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A jako Archa – tentokrát o Bambiriádě

Praha

Ano, toto číslo našeho časopisu je věnováno největší akci pro
děti a mládež svého druhu v České republice. Píšeme
o Bambiriádě také proto, že jejím organizátorem je vydavatel
Archy – tedy Česká rada dětí a mládeže, reprezentující 31 sdružení pracujících s dětmi a mládeží v ČR a zastupující tak na
180 tisíc individuálních členů.
Letos se v deseti městech najednou setkala a veřejnosti představila svou činnost významná část sdružení, organizujících
volný čas dětí a mladých lidí po školním vyučování a o prázdninách.
Motto celé akce znělo:
„Jsme na jedné lodi.”
Všechna občanská sdružení dětí a mládeže totiž spojuje snaha o to, aby klesal počet mladých lidí, kteří se jen tak
potulují po sídlištích, hledají zábavu v partách trávících volný čas u hracích automatů, v restauracích, zkoušením
drog nebo nicneděláním. Bambiriáda je z tohoto hlediska jedinečnou příležitostí, jak širokou veřejnost seznámit
s rozmanitými možnosti smysluplné zábavy.
A protože letošní Bambiriáda byla tak trochu v námořním stylu, i toto číslo Archy je poněkud netradiční – provází
ho vlajková abeceda, jejíž pomocí si námořníci signalizují na dálku důležité zprávy.
Pokud jste na Bambiriádě byli, zavzpomínejte si s námi. A pokud ne – přejeme hezké čtení.
redakce
P. S.: Bohužel – o tom, co všechno se dělo, vám
vyčerpávající zprávu podat nedokážeme – to by
Archa musela mít asi desetinásobný počet stran.
Proto všem zvídavým čtenářům doporučujeme
navštívit internetovou adresu
http://www.bambiriada.cz.
V tomto čísle Archy jsme čerpali z pražských
Bambiriádních novin, internetových stránek
a zpráv pořadatelů.

A

A jako anketa
ARCHA
Archa Noemova byla lo3,
na níž se před potopou
světa zachránilo vše živé.
Archa je zpravodaj České
rady dětí a mládeže.

Ještě před začátkem letošní
Bambiriády jsme se zeptali několika malých obyvatel Prahy:
„Co ti říká slovo Bambiriáda?“
David (10)
To budou závody, ale v čem,
nevím.
Katka (12)

A jako Ahoj! Vyplouváme!
Vítejte na palubě!
Je tu třetí ročník Bambiriády pro
všechny holky a kluky, kteří se
nechtějí nudit.
Vstříc dobrodružství a novým
zážitkům vyplouváme na lodi.
I proto je právě letos to oslovení
v úvodu stylové – pravé námořnické.
Třikrát se v průběhu mnoha
a mnoha milionů let nad místem
pražské Bambiriády rozlévalo
moře, aby nakonec zmizelo v zapomnění.
Tak a+ každému z nás z toho
bambiriádního moře zážitků aspoň
něco zůstane uchováno.
Vítejte na palubě – právě vyplouváme.
Vaše Bambiriádní noviny
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Ano, znám Bambiriádu, a půjdu
tam, protože stejně nebudu mít co
dělat.
Jakub (12)
To je taková hra, která se každoročně opakuje na Střeleckém
ostrově.
Jana (13)
Tu znám! Zúčastním se jí kvůli
akci Červeného kříže.
Milan (8)
Bramboriáda? Mami, co to je???
Petra (12)
Ano, znám a půjdu tam kvůli
Dádě Patrasové.
Mikuláš (15)
Bambiriáda je defekt psychického
projevu člověka způsobený
náhodným setkáním s kolouškem
Bambim.
Ptali se Ondřej Pokorný
a Kateřina Dostálová,
Agentura SAN

A jako astronomie
V Lomnici nad Popelkou byla zajímavá prezentace Astronomického
klubu centra Amavet, děti viděly
mapy a fotografie a vyzkoušely si
hvězdářské dalekohledy.

Praha, Střelecký ostrov

Pozorovat slunce a oblohu mohli
návštěvníci Bambiriády také ve
Zlíně.
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• Pro všechny děti, které se chtějí
přijít podívat, něco vidět, něco si
zahrát a vyzkoušet si třeba i něco
netradičního. Pro rodiče s dětmi,
pro školy, pro každého, kdo přijde.

B
BÓJE
Plavební dráha, mělčiny či
kotviště bývají vyznačeny
barevnými plováky různých
tvarů – bójemi. Ty složitější
jsou vybaveny i světlem či
zvonem.

• Poslední květnový víkend,
v deseti městech po celé
ČR a v Praze celé čtyři dny 24. 27. května 2001 na Střeleckém
a Dětském ostrově.
• Soutěže a hry, při kterých se
seznámíte s programem jednotlivých sdružení a jejich základních
článků. Na místě je možné si
vybrat zájmovou činnost pro celý
rok.
Každý účastník si může vyzkoušet
nabídku řady aktivit, hrát si, zažít
dobrodružství…
• Slovo Bambiriáda bylo vybráno ze
seznamu předložených návrhů tak,
aby nepřipomínalo název žádné
organizace a žádná ho už nebude
moci použít. Je v něm pouze
náznak, že se jedná o akci pro děti
(bambi). Název se rychle vžil do
povědomí lidí i médií.

B jako Borovice
B jako Bambibus

Praha

Bambibus je zvláštní autobusová
linka – jezdí náhradou za tramvaj
po celé čtyři dny zdarma v intervalech přibližně 4 minuty od metra
Anděl po trase – Dětský ostrov
– pata Střeleckého ostrova – Anděl.

Na internetu již čtvrtým rokem
působí informační centrum pro
volný čas a dětskou rekreaci
www.borovice.cz. Například
v rubrice Tábory je široká nabídka
téměř 100 nejrůznějších letních
táborů a prázdninových pobytů.
Pro vedoucí táborů se zde nabízí
výměna tábořiš+, nabídka
a poptávka vedoucích a táborového
personálu, náměty a informace.

B jako Brno
V parku Lužánky mezi aktivitami
a prezentacemi sdružení byly
ukázky šermířských vystoupení,
bojových umění, lukostřelby,
výcviku dravců, hasičských
zásahů. Děti si mohly zkusit jízdu
na koni, lanovce, koloběžce, kole,
hrátky s pejsky, golf, rukodělné

činnosti (např. malování na sklo,
korálkování, drátkování, barvení
triček, keramiku, výrobu svíček)
a další soutěže (např. skákání
v pytli, překážková dráha, taneční
maraton…)
Ve sněmovním sále Nové radnice se
konalo Brněnské dětské slyšení
s primátorem a dalšími členy
zastupitelstva města Brna.
Vojenská akademie Brno předvedla
na letišti Slatina ukázku vojenské
techniky.

Bambirioshow

Brno

S pomocí Českého rozhlasu Brno,
se uskutečnila pěvecká soutěž
Bambirioshow, což je obdoba
známého televizního pořadu.
Výkony 31 zúčastněných dětí ve
věku 4 -15 let hodnotila tříčlenná
porota, sestavená z hlavních organizátorů brněnské Bambiriády,
body od 1 do 10. Nejlepší výkon
podala Markéta Křiš+álová.
Vojta Bohůn

C

CESTA
Jaká touha vede lidi k cestování? Dříve to
bylo hlavně kvůli
bohatství – cesty
obchodní, objevitelské, dobyvatelské. Dnešní
cestovatelé jezdí
spíš za poznáním.

Ostrava

Podobně jezdí bambibus či bambitramvaj i v jiných bambiriádních
městech.

C jako Ciskotéka
Po dlouhém pátečním dni, kdy
prkna libereckého bambiriádního
pódia poznala velký zástup šikovných herců, debatérů, hudebníků
i tanečníků, bylo vše v podvečer
završeno tříhodinovým koncertem
soukromé hudební školy folk
a country Ciskotéka z Frýdštejna.

B jako Bambiriáda
Bambiriáda je...
• Prezentace činnosti občanských
sdružení dětí a mládeže a středisek volného času z celé ČR.
Praha
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Č jako Česká televize
Jedna z expozic na Střeleckém
ostrově je věnována také České
televizi. Návštěvníci si zde mohou
zahrát na filmaře, režiséry či třeba
moderátory.
Ve čtvrtek si mohli vyzkoušet
moderování. V expozici je umístěna
kamera a vy můžete jako reportér
televize před kamerou třeba popsat
svoje zážitky z Bambiriády. Jak se
vytvářejí filmové triky si můžete
vyzkoušet tím, že si namalujete
filmové pozadí.
Jirka Peterka, Mediastan Praha

D jako Dětský sněm

D
DNO
Na dně moří a oceánů leží mnoho pokladů ve
ztroskotaných korábech. Lze tam spatřit i nevídané
živočichy – sasanky, korály, kraby, lastury…

V senátních lavicích ve
Valdštejnském paláci usedli ti,
kteří obyčejně usedají do lavic
školních: delegáti Dětského sněmu.
Byli vybráni a zvoleni především
dětmi z míst, kde se koná
Bambiriáda. Do hlavního města
přijeli z Lomnice nad Popelkou,
Liberce, Brna, Ostravy, Zlína,
Kutné Hory i Valašského Meziříčí.
Kluci a děvčata měli sestavit připomínky k připravovanému Zákonu
o mládeži.
Karolína Šundová
a Radka Páleníková, DTA

D jako dáma
Před stanem pražských DDM si
děti i dospělí mohou zahrát velkou
„pozemní“ dámu. Hraje se podle
speciálních pravidel na velkém
šachovém poli a pomocí zajímavých
tyček na konci rozdvojených do
dvou. Hrají jen dva hráči, ale
kolem nich se shromažPuje
hlouček zvědavců.
Ela, agentura SAN

D jako Dětský ostrov
České Budějovice

Č jako České Budějovice
Sdružení dětí a mládeže se v tomto
jihočeském městě představila
v okolí Sportovní haly.
Mimoto byla k vidění propagační
jízda veteránů, spousta pódiových
vystoupení různých souborů, na
plaveckém stadionu proběhla
soutěž Mokrá sranda.
Na děti čekaly nejrůznější aktivity
a ukázky činnosti – od indiánů,
přes deskové hry, modelování
a kreslení, až po kynologii a ringo.

Dětský ostrov, na kterém také
letos již potřetí probíhá
Bambiriáda, má v nejbližší době
projít celkovou úpravou a má být
k dispozici dětem na nejrůznější
využití po celý rok. Podle místostarosty Obvodního úřadu Prahy 5
Petra Horáka by na ostrově mohlo
vzniknout Robinsonádní hřiště,
U rampa, sportoviště na malou
kopanou, volejbal a hřiště pro malé
děti s maminkami. Nově vybudovaná hřiště by ale musela mít
hlídače, který by na noc objekt
zamykal.
Pro spodní část Smíchova by tak
vzniklo pěkné a chybějící centrální
dětské hřiště.

Usnesení Dětského sněmu najdete
pod písmenkem U.

D jako divadlo
V lomnickém Tylově divadle se
hrály dvě středověké hry v provedení Nadace Tábor Nová Ves nad
Popelkou. První z nich „O paní
Pravdě” byla spíše ponaučením
a dokonce se v ní mluvilo staročeštinou, druhá byla veselejší
a jmenovala se „O nevěře”.
O druhou část programu se
postaral taneční obor ZUŠ Lomnice
nad Popelkou baletem „Bomba
a dívka”.

Ale kam za rok s pražskou
Bambiriádou?
České Budějovice

Lomnice nad Popelkou

D jako Dětská tisková
agentura
Zabývá se rozvíjením zájmu o novinařinu. Děti se zde učí základům
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práce redaktora v novinách a časopisech, v rozhlase, podílejí se na
vzniku dětských novin a rozhlasových pořadů. Zkušenější dostávají
samostatné úkoly na zpracování
reportáží, rozhovorů, anket, zpravodajství atd.
Kroužky: malý novinář, základy
rozhlasové práce, moderování,
zpravodajství, rozhlasové techniky,
internet. Působnost: celorepubliková, ústředí v Praze. Nabídka
táborů pro děti ve věku 8 až 15 let,
Setkání malých redaktorů.
Informace najdete na
http://www.radiodomino.cz
Slávek Hrzal

E
EXOTIKA
Cizí kraje, neznámé rostliny, podivná zvířata
a neobvyklé zvyky
domorodců poznávali
námořníci na svých
cestách…

o recyklaci odpadu, může při své
návštěvě Dětského ostrova shlédnout stánek společnosti EKO-KOM.
Najdete zde mimo jiné informace
o projektu Tonda Obal na cestách.
Tato putovní výstava má předvést
mládeži především možnosti
recyklace obalů poutavou a zajímavou formou. Školy si mohou na
tomto stánku objednat bezplatnou
návštěvu výstavy v jejich škole.
Samozřejmě se můžete podívat
přímo na Bambiriádě.
Jirka Peterka

F

FLOTILA
Skupina lodí, které mají společné velení, se
nazývá flotila. Často bývají i stejného typu.

Praha

G jako Generali
F jako fotografie

E jako Evropa
Setkání v srdci Evropy
V době Bambiriády uspořádala
v Praze Česká rada dětí a mládeže
Setkání v srdci Evropy, kterého
se zúčastnilo sedmnáct zástupců
národních rad mládeže a mládežnických organizací z Estonska,
Francie, Litvy, Lotyšska,
MaParska, Německa, Norska,
Polska, Slovenska a České republiky. Cílem Setkání bylo zlepšit
komunikaci mezi zástupci mládeže
ze zemí kandidujících do EU
a zástupci členských zemí EU.
Delegáti navštívili kromě pamětihodností Prahy také Bambiriádu
na Střeleckém a Dětském ostrově
a svezli se parním vláčkem.
Při setkání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy se
navzájem zástupci jednotlivých
zemí informovali o podmínkách pro
činnost organizací dětí a mládeže.
Debatovalo se také o Bílé knize EU
o mládeži.

tostech na lodích. U „velkého gala“
lanko s vlajkami probíhá od přídě
lodi přes vrchol stěžně až na záP,
„malé gala“ jde od levého boku lodi
přes stěžeň k pravému boku.
Takovou slavnostní příležitostí byla
nepochybně i Bambiriáda – vlajkoslávu mohli návštěvníci vidět na
pražských ostrovech i jinde.

Fotografie v této Arše jsou od
nejrůznějších, vesměs bezejmenných autorů, kteří byli ochotni
zdokumentovat dění na
Bambiriádě ve všech pořadatelských městech. V archívu ČRDM
jsou snímků, pečlivě roztříděných
v albech, stovky. Pochopitelně
– a bohužel – víc se nám jich do
Archy nevešlo. Všem fotoreportérům děkujeme.

G
GLÓBUS
Kulatý model
Zeměkoule mohl být
sestrojen až po cestovatelských objevech středověku.

E jako ekologie

G jako „gala“

Kdo se zajímá o ekologii a nepohrdne zajímavou přednáškou

Gala z vlajkové abecedy vyvěšují
námořníci při slavnostních příleži-

U pražské expozice Generali se
každý mohl dozvědět aktuální
nabídku služeb, a také si mohl
nakreslit „svého vlastního“ lvíčka
– symbol této pojiš+ovny.
Jako v každém čísle Archy, ani
v tomto nemůže chybět informace
tohoto partnera ČRDM:
Pro š)astné návraty
Záběry televizních reportérů, zpovídajících zklamané a naštvané
klienty cestovních kanceláří, kteří
marně čekají na odlet svého letadla
nebo odjezd autobusu do daleké
země, by měly být minulostí.
Od dubna letošního roku se
naopak lidé vybírající si cestovní
kancelář setkávají s novou informací: naše cestovní kancelář je
pojištěna. Co to znamená?
Není pojištění jako pojištění
Především pozor na to, aby se
nejednalo o běžné cestovní pojištění. Je třeba se zeptat, zda jde
o pojištění cestovní kanceláře proti
úpadku. Tato povinnost platí podle
zákona od 1. října 2000, s tím že
cestovním kancelářím byl
poskytnut odklad do 1. dubna
2001. Zákon rovněž stanovuje
povinnost uzavřít toto pojištění jen
s pojiš+ovnou, které byla k jeho
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poskytování udělena licence.
Generali Pojiš+ovna a.s. tuto licenci
od Ministerstva financí obdržela
mezi prvními. Pozor! Pojištění se
vztahuje jen na celý zájezd, tedy
kombinaci dopravy a ubytování!
Co je cílem pojištění
Je logické, že ochrana občana před
nezodpovědnou cestovní kanceláří.
Tomu je v případě úpadku cestovní
kanceláře poskytován dvojí druh
plnění. Jednak věcné, to znamená
zabezpečení zpáteční dopravy do
České republiky, případně i ubytování a stravování po dobu nezbytně
nutnou k zajištění repatriace. Dále
plnění finanční, které je tvořeno
rozdílem mezi službami zaplacenými klientem a službami poskytnutými cestovní kanceláří. Pokud
se ale nastěhujete do Hiltonu
a dopravu zpět pořídíte
soukromým letadlem, pojiš+ovna
zaplatí jen tu část vašich nákladů,
kterou by na ubytování a dopravu
domů vynaložila sama. Nic se
nesmí přehánět!
Při krachu stačí zavolat pojiš)ovnu
Při uzavření smlouvy s cestovní
kanceláří dostane klient adresu
a telefonní číslo, kam má v případě
zmíněných potíží cestovky zavolat.
Pokud nic takového nemáte, vra+te
se do cestovní kanceláře a zjednejte nápravu. Když nastane
krizová situace, voláte na číslo
uvedené v certifikátu, který obdržíte při uzavření smlouvy, a tam se
dovíte další podrobnosti.
Generali – vedoucí pojistitel
I podle zkušeností ze západní
Evropy je tento druh pojištění
považován za velmi riskantní. Proto
se většina pojiš+oven s příslušnou
licencí sdružila do tzv. poolu (sdružení) pojistitelů, jehož významem je
rovnoměrné rozložení převzatých
rizik. V rámci tohoto sdružení
připadla pojiš+ovně Generali důležitá role vedoucího pojistitele.
Kde nás najdete:
Generali Pojiš)ovna a.s.
Generální ředitelství
Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Telefon 02/ 21 091 000
Telefax 02/ 21 091 300
Bezplatná infolinka: 0800 150 155
E-mail:odbyt@generali.anet.cz
Internet:
www.generali.cz
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H
HVĚZDY
Podle hvězd a slunce se na moři orientovali plavci
po mnoho staletí
– z široširé hladiny
nic jiného vidět
nebývá.

H jako hasiči
Ničeho se nebojte, to jenom naši
ostravští hasiči ověřují své schopnosti. A určitě by mi mnozí
návštěvníci dali za pravdu, že to
byla taková normální „žhářská
ukázečka“. Nějaký gangster hodil
do pokojně stojícího auta NHP
(nedefinovatelný hořící předmět)
a už to začalo. Chvíli byl velký
zmatek a lidé volali: „Zavolejte
hasiče!?“ Po chvíli se ozval nám
přihlížejícím velmi dobře známý
a vytoužený zvuk sirény. A práce
našich borců začala! A jak už to
tak bývá, byla velmi úspěšná.
Myslím si, že se to líbilo nejen
mně, ale i všem okolo. Máme na co
vzpomínat.
Gabriela Šnorková, 15 let

čenských her je na Dětském
ostrově připravena v rámci
Bambiriády expozice
Společenských her a hlavolamů.
Najdete zde spoustu zajímavých
her a dá se zde strávit hraním
opravdu celý den. Najdete zde totiž
opravdu celou řadu společenských
her. Mezi ně patří například Pylos,
Quoridor, Abalone, Quixon, Balant,
Quivive a mnoho dalších. Nemáteli nikoho do dvojice, můžete si
vyzkoušet některý z hlavolamů, na
které stačíte sami. Mimochodem,
můžete zde najít nový hlavolam
Thomas Ball, obdobu slavné
Rubikovy kostky v kulaté podobě
a o dost těžší.
Jirka Peterka

H jako hosté
Slavnostním „nástupem posádky
a vyplutím lodě“ byla zahájena ve
čtvrtek 24. 5. v 11 hodin na
Střeleckém ostrově pražská
Bambiriáda.
Mezi mnoha oficiálními hosty byli
představitelé státních úřadů,
zástupci dětských sdružení
a v neposlední řadě sponzoři.
Zahájení se mj. zúčastnil Ing.
Karel Březina, ministr vlády
a předseda Republikového výboru
pro děti, mládež a rodinu
a PaedDr. Ladislav Malý, náměstek
ministra školství, mládeže a tělovýchovy zodpovědný za mládež a tělovýchovu.

H jako Harceři
Ostrava

H jako Help Trans
Zajímavou službou, kterou poskytuje Červený kříž, je HelpTrans.
Jde vlastně o jistý druh péče
o nemocné nebo pečovatelskou
službu, do které se zapojují hlavně
děti. Nemocný člověk, většinou ten,
který se nemůže hýbat, zavolá na
číslo této služby a oni mu například dojdou nakoupit, nebo si
s ním popovídají, nebo mu nějak
jinak pomohou.
DTA

H jako hlavolamy
Pro příznivce různých zajímavých,
originálních a neobvyklých spole-

Je to jedna z mála organizací
u nás, která sdružuje děti a mladé
lidi jiné než české národnosti.
Jsou to vlastně polští skauti
a skautky, žijící v severním
Slezsku. Správně se jmenují
Związek Harcerstwa Polskiego
w Rzeczypospolitej Czeskiej.
Svou činnost představili na
Bambiriádě v Ostravě nejen
zpěvem.
Ostrava
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CH jako Chomutov

a v sobotu vydá na železnou cestu
železný oř – historický vlak tažený
parní lokomotivou řady 498.022
„Albatros“. Po oba dny odjíždí ze
stanice Praha Smíchov v 9.40
hodin a odpoledne ve 14.00 hodin,
jízda trvá asi 2,5 hodiny.
Příspěvek na jízdné je 10 Kč za
osobu.
Pavel Hofrichter

Bambiriáda v Chomutově probíhala
především v prostoru
Kamencového jezera, kde představila svoji činnost jednotlivá sdružení dětí a mládeže. Ze zajímavostí
programu jmenujme
turnaj ve florbale a ve volejbale,
filmové představení, divadlo,
folkový koncert, vstup zdarma do
historických památek, volný vstup
do Městských lázní, a na
Kamencové jezero jezdil z města
Bambibus.
Chomutov

K
KOTVA
Kotva je pro lo3 jistotou,
pevným bodem ve stále
se vlnícím moři. Kotvy
jsou nejrůznějších tvarů
– v nejstarších dobách
stačil kámen.

Chomutov

I jako indiáni

I
ITINERÁŘ
Je to popis cesty. Nejstarší
– „Itinerarium Maritimum
Antonini Augusti“ uvádí
vzdálenosti přístavů
a ostrovů Středozemního
moře ve 2. století n. l.

„Jsou velkomyslní a hrdí, jejich
odvaha obstojí v každé zkoušce.“
Podobnými slovy můžeme charakterizovat indiány, jejichž týpí se
tyčí na samém konci Střeleckého
ostrova. Mladí návštěvníci se
můžou na malou chvíli stát
indiány a poznávat zvířata podle
jejich stop a peří, plést náramky
z vlny a z korálků, nebo rozdělávat
oheň pomocí kamenů.
DTA, Mediastan Praha

J
JEHLA
Zdánlivě je to drobnost
– ale bez jehel by námořníci nemohli spravovat
bouřemi potrhané plachty
a nikdy by nedopluli
domů.

I jako internet
V rámci zvláštní přílohy internetového deníku idnes je na adrese
www.idnes.cz/bambiriada on-line
zpravodajství o Bambiriádě ze
všech měst, připravované redaktory iDnes ve spolupráci
s MEDIAstanem Praha a dalšími
městy. K dispozici je i volná
diskuse formou formou chatu.
Stejně jako loni lze nalézt podrobné
zprávy z průběhu všech deseti
letošních bambiriádních míst na
www.bambiriada.cz.
Vše si můžete přečíst a prohlédnout na počítačích v mediastanu
na Střeleckém ostrově, kde je
možnost zapojit se do bambiriádního chatu, zaslat zprávu, připomínku.
šlap, mal

K jako knihkupec
Rozhovor s Vratislavem Ebrem známým knihkupcem proslulého
Arbesova knihkupectví:
Jak moc čtete vy, a co?
Hodně mám rád citáty, přísloví,
a těch mám hodně, asi kolem dvou
set.
Zajímají mě tituly, které pojednávají o tom, co který autor napsal
a hlavně mám rád drby. Více mě
tedy zajímá, co se kolem knížky
stalo a zjiš+uji, že je spousta až
kuriozních osudů.
Kde nejraději čtete?
Osobně jsem si na tohle téma dělal
mezi autory statistiku a vyšlo, že
nejčastěji se čte v posteli a na WC.
I když osobně nejraději čtu u stolu,
protože jak ulehnu, tak hned spím.
Máte pocit, že se kolem vás děje
něco bulvárního?
Kolem mne? No, každou chvilku.
TeP jsem třeba dělal výčet, jak se
kradou knihy a vyšlo mi na sedmdesát způsobů, jak se dají ukrást.
To jsou někdy neuvěřitelné věci.
Petr Langer, agentura SAN (kráceno)

K jako kůň
Praha

J jako jízda
V rámci doprovodných programů
pražské Bambiriády se v pátek

Dítě a kůň jsou dobří kamarádi
Na Bambiriádě se mezi jinými
představila i nadace Dítě a kůň,
která se zabývá nejen hipoterapií
(léčbou jízdou na koni), ale i rekreačním výcvikem a ježděním pro
všechny, kteří chtějí. Statek se
nachází v Březové u Kutné Hory.
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Nadace pořádá tábory, výcviková
ježdění, ježdění pro lidi s různým
postižením a pro děti. Na farmě
nejsou jen koně, ale i několik oslů,
koček, psů, perliček, koz a ostatních zvířat, která tam patří.
Chcete-li jet s touto nadací na
tábor nebo jenom na vyjížPku,
kontakt je: Dítě a kůň, Březová 3,
285 42 Červené Janovice,tel.: 0602
52 53 79.
Zuzana Doušová

K jako katalog
Katalog „Možnosti pro volný čas
dětí“ obsahuje základní informaci
o každé zde přítomné organizaci
a kontakt na ni. Je k dostání
zdarma po celé čtyři dny v infocentrech na obou pražských ostrovech, v mediastanu, občas jej
roznášejí rychlí kolportéři.
-mal-

K jako Keltové
Na závěr Bambiriády v Mladé
Boleslavi se v osadě KELTOI uskutečnil keltský večer. Programem
večera byly ukázky řemesel, např.
kovotepectví, pečení placek či
chleba, opékalo se sele na rožni
a k tomu hrála skupina Irish Dew,
hrající irskou hudbu.
Děti měly vstup zdarma, starší 15
let za 150 Kč na posezení (vstupné
však obsahovalo libovolné množství
jídla a pití – pečené sele, medovina...).
Václav Horák, Keltoi

K jako koulovačka
– v květnu?
Proč ne. S originálním nápadem
přišel v Brně Pionýr. Při úpravě
ledové plochy rolbou vzniká hmota
blízce podobná pravému sněhu.
Sníh byl do lužáneckého parku
dopravován cca po hodinách, proto
byl téměř neustále připraven.
Jakmile se ozval signál, děti se
seběhly a začaly metat sněhové
koule.Všichni byli velmi nadšeni
a s vervou se vrhali na kopce
sněhu. Po boji byly všichni mokří,
ale spokojení.
Mirek Nivnický

K jako kanoe
Organize Šán spadající pod sdružení Kondor se prezentuje velice
pěkně. Věrna heslu Bambiriády
– všichni jsme na jedné lodi – čeří
klidné vody Vltavy pro všechny
případy motorizovanými kánoemi
a vozí mladé zájemce, které už
omrzel život na souši.
Dyd, agentura SAN

Praha

Mladá Boleslav

K jako křikloun
Zajímavou soutěž připravil pro
děti v rámci svého vystoupení na
Velkém „bambiriádním“ pódiu na
Střeleckém ostrově v Praze pohádkový muzikál Popelka. Vybrané
děti soutěžily o dvě vstupenky na
tento muzikál a vítězem se stal
největší křikloun. Soutěž v intenzitě křiku rozhodovali dětští diváci
a náhodně vybraná dvojčlenná
porota „dospěláků“. Nakonec se
největším křiklounem stala malá
Míša z Prahy.
Ela, agentura SAN

L

L jako Liberec
Myšlenky uspořádat historicky
první Bambiriádu v Liberci v roce
2001 se ujala nově se formující
Rada dětí a mládeže Libereckého
kraje (RADAMLK). Iniciovala vznik
organizačního štábu, který sestává
ze zástupců organizací věnujících
se práci s dětmi a mládeží.
Z netradičních aktivit bychom
mohli vypíchnout třeba vandr po
Jizerských horách, Ciskotéku,
Ekologický koutek, který učí
návštěvníky, jak nakládat
s odpady, středověké tance, ukázky
uměleckých řemesel zdravotně
postižených z Jedličkova ústavu…
A pochopitelně ukázky činnosti
všech ostatních sdružení dětí
a mládeže.

Lomnice nad Popelkou

LUCERNA
Lodě musí být vidět
i v noci, a proto se vžilo
označení světly – na
vrcholu bílým, na levoboku zeleným, na pravoboku červeným.

L jako lanovka
Na Dětském ostrově v Praze se
nachází již tradiční atrakce
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– lanovka. Je to velký zážitek, a tak
se tu během chvilky vytvořila
dlouhá fronta dětí. Nemohou se
dočkat a pořadatelé mají plné ruce
práce. Lanovku stavěl oddíl
Poutníci z České tábornické unie
3-4 hodiny, výška věže je 8 metrů,
děti se vezou po laně dlouhém 50
metrů.
mct & jil, agentura SAN

L jako Lomnice nad
Popelkou
Návštěvníci lomnické Bambiriády
měli možnost shlédnout různé zajímavosti. Tak například v pátek ve
večerních hodinách po náročném
discomaratonu to byl velmi vydařený ohňostroj s instrumentální
hudbou. V sobotu ráno zase
městem procházelo 18 mažoretkových souborů za doprovodu několika dechových hudeb. Děti se
těšily z pohádkového lesa, z ukázek
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Lomnice nad Popelkou

astronomů, mohly si zazávodit
v bicrosu, zlézt umělou horolezeckou stěnu v Sokolovně,
zúčastnit se místního Dětského
sněmu či oslav pátých narozenin
pejska (časopejska) Volňáska.

L Jako lodní deník
Leží si klidně s pravou námořnickou rozvahou na stolku u kapitánského můstku a rád přijímá
vaše vzkazy, názory a připomínky
na letošní Bambiriádu.
Kdo? Lodní deník!
Zde jsou některé z vět do něj
zapsaných:
* Měse tady líbylo, nic mi nechibělo. Bart
* Tady na Bambiriádě jsou dobrý
chůdy, lezení po kládě a nejlepší
jsou tu kánoe. Hanka
* Nelíbí: Trapné písně typu Lunetik
aj.
* Mě se nejvíce líbila loP a indiáni.
LáQa
* Líbila se mě moc Dáda. Nelíbilo
se mě tu, že tu nebylo moc soutěží.
Silvinka, 6 let
* Více sladkého! Žaneta, Kamil,
Renatka + všechny děti
* Internet je stále obsazený a to mě
fakt vytáčí!! Je to tu moc hezké
a zábavné. Nejlepší jsou ale debrujáři - Pokusy.

Lucie Vondráčková

L jako Lucka
Ve čtvrtek navštívila pražskou
Bambiriádu i známá zpěvačka
Lucie Vondráčková, která vystoupila na velkém pódiu na
Střeleckém ostrově.
Ela, agentura SAN

M

MAJÁK
Světla majáků chrání lodi
před ztroskotáním na zrádných útesech.

M jako města
Bambiriádními městy v roce 2001
jsou: Brno, České Budějovice,
Chomutov, Liberec, Lomnice nad
Popelkou, Mladá Boleslav, Ostrava,
Plzeň, Praha a Zlín.
Vedle obdobných nabídek aktivit
různých dětských organizací
a sdružení, působících po celé
republice, má každé město
i nějakou svoji zvláštnost – specialitu, kterou se pochlubí pouze tam.

M jako mediastan
Mediastan v Praze
Mediastan fungoval v Praze na
Střeleckém ostrově už od prvního
ročníku Bambiriády. Sloužil
k podávání informací novinářům
i návštěvníkům, k šíření
Bambiriádních novin a propagačních materiálů jednotlivých sdružení. Letos vyrostly mediastany
i jinde:
Mediastan v Brně
Už při přípravách Bambiriády se
začal formovat tým Brněnského
mediálního stanu. Kdo tomu bude
velet, bylo jasné od začátku. Po
dohodě jsme ustavili náčelníky
dva: zpravodajského a technického.
Horší bylo vybrat děti a mládež do
zpravodajské pěchoty. Protože jsme
podobnou činnost dosud nedělali,
byl výběr spíš instinktivní. Zatím
se jeví být dobrým, zatěžkávací
zkouška je však teprve před námi.

Všichni jsme se potkali (kde jinde)
v Lužánkách – centru volného
času.
Pole působnosti jsme si rozdělili
takto:
Vedoucí techniky, fotograf: Prcek,
pracovník. odd. techniky na poli
informatiky
Vedoucí zpravodajství: Mamutík,
pracovník Studia Lávka - pobočky
CVČ
Reportéři: Danka a Mirek, studenti,
oba 15 let
Technici: Vojtěch, Jiří, Čes+a, 15
a 16 let
Výstřižková služba: Žužu, student,
16 let
Veškerá omladina je naverbována
z klubu SKI (Sdružení klubu
instruktorů – to si vymysleli sami
a stejně jen kvůli zkratce), který
sdružuje lidi se zájmem o další
činnost bez specifikace odbornosti.
Možná, že se nám po Bambiriádě
objeví nová, rozhlasová specializace.
Mediastan v Ostravě
V mediastanu fungovalo celkem 23
dětských redaktorů z Dětské
tiskové agentury Ostrava. Byli
z Klubu reportérů DDM Poruba,
časopisu Bumerang ZŠ Bulharská,
časopisu Priškon ze ZŠ Chrustova,
z časopisu Mitušáček při ZŠ
Mitušova 8, časopisu Školák při ZŠ
V. Košaře a časopisu Déčka DDM
Ostrčilova.
Dětská média v Lomnici
Radio Kulíšek přispívá prostřednictvím svých redaktorů ke zvukovým
výstupům, dětská televize mapuje
situaci s televizním štábem
a redaktoři dětského časopisu
Volňásek zpracovávají rozhovory
a reportáže přímo z terénu.

M jako Miliónová soutěž
Pokud rádi soutěžíte, mohli jste
vyhrát jednu ze sladkých cen
v Milionové soutěži na Dětském
ostrově. V dětské soutěži nešlo
o peníze, ale o balíček čokolády, na
jejímž obalu je vytištěna stará
stokoruna. Otázky byly z oblasti
sportu, divadla, přírody
a z pohádek.
DTA

M jako Mladá Boleslav
Největším lákadlem pro návštěvníky Bambiriády v Mladé Boleslavi
byla jistě keltská vesnice sdružení
Keltoi s ukázkami řemesel. Ale
i ostatní aktivity stály za to:
čajovna, výroba recyklovaného
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Mladá Boleslav

papíru, lezení na skály, lanovka,
vesnice, soutěže, hry, kreslení,
ukázky hasičské techniky či bojového umění Taekwon-do, ringo
a mnohé další.

N
NÁMOŘNÍCI
Členové posádky lodí získávají hodnosti podle zkušeností – od nejmladšího
plavčíka přes lodní důstojníky až po kapitána.

N jako nápad
Bambiriáda je krásný nápad. Děti
a mládež konečně vidí také aktivní
formu trávení volného času. Neleží
se jen u televize, nesedí se u počítače či na nějakém jazykovém
kurzu. Mladý člověk se může vydovádět na vodě, na hřišti,
v přírodě… Dítě potřebuje kromě
televizních hrdinů a spolužáků
také kamarády. Bambiriáda je
nasměrovává do míst, kde kamarády mohou nalézt. Sdružení dětí
a mládeže umožňují dětem prožívat
shodná dobrodružství jako zažívali
např. Hoši od Bobří řeky či legendární Rychlé šípy. Možná, že právě
dobrodružné knihy a vůbec knihy
pro mládež mi zde trochu chyběly.
Nevadí. Snad příště. Už musím
končit, děti se mi vracejí ze
skautské opičí dráhy a jdeme na
Palubu, do říše deskových her...
Menhart

N jako novinář
PojPte si s námi hrát na novináře!
Bambiriáda 2001 nabízí všem
dětem, které zajímá novinařina,
jedinečnou šanci, jak si vyzkoušet
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své schopnosti a třeba se i stát
pravidelným dopisovatelem novin,
rádia či televize. V médiastanu na
Střeleckém ostrově v Praze se
můžete zapojit do výroby
Bambiriádních novin, rozhlasového, televizního a internetového
zpravodajství nebo rovnou napsat
příspěvek do speciální přílohy
http://www.idnes.cz/bambiriada
(www.iDnes.cz/bambiriada). Stačí
si v mediastanu sednout k některému z připravených počítačů
a začít psát.
Slávek Hrzal (DTA)

N jako noviny
Bambiriádní noviny vycházejí
v Praze každý den od 24. do 27.
května 2001. Dostat je můžete
zdarma v mediastanu na
Střeleckém ostrově.

Ostrava
v hornickém muzeu.
Zajímavosti? Byla zde ke shlédnutí
a vyzkoušení spousta ukázek
– bojová umění, módní přehlídky,
vystoupení pěveckých sborů, autogramiáda, čajovna, lanovka,
pramice a kánoe, večerní táborák
s programem a spousta dalších
přitažlivých činností.
Hasiči předvedli hašení hořícího
auta, ve stánku Policie ČR si děti
mohly vyzkoušet dopravní situace
či laserovou střelnici.
O sobotní Bambiriádě dokonce
složili návštěvníci z PS Stezka
báseň, z níž je následující ukázka:

O

OBŠÍVKA
Obšívku boků dřevěných lodí tvoří prkna přibitá
na žebra a utěsněná
koudelí zalitou
smolou. Dnes jsou
menší čluny laminátové, velké zaoceánské lodi ocelové.

O jako obři
V zemi obrů se ocitli návštěvníci
Bambiriády v pražské expozici
Asociace turistických oddílů
mládeže A-TOM na Dětském
ostrově. Obr Eliška, jeho obří
brašna, a (pardon) obří žrádlo, obří
hořce, obří kolo, obří deskové hry,
obrhrad…

Ostrava

O jako Ostrava

Praha

Bambiriáda v Ostravě se uskutečnila na výstavišti Černá louka, na
Landeku, částečně i v ZOO,

Díky všem, kteří si s dětmi hráli,
potěšili se velcí i malí.
Puntík tomu všemu dala
pouT na Černé louce.
Krásné výstavky,
a soutěže v pavilonech ještě, že se tu nejezdilo na slonech.
Ale i bez toho to byla
skvělá oslava
a tak aT žije Ostrava.
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P

PLACHTY
Bez nich si nelze představit přes pět tisíciletí
dlouhou historii mořeplavectví. Plachty mají i své
malebné názvy:
královská, brámová,
stěhovka, kosatka,
létavka…

P jako Paluba
Na Střeleckém ostrově se prezentuje i hodně známý klub deskových her Paluba. Uchovává asi 8090 deskových her, přičemž téměř
desítku jich představil ve svém
stanu. Návštěvníci si mohli zahrát
například Go, Othello, Junglespeech, či jen postavit vysokou věž
z dřevěných špalíčků. Pokud
někoho tyto netradiční hry zaujaly,
získal kontaktní adresu, kde se
hraje týden co týden.
Dyd, agentura SAN

P jako parník
Parník Malše je tradiční bambiriádní doprava mezi Dětským
a Střeleckým ostrovem – krátká
cesta z Dětského na Střelecký
ostrov, zpět dlouhá cesta. Jízda
trvá zhruba 20 minut, loP bude
jezdit celý den bez přestávky,
orientační čas odjezdu bude
nastaven na hodinách u přístaviště. Jízda zdarma, pořadatelé
mají přednost.

Praha

P jako pevnina
Bambiriáda je nejen na ostrovech.
S Bambiriádou je spojena
i možnost navštívit některá
pražská muzea či jiné instituce.
Volné či zvýhodněné vstupy platí
po předložení „vstupenky“ získané
na Bambiriádě například na těchto
místech:
Botanická zahrada Na Slupi,
Letecké muzeum Kbely,
Muzeum hl. města Prahy,

Muzeum Policie ČR,
Muzeum voskových figurín,
Národní muzeum,
Lobkovický palác,
Náprstkovo muzeum,
Národní technické muzeum,
Planetárium Praha,
Pražská botanická zahrada.

P jako Plzeň
V Plzni Bambiriáda probíhala na
různých místech i v okolí městra
– v Mlýnské Strouze, Štruncových
sadech, Středisku volného času
dětí a mládeže Pallova 19,
a dokonce v podhradí a na hradu
Radyně.
Ze zajímavostí stojí za zmínku
například soutěž o nejrychlejšího
skladače puzzlí, hra Napříč
Bambiriádou, keramické dílny,
přírodní ateliér, malování na
kameny, večerní discomaraton či
střelecká soutěž Viléma Tella.
Proběhl také boj o putovní pohár
Bambiriády v ringu ve třech kategoriích, a v bazénu Slovany
„Mokré dopoledne” pro žáky 7. tříd
ZŠ.
V podhradí Radyně byly k vidění
ukázky historických řemesel, historický šerm a divadlo a prezentace
jednotlivých sdružení.
Plzeňští měli letos problémy
s internetem, a tak po dobu
Bambiriády byli poněkud odříznuti
od ostatního bambiriádního světa.

Praha

z ostrova na ostrov parník. Další
možnosti měli návštěvníci v mnoha
muzeích, kde byl vstup zdarma
nebo se slevou.

P jako počasí
Spojený poradní sbor rosniček
Bambiriádního souostroví uvádí
pro Střelecký a Dětský ostrov
a přilehlé vodstvo na čtvrtek 24.
května tuto předpověP počasí:
sluníčko, bez mráčku, lehký
větřík, 22 schůdků nahoru po
žebříčku k panu Celsiovi.

Praha

P jako Praha

P jako Prima děti

Pražská Bambiriáda tradičně obsadila sousedící vltavské ostrovy
– Střelecký a Dětský, kde se představila snad všechna celostátní
sdružení dětí a mládeže. Malé
návštěvníky lákala tradiční lanovka
České tábornické unie, Indiánská
vesnice, opičí dráha Junáka, po
řece se proháněly rafty Pahfinderů,
kanoe Kondorů a Pionýrů, A-TOM
měl pohádkovou zemi obrů…
O mnoha pražských atrakcích se
dočtete pod jinými písmenky naší
bambiriádní abecedy. Ze Smíchova
jezdil k ostrovům Bambibus,

Jsou samostatná dobrovolná organizace, jejíž činnost spočívá v telefonní lince pomoci chronicky
nemocným dětem a jejich
maminkám – zejména dětem
s potravinovou alergií, celiakií,
ekzematiky, které většinou ani
nemají na koho jiného se obrátit.
Hlavní přínos spočívá v individuálním přístupu ke každému, kdo
zavolá. S dětmi se jedná naprosto
normálně, hlavní je nedat jim
najevo, že jsou jiné, aby si ani ony
nepřipustily, že jsou nemocné.
Na stánku byl k vidění elektrický
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„pekař BéPa“, který dokáže upéct
bezlepkový chléb, a konala se
ochutnávka džusu Kubík, který
vyhovuje jak alergikům na potraviny (lepek, mléko, vejce...), tak
cukrovkářům.
Největší problém ale zůstává podle
názoru představitelky organizace
v neinformované veřejnosti.
Činnost Prima dětí vyvrcholí
dětskými tábory od 5 do 15 let..
Dos, Klára Doubková, agentura SAN

R
RYBY
Jsou stálými
průvodci lodí
a také hlavní
obživou námořníků.

R jako raft
Klub Pathfinder představil na
Bambiriádě jednu ze svých aktivit,
kterou je brázdění vody na raftech.
Toto sdružení se zabývá širokým
spektrem zájmové činnosti pro
děti, a+ už jsou to tábory, víkendové akce, tématické besedy,
pěstování turistiky – pěší i vodní
a mnoho dalších. Rafty, které
vystřídaly kanoe, se zabývají již
delší dobu a jezdí s nimi především
na jaře na řeky jako je Sázava,
Vltava a Labe. Jízda na raftech je
pro děti bezpečnější a je na nich
velká legrace. V létě využívají rafty
spíše k rekreačním jízdám. Klub
má oddíly po celé ČR.
Dyd, agentura SAN

Praha

R jako rozhovor
Pořadatele ostravské Bambiriády
ing. Mojmíra Nováčka jsme se
zeptali:

12

Jak dlouho trvaly přípravy?
„Řadu měsíců. První nápad, že
bychom tuto akci mohli pořádat,
vznikl už na podzim a štáb se začal
scházet od ledna.“
Máte nějaké veselé historky ze
shánění sponzorů?
„Těch je mnoho, a bohužel až na
jednu jsou se špatným koncem,
takže mám pouze jeden sponzorský
dar. Víc sponzorských darů se
bohužel sehnat nepodařilo.“
Jste spokojen s průběhem akce?
„Já jsem zatím spokojen. Vzhledem
k tomu, že to děláme prvně,
dochází tady k nejrůznějším organizačním přesunům, ale nicméně
to zatím zvládáme. Moc rozčilených
lidí tady zatím není.“
Markéta Kotalová

S
SEXTANT
Je důmyslný přístroj
k určování zeměpisných
souřadnic zaměřením
nebeských těles. Jeho
předchůdcem byl kvadrant,
předtím astroláb, a ještě
dříve kompas a olovnice.

S jako statistika
Kolik bylo účastníků?
Celkem se Bambiriády zúčastnilo
ve všech městech přes 113 600
lidí. Číslo udává počet rozdaných
volných bambiriádních vstupenek.
Skutečný počet je asi mnohem
vyšší, protože ne každý z účastníků
si tuto vstupenku od pořadatelů
vzal a na jednu vstupenku chodily
děti opakovaně i několik dnů.
Nejvyšší návštěvnost byla v Praze –
přes 32 000, v Brně téměř 20 000,
v Ostravě více než 16 000 návštěvníků.

Velkou oblibu si na lomnické
Bambiriádě bezesporu získala strašidelná jeskyně, kterou připravili
pro její účastníky pořadatelé ve
sklepení bývalého zámečku
Živnodům. Nejenom děti, ale také
dospělí si mohli vyzkoušet orientaci
a překonat strach v naprosté tmě
pouze za mihotavého svitu svíček
na zhruba sto metrů dlouhé trase.
Josef Svoboda, Mediastan Lomnice

Hrst čísel z Prahy:
Čtvrteční první den pražské
Bambiriády navštívilo Dětský
a Střelecký ostrov asi 6000
zájemců, v pátek mělo stejný
nápad stejné množství lidí.
Bambiriádní noviny vyšly ve
čtvrtek i v pátek v nákladu 2000
výtisků a jsou beznadějně rozebrány, v pátek brzo odpoledne už
bylo vydání téměř pryč.
Prozatím bylo v tiskovém centru
akreditováno 34 novinářů.
LoP Malše, která pravidelně kyvadlově zajiš+uje dopravu mezi
Střeleckým a Dětským ostrovem
během jednoho bambiriádního dne
uskuteční v průměru celkem 40
jízd (20 jedním směrem).

S jako středověk

Š jako školní internet

Na libereckou Bambiriádu dorazil
i středověk. Rytíři Lužických
hvozdů z České Lípy rozložili svůj
stan a kuchyň a hned o sobě dali
vědět. Nejprve se Výstavištěm
rozlehla rána jako z děla. A hned
nato se strhla šarvátka. Stateční
muži bojovali kordy i dřevěnými
tyčemi, hašteřivé dámy tasily proutěná koš+ata. Vše ale dobře
dopadlo. Malé šlechtičny potom
všem předvedly, že se středověk
uměl i bavit a především tančit.

S předstihem před konáním
Dětského sněmu na Bambiriádě
v Ostravě jsme oslovili přes školní
časopisy ostravskou školní mládež
s otázkou: Máš možnost používat
internet? Kde? Jak často? K čemu
internet využíváš nejvíc? Z dosud
doručených 488 odpovědí (4
školy+DDM) zhruba polovina
internet používá – z nich však
pouze 4, slovy č t y ř i (!!!) děti ve
škole.
Déčko, DTA

S jako strašidelná jeskyně
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T

U
TROJZUBEC
Je odznakem boha moří,
který se u starých Řeků
nazýval Poseidon,
u Římanů Neptun.

T jako táborák
V sobotu večer se v areálu hornického muzea v Ostravě v rámci
Bambiriády rozzářil táborák.
Všichni si zazpívali Červená se line
záře a poté už začalo pásmo
scének od oddílu Ostravská čtyřka
prokládané písničkami a hrami od
ostatních oddílů. Po celou dobu
byli na místě přítomni hasiči, kteří
hlídali, aby se oheň nerozšířil kvůli
případným výronům metanu
z podzemí.

Ostrava

T jako tradice
Bambiriáda 2001 je pokračováním
tradice setkávání organizací dětí
a mládeže.
V minulých letech akce pod názvy
Hrad patří dětem v roce 1998
a Bambiriáda ´99 proběhla pouze
v Praze, loni se Bambiriáda 2000
uskutečnila již v osmi městech,
letos se rozšiřuje i do dalších měst
ČR. Loňského ročníku se zúčastnilo 100 000 návštěvníků, letošního 113 000.

UZLY
Uzly musel
perfektně ovládat
každý plavčík. Co
kdyby mu odplul
špatně uvázaný
člun?

U jako Usnesení Dětského
sněmu v Praze:
Postavení dětí a mládeže
a podmínky pro jejich rozvoj
považujeme za nutné upravit
samostatným zákonem, který
bude zakotvovat:
1) Povinnost obcí všestranně
podporovat volný čas dětí
a mládeže. Přispívat na tuto
činnost zejména formou grantů.
Každoročně vydávat výroční zprávu
o mládeži.
2) Úkol obcím zajiš+ovat dostatek
prostoru pro veřejná hřiště
hlídaná dospělou osobou, udržovaná nebo vytvářená v rámci alternativních trestů. Poskytováním
služeb zajistit prostředky na
údržbu a plat správce.
3) Povinnost obcí poskytovat neziskovým organizacím pracujícím
s dětmi klubovny nebo prostory
pro volnočasové aktivity.
4) Povinnost informovat o Úmluvě
o právech dítěte ve škole i mimo ni
a současně povinnost informovat
o povinnostech dětí.
5) Podporu setkávání zástupců dětí
a mládeže s představiteli obcí,
krajů a parlamentu.
6) Podporu obecních a krajských
zařízení pracujících s dětmi
a mládeží ve volném čase, podporu
zařízení zprostředkující mezinárodní výměny dětí a mládeže.
7) Povinnost škol, školských zařízení a obcí zpřístupnit počítačové
učebny připojené na Internet,
tělocvičny, hřiště a sportoviště
v odpoledních hodinách.
8) Stanovení adresných příspěvků
sociálně slabším rodinám určených
na zájmové aktivity dětí a mládeže.
9) Povinnost věnovat pozornost
otázce šikany ve školách.
10) Snížení hranice trestní odpovědnosti na 13 let, pro tyto
delikventy zřídit ústavy a nápravu

řešit zejména veřejně prospěšnými
pracemi.
11) Stanovení pravidel pro práci
vedoucích s dětmi, stanovení
povinnosti základních vědomostí
vedoucích a stanovení pravidel pro
výběr vedoucích podle oboru.
Vedoucí musí chránit děti před
negativním působením.
12) K dovolené, kterou pracující
mají, určitou dobu navíc (například 14 dní). Tu by zaměstnanci
mohli využít k:
- získání kvalifikace pro práci
s dětmi a mládeží,
- zájezdy a pobyty s mládeží,
- mezinárodní stáže, semináře,
projekty,
- tábory a jiné činnosti týkající se
práce s mladými lidmi nebo
i vedení kroužků.
13) Zpřísnění podmínek pro delikventy v ústavech, aby se napravili, ne zhoršili. Přísnější reakci na
kouření, fetování.
Jiří Peterka v. r. ,
předsedající Dětského parlamentu

Praha

V

VLNY
Na na malých vlnkách se lodě pohupují, větší vlny
se přelévají přes palubu, a ty největší za bouří
jsou postrachem i otrlých námořníků.

V jako vandr
Česká tábornická unie, Osada
Jizerských hor a Ochránci
Jizerských hor v rámci liberecké
Bambiriády uspořádali vandr po
zajímavých místech Jizerských hor
určený pro kluky i pro žáby, pro
dědky i pro báby – Démanty žulového vrchu.
Petra Handlířová

13

B A M B I R I Á D A 2001

V jako vláda
Rozhovor s předsedou Úřadu
vlády České republiky Karlem
Březinou:
V čem vidíte přínos akcí jako je
Bambiriáda 2001?
Jsem přesvědčen o tom, že takovéto akce prezentují to, co dokaží
lidé ve svém volném čase připravit
pro děti, i to, jakým způsobem jsou
schopni organizovat obdobné záležitosti. Jde o takový festival, kde se
člověk může setkat právě s takovýmito aktivitami a věřím, že když
sem přijdou rodiče se svými ratolestmi, tak tady najdou možnosti,
jak je ve volném čase zaměstnat.
Tudíž tu je prostor, aby se nám
děti nepotulovaly po ulicích, ale
aby byly organizované.
Myslíte si, že dětem tato akce
prospěje třeba v tom ,že se budou
více hlásit do různých klubů, oddílů
a podobně?
Zajisté ano. Už tím, že se akce
rozrůstá každým rokem o další
města, a to samozřejmě přispívá
k tomu, aby se více dětí našlo
například v zájmových kroužcích.
Petr Langer, agentura SAN
(kráceno)

Další akce, na kterých se Junáci
spolupodílejí, jsou například
S.O.S Kosovo, Betlémské světlo
(rozvážení světla z Betléma),
nadace Kapka Naděje a Květinový
den.
Junák má dlouhou tradici a jeho
oddíly je možné najít po celém
světě.
Ela a Mct

Sdružení Junák, které se také
prezentuje na Bambiriádě, pořádá
akci „víčka“, která probíhá od 1.
dubna do 30. června po celé
republice.
Skauti, ale i ostatní lidé sbírají
víčka od PET lahví, které později
firma přetaví v komponenty
dětského hřiště (lavičky, klouzačky,
domečky...). Pokud se chce někdo
připojit nebo se dozvědět více informací, nejvýhodnější spojení je
internetová adresa:
www.skaut.cz/vicka, kde zájemci
najdou i seznam sběrných míst.
Cílem celé akce je ukázat, že
i z relativně malých a nepotřebných věcí lze udělat věci velké
a užitečné.
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WINDSURFING
Je to mladý sport, vznikl
v 70. letech v USA.
Jednoduchý plovák
s plachtou ovládá stojící
člověk.

V jako veteráni
Kolona tří historických vozidel
startuje svoji propagační jízdu
v 9.00 hodin z Mariánského
náměstí v Českých Budějovicích
a navštíví s pozvánkami na
Bambiriádu postupně několik
základních škol. Osádku hlavního
vozidla, historického a restaurovaného autobusu RTO z 50. let, tvoří
žáci Školy a školského zařízení pro
nedoslýchavé a sluchově postižené
děti a mládež v Českých
Budějovicích a děti – členové
občanských sdružení, které se
podílejí na organizování
Bambiriády v Českých
Budějovicích.
Na realizaci jízdy se podílejí ČSAD
Jihotrans České Budějovice, Policie
ČR a rádio Faktor.

V jako virtuální

V jako víčka

W

Dnes už nemusíte psát papírové
dopisy nebo chodit do reálného
oddílu. Věřte, nevěřte, ale dnes to
jde už i virtuálně. Stačí vyhledat na
netu www.seznamka.ekamarad.cz,
stránku pro kamarádství dětí
pomocí dopisování přes emaily.Nebo virtuální oddíl informatiky:
http://virtualni.oddil.zde.cz Tyto
stránky se věnují bezpečnosti dětí
na internetu, na http://icd.zde.cz
najdete rozcestník zajímavých
stránek. Přesto věřím, že virtuální
večeře se tak rychle nedočkáme
a že je dobré potkávat kamarády
i v prostředí skutečného života.
Snílek, Agentura realistického snění

V jako vodní hrátky
Byly určeny v Chomutově pro
všechny zájemce ze středních škol
regionu. Desetičlenné mužstvo
z řad studentů si najde patrona
týmu (sportovec, politik, umělec,
ředitel či pedagog školy ... ).
Společně pak projdou celou řadou
soutěží a her. Všechny soutěže jsou
pojaty hravě a zábavně, jedná se
o odreagování jak studentů, tak
pedagogů.

W jako Werichovci
Sdružení Werichovci bylo založeno
před 10 lety na Moravě, ale časem
se rozšířilo do všech koutů naší
země. Ačkoliv by se mohlo zdát, že
toto sdružení se zabývá pouze
činností dospělých, na Bambiriádě
se prezentuje i jako sdružení pro
děti. Zeptali jsme se paní Evy
Gutové, jaké akce pořádají pro
děti: „Tábor, ale i ten je s dospělákama. Další konané akce nejen pro
děti jsou Čochtanova Třeboň a na
Kampě slavíme Mezinárodní den
srandy.“
Ela, agentura SAN

Y
YACHTING
Není sportem jen pro milionáře – patří sem veškeré
malé sportovní plachetnice,
které jsou znovuzrozením
plachet na jezerech i na
mořích.

Y jako YMCA
Na Bambiriádě nás zaujalo sdružení s trochu zvláštním názvem
YMCA. Je to křes+anské sdružení
mladých lidí. Do YMCY mohou
chodit i nevěřící lidé. Znakem
YMCY je rovnostranný trojúhelník,
který vyjadřuje, že YMCA prostřednictvím svých programů usiluje
o rozvoj celého člověka – těla, duše
i ducha. YMCA nabízí: Mateřská
centra, centrum pro mládež, oddíl
Ko+ata, tábory a mnoho dalších
zajímavostí.
DTA, MEDIAstan Praha
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Z jako zvon

(93) není členem žádného dětského
sdružení. Naše nabídka tedy padá
na úrodnou půdu… Velké číslo,
Od začátku letošní Bambiriády je
a to 57 znamená počet dětí, které
snad nejčastějším zvukem rozléhajsou členy nějakého oddílu. Možná,
jícím se po obou ostrovech
že se děti o Bambiriádě dozvěděly
– lodních palubách zvuk lodního
ZVON
ve svých organizacích a zcela jistě
zvonu z kapitánského můstku.
zde objevily inspiraci pro činnost
Lodní zvon oznamoval
Téměř nepřetržitý zástup dětí stojí
svého základního článku (oddíl,
námořníkům hodiny.
v řadě, aby mohly vystoupit na
družina…).
kapitánský můstek a aspoň na
Vyzvánění bylo doplněno
3) Viděl jsi na Bambiriádě
chvilku si zatočit kormidlem
voláním, ohlašujícím
nějakou činnost , které by ses
Bambiriády
a
lodním
zvonem
především střídání hlídek.
chtěl věnovat ?
oslovit přítomné na palubě.
Zde nás zajímalo, jestli Bambiriáda
oslovila děti natolik, že by se
některé z činností zde představených chtěly věnovat ve svém
volném čase. ANO zaznělo 60x.
Krátce před Bambiriádou se přihoJedná se o více než třetinu dětí na
dila taková nepříjemná věc. Na
Bambiriádě! 90 dětí odpovědělo
Střeleckém a Dětském ostrově
NE. Možná, že zde byla špatně
ztroskotaly dva velké námořní
formulovaná otázka, měli jsme ji
koráby, které se zabořily do země
položit pouze dětem, které do
a zbyly z nich jen stěžně s plachžádného sdružení nechodí, nebo+
tami a kapitánský můstek
děti, které jsou členy nějakého
s kormidlem a s lodním zvonem.
sdružení, již mají vybráno …
Všechno zlé je však k něčemu
4) Dokážeš si představit
dobré – dětem tyto koráby slouží
Bambiriádu i na jiném místě
k zábavě během Bambiriády.
v Praze?
Neustále vyzvánějí lodním zvonem
Celkem 49 dětí odpovědělo ANO
na kapitánském můstku a za
a 101 dětí řeklo NE. Tak to je
otáčení kormidelním kolem se
oříšek pro pořadatele Bambiriády
zkoušejí vžít do pocitů kapitána
2002 – jak se s tímto a zároveň
lodi.
s potřebnou změnou umístění
Jiří Peterka, SAN
Bambiriády vyrovnají. Celá řada
dětí v této otázce odpověděla i na
nevyřčenou otázku, jestli přijdou
Praha příště. Odpovědí bylo nadšení
s kterým děti vyjmenovávaly
Na malé návštěvníky Bambiriády
důvody, proč se jim líbí na ostrov Praze jsme se obrátili se čtyřmi
vech, a zejména ti starší se pokoudotazy, které jsou důležité pro
šeli jmenovat místa, kde by
hodnocení Bambiriády i pro budoucBambiriáda mohla být příště.
nost příštích ročníků této významné
Zpracoval Pavel Hofrichter
akce. V průběhu neděle 27. 5. 2001
Praha jsme oslovili 150 dětí školního věku.
Výsledky jsou zajímavé:
1) Po kolikáté jsi na Bambiriádě ?
Tímto dotazem jsme chtěli zjistit,
Zpravodaj ČRDM o výchově
Hlavním prostorem Bambiriády ve
jestli na Bambiriádu přicházejí
a
využití volného času dětí
Zlíně bylo náměstí Míru.
stále noví zájemci o aktivní využití
a
m
ládeže
Za maskota byl pořadateli nakonec
volného času, a jestli se nám děti
Registrace
Ministerstvem kultury: MK ČR 8135
zvolen dikobraz, který se objevil
vracejí. Ze stopadesátky dětí byla
Tematická skupina 13A/A8, ISSN 1212 - 5016
i na poutačích a plakátech.
pětina na všech Bambiriádách.
Podávání novinových zásilek povoleno Českou
Mezi aktivitami, které si mohl
Přesně 31 dětí navštívilo tři
poštou, s.p., odštěpný závod Přeprava, č.j.
každý vyzkoušet, jmenujme soutěž
ročníky. Podruhé na Bambiriádě
1259/99 ze dne 29. 3. 1999
Cesta za tomáckým tolarem,
bylo 49 dětí a poprvé 70 dětí, což je
Redakce: Mgr. Martin Bělohlávek, Michala
rafting, deskové hry, ekologii,
téměř polovina. Z toho se dá
Rocmanová ak. mal., Jakub Kořínek
malování keramiky, modelové koleusuzovat, že akce má stálé
jiště, hudbu, tanec, monstrum
návštěvníky, kteří se rádi vracejí,
Adresa redakce:
z PET lahví, bojové umění, kamínale zároveň také přitahuje velkou
Česká rada dětí a mládeže
kovou dílnu, netradičně z papíru,
cílovou skupinu „nových“ dětí.
Senovážné náměstí 977/24, 116 47 Praha 1
pódiová vystoupení, piškvorky,
2) Chodíš do nějakého oddílu,
tel: 02/24102209, fax: 02/24102541
léčivé rostliny, koloběžkový závod,
klubu, dětského sdružení ?
e-mail: archa@adam.cz
drátěné šperky, kolo štěstí, hrátky
Zde tazatelé vysvětlovali rozdíl mezi
IČO: 68379439
s korálky, lanovku, mažoretky,
dětským sdružením a mezi jinými
Grafická úprava DTP LOTOS
středověký stan, astronomy, diskoaktivitami (např. fotbalový oddíl).
Vychází 10x za rok
maraton, hasičskou techniku…
Většina dětí, účastníků Bambiriády

Z

Z jako ztroskotání

Z jako závěr

Z jako Zlín
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Z jako znova - za rok zas!
Letošním ročníkem Bambiriáda
nekončí!!!
Česká rada dětí a mládeže
s jejím pořádáním příští rok
určitě počítá, a většina regionálních organizátorů také.

Hned na slavnostní zahájení Bambiriády 2001 v Praze se přišly podívat
významné osobnosti. Zleva zástupce pojiš+ovny Generali Ing. Petr Hájek,
náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy PaedDr. Ladislav Malý,
ministr obrany Ing. Jaroslav Tvrdík, ministr vlády Ing. Karel Březina.
Program zahájila předsedkyně ČRDM Ing. Jana Vohralíková.

Každý představil to, co uměl. A tak
byly k vidění mažoretky (Lomnice
nad Popelkou) i folklorní soubory
(Brno).
Výhodné bylo vtáhnout do činnosti
i diváky (Chomutov), nebo představit průřez své činnosti fotografiemi (Ostrava).

Celostátní sponzoři a mediální partneři Bambiriády 2001:
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Jak vidí budoucnost Bambiriády
ředitel Centra volného času
Lužánky z Brna Milan Appel?
„Nad organizačními záležitostmi
převažuje to pěkné, tato akce za to
stojí a věřím, že se do ní pustíme
i v roce 2002.“
Přidáte se také ve vašem městě?

