
pro týmovou spolupráci i vzájemnou 
komunikaci v kolektivu.

Nabídka nejrůznějších aktivit je na 
trhu ale obrovská…
Ano, ale obrovské jsou také rozdíly 
v ceně i kvalitě těchto mimoškolních 
činností. Bambiriáda nabízí možnost 
poznat činnost oddílů s dlouhou tra-
dicí i těch úplně nově vzniklých, které 

jsou i díky práci dobrovolníků dostup-
né úplně všem dětem. 

Ptala se Eva Nepokojová

Projektová manažerka Blanka Lišková 
a zpěvák Michal Hudček; vlevo stojí Jiří 
Plšek, nositel Ceny ČRDM „Přístav“

Tři otázky pro Blanku Liškovou, projektovou manažerku 
Bambiriády

Už nás znáte? Jsme zde (znovu) 
25 let – pod tímto mottem 
se v květnu otevíraly brány 
šestnácté Bambiriády, pořádané 
v době od 22. 5. do 25. 5. 2014 
Českou radou dětí a mládeže. 
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Sluncem prozářený den, atakující tep-
lotami letní „tropy“, a zdravice řečníků 
z pódia na dejvickém Vítězném náměstí 
odstartovaly Bambiriádu 2014. 

Známá celostátní akce, pořádaná Čes-
kou radou dětí a mládeže (ČRDM), se 
letos konala pod mottem „Už nás zná-
te? Jsme zde (znovu) 25 let“. Odkazova-
la jím jednak na zkušenosti, které řada 
dětských spolků, jež se na Bambiriádě 
nyní prezentovaly, získala za čtvrtstole-
tí svobodného rozvoje naší republiky, 
a jednak na fakt, že některé z nich před-
tím poznaly útlak totalitních režimů.

„V některých expozicích se můžete do-
zvědět více o historii dané organizace, 
která je někdy velmi hluboká, až to 
překvapuje. Mezi zdejšími spolky jsou 
i ty, které byly založeny už za Rakousko-
Uherska, a ne vždy mohly ve všech eta-
pách naší historie být a vykonávat svoji 
činnost. Pakliže se spolek snaží působit 
navenek, snaží se vychovávat aktivní 
občany a přemýšlivé mladé lidi, tak ne 
vždy za všech okolností se to všem musí 
hodit... O to víc bychom se měli snažit, 
abychom takoví byli, protože to je jedi-
ná šance, jak překonat apatii, která nás 
začíná obklopovat,“ dovodil z hesla le-

tošní Bambiriády její ředitel, předseda 
ČRDM Aleš Sedláček.

Proto také organizátoři – kromě obvyk-
lé, již tradičně pestré nabídky volnoča-
sových aktivit – připravili i zajímavou 
novinku. Na Bambiriádě 2014 byla za-
hájena geocachingová hra „Sametky“. 
Její název je přitom vlastně zkratkou. 
Jde o SAMETové vzpomínKY – ukryté 
texty (veřejnosti dosud prakticky ne-
známých) skutečných příběhů vztahují-
cích se k událostem v Listopadu 1989 či 
z období nesvobody, které jim předchá-
zelo. Pět z nich mohli zkusit objevovat 
i malí návštěvníci akce na „Kulaťáku“.

Vedoucí Zastoupení Evropské komise 
v ČR Jan Michal připomněl, že letos je 
tomu nejen 25 let, co žijeme ve svo-
bodné společnosti, ale že jsme také 
deset let v Evropské unii. „A já si mys-
lím, že solidarita a pomoc jsou jedně-
mi z hodnot, na kterých je to evropské 
společenství národů, kterému říkáme 
dnes Evropská unie, postavena. Takže 
to, proč jsme do Evropské unie vstu-
povali, není pouze otázka prosperity 
a ekonomického růstu, ale domníváme 
se, že jde také o hodnotový rámec.“ Jan 
Michal má za to, že „mimoškolní, vol-
nočasové aktivity dětí – ať už v rodině, 

v nějakých kroužcích či oddíle – jsou 
důležité kvůli tomu, že rozvíjejí člověka, 
lidskou bytost už od mládí jako osob-
nost“.

Podobně náměstek ministra obrany 
Jakub Kulhánek míní, že „jsou to právě 
takovéto akce, které nás inspirují v tom 
smyslu, že všechno není jen práce nebo 
škola, ale že je i důležité se občas do-
stat na čerstvý vzduch: třeba opustit 
i počítač a užít si krásného počasí“. 
Na jeho slova navázal zástupce náčelní-
ka Generálního štábu Armády ČR gene-
rálmajor František Malenínský. Zevrub-
ně popsal mnohaletý vztah armády 
k Bambiriádě a vysvětlil jeho význam: 
„Chceme ukázat nejmladší generaci, že 
armáda je součástí českého státu a proč 
naše povolání je důležité k tomu, aby 
nejmladší generace mohla vyrůstat ve 
svobodné zemi. A zároveň je to pro nás 
příležitost ukázat, v čem je ta řehole, 
výjimečnost našeho povolání – že jsme 
tady společně s hasiči a s Policií ČR 
k tomu, abychom v krizových situacích 
dokázali pomoci.“

Radní Magistrátu hl. m. Prahy pro škol-
ství a volný čas Ludmila Štvánová zdů-
raznila, že každé dítě je nějak nadané; 

Naše téma
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Letní „tropy“ a zdravice řečníků: 
Bambiriáda 2014 odstartovala
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neexistuje podle ní člověk, který nemá 
nadání vůbec pro nic. „Každé dítě se 
rodí s nějakým talentem. Přeji proto 
všem dětem moudré rodiče, kteří doká-
ží právě jejich jedinečné nadání odhalit 
a pomoci jim v jejich rozvoji. Bambirá-
da jako veletrh volnočasových aktivit 
je ideální příležitostí k hledání skrytých 
vloh. Hlavní město proto s potěšením 
podporuje tyto akce pro děti,“ shrnula 
radní Ludmila Štvánová.

Pořadatele, hosty i návštěvníky Bam-
biriády přivítala v Dejvicích starostka 
Prahy 6 Marie Kousalíková. Jak řekla, 
je ráda, že Bambiriáda byla před něko-
lika lety přesunuta právě sem. „S Ale-
šem Sedláčkem spolupracuji už dlouho 
a moc tuto akci podporuji, protože si 
myslím, že děti se mají ve volném čase 
něčím zabývat. Tady uvidí spoustu ak-
tivit, které je třeba chytnou za srdce 
a rozhodnou se, že do toho kterého od-

dílu vstoupí a že aktivitu, kterou oddíl 
nabízí, by rady dělaly. A to je dobře,“ 
dodala starostka Prahy 6.

Prorektor VŠCHT v Praze Pavel Hasal 
se vyjádřil k tomu, že škola poskytuje 
prostor pro Bambiriádu na svém po-
zemku zdarma: „Přijde mi, že pro nás 
jako pro veřejnou vysokou školu, je při-
rozené takové akce podporovat. Vzpo-
mínám si, jak jsme byli před několika 
lety v tomto smyslu osloveni a že naše 
reakce byla tehdy spontánní: svůj poze-
mek poskytneme, a samozřejmě zadar-
mo. Vždyť by to bylo nemravné, chtít 
peníze: vždyť tady jde o děti…A musím 
říct, že máme taky trochu sobecký zá-
jem: tyto malé děti, co tu (všude kolem 
u stánků mládežnických spolků) jsou, 
jsou možná i našimi budoucími studen-
ty,“ odlehčil svoji řeč Pavel Hasal. Do-
plnil, že on osobně vidí ve studentech 
budoucnost.

Michal Urban, ředitel Odboru pro mlá-
dež Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy, potvrdil na základě jemu 
známých dat, že dnešní děti tráví až 
příliš času u počítače. 
„Nová média jsou takové lákadlo pro 
mladé lidi, že to jde často na úkor tra-
dičních aktivit, na které jsme byli zvyk-
lí třeba my v našem dětském věku. Já 
jsem moc rád, že ministerstvo může 
podporovat aktivity jako je Bambiriáda. 
Ale nejen ji; vlastně většinu aktivit, kte-
ré jsou tady v těch stáncích dneska na 
ukázku. Protože je naprosto prokazatel-
né, že smysluplné trávení volného času 
přispívá ke zdravému rozvoji aktivních, 
slušných lidí, kteří znají své hodnoty, 
a jednou na nich bude stát naše společ-
nost,“ zobecnil Michal Urban.

Tisková zpráva ČRDM
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Bambiriáda u tomíků – zpráva z Kulaťáku 

Tak to pokračovalo v poledne, přes oběd, 
odpoledne a vlastně celý den. Moc lidí 
tu nebylo, asi se všichni schovali někam 
k vodě. 

Druhý den to nebylo o moc lepší, jen ta 
rozverná hodinka chyběla. Kolo nikomu 
nohu nepřejelo, kůň se nesplašil a med-
věd se sice nečekaně rozbil, ale my, jako 
stateční zachránci, ho zas opravili. 
Pak se ale zatáhlo, objevily se mraky, za-
čal foukat vítr, prostě se událo zčistajasna 
vše, co k pořádné bouřce patří. Stánky 
začaly odlétávat (a to jako opravdu, ne 
tak, jako když kluci vypráví o šestimetro-

vém táboráku), začaly padat kroupy. My 
drželi stánek s langoši a trdelníkem a po 
kroupách jsme skládali stoly a pomáhali, 
kde se dalo. 

Nakonec kluci z vedlejšího stánku přinesli 
létající talíř a my si vesele zaházeli, ovšem 
po kolena v bahně. 
Bambiriáda tak v pátek skončila dříve 
a cesta domů byla dost vtipná, ale to po-
pisovat nebudu, protože to sem nepatří. 
Jediné, co povím, je to, že jsme jeli úplně 
mokří, bosí a trochu zabahnění. Prostě 
trochu ostuda v MHD.

V sobotu bylo již příjemněji, a to zname-
nalo i více lidí. My kolo, které otáčí lidmi, 
statečně kouleli dál, ostatní organizace 
taky vytáhly záložní stany a Bambiriáda 
jela dál. Dokonce jsme pokračovali v cho-
zení bez bot. Ano, chudinky maminky, ale 
zase jsme nemuseli sušit boty.

V neděli se počasí umoudřilo a poslední 
den jsme přestáli bez bouřek.

Za pražské oddíly Asociace TOM 
– Eny (Anna-Marie Koubová) 

a ostatní z oddílů: 
Světlušky 19034, Táborníci 19195, Arachné 

9922, Bodláci 50601 a Sůvy 21004

P.S.: 
Tomíci se do Bambirády zapojili ještě 
v Ostravě, Českém Těšíně a Třinci. Všem 

organizátorům a oddílům velice děkuje-
me za nasazení a reprezentaci Asociace 
TOM.

S přírodními živly se všichni popasovali 
skvěle, pražští tomíci ještě zvládli pomá-
hat ostatním organizacím!

ústředí 
Asociace turistických oddílů mládeže

Naše téma
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Letošní Bambiriáda začala u stanu tomíků hlasitým výkřikem 
„BAMBIRIÁDA!!“ a „SUPR“. Ovšem po rozverné hodince se ozýval 
jen šepot jako: „Vodu…  Vedrooo… Pomóóóc!“ či „Utekl nám stín…“.
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Tři otázky pro ředitele Bambiriády Aleše Sedláčka

Letošní Bambiriáda se zaštítila mot-
tem „25 let svobodně podle svých 
představ“. Co se za ním skrývá?
Především ohromná šance. Šance, kte-
rá se před mikrosvětem takzvané práce 
s dětmi a mládeží vynořila spolu se zásad-
ní změnou režimu díky Sametové revoluci 
– a která, jak věřím, nebyla promarněna. 
Díky tomu má také nejmladší generace 
v dnešní době úžasnou spoustu možnos-
tí, jak trávit svůj volný čas. A garantem 
těchto možností jsou v prvé řadě dětské 
a mládežnické organizace. Včetně těch 
z nich, které byly v minulosti trnem v oku 
autoritářským režimům, jejichž represím 
byly také vystaveny. Bohužel i opakova-
ně.

Můžeš tedy uvést pár příkladů dět-
ských spolků, které se po období to-
talitního útlaku a nesvobody dočkaly 
svého znovuobnovení?
Je to například YMCA – Křesťanské sdru-
žení mladých lidí; mimochodem největší 
a nejrozšířenější mládežnická organizace 
na světě. Masově se u nás rozšířila za prv-

ní republiky, v roce 1951 musela ukončit 
činnost a v roce 1968 se ji nepodařilo 
znovu založit; byla obnovena až po Same-
tové revoluci… Nebo Junák, který v roce 
2011 oslavil sto let, u nás po zákazech za 
protektorátu a v roce 1948; poté existoval 
historicky jen „na chvíli“, mezi léty 1968 
a 1971. Část rozprášených skautských od-
dílů pak do roku 1989 pracovala vícemé-
ně skrytě, mnohdy pod hlavičkami jiných 
organizací, jako byly Turistické oddíly mlá-
deže, Svazarm, ČSTV, ČSČK a jiné… Spo-
lečně se skautingem se u nás kolem roku 
1911 rozšířil woodcraft, od skautingu se 
postupně oddělil a woodcrafterské hnutí 
sílilo až do roku 1948. Za války a po úno-
ru 1948 bylo nuceno žít skrytě, ani v roce 

1968 se ho nepodařilo legálně obnovit 
– k tomu došlo rovněž až po roce 1989: 
mluvím teď o Lize lesní moudrosti.… A tak 
bych mohl pokračovat. A jmenoval bych 
přitom další, dnes skvěle fungující a po 
různých historických peripetiích vzkvé-
tající spolky, ať už jde o Asociaci TOM, 
AFS – Mezikulturní programy, Českou tá-
bornickou unii nebo – pro někoho možná 
trochu překvapivě – i Pionýr, jenž od roku 
1990 kráčí svou vlastní cestou, jako sa-
mostatné a nezávislé občanské sdružení, 
které v porovnání s předchozími dvaceti 
lety zcela změnilo svoji tvář.

Vraťme se k samotné akci. V čem vlast-
ně spočívá smysl celé Bambiriády?
Stručně řečeno, jde o prostor pro vzá-
jemné seznámení rodičů a jejich rato-
lestí s dětskými a mládežnickými spolky, 
s „domečky“ – neboli domy dětí a mláde-
že – a se středisky volného času. A pocho-
pitelně s jejich rozmanitou a atraktivní ce-
loroční programovou nabídkou.

-maj-
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Šestnáctý ročník aktivní prezentace činnosti spolků dětí a mládeže a středisek 
volného času si našel cestu do patnácti bambiriádních městeček. Na to, jaký 
rys mimoškolní výchovy měla  Bambiriáda 2014 zdůraznit, jsme se zeptali 
jejího ředitele Aleše Sedláčka, předsedy pořádající České rady dětí a mládeže.
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Skupinka reportérů z „média-stanu“ 
po všechny čtyři dny svědomitě obchá-
zela jednotlivá stanoviště, a co zjistila, 
to stručně zaznamenala na web. Pro 
čtenáře Archy jsme z něj vybrali něko-
lik ukázek. 

Michal Hudček
Magnetem pro početné (nejen) dětské 
publikum se stalo víkendové vystoupe-
ní zpěváka Michala Hudčeka na bam-
biriádním pódiu v pražských Dejvicích. 
Finalista SuperStar z roku 2005 si pro-
šel a prohlédl celý areál. Navíc si nene-
chal ujít příležitost a přijal pozvání do 
týpí Ligy lení moudrosti, kde si s chutí 
zabubnoval na indiánský bubínek a za-
zpíval...

Staň se na chvíli 
hasičem a uhas požár!

Nepřehlédnutelný červený hasičský 
vůz napravo od pódia láká na mnoho 
atrakcí. Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska si pro návštěvníky připravilo 
opravdu nevšední zážitky. Můžeš used-
nout za volant hasičského vozu, obléct 
si hasičskou výstroj nebo si potěžkat 
hadicový koš (který musí hasiči vyná-
šet třeba do nejvyššího patra panelo-
vého domu) a zkusit si tak, jak fyzicky 
zdatný musí takový hasič být (a jaké je 
v hasičské výstroji teplo, když venku 
svítí sluníčko, tak jako dnes).
Můžeš si také vyzkoušet, jaké je to 
hasit dům! Připraven je malý imagi-
nárně hořící domeček. Dostaneš hadi-
ci a musíš do okénka domu nastříkat 
vodu. Když je v domečku dostatečné 
množství vody, plamen nad domeč-
kem zmizí. Tak honem, ať zachráníš 
jeho obyvatele!

Přijďte se podívat 
na králíčky, kteří 
skáčou přes překážky
Chtěli byste mít doma mazlíčka, ale 
rodiče vám nechtějí dovolit pejska? 
„Zkuste to s králíčkem,“ radí zaměst-
nankyně Českého svazu chovatelů dě-
tem na Bambiriádě. Králíčci totiž umí 
být také pořádně šikovní. U stánku 
Českého svazu chovatelů předvádí ně-
kolik chundelatých šampionů, jak umí 
skákat přes překážky. „Vidíte, tento 
králíček se trochu splašil, a tak skáče 
krásně,“ vysvětluje smějícím se dětem 

zaměstnankyně svazu. Kromě výsta-
vy zvířat najdou děti na Bambiriádě 
u stánku svazu poradnu chovu zvířat, 
znalostní kvíz i informace o chovatel-
ském táboře.
Český svaz chovatelů pořádá meziná-
rodní výstavy, zabývá se preventivní 
činností při ochraně zvířat, podporuje 
vzdělávací činnost pro začínající a mla-
dé chovatele. Aktivně se zapojuje také 
do pořádání mládežnických chovatel-
ských akcí, například táborů pro mladé 
chovatele. Kromě prezentace volno-
časových aktivit na Bambiriádě Český 
svaz chovatelů organizuje mezinárodní 
kolo Olympiády mladých chovatelů. 

Chceš být úspěšným 
novinářem? Začni 
kariéru v Dominu
Klub Domino – Dětská tisková agentu-
ra se stará o své vlastní rádio, vydává 
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Z bambiriádního webu I. – Praha
Které spolky a organizace se pražské Bambiriády na dejvickém Vítězném 
náměstí zúčastnily a jaké aktivity si pro děti tentokrát připravily? 



vlastní noviny a pořádá mediální kurzy. 
Pokud se i ty toužíš stát mladým no-
vinářem, Domino je pro tebe skvělá 
příležitost.
„Na letošní Bambiriádu jsme přivezli 
kolo štěstí, kde se zájemci protrénují 
v souvislém mluveném projevu na ne-
známé téma nebo si zahrají hru „uvař 
slova“, která funguje na principu scrab-
ble,“ vypráví členka Domina.
Klub Domino každoročně pořádá i sou-
těž Zlatý Ámos, kde se o pomyslnou 
královskou korunu perou ti nejlepší 
učitelé z Čech a Moravy.

Liga lesní moudrosti 
postavila týpí 
uprostřed Prahy
Liga lesní moudrosti, která na pražské 
Bambiriádě nechybí, se snaží navrátit 
děti k přírodě. Jeho členové přitom vy-
chází ze vzoru E. T. Setona, ilustrátora, 
spisovatele a zakladatele hnutí wood-
craftu. Jeho příznivci se učí zálesácké 
dovednosti.
Pro návštěvníky stanu Ligy lesní moud-
rosti je přichystaný logický hlavolam, 
pro ty nejmenší pak tahání žabiček. Na 
tradici E. T. Setona odkazuje Setonův 

běh. Za stanem Ligy lesní moudrosti je 
pak postaveno největší lákadlo tohoto 
sdružení – indiánské týpí. V něm si mů-
žete vyzkoušet indiánský život – podí-
vat se, jak takové týpí uvnitř vypadá, 
zabubnovat si na indiánské bubínky či 
si zkrátka jen tak po indiánsku zaleno-
šit.
Liga lesní moudrosti nabízí opravdu 
různorodé aktivity: vodácké akce, vý-
stupy na vrcholky hor, výpravy s ba-
tohem na zádech nebo táboření po 
vzoru přírodních národů – tedy v týpí, 
zubříku či šeltru. 
Více o tomto sdružení a woodcraftu 
najdete na www.ligalesnimoudrosti.cz 
a www.woodcraft.cz. 

Staňte se zápasníkem 
a porazte v ringu 
soupeře k zemi

Duc – duc – duc. Malí zápasníci s hel-
mami na hlavě jsou navlečení do mo-

litanových vest a urputně do sebe 
narážejí. I když je velké vedro, zápasí 
jako o život. „Jáchyme, Jáchyme, Já-
chyme,“ povzbuzují spolužáci chlapce 
v červeném molitanu. Právě ten to-
tiž častěji než jeho soupeř v modrém 
leží na zemi. Atmosféra kolem ringu je 
podobná jako na skutečném zápase. 
Modrý zápasník vítězí. Třída propuká 
v jásot. 
„Kdo bude další?“ ptá se dětí organizá-
tor z Klubu Pathfinder. „Já, já, já, já, já,“ 
ozývá se deset hlásků přes sebe.

Udrží jeden hřebík 
šest dalších? 
O tom, že fyzika i chemie může 
být zábava, přesvědčí návštěvníky 
letošní Bambiriády malí debrujáři. 
Ti se ve svém klubu snaží pochopit 
základní fyzikální principy pomocí her 
a pokusů. 
Na letošní Bambiriádu přivezli například 
hlavolam mistra tesaře. „Myslíte, že 
nejde na hlavičku jednoho hřebíku 
postavit šest dalších? Jednoduchý 
zákon o těžišti tělesa vás přesvědčí 
o opaku,“ láká malé návštěvníky jedna 
z debrujárek. 
Kromě tesařského hlavolamu si 
u debrujárů děti ještě vyzkouší 
zrcadlové bludiště a otestují svoji 
motoriku 

-red-
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Do toho ukázky sebeobrany, prezen-
tace hasičských zásahů, tvořivé dílny, 
lukostřelba, foukačky, zumba, country 
i street-dance, ba i stará dobrá Mor-
seova abeceda… Bambiriáda 2014 
vytáhla své programové trumfy, když 
se v pátek 23. května jako v jediném 
ze čtyř dní bambiriádních konala ve 
všech 15 městech, které se mohou 
areálem vyčleněným pro známou ce-
lostátní akci letos pochlubit.

V Českých Budějovicích přišlo 1. stře-
disko Zálesáka s nabídkou ochutnávky 
tábornické činnosti, pro malé zájemce 
a zájemkyně natáhlo nízká lana, připra-
vilo pro ně stanoviště určené k hodu 
na cíl, střelbě z praku a procvičí s nimi 
poznávání stromů. Spolek Keltoviny se 
blýskl ukázkou internetového časopisu 
spojenou s náborem nových redaktorů, 
Salesiánské středisko mládeže spolu 
s tamním domem dětí a mládeže (DDM) 
postavily „opičí dráhu“, oblastní spolek 
Českého červeného kříže překážkovou 
trať s bílou holí a luštěním textu ve sle-
peckém Braillově písmu a SKP Flotila K2 
představila činnost vodáckých oddílů.

Moravia Larp v Ivančicích pozval pří-
chozí do šermířské arény a poskytl jim 
i zážitek z larpové lukostřelby. Středisko 
volného času (SVČ) nabídlo sportovní 
mobilní hřiště, tvůrčí dílny a hravý dět-
ský koutek, Jednota bratrská v Ivanči-
cích netradiční hry nazvané Cool-Wood 
a Slack-lines, stejně jako zábavu při chů-
zi na chůdách a Junák předvádí ukázky 
své pravidelné celoroční činnosti. 

„Letos se nám přihlásilo o tři organi-
zace více než loni, což je skvělé, děti 
budou mít větší možnost vybrat si ak-
tivitu, která je opravdu baví,“ vysvětlil 
hlavní koordinátor Bambiriády v Blan-
sku Miroslav Martinek. Děti si podle něj 
mohou zkusit na této akci například za-
hrát stolní tenis, baseball anebo třeba 
judo. Blanenští organizátoři se mimoto 
opět rozhodli pomáhat i sociálně zne-
výhodněným dětem. „Letos místo ply-
šáků sbíráme dřevěné plastové hračky 
– například stavebnice nebo autíčka – 
a také nejrůznější školní pomůcky pro 
děti, jako jsou pravítka, kružítka, barvy, 
štětce, sešity a kalkulačky,“ vysvětlila 
jedna z organizátorek Romana Ošlejš-
ková.

V Chrudimi zajistili pořadatelé z Ob-
čanského sdružení Altus i pro letošek 
zajímavý program. Prezentují se tam 
téměř tři desítky organizací z celého 
Pardubického kraje. „Tešit se můžete 
například na již tradiční deskové hry 
v rámci projektu Hrajeme si s Chrudim-
kou, zdolávání lanových překážek u zá-
lesáků nebo si vyzkoušet první pomoc 
s Českým červeným křížem,“ říká koor-
dinátor tamní Bambiriády Martin Be-
nák. Jako každý rok nezůstává pozadu 
ani program na místním pódiu. „Opět 
se představí Ultimate Ramp Show se 
svou freestyle BMX exhibicí. Nebude 
chybět ani tradiční bambiriádní vystu-
pující Jan Honza Lušovský, Loutkářský 
soubor Ahoj, žákovský taneční soubor 
ze ZUŠ Luže – galaxis či mladý naděj-
ný rapper D.O.,“ říká Matěj Zelinka, 

který má pódiový program na starost.

Na Vítězném náměstí v Praze 6 běžel 
již druhým dnem čtyřdenní bambiri-
ádní provoz. O to, aby byl co možná 
nejpoutavější, dbali ve svých prezen-
tačních stáncích spolu s dalšími spolky 
debrujáři, woodcrafteři, tomíci, skauti, 
sokolové, pionýři nebo mladí chovate-
lé. A také Kazimírka, Děti bez hranic, 
Klub Domino, Dětská tisková kancelář, 
Magna, Děti v tísni či Nadace Leontin-
ka. A program? Klub Pathfinder zařadil 
do své prezentace zápolení návštěvní-
ků v molitanových vestách a helmách, 
u stánku Asociace TOM se můžete po-
kusit míčkem trefit figurínu medvěda 
rovnou do srdce a při jízdě na invalid-
ním vozíku zapůjčeném dobrovolníky 
z Českého červeného kříže Prahy 1 za-
přemýšlet o tom, jak se žije našim zdra-
votně znevýhodněným spoluobčanům. 
Ve stánku výtvarného sdružení Hruška 
nejdete improvizovaný ateliér, kde se 
z vás na chvíli stane umělec. V expozici 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska si můžete vyzkoušet jejich výstroj 
či usednout za volant hasičského vozu. 
Česká federace dámy vás zasvětí do 
tajů jedné z nejstarších deskových her. 
Návštěvníci se mohou také na chvíli 
vcítit do role humanitárních pracovní-
ků – u stánku Magna, Děti v tísni, or-
ganizace, která přes deset let pomáhá 
v krizových oblastech, a to především 
právě dětem…

Tisková zpráva ČRDM
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Páteční bambiriádní trumfy: děti se tu „hýbou“, 
soutěží, luští a učí se první pomoc
Praktické ukázky tábornických dovedností, nácvik spásných záchranářských 
zákroků, luštění hlavolamů nebo třeba testování znalostí dopravních předpisů. 
A k tomu další bohatý outdoorový program, někde dokonce s vyjížďkou na 
koních nebo – tam, kde teče řeka – na kánoích či raftu. 
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Vedro, vedro, vedro. Začíná sice trošku 
foukat a sem tam zakryje žhavé slunce 
mráček, ve stanech je však dusno k za-
lknutí. Od západu se už půl hodiny čer-
nočerně mračí, ale bambiriádní louka 
na pražském „Kulaťáku“ je stále plná 
lidí a dětského štěbetání.
A pak se ve chvilce téměř letní pohoda 
mění v drama.

Poryvy větru rvou bočnice velkých sta-
nů a házejí dovnitř spršky vody. Malé 
stánky hrozí zřícením – a také se jich 
několik poroučí k zemi. Louka je v mi-
nutě prázdná – kam se všichni poděli, 
než bys řekl „švec“?

Záchranou jsou velké stany po obvo-
du louky a dvě velká šapitó. V každém 
z nich se tísní desítky lidí – organizátorů 
i rodičů s dětmi. Déšť bubnuje na plach-

ty tu jemněji – tu silněji, mezitím racho-
tí hrom, pak louku zasype závěj krup 
a vichr si pohrává se střechami padlých 
stánků. Zmoklí majitelé se snaží za-
chránit, co se dá – tamhle nesou kufr 
propagačních materiálů a náruč dalších 
promočených drobností ke šťastnějším 
sousedům, onde se dva zoufalci snaží 
udržet v poryvech větru a deště aspoň 
střechu svého stánku...
Zelený stan Kooperativy se kutálí jak 
větrný míč napříč loukou. Ze skautské-
ho zázemí vyráží do lijáku houfek dob-
rovolníků, odhodlaných ho zadržet, než 
poškodí sebe i další stany...
Podařilo se! Teď ještě rychle rozebrat 
konstrukci a uklidit vše pod střechu.
Nejhorší lijavec pomalu ustává a odváž-
livci se vydávají deštěm domů. Zástupci 
jednotlivých spolků dětí a mládeže, kte-

ří měli na starosti program, zabezpečují 
stany s pomůckami na noc a vytrácejí 
se také.

Je něco po páté a v pražském bambia-
reálu je pusto. Některé menší stánky 
zmizely a u brány se radí pár organizá-
torů se „SOSkou“ – Skautskou ochran-
nou službou, která převezme starost 
o areál na dnešní noc.
Ráno přece musí všechno znova fungo-
vat i přesto, že předpověď hlásí občas-
ný déšť.

Michala K. Rocmanová 

Na dramatické video 
z bouře zachycené 
kamerou Petra Molky 
se můžete podívat na 
serveru www.adam.cz 

Bambiriádu v Praze spláchla v pátek průtrž mračen
Blíží se třetí odpoledne, nejlepší čas vypravit se s dětmi na Bambiriádu, 
obhlédnout si aktivity na příští školní rok anebo ještě honem zajistit tábor. 



Slunečné počasí, hry pro děti i mládež 
a bohatý program na pódiu přilákaly na 
druhou blanenskou Bambiriádu o dvě 
stě návštěvníků více než v loňském 
roce. Branami zámeckého parku jich 
prošly skoro dva tisíce. 

„Zájem návštěvníků nás samozřejmě 
potěšil; všimli jsme si, že se děti vra-
cely v pátek i v sobotu, což je super,” 
řekl hlavní koordinátor blanenské akce 
Miroslav Martinek. Lidé se mohli v par-
ku seznámit s činností dvaceti osmi 
regionálních organizací, které se pre-
zentovali nejrůznějšími způsoby. Děti 
tak zkoušely střílet z luku, dávat první 
pomoc, odpalovat baseballové míčky, 
hrát stolní tenis nebo třeba skládat ob-
rovské puzzle. Oblíbené bylo i malová-
ní na obličej nebo adrenalinová chůze 
po laně, natáhnutém nad zámeckým 
rybníčkem. Kdo chůzi nezvládl, osvěžil 
se ve studené vodě. 

Kromě aktivit jednotlivých organizací 
mohli návštěvníci sledovat též program 
na pódiu. Za dva dny vystoupilo hned 
několik hudebníků a tanečních skupin, 
prezentovali se také judisté, organiza-
ce pro maminky s dětmi nebo impro-
vizovaná módní přehlídka. Důležitým 
bodem programu byly i takzvané bam-
bi-scénky, které dětem přiblížily celo-
republikové téma “Už nás znáte? Jsme 
zde (znovu) 25 let”. Dětem osvětlovaly 
především možnosti zábavy a kroužků 
nyní a před Sametovou revolucí. 

Během celé akce probíhala také hra, 
která měla děti nalákat k co největší-

mu počtu stánků. Pokud jich navštívily 
alespoň 18 z osmadvaceti a zkusily si 
taky nějaký bambi-program zaměřený 
na letošní téma, získaly od organizá-
torů odměnu. „Soutěž měla úspěch – 
děti navštěvovaly i stánky, ke kterým 
by se třeba jen tak nevydaly,“ vysvětlila 
mluvčí akce Marie Jahodová.

„Za vedení Bambiriády bych rád podě-
koval všem organizátorům, sponzorům 
a pomocníkům, kteří se na akci podíleli, 
a zároveň všem účastníkům, kteří nám 
pomohli vytvořit pohodovou atmosfé-
ru celé akce. Doufám, že po letošním 
roce se Bambiráda v Blansku usídlí na-

dobro jako další tradiční akce,” vzkázal 
Martinek. V Blansku se Bambiriáda ko-
nala teprve podruhé, celorepublikově 
však má již šestnáctiletou tradici. Letos 
se konala v patnácti městech.

Marie Jahodová
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Dvacet osm organizací pro děti a mládež přestěhovalo během Bambiriády svou 
činnost do zámeckého parku. Představily se téměř dvěma tisícům návštěvníků.

Bambiriáda v Blansku přilákala 2000 návštěvníků

Naše téma
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Českobudějovická Bambiriáda 
...byla i v letošním roce místem aktivní prezentace sdružení dětí a mládeže. 
Tisíce dětí si na ní mohly vybrat pro sebe tu nejlepší volnočasovou aktivitu 
nebo letní tábor. 

Ke zhlédnutí či vyzkoušení tu byla pó-
diová vystoupení, opičí dráhy, skákací 
hrady, prezentace Armády ČR, Zdra-
votnické záchranné služby Jihočeské-
ho kraje, Oblastního spolku Českého 
červeného kříže České Budějovice, BE-
SIP Ministerstva dopravy ČR, Městské 
policie, Jihočeských informačních cen-
ter pro mládež nebo expozice tábor-
nické činnosti a ukázky tábornických 
dovedností. A také lanové aktivity, zoo 
koutek, jízdy na lodích, výroba placek 
– buttonů, čajovna, losování o ceny na 
pódiu, hry se zvířecí tematikou, prezen-
tace kurzů angličtiny pro děti, ukázky 
karate, sebeobrany a řada dalších sou-
těží a ukázek. 
Společnost E.ON ČR, s.r.o. připravila 
pro děti skákací hrad, basketbal, hřiš-
tě na rodinný fotbálek, a poučnou hru 
o životě čápů. Během celé Bambiriády 
byla přítomna Armáda České repub-
liky; její instruktoři předvedli ukázku 
bojového umění MUSADO a ukázky 
z výcviku zdravotníků CLS (Combat Life 
Saver). V sobotním dopoledni byli na 
pódiu oceněni dobrovolníci z dětských 
a mládežnických sdružení Březovými 
lístky.  Odpoledne hrálo Divadlo Studna 
pro děti divadelní pohádku Princ Jaro-
mil. Tělovýchovná škola, půjčovna lodí 

a sportovního materiálu Vydra připra-
vila pro děti jízdy na kánoích a raftech. 
První pomoc si děti mohly vyzkoušet 
ve stánku Oblastního spolku Českého 
červeného kříže, který zajišťoval zdra-
votnický dozor nad akcí, vybavení sa-
nitky si mohly děti prohlédnout u Zdra-
votnické záchranné služby Jihočeského 
kraje. Jazykové znalosti si děti prověřily 
u stánku Evropského centra jazykových 
zkoušek, s.r.o., svou činnost pro děti 
prezentovala Městská charita České 
Budějovice. TJ Karate nabídla ukázky 
ze své činnosti, stánek THEIA – krizové 
centrum, o.p.s. byl zaměřen soutěže-
mi na prevenci sociálně patologických 
jevů  (násilí mezi lidmi, šikana, kyberši-
kana). Europe Direct České Budějovice 
připravil hry týkající se Evropy a Evrop-
ské unie – puzzle Evropy a znalostní 
test vlajek států EU. Ve stánku Městské 
policie a BESIP Ministerstva dopravy 
si mohly děti zajezdit na motokárách 
a autíčkách a vyplnit znalostní testy pro 
cyklisty a chodce. 
Informační centrum pro mládež České 
Budějovice připravilo pro děti hru na 
hrací roury Bobotubes a rekord v na-
vlékání PET víček, děti si mohly vyrobit 
originální odznak – placku. ICM Č.B. 
představilo činnost také ostatních Jiho-

českých informačních center, zajišťova-
lo komunikaci s médii a tiskové zprávy.
Bambiriádu navštívili zahraniční part-
neři – pracovníci Zemského referátu 
pro mládež z Horního Rakouska a z dět-
ské organizace Kinderfreunde. Soutěžní 
disciplíny pro děti přivezli na Bambiriá-
du také členové Dětské organizace Fé-
nix ze Slovenska.
Bambiriády 2014 v Č. Budějovicích se 
zúčastnilo 15 členských spolků Rady 
dětí a mládeže Jihočeského kraje. Kaž-
dý spolek měl připravené úkoly či hry 
pro děti – celkem 91 disciplín. Za spl-
nění alespoň dvou u každého spolku 
dostaly děti razítko do Startovní kartič-
ky. Vyplněné kartičky byly zařazeny do 
losování o ceny, které probíhalo vždy 
v lichou hodinu na pódiu. 
V rámci Bambiriády proběhlo i vyhod-
nocení 6. ročníku soutěže Malá ener-
getická akademie 2013–2014 (E.ON). 
Soutěž je určena pro děti a mládež 
Jihočeského kraje, kraje Vysočina, Ji-
homoravského a Zlínského kraje. Po-
sláním soutěže je rozšíření vědomostí 
o energetice a ekologii a osvojení si 
zásad zodpovědného chování k životní-
mu prostředí. 

Kateřina Babická, RADAMBUK
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Uplynulo pár dní od konce třinácté 
chrudimské Bambiriády. Kdo zavítal 
22. nebo 23. května do parku Střelni-
ce, jistě souhlasí s tím, že letošní ročník 
se vydařil a že při organizátorech stálo 
i počasí.
Školy, které se Bambiriády zúčastnily, 
měly možnost využít dopravu zdarma 
regionálními vlaky.
Krásné přírodní prostředí parku zaplni-
lo 25 organizací a deset stánků našich 
bambiriádních partnerů. „Děti si mohly 
zaskákat na skákacím hradu, podívat 
se na armádní vozidlo a vybavení nebo 
překonávat lanové lávky. Nechyběla ani 
tradiční desková herna v rámci projektu 

Hrajeme si s Chrudimkou,“ říká Martin 
Benák, koordinátor Bambiriády v Chru-
dimi. 
Program na pódiu ani letos nezůstal po-
zadu. Největší pozornost na sebe strhli 
kluci na BMX kolech. Jejich adrenalino-
vé lety vzduchem byly bouřlivě odmě-
něny. Ve čtvrtek jste mohli slyšet rapo-
vou show v podání D.O. a pop-rockový 
koncert kapel Daydreams a Galaxis. Pá-
teční den odstartoval Jan Honza Lušov-
ský a proběhlo i předání cen krajského 
kola soutěží v projektu Volba povolání 
v Pardubickém kraji,“ říká k programu 
Matěj Zelinka, koordinátor pódiového 
programu.

Bambiriáda proběhla za přispění Par-
dubického kraje, města Chrudim. 

Občanské sdružení Altus

Bambiriáda v Českém Těšíně se konala 
v pátek a v sobotu 23.–24. května 2014 
vždy od 9 do 18 hodin. Prezentovaly se 
na ní tyto místní i okolní organizace: Tu-
ristické středisko Svišti, Florbalový klub 
Český Těšín, 6. Pionýrská skupina Svib-
ická šestka, Mateřské centrum Šťastné 
srdce, o.s., Občanské sdružení AVE Čes-
ký Těšín, českotěšínští hokejisté, Asoci-

ace malých debrujárů České republiky 
z Albrechtic.
Za oba dva dny navštívily tuto akci 
skoro tři tisíce lidí, hodně účastníků si 
totiž nenechalo ujít vystoupení místní 
zpěvačky Petry Furikové, ale i světo-
známého zpěváka Michaela Jacksona 
(který si do Českého Těšína odskočil ze 
záhrobí)... Zlatým hřebem programu 

bylo vystoupení skupiny Verona.
I když nás počasí hodně, ale hodně 
zkoušelo, vše jsme nakonec ustáli...

Děkuji tedy všem za účast a prezentaci 
na této akcí. Prostě byli jste skvělí. 

Aleš Hořčica, 
koordinátor Bambiriády v Českém Těšíně

Český Těšín

Chrudim
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Ivančice

Záštitu nad touto akcí převzal náměstek 
hejtmana JMK Stanislav Juránek, euro-
poslankyně Zuzana Brzobohatá a místní 
záštitu převzal starosta města Ivančice 
Vojtěch Adam. Slavnostního zahájení 
se zúčastnil místostarosta města Ivan-
čice Radoslav Skála, europoslankyně 
Zuzana Brzobohatá, ředitel gymnázia 
Radek Musil, ředitelka SVČ Jana Heř-
manová, zástupce Jihomoravské rady 
dětí a mládeže Pavel Zdráhal.
Bambiriádu navštívilo 1900 účastníků, 
měli možnost zhlédnout 41 zapojených 
organizací – 46 pódiových vystoupení, 
470 vystupujících, 27 prezentačních 
stánků, 40 aktivit na stáncích. 
Při vstupu obdrželi vstupenku s infor-
macemi a „bambiriádní“ kartu s map-
kou, na kterou sbíraly děti razítka. Při 
splnění úkolů si v informačním stánku 
SVČ Ivančice vybíraly odměnu. Celou 
akcí provázel moderátor Honza Dvo-
řák. 
U prezentačních stánků si zájemci vy-
zkoušeli aktivity, kterými se jednotlivé 
organizace zabývají. Návštěvníci byli 
nadšeni z programu různých aktivit – 
šermířská aréna, hlavolamy, ukázky 
juda, jízdy na motorkách, skákací boty, 

trampolíny, rukodělné práce a tvoření, 
malování na obličej, ukázky výcviku 
psů, ukázky práce hasičů, policie a zá-
chranářů, prvky sportovního mobilní 
hřiště, skákací boty, Kam-JaM, speed-
binton, korfbal, tchoukbal, slackline, 
lakros, nabídka programů a prezentace 
dobrovolníků zemí EU, prezentace mlá-
dežnických klubů a mnoho dalšího. Na 
pódiu se představily například soubory 
aerobiku, mažoretek, street dance, spo-
lečenských tanců, dále folklorní soubor, 
gymnastický oddíl, vystoupení školní 
akademie, hudební seskupení. V rámci 
doprovodného programu si malí i velcí 
návštěvníci vyzkoušeli airsoftovou střel-
nici, vyzkoušeli si lanové překážky, na 
stanovištích armády se seznámili s vý-
strojí a výzbrojí vojáků, automobilovou 
technikou a zastříleli si. Nechyběla ani 
canisterapie – ukázky výcviku psů, jízdy 
na motorkách a vožení na Funway.
Děti se učily základům juda, ve tvořivé 
dílně SVČ Ivančice vyráběly náramky 
z gumiček, motýly a pavučiny z drátů, 
papírové květiny. U stánku policie si 
děti mohly udělat otisky prstů a pro-
hlédnout si zbraně a další výstroj poli-
cie, v záchranné sanitce oživovaly figu-

rínu a seznámily se s vybavením vozu. 
Stejně tak měly možnost seznámit se 
s výbavou hasičského vozu. 
Své oblíbené stanoviště zde měla i Ar-
máda ČR. Vojáci připravili ukázku zbra-
ní, zajišťovali maskovací malování na 
obličej nebo střelbu ze vzduchovky. 
U stánku firmy EKO KOM pracovníci ná-
zorně ukazovali dětem i dospělým, jak 
nakládat s odpadky, jak je správně tří-
dit. Na akci se představila i Jihomorav-
ská rada dětí a mládeže a ICM Brno.
Na programu se také aktivně podíleli 
senioři z Ivančic, kteří na svém stánku 
představili činnost a prezentovali své 
výrobky – pletení, háčkování, vyšívá-
ní, dřevěné hračky; děti upoutaly také 
nádherné panenky, oblečky na mimin-
ka, další výrobky a perníčky. 
Pro nejmenší děti bylo připraveno zá-
bavné stanoviště a dětský herní koutek 
– skluzavky, prolézačka housenka, velké 
molitanové kostky, trampolína, houpa-
cí koník, omalovánky.

Děkujeme touto cestou všem, kteří se 
na letošní Bambiriádě podíleli. 

Jana Heřmanová

Bambiriáda v Ivančicích proběhla ve dnech 23. a 24. května, poprvé v areálu 
Střediska volného času Ivančice v Zemědělské ulici. Což se ukázalo jako velkým 
přínosem a výborným zázemím pro účastníky i organizátory. 
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Naštěstí to byl snad jediný drobný zá-
drhel, který během ostravské Bambi-
riády, konané od pátku 23. května do 
neděle 25. května u restaurace Koliba 
v Bělském lese, nastal. Jinak vše probí-
halo takřka jako v pohádce, samozřej-
mě v té s dobrým koncem. Organizace 
RADAMOK (Rada dětí a mládeže Mo-
ravskoslezského kraje), která akci zor-
ganizovala, si mohla po jejím skončení 
s potěšením říci – bylo to fajn a mělo 
to smysl. 

Stánky takřka čtyřiceti vystavujících 
spolků a organizací byly stále v obleže-
ní, na pódiu se střídali účinkující, děti 
se bavily a zároveň sbíraly body u pre-
zentačních stánků – a nad vším se po 

většinu víkendu klenulo krásně mod-
ré nebe. Počasí ostravské Bambiriádě 
přálo, krátký sobotní deštík s prudkým 
poryvem větru byl pouze drobnou 
výjimkou, a všech celkem třináct tisíc 
návštěvníků si tak mohlo s potěšením 
vychutnat vše, co ostravská Bambriá-
da nabízela.

„Bez peněz vůbec nikde (nářeč. nikam, 
pozn. red.) nelez.“ Je to tak – a ani os-
travská Bambiriáda by se nemohla 
uskutečnit bez sponzorů, z nichž hlav-
ními byly Moravskoslezský kraj, Statu-
tární Město Ostrava, Městský obvod 
Ostrava-Jih, Arcelor Mittal a Ostravské 
vodárny a kanalizace. Těm navíc patří 
poděkování i za úžasný stánek se stále 

čerstvou vodou, ke kterému se svor-
ně chodili občerstvovat návštěvníci, 
vystavovatelé, účinkující i pořadate-
lé.  Díky, milé vodní víly, voda v horku 
chutná skvěle a voda zabalená do hez-
kých úsměvů chutná ještě lépe.

Kdo všechno se na ostravské Bambiri-
ádě prezentoval? Například Posejdon, 
Pionýr, Dětský tábor A je to, Dakota, 
debrujáři, Junák, A-TOM nebo třeba 
Klub přátel železniční dopravy. Děti si 
u stánků sbíraly body do bambi-pasů, 
které pak mohly při losování vyměnit 
za zajímavé výhry, a v mezičase moh-
ly sledovat třeba ukázky bojového 
umění prezentované Armádou České 
republiky, kynology z Městské policie 

„Mami, ten stan umí lítat!“ vykřikl malý klučina a ukazoval přímo před sebe. 
Že by měl stan křídla? Ale kdepak. To jen jeden z bambiriádních stánků 
nevydržel nečekaný nápor větru a posunul se o kousek dál.  

Jak v Ostravě létal stan
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Páteční dopoledne na Bambiriádě v Třinci patřilo dětem z místních 
základních škol. Organizátoři nabídli dvacítku různorodých soutěží od 
lukostřelby přes hlavolamy až po dovednostní legrácky.  

Ostrava, představení Divadla loutek 
Ostrava, skupinu Memoris nebo ob-
ratného freestylového fotbalistu Víťu 
Kanyzu. Kdo umí, umí.

RADAMOK jako hlavní koordinátor 
spolupracoval na přípravě Bambiriády 

v Moravskoslezském kraji celkem na 
čtyřech místech. 
Kromě Ostravy se tak mohly děti rado-
vat i v Českém Těšíně, Třinci a v Krno-
vě a nutno podotknout, že čtyři místa 
z patnácti je pro Moravskoslezský kraj 
a RADAMOK velmi dobrá vizitka. Na-

víc se akce vydařily ve všech čtyřech 
městech, takže shrnuto a podtrženo 
– moravskoslezská část Bambiriády 
koordinovaná RADAMOKem dopadla 
v roce 2014 báječně.

Lumír Kubátko

Čtyřčlenné týmy, bojující za čest své 
třídy, zde měly za úkol nasbírat během 
jedné hodiny co nejvíce bodů. Výsled-
ky se pak sečetly a vyhodnotila se 
nejlepší třída ve třech věkových kate-
goriích. Soutěže se zúčastnilo 276 dětí 
ze tří třineckých škol. (Škoda, že ostat-
ní školy nemají zájem o mimoškolní 
aktivity svých dětí.) Žáci tak bojovali 
ve třech věkových kategoriích o titul 
„Nejlepší třída“ a velký bambi-dort. 
Ten byl pak vítězům doručen v pondě-
lí dopoledne přímo do jejich školy, což 
vyvolalo docela rozruch. (Dobrá rekla-
ma do budoucna...) Nejlépe dopadla 
už tradičně škola z Oldřichovice, která 
letos obzvláště „zabojovala“.

Zajímavou novinkou byl odpolední 
seminář o nových grantových progra-
mech, kde mladí lidé mohou získat fi-
nanční pomoc pro realizaci svých pro-
jektů. Dozvěděli jsme se podrobnosti 
o tom, kde a jak najít finanční zdroje. 
Teď jen mít dobré nápady a odvahu 
k napsání projektů... S povděkem jsme 
se také dozvěděli, že se objevují stále 
nové možnosti získat finanční zdroje 
i pro malé projekty.
Vyvrcholením Bambiriády 2014 v Třin-
ci byly prezentace dětských sdružení 
Royal Rangers, A-TOM, Knihovna Tři-
nec, DDM, AC Mládež Oldřichovice, 
Klub Bunkr a Klub Stiga hokej. Děti 
i rodiče zde našli zajímavé hry, ruko-

dělky a zábavu. Naše spolky nabízely 
tipy pro letní tábory, zájmové kroužky 
a mimoškolské aktivity. Počasí nám 
docela přálo a polední bouřka nám 
nedokázala nic pokazit. Pořádná smršť 
přišla až večer, ale to jsme stačili vše 
včas uklidit.
Celková účast za dva dny Bambiriá-
dy čítala 2400 návštěvníků. Můžeme 
tedy říci, že Bambiriáda 2014 v Třinci 
byla opět úspěšnou akcí.

Díky patří všem dobrovolníkům, kteří 
přispěli k hladkému průběhu Bambiri-
ády v Třinci.

Vladimír Peter, RADAMOK
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Z bambiriádního webu II.
Krnov 
Dvoudenní Bambiriádu v Krnově jste 
mohli zažít na zahradě Střediska vol-
ného času Méďa Krnov. Dopoledne 
patřilo mateřským a základním školám. 
Program zde byl velmi pestrý. Děti se 
seznámily s prací hasičů, mohly si vy-
zkoušet a obsluhovat hadici, podívat se 
na požární auta a zahrát si hry, které si 
pro ně hasiči připravili. Hned vedle byli 
policisté a bezpečnostní složky doplnili 
zdravotníci. Vojáci dali návštěvníkům 
příležitost prohlédnout si jejich tech-
niku a vybavení. Po celé zahradě bylo 
mnoho atrakcí, které pro děti připravily 
nejrůznější organizace z Krnova a oko-
lí. Byli zde například Charita, Armáda 
spásy, Slezská diakonie a junáci. Děti 
si mohly také vyzkoušet bojové sporty, 
umění florbalistů, lukostřelbu či malo-
vání na obličej. Proběhla tu rovněž vý-
tvarná soutěž na téma „Trávení volného 
času“, připraveny byly i další výtvarné 
a rukodělné práce a program byl dopl-
něn o vystoupení zájmových útvarů SVČ 
Méďa Krnov a projížďkou na koních. 
Severští páni předvedli své šermířské 
umění a ukázku středověkých zbraní 
a oblečení; návštěvníci mohli zhlédnout 
i představení zájmových útvarů Středis-
ka volného času Méďa Krnov. K dobré 
pohodě zahrála krnovská kapela Roc-
k2Day a kapela Evjazz z Opavy. 

Kyjov
Letošní druhý ročník Bambiriády, který 
jsme uspořádali v Kyjově, byl úplným 
opakem toho loňského, kdy přeprcha-
lo a bylo zima. Odstartovalo se v deset 
hodin na náměstí před radnicí; úvodu 
se ujal starosta města František Lukl 
a pplk. Petr Svoboda. 
Na pódiu se během dvou dní předsta-
vily břišní tanečnice, mažoretky, hasiči, 

Jakub Nečesánek se svojí leteckou ak-
robatickou show i armáda s prezentací 
první pomoci. Pan starosta hrál kuličky 
a stanoviště byla obležena zvědavci. Zá-
věrem v předběžných číslech bylo v Ky-
jově na 400 pódiových účinkujících, 150 
účastníků na stanovištích a pomyslný-
mi branami kyjovské Bambiriády prošlo 
na 1800 návštěvníků. Závěrem možná 
malá inspirace pro ostatní města, kdy 
nám zůstalo 15 triček s logem Bambiri-
ády, které se věnovaly dětskému domo-
vu. Takže nejen, že akce přináší poučení 
a zábavu, ale také pomáhá dál...

Liberec
V pátek a sobotu proběhla na Souken-
ném náměstí v Liberci nejseverněji po-

ložená Bambiriáda. Tradiční regionální 
pořadatel Rada dětí a mládeže Libe-
reckého kraje byla nucena z důvodu 
konání voleb do Evropského parlamen-
tu změnit své tradiční místo pořádání 
před libereckou radnicí.
Na liberecké Bambiriádě se na pódiu 
prezentovalo 29 organizací, v přepočtu 
1000 účinkujících. K vidění byla taneč-
ní vystoupení, hudební ukázky sborů, 
stejně jako pohádka či bojové sporty. 
Dvaadvacet vystavovatelů pro návštěv-
níky připravilo plnění zábavných úkolů. 
Vedle tradiční Armády ČR nebo hasičů 
jste mohli navštívit chovatele, IQ Lan-
dii, chemicko – fyzikálně zaměřenou 
Veselou vědu, stejně jako turisticko-
přírodovědné oddíly či sportovní orga-
nizace.



Fo
to

 a
rc

hi
v 

Ba
m

bi
riá

dy
 C

hr
ud

im
 a

 M
ar

ek
 K

ra
jč

i

Naše téma

19

Spolehlivě je nacházely také v někte-
rém z bambiriádních areálů – včetně 
toho pražského, kde si předešlého od-
poledne zařádila průtrž mračen prová-
zená vichrem a krupobitím… 
Bambiriádní městečka mají oproti 
„konkurenčním podnikům“ totiž zjevné 
výhody: vstup zdarma a na relativně 
malém prostoru přehršli atrakcí. Pokud 
tedy lze „atrakcemi“ nazývat zdolávání 
lanových překážek, chůze poslepu, ná-
zorné ukázky poskytování první pomoci 
nebo zasvěcení do vodáckého minima.

V Krnově se děti seznamovaly s prací 
hasičů: mohly si vyzkoušet, jak se ob-
sluhuje proudnice, prohlédnout si po-
žární vozy a zahrát si hry, které pro ně 
hasiči připravili. „Po celé zahradě bylo 
mnoho atrakcí, které pro děti připravily 
nejrůznější organizace z Krnova a okolí. 
Byla zde například Charita ČR, Armáda 
spásy, Slezská diakonie a Junák. Děti 
si mohly také vyzkoušet bojové sporty 
nebo umění florbalistů,“ hlásí Krnov. 
Program doplnila výtvarná soutěž na 
téma „Trávení volného času“, další vý-
tvarné a rukodělné práce nebo projížď-
ky na koních.

V Třinci zařadili pořadatelé do bam-
biriádního menu, tvořeného tradiční 
prezentací spolků pracujících s  mládeží 
v jejich regionu, i dopolední projekci fil-
mu pro děti a rodiče Bella a Sebastian. 
Kromě toho připravily tamní organizace 
třineckým školákům dvě desítky různo-
rodých soutěží; žáci tak mohli bojovat 
ve třech věkových kategoriích o titul 

„Nejlepší třída“ a velký bambiriádní 
dort. Zajímavým počinem třinecké akce 
byl seminář o nových grantových pro-
gramech, kde mohli mladí lidé získat 
finanční pomoc pro uskutečnění svých 
plánů. „Dozvěděli jsme se podrobnosti, 
kde a jak najít zdroje. Teď jen mít dobré 
nápady a odvahu k napsání projektů,“ 
uvedli třinečtí organizátoři.

Návštěvníci plzeňského bambiriádního 
areálu se mohli těšit na ukázku činnosti 
Royal Rangers, na folklorní soubor Me-
teláček, mažoretky Maršálky či Spider 
Academy YES Dance. (Skupina Spider 
Academy se specializuje spíše na jazz 
a modernu, YES Dance na diskotance; 
vystoupení na plzeňském pódiu bylo 
spojením obou zmíněných stylů). 
Za zmínku stojí také třeba sportovní 
klub Radbuza – ten nabízí mj. plavání 
dětí různého věku, a to již od šesti mě-
síců (s rodiči), sportovní plavání a potá-
pění. 
Zpestřením programu bylo představení 
činnosti Obecně prospěšné společnosti 
Pomocné tlapky, specializované na vý-
cvik asistenčních psů. Jeden takový psí 
školák ukázal návštěvníkům, co už do-
vede. „Ač je teprve v polovině předpo-
kládaného výcviku, předvádí divákům, 
co všechno se naučil. Kromě věci, které 
byste od takového pomocníka čekali, 
jako je podávání rozličných předmě-
tů, umí mnohem víc. Tato „pomocná 
tlapka“ vám pomůže otevírat dveře 
i svlékat problematické části obleče-
ní,“ poznamenali organizátoři plzeňské 
Bambiriády.

Na louce u Koliby vedle ostravského 
Bělského lesa jste mohli potkat indiány 
(dětský tábor A je to), čertí tanečnice 
nebo vodníka… Prezentovala se tam Os-
travská knihovna, Pionýr, sdružení Sluj, 
AVZO Stará Bělá, AFS Mezikulturní pro-
gramy, Asociace malých debrujárů ČR, 
skautské středisko Modrý šíp, Samo-
statný kmenový a klubový svaz Dakota 
a mnohé jiné neziskové organizace.

Na Vítězném náměstí v Praze zvala Liga 
lesní moudrosti k návštěvě nefalšované-
ho týpí; Liga se snaží obracet pozornost 
dětí k přírodě a prostému (leč maleb-
nému) táboření v ní. Děti si tak mohly 
na dejvickém „Kulaťáku“ prohlédnout, 
jak týpí vypadá uvnitř, a dokonce si zku-
sit i zabubnovat na indiánský bubínek. 
U pionýrů na ně čekal lanový přechod 
od stromu ke stromu, Kazimírka je bavi-
la obřími skládankami (puzzle) a potis-
kem triček, organizace Děti bez hranic 
pro ně připravila chytání dřevěných ry-
bek a český lakros, ve stánku Zastoupe-
ní Evropské komise v ČR zase kolo štěstí 
s otázkami pro malé i velké návštěvníky 
Bambiriády…

Tisková zpráva ČRDM

Kdo se o víkendu rozhodl zajít na Bambiriádu, 
neprohloupil
Víkendové volno v sobotu vybízelo jako obvykle mladé rodiny s dětmi 
k návštěvě míst slibujících odreagování a zábavu.
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Magda: Jak jsem viděla Bambiriádu
„Naše“ polská dobrovolnice Magda, která působí v ČRDM v rámci Evropské 
dobrovolnické služby (EVS) již téměř tři čtvrtě roku, se snaží aktivně 
účastnit veškerého dění. Samozřejmě se při tom všem učí česky a docela jí 
to jde, jak můžete (s trochou shovívavosti) posoudit v následujících řádcích. 

22. – 25. května v České Republice 
proběhla akce, která se jmenuje Bam-
biriáda. V rámci ní měla jsem možnost 
zorganizovat svůj „Miniprojekt“ a taky 
projet se do Českého Těšína a Třince na 
návštěvu – podívat se, jak tam vypada-
la Bambiriáda.

Já a moje kamarádka ze Španělska, kte-
rá je taky na programě EVS, jsme pro-
myslely, že můžeme udělat miniprojekt 
spolu. A že se blížila Bambiriáda, tak 
jsme měly nápad, že můžeme udělat 
něco na ní a pro děti. Nápad složil se 
s vytvořením knížky s typickými pověst-
mi polskými a španělskými a k tomu 
tematické omalovánky. Rozhodly jsme 
se, že bude to cena za účast na sou-
těžích a v hrách, které jsme taky měly 
připravené – polské a španělské. Děti 
mohly se zapojit k našim hrám během 
čtvrtku a v sobotu u stanu ČRDM.

22. 5. 2014 v 11 hodin na Kulaťáku pro-
běhlo zahájení Bambiriády, svoji řeč 
dali mimo jiné představitelé Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy, 
Ministerstva obrany, Generálního štábu 
AČR a další významné osobnosti, které 
Bambiriádu každoročně podporují.
Pak v 13 hodin já a kamarádka jsme 
odstartovaly se svým Miniprojektem. 

A děti velmi ochotně účastnili se v sou-
těžěch. Holky skákaly na gumu a kluky 
hráli s míčem a footbalek, děti soutěžily 
se ve stavění co nejvyžší věže z kostek 
a co nejrychlejší oblékání triček. V so-
botu náš miniprojekt probíhal dál.

Mezitím v pátek spolu se svým více-
předsedou Ondrou jeli jsme do České-
ho Těšína a Třince, abychom uviděli, jak 
ta akce tam probíhá. V Českým Těšíně 
jiná moje kamarádka taky se účastnila 
v Bambiriádě. Setkala jsem se tam s ní. 
Její organizace nabídla dětím skládá-

ní puzzle a malování. Odpoledne byly 
tam koncerty.

V Třineci bylo méně stánků s aktivitami 
pro děti a akce se končila dřív, ale byla 
tam možnost jít na seminář o Erasmu+ 
a taky dozvědět se o programech pro 
mládež ze Slezska. My jsme tam taky 
šli.

Bambiriáda – to je zajímavá akce, kde 
děti ne jenom můžou strávit svůj čas na 
hrách, ale taky dozvědět se o organiza-
cích, které fungujou a nabízejí jim jiné 
aktivity a místo, kde stráví svůj volný 
čas.

Magdalena Bieniak
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Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. 
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise 
a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.



Hlavním pořadatelem Bambiriády 2014 
ve Zlínském kraji bylo již tradičně Spek-
trum – Krajská rada dětí a mládeže 
Zlínského kraje. Akci slavnostně zahájili 
zástupci Spektra spolu s panem rad-
ním Zlínského kraje Petrem Navrátilem 
a panem náměstkem města Zlína Miro-
slavem Kašným.
Bambiriády 2014 ve Zlíně se aktivně 
zúčastnilo 30 spolků, středisek volného 
času a neformálních skupin mladých 
lidí, zapojilo se téměř 400 pořadate-
lů. S organizačním zajištěním akce po-
máhali studenti ze zlínských gymnázií 
a Parlamentu dětí a mládeže Zlínského 
kraje. Na pódiu se představilo na 800 
dětí.
Bambiriáda byla i v letošním roce mís-
tem aktivní prezentace spolků, středi-
sek volného času a neformálních sku-
pin mladých lidí. Pro děti a mládež byla 
připravena přehlídka možností pro vol-
ný čas, nabídky letních táborů, pódiová 
vystoupení, skákací hrady, nafukovací 
hřiště, ukázka vojenské techniky, výro-
ba trdelníků, losování o ceny na pódiu, 
žonglování, slage line, fyzikální pokusy, 
ukázky dalekohledů, pozorování Slunce, 
výuka tanců, jízda na tříkolkách, ukázka 
drobných terarijních zvířat, slalom na 
koloběžkách atd. 
Spolek Fair Play Fryšták se prezento-
val tentokrát hravou formou. Jednou 
z aktivit, kterou dětem, mladým lidem 
a ovšem i dospělým spolek nabízí, je 
„žonglování“. Žonglování jako prostře-
dek k individuální zábavě, vývojové 
práci na sobě, ale i jakožto prostředek 
komunikace mezi lidmi, bez rozdílů. 
Motto: „Jak hezky Ti hodím, tak snadno 

se Ti bude chytat“ si mohli vyzkoušet 
jednak děti mezi sebou, ale i děti s ro-
diči a dokonce i dospělí mezi sebou na-
vzájem. Používat k tomu mohli míčky, 
žonglérské šátky, kuželky a kruhy, také 
flowersticks nebo diabolo a k tomu 
všemu ještě mohli vyzkoušet různé 
balanční pomůcky, jako např. šlapátka, 
pedallo, medvědí válec, rolla bolla. Ti 
odvážní si vyzkoušeli držet rovnová-
hu i nad zemí na tzv. slack-line, což je 

obdoba starodávného chození po laně 
napnutém mezi stromy.
Po tři dny bylo možné zhlédnout po-
kusy Klubu malých debrujárů při ZŠ 
u Sýpek a při ZŠ Lukov, Klubu malých 
debrujárů ZŠ Zachar z Kroměříže. K vi-
dění byly naprogramovaná fontánka 
z lega, která po intervalech vystřikovala 
vodu, pokusy s atmosférickým tlakem, 
grafické úpravy natočeného obličeje 
a parabolické zrcadlo, v jehož ohnisku 
se od slunečních paprsků ohřívala voda 
a zapalovala zápalka.
Hlavní pořadatel připravil na čtvrtek 

22. května doprovodný program. Ve 
zlínském parku děti závodily v orientač-
ním běhu a mladí hasiči soutěžili o rych-
lejší hasičský zásah, účastníci si mohli 
vyzkoušet motání hadice. Ve večerních 
hodinách se představila mládežnická 
kapela Animals Orchestras a žonglérská 
skupina Ardor Viridis.
V pátek se na pódiu představily děti 
z 18 tanečních a hudebních kroužků 
DDM Astra Zlín. Počasí skvěle vyšlo, 
a proto na náměstí panovala příjemná 
atmosféra. Celkem 341 dětí z kroužků 
hip hop, aerobic, píšťalka, folklorního 
souboru Laštověnka na pódiu ukázalo, 
co se v průběhu roku naučilo. Vystou-
pily také dívky cvičící na trampolín-
kách a kroužek pro nejmenší. Přidali se 
i krásní malí Rarášci a děti z dramatic-
kého kroužku. Už teď se těšíme na další 
ročník.

Michaela Pokorná a kolektiv

Naše téma
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Zlín
V pátek 23. května se na náměstí Míru ve Zlíně otevřely brány areálu, 
v němž se po dva dny odehrával 16. ročník přehlídky činností dětských 
a mládežnických spolků – Bambiriáda 2014.
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Bylo nádherně, dětem i jejich rodičům 
a prarodičům se to moc líbilo, přišlo 
4676 účastníků a všechno jsme včas, za 
pomoci 150 dobrovolníků, stihli. Bylo by 
hezké se teď rozepsat o tom, co všech-

no děti na Bambiriádě viděly, co děla-
ly, co prožily, co si vysoutěžily. Mne ale 
zaujal článek jednoho chlapce, kterému 
Bambiriáda učarovala natolik, že si za-
ložil svoji společnost a organizuje akce 

pro děti ve škole. A v letošním roce se 
mu splnil dětský sen: byl jedním z dob-
rovolných organizátorů Bambiriády 
a prezentoval svoji společnost…

Jana Valová

Šumperk 
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Jaké asi bude počasí? Bude se to dětem líbit? A kolik jich letos asi přijde? 
Stihneme to všechno dobře připravit? Všechny tyto otázky se nám honily 
hlavou ještě před zahájením Bambiriády v Šumperku. A jaká je odpověď? 
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Bambiriády jsem se účastnil už jako 
malý kluk, s radostí jsem plnil všechny 
úkoly, abych si potom mohl domů od-
nést odměnu. Už tenkrát jsem si přál 
spatřit aspoň na chvíli tuhle akci z dru-
hé strany. A možná právě tohle přání 
malého kluka mě přivedlo k vytvoření 
mého spolku, mé spo-
lečnosti: protože jsem 
chtěl, stejně jako teh-
dy oni, dělat radost 
malým „špuntům“.
Díky snaze a vytrvalosti se mi to poda-
řilo, organizoval jsem a organizuji spo-
lečně se svými kamarády a spolupra-
covníky spoustu akcí, které se dětem 
moc líbí. 
Sledoval jsem zpovzdálí jednotlivé kaž-
doroční akce v Šumperku. Když jsem 
objevil Bambiriádu, hned mi padla oka. 
Zašel jsem na první informační schůz-
ku, sice se strachem, zda moje aktivita 
bude mít co nabídnout, ale zároveň 
i s odvahou v srdci. Reakce organizáto-
rů Bambiriády mě doslova nadchla – a  
„nakopla“.… S radostí jsem se připojil 
k velké řadě organizátorů Bambiriády, 
abych mohl zakusit, jaké to je organizo-

vat velkou akci, ne pro stovky dětí, ale 
přímo pro několik tisíc. 

Den před samotným vypuknutím Bam-
biriády jsem měl společně s ostatními 
organizátory jít na radnici přivítat děti 
ze Slovenska a Polska v našem městě. 
Společně s koordinátorkou Bambiriády 
jsme se domluvili na tom, že panu sta-
rostovi předám pár výtisků našeho ča-
sopisu Smíchoviny, protože je důležité 
moji činnost propagovat. Nemohl jsem 
však tušit, že mě paní moderátorka po-
žádá, abych řekl pár slov před starostou 
a před dětmi z jiných zemí o své aktivitě 
a činnosti, kterou budu na Bambiriádě 
prezentovat. Sice bez přípravy, ale plný 
odvahy s myšlenkou „Co mě nezabije, 
to mě posílí“ jsem na radnici před vše-
mi přítomnými řekl pár slov o J&G Spo-
lečnosti. Velký potlesk jako znamení, že 
moje vystoupení nebylo tak špatné…
No, a nastal velký den D, a to Bambiriá-
da, na niž jsem se velice těšil. Ve svém 
stánku jsem za pomocí svých kamarádů 
prezentoval J&G Společnost, a to jak ji-
nak než hravě. Děti se u mého stánku 
strefovaly do příšerek – maskotů spo-

lečnosti. Moc dobře vím, jak důležitá 
je odměna, a to nejen za celou Bam-
biriádu, ale také za každý splněný úkol. 
I proto u nás dostaly děti alespoň ma-
ličkost a tou byla omalovánka, která se 
líbila nejen malým dětem, ale také těm 
větším, a vlastně i samotným rodičům 
a prarodičům. 
Myslím, že nejenom pro mě, ale i pro 
ostatní organizátory byly dny, kdy se 
připravovala Bambiriáda, i samotný 
průběh hodně vysilující, ale stály za to. 
O tom svědčí spokojené a usměvavé 
obličeje dětí. 

A co mám z toho já? Splnil jsem si dět-
ský sen, o kterém jsem snad ani nedo-
ufal, že se splní, a zároveň jsem dostal 
nové možnosti, jak prezentovat svoji 
společnost. A to nemluvím o těch no-
vých a velkých zkušenostech, které 
jsem na Bambiriádě získal, a které příští 
rok doplním dalšími. Kde? 
No přece na BAMBIRIÁDĚ!  

Jakub Gloza

Jak mně Bambiriáda učarovala
Bambiriády jsem se účastnil už jako malý kluk, s radostí jsem plnil všechny 
úkoly, abych si potom mohl domů odnést odměnu. Už tenkrát jsem si přál 
spatřit aspoň na chvíli tuhle akci z druhé strany. 
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Ačkoliv letošní Bambiriáda nebyla výji-
mečná návštěvností ani programovým 
repertoárem, přesto pobavila, potě-
šila a zaujala spoustu dětí a jejich ro-
dičů, aniž za to museli platit vstupné. 
Čímž ovšem tak trochu výjimečná pře-
ce jenom byla – v porovnání s jinými 
akcemi zaměřenými na tutéž cílovou 
skupinu.

 „V podstatě se výrazně nelišila ani zá-
jmem veřejnosti, ani rozmary počasí,“ 
potvrdila projektová manažerka Bam-
biriády Blanka Lišková. Upřesnila, že 
pořadatelé během čtyřdenní akce při-
vítali desetitisíce dětí, které vždy tvo-
ří nadpoloviční většinu návštěvníků. 
„Stále se těšíme velké popularitě mezi 
dětmi i jejich dospělým doprovodem,“ 
dodala s úsměvem Blanka Lišková.
Bambiriádu přitom označila za skuteč-
ně ojedinělý veletrh volnočasových 
příležitostí, díky němuž mohou rodiče 
se svými ratolestmi ochutnat desítky 
nejrůznějších nabídek soustředěných 
víceméně na jedno místo. „Každý ro-
dič by měl děti k trávení mimoškolní 
činnosti správně směrovat,“ je pře-

svědčena Blanka Lišková, „protože 
správně zvolená aktivita dotváří osob-
nost dítěte, buduje jeho smysl pro tý-
movou spolupráci i vzájemnou komu-
nikaci v kolektivu.“

Bambiríáda zaznamenala i návštěvu ze 
zahraničí. Projevili o ni totiž zájem zá-
stupci střešního mládežnického usku-
pení z německého Saska. Prohlédli si 
areál na dejvickém Vítězném náměstí, 
obešli si prezentační stanoviště jed-
notlivých spolků, získali kontakty na 
české organizace využitelné pro bu-
doucí spolupráci a zevrubně se sezná-
mili s organizačními a dalšími nároky 
na uspořádání takto rozsáhlé akce. 
O Bambiriádě hovořili se skutečným 
respektem, konstatoval zahraniční 
sekretář ČRDM Marek Krajči, který je 
stanovým městečkem na „Kulaťáku“ 
provázel.

Letošní ročník známé akce – v pořadí 
již šestnáctý – se konal pod mottem 
„Už nás znáte? Jsme zde (znovu) 25 
let“. V duchu druhé části tohoto hes-
la umožnili organizátoři Bambiriády 

malým návštěvníkům a návštěvnicím 
vyzkoušet si geocachingovou hru z no-
vého projektu „Sametky“. Šlo o pátrá-
ní po pěti ukrytých (veřejnosti zatím 
prakticky neznámých) příbězích z ob-
dobí Sametové revoluce, respektive 
éry nesvobody, která ji předcházela. 
Projekt Sametky (SAMETové vzpomín-
KY) má být spuštěn v září.
Prvou část hesla pak naplnily vrchova-
tou měrou dětské a mládežnické spol-
ky, které na Bambirádě 2014 předsta-
vovaly zájemcům „živé“ ukázky ze své 
celoroční, pravidelné činnosti. Namát-
kou to byli debrujáři, tomíci, skauti, 
woodcrafteři, pionýři, pathfindeři, 
mladí chovatelé a dále dobrovolníci 
z organizací, jako je AFS Mezikulturní 
programy, Royal Rangers, Klub Domi-
no / Dětská tisková agentura, Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska a jiné. 
S jejich pomocí si děti zkoušely rozlič-
né soutěže, kvízy, hlavolamy a hry, lu-
kostřelbu, kanoistiku, hod na cíl, zdo-
lávání lanové překážky, střílení z praku 
a foukačky, a někde si dokonce mohly 
i vyjet na koni…

Tisková zpráva ČRDM

Bambiriáda 2014, uspořádaná Českou radou dětí a mládeže, se v neděli 
25. května odpoledne stala již minulostí. Splnila účel, jemuž stovky 
dobrovolníků v 15 městech naší republiky obětovaly svůj volný čas, 
zkušenosti i notnou dávku energie. 

Bambiriáda byla „standardní“ – k radosti dětí
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Bambiriáda je příležitost pro děti ob-
jevit nové a zajímavé volnočasové ak-
tivity, které by je oslovily. Zároveň je to 
příležitost pro rodiče vybrat či pomoci 
vybrat mimoškolní činnost pro své děti 
– a samozřejmě také příležitost pro or-
ganizace nabízející náplň volného času 
představit se veřejnosti.
V Plzni se Bambiriáda konala od 23. do 
24. května 2014 v přírodním parku 
Chvojkovo lomy v Plzni na Slovanech, 
kam se vrátila po třech letech. 
Slavnostní zahájení proběhlo v pátek 
23. 5. 2014 za účasti hejtmana Plzeň-
ského kraje, radní města Plzně, staros-
ty Městského obvodu Plzeň 2 – Slo-
vany, předsedkyně a místopředsedy 

Plzeňské krajské rady dětí a mládeže, 
zástupce Armády ČR. 
Ve stánkových prezentacích se před-
stavilo 17 občanských sdružení a stře-
disek volného času dětí a mládeže, pů-
sobících v Plzeňském kraji. Organizace 
si připravily aktivní program pro děti 
a mládež ve svém stánku a samozřej-
mě nabídku vlastních aktivit. Na pódi-
um vystoupilo téměř 650 účinkujících 
ve dvoudenním programu z řad ama-
térských hudebních, pěveckých a ta-
nečních skupin. Páteční dopoledne již 
tradičně patřilo mateřským a základ-
ním školám.
V rámci doprovodného programu 
představili svoji práci a techniku hasiči, 

městská policie a Armáda ČR i obec-
ně prospěšná společnost Pomocné 
tlapky. Návštěvníci si rovněž mohli po 
celou dobu akce vyzkoušet zajímavé 
adrenalinové atrakce – motorovou 
čtyřkolku, šlapadla, trampolíny, taneč-
ní vystoupení a také ochutnávku další-
ho sportovního vyžití pro návštěvníky; 
prezentovali se tu i naši vojáci se stře-
leckými trenažéry a ukázkou techniky. 
Součástí Bambiriády byla tradiční 
bambi-hra s hrací kartou, která pro-
vedla návštěvníky celým areálem. 
V letošním roce jsme hráli o zajímavé 
deskové hry.

Marcel Hlaváč, místopředseda PKRDM

Náchod tento rok přivítal  Bambiriádu 
již poosmé, ve dnech 22.–23 5. 2014, 
a opět bylo k vidění něco nového, co 
za námi přitáhlo návštěvníky. Brana-
mi Déčka prošlo za oba dva dny přes 
4000 návštěvníků! 

Po několika letech nám vyšlo sluníčko-
vé počasí po celou dobu Bambiriády, 
takže jsme si užívali téměř letního po-
časí, a tím pádem velmi pozitivně na-
laděných návštěvníků. Největší atrakcí 
bylo tentokrát osvěžení, které zařizo-
vali hasiči z Dolní Radechové.  
Jako jedna z mála se Bambiriáda v Ná-
chodě konala ve čtvrtek a v pátek. Tyto 
dny volíme hlavně proto, aby se moh-
ly přijít podívat školy a školky, a mohly 
si tak zpestřit vyučování. Přibývá nám 
také počet škol, které si na Bambiriádu 
připraví vystoupení. Letos za námi se 
svým vystoupením přijelo devět orga-
nizací, škol a školek. Na pódiu se hrálo 
divadlo, zpívalo a tančilo se. Výkony 
všech účinkujících vykouzlily úsměvy 

na tvářích návštěvníků. Vystoupení 
byla veselá, milá a hlavně nápaditá! 
Ve čtvrtek dopoledne se představily 
školy a školky z okolí a páteční odpo-
ledne patřilo tanečnímu oddělení SVČ 
Déčka Náchod. 
Na Bambiriádě se letos prezentovalo 
stánkem s programem 19 organizací. 
Program byl velmi rozmanitý, moh-
ly si z něj vybrat všechny věkové ka-
tegorie. SVČ Déčko Náchod a DUHA 
Bartoňka připravily prověrku střelecké 
dovednosti, keramickou dílnu, kavár-
nu fair-trade a vodní hrátky na řece 
Metuji. Kroužky, které SVČ Déčko Ná-
chod vede, nachystaly pro návštěvní-
ky vysoké lanové překážky, létání na 
laně. Mimořádně byla také otevřena 
Tlapíkárna, kterou Déčko má. Další 
organizace, které se na Bambiriádě 
prezentovaly, měly také připravený 
bohatý program – ať už se jednalo 
o ukázky canisterapie, výtvarné dílnič-
ky, čajovnu, soutěže pro malé i větší, 
ukázky zálesáckých dovedností nebo 

pozorování oblohy vzácným hvězdář-
ským dalekohledem. Připraveny byly 
také taneční workshopy se zkušenými 
lektory. 

Doufáme, že příští rok se Bambiriáda 
do Náchoda opět dostane. 

Děkujeme rovněž všem, kteří se na 
letošní Bambiriádě jakkoliv podíleli. 
Především bychom chtěli poděkovat 
všem sponzorům a partnerům, České 
radě dětí a mládeže, Královéhradecké-
mu kraji a Sportovní a kulturní nadaci 
města Náchoda. Tímto také děkujeme 
za záštitu panu starostovi Janu Birke 
a za finanční podporu p. hejtmanovi 
Lubomíru Francovi a místostarostce 
města Náchod Drahomíře Benešo-
vé. Velký dík také patří více než stov-
ce dobrovolníků, bez kterých by tato 
akce nešla uskutečnit. Ať i příští rok 
teče malinovka proudem ;-)
 

Lucie Rýdlová
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Festival sa uskutočnil v 6 mestách 
žilinského kraja: Žilina, Námestovo, 
Martin, Liptovský Mikuláš, Ružom-
berok a Trstená. Uskutočnil sa v tom-
to roku netradične a to počas troch 
týždňov od 2. do 21. júna. Festivalo-
vými bránami prešlo takmer 20 000 
návštevníkov. Viac ako 100 miestnych 
organizácií prezentovalo rôznymi for-
mami svoju voľnočasovú ponuku pre 
deti a mládež.
Vyvrcholením týždňových festivalov 
v jednotlivých mestách boli hlavné 
prezentačné dni. V slovenských po-
meroch to znamená: pódium postave-
né na námestí, stovky vystupujúcich, 
ktorí prezentujú svoje talenty – od 
hasičského útoku cez tanec, hudbu, 
divadlo až po sebaobranu. Návštev-
níci zbierajú do bambipasov pečiatky, 
ktoré dostávajú za zvládnuté súťaže. 
V desiatkach stánkov dobrovoľníckych 
organizácií získavajú drobné odmeny 
a tiež spoznávajú možnosti pestrého 
trávenia voľného času.

V tomto roku mladí ľudia odvážne po-
dali ruku krajskej samospráve. Usku-
točnili v každom bambiriádnom meste 
diskusiu s poslancami zastupiteľstva 
Žilinského samosprávneho kraja. I keď 
v niektorých mestách prišlo málo mla-
dých ľudí, o to viac diskutovali. Politici 
a mládež si na seba musia zvykať, aby 
nekomunikovali len počas predvoleb-
nej kampane. Preto by mali skúmať 
svoje potreby a možnosti spolupráce 
počas celého funkčného obdobia po-
litikov. Tieto diskusie sú sľubným zači-
atkom vzájomnej spolupráce.
Počas celého týždňa sa v mestách ko-
nali sprievodné podujatia. Podporova-
li myšlienky kampane: „Bez nenávisti“ 
a „Podaj ruku“. V organizáciách sa ko-
nali dni otvorených dverí. Partneri fes-
tivalu ponúkali svoje služby mladým 
ľuďom za zľavnené vstupné alebo cel-
kom zadarmo. Deti športovali na rôz-
nych turnajoch a navštevovali tvorivé 
dielne. Tam sa ukázala sila miestnych 
komunít, ktoré zmobilizovali a ponúkli 

veľa pestrých atrakcií a aktivít. Ponúkli 
deťom a mladým ľuďom bohaté voľ-
nočasové vyžitie počas celého týždňa.
Festival sa uskutočnil pod záštitou 
župana Juraja Blanára, 7 primátorov 
bambiriádnych miest a s podporou 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky. Za ich 
opätovne podanú ruku ďakujú stovky 
dobrovoľníkov, ktorí podali svoju ruku 
deťom a rovesníkom vo svojom okolí.

Jozef Yoyo Korený
krajský koordinátor Bambiriády 2014

Bambiriáda na slovenský spôsob
11. ročník Bambiriády na Slovensku sa niesol v duchu motta „Podaj ruku“. 
Je to pozitívna obmena názvu európskej kampane „NO HATE“ (Bez 
nenávisti), do ktorej sa už niekoľko mesiacov zapája hlavný koordinátor 
krajského festivalu, Rada mládeže žilinského kraja. Mestskí koordinátori 
chceli zvýrazniť, aká dôležitá je úcta ku každému človeku, čo tiež 
symbolizuje podaná ruka.



Česká rada dětí a mládeže děkuje všem, kteří se podíleli na přípravách Bambiriády 2014, starali se 
o její zdárný průběh, a přispěli tak k jejímu renomé u veřejnosti.
Náš dík patří nejen partnerům, sponzorům, patronům a členům organizačních týmů v jednotlivých 
městech, ale hlavně velkému množství dobrovolníků za jejich obětavé nasazení „pro věc“. Nebýt 
jich, Bambiriádu bychom ani nemohli uspořádat.

Celostátní záštity:
Marcel Chládek – ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo obrany
Armádní generál Petr Pavel – náčelník Generálního štábu AČR

Bambiriáda byla uskutečněna díky podpoře:
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Poděkování

Mediální partneři:

Regionální partneři:

Celostátní partneři:
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Hostit zahraničního studenta je obrovská škola 
sociálních dovedností
Je 25. 8. 2013, s manželem přicházíme na místo soustředění studentů 
z AFS, najednou slyšíme kohosi volat „Yok…“ a z nenadání mi Yok skočí 
kolem krku, s Martinem si podá ruku. Společně odcházíme k autu.

Po cestě jsme prohodili pár slov: po-
sun času, nové vjemy a studené klima 
zapříčinily, že Yok během chvilky v autě 
usnula. 
Po příjezdu domů se hned skamarádila 
s Ninou a s Vítkem, děti byly poněkud 
rozpačité, velká ségra konečně přijela, 
a oni jí nerozuměly – a ona zase jim.  
Nakonec si ale našly cestu jak na to; 
je zábavné pozorovat jejich neverbální 
komunikaci. 

První týdny byly pro Yok velmi vyčerpá-
vající, chodila spát odpoledne s dětmi. 
Když u nás večer nastal konečně klid, 
chodívala jsem ze začátku za ní do po-
koje, kde jsme si v krkolomné angličtině 
a rukama nohama dlouho povídaly. 

Postupem času byla ve svém poko-
ji méně a méně. Většinu času tráví 
s námi, poslední dobou se i v obýváku 
učí, či si píše deníček.  Před jejím pří-
jezdem jsem se bála, aby z našich dvou 
raubířů nebyla vyplašená, ale od začát-
ku je to přesně naopak, běhá s nimi po 
zahradě, doma si s nimi maluje nebo 
hraje. Navíc se od nich a s pomocí jejich 
hraček učí česky, nejvíce používané slo-
vo je ovšem „zima“. 

Samostatnou a jistě velmi zajímavou 
kapitolou je jídlo. Vše se jí snažíme po-
psat, z čeho to je, jak to jíme, které jíd-
lo komu chutná a co naopak ne. Česká 
kuchyně jí překvapivě moc chutná, nej-
větší úspěch zatím sklízí řízek a švestko-
vý koláč s drobenkou, který mi pomá-
hala péct.  Po jedné večeři mi rozzářeně 
oznámila: „Mami, a zítra vařím večeři 
já.“ Nakoupili jsme tedy potřebné suro-
viny a podávala se první česko-thajská 
večeře – Thom kha kai.  Musím říct, 
že nám to docela chutnalo, jídlo jsme 

všichni svorně pochválili a Yok měla 
velkou radost, večeři nám za ten jeden 
měsíc uvařila ještě dvakrát. Ve škole jí 
tolik nechutná, ale většinou je to, jak 
ona říká –„OK,“ což v překladu zname-
ná asi něco jako „poživatelné“. Některé 
kombinace jídel jsou pro nás tedy dost 
zvláštní: rýže s vaječnou omeletou, 
meruňková bublanina potřená vrstvou 
džemu, tlačenka s cibulí a kečupem 
anebo houbový řízek s rýží a kečupem. 
Sice nad tím kroutím hlavou, ale říkám 
si: my zase jíme rýži se švestkami, tak 
proč vlastně ne?

Ve volném čase chodí Yok se svou tří-
dou do tanečních a jednou týdně na vý-
tvarný kroužek, říká, že jí to takto stačí, 
že je ráda s námi doma. Snažíme se vol-
ný čas nějak tedy zaplnit i doma, nejví-
ce ji zaujaly absolutně obyčejné české 
aktivity – sbírání hub,  švestek a vajíček 
od našich slepic, sklízení zeleniny ze za-

hrádky anebo jenom procházka po oko-
lí, při které si povídáme.
Máme najednou o člena rodiny víc. Děti 
se naučily komunikovat zase pomocí 
posunků a ukazování a zjistily, že svět je 
mnohem rozmanitější, než jak jej dopo-
sud znaly. Manžel je najednou mluvněj-
ší a já? Zjišťuji, že jsem se posledních 
pár let zbytečně strašně moc honila, 
Yok mi ukázala takový klid, harmonii. 
A jako bonus zase umím vstávat v šest 
ráno. Celkově mi přijde, že nyní fungu-
jeme víc jako rodina, trávíme víc času 
aktivně pohromadě a víc tolerujeme je-
den druhého, protože – ač jsme každý 
úplně jiný – společně je nám fajn. 

 Helena Kačenová, Chrastava

Celý příběh najdete na: http://www.
afs.cz/news-and-events/article/?ar-
ticle_id=4947; rozhovor s Yok je na: 
http://www.afs.cz/news-and-events/
article/?article_id=6378

Organizace AFS Mezikulturní programy, o.p.s. 
zprostředkovává českým rodinám z celé republiky příležitost hostit 
zahraničního studenta a poznat tak jeho kulturu, dozvědět se více 
o nové zemi, ale i podívat se na naši českou kulturu očima cizince.  

AFS založili dobrovolní řidiči polních sanitek 
ve Francii v roce 1914. Zajisté by měli radost, 
že i po 100 letech AFS naplňuje výrok jedno-
ho z dobrovolných řidičů: „Musíme se v bu-
doucnu vzájemně lépe poznat, má-li to být 
budoucnost, jakou si přejeme.“ 

Více informací najdete na www.afs.cz.
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„Památníky nacistické perzekuce hra-
jí pro mládež významnou vzdělávací 
roli, zejména z pohledu současných 
protiromských nálad nebo různých 
projevů antisemitismu a xenofobie. 
Mít vždy na paměti a připomínat si ne-
ustále devastující dopady tehdejšího 
společenského a politického vývoje je 
proto pro současnou i budoucí gene-
raci nesmírně důležité,“ říká Johanna 
Gutmann, jedna z účastnic česko-ně-
meckého setkání mládeže. 
Účastníci v rámci několika česko-ně-
meckých interaktivních workshopů 
hovořili s pamětníky (Felix Kolmer, 
Dagmar Lieblová, Hana Hnátová, 
Ernst Gruber) nebo o problematice 

diskriminace, uprchlictví, o trilaterální 
spolupráci s Izraelem, o využití mo-
bilní aplikace na památných místech, 
o válečných zločinech a lidské mani-
pulaci, o průsečících vztahů Čechů 
a Němců za První republiky, dopadech 
nacistické ideologie nebo o tom, co to 
obnášelo být mladým člověkem či ško-
lákem v době protektorátu. Program 
Setkání mládeže zpestřilo představe-
ní Dismanova rozhlasového dětského 
souboru s působivou dětskou operou 
Brundibár, burza organizací, prohlídka 
Terezínského ghetta a Malé Pevnosti. 
Sobotní večer hudebně s důstojností 
a noblesou zakončil plzeňský Pilsner 
Jazz Band.
Česko-německé setkání mládeže je 
tradičně největší akcí svého druhu, 
které se koná každé dva roky střídavě 
v Česku a Německu a kterou připravu-
je Koordinační centrum česko-němec-
kých výměn mládeže Tandem Plzeň, 
tentokrát v úzké kooperaci se vzdělá-
vacím oddělením Památníku Terezín. 

Jedna ze spokojených účastnic, Lin-
da Zeller, se loučila se slovy: „Koneč-

ně jsem se mohla pamětníků zeptat 
osobně a navíc v místě, kde se tehdy 
vše útrapné událo. S nadšením a za-
myšlením budu odjíždět domů.  Velký 
dík Tandemu, že zorganizoval takovou 
náročnou akci.“  
Eva Svobodová své dojmy ze Setkání 
mládeže shrnula slovy:  „Moc děkuju 
za krásný víkend, za setkání v Terezí-
ně, jsem hrozně ráda, že jsem mohla 
jet. Bylo to opravdu perfektní, skvělý 
program, výborná organizace, prostě 
všechno. Budu se těšit snad zase ně-
kdy na shledanou.“ 
Koordinační centra česko-němec-
kých výměn mládeže Tandem v Plzni 
a Regensburgu jsou v České republi-

V dnech 25. až 27. dubna 2014 proběhlo v Terezíně pod záštitou 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 8. česko-německé setkání 
mládeže. Na setkání s mottem „Společnou cestou ke vzpomínkám“ se více 
než sto mladých lidí z Česka a Německa společně zabývalo tématem využití 
památných míst nacistické perzekuce pro dnešní mladou generaci. 

Česká a německá mládež oživila terezínský areál
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ce a ve Spolkové republice Německo 
celostátními odbornými pracovišti pro 
výměnu dětí a mládeže mezi oběma 
zeměmi. Koordinační centra podporu-
jí sbližování a rozvoj všestranných sty-
ků a přátelských vztahů mezi mladými 
lidmi z Česka a Německa.

Michaela Veselá, Tandem Plzeň

Na programu 8. česko-německého 

setkání se podílela i Česká rada dětí 
a mládeže společně se svými partnery 
z Německého spolkového kruhu mlá-
deže a Rady hnutí mládeže v Izraeli 
formou vedení dvou workshopů. Prv-
ní se zabýval formováním paměti ho-
locaustu uvnitř mládežnických hnutí 
v Izraeli, jehož podstatou je učení se 
z historie a cílem pochopit význam 
pro současnost. V rámci druhého 

workshopu byla představena dosa-
vadní trilaterální spolupráce partnerů 
a společně s účastníky hledány možné 
perspektivy jejího pokračování. Mimo 
jiné se závěrem zástupce ČRDM zú-
častnil pódiové diskuse na téma „Mi-
nulost, přítomnost a budoucnost prá-
ce s mládeží v památnících nacistické 
perzekuce“.

Marek Krajči, zahraniční sekretář ČRDM

Ve dnech 9. až 11. května hostil Štras-
burk jedinečnou událost, na které ne-
chyběl tým České rady dětí a mládeže 
– European Youth Event 2014 (EYE). 
Do jednoho ze sídelních měst Evrop-
ského parlamentu se sjelo celkem na 
5000 lidí ve věku od šestnácti do třice-
ti let. Festivalu se zúčastnily delegace 
ze všech členských států EU – anebo 
jednoduše 5000 Evropanů.

Hlavní náplní akce byla diskuze o klí-
čových tématech, které se týkají Evro-
py a mladých lidí. Došlo tak k výměně 
názorů o problematice udržitelnosti, 
nezaměstnanosti mladých, digitální 
revoluci a dalších. Diskuzní aktivity na 
sebe braly podobu workshopů, debat, 
přednášek či her, při nichž si účastní-
ci mimo jiné vyzkoušeli, jak fungují 
samotné politické  mechanismy v Ev-
ropském parlamentu. Nabídka všech 
těchto aktivit byla velmi rozsáhlá, 
nebylo tedy jednoduché se v ní zori-
entovat a vybrat si opravdu nejzajíma-
vější z nich. Většina programu se však 
odehrávala přímo v budově Evropské-
ho parlamentu, a tak už jen samotná 
návštěva honosného komplexu byla 
zajímavým zážitkem.
Před budovou parlamentu souběžně 
probíhal YO!Fest, pořádaný organizací 
European Youth Forum. Tato akce je již 
tradiční a letos zaštiťovala pestrý do-
provodný program, který EYE doplňo-
val. Účastníci díky ní mohli mezi pro-

gramovými bloky navštěvovat spoustu 
stanů a stánků, které nabízely potravu 
pro duši i žaludek. A děj akce se ne-
zastavil ani po skončení posledních 
workshopů daného dne. Jeden večer 
mohli totiž účastníci navštívit velký 
koncert pod širým nebem na největ-
ším štrasburském náměstí a druhý 
den zase „club night“ za doprovodu 
DJů. A kdyby si náhodou někdo i tak 
nevybral, Štrasburk je malebné město 
s mnoha tajemnými zákoutími, která 
mohou posloužit například jako místo 
pro mezinárodní party skromnějších 
rozměrů.
Po víkendu plném nejen zábavy, ale 
především diskuzí o závažných téma-
tech, vše zakončil závěrečný program 
v jednacím sále parlamentu. Zde se 
prezentovaly výstupy ze všech diskuz-
ních okruhů. Neřekl bych, že v nich za-
znělo, jak spasit Evropu… Daleko spíše 
jsme se všichni navzájem inspirovali 
nejrůznějšími názory a nápady. A po 
příjezdu do svých domovin můžeme 
s hlubším porozuměním a širšími ob-
zory dělat, co umíme a můžeme pro 
lepší Evropu.

Jakub Ambrozek

ČRDM nechtěla zůstat jen pasivním 
účastníkem celé akce, a proto se roz-
hodla zapojit i do programové části. 
Člen představenstva Jan Husák, který 
se dlouhodobě věnuje i tématu zapo-

jování mladých do občanských a poli-
tických aktivit, připravil pro účastníky 
setkání workshop s názvem „Kaleido-
skop participace mládeže“. Čtyřiceti 
účastníkům workshopu z celé Evropy 
představil různé koncepty a pohledy 
na participaci mládeže a následně spo-
lečně s účastníky probíral „ožehavá té-
mata“, která se zapojováním mladých 
lidí do politických aktivit souvisí – ať již 
se jedná o případné zneužívání mla-
dých pro zlepšení obrazu o politických 
systémech, finanční aspekty, možnosti 
institucionalizace participace mládeže 
v Evropě a jednotlivé příklady dobré 
praxe, tak i otázky související s pro-
sazováním zájmů mladých lidí a mož-
nostmi učení a osobního rozvoje, 
který je pro zapojené mladé nedílnou 
součástí jejich angažovanosti.
Nad všemi tématy vedli účastníci ži-
vou diskuzi na základě svých činností 
a zkušeností z organizací dětí a mláde-
že po celé Evropě a zástupce ČRDM je 
také doplňoval zjištěními z různých vý-
zkumů, které byly na téma zapojová-
ní mladých v posledních desetiletích 
provedeny nejen v Evropě, ale i v USA, 
Kanadě a dalších zemích, kde se par-
ticipaci mladých dlouhodobě a cíleně 
věnuje i akademická obec.
Úvodní prezentaci si můžete prohléd-
nout na adrese: prezi.com/5mm-
nidqj9qmv/youth-participation-kalei-
doscope/

Jan Husák, člen představenstva ČRDM
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Kolo kolo mlýnský...

V neděli 8. června se na Oparenský mlýn sjely desítky mlynářů a mlynářek, také množství hostí a tomíků. Nejprve, po 
úvodních slovech Tomáše Novotného, šéfa tomíků, se všichni vydali ze dvora nad mlýn, kde se pokřtilo protipovodňové 
opatření, pak husím pochodem podle náhonu k rybníčku „náduvníčku“, jehož voda zásobuje mlýnské kolo.

Mezi hosty nechyběli například paní Waltraud Klein (vlevo) – původní obyvatelka mlýna, Jan Havelka z KČT (vlevo), zástupci 
německého sdružení Erzgebirgsverein e.V., paní Eva Hampejsová z MŠMT, Tomek Hurt (A-TOM) a Aleš Sedláček (ČRDM) 
(uprostřed), Tomáš Novotný (předseda A-TOM) a tvůrce kola Josef Votava (vpravo). A tomícké hořce se schovávaly skoro 
všude :-) Od kola vylezl „eurovodník“, krájel se dort velký jako mlýnské kolo a děti se bavily mletím obilí na ručním žernovu.
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Počet skautů a skautek neustále roste 
od roku 2006, od té doby se počet čle-
nů navýšil o 25 %. Mezi nově příchozími 
tvoří největší skupinu děti nižšího škol-
ního věku, jejichž počet každoročně 
roste. Růst lze pravděpodobně zčásti 
přisuzovat i celospolečenskému tren-
du, kdy rodiče stále častěji hledají pro 
své děti kvalitní volnočasové aktivity. 
„Chtěla jsem, aby moje děti našly ak-
tivitu, která pro ně bude znamenat víc 
než obyčejný „kroužek“, který je za rok 
přestane bavit. Líbilo se mi, že skauting 
není zaměřený na výkon, ale přijímá 
děti takové, jaké jsou, mohou si hodně 
věcí vyzkoušet, vede je k zodpovědnosti 

a samostatnosti. Díky skautování jsou 
hodně venku a i když se jako máma tro-
chu bojím, když jedou na výpravu nebo 
tábor, vím, že jsou – i přes nějakou tu 
bouli – v dobrých rukou,“ vysvětluje 
Kateřina Musilová, proč zvolila pro své 
děti skautský oddíl.
V České republice v současné chvíli 
funguje 2113 skautských oddílů, které 
každoročně uspořádají například té-
měř 1000 táborů pro více než 25 000 
dětí. O činnost oddílů a potřebné záze-
mí se stará více než 7 000 skautských 
dobrovolníků a dobrovolnic. Vedoucí 
pracují s dětmi ve svém volném čase 
a každý rok stráví skautingem průměr-

ně přes čtyřicet pracovních dnů.
„Rostoucí zájem o skauting nás velice 
těší. Zároveň jsme si vědomi, že na nás 
také klade vysoké požadavky – udržet 
a zvyšovat kvalitu skautského progra-
mu, vychovat a vzdělat dostatek odpo-
vědných a kvalifikovaných vedoucích, 
držet krok s dobou a nabízet dětem 
dobrodružný, zajímavý a moderní pro-
gram,“ říká Josef Výprachtický, starosta 
Junáka. O vstup do skautských oddílů 
mají zájem i rodiče stále mladších dětí. 
Junák proto letos představil program 
a materiály pro děti předškolního věku 
– tzv. „benjamínky“. 

Zdroj: TZ Junák

Zájem o skauting roste – Junák má přes 50 tisíc členů

Vodní hrátky – mlýnky a korýtka plná vody byly stále v obležení malé mlynářské chasy. Tvůrci vodních hrátek Ivo Skoček 
a Jiří Palát se k svému výtvoru dostali, až když se děti nabažily... Správcovi, Helenka a Bocman Podroužkovi, duše mlýna, 
provázeli hosty a zasvěceně vyprávěli o historii  a fungování mlýna a k dobré náladě hrála celé odpoledne skvělá cimbá-
lovka Muzička.               -mkr-

Projekt „Protipovodňová opatření u Oparen-
ského mlýna“ byl podpořen v rámci Programu 
Cíl 3/Ziel 3, který je spolufinancován z ERDF. 
Projekt trval od 1.1.2013 do 31.3.2014. Na pro-
jekt bylo vyčleněno 224 383,50 eur z dotačních 
prostředků Evropské unie, státního rozpočtu 
České republiky a zemského rozpočtu Saska. 

Projekt moduly-vodní hrátky je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, projekt se jmenuje Činy mluví aneb Cesta 
k odpovědnosti - odpovědnost za sebe sama i za druhé skrze prostředí neformální výchovy (CZ.1.07/1.2.00/27.0056).
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EYCA má zvoleného 
prezidenta... 
15.–17. května 2014 se uskutečnila 
v chorvatském Záhřebu již třicátá EYCA 
(European Youth Card Association) 
konference, jejíž součástí bylo i Valné 
shromáždění EYCA. Hlavním úkolem 
tohoto nejvyššího orgánu EYCA byla 
volba prezidenta a členů představen-
stva. Českou republiku reprezentovali 
dva zástupci České rady dětí a mládeže 
– Miroslav Jungwirth (člen představen-
stva ČRDM a manažer projektu karty 
EYCA v ČR) a Petra Rousková (která má 
v rámci projektu karty EYCA na starosti 
sociální sítě a zahraniční komunikaci). 
Delegáti nakonec zvolili do čela své or-
ganizace dosavadního prezidenta Jark-
ka Lehikoinena z Finské národní rady 
dětí a mládeže, která provozuje karty 
EYCA ve Finsku. Touto volbou (kterou 
plně podporovali i delegáti z ČRDM) za-
jistili kontinuitu současného směřování 
EYCA směrem k většímu zapojení do 
politiky mládeže na evropské úrovni. 
Neúspěšný kandidát Miloš Milenković 
měl v plánu tyto aktivity omezit a více 
se soustředit na komerční stránku Ev-
ropských karet mládeže EYCA. Celá 
konference probíhala ve velice přátel-

ském duchu a kromě několika hlasová-
ní zde proběhlo také mnoho seminářů 
a workshopů, s jejichž výstupy se bude 
dále pracovat a jistě přispějí k dalšímu 
rozvoji karet EYCA v celé Evropě.

Česká EYCA – 
nejvýhodnější cestovní 
pojištění v ČR!

Na jednání v Chorvatsku sice bylo pěk-
ně, ale nezaháleli jsme ani doma, v Čes-
ké republice. Díky dojednané spolupráci 
projektu Evropské karty mládeže EYCA 
s Union pojišťovnou se podařilo vytvo-
řit nové cestovní pojištění pro všechny 
držitele karet EYCA, které je v současné 
době nejvýhodnější na českém trhu. 
Pořídit si toto roční pojištění do celého 
světa lze totiž již od 190,- Kč! 

Další nové slevy 
s kartou EYCA

Další zajímavou spolupráci se podařilo 
uzavřít i s Mercuria Laser Game, kte-

rá nově poskytuje studentskou slevu 
všem držitelům karet EYCA a naše karty 
na své provozovně (mimo jiné největ-
ší a nejmodernější laser game aréně 
v Praze) propagují. Obě výše zmíněné 
spolupráce byly kromě smluv stvrzeny 
i několika partiemi laser gamu, kterých 
se zúčastnili zástupci ČRDM, Union po-
jišťovny i Mercuria Laser Game. 

Dále se podařilo vy-
jednat slevu v knih-
kupectvích Portál, 
kde mají držitelé ka-
ret EYCA slevu 15% 
na knihy naklada-
telství Portál a 10% 

na ostatní tituly. Nově mohou držitelé 
karet EYCA také uplatnit slevu 15% na 
veškerá cvičení ve Studiu Fascinace 
v centru Prahy v Tyršově domě. Desít-
ky nových slev byly také dojednány na 
Vysočině (hlavně v Třebíči a okolí), a to 
díky velmi dobré práci Rady dětí a mlá-
deže kraje Vysočina, která tyto slevy 
pro držitele karet EYCA vyjednala.

Miroslav Jungwirth

Novinky z EYCA
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Co si myslíte o možnostech, které má k trávení 
volného času dnešní mladá generace, dnešní děti?

Václav Nosek – Windy
skautský činovník, historik, sběratel 
a publicista

Dnešní mladá generace má poměrně 
mnoho možností si vybrat, jak bude 
využívat svůj volný čas. Jako skaut 
bych měl říci, že mají možnost se při-
hlásit do skautského oddílu a podílet 
se aktivně na jeho programu a užívat 
vše, co jim oddíl nabízí. Ale je mi jas-
né, že to závisí na tom, co jim oddíl na-
bídne, na tom, jak moc je kvalitní vůd-
ce oddílu, kolik má nápadů, co dokáže 
vymyslet, jak dobře zná „své“ děti. 
Vím však dobře, že skauting není pro 
všechny; některým bude vyhovovat 
něco jiného. Je tu řada dalších orga-
nizací zabývajících se výchovou dětí 
a mládeže – a není tak důležité, do 
které se děti přihlásí, hlavně když na-
bízejí smysluplnou činnost, která je 
k něčemu kladnému vede a baví je. 
Ale většina našich dětí tyto organizace 
(vč. Junáka) nenavštěvuje. 
Další možností je sport – to je velmi 
dobré řešení, ale samo osobě je po-
někud úzce specializované. I zde však 
jednoznačně platí: záleží na tom, jaký 
je trenér a nejbližší okolí (rodina), jak 
dokáží motivovat, aby nešlo jen o sva-
ly (měřitelné výkony), ale i o mozek 
(morálně-volní hodnoty). Pokud to tu 
je – je to výborné. Další možností jsou 
různé zájmové kroužky – ať už smě-
rované na chovatelství, sběratelství, 
tanec, nebo mnoho dalších aktivit. 
Důležité je, aby to děti bavilo, aby se 
v tom našly a aby je to rozvíjelo. 
Přes všechny tyto nabídky se (alespoň 
se domnívám) větší část mládeže niče-
mu takovému nevěnuje. Láká je parta 

vrstevníků (tu však mohou najít právě 
i v různých oddílech), ale v tomto pří-
padě je to neřízená střela, která strh-
ne i ty váhavé, kteří hledají svoji ces-
tu, a dostanou se na scestí. V takové 
partě pak může v nejhorším případě 
dojít až ke drogám a zločinnosti. Je mi 
jasné, že to pro většinu part neplatí, 
ale jsou takové. 
Nakonec je dnes dost dětí, které se ví-
ceméně uzavřou do sebe a tráví svůj 
čas u počítače. Rozhodně nejsem pro-
ti počítačům, sám ho používám a ne-
umím si již ani představit, že bych ho 
neměl. Pomocí něho se dá najít mno-
ho informací – mnoho dobrého, ale 
i zlého, např. některé počítačové hry, 
tzv. střílečky. Děti sice získávají po-
střeh, mají dobrý pocit sebevědomí, 
když vyhrávají, ale ztrácí realitu. To je 
však na mnohem delší úvahu. 
Končím tím, čím jsem začal – ano, pří-
ležitostí je tu dost, ale vždy by za těmi 
příležitostmi měli být kvalitní vůdci, 
trenéři, pedagogové, atp., kteří vytvoří 
natolik atraktivní a zajímavý program, 
aby děti a mládež zaujal a přijaly ho za 
svůj. 

Adéla Pollertová
baletka, ředitelka Baletní akademie
bývalá sólistka Hamburského baletu 
a Národního divadla v Praze

Dle mého názoru vše vychází z pro-
středí, ze kterého dítě pochází. Je to 
zejména rodina, která ovlivňuje volno-
časové aktivity dětí, ale také do jisté 
míry i škola či kamarádi, se kterými se 
dítě stýká. 
V poslední době vzniklo mnoho různo-

rodých kroužků pro děti a mládež, a tím 
pádem je na rodičích a na doporučení, 
který kroužek zvolit. Já osobně bych 
na volnočasových aktivitách nešetřila, 
investice vložená do smysluplného trá-
vení volného času se jistě vrátí. 
Zaměstnané děti, které jakýkoliv krou-
žek pohltí, nemají tendence se pofla-
kovat a „zlobit“ jakýmkoliv způsobem. 
Spousta rodičů si myslí, že investice do 
kroužků je zcela zbytečná a chození do 
školy naprosto dítěti stačí, ale opak je 
pravdou. Děti berou z velké části školu 
jako „nutné zlo“ a ve svém osobním 
volnu nemají pro co žít. 
Rozhodně bych doporučila všem rodi-
čům, aby dostatečně naslouchali svým 
dětem, které neustále naznačují (ať už 
verbálně či neverbálně) jakým směrem 
by se chtěly ubírat. Možností je mraky, 
stačí si jen vybrat.

Josef Kudrna
moderátor

Myslím, že nabídek je hodně. A proto 
je tady i Bambiriáda, aby jim ukázala 
cestu, co si mají vybrat. 
Myslím si, že je toho nepřeberné 
množství – a jak tady trávím Bambiriá-
du (Josef Kudrna čtyřdenní akci v Pra-
ze opakovaně moderoval, pozn. red.) 
už několikátý rok, tak si myslím, že to 
není jenom o počítačích, ale o tom, že 
děti opravdu mohou být venku nebo 
můžou trénovat někde v hale. 
Ale pak – třeba na Bambiriádě – i uká-
zat, co se naučily. Myslím, že možností 
je opravdu hodně.

připravil -maj-
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Fotogalerie Archy

Bambiriáda 2014, foto Radek Lenemajer (České Budějovice) a Marek Krajči (Praha)


