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ÚVODEM

se i v dal�ích letech sna�ili 
ústředním tématem akce něco 
hezkého, důle�itého společnosti 
sdělit a pokud mo�no nejenom 
Bambiriádou, ale i doprovodnými 
akcemi po celý rok. Tím toti� 
překročí své hranice několika 
květnových dnů a má �anci stát 
se připomínkou po celý rok. 
A zrovna tohle se nám letos 
nepovedlo. Snaha i chuť byla, 
ale nějak chyběla síla a kapacita 
záměr domyslet. I kdy� � včera 
večer jsem znova četla motto a 
pár věcí, je� jsme kolem něho 
napsali a�

Dětská du�e, jako čistý 
nepopsaný list, nabízí ka�dému 
z nás mnoho příle�itostí,
jakými podněty ovlivníme její 
rozvoj, směřování.
Duhové barvy dobra, krásy, �těstí, 
kdy� přehlu�í to tě�ké, tmavé, 
co někdy �ivot přiná�í, vyroste 
z človíčka člověk, který umí a chce 
dávat dál.
A tak máme ka�dý ve svých 
rukou, jak barevný ten ná� svět 
napří�tě bude.

...přeci jen si myslím, �e jsme 
se pár du�iček hezky dotkli. 
A tak Vám v�em, kteří jste 
jakkoliv pomáhali a obrovskou i 
drobnou prací skládali mozaiku 
bambiriádních dní, patří velký 
obdiv a díky. Proměnili jste �anci 
ve svých rukou a nabídli malým i 
velkým na pár dní krásně barevný 
svět. A to je skoro jako zázrak�

Jana Vohralíková
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Bambiriáda 2003
Pomalu nám začíná první letní 
měsíc a pro mnoho lidí a lidiček 
to znamená maličký prostor pro 
oddech a nabrání nových sil 
pro letní táborovou sezónu. Pro 
oddech po náročné akci zvané 
Bambiriáda. Toto číslo Archy se 
celé věnuje zá�itkům, příběhům 
a nabízí i spoustu fotek o tom, 
jak to vlastně bylo. A tak vám 
nabídnu pár slov na úvod. 

Letos poprvé jsem měla mo�nost 
podívat se do kuchyně příprav 
Bambiriády, být členem �tábu 
a podílet se alespoň tro�ku na 
jejích přípravách. V minulých 
letech jsem si v�dycky spí� 
u�ívala výsledků a mo�ná i svého 
postavení předsedkyně ČRDM, 
která přijede, zhlídne, pochválí a 
zase jede dál. Měla jsem mo�nost 
obdivovat výsledky práce mnoha 
nad�enců, kteří z tak mála tvořili 
někdy a� zázrak. Doma, na 
koleně, ale s velikým nad�ením 

a chutí překonávali překá�ky 
nedostatku peněz, nezájmu 
sponzorů a někdy i malého zájmu 
svých zastupitelů. Letos jsem si 
zkusila práci v hlavním �tábu. I 
kdy� představa na začátku byla 
úplně jiná, nejen mých časových 
mo�ností, ale i posunutí cíle a 
účelu Bambiriády o kousek dál, 
byla to ú�asná zku�enost v tom, 
jaké divy doká�e udělat nasazení 
a opravdový zájem zapálených 
lidí. Období příprav provázela 
celá řada někdy a� hrozivě 
vypadajících problémů. Ale kdy� 
jsem pak chodila po Letenské 
pláni a viděla tu spoustu 
spokojených dětí a jejich rodičů, 
uvědomila jsem si, �e to v�echno 
stálo za to a nejen to. V�ichni ti, 
kteří se při�li ať u� do Prahy nebo 
jiných měst podívat, nepoznali, 
�e se pár věcí nepovedlo, �e jsme 
si něco přáli navíc a něco tro�ku 
jinak. A to je dobře. Hezké je, 
�e máme zase novou příle�itost 
pří�tí rok. Myslím, �e dnes u� je 
jen tě�ko představitelná diskuse 
o tom, jestli dal�í Bambiriáda 
bude nebo raději ne. Vydobyla 
si své místo na slunci a prostě 
u� do na�ich �ivotů patří. Jistě 
bude hodně diskusí o tom, jakou 
bude mít podobu, co vylep�it a 
co pro změnu raději vynechat. 
Byla bych moc ráda, kdybychom 
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 ROZHOVOR

Čím byste si přál, aby bylo 
hlavně naplňováno srdce 
na�ich dětí? 
Důvěrou v budoucnost a důvěrou 
v lidi.

Kdo by se podle vás na tom měl 
podílet a jak?
V�ichni. Tj. rodiče, �kola, kultura, 
politici, prostě v�ichni. 

Čím si myslíte, �e je dnes u 
nás opravdu srdce na�ich dětí 
naplňováno?
Myslím, �e je naplňováno 
předev�ím tím, čím �ijí rodiny. A 
takřka vět�ina rodin �ije tak, �e 
srdce dětí je naplňováno důvěrou 
ve smysl �ivota, láskou a snahou 
být dobrým člověkem. 

Máte nějakou konkrétní 
osobní zku�enost, jak k tomu 
přispívají různá výchovná 
sdru�ení? Jakou?
Mám, proto�e ka�dý, kdo se 
dívá kolem sebe, jasně vidí, �e 
nejrůzněj�í výchovná sdru�ení 
přiná�ejí dětem naplnění, 
přiná�ejí jim schopnost 
porozumět �ivotu, přiná�ejí jim 
schopnost dozrát, orientovat se. 
Od domů dětí a mláde�e přes 
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O této a několika dalších otázkách jsme 
hovořili s předsedou vlády ČR 
PhDr. Vladimírem Špidlou.

Co se skrývá v srdcích 
našich dětí?

sportovní oddíly, turistické, 
zájmové a jiné oddíly, ať je 
organizuje kdokoliv, pod 
jakoukoliv hlavičkou. Je to velmi 
potřebné. 

Mů�ete prozradit alespoň 
některé klíčové vlivy z 
období svého dětství a 
dospívání? Jakou roli pro 
va�i dal�í orientaci sehrál 
rok 1968 (včetně studentské 
anga�ovanosti na Střední 
v�eobecně vzdělávací �kole 
Budějovická)? 
Klíčové vlivy jsou jako u ka�dého 
jiného. To je rodina u��í i �ir�í, 
to znamená táta, máma, děda 
na �umavě, děda v Písku, který 
byl chirurgem a tak. To prostě 
bylo rozhodující. A z takových 
klíčových obecněj�ích událostí 
to byl rok 1968. To byla pro mě 
dosti zásadní mentální změna, 
naprostá ztráta jakýchkoliv 
iluzí, naprostá ztráta jakékoliv 
nezpochybňované jistoty a velmi 
hluboké pochopení toho, co je 
totalita, útlak a zlo a ochota se 
proti tomu různým způsobem 
stavět. 
Byl jsem účastněn nejrůzněj�ích 
akcí a hnutí, které se v té době 
odehrávaly, proto�e opravdu 
okupace z roku 1968 pro mě byla 
tě�kou situací a stavěl jsem se jí 
na odpor, jak jsem uměl. 

Bylo to v té době, kdy jste byl 
na výsle�ích u policie? Mělo to 
souvislost s tou dobou?
O rok později jsem se účastnil 
demonstrací proti okupaci v roce 
1969 a při té příle�itosti jsem byl 
vyslýchán policií. 

Co byste je�tě řekl k působení 
na SVV� Budějovická?
Je to, jako pro ka�dého člověka, 
který u� je jasně v dospělém 
věku. Střední �kola je velmi 
zajímavý kus �ivota, na který já 
rád vzpomínám. 

Jak k tomu, čím je naplňováno 
srdce na�ich dětí, podle Vás 
přispívá současný politický 
�ivot v na�í zemí?
Na politiku je dost skeptický 
pohled, ale myslím si, �e politika, 
jakkoliv je komplikovaná, 
někdy nepochopitelná nebo 
tě�ko pochopitelná, tak přesto 
zprostředkovává základní 
hodnoty, kterými �ije na�e 
společnost. 

Co do toho vná�í na�e 
předpokládaná budoucnost v 
Evropské unii?
Evropská unie je opravdu 
budoucnost a přiná�í dětem 
ohromné mo�nosti, které jsme 
my prostě neměli. A to je to, co 
jim tro�ku závidím, ale jenom 
opravdu s nostalgií, nikoliv se 
zlou závistí. Prostě ony budou mít 
mo�nost pohybovat se ve světě, 
který je tak rozsáhlý a velký, 
jaký jsme my nikdy nepoznali. 
Setkávat se s lidmi, se kterými 
my jsme se nemohli setkávat. 
Volit si svoji vlastní cestu mezi 
mnoha cestami daleko snáz 
ne� my. Prostě Evropská unie 
přinese na�im dětem příle�itost a 
svobodu.

Ptal se Jiří Zajíc
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Mluvme spolu

Táňa Fischerová 
V pondělí 5. 5. 2003 se část 
rychnovského Dětského 
parlamentu vydala do 
Prahy na dal�í setkání s 
významnou osobností � na 
Kulatý stůl. Tentokrát pozvání 
hlavních organizátorů přijala 
poslankyně PČR a herečka 
Táňa Fischerová. 
Vzhledem k malému počtu 
je předem jasné, �e bude potřeba se ptát a ptát. 
Pořadem provází Jiří Zajíc z ČRDM a začíná přes 
hereckou kariéru Táni Fischerové. Ta vyjadřuje 
svůj neobdiv ke kinematograÞ cké tvorbě v dne�ní 
době, je příli� konzumní. Od Þ lmu se dostáváme 
k Þ losoÞ ckým otázkám. Co je demokracie, co je 
nezávislost? Mů�e být politik opravdu nezávislý? 
Pomalu přecházíme k političtěj�ím otázkám, 
dnes velmi aktuální spor České televize a televize 
Nova. Paní poslankyně je představitelkou 
skupiny lidí bojujících právě za Českou televizi. 
Je potřeba zvý�it koncesionářské poplatky, co� 
je v Parlamentu velký problém. Dozvídáme se 
velmi zajímavé věci, například, �e TV Nova je 
obrovský ekonomicko-politický subjekt navíc úzce 
spolupracující s médii a dělá si v podstatě v�e, co 
chce. A velká část českého národa je s tím stavem 
spokojena. Slovní spojení �tupý dav� bylo určitě na 
místě. Je třeba ale uchovat ten proud lidí, který 
se bude pokou�et pomoci jiným lidem procitnout. 
Tě�ko se mi o tom pí�e, bylo nesmírně obtí�né 
alespoň částečně nahlédnout do nepředstavitelně 
bohatého du�evního �ivota Táni Fischerové. Dostali 
jsme se opravdu k základním otázkám Þ lozoÞ e. 
Člověk si �ivot nedal, nemá právo si ho brát. 
Alarmující je rostoucí počet sebevra�d, pokud si 
navíc tito lidé myslí, �e se tím osvobodí. Člověk 
má mít v�dy právo se svobodně rozhodnout. I kdy� 
mimo ná� křesťansko-�idovský svět to platí trochu 
jinak. Paní Fischerová je zásadně proti eutanázii, 
v drtivé vět�ině případů se jedná spí�e o selhání 
lékařů, kteří nechtějí pacientovi podávat drahé léky 
proti bolestem. 
Velmi mile mě překvapilo, �e i do Parlamentu se dá 
jít s úsměvem na tváři, rozdávat kolem sebe radost, 
i kdy� často nebývá přijata. Nejhor�í je ale totální 
rezignace typu: �Stejně to nemá cenu, nech to bejt.� 

A jak se to dá zvládnout? V případě na�eho hosta 
stačí málo, třeba si přečíst oblíbenou pasá� z děl 
Exupéryho � nejoblíbeněj�ího autora. 
Paní poslankyně Táňa Fischerová na mě udělala 
veliký dojem, jsem moc vděčný za ty dvě hodiny, 
které jsem mohl strávit v její blízkosti. Určitě mi 
dala hodně námětů k přemý�lení a povzbudila mě 
do dal�í práce, a �e jí nikdy není málo. Závěrem 
bych také rád poděkoval v�em, kteří mi umo�nili se 
s takto skvělou osobností setkat. Díky v�ak nikdy 
nebude stačit.                                    Vítězslav Jarý 

MUDr. Pavel Bém 
Ve čtvrtek 10. dubna se 
uskutečnila dal�í beseda z 
cyklu Mluvme spolu. 
V ymkařském klubu Mluvme 
spolu v pra�ském paláci 
YMCA Na Poříčí se tentokrát 
se�lo na pětadvacet mladých 
lidí z parlamentů i zástupců 
sdru�ení, aby zpovídali 
primátora hlavního města 
Prahy Pavla Béma. Po jeho 
úvodních slovech o studiích 
a cestě do politiky, k nim� jej vyzvala moderátorka 
Jana Vohralíková, měli v�ichni příle�itost se ptát. 
A �e byl dříve Pavel Bém starostou Prahy 6 a na 
setkání byli přítomni zástupci parlamentů z té�e 
Prahy, ocitl se v palbě otázek, zejména na téma 
podpory dětských parlamentů a protidrogové 
prevence. Třeba�e na v�echny otázky nedostali 
mladí lidé pozitivní odpověď, například na účast 
zástupců parlamentů v komisích města, ocenili 
jeho otevřený přístup v diskusi. �Rád komunikuji 
s mladými lidmi, nebojím se. Ale iniciativa musí 
vycházet od vás, nečekejte ode mne, �e za mnou 
přijdete s problémem a já ho za vás vyře�ím. 
Nicméně, navrhnete-li i ře�ení problému a půjdete 
za tím, rád vás podpořím,� vyzval Pavel Bém 
přítomné a jako příklad uvedl své zku�enosti z 
práce starosty na Praze 6 při vybudování minihři�tě, 
cyklistické stezky či záchraně jírovců.

Primátor zaujal svým sympaticky civilním a 
vstřícným jednáním, ani po osmdesáti minutách 
diskuse nebyla v�echna témata vyčerpána. 
Na přítomných mladých lidech je vidět, jak se 

Letos � je�tě mnohem silněji ne� v předchozích letech � se ČRDM sna�í o to, aby Bambiriáda 
nezůstala jen atraktivním víkendem plným zábavy, ale byla účinným �nástrojem komunikace� 
s veřejností. Jsme přesvědčeni, �e máme důle�ité poselství o ohromném významu výchovy a těch, 
kteří se jí věnují. A současně nás opravdu zajímá, co si o tom ostatní myslí, co od nás očekávají, 
čím nám chtějí pomoci. Jedním z �prostorů dialogu�, jen� k tomu má slou�it, je seriál setkání 
mladých lidí � jednak těch, kteří se anga�ují v parlamentech dětí a mláde�e, jednak činovníků 
sdru�ení dětí a mláde�e � se zajímavými osobnostmi veřejné sféry. To se skrývá pod titulkem 
aktivity �Mluvme spolu�, kterou spolu s ČRDM pořádá YMCA Team a sdru�ení DUHA. O setkáních 
se senátorkou Jaroslavou Moserovou, senátorem Martinem Mejstříkem a ministryní �kolství, 
mláde�e a tělovýchovy Petrou Buzkovou jsme vás informovali v druhém čísle leto�ní Archy. 
Bambiriádní kulaté stoly ale bě�ely dál, a tak musíme i my přinést nové zprávy. O v�ech setkáních 
se dočtete také na www.adam.cz.



sněmu měli v�ichni tolik 
práce jinde. Nicméně Klára 
Doubková z Dětské tiskové 
agentury se sna�ila za vás 
za v�echny, kteří jste přijít 
nemohli, zachytit co nejvíce 
informací. 
Jako poděkování za milé 
setkání předal ředitel 
kanceláře ČRDM Jiří Zajíc 
kytičku. A od zástupců 
�bambiriádních médií� 
dostala �těpánka zcela 

protekčně první výtisk prvních Bambiriádních 
novin. Tak�e u� ví, nejen na jak barevném papíře 
vy�ly, ale také to, co se v nich pí�e. Vy ostatní jste 
se tohle v�echno mohli dozvědět a� o den později, 
pokud jste zamířili na Letenskou pláň v Praze.

DTA
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setkání od setkání �lep�í� � zatímco při besedě 
se senátorkou Moserovou se přece jen vět�ina 
ostýchala na něco se zeptat, senátor Mejstřík i 
ministryně Buzková si rozhodně nemohli stě�ovat 
na nedostatek otázek a pra�skému primátorovi 
byli rovně� důstojnými soupeři. A to je dal�í smysl 
setkání Mluvme spolu � naučit mladé lidi připravit 
se na diskusi, nebát se zeptat a umět polo�it 
konkrétní otázku.                            Hana Konopiská

Štěpánka Hilgertová
V cyklu Mluvme spolu se zatím střídaly předev�ím 
tváře politiků. Ve středu 21. 5. 2003 jsme se 
u kulatého stolu v kavárně Vesmírna setkali s 
českou mistryní světa v jízdě na divoké vodě a 
dvojnásobnou dr�itelkou zlaté olympijské medaile 
� �těpánkou Hilgertovou. �koda, �e vzhledem k 
přípravám Bambiriády a tedy i zasedání Dětského 

Z historie Bambiriády
Základní motivací Bambiriády bylo poukázat na význam samotné výchovy a aktivit, které napomáhají rozvoji 
dětí a mláde�e v dospělé lidi schopné pro�ít hodnotný �ivot. Tím Bambiriáda samozřejmě nabízela prostor  
k atraktivní prezentaci činnosti občanských sdru�ení dětí a mláde�e a středisek volného času z celé ČR a 
mo�nosti ukázat veřejnosti, �e se tato část neziskového sektoru významnou měrou podílí na rozvoji občanské 
společnosti. Nezanedbatelným přínosem bylo i setkání sdru�ení (dospělých � vedoucích a dětí) a jejich 
vzájemné poznání či netradiční forma náboru dětí, získávání dal�ích členů a spolupracovníků. Jak ukazuje 
stále se zvy�ující počet měst, Bambiriáda se stává významným komunikačním prvkem v rámci regionu 
� zájem veřejnosti přibývá, podpora komunálních politiků, Þ rem a institucí roste. 

1999 
První ročník Bambiriády proběhl pouze v Praze, na Dětském a Střeleckém ostrově, o posledním květnovém 
víkendu; ten se stal posléze tradičním termínem pořádání i Bambiriád následujících. Akce navázala 
na tradice setkávání organizací dětí a mláde�e, přímo pak na Hrad patří dětem, a přivítala třicet tisíc 
náv�těvníků. Ji� první ročník zalo�il dobrou tradici bohatého doprovodného programu mimo místo konání 
akce jako Dětský sněm či zvýhodněné vstupy do muzeí a dal�ích institucí.

2000 
O rok později nezůstává Praha v pořádání Bambiriády osamocena � přidává se dal�ích sedm měst � Brno, 
České Budějovice, Chomutov, Krnov, Mladá Boleslav, Plzeň a Zlín. Získává zá�titu nejen primátora Prahy, ale 
i tří ministrů.

2001 
Bambiriáda se opět rozrostla, hostilo ji deset měst � Brno, České Budějovice, Chomutov, Liberec, Lomnice 
nad Popelkou, Mladá Boleslav, Ostrava, Plzeň, Praha a Zlín. Celou akcí se nesla symbolika mořeplavectví 
v duchu hesla �Jsme na jedné lodi�, co� ocenili zejména náv�těvníci pra�ských ostrovů vychutnávající si jízdy 
parníkem po Vltavě. 

2002 
V Praze se Bambiriáda přesouvá na Letenskou pláň (z důvodů rekonstrukce ostrovů), seznam pořádajících 
měst je bohat�í o  Chrudim, Olomouc, �umperk a Uherské Hradi�tě. Beroun pak ve Středočeském kraji 
vystřídal Mladou Boleslav, tak�e měst bylo čtrnáct. Symbolem tohoto ročníku byl vláček představující dálky 
a jejich poznávání. Novinkou Bambiriády bylo roz�íření slu�eb Médiastanu (on-line zpravodajství, propojení 
měst). Při jejím slavnostním zahájení v Praze byly poprvé v historii ČRDM uděleny Ceny ČRDM Přístav sedmi 
komunálním politikům, kteří se významně zaslou�ili o podporu práce s dětmi a mláde�í.

2003 
Zatím poslední ročník s mottem �Tvoříme barevný svět aneb Čím dnes pomů�eme naplnit srdce na�ich dětí, 
tím ony zítra naplní ná� svět.� ukázal, �e růst Bambiriády se hned tak nezastaví. Ubyla sice Lomnice nad 
Popelkou a Beroun předal �tafetu Příbrami, ale v Děčíně, Frýdku-Místku, Havířově, Hradci Králové, Karviné 
a Klatovech se letos bambiriádní kolotoč roztočil poprvé, čili �bambiriádních� měst bylo tentokrát devatenáct 
s ú�asnou náv�těvností čítající téměř dvě stě padesát tisíc lidí. Celá akce je ve znamení roz�iřování počtu 
sdru�ení, jejich nabídky, doprovodných akcí i slu�eb. Poprvé je Bambiriáda prezentována jako celoroční akce, 
neboť ji� od počátku roku se ve spolupráci se sdru�ením Duha a YMCA Teamem konaly doprovodné kulaté 
stoly, při nich� se scházeli mladí lidé, zástupci mláde�nických parlamentů, s významnými politickými a 
kulturními osobnostmi.
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O Cenách ČRDM Přístav 2003 je rozhodnuto!

S napětím očekávala mnohá 
sdru�ení, spolky i domečky 
výsledky zasedání představenstva 
České rady dětí a mláde�e, které 
mělo rozhodnout o leto�ních 
dr�itelích Ceny ČRDM Přístav. 
Do 10. května mohla občanská 
sdru�ení, �kolní kluby či domy 
dětí a mláde�e podat návrh na 
ocenění toho �svého zastupitele�. 

Konkurence byla velká. Dle 
statutu mů�e být uděleno 
nejvý�e sedm cen ročně. 
Kancelář obdr�ela 12 návrhů 
a představenstvo v tajném 
hlasování rozhodlo o leto�ních 
laureátech. Ti byli slavnostně 
dekorováni na zahájení 
Bambiriády 2003 v Praze na 
Letné, kde z rukou předsedkyně 
ČRDM Jany Vohralíkové převzali 
ocenění � skleněnou ručně 
malovanou láhev s motivy loga 
ČRDM.

A teď u� si představme dr�itele 
Ceny ČRDM Přístav pro rok 
2003 (podle abecedy):

Ing. Vít Beran, 
starosta městské části Brno 
� �ebětín
Pan starosta je ve funkci od roku 
1998 a podporuje a zúčastňuje 
se akcí pořádaných �kolami, 
a občanskými sdru�eními 
zaměřenými na mimo�kolní 
činnost mláde�e. Při sestavování 
rozpočtu radnice ka�doročně 
pamatuje na dotaci pro děti a 
mláde� � na činnost v krou�cích, 
pořádání turnajů a jiných 
společenských aktivit. Za jeho 
podpory proběhly třeba akce 
Cesta pohádkovým lesem, 
Sportovní a soutě�ní odpoledne 
pro děti, Den soutě�í a her nejen 
pro děti či Dětský karneval. 
Paní Marie Černá, předsedkyně 
Moravského klubu myslivecké 
výchovy Brno, který je jedním 
z navrhovatelů ocenění, nám 
napsala: �� I kdy� se třeba 
mezi vyznamenané nedostane, 

proto�e neumíme vzletně vyjádřit 
jeho zásluhy, pro nás je zkrátka 
�príma starosta� a �jednička�. 
Je to návrh dětí a vedoucích 
krou�ků, nikoliv �rady star�ích� 
občanského sdru�ení��
Kromě tohoto sdru�ení podpořili 
návrh je�tě 18. středisko Junáka 
�ebětín, Sportovní klub �ebětín, 
místní Sbor dobrovolných hasičů 
a Myslivecké sdru�ení Křivá 
Borovice �ebětín.

Petr Halada, 
starosta Kamýku nad Vltavou
Pan starosta působí ve funkci ji� 
druhé volební období. Dětem a 
mláde�i se věnuje přímo: jednak 
stále působí jako učitel Z�, 
jednak sám pracuje s krou�kem a 
jezdí na letní tábory. Podporuje a 
prosazuje v zastupitelstvu zájmy 
mladých lidí, například zaji�těním 
dostavby bytů, pracuje v komisi 
pro náctileté, inicioval vznik 
volnočasového klubu a přispívá 
k jeho zaji�tění. Podílí se na 
zaji�ťování činnosti divadelního 
souboru Kamýček, ale třeba 
i na akci �Kamýcké prá�ení�, 
co� je víkend zaměřený na 
tradice, kulturu a sport. Zajistil 
rekonstrukci dětského hři�tě, 

vybudování hři�tě na ko�íkovou. 
Z nedávno proběhlých úspě�ných 
akcí, na nich� se přímo podílel, 
jmenujme �Kamínka Kamýk�, 
víkendové netradiční setkání 
pro více ne� 160 dobrovolníků 
� vedoucích oddílů a instruktorů.
Návrh na jeho ocenění podala 
místní Pionýrská skupina, 
Tělovýchovná jednota Sokol a 
Taneční soubor Kamýček. 

Ing. Petr Horák, 
zástupce starosty městské části 
Praha 5
Je zástupcem starosty od roku 
1998 pro oblast �ivotního 
prostředí a privatizace, co� 
mu ov�em nebrání podporovat 
aktivity dětí a mláde�e, např. 
přírodovědné spolky, mateřská 
centra, občanská sdru�ení dětí 
a mláde�e, tělovýchovné jednoty. 
Je duchovním otcem projektu 
rekonstrukce Dětského ostrova, 
který dobře znáte jako místo 
konání tří pra�ských Bambiriád. 
Dnes na ostrově naleznete 
fotbalové hři�tě s umělým 
povrchem, volejbalové hři�tě, 
dráhu pro kolečkové brusle, malý 
skatepark a kurty pro petanque. 
Zaslou�il se o zbudování 
několika dal�ích hři�ť, podporuje 
činnost nízkoprahového klubu 
�lutý domeček, ale i programy 
ekologické výchovy pro děti a 
mláde� či zbudování cyklistických 
stezek.
Návrh na ocenění jeho práce 
podala občanská sdru�ení Malý 
princ a Okrouhlík a Tělovýchovná 
jednota Orion Praha.

Miroslav Kovařík, 
starosta obce Modrá u 
Uherského Hradi�tě
Je starostou nepřetr�itě od roku 
1990, znám jako budovatel 
rybníků (modranský Jakub 
Krčín), autor ekologických 
projektů, naučných stezek, 
repliky velkomoravského 
kostelíka, iniciátor výstavby 
kamenné rozhledny na Brdu, 

Tato cena byla poprvé udělena loni při slavnostním zahájení Bambiriády v Praze na Letenské 
pláni a setkala se se �irokým ohlasem. Je určena komunálním politikům, kteří dlouhodobě 
podporují mimo�kolní práci s dětmi a mláde�í. Nápad vymyslet nějaké ocenění starostům a 
členům zastupitelstev za jejich podporu neziskovému sektoru zrál několik let a je výsledkem 
kolektivní spolupráce lidí ze sdru�ení. Představenstvo ČRDM schválilo statut ceny v dubnu 2002 a 
o měsíc později ji� bylo známo sedm historicky prvních nositelů tohoto ocenění. Mů�ete se o nich 
dočíst na stránkách www.crdm.cz nebo www.adam.cz.
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přípravy archeoparku. I přes vý�e 
uvedené se je�tě věnuje dětem 
a mláde�i, vytváří podmínky pro 
jejich činnost a je organizátorem 
či spoluorganizátorem vět�iny 
akcí pro děti a mláde� v obci. 
Je vedoucím střediska Junáka 
v Modré, kam chodí i děti 
z okolních vesnic, předsedou 
okresní komise skautských 
činovníků, je republikovým 
předsedou i vedoucím místního 
Klubu Pampeli�ka � občanského 
sdru�ení dětí a mláde�e. Podílí 
se na organizaci výměnných 
pracovních a poznávacích 
pobytů studentů z různých 
zemí. Spolupracuje se Střední 
zemědělskou �kolou a gymnáziem 
ve Starém Městě při zapojení 
studentů do různých aktivit a 
s pestrou paletou občanských 
sdru�ení. V roce 1997 obdr�ela 
obec pod jeho vedením 
v celostátním kole soutě�e 
Vesnice roku Bílou stuhu za práci 
s mláde�í.
Ocenění pro pana starostu 
navrhli: Okresní rada Junáka, 
Středisko Junáka Modrá, 
Informační centrum mláde�e 
Uherské Hradi�tě, domy dětí 
a mláde�e ze Starého Města, 
Uherského Hradi�tě a Uherského 
Ostrohu, Centrum ekologické 
výchovy �abka, Sdru�ení 
Rosnička, Knihovna B. B. 
Buchlovana, Česká tábornická 
unie za oblast Chřibsko 
� karpatskou, KUFR � Klub 
úplně fantastické rekreace a 
organizační �táb Bambiriády 
2003 v Uherském Hradi�ti.

Ing. Petr Krill, 
poslanec Parlamentu ČR
Pan poslanec byl navr�en na 
ocenění za svou práci pro děti a 
mláde� jako starosta �umperka 
v letech 1994 a� 2002. Od 
roku 1990 dosud je členem 
městského zastupitelstva města 
�umperk. Jeho zásluhy spočívají 

předev�ím v mnohaleté podpoře 
Mezinárodního folklorního 
festivalu, jeho� se ka�dý srpen 
účastní na pět set mladých lidí 
z různých zemí světa. Dokonce 
prosadil rekonstrukci hlavní 
městské třídy, hlavní nákupní 
tepny a pě�í zóny tak, aby 
vyhovovala právě prezentaci 
souborů při tomto festivalu. 
Vytváří prostorové i Þ nanční 
podmínky pro vy�ití dětí a 
mláde�e v kulturní i sportovní 
oblasti, iniciuje vznik grantů 
na jejich podporu. Výrazně 
podporoval náplň volného času 
na �kolách i ve střediscích 
volného času, díky čemu� vznikl 
např. výborný soubor ma�oretek, 
zaslou�il se o rozvoj podmínek 
mláde�nického hokeje nebo 
dětského sboru �Motýli�. 
Návrh na jeho ocenění podalo 
Folklorní sdru�ení ČR, Sdru�ení 
přátel folkloru Severní Hané a 
Dům dětí a mláde�e v �umperku. 

Jan Sopko, 
starosta Přimdy
Je starostou ji� třetí volební 
období a vedle svých povinností si 
v�dy najde čas na práci s mláde�í 
a tělovýchovu. Je místopředsedou 
TJ Tatran a prezidentem oddílu 
kopané. Jeho přičiněním pracují 
mláde�nická dru�stva, která 
se zúčastňují mistrovských 
i veřejných utkání. Aktivně 
pomáhá při akcích, je� pořádají 
místní spolky či základní �koly, za 
v�echny jmenujme třeba plavecké 
závody okolních �kol, Republikové 
Þ nále Pionýra Pentatlon, Běh 
na ly�ích kolem Přimdy. Vět�ina 
mláde�nických akcí probíhá pod 
jeho patronátem a o putovní 
pohár, který jako starosta věnuje. 
Tak třeba podpořil republikové 
Þ nále Pionýra ve vybíjené, na ně� 
se sjelo dvě stě dvacet účastníků 
z jedenácti měst celé České 
republiky. 
Návrh na ocenění jeho práce 

podala �kolní dru�ina při 
Základní �kole Přimda, Pionýrská 
skupina Přimda a místní Sbor 
dobrovolných hasičů.

Ing. Martin �tifter, CSc., 
starosta města Roztoky 
Pan �tifter byl starostou města 
v letech 1994 a� 2002 a nyní 
pracuje na místním odboru 
�ivotního prostředí. Během svého 
dlouholetého starostování si 
v�dy na�el čas na aktivní práci 
s dětmi ve skautském oddíle, 
vedl letní tábory a účastnil se 
akcí střediska Lípa v Roztokách. 
Neváhal vystupovat ve prospěch 
sdru�ení dětí a mláde�e. I díky 
jemu pamatovali ve svých 
rozpočtech zastupitelé města 
Roztok ka�doročně částkou na 
podporu spolkového �ivota obce. 
Mezi zajímavosti patří i to, �e byl 
hostitelem zakládací schůzky 
České rady dětí a mláde�e v létě 
roku 1998.
Na ocenění jej navrhla Asociace 
turistických oddílů mláde�e, 
občanské sdru�ení TAEKWON-DO 
KWANG MYONG ITF a Středisko 
Junáka Lípa.
(čerpáno z materiálů navrhovatelů)

V�em oceněným blahopřejeme. 
A je�tě vzkaz vám v�em 
z Kanceláře ČRDM: 
Máte-li jakýkoli nápad na 
vylep�ení ceny, náměty nebo 
připomínky ke Statutu či 
jakékoli dotazy, ozvěte se 
Hance Konopiské na známý 
e-mail zastcrdm@adam.cz. 
Abyste jako navrhovatelé 
ocenění příli� netápali při 
písemném zpracování návrhu, 
připravuje Kancelář metodiku 
a podrobněj�í pokyny, 
které budou k dispozici na 
internetových stránkách ČRDM 
� www.crdm.cz

Nezapomeňte a dobře se kolem 
sebe rozhlédněte: opravdu 
nemáme nikoho, kdo si 
zaslou�í poděkování? Rozviňte 
plachty, plujeme k Přístavu 
2004!
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Bambiriáda příště i v Hustopečích?
Gemi se loni představila na 
stránkách Archy nedlouho po 
změně majitele. Jaký byl uply-
nulý rok pro Gemi?
Byl to rok pracovně velmi ná-
ročný i úspě�ný. Do�lo k dal�ím 
přesunům výrob od sesterských 
Þ rem z Německa a z Itálie do 
Gemi v Hustopečích. Zaznamenali 
jsme i nárůst výroby a prodeje 
díky �ir�í náruči nového holdingu 
ABA group. Podařilo se nám opět 
probojovat na velmi náročný, ale 
také hodně zajímavý americký 
trh, i kdy� vývoj kurzu dolaru 
nám teď nepřeje. Míříme také do 
Ruska a ostatních zemí východní 
Evropy. Nakonec o na�í píli v loň-
ském roce svědčí i fakt, �e jsme 
od agentury CzechInvest pod 
zá�titou Ministerstva průmyslu 
a obchodu získali ocenění �Sub-
dodavatel roku 2002� v kategorii 
automobilový průmysl.

Gemi u� podruhé Þ nančně 
podpořila Bambiriádu. Loni to 
rozhodování o podpoře trvalo 
několik týdnů, letos to �lo mno-
hem rychleji. Proč?
To je velmi jednoduché. Loni jsme 
byli je�tě příli� brzo po změně 
majitele. Ře�ili jsme spoustu věcí 
ohledně zaji�tění činnosti Þ rmy 
v nových podmínkách. Otázka 
sponzoringu byla z hlediska pri-
orit Þ rmy příli� okrajová a nebyl 
prostě vhodný čas na prodis-
kutování sponzoringu s novým 
majitelem. Museli jsme si vyjasnit 
pohled nového majitele na spon-
zoring, stanovit směr, rozsah, 
pravidla atd. Nemalou roli letos 
hrála také pozitivní zku�enost 
s loňskou Bambiriádou. Věděli 
jsme, do čeho jdeme, a pova�uje-
me tuto akci za velmi prospě�nou 
a významnou. 

V Brně letos při�lo na Bambi-
riádu v Lu�ánkách rekordních 
dvacet tři tisíc náv�těvníků 
� měla nějaký ohlas i v Husto-
pečích?
Ano. Akce měla dostatečnou pu-
blicitu ve městě i okolí, kterou 
zajistilo předev�ím Městské kul-

Rozhovor s Ing Martinem Nemravou, 
ředitelem GEMI Czech s.r.o. – celostátního 
sponzora Bambiriády 2003

turní středisko ve �kolách a zá-
jmových sdru�eních nebo krou�-
cích ve městě i v okolí. Myslím, �e 
byla upoutávka na Bambiriádu i 
v místní kabelové televizi. Vím od 
těch, kteří na akci byli, �e to bylo 
velice pěkné a zajímavé. Určitou 
�mouhou byla provokativní neká-
zeň některých mladých náv�těv-
níků, ale to svědčí spí�e o jejich 
úrovni, ne� o Bambiriádě. Jsem 
přesvědčen, �e tím spí�e význam 
Bambiriády roste. V�dyť jde právě 
i o to, aby těchto mladých, kte-
ří se umějí bavit pouze na účet 
ostatních, mezi námi ubývalo, 
aby měli pozitivní alternativy.
Shodou okolností jsme uplynulou 
sobotu pořádali setkání pracovní-
ků a jejich rodinných příslu�níků 
z Þ rem Gemi a Westfalia. Tuto 
akci děláme pravidelně ka�dý rok 
a letos jsme měli celkem přes �est 
set padesát účastníků. Celé odpo-
ledne probíhají soutě�e a atrakce 
pro děti. Hrajeme presti�ní fotba-
lový zápas dospělých mezi Gemi 
a Westfalia a večer pokračujeme 
společnou zábavou. Letos na�i 
organizátoři převzali pár dobrých 
nápadů právě z Bambiriády v Br-
ně. Ostatně, nechci předbíhat 
události, ale je docela mo�né, �e 
pří�tí Bambiriáda by mohla být i 
v Hustopečích. 

Na Ostravsku se letos kromě 
centra v Ostravě přidala i Kar-
viná, Havířov a Frýdek-Místek. 
Jak by mohla vypadat taková 
�Þ liální� Bambiriáda v Husto-
pečích?
Hustopeče jsou město s asi pěti 
tisíci obyvateli. Nemů�eme se 
tedy srovnávat s krajskými nebo 
okresními městy. Nicméně Husto-
peče jsou velmi aktivní město a 
pro své úvahy musíme počítat 
celý mikroregion Hustopečsko. Je 
zde mnoho aktivit i mo�ností, a 
tak by Bambiriáda mohla �zapla-
vit� celé město, jak mi se zájmem 
naznačovala ředitelka Městské-
ho kulturního střediska. V�dyť 
v Hustopečích funguje kromě 
Městského kulturního střediska i 
středisko dětí a mláde�e �Pavuči-

na� a celá řada zájmových sdru-
�ení a krou�ků. Hustopeče mají 
fotbalový stadion, velkou tělocvič-
nu, rozsáhlé koupali�tě, pěkné a 
velké náměstí, mají několik �kol 
s přilehlými hři�ti, parkové plochy 
atd. Bambiriáda by Hustopečím 
určitě slu�ela. 

Mottem leto�ní Bambiriády bylo 
�Čím pomů�eme naplnit srdce 
na�ich dětí, tím ony zítra napl-
ní ná� svět.� � Mů�ete z tohoto 
hlediska říci něco o vlastním 
�ivotě? A čím by se hlavně měla 
naplňovat srdce na�ich dětí, 
aby se v tom světě zítřka dalo 
vůbec �ít?
Já jsem měl velké �těstí na to, �e 
jsem ve svém �ivotě potkal správ-
né lidi, kteří mě velmi pozitivně 
ovlivnili, ukázali mi cestu nebo mi 
byli prostě vzorem. Jedním z nich 
byl určitě můj táta, kterému vdě-
čím za mnohé, a teprve dnes si 
uvědomuji, jak to pro něho mu-
selo být tě�ké. Nicméně důvěra a 
mo�nost volby, kterou mi v rámci 
mo�ností dával, mě zavazovala 
více ne� příkazy nebo zákazy. Za 
mnohé vděčím také svojí man-
�elce. Známe se dvacet pět let a 
z toho jsme osmnáct let man�elé. 
Pro ná� společný �ivot obětovala 
velmi mnoho. Je srdcem rodiny a 
její starost o rodinu mi umo�nila 
věnovat se naplno svému povo-
lání. Naučila mě vět�í toleranci, 
�irokému vnímání světa a vět�í 
pokoře. Ná� vztah je (přes ve�keré 
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bě�né i nebě�né problémy) velice 
silný a rozhodně se nevejde do 
bě�ných man�elských tabulek. 
Daleko důle�itěj�í ne� cokoli ji-
ného je ná� osobní příklad, který 
dětem dáváme. Děti nevychovává-
me slovy, ale předev�ím tím, jak 
sami jednáme. To je to, co od nás 
skutečně převezmou, čím je napl-
ňujeme. Mů�eme stokrát říkat, ať 
něco nedělají nebo dělají, ale po-
kud se sami podle toho neřídíme, 

deme-li se na děti usmívat, ony 
zaplní svět úsměvem, budeme-li 
jim ukazovat pozitivní hodnoty, 
zaplní svět pozitivními hodnota-
mi, atd. Známé praktické rčení: 
�Nedělej druhým to, co nechce�, 
aby oni dělali tobě.� by se dalo 
parafrázovat na: �Naplňme srdce 
dětí tím, co chceme dostat od to-
hoto světa�.

Ptal se Jiří Zajíc.
celé znění rozhovoru na 

www.adam.cz

dítě podvědomě převezme vzor 
na�eho chování, na�ich postojů.
Obávám se, �e to motto Bam-
biriády není pouze mottem, ale 
bohu�el skutečností. Pokud se 
dnes objevují děti, které vra�dí a 
neuznávají �ádné hodnoty, pak 
za to vět�inou nemů�ou ty děti, 
ale dospělí v jejich okolí, kteří jim 
prostě jiný svět nedovedli ukázat. 
Je v tom samozřejmě i naděje, �e 
s tím mů�eme něco udělat: bu

Bambiriádní kaleidoskop – dojmy a zážitky organizátorů i účastníků
Bambiriáda roste... aneb 912 km po vlastech 
českých 
Tak jsem se vydal podívat se do měst. Ano, na dva 
dny jsem opustil oblíbenou matičku Prahu a jel... 
Bohat�í o poznatky, �e máme málo kvalitní silnice 
a �e v horku je jistě lépe na plovárně nebo v parku 
na Letné, jsem dorazil po 912 km zpět. Hlavně jsem 
si v�ak přivezl kupu postřehů a malých či vět�ích 
zá�itků. V�ude jsem se setkal s nad�ením a radostí 
nad příjezdem někoho �z centra�. Bambiriáda pěkně 
roste a má se čile k světu. Letos je v 19 městech, 
tak alespoň pár postřehů z těch několika, co jsem 
nav�tívil. 
� V Chrudimi mají skvělou minerálku, člun na 

suchu a pódium v nákladním autě. 
� V Hradci Králové skvělé letní kino, pytlíky s 

hadí ků�í a dobré klobásy z udírny. 
� V �umperku je opravdu skvělý park a 

Bambiriádou �ije celé město � v Benátkách 
lákají projí�ďky na raftech a na koních, naproti 
parku je zahrada Harryho Pottera. Skvělé 
nápady a akce propracovaná do v�ech detailů. 
Tady bych opravdu chtěl být dítětem. Alespoň 
jeden den. 

� V Ostravě je Bambiriáda u bazénu, co� je 
nesporná výhoda pro v�echny. Děti se klouzají, 
cákají v bazénkách a mohou zlézt unikátní 
lezeckou stěnu, celou ze dřeva. 

� Ve Frýdku-Místku a v Havířově je Bambiriáda 
poprvé a v�ichni jsou rádi, �e k nim �Bambo�ka� 
také zavítala. Ve Zlíně na náměstí je spousta 
lidí, médiastánek a oble�ené pódium. 

� V Uherském Hradi�ti naleznete pohodovou 
atmosféru a nádherný pohádkový hrad. 

� A konečně v Brně čeká v horku příjemné 
osvě�ení při bitvě s vodními pistolemi. Brněnská 
Bambiriáda se velikostí vyrovná té pra�ské. 

Myslím, �e pří�tí rok zase Bambiriáda poporoste. 
A nemusíme ji ani moc zalévat. 

Pavel Hofrichter � koordinátor bambiriádních měst

Jak dál?
Mo�ná by se hodil titulek: Kam kráčí�, Bambiriádo?! 
Proto�e si myslím, �e dítko jménem Bambiriáda 
letos obzvlá�ť rázně vykročilo ji� do devatenácti 
měst, jakoby začalo �ít skoro svým vlastním �ivotem 
� někdy snad i mimo vůli organizátorů. Ostatně i 
vyjádření některých mimopra�ských pořadatelů, �e 
ať u� pří�tí rok(y) Bambiriáda bude organizována 
centrálně nebo ne: �U nás bude určitě!� � zní 

zajímavě. A do značné míry zavazuje v�echny. Vedle 
toho je ov�em nezbytné �hlídat značku Bambiriáda�. 
Neměli bychom připustit její znehodnocení.
Akce nabývá na dynamičnosti, začala �ít. Na druhé 
straně se asi dostala do �bodu zlomu�. V�dyť 
sobotní náv�těvnost expozic v Praze přerostla 
nejen představivost, ale vlastně i kapacitu výstavy. 
Přesto vět�ina náv�těvníků i tak odcházela 
spokojená. Obrovský díl na tom měli v�ichni tvůrci 
a organizátoři (v zákulisí i ti viditelní), proto zaslou�í 
nesmírné ocenění jejich snaha, vůle a nasazení. 
Poklonu a poděkování samozřejmě zaslou�í i 
pořadatelé v regionech. Mnozí poprvé, jiní ji� také 
tradičně, ale v�ichni odvedli více ne� dobře svoji 
(dobrovolnou) práci.
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Ohlédnutí za leto�ní Bambiriádou je opravdu 
uspokojivé: více měst, více náv�těvníků, více 
informací. Ale při�lo mi, �e také méně zájmu médií 
a �e novináři zcela pominuli ústřední téma, co� je 
více ne� �koda. Akci se bohu�el nevyhnul zájem lidí 
s dutou hlavou � na módu výhrů�ek hromadným 
atentátem doplatili v Příbrami. Naopak zcela mne 
nadchla tečka za Bambiriádou v �umperku, kde 
starosta v neděli přijal �letité� pracovníky s dětmi 
a veřejně je ocenil. Bambiriáda zkrátka přerostla 
prapůvodní záměr (nabídky, přehlídky) a v řadě 
míst se stala i významnou společenskou událostí. 
I proto si myslím, �e by stálo za to zamyslet se nad 
tím � kam a jak dále.

Martin Bělohlávek

Barevné kouzlení s Letním domem
Letní dům v pra�ském bambiriádním městečku 
letos nabízel �barevné kouzlení�. Ji� od prvního dne 
do �barevného ateliéru� přicházely děti, malé i velké.
Někteří barevní kouzelníci se zcela přenesli do světa 
barev, stínů, světla, tahů, linek, podobenství� 
Byli to zejména ti nejmen�í. Právě oni se stali 
těmi nejpilněj�ími tvůrci i barevné cesty. Často se 
nechali zlákat i jejich rodiče . A barevná kouzla 
přeskakovala dál a dál. A barevné cesty přibývalo. 
I děti velké a téměř dospělé mohly ochutnat, �e 
potkání se s barevnou cestou přetváří i cosi tichého, 
skrytého v nás. �e právě takové společné �barevné 
kouzlení� se i beze slov stává společnou tvořivou 
hrou plnou naděje. V�ichni, kdo na pár dlouhých 
chvil opustili bambiriádní hem�ení a pohrou�ili 
se do barevné cestářské práce, vytvořili důle�itý, 
jedinečný, nepostradatelný kousek společné 
barevné cesty.
Mezi barevnými kouzelníky se najdou i ti, kteří tou�í 
po nekonečném prostoru bílé čtvrtky, jen� by byl jen 
a jen jejich. �Barevný ateliér� proto nabízel malířské 
stojany pro osobité malování. 
Malířské stojany a vznikající barevná cesta se dobře 
doplňovaly. Obdaření darem �barevného kouzlení� 
bylo zapotřebí v�em.
Snad ta chvilka zastavení při �barevném kouzlení� 
přinesla dětem pro�itek, �e i kdy� jsme ka�dý úplně 
jiný, mů�eme společně tvořit barevný svět�

Martina Němcová, Lucie Kokrdová

Jako malé děti
Projít několikrát denně celým bambiriádním 
městečkem bylo mou �slu�ební povinností�. Poka�dé 
jsem měl sto chutí si vět�inu z nabízených her a 
soutě�í vyzkou�et. Potí� je v tom, �e bych mohl 
nejmlad�ím náv�těvníkům dělat dědečka. Bohu�el. 
A tak ve mně obvykle zvítězilo to rozumněj�í já, 
které říká: �Neblázni, nejsi dítě. Je�tě bys mohl přijít 
k úrazu.� Jenom�e v sobotu u� jsem to nevydr�el. 
Začal jsem rý�ováním zlata u pionýrů, pokračoval 
navlékáním náramku, kreslením, házením na cíl, 
střílením z velkého praku, lovil jsem ryby, stavěl 
z hlíny Stínadla, ... do kutálející se roury jsem se 
na�těstí neve�el, ale pověsit se za nohy hlavou dolů 
na hrazdě u junáků a napít se jako protino�ci, to 
jsem dokázal. Tedy za vydatné pomoci tří skautek. 
A při�el jsem k úrazu. Bolestivě jsem si natáhl 
lýtkový sval. Kulhaje jsem se pomalu blí�il do 
tiskového centra. Cestou jsem potkával řadu rodičů 
i prarodičů, jak se svými dětmi s nefal�ovaným 
zaujetím a zájmem zvládají připravené soutě�ní 
úkoly, hrají si s nimi a fandí jim. Potě�ilo mě to. 
Dvakrát. Za prvé, �e si mnozí dospělí dovedou 
s dětmi hrát a za druhé, �e nejsem sám takový 
blázen. Jsme někdy jako malé děti. To není ironie, 
to je uznání (jak jste jistě zaznamenali, uznávám 
tím i sám sebe). Ké� nám to � alespoň do pří�tí 
Bambiriády � vydr�í.

Slávek Hrzal
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Projekt simulační hry s touto tématikou byl původně vytvořen v Německu vědeckou výzkumnou 
skupinou Mláde� a Evropa Centra pro aplikovanou politologii (Mnichov). Jeliko� byl celý pro-
jekt v Německu vyhodnocen jako velmi úspě�ný a přínosný, bylo rozhodnuto o roz�íření této 
činnosti do ostatních zemí. V České republice uvedení simulačních her a vy�kolení teamerů, 
jak se organizátoři simulačních her nazývají, zastře�oval Evropský dům Jihlava, Centrum pro 
aplikovanou politologii při Univerzitě v Mnichově a Informační centrum Evropské unie při Dele-
gaci Evropské komise v ČR. 
Hra probíhá formou simulovaného procesu vyjednávání o vstupu kandidátských zemí do EU, 
během něho� musejí být na základě speciÞ ckých zájmů členských i kandidátských států a 
skutečných problémů učiněna rozhodnutí o budoucnosti Evropské unie. Účastníci převezmou 
na dobu trvání simulační hry role jednotlivých aktérů, např. role poslanců Evropského par-
lamentu, zástupců Evropské komise nebo Rady EU, zástupců kandidátských zemí, médií a 
podobně. Simulace zahrnuje zjednodu�ený proces vyjednávání od úvodní společné konference 
zástupců orgánů EU a kandidátských zemí, přes podání přihlá�ek ke vstupu kandidátů do 
EU, dále vyjednávání o konkrétních podmínkách smluv o přistoupení, jejich projednávání na 
plénech orgánů EU a mezivládních konferencích, a� po slavnostní podpis těchto smluv. Pojetí 
simulační hry je zaměřeno na získávání praktických zku�eností a na samotný proces, tzn. �e 
po skončení hry disponují účastníci praktickými zku�enostmi a znalostmi týkajícími se proble-
matiky roz�iřování EU.

Otázky pro Ing. Jana �ilda, vedou-
cího sdru�ení JUNIORTEAM CZ a 
organizátora simulace

Co Vás osobně přivedlo k tomu, 
�e se anga�ujete v této simu-
lační hře?
Je to předev�ím zájem o proble-
matiku evropské integrace. Zabý-
vám se, stejně jako někteří dal�í 
kolegové z občanského sdru�ení 
JUNIORTEAM CZ, vzděláváním 
v otázkách evropské integrace 
a tato simulační hra je skvělým 
prostředkem k efektivnímu, ale 
přitom neformálnímu, a myslím 
i zábavnému předání informací a 
rozvoji komunikačních a vyjed-
návacích schopností účastníků. 
Tato simulační hra má v�dy ote-
vřený konec, nikdy není předem 
jasné, jak vyjednávání dopadne 
a poskytuje tak vedoucím teame-
rům i účastníkům poměrně velký 
prostor.

Co na této hře oceňujete z hle-
diska vlastního provedení?
Je to předev�ím simulace reál-
ných procesů vyjednávání. Ty 
jsou samozřejmě zjednodu�eny; 
to, co reálně trvá několik let se 
sna�íme vyře�it za několik málo 
hodin simulace. Dále je to mo�-
nost vlastní iniciativy, mantinely 
pro hráče jsou velice volné, mo-

hou se do hry �ponořit� naplno 
nebo se soustředit na získávání 
faktů o EU. Hra je velice variabil-
ní, to je její největ�í výhoda.

Mů�ete sdělit nějaké určující 
zku�enosti z toho, kdy� jste 
tuto hru hráli se středo�kolá-
ky?
Hra je určena předev�ím pro sku-
piny středo�koláků od �estnácti 
let, ale i pro studenty V�. Horní 
věková hranice stanovena není, 
v Německu, kde hra vznikla, byla 
realizována např. v domovech 
důchodců nebo jiných institu-
cích pro dospělé účastníky. Dá se 
v�ak říci, �e nejlep�í zku�enosti 

máme se středo�koláky ve věku 
sedmnáct a� dvacet let. Je dob-
ré, �e o problematice evropské 
integrace ji� vět�inou něco vědí. 
Hra vy�aduje také určitou úroveň 
komunikace, základní vyjednáva-
cí schopnosti a schopnost dělat 
kompromisy a rychlá rozhodnutí. 

Studenti také mají zpravidla do 
hry chuť, je to něco nového, zá-
bavného, neformálního, ohlasy na 
realizace simulační hry na střed-
ních �kolách byly výborné.

Dvouapůldenní varianta, kterou 
jste provedli s účastníky Dětské-
ho sněmu, měla svou premiéru, 
nebo jste ji u� někde vyzkou�eli?
Hra je proveditelná pro růz-
né velikosti skupin i pro různé 
délky. Nejkrat�í varianta hry je 
jednodenní, lze ji v�ak hrát i na 
tří nebo čtyřdenních setkáních. 
Nejvhodněj�í délka je dva dny, 
přičem� hodně zále�í na počtu 
účastníků hry. Optimální počet je 
kolem třiceti. Často jsou realizo-
vány česko-německé dvojjazyčné 
simulace, kdy akce zpravidla trvá 
dva a� čtyři dny, tak�e vícedenní 
akce nejsou výjimkou. Výjimečný 
byl spí�e počet účastníků, který 
se blí�il osmdesáti.

Čím byla pro Vás speciÞ cká 
realizace této simulační hry 
v rámci bambiriádního Dětské-
ho sněmu? Jak zpětně hodnotí-
te toto uvedení hry?
Myslím, �e realizace hry byla cel-
kově úspě�ná, byť závěrečná fáze 
postrádala klid pro detailní pro-
jednání v�ech podrobností. Ale to 
k simulační hře patří, práce pod 

* * * * * *   Dětský sněm rozhodoval o vstupu do EU!   * * * * * *
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časovým tlakem a jistá zjednodu-
�ení. Simulace v rámci Dětského 
sněmu byla výjimečná počtem 
účastníků i prostorami. Obvykle 
je závěrečná fáze vyjednávání re-
alizována u �kulatého stolu�, co� 
nebylo mo�né ani jak z hlediska 
počtu účastníků, tak z hlediska 
disponibilních prostor a technic-
kého zázemí. Zde bylo nutné scé-
nář poněkud upravit, co� mohlo 
vypadat pro pozorovatele simula-
ce poněkud zmateně a neuspořá-
daně, nicméně účastníci nutnost 
konzultací a přeru�ování jednání 
z pohledu svých rolí nevnímali 
jako hluchá místa, spí�e naopak 
� zde odvedli největ�í kus práce.

 Na závěrečné jednání v Senátu 
se dostavili i senátoři Josef Zi-
eleniec a Edvard Outrata i prv-

Mohla by Va�ich slu�eb vyu-
�ívat sdru�ení dětí a mláde�e 
pro svůj program? Za jakých 
podmínek?
Sdru�ení dětí a mláde�e by nepo-
chybně mohla realizaci simulační 
hry �Nová tvář Evropy� do svého 
programu zařadit, stačí, kdy� nás 
kontaktují a dohodneme se na 
termínu realizace a dal�ích pod-
mínkách. Fungujeme jako nezá-
vislé občanské sdru�ení, přičem� 
se sna�íme Þ nancovat simulace 
z různých, předev�ím grantových 
zdrojů, co� je někdy poněkud pro-
blematické. Tě�íme se na zájem o 
simulační hru z řad sdru�ení dětí 
a mláde�e, přičem� hra je reali-
zovatelná pro skupiny osmnácti 
a� čtyřiceti účastníků ve věku od 
�estnácti let. 

Ptal se Jiří Zajíc

ní náměstek ministra zahrani-
čí Jan Kohout. Nedala se jejich 
přítomnost vyu�ít výrazněji?
Primární pro nás byla realizace 
simulační hry zalo�ené na jednání 
účastníků, kteří si průběh hry do 
určité míry určují sami. Vstup 
�reálného� politika do simulace by 
podle mého názoru nebyla příli� 
vhodná. Diskuse s politiky nebo 
experty bývá zpravidla po uzavře-
ní simulace, kdy mají účastníci 
mo�nost srovnání simulace a re-
ality. Na toto bohu�el nezbyl čas, 
myslím, �e s tím ani při plánu 
akce nebylo počítáno. Nicméně si 
velice vá�íme toho, �e se hosté si-
mulace zúčastnili, domnívám se, 
�e to bylo přínosem pro celkovou 
atmosféru vyjednávání a účastní-
ci vnímali jejich přítomnost klad-
ně a intenzivně. 

12

Ji� více ne� rok probíhá Konvent o budoucnosti 
Evropské unie, kterého se účastním a na jeho� 
fóru prezentuji a aktivně prosazuji pozice a zájmy 

České republiky. Konvent má odpovědět na otáz-
ky, jak bude Unie vypadat, jak se změní, jak se 
v ní bude �ít. A já jsem si dobře vědom, �e je třeba 
znát pohled a názory těch, kteří budou do tohoto 
měnícího se společenství dorůstat a hodnotit vý-
sledky na�eho sna�ení.
Proto jsem velmi rád přijal pozvání na zasedání 
Dětského sněmu v prostorách Senátu ČR, jen� byl 
věnován tématice Evropské unie. Byl jsem také 
mile překvapen atmosférou a zejména přístupem 
jeho účastníků, kteří dokázali, �e jsou ji� schopni 
nést břímě odpovědnosti a vyjádřit zájem o věci 
veřejné. Pro mě samotného bylo velmi u�itečné 
seznámit se s tím, co členové tohoto shromá�dění 
pova�ovali za zásadní a co je nejvíce pálilo.
Nezbývá ne� organizátorům poděkovat a popřát 
jim hodně entuziasmu a chuti do dal�ích let.

Jan Kohout, 1. náměstek ministra zahraničí

Rozhovor s celorepublikovou 
koordinátorkou Národního parla-
mentu dětí a mláde�e
Andreou Ko�uchovou
Vidíte v rozvoji Národního 
parlamentu dětí a mláde�e za 
poslední rok nějaký výrazný 
pokrok - jak na centrální, tak 
na místní úrovni?
Rozhodně. Největ�í posun je vi-
dět u regionálních parlamentů. 
Za 6 let si jednotlivé regionální 
struktury vybudovaly silné pozi-
ce na místním poli působnosti. 
Nejdůle�itěj�í v�ak je, �e samy 
děti a mladí lidé se čím dál více 
anga�ují na poli participace bez 
toho, ani� by tato iniciativa vze-

Nejdůle�itěj�í? Účast schopných a obětavých mladých lidí
nění místního dění ve prospěch 
dětí a mláde�e.

Leto�ní Dětský sněm na Bam-
biriádě byl pojat netradičně 
jako velká simulační hra o 
EU. Jak nyní tento pokus hod-
notíte?
Velice kladně. Myslím si, �e mla-
dí lidé měli velice kusé informa-
ce o přístupových jednáních ČR 
do EU a koneckonců o Evropské 
unii jako takové. Tato hra, přes-
to�e nebyla přesnou simulací, 
alespoň částečně roz�ířila obzo-
ry těmto účastníkům a poskytla 
jim spoustu důle�itých informa-
cí.

�la z řad dospělých.
Při jednotlivých setkáních NPDM 
si mladí lidé čím dál více uvědo-
mují, jak důle�itá je jejich spo-
luúčast na �ivotě veřejném a �e 
i oni mohou ovlivnit dění kolem 
sebe. Toto dokládá i vznik proza-
tímní rady NPDM, která se sklá-
dá ze zástupců dětí a mláde�e a 
která letos iniciovala první volby 
do �ákovských a studentských 
samospráv, do městských mlá-
de�nických zastupitelstev, do 
zastupitelstev na úrovni krajů a 
zvolení celonárodní Rady NPDM. 
Toto umo�ní získání legitimního 
mandátu a zvý�í mo�nost ovliv-

Očima hosta 
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Ve čtvrtek 22. 5. se členové Dětského parlamen-
tu v Rychnově nad Kně�nou vypravili na velmi 
zajímavou cestu do Prahy, na Dětský sněm. Tato 
akce probíhá v rámci Bambiriády v Praze pod zá-
�titou ČRDM. Se�lo se zde kolem dvaceti dětských 
parlamentů, dětských zastupitelstev, �ákovských 
rad či studentských parlamentů, celkem asi osm-
desát nedospělých nad�enců z celé ČR. Organi-
zátory byl připraven velmi bohatý program, a to 
nejen pracovní, ale i kulturní. Mladí politici měli 
na třídenním programu simulační hru s názvem 
�Nová tvář Evropy�. Tato hra přiná�í základní in-
formace o současné evropské politické debatě a 
sna�í se vyjasnit 
komplexní souvis-
losti. Chce dodat 
odvahu k aktiv-
nímu zabývání se 
současnou politi-
kou EU a k zamy�-
lení se nad mo�ný-
mi za�itými před-
sudky. Hráči se 
v ní ujímají aktiv-
ních rolí s mo�ností 
ovlivňovat dění 
v EU. Někteří hrají 
poslance Evrop-
ského parlamentu, 
jiní členy Evropské 
rady, nebo zástup-
ce státu, který 
usiluje o vstup do 
EU. Účelem hry je názorně ukázat, co je v�echno 
potřeba k tomu, aby se stát stal členem EU, a to 
od první my�lenky přes v�echny vyjednávání a� po 
podepsání přístupové smlouvy. Celá hra probíhala 
pod dozorem profesionálně vy�kolených mladých 
lidí z Juniorteamu. Vyvrcholením hry byla koneč-
ná jednání o přístupu ČR, Slovenska, Maďarska, 
Rumunska a Polska do EU, která probíhala v pro-
storách Senátu ČR. Hráči mají příle�itost aktivně 
získat znalosti týkající se evropské problematiky.

Program pro dospělé nebyl o nic méně zajímavý. 
Ať to byla beseda s Jarmilou Knight z Linky dů-
věry, nebo předná�ka o českých médiích s Jiřím 
Zajícem, ředitelem kanceláře ČRDM, v�echno bylo 
podáno vysoce profesionálně a bylo pro v�echny 

Jak se Vám při tom spolupra-
covalo s ČRDM?
Spolupráce s ČRDM je v�dy ve-
lice příjemná. Převá�ně ji pro 
nás ztělesňuje pan Jiří Zajíc, 
který je v�dy schopen reagovat 
v jakoukoliv dobu na jakýkoliv 
po�adavek.

Jaké jsou podle Vás priority 
dal�ího období pro �ivot Dět-
ského národního parlamentu?
Dobrá infrastruktura, organi-
zační a technické zabezpečení 
a předev�ím účast schopných a 
obětavých mladých lidi.

Edy

Sněmovali mladí z celé republiky
obrovským přínosem. Dozvěděli jsme se pro a 
proti sní�ení věkové hranice pro trestnost mla-
distvých, kolik telefonátů musí ře�it Linka bezpečí 
denně, na co se ptají dívky, na co chlapci. Ale na 
druhou stranu i velmi často omýlané téma � �ika-
na. Jak jí předcházet, jak se jí bránit, co dělat. Při 
povídání s panem Zajícem jsme se dozvěděli velmi 
mnoho zajímavých statistik, kolik času tráví mla-
dí lidé (úplně zbytečně) u TV, jakou úlohu hrají u 
nás média, jak je nebezpečné, chybí-li konkuren-
ce. Na konkrétních případech nám bylo demon-
strováno, jak se v zásadních otázkách mohou li�it 
zprávy v jednotlivých médiích (př. zprávy na Nově 

či na ČT1).

Z kulturního pro-
gramu stojí za 
zmínku noční Kři�í-
kova fontána s hu-
dební projekcí Fred-
dieho Mercuryho 
� Barcelona, nebo 
prohlídka Senátu a 
přilehlých prostor i 
s odborným výkla-
dem.

V rámci sněmu 
proběhla také 
volba dětského 
předsednictva a 

jeho rady. Do předsednictva bylo zvoleno 16 
členů, z nich� se zvolila sedmičlenná rada. 
Absolutně nejvy��í počet hlasů z celé ČR dostal 
zástupce právě z Rychnova, Vítězslav Jarý. 
Kvůli časové náročnosti ale funkci předsedy 
zanechal kolegovi z Nového Jičína, Jakubu 
Kedroňovi. Zůstal v�ak v radě a bude i nadále 
reprezentovat Rychnov nad Kně�nou. A k čemu 
�e vůbec rada bude slou�it? Její hlavní náplní do 
podzimního Národního parlamentu dětí a mláde�e 
bude příprava materiálů, pomoc s organizací 
a jako komunikační mezičlánek mezi Prahou a 
regionálními parlamenty.

Za Dětský parlament v Rychnově nad Kně�nou
Ondřej Netuka a Vítězslav Jarý

Rumuni � vyjednávali tak tvrdě, a� zůstali mimo
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Bambiriáda poprvé v Hradci 
Králové
O konání Bambiriády v Hradci 
Králové, jen� byl posledním kraj-
ským městem bez vlastní lokální 
Bambiriády, se rozhodlo doslova 
za pět minut dvanáct v listopadu 
2002. Stalo se tak při jednání 
zástupců dětských organizací 
na půdě Aliance dětí a mláde�e 
Královéhradeckého kraje, která 
se tímto stala jejím pořadatelem. 
Organizační �táb vznikal pomalu 
ze zástupců jednotlivých sdru�ení 
zastoupených v Alianci. Nakonec 
se stav ustálil na pěti organiza-
cích (Duha Náchod, YMCA HK, 
Pionýr, A-TOM a SČŘ). 
Pro konání akce se nám podařilo 
vybrat bezvadné místo: skvělé 
pódium s hledi�těm v podobě let-
ního kina s technickým zázemím, 
řeka pro vodní aktivity, terénní 
vlna se stromy pro lanové aktivi-
ty, velká náplavka řeky se stromy, 
trávníky a hři�tě patřící SOU Hra-
dební, v těsném sousedství DDM 
Kozinova s mo�ností připojení na 
Internet, Biskupské gymnázium 
s hři�těm a Loutkové divadlo 
Drak.

Expozice
Mimo pódiová vystoupení pre-
zentovalo svoji činnost třináct 
sdru�ení. Děti si mohly vyzkou-
�et řadu činností jak se říká �na 
vlastní ků�i�. V některých přípa-
dech to opravdu mohlo i zabolet, 
ale dětem to vůbec nevadilo. Na 
nízké lanové lávky, ze kterých 
spadly, se vracely znovu a znovu. 
Oblíbená byla pavoučí síť (A-TOM) 
mezi stromy a lanovka z kopečku 
(Greenhorni), projí�ďka na raftu 
po řece (Duha Náchod), rytířské 
souboje (A-TOM), stánek s dobo-
vě ustrojenými postavami � br-
něním, je� se dalo obléknout, a 
s mečem či řemdihem, co se daly 
vzít do ruky (Pionýr). V téměř stá-
lém oble�ení bylo radioauto míst-
ního DDM Kozinova, kde si děti 
zkou�ely hon na li�ku. Pro mnohé 
byly zábavné i soutě�e v expozici 

Bambiriáda dělala radost v devatenácti městech
hasičů. Nicméně i dal�í nabídky 
porůznu rozeseté po prostoru při-
tahovaly děti � nejvíce v�ak opé-
kání kýty nad ohněm, tam bylo 
pořád plno � tedy alespoň do té 
doby, dokud bylo maso.

Honička provázkovým bludi�těm, 
malování na obličej, malování na 
papír, výroba recyklovaného pa-
píru, soutě� v poznávání stromů, 
projí�ďka na poníkovi, či koni, 
střelba z luku, deskové hry, pro-
storové pi�kvorky, ... � to v�e zde 
bylo a děti si to zkou�ely.

Pódiová vystoupení 
Pódiová vystoupení byla v re�ii 
DDM Déčko Náchod. Během dvou 
dnů v nich vystoupilo třicet osm 
tanečních, hudebních, pěvec-
kých a folklorních souborů a také 
gymnastický krou�ek, předev�ím 
DDM  a  občanských sdru�ení 
dětí a mláde�e. 
S největ�ím zájmen se setkalo ně-
kolik vystoupení krásně kostýmo-
vaných ma�oretek, soubor posti-
�ených dětí Daneťáček z Hradce 
Králové a romská hudební skupi-
na Gipsy �tarčhave.

Významné osobnosti 
Bambiriády
Hradeckou Bambiriádu zaháji-
li náměstek primátora Hradce 
Králové pan ing. Martin Soukup, 
předseda krajského výboru pro 
výchovu, vzdělávání a zaměstna-
nost ing. Otto Salač, CSc., kraj-
ská poslankyně Táňa �ormová, 
pracovnice odboru �kolství, mlá-
de�e a tělovýchovy Krajského úřa-
du Pavla Marková a otec Bambiri-
ád Pavel Hofrichter-Bobr. Na pó-

diu jim pomáhali zahajovat hlavní 
organizátor Vratislav Cvejn a Lída 
Pohanková z náchodského Déčka, 
která koordinovala pódiová vy-
stoupení. První den Bambiriádu 
nav�tívil také předseda Pionýra 
Martin Bělohlávek a předsedkyně 
ČRDM Jana Vohralíková, druhý 
den pak vedoucí oddělení mláde�e 
a tělovýchovy Krajského úřadu 
mgr. Miroslava Smolíková.

Počet náv�těvníků 
Musíme přiznat, �e počet náv�těv-
níků nesplnil zcela očekávání po-
řadatelů. Zejména hradecké �koly 
reagovaly velmi málo na pozvání 
na páteční program, tak�e se ho 
účastnilo jen několik �kolních tříd 
a dru�in. Celkový počet dětí, které 
Bambiriádu v Hradci nav�tívily, 
dosáhl čísla 1 501. 

Co za rok 
U� na leto�ním ročníku v�ichni 
přemý�leli, co vylep�it v pří�tím 
roce v organizaci i programu. 
Hlavní síly chceme vrhnout na 
kvalitní a včasnou propagaci 
akce. Zde jsme u� dohodli spolu-
práci se �kolským odborem Kraj-
ského úřadu, který nám pomů�e 
oslovit �koly a objasnit pedago-
gům důle�itost propagace kvalitně 
tráveného volného času mezi dět-
mi a mláde�í. 
Rozhodně chceme zachovat místo 
konání akce � zvolený areál se 
osvědčil. Chceme zpracovat nově 
systém občerstvení a zázemí pro 
organizátory akce a zjednodu-
�it někdy poněkud nezku�enou 
komunikaci v organizačním �tá-
bu. Letos nám velmi pomohly 
Technické slu�by města Hradec 
Králové, ale rádi bychom rozvíjeli 
spolupráci i s ostatními subjekty, 
které nás letos podpořily. Ka�-
dopádně máme s Bambiriádou 
v Hradci Králové velké plány a 
chceme v ní pokračovat. 

Lída Pohanková � Kolčava (Déčko 
Náchod)

Vráťa Cvejn � Démon (A-TOM)

Průbě�né zprávy ze v�ech bambiriádních měst najdete na www.bambiriada.cz.
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Chrudim � Balon, který se 
nevznesl, motorový člun, jen� 
se nenamočil
Chrudimská Bambiriáda by se 
nechala charakterizovat mnoha 
způsoby. Loutky, lana, lodě 
� v�e je a� moc typické. Na�ím 
cílem bylo zaujmout média, aby 
se o akci dozvěděla (a hlavně o 
ní informovala). A podařilo se! 
Více ne� dvacet ti�těných zpráv, 
�edesátka spotů v rozhlase či 
informace ve Večerníku České 
televize.

Právě tak by se dal napsat 
úvodník k dvoudenní Bambiriádě, 
která proběhla ve dnech 22. � 23. 
května 2003 (výjimečně ve čtvrtek 
a pátek) v parku Na Střelnici. 
Byla tradičně zaplněna � na třicet 
sdru�ení se představilo u stánků, 
dal�í při pódiových vystoupeních. 
Mezi největ�í potě�ení patřil 
horkovzdu�ný balon, který se sice 
od země odpoutal, ale neodletěl 
(co� ale ani nebylo v plánu). 
Na druhé straně byl k vidění 
motorový člun Vodní záchranné 
slu�by, který se na�těstí 
nenamočil. Počasí a sluníčko nám 
toti� oproti loňsku opravdu přálo.

Je�tě bychom neměli zapomenout 
sdělit, �e se na na�i Bambiriádu 
při�la podívat řada V.I.P. hostů, 
počínaje radní Pardubického 
kraje zodpovědnou za oblast 
�kolství Marii Málkovou, která 
nad ní převzala zá�titu.

V Bambiriádě bychom chtěli 
pokračovat v na�em malém 
čtyřiadvacetitisícovém městečku i 
v roce 2004.

Roman Málek
koordinátor akce

České Budějovice � Evropa na 
Bambiriádě
Sobota 24. května 2003 byla 
druhým hlavním programovým 
dnem Bambiriády v Českých 
Budějovicích. Od rána byla v�em 
zájemcům z řad dětí, mláde�e 
i rodičů otevřena v�echna 
programová stanovi�tě v celém 
areálu. Vedle �standardních� 
herních a dal�ích programových 
stanovi�ť občanských sdru�ení a 
dal�ích organizací, které pracují s 
dětmi a mláde�í lze říci, �e sobota 
byla na Bambiriádě také trochu 
�evropská�. 

Právě v sobotu byl ukončen v 
Českých Budějovicích čtyřdenní 
mezinárodní projekt s názvem 
�Bambiriáda bez hranic�. Jeho 
smyslem a cílem bylo navázání 
kontaktů mezi pracovníky s 
dětmi a mláde�í z Rakouska, 
Německa, Slovenska a České 
republiky a výměna zku�eností 
z práce s dětmi a mláde�í. 
Zahraničních účastníků se sjelo z 
vý�e uvedených zemí do Českých 
Budějovic celkem dvacet osm. 
V průběhu svého pobytu se 
účastníci �Bambiriády bez 
hranic� seznámili se systémem 
práce s dětmi a mláde�í v 
jednotlivých zemích formou 
předná�ek, seminářů a diskusí. 
Účastníci projektu nav�tívili v 
rámci čtvrtečního programu dnů 
otevřených dveří Dům dětí a 
mláde�e v Českých Budějovicích, 
Salesiánské středisko, loděnici 
OS Azimut a klubovny České 
tábornické unie. 
V pátek fandili na plaveckém 
stadiónu účastníkům soutě�e 

Mokrá sranda a na slavnostním 
zahájení se setkali s představiteli 
Jihočeského kraje a města 
České Budějovice. Zároveň 
strávili páteční odpoledne přímo 
na programových stanovi�tích 
Bambiriády a vyzkou�eli si na 
vlastní ků�i vět�inu připravených 
atrakcí určených dětem. �íře 
nabídky zájmových činností v 
nav�tívených zařízeních i na 
samotné Bambiriádě zahraniční 
účastníky ohromila. Sobota byla 
vyhrazena na navázání přímých 
kontaktů mezi sdru�eními 
jednotlivých zemí. Zahraniční 
účastníci odjí�děli velmi spokojeni 
a obohaceni o cenné zku�enosti, 
o nové kontakty a s předbě�nými 
plány na konkrétněj�í spolupráci. 
�Evropský� je po celou 
Bambiriádu také programový 
stánek jihočeských Informačních 
center pro mláde� (ICM), ve 
kterém si mohou děti vyzkou�et 
herními formami předev�ím 
zeměpisné a v�eobecné znalosti 
o Evropě. Tento stánek byl 
doplněn v sobotu je�tě doplněn 
informačním stanovi�těm mobilní 
�Modré hlídky� Ministerstva 
zahraničních věcí České 
republiky. 
A jaká byla v sobotu v Českých 
Budějovicích náv�těvnost? 
Programovými stanovi�ti 
Bambiriády pro�lo celkem (včetně 
rodičů a dal�ích dospěláků) něco 
málo přes 8 700 účastníků. 
V rámci kulturního programu 
vystoupilo celkem na pódiu 
jihočeské Bambiriády čtyři sta 
�edesát dětí a mláde�níků. 

převzato z www.bambiriada.cz
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Děčín � nejdel�í Bambiriáda
V Děčíně (ač letos oÞ ciálně 
poprvé) jsem se s Bambiriádou 
ji� setkala v loňském roce, ale 
letos to opravdu stálo za to! 
Bambiriáda trvala celých patnáct 
dní, pro děti byl připraven 
opravdu bohatý program a 
nabídka vyu�ití volného času 
pro nadcházející prázdniny a 
�kolní rok. Ve dvou po sobě 
jdoucích sobotách jsem viděla 
na Smetanově nábře�í nabitý 
program pódiových vystoupení 
dětí a mláde�e nejen z Děčína, ale 
i okolních měst, je� prezentovaly 
v�e, co se v uplynulém �kolním 
roce naučily a natrénovaly. Takté� 
dal�í akce, které bylo mo�no 
shlédnout, přilákaly spoustu 
dětí a myslím, �e tolik radosti a 
tolik sladkostí za tak málo peněz, 
přesněji úplně zadarmo, tě�ko 
někde shlédnu ne� opět pří�tí rok 
na Bambiriádě. 

Co k děčínské Bambiriádě je�tě 
dodat? Převá�ný názor, �e celkově 
to bylo skvělé, střídá i hodnocení 
místního tisku se závěrem bylo 
�přebambiriádováno�. Na rozdíl 
od  hodnotící redaktorky,  já jsem 
na některých  bambiriádních 
programech byla. Co bylo na 
té děčínské pro organizátory 
nejcenněj�í? Za celých patnáct 
dnů ka�dodenní zájem děčínské 
radnice! Nebylo dne, nebyla 
akce, kde by se některý ze 
zastupitelů nepři�el podívat. 
Nepřicházeli sami, ale se svými 
dětmi a vnoučaty. Starosta 
města se svými místostarosty 
na v�ech soutě�ích osobně 
vítězům předávali �títy města 
Děčín, Poháry města a Děčínské 
kotvy. Starosta města Děčín 
ing. Vladislav Ra�ka popřál při 
zahájení Bambiriády v�em hodně 
radosti  a nezkalených úsměvů, 
proto�e smích, zejména dětí, 
pova�uje za nejlep�í lék. A na 

závěrečném programu srdečně 
poděkoval jménem města Děčín 
v�em organizátorům, vedoucím, 
kteří se ve svém volném čase 
věnují dětem a mláde�i. Přislíbil 
ve městě vytvářet prostředí, v 
něm� se zlep�í pro tuto práci 
podmínky, a děti a mláde� budou 
lépe vyrůstat a uplatňovat se. 
Zkrátka mít se v Děčíně dobře. 

Milu�e Gryčová, člen Médiastanu

Bambiriáda v Chomutově pro 
masochisty? 
Na Bambiriádu se rok od roku 
tě�ím čím dál tím víc. Mo�ná 
jsem trochu masochista, mo�ná 
se tato úchylka dá pojmenovat 
jinak. Nebo mě opravdu 
uspokojuje dvouměsíční shon, 
zařizování a pilné přípravy? 
Snad, ale ka�dopádně mi radost 
přiná�í skutečnost, �e kolem 
Bambiriády u� není potřeba 
tolik slov a vysvětlování a 
předev�ím, �e v Chomutově se 
během uplynulých čtyř ročníků 
vytvořil natolik sehraný tým lidí, 
kteří jsou naladěni na podobnou 
vlnovou délku a vědí, o čem 
Bambiriáda je. 
Ka�dopádně nejde tolik o to, �e 
letos v Chomutově během tří dnů 
pro�lo Bambiriádou deset, mo�ná 
jedenáct nebo třináct tisíc lidí, 
ale o to, �e vět�ina náv�těvníků 
snad byla spokojena. Doufejme, 
�e opravdu na�li to, co najít měli, 
tedy téměř kompletní nabídku 
v�emo�ných volnočasových 
aktivit.

V�e u nás odstartovalo ve čtvrtek, 
kdy chomutovský domeček 
připravil den otevřených dveří 
a v divadle byla připravena 
tisková konference bývalých 
československých olympioniků. 
Na padesát novinářů (z toho čtyři 
desítky dětských �urnalistů) 
netrpělivě čekalo na Danu 
Zátopkovou, Imricha Bugára, 

Jana Kůrku a dal�í. Na mnohých 
mladých novinářích byl patrný 
ostych z nezvyklé situace, v�dyť 
zpovídat takové hvězdy není 
�ádná legrace.
Zkuste se v�ít do role Mirky 
Buchalové z 12. Z� v Chomutově, 
která si takhle popovídala s paní 
Danou Zátopkovou:
Jaký byl vá� největ�í úspěch?
Olympiáda.
V kolika letech jste něco 
vyhrála?
U� jako malá jsem vyhrála 
mistrovství republiky.
Čím jste chtěla být jako malá?
Policajtkou na kři�ovatce.

Paní Danu Zátopkovou známe 
jako hvězdu olympiád, tak�e její 
dětský sen stát se policajtkou na 
kři�ovatce se jí nesplnil.
Ve stejné době ji� v městské 
sportovní hale probíhaly líté 
ß oorbalové boje dvanácti 
�ákovských týmů základních �kol 
regionu. Vítězství si do Mostu 
odvezla místní 16. Z�.
V pátek ji� bylo připraveno 
Kamencové jezero, aby přivítalo 
ka�dého náv�těvníka. V�e 
(oÞ ciálně) začalo ve 14:00, kdy 
Bambiriádu zahájili vzácní hosté 
z chomutovské radnice a také 
z krajského úřadu Ústeckého 
kraje.

Počasí se celkem umoudřilo, 
ale radost nám přineslo sobotní 
počasí. Sluníčko se na nás smálo 
a my se smáli na sluníčko. 
Důvod k úsměvu měla i ta 
spousta náv�těvníků. Deset tisíc 
vstupenek nám zmizelo v sobotu 
po obědě a ka�dý si mohl vybrat 
podle svého gusta.
Na pódiu neustále probíhal 
bohatý program: ma�oretky, 
tanec, diskoshow, aerobik, 
divadlo, break dance, country 
tance, zpěv či hra na hudební 
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nástroje. Junácký tábor byl 
také neustále v oble�ení, v�dyť 
si zkuste vystřelit z prakiá�e, 
vyzkou�et slizolep a dal�í 
skautské pochoutky. Pro mnohé 
je nesmírným dobrodru�stvím 
třeba i zatlouct hřebík, uvařit 
si bramboračku nebo si zkusit 
nasekat dříví. O kousek vedle 
se mů�ete seznámit s činností 
Pionýra, Zálesáka, mnoha domů 
dětí a mláde�e nebo okoukat 
�ivot, tanec a soutě�e indiánů. A 
co třeba rytířské souboje, zákrok 
Policie ČR, činnosti hasičů nebo 
vidět útok klubu vojenské historie 
Nord-sever či se zapojit do 
cyklistických závodů v Bezručově 
údolí? 
Na chomutovské Bambiriádě 
jste toho mohli najít k vidění 
mnohem více a vět�inu si i na 
vlastní ků�i vyzkou�et. Přijďte 
k nám pří�tí rok a pokud nám 
ten nahoře opět bude přát, tak 
se třeba společně projedeme na 
raftu nebo v kajaku nebo se jen 
tak vykoupeme a projdeme. V�dyť 
samotné Kamencové jezero je 
světový unikát! Mů�eme se také 
jít podívat na městskou vě�, zajít 
do �pejcharu či na Hasi�tejn. 
Bude se vám u nás líbit. Tak za 
rok? Za rok!

Milan Märc, DDM Chomutov

�umperk rozkvetl Bambiriádou
Uvidět plápolající ohníčky radosti 
v očích dětí je snem ka�dého 
dospělého, který si i dnes doká�e 
uvědomit, �e také byl jednou 
dítětem, také miloval ty chvíle 
protkané radostí z her a také mu 
plála očka nad�ením z mo�nosti 
nav�tívit a strávit čas na ryze 
dětské akci. Jeliko� je takových 
dospělých v �umperku a jeho 
okolí dost, podařilo se jim ve 
dnech 22. � 25. května 2003 
spatřit plápolajících ohníčků 
tisíce.

Bambiriáda u� podruhé s 
úspěchem rozjela několikadenní 
plejádu plnou dětských her, 
soutě�í, rukodělných prací a 
dal�ího mno�ství atrakcí, z nich� 
si ka�dé dítko vybralo právě tu, 
která mu byla vylo�eně �itá na 
míru.
Celou velkolepou akci zahájilo 
čtvrteční slavnostní vyhodnocení 
druhého ročníku literární 
soutě�e �O �umperského 
havrana�. Nejvíce očekávaný 
pátek a sobota pohltily takové 
mno�ství dětí a dospělých, �e 
některé atrakce a prezentace 
byly doslova v oble�ení. Sady 1. 
máje, Smetanovy sady, Benátky, 
ZOO koutek, volné vstupy a 
dny otevřených dveří u Policie 
ČR, Hasičského záchranného 
sboru, do vlastivědného 
muzea, na leti�ti, radniční 
vě�i a rozhledně na Háji měly 
opravdu co nabídnout jak těm 
nejmen�ím, tak těm náctiletým. 
U� od ranních hodin se začala 
vyjmenovaná místa hem�it 
zástupci jednotlivých neziskových 
organizací pracujících s dětmi 
a mláde�í a přeměňovat se ve 
vyzdobená stanovi�tě, z nich� 
ka�dé bylo označené velkým 
barevným větrníkem. Přehlídka 
cvičících pejsků, koutek pro 
maminky s dětmi a v�echna 
ostatní stanovi�tě připravovala 
své u� dlouho chystané 
prezentace. 
Sady 1. máje rozkvetly toho dne 
zkrátka podruhé. Tu správnou 
atmosféru navozovala ve�kerá 
pódiová vystoupení na letní scéně 
a doplňovaly zvuky projí�dějícího 
vláčku, kde na neposedné děti 
dohlí�el �bláznivý� �a�ek.
Kdo z dětí by neznal Harryho 
Pottera? Zahrada věnovaná této 
tolik populární Þ lmové postavičce 
se přeměnila i v těch nejtajněj�ích 
zákoutích Městské knihovny ve 
�kolu čar a kouzel v Bradavicích, 
kde děti zvládaly plnění mno�ství 
úkolů vesměs na jedničku s 
hvězdičkou.
Smetanovy sady přály naopak 
těm, kteří dali přednost aktivnímu 
fyzickému vypětí plnému sportu 
a soutě�í. Trampolíny, lanové 
dráhy, horolezecká stěna, �ipky, 
in-line, kolobě�ky a dal�í aktivity 
byly ově�eny dětmi, které tento 

dokonalý Crazy Þ t park nav�tívily. 
S větou � milujete vodní hrátky, 
rychle vzhůru na Benátky � bylo 
mo�no nav�tívit spoustu dal�ích 
atrakcí. Nikdo se tam nemohl 
nudit. Nabídka byla opravdu 
bohatá � přes projí�ďku na 
raftech, na koních a vyzkou�ení 
provozu hasičské hadice a� po 
záchranu tonoucího. Pro děti, 
které chtěly stihnout nav�tívit 
opravdu v�echno, byl připraven 
Bambibus, jen� je s rychlostí 
mu vlastní rozvezl i do těchto 
vzdáleněj�ích stanovi�ť.

Čas neskonale letěl a pomalu 
začaly přípravy na �Putování 
po Zemi�. Nav�tívit deset zemí 
světa v průběhu pár hodin se jen 
tak někomu nepovede. Děti na 
leto�ní �umperské Bambiriádě to 
zvládly hravě. S cestovním pasem 
se vydaly do Egypta, �panělska, 
Indie, Japonska, Austrálie, Afriky, 
Irska, Ameriky, Ruska a Číny. 
V ka�dé zemi ochutnaly tradiční 
pokrm, zahrály si typickou 
hru nebo vyrobily výrobek a 
za �ikovnost dostaly razítko. S 
pasem plným cestovních razítek 
se �vrátily zpátky� do České 
republiky, kde byly odměněny 
krásným barevným větrníčkem. 
Večer u� nás v�echny čekalo 
�Barevné zpívání�. Dle vydaného 
zpěvníčku jsme zapěli písničky z 
celého světa a neradi, povzbuzeni 
jen pomy�lením, �e je před 
námi je�tě celý sobotní den, se 
odcházeli ulo�it do svých pelí�ků. 
Noc se překulila v krásný den a 
s výrazem honem stihnout, co se 
dá, se v�echna místa opět plnila 
dětmi a dospěláky. Hudba a ruch 
z pódiových vystoupení naplnily 
celý park příjemnou atmosférou 
a pro děti se znovu rozjel kolotoč, 
jak co nejlépe nalo�it s pro ně u� 
tak zatraceně krátkým časem. V 
průběhu celých dvou hlavních 
dnů se mohl ka�dý občerstvit 
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v krásně vyzdobené Čajovně a 
např. u �protizlobítkového� čaje 
si přečíst kterékoliv ze čtyř čísel 
Bambíku zvěstujícího, kde je 
co nového a zajímavého. A poté 
honem zpátky do koloběhu her 
a soutě�í, který neměl mezí. 
V�echno se ale jednou schýlí ke 
konci, takté� i sobotní den. Ti 
náctiletí si je�tě na letní scéně 
�zapařili� při hudbě rockových 
skupin a tím zakončili i sobotní 
večer. 
�Pohádková neděle� vylákala 
převá�ně ty men�í účastníky 
Bambiriády. V doprovodu 
rodičů zhlédly v letním divadle 
představení dvou souborů 
� pohádky �O Slunečníku, 
Měsíčníku a Větrníku� a �Jak s 
Jůlinkou čerti �ili�. 
Ti dospělej�í a dospělí zástupci 
jednotlivých organizací strávili 
nedělní dopoledne v obřadní síni 
�umperské radnice, kde si s nimi 
dal dostaveníčko starosta města 
�umperka Zdeněk Bro�. V�ichni 
měli příle�itost představit svoji 
organizaci a podělit se se svými 
starostmi.
Starosta poděkoval v�em nejen za 
přípravu Bambiriády, ale i za tu 
nekončící práci a čas, který věnují 
dobrovolníci dětem.
Nyní se mů�eme za leto�ní 
Bambiriádou jen ohlédnout. 
Bambiriáda u� není pro mnohé, 
zejména děti, ze �umperka a jeho 
�irokého okolí, jen pouhé slovo 
s otazníkem, ale je zapsána do 
jejich povědomí jako rozsáhlá 
dětská akce s bohatým a pestrým 
programem. Ta leto�ní s názvem 
�Čím pomáháme naplnit srdce 
dětí, tím ony naplní ná� svět� 
se díky doslova vymalovanému 
počasí plnému slunečních 
paprsků, organizátorům a přízni 
sponzorů opravdu vydařila.

Silvie Skřivánková
redaktorka �Bambíku�, zpravodaje 

Bambiriády 2003 �umperk

Úspě�ná Bambiriáda 2003 
v Liberci 
Ji� potřetí se v Liberci konala 
Bambiriáda � přehlídka 
volnočasových aktivit dětí a 
mláde�e, tentokrát pro celý 
Liberecký kraj. Předvést se přijely 
organizace od Krkono� po Ústí 
nad Labem. Akce se konala 

za příznivého počasí v Lidových 
sadech v Liberci ve dnech 23. a 
24. května 2003, tedy v pátek 
a v sobotu v�dy po celý den. 
Představilo se čtyřicet jedna 
organizací, co� představuje přes 
�edesát jednotlivých oddílů, 
krou�ků a souborů. Prezentovaly 
se domy dětí a mláde�e z řady 
měst v kraji, velká sdru�ení 
s celokrajskou působností i 
sdru�ení působící jen v jednom 
místě, �kolní kluby, taneční 
�koly, krou�ky sociálních zařízení 
a dal�í. 

Dětským náv�těvníkům přibylo 
oproti loňskému ročníku 
mo�ností aktivně se zapojit: 
Vedle trampolíny, lanovky, 
pavučin, lasování, lukostřelby, 
nejrůzněj�ích drobněj�ích 
soutě�í, tkalcovského stavu nebo 
hrnčířského kruhu tu byla terária 
s hady, cyklistický trena�ér, 
obří puzzle, �emík, hasičská 
stříkačka, lakrosové hole, dílny 
dekorativních předmětů, dvojly�e 
a mnoho dal�ích nápadů a 
činností. 
Na pódiích se předvedli 
hip-hopoví tanečníci, ma�oretky, 
cvičenky aerobiku, herci 
pohádkového divadla či o�ivlého 
betlému, kostýmovaní tanečníci 
klasických a latinských tanců, 
country music a samozřejmě 
folkloru. 
Úspěch měly i doprovodné 
akce: Pohádkový les, Hluk v 
sadech � páteční koncert pěti 
mladých kapel z Liberecka 
a Long Break Dance Jam, 

jeho� se v sobotu odpoledne 
zúčastnilo asi dvacet tanečníků. 
V nabitém sále Lidových sadů 
předvedli své nejlep�í umění 
stylu break, capueira, hip-hopu 
i elektric boogie. S velkou 
odezvou se setkala předev�ím 
taneční dílna, která byla 
součástí akce a na ní� se mohli 
zájemci naučit některé základní 
taneční triky. Bambiriádou 
�ilo v sobotu dopoledne i 
centrum Liberce. Konala se 
zde dal�í doprovodná akce 
� Megapřehlídka ma�oretkových 
skupin. Za bouřlivého potlesku 
čtyř stovek diváků deÞ lovalo 
na náměstí Dr. E. Bene�e 
patnáct ma�oretkových skupin 
nejen z Libereckého kraje. 
Nejaktuálněj�í zpravodajství o 
dění z celé akce přiná�eli po oba 
dny mladí novináři pracující 
v Médiastanu umístěném 
v Experimentálním studiu 
v Lidových sadech. Liberecké 
bambiriádní noviny vy�ly v pátek 
dvakrát a sobotu třikrát za den 
a v�echna čísla byla beznadějně 
rozebrána. 
Rada dětí a mláde�e Libereckého 
kraje, koordinátor Bambiriády 
2003 v Liberci, děkuje v�em, kdo� 
se na akci podíleli a napomohli 
k jejímu úspě�nému konání. 
Sledujte www.radamlk.cz a 
www.bambiriada.cz/liberec.
Petra Handlířová, Vojtěch Vaner a 

Jiří �mída 

Olomócký bambiriádní pozdrav
Druhá olomoucká Bambiriáda 
byla zahájena v pátek ve 
14 hodin. Ač nad ní i letos 
převzali zá�titu primátor 
města Olomouce a hejtman 
Olomouckého kraje, zahájili ji 
společně náměstek primátora 
města Olomouce Vladimír 
Pokorný, ředitel společnosti 
Výstavi�tě Flora Zdeněk �tefka 
a cizokrajný čokoládový host 
z přírodovědného jarmarku. Poté 
se na pódiu v pavilonu A rozjel 
ten nejrozmanitěj�í proud zábavy 
v podobě vystoupení tanečních, 
divadelních i sportovních a 
zastavil se a� v neděli vpodvečer. 
Téměř padesát sdru�ení a 
organizací pracujících s dětmi a 
mláde�í prezentovalo svoji činnost 
nejen na panelech, vystoupením 
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na pódiu, ale také konkrétní 
činnosti na stanovi�tích. Pro děti 
byla připravena celá řada soutě�í, 
informací a zábavných aktivit, 
počínaje stolními hrami a konče 
tancem. Ka�dý náv�těvník měl 
mo�nost se zapojit a vyzkou�et si 
lukostřelbu, pravý a nefal�ovaný 
rafting, hrátky s těstovinami či 
perné úkoly pevnosti Boyard. 
V�ichni zájemci o malování 
na�li spoustu nových námětů 
na stanovi�tích zabývajícími 
se výtvarnými technikami. 
Ti odvá�něj�í mohli projít 
indiánskou stezkou, vyzkou�et 
si nízké lanové překá�ky či jízdu 
na kolečkových bruslích nebo na 
koni. Nejen ty men�í účastníky 
lákali �trpaslíci z oddílů TOM� na 
svoji cestu Pohádkovým lesem. 
V sobotu čekala na náv�těvníky 
historická procházka Olomoucí, 
při ní� pro�li deset historicky 
zajímavých míst, odpověděli na 
v�etečné otázky a na závěr cesty 
zkontrolovali odpovědi. Odměnou 
jim pak byl výstup na radniční 
vě� s výhledem do �iré Hané. 
Náv�těvníci Bambiriády mohli 
také vyu�ít zlevněné vstupné pro 
děti do ZOO Olomouc na Svatém 
Kopečku.

Současně s Bambiriádou 
probíhaly na rozlehlé plo�e 
Smetanových sadů dvě ji� 
téměř tradiční akce: Den dětí 
s Městskou policií a Jarmark 
chemie, fyziky a matematiky. 
S Městskou policií se tentokráte 
děti vydaly mezi indiány, na 
jarmarku si zase mohly vyzkou�et 
řadu hlavolamů, různé zajímavé 
chemické i fyzikální pokusy a 
zjistit tak, �e předměty, které ve 
�kole nepatří zrovna k oblíbeným, 
mohou poskytnout i dost zábavy. 
V neděli se navíc k Olomouci 
připojil i Přerov, kde Duha Klub 

Dla�ka uspořádal na louce u 
loděnice �Den v Přerově pro děti a 
v�echny hravé tvory�.
Za nejvýsti�něj�í zhodnocení 
olomoucké Bambiriády se dá 
směle pova�ovat tvrzení, �e 
lep�í počasí jsme si nemohli 
přát (díky němu také při�lo do 
areálu výstavi�tě téměř 16 000 
náv�těvníků) a rozzářené oči dětí 
byly tou největ�í odměnou pro 
v�echny dobrovolné realizátory 
akce.
Poděkování si určitě kromě 
organizátorů zaslou�í také v�ichni 
regionální sponzoři � hypermarket 
Globus Olomouc, Grapo, ZOO 
Olomouc, statutární město 
Olomouc, Nestlé Česko s.r.o., 
Zdravotní poji�ťovna Ministerstva 
vnitra ČR, Severomoravská 
energetika a.s. a Výstavi�tě 
Flora Olomouc a.s., kteří přispěli 
k dobrému průběhu Bambiriády 
poskytnutými Þ nančními 
prostředky nebo materiálním 
vybavením.

Zuzana Trizmová, DDM Olomouc
koordinátor Bambiriády 2003 

Olomouc

Bambiriáda 
v Moravskoslezském kraji
Po dvou úspě�ných Bambiriádách 
v Ostravě jsme letos dostali chuť 
na vět�í krajíc. Ze záměru udělat 
Bambiriádu ve v�ech okresních 
městech sice zůstala jen polovina, 
ale i tak je úspěch, �e ke své 
první Bambi se odhodlali ve 
Frýdku-Místku, v Havířově i 
v Karviné. K roz�íření Bambiriád 
nás vedlo jednoduché zji�tění: ač 
v Ostravě vystavovaly a tančily 
děti ze �irokého okolí, při�li se 
podívat stejně jen ostraváci. Tak 
proč tu radost nepřenést i na 
dal�í města a jejich děti? A zjistili 
jsme, �e to jde � kromě Karviné 
v�ude Bambiriádu podpořil 
městský úřad, v�ude se na�li 
ochotní pořadatelé z tak různých 
sdru�ení, jak různý je ná� svět. 
Pořadatelé různí � jen neúnavný 
�éf krajského �tábu �tefan Pi�ta 
Gre� jezdil, přesvědčoval, prosil, 
stavěl stany, zaji�ťoval sponzory a 
je�tě tisíc dal�ích věcí najednou. 
A kde něco hořelo, vyslal svou 
v�dy ochotnou �rychlou rotu� ze 
svého S. K. a K. S. Dakota.

Společně jsme si trouß i na řadu 
nových prvků � například soutě� 
o Duhového Bambiriádníka (lep�í 
název jsme ji� nestihli vytvořit), 
pro kterou krajský �táb nechal 
natisknout kartičky s dvacítkou 
okének. Do nich náv�těvníci za 
aktivitu u jednotlivých sdru�ení 
sbírali razítka. Kdo jich měl dost, 
zatočil si kolem �těstí a získal 
malou cenu. Byli takoví, kteří 
v�e absolvovali i víckrát, aby si 
víckrát mohli zatočit. Kola �těstí 
pro v�echny Bambiriády nechal 
opět vyrobit Pi�ta.

Dálkový pochod také obohatil 
Bambiriády v Ostravě a ve 
Frýdku-Místku. Aby pořadatelům 
v neděli nebylo smutno, �e akce 
trvala jen dva dny (pátek a 
sobotu), v neděli vyrazili účastníci 
i pořadatelé na turistický pochod 
kolem svého města. Opět nový 
prvek, který v�e příjemně 
obohatil.
A samozřejmě jsou tu u� plány 
na pří�tí rok: nebýt spokojen 
se čtyřmi Bambiriádami, ale 
aktivizovat sdru�ení, domy dětí 
a dal�í potenciální pořadatele 
na �esti, sedmi, osmi místech. Ve 
skrytu du�e si leto�ní pořadatel 
říká, �e pak na ka�dého vyjde 
jen polovina peněz, ale nikdo 
se nepostaví proti � v�dyť 
Bambiriáda je radost jen tam, 
kde se koná. A my se nebojíme tu 
radost rozdávat.

Mojmír Nováček, 
mluvčí krajského organizačního 

�tábu a ředitel Bambiriády v 
Ostravě
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Největ�í duha v ČR
Bambiriáda pomalu končí a na�e 
redakce se unavená za chvíli 
pohrne domů. Po celý druhý 
den se z barevných víček PET 
lahví stavěly obrázky, nápisy 
a jiná nádherná díla. Stavěly 
děti, dospělí i batolata. Duha se 
rozkládala na nejméně dvaceti 
pěti metrech čtverečních, hýřila 
v�emi barvami od bílé přes 
zlatou a� po černou. Mnoha 
lidem dobrovolně povinné třídění 
vr�ků podle barev lezlo na 
nervy a některé to bavilo. V�em 
to kazila malinkatá holčička, 
která nevědomky házela mezi 
červené vr�ky zelené. My jí 
to ale odpustili. Na�e duha 
nebyla obyčejná, ale kouzelně 
slo�ená ze v�ech mo�ných barev, 
napřeskáčku � ne tak jako v 
přírodě. Tu na�i navíc tvořily 
nápisy a loga organizací, které se 
na Bambiriádě aktivně podílely. 
Stejně jako přírodní duha i ta 
�víčková� a dne�ní den nejsou 
nekonečné a u� jsou pryč. Na 
konci přírodní duhy bývá poklad 
a ten jsme na�li i zde.

Lucie Sembolová, Markéta 
Foltýnová, Eva �kanderová, DTA 

Ostrava, Déčko

Bambiriáda na porubském 
koupali�ti
Nejvíce nás zaujala Bambiriáda 
na porubském koupali�ti. 
Zajímavými akcemi se to zde jen 
hem�ilo. V malém schovaném 
údolíčku, mezi za�edlými 
paneláky jsme se jakoby 

zázrakem ocitli někde daleko 
pryč od města. Skautské oddíly, 
turistické organizace a trampské 
osady vykouzlily z pustého 
koupali�tě dětský ráj. Děcka 
si zde mohla zahrát spousty 
her a naučit se zajímavým 
dovednostem. Uprostřed areálu se 
tyčila horolezecká stěna a mnozí 
si zde mohli i vyzkou�et �plhání 
na laně, které přineslo mnohým 
dobrodru�ství. Postavené tee pee 
a stany nás zaujaly nejvíc, náhle 
jsme si připadali jako Indiáni (jen 
Vinetoua jsme nepotkali). Některé 
oddíly se této akce bohu�el 
nezúčastnily, myslíme si, �e je to 
�koda � snad se objeví pří�tí rok. 
Jsme rádi, �e se podobné akce 
pro děti stále konají a myslíme si, 
�e Bambiriáda je opravdu velice 
povedená. Snad se tady pří�tí rok 
opět sejdeme� 

Pavlína Mecnerová a Barbora 
Fuziová, DTA Ostrava, Déčko

Bambiriáda 2003 v Uherském 
Hradi�ti � dny plné radosti
Bambiriáda v Uherském 
Hradi�ti se předvedla světu 23. 
a 24. května ve Smetanových 
sadech. A �e to stálo za to, v�ak 
ji také připravoval �táb slo�ený 
z dvanácti zástupců organizací 
dětí a mláde�e dlouhých osm 
měsíců.

Cílem akce bylo nejen ukázat 
dětem, mláde�i a jejich rodičům, 
jak �iroká je nabídka vyu�ití 
volného času, ale také připravit 
pro příchozí příjemnou atmosféru 
radosti a zábavy. Během dvou 
dnů se na pódiu představilo tři 
sta dvacet jedna dětí ze čtrnácti 
organizací se svým vystoupením, 
ve stáncích i na volné plo�e se 
aktivní činností pro příchozí 
prezentovalo dvanáct subjektů 
a celou akci zpestřilo čtrnáct 
doprovodných programů i mimo 

park � zdarma plavání v bazénu 
a letní kino, výstavy v ICM, 
kině Hvězda a Knihovně BBB, 
diskotéka, skákací hrad, jízda na 
koni a na raftech, ukázky hasičů 
a policie a dal�í a dal�í.

Náv�těvníci Bambiriády 
� kterých bylo celkem přes tři 
tisíce � se dělili do dvou skupin. 
Jedni přicházeli s radostným 
očekáváním, proto�e u� byli na 
akci vloni. Druzí při�li náhodou 
nebo poprvé a byli překvapeni 
rozsahem a pestrostí nabídky 
aktivit a vystoupení v parku 
i atmosférou. A odcházeli 
s rozzářenýma očima, co� 
bylo pro organizátory největ�í 
odměnou.
�táb Bambiriády oslovil také 
mnoho subjektů, aby se 
zúčastnily jako partneři nebo 
sponzoři. 
Přidaly se město Uherské 
Hradi�tě, městská kina Uherské 
Hradi�tě, Slovácké muzeum, 
Þ rma Hrates, Klub kultury, 
MIK, Dobrý den s Kurýrem a 
Slovácké noviny. Sponzorem 
byla Þ rma Hamé, která dodala 
alespoň malou část odměn pro 
vystupující děti a město Uherské 
Hradi�tě, které akci podpořilo 
také Þ nančním příspěvkem. 
V�em partnerům i sponzorům 
upřímně děkujeme.

A co na závěr? Aby Bambiriáda 
v pří�tím roce na�la znovu partu 
lidí, kteří budou ochotni tak 
náročnou akci připravit, aby se 
na�lo dost ochotných partnerů 
a hlavně sponzorů, aby nám 
přálo počasí a aby se slovo 
BAMBIRIÁDA stalo pro �irokou 
veřejnost synonymem pro dny 
plné radosti a zábavy.

Marie Čablová
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  PRAHA

Barevný svět v Praze
Zprávy jsou převzaty ze zpravoda-
je pra�ské Bambiriády a rozčleně-
ny podle dne vydání.

Čtvrtek
Malá velká Bambiriáda
Bambiriáda slaví kulatiny. Kdy-
by dostala dort, bylo by na něm 
pět svíček. Je to tedy � měřeno 
lidskými rozměry � takové docela 
malé dítě. Klidně bychom mohli 
říct miminko. Človíček, který je 
roztomilý, kdekdo ho rozmazlu-
je, umí u� chodit a mluvit a měl 
by zvládat mnohé z toho, co po-
třebuje do úspě�ného �ivotního 
startu. Na druhé straně má před 
sebou moc a moc učení a získá-
vání zku�eností. Řadu úspěchů a 
�ťastných okam�iků stejně jako 
nespočet klopýtnutí a pádů. Je-
nom�e Bambiriáda není člověk. 
O pětileté akci u� klidně mů�eme 
prohlásit, �e je tradiční. A kdy� 
je něco tradiční, tak to u� vůbec 
není mladé a nezku�ené. V�ak 
ona se ta Bambiriáda za pět let 
hodně proměnila. Předev�ím vy-
rostla. Tedy lépe řečeno � rozrost-
la se do dal�ích míst. A na pří�tí 
rok se hlásí dal�í. Ani v Praze ost-
rovy nestačily a od loňského roku 
je pra�ská Bambiriáda na Letné. 
Stejné je to i s nasbíranými zku-
�enostmi. Víme mnohem lépe, jak 
aktivně propagovat svá sdru�ení, 
čím přilákáme dal�í členy. Pocho-
pili jsme, jak důle�itá je týmová 

práce. Tak nám v�em dr�ím pal-
ce, ať �na�e pětileté dítě� dál roste 
a ať se v�em náv�těvníkům na 
Bambiriádě líbí. 

Slávek Hrzal

Pátek
Bambiriádní náhrdelník
Leto�ní Bambiriáda je ve zname-
ní barev. Od toho se také odvíjí 
motto celé akce �Tvoříme barevný 
svět�. Ne� náv�těvník vstoupí do 
areálu, obdr�í bambiriádní vstu-
penku. Ta ho nestojí ani korunu 
a navíc je �kouzelná�. Díky ní je 
mo�ný vstup do vybraných muzeí 
zdarma nebo s výraznou slevou. 
Hned za vstupní bránou ka�dý 
obdr�í �lutou tkaničku a u v�ech 
stanovi�ť dostane za splněný úkol 
barevný korálek, který si na ni 
navlékne. Takto vzniklý náhrdel-
ník mu má připomínat krásně 
barevné zá�itky z Bambiriády.

Jan Cibulka, Médiastan

Sobota
Přelidněno??? 
V pátek 23. 5. 2003 nav�tívilo 
Bambiriádu v Praze na Letné 
podle v�ech informací a výpočtů 
rekordní mno�ství lidí � neuvěři-
telných sedmnáct tisíc! Ač jsem 
jakési vět�í hem�ení lidstva ne� 
ve čtvrtek zaregistrovala, takovéto 
číslo by mne ani ve snu nena-
padlo. Ráno sem zavítaly  pře-
dev�ím �kolní třídy a �kolky, od-
poledne začaly zhusta přicházet 
rodiny i jednotlivci a u atrakcí se 
mnohdy tvořily fronty. Přesto si 
myslím, �e je dobře, �e zde takové 
mno�ství lidí bylo. Snad to neva-
dilo ani náv�těvníkům � konec-
konců chvíle čekání jenom zvět�í 
tě�ení se na atrakci a výsledný 
po�itek. Pevně doufám, �e dnes se 
včerej�í rekord podaří překonat, 
proto�e čím víc lidí na Bambiriá-
du přijde, tím víc zábavy a radosti 
se nalije do jejich srdcí a du�í. 

A pokud by vám přece nějaká ta 
fronta na atrakci vadila, řekněte 
si, �e by se vám určitě nelíbilo, 
kdyby bambiriádní městečko zelo 
prázdnotou. Ostatně si to čekání 
mů�ete zkrátit třeba četbou na-
�ich novin�

Andula Ha�ková, DTA 

Neděle
Rekord překonán. A jak!!!
Včerej�í rekord v náv�těvnosti 
pra�ské Bambiriády byl včera 
překonán o �est tisíc náv�těv-
níků! Kdo by se tomu také divil 
� byla sobota, ka�dý měl volno a 
nemusel do �koly nebo do práce. 
Na rozdíl od včerej�ka bylo toto 
obrovské mno�ství znát � byla tu 
doslova hlava na hlavě. Ačkoli 
se u v�ech atrakcí tísnily obrov-
ské shluky lidí a stály se dlouhé 
fronty, na tvářích náv�těvníků to 
nebylo znát.

Andula Ha�ková, DTA

Bambiriádní děti
Jaké děti máme na Bambiriádě?! 
Usměvavé, malé, velké, pomalo-
vané, zplakané, ulítané, ukřičené, 
copaté, �pinavé, brýlaté, barevné, 
větrníkové, balónkové, spící, hu-
baté, klidné, rozjívené, tancují-
cí, zpívající, kočárkové, nahaté, 
mokré, �plhající, tvořící, zubaté, 
květinkové, čepičkové, usmrka-
né, korálkové, zmrzlinové, u�até, 
cukrové, tleskající. Ale dá se to 
napsat i jednodu�e � spokojené.

Hromča Molková
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REFLEXE

Ohlédnutí za letošní 
Bambiriádou
Reß exe v barvách
Stojím před úkolem zhodnotit leto�ní Bambiriádu 
stručně a přitom pokud mo�no zevrubně. Tedy úkol 
nad bě�né lidské síly. Je�tě, �e tu máme heslo leto�ní 
Bambiriády � �Tvoříme barevný svět�. Dá se toti� in-
spirativně vyu�ít i k jejímu stručnému zhodnocení:
Jasné a zářivé barvy � Skvělá atmosféra prakticky 
ve v�ech místech, kde se Bambiriáda konala, přes 
dvě stě třicet tisíc náv�těvníků � v drtivé vět�ině 
spokojených � a �ádný prů�vih, který by stál za řeč. 
Komu se něco podobného po�těstí při pořádání akcí 
mnohem, mnohem men�ích? V řadě míst skutečně 
��ilo� Bambiriádou celé město � �umperk, Chomu-
tov, Uherské Hradi�tě, Frýdek-Místek, Klatovy ... Za 
tím samozřejmě byly desítky obětavých a schopných 
lidí. I to je dneska výhra. Zpravidla toti� ti �schop-
ní� obětují ve svůj prospěch ty ostatní. Tady se ti 
schopní obětovali ve prospěch ostatních. Díky.

Solidní střed barevného spektra � To byly jistě 
v prvé řadě doprovodné programy v Praze i mimo 
ni � počínaje Dětským sněmem neseným simulační 
hrou o vyjednávání vstupu do EU a konče meziná-
rodním setkáním v Českých Budějovicích. Klíčovou 
roli v tom hrála spolupráce s Národním parlamen-
tem dětí a mláde�e na setkáních s osobnostmi � Ja-
roslavou Moserovou, Martinem Mejstříkem, Petrou 
Buzkovou, Táňou Fischerovou. Přes v�echny potí�e 
a �etření nakonec Bambiriáda vyjde i Þ nančně. Dále 
nelze přehlédnout sympatický mediální ohlas v regi-
onech a rozhlase. Kdyby se aspoň jeden takový člá-
nek, jaký na prvních stránkách uveřejnily Českobu-
dějovicko nebo Moravskoslezské noviny, objevil na 
první stránce Mladé fronty DNES, skoro by chyběl 
ten poslední odstavec. 
Barvy temné? � Praktická ignorace této kolosální 
akce ze strany televizí a celostátních deníků. Není 
přitom pravda, �e by v těch dnech byly kupříkladu 
Události České televize nabity samými významněj-
�ími zále�itostmi. Spí� naopak. V�dyť v sobotu, kdy 
Bambiriáda vrcholila a účastnilo se jí kolem sta tisíc 
náv�těvníků, celé dvě minuty v hlavním zpravodaj-
ském pořadu věnovala ČT tomu, jak si skupinka 

nad�enců hraje na bitvu u Kurska. Ruku v ruce 
s tím ke zklamání přispěla absence pozvaných po-
litiků na pra�ské Bambiriádě � ministryní �kolství, 
mláde�e a tělovýchovy počínaje a primátorem Prahy 
konče. Postoj M�MT � ačkoliv akce probíhala pod 
zá�titou ministryně Petry Buzkové � byl (mírně ře-
čeno) vůbec hodně podivný: jak je například mo�né, 
�e do�lo k rozhodnutí přidělit na Bambiriádu dale-
ko nejméně peněz za poslední tři roky (byť byla ve 
v�ech ohledech nejrozsáhlej�í a posuzovatelé to dob-
ře věděli) a teprve dvouměsíčním úsilím, doklado-
váním v�eho mo�ného a s podporou prakticky celé 
Komory mláde�e jsme se tedy �milosrdně� dočkali 
alespoň stejné dotace jako loni?
Souhrnně:
Podařilo se nám přispět k radosti statisíců lidí.
Nepodařilo se nám patřičně skrze Bambiriádu sdělit 
ono ústřední poselství, kvůli kterému jsme Bambi-
riádu u� popáté dělali: Čím dnes pomů�eme naplnit 
srdce na�ich dětí, tím ony zítra naplní ná� svět.
Vyjde to po�esté?

Jiří Zajíc, ředitel Kanceláře ČRDM

Bambiriáda se překonala
Kdy� jsme nav�tívili Bambiriádu v Praze v roce 
2002, myslel jsem, �e takto vysoko nasazenou laťku 
nebude mo�no překonat. Opak byl pravdou. Tak po 
očku jsem letos porovnával a musím přiznat, �e ta 
leto�ní byla je�tě lep�í. Je jen �koda, �e jsme jako 
vedoucí byli zaneprázdněni prezentací a nezbyl čas 
si v klidu celou Bambiriádu projít. Tak jsem si ji 
alespoň na památku v rychlosti nafotil. Jsem rád, �e 
si  na�e děti  mohly vyzkou�et prezentace ostatních 
krou�ků a sdru�ení. S ubytováním nebyl problém a 
jízdy metrem včetně schodů patřily k nezapomenu-
telným zá�itkům u těch, kteří byli v Praze poprvé.
Ná� dům dětí uspořádal k blí�ícímu se konci �kolní-
ho roku anketu, která se týkala práce krou�ků. Ve-
lice mě překvapilo, �e děti uváděly v kolonce �co se 
líbilo� právě pra�skou Bambiriádu. To jsem nečekal.

Rudolf �rámek, Klub Automodelářů � �elezný Brod

Líbí, nelíbí?
Výběr z reakcí sdru�ení účastnících se pra�ské Bam-
biriády na dotazy pořadatelů po skončení akce:

Je Bambiriáda třeba?
Určitě je � jde o to, jestli některá sdru�ení mají 
opravdu co nabídnout �novým� dětem nebo se jen 
potřebují předvést.

Duha

Co se vám líbilo?
Jako celek byla Bambiriáda nádherná.

Klub automodelářů

Co vás zklamalo?
Stravování � i přes rozsah na�í expozice jsme měli 
tak málo obědů, �e jedl ka�dý třetí.
Povolení k vjezdu � vylo�eně chybělo, zvlá�tě poté, 
co policisté chytili právě nás. Nějak pořád nedovedu 
pochopit, proč, kdy� Bambiriáda je pod zá�titou Ma-
gistrátu, nemů�ou povolení existovat.

Kondor
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Generali Poji�ťovna a.s. se ji� 
čtvrtým rokem spolupodílela na 
organizaci akce pro děti a mláde� 
s názvem Bambiriáda. Partnerství 
poji�ťovny Generali a České rady 
dětí a mláde�e se tak stává ji� 
tradičním.
Letos se Bambiriáda konala 
ve dnech 22. � 25. května v 19 
městech celé republiky! O tom, �e 
je to akce skutečně významná, 
hovoří i fakt, �e nad leto�ním 
ročníkem převzalo zá�titu hned 
několik ministrů vlády České 
republiky � JUDr. Petra Buzková, 
ministryně �kolství, mláde�e a 
tělovýchovy, Ing. Jaroslav Tvrdík, 
ministr obrany, JUDr. Cyril 
Svoboda, místopředseda vlády a 
ministr zahraničních věcí, Vladimír 
Mlynář, ministr informatiky a 
primátor hlavního města Prahy 
MUDr. Pavel Bém.

Generali a Bambiriáda
Generali Poji�ťovna a.s. v rámci 
spolupráce s Českou radou dětí 
a mláde�e poskytuje pojistnou 
ochranu pro více ne� dvě stě 
tisíc dětí, mláde�e a dospělých 
v oblasti úrazového a cestovního 
poji�tění. Z vyhodnocení 
provedených za uplynulá období 
vzájemné spolupráce vyplývá, 
jak je důle�ité věnovat pozornost 
prevenci dětských úrazů, 
bezpečnosti při dětských hrách, 
při práci s dětmi či aktivně 
předcházet dětské kriminalitě. 
Právě proto nás tě�í, �e jsme i 
letos mohli pomoci organizátorům 

Bambiriády s konáním této akce. 
Spolupracovníci poji�ťovny 
Generali v regionech, tak 
jako v předcházejících letech, 
připravili pro v�echny účastníky 
Bambiriády pestrý program. 

Stánky Generali tak nebyly 
pouhými prodejními místy, ale 
staly se hojně nav�těvovanými 
dětmi i dospělými a přirozeně tak 
doplnily pestrou �kálu přehlídky 
aktivit pro děti a mláde� v jejich 
volném čase. 

Velký a pestrý jarmark pro děti 
pořádaný ČRDM je jedinečnou 
příle�itostí pro poji�ťovnu 
Generali, jak naplnit body 
nové komunikační strategie, 
která si klade za cíl mimo jiné 
podporovat projekty týkající se 
vyu�ití volného času dětí a jejich 
preventivní výchovy. Bambiriáda 
2003 tak doplnila aktivity 
poji�ťovny Generali v rámci její 
strategie péče o klienty, neboť 
motto poji�ťovny Generali ��ijeme 
s Vámi� není pouze reklamní 

frází, ale prostřednictvím 
takovýchto akcí je také aktivně 
naplňováno.

Ing. Renata Werliková
Martina KurÞ rstová
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Jak opravdu vzniká ba-
revný svět? Přece takhle!

... a nebo i takhle.

Bude konečně krev?
Vypadá to nebezpečně. 
Jen vypadá. Na�těstí...

Co myslíte? Trefí, nebo 
netrefí? Jestli do ko�e, 
nevíme. Ale snad jí 
Bambiriáda pomů�e 
treÞ t v �ivotě.
Jako těmto mladým 
lidem při Dětském 
sněmu...

Nevzletí a� do oblak? 
Ne, zůstane na zemi,  
stejně jako tato krásná 
duha, je� i tam nesla své 
poselství o naději.

Umělci � malí i ti velcí 
� na Bambiriádu určitě 
patří. V�ichni.

Tenhle pacient určitě 
odejde po svých � pokud 
si ov�em zranění nepři-
vodil při sumó...

Zvláštní poděkování za podporu a spolupráci Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu obrany a Armádě ČR

Celostátní partneři Celostátní mediální 
partneři

Hlavní celostátní
mediální partner

Mediální podpora

Celostátní pořadatel

Za podpory Ministerstva 
školství, tělovýchovy a 

sportu ČR a Ministerstva 
obrany ČR




