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ÚVODEM

PPřřeedd ooffiicciiáállnníímm ssttaarrtteemm BBaammbbiirriiááddyy
jjssmmee vvyyzzppoovvííddaallii mmííssttooppřřeeddsseedduu
ČČRRDDMM aa hhllaavvnnííhhoo „„bbaammbbiirriiááddnnííhhoo
vviinnííkkaa““ MMaarrttiinnaa BBěělloohhlláávvkkaa..

Slovo Bambiriáda se už zařadilo do
běžného slovníku a každý ví, co si
pod ním představit. Není to však
ještě tak dávno, kdy se lidé ptali,
co to je, co to znamená. Můžeme
tedy připomenout, kdy a za jakých
okolností se toto slovo „narodilo“?

Pojmenování Bambiriáda vzniklo
začátkem roku 1999, kdy jsme
hledali nové označení akce, která
již měla svoji tradici, ale název byl
velmi dlouhý (Festival sdružení dětí
a mládeže a DDM). Dnes již vžité
zvukomalebné pojmenování bylo
nejdříve kritizováno, ale ukázalo
se, že jsme udělali správně.
Můžete jako hlavní představitel

celého bambiriádního dění vysvětlit
význam této akce a říci, v čem se
liší od akcí podobných, jako napří-
klad veletrhu volného času Fantasy
či oslavy Mezinárodního dne dětí?

Krátce popsat význam akce není
tak úplně jednoduché, protože se
pohybuje v několika rovinách, ale
pokusím se o to. Nejvýznamnější je
skutečnost, že na jednom místě
v jednom čase je možné jak „před-
stavit se“, tak seznámit se
s nabídkou na aktivní využití
volného času - to je pro děti
a rodiče. A zde je hned první rozdíl
mezi Bambiriádou a třeba Fantasy
- což je veletrh pro volný čas
a nepochybně tam lze získat tipy
na využití volného času, ale asi jen

málokterá rodina se dvěma dětmi
si koupí člun za více než milión
korun, aby mohla svůj volný čas
využít pojížděním po vodních
plochách naší země. Bambiriáda
přináší opravdu jiné nabídky.
Věřím, že pro rozvoj a výchovu dětí
zajímavější. Nezanedbatelnou se
ukazuje i možnost setkávání jedno-
tlivých sdružení, vzájemná inspi-
race, diskuse. V konečné fázi není
možné přehlédnout ani společen-
skou rovinu Bambiriády. Proto asi
roste zájem pořadatelských měst,
protože třeba Bambiriády v Krnově,
Lomnici nad Popelkou a v dalších
místech uvedly do pohybu doslova
celá města. Komu jinému se to
podařilo? A ještě připomínám mezi-
národní rozměr Bambiriády - kdy
po loňském setkání zahraničních
partnerů České rady dětí
a mládeže má Bambiriáda dnes již
rozměr přesahující Českou repub-
liku a naši zahraniční partneři se
nechali inspirovat.
A ještě k vaší otázce, jak se

Bambiriáda liší od oslav
Mezinárodního dne dětí. Nechci
nijak snižovat MDD jako významný
den ani Bambiriádu povyšovat nad
akce s ním spojené. Naopak,
myslím si, že aktivit pro děti nikdy
nebude dost. Bambiriáda je však
záležitost, která má určitá pravidla.
A nelze jakoukoli akci pro děti
nazvat Bambiriádou jen proto, že je
to zajímavý a dnes již opravdu vžitý
pojem. Akce Bambiriáda s sebou
totiž nese jasně pojmenované
nároky na organizátory i povin-
nosti, které se váží k ČRDM (jako
hlavnímu pořadateli). Jde
o konkrétní povinnosti směrem
k (vnějším) partnerům akce (spole-
čenským, ekonomickým i medi-
álním), a tak pojem Bambiriáda
nelze jen tak uvolnit pro běžné

používání. Proto je vše také kryto
ochrannou známkou, která nám
dává jistá nezadatelná práva, ale
také další povinnosti.

Do startu letošní Bambiriády
zbývají už doslova hodiny. Je
všechno připravené?

Tradiční otázka, na kterou může
následovat pouze tradiční odpově?
- v tuto chvíli je vše připravené tak
jako pár hodin před akcí.
Bambiriáda uvádí do pohybu tisíce
dobrovolníků-organizátorů (během
přípravy i přímo na akci), kteří
musí připravit vše pro přijetí více
než sto tisíc návštěvníků. Myslím,
že se všude finišuje, v řadě míst
jde doslova o prestižní záležitost,
jak se „vytáhnout“, předvést -
v tom nejlepším slova smyslu. Já
jim všem moc a moc věřím, že jako
každý rok udělají vše pro úžasné
zážitky dětí a tím pro zdar celé
akce. A již nyní jim za to děkuji.
Děkujeme za rozhovor.

Slávek Hrzal

ZZ hhiissttoorriiee BBaammbbiirriiááddyy
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LETOS POČTVRTÉ

JJeeddee,, jjeeddee mmaaššiinnkkaa…… tak zní motto letošní
Bambiriády. A taky že ano, přesně v 11 hodin byl
v Praze na Letenské pláni za účasti 72 let starého
parního válce Mamut a bambiriádního ekovláčku slav-
nostně zahájen již 4. ročník Bambiriády. 

Kromě těchto dvou velikánů poctili zahájení svou
návštěvou i čestní hosté. Patřil mezi ně například
ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Eduard
Zeman a primátor hlavního města Prahy Jan Kasl. 

Jako první na zahájení zazpíval píseň Žluté tričko
sbor ze samých prvňáčků. Hned po něm pódium
obsadil Pepa Chmel - jeden z moderátorů Bambiriády.
Ten nejdříve představil všechny partnery, bez jejichž
pomoci by se tento festival nemohl uskutečnit. Jejich
loga najdete v areálu Bambiriády. A pak už přišla
řada na čestné hosty. První z nich, Jan Kasl, pozdravil
kamarádsky všechny účastníky i přihlížející
a zdůraznil důležitost akcí jako je Bambiriáda. Druhý
z hostů, pan ministr Eduard Zeman, připomenul

české světové prvenství v práci s dětmi a nabídce
volnočasových aktivit. Slíbil pomoc ministerstva všem,
kdo svůj volný čas věnují dětem. Dále vystoupil
zástupce hlavního partnera Bambiriády, pojišIovny
Generali, Petr Hájek. 
Jako poslední vystoupila na pódium předsedkyně
České rady dětí a mládeže, Jana Vohralíková. „Když se
řekne vlak, tak si každý vybaví dálku, poznávání
a nové věci. Doufám, že Bambiriáda umožní všem
poznávat nové věci,“ okomentovala předsedkyně
ČRDM motto letošní Bambiriády. 

Pak všichni hosté přiložili uhlí pod kotel historického
parního válce, který se rozjel po Letenské pláni svou
sedmikilometrovou rychlostí. Hosté ho následovali
bambiriádním ekovláčkem k pódiu, kde na ně čekala
další povinnost, předání nové ceny Přístav.

Letenská pláň v Praze spolu s dalšími místy po celé
ČR se tak na 4 dny otevřela nabídkám sdružení dětí
a mládeže a dětských domů pro volný čas.

Klára Doubková, Dětská Tisková Agentura, 
Jirka Peterka, eZavináč, foto Michal Moučka

ssllaavvnnoossttnněě zzaahháájjeennaa
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MMiinniissttrr šškkoollssttvvíí nnaa BBaammbbiirriiáádděě
Na zahájení Bambiriády již po
několikáte přišel ministr školství
mládeže a tělovýchovy Eduard
Zeman. Z celé akce byl velice
nadšen, hlavně z projíž?ky 
ekovláčkem, po níž nám poskytl
i malý rozhovor.

CCoo VVááss nnaa BBaammbbiirriiáádděě ttoolliikk
zzaauujjaalloo,, žžee jjssttee jjii ppooccttiill ssvvoouu
úúččaassttíí??
Bambiriádu nenaštěvuji poprvé,
přišel jsem, již když začínala.
Snažím se jí podpořit každý rok.
Zajímá mě totiž, jak se různá sdru-
žení prezentují. Hlavně mi jde o to,
že se zde objevují celostátní sdru-
žení a vedle nich ta menší, oblastní.

JJaakkýý mmááttee vvzzttaahh kk dděěttsskkýýmm ssddrruu-
žžeenníímm aa kk dděětteemm vvůůbbeecc??
Myslím si, že celkem dobrý. 22 let
jsem učil, vedl jsem celou řadu
kroužků a dětský vodácký oddíl.

NNeecchhcceettee ssee oobbččaass vvrrááttiitt ddoo
dděěttsskkýýcchh lleett aa vvyyzzkkoouuššeett ssii ttaaddyy nnaa

BBaammbbiirriiáádděě ttřřeebbaa nněějjaakkoouu pprroolléé-
zzaaččkkuu??
Třeba ano.

ptali se Jiří Kokmotos a Tereza
Valášková, Agentura SAN

NNáávvššttěěvvaa zz mmiinniisstteerrssttvvaa

Ministr školství společně s Martinem Bělohlávkem, jeho synkem, ředitelem odboru
mládeže Jindřichem Fryčem a tiskovou mluvčí MŠMT Vladimírou Al Malikiovou

Že by předsedkyně ČRDM Jana
Vohralíková ředitele odboru mládeže 
Jindřicha Fryče něčím zaskočila?

V popředí od leva ministr školství
Eduard Zeman, náměstek Ladislav
Malý a ředitel odboru pro mládež
Jindřich Fryč

foto Michal

Zdá se, že mezi „svými“ je Jindřich Fryč přece jenom nejspokojenější

Místopředseda ČRDM Martin
Bělohlávek to nejspíš „vyžehlil“.
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BAMBIRIÁDA MEZINÁRODNĚ

Ve dnech 23. – 26. května 2002
pořádala Česká rada dětí
a mládeže s podporou České
národní agentury pro program
Mládež již druhé mezinárodní
setkání zástupců mládežnických
organizací a národních rad
mládeže pod názvem „Setkání
v srdci Evropy“. Zúčastnilo se jej
15 mladých lidí z Německa, Polska,
Slovenska, Slovinska a České
republiky.
Setkání zahájil místopředseda
ČRDM Pavel Trantina ve čtvrtek
23. 5. odpoledne v Paláci YMCA,
kde účastníky pozdravila před-
sedkyně ČRDM Jana Vohralíková.
Po úvodním seznámení a předsta-
vení organizací účastníků se
rozběhla diskuse o právních
a finančních podmínkách práce
s dětmi a mládeží. Přítomní
porovnali situaci v jednotlivých
zemích a vyměnili si zkušenosti
z této oblasti. V méně formálních
diskusích pak pokračovali při
večeři.
V pátek dopoledne účastníci shlédli
výstavu „Střed Evropy okolo roku
1000“ na Pražském hradě, která
dobře ukazovala společný histo-
rický vývoj v této oblasti a vhodně
tak zapadla do programu Setkání.
Po obědě pokračovala jednání
v budově MŠMT, kde se jich
zúčastnil i ředitel odboru pro
mládež MŠMT Mgr. Jindřich Fryč.
S přítomnými pohovořil o státní
politice vůči mládeži v ČR. Další
diskuse se zaměřila na téma infor-
mací a možností přístupu mladých
lidí k nim. Účastníci připravili
seznam námětů a doporučení
k připravovanému internetovému
portálu Evropské komise pro
mládež. Večer se pak zúčastnili
kulturního programu pro pořada-
tele Bambiriády na Letné.
V sobotu 25. 5. dopoledne pokra-
čovalo Setkání návštěvou Dětského
sněmu v Senátu Parlamentu
ČR a následnou prohlídkou
Valdštejnského paláce. Celé odpo-
ledne pak měli účastníci
k prohlídce Bambiriády - navazo-
vali kontakty s našimi sdruženími
a také si vyzkoušeli některé akti-
vity. Není bez zajímavosti, že
němečtí účastníci vyjádřili zájem
přenést ideu Bambiriády na jejich
domovskou půdu, podobně jako
slovenská delegace už loni.
Při společné večeři v centru Prahy
bylo Setkání oficiálně zakončeno.

Neděli účastníci využili k dvou-
stranným setkáním, procházce po
Praze a k cestě domů.
Na závěr lze konstatovat, že se
Setkání vydařilo a že posloužilo
k rozvinutí mezinárodních

kontaktů i představení života
českých sdružení dětí a mládeže
a organizací pracujících s dětmi
a mládeží.

Marek Krajči
Pavel Trantina

SSeettkkáánníí vv ssrrddccii EEvvrrooppyy 22000022

SSeettkkáánníí vv ssrrddccii EEvvrrooppyy
Srdce Evropy je, jak jistě víte,
právě v Praze. Tedy v místě konání
Bambiriády. Již po druhé uspořá-
dala jako doprovodnou akci
Bambiriády ČRDM Setkání v srdci
Evropy, na které přijelo, stejně jako
vloni, jedenáct návštěvníků z cizích
zemí. Letos jsou to zástupci ze
států hlavně sousedních, vyjma
Rakouska. Jeden host je dokonce
až z dalekého Slovinska. Ten má
naše hlavní město zmapované
pomalu víc, než kdejaký rodilý
Čech. Jeho tatínek totiž dělá
v ČR diplomata. Ostatní, tedy
Němci, Poláci a Slováci, už v Praze

také byli a rádi se sem znovu
a znovu vracejí. Na Bambiriádě,
kde byli jako hosté po zavírací
době provedeni, se jim moc líbilo.
Většina mi odpověděla, že až to tu
zítra – jako část společného
programu znovu a za plného
bambiriádního provozu – navštíví,
zkusí si všechno, co půjde.
Přestože jsou dospělí ve věku od
osmnácti do pětadvaceti, budou si
prý zkoušet i věci, určené malým
dětem. Ptali se, kdeže je ta atrakce,
kde zvířata běhají ve stále se otáče-
jícím kolečku. Tak jsme vysvětlili,
že v kolečku běhají lidé, a že
zvířata jen apaticky sedí v klecích.
Hosté se baví hlavně anglicky, ale
postupně přicházejí i na další
společné jazyky. Hlavním účelem
setkání bylo seznámit hosty se
zdejší kulturou, a tak se dnes
odpoledne zastaví v Dětském
senátu, aby se s péčí o mládež
seznámili co nejdůkladněji.
Doufejme, že až nás navštíví, třeba
i neoficiálně, bude péče o mládež
ještě lepší, a třeba i srovnatelná
například s péčí německou. Tady
ale, jak se zmínili i hosté, záleží na
financích. No, uvidíme…

Klára Doubková, DTA

JJaakk oo nnááss ppssaallyy bbaammbbiirriiááddnníí nnoovviinnyy
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BAMBIRIÁDA A MÉDIA

VVee vvllaakkuu ii vvee vvzzdduucchhuu ((PPrraahhaa)) 
Návštěvníci pražské Bambiriády už
tradičně dostávají při vstupu do
areálu každý den čerstvé vydání
Bambiriádních novin (jednotlivá
čísla jsou ke stažení v dokumen-
tech serveru Adam.cz), ve kterých
se dočtou o tom, co všechno zají-
mavého mohou ten den prožít, či
o co minulý den přišli. Jen je při
práci na takovém zpravodajství
potřeba na chvíli zapomenout, že
tenhle redaktor má svou domov-
skou redakci v Dětské tiskové
agentuře, onen je zas z eZavináče,
z Rádia Domino nebo z agentury
SAN. V tom, že společné úsilí stojí
za to, se kluci a děvčata z praž-
ského mediastanu shodli v sobotu,
kdy tradiční tiskovou besedu
s významnými hosty Bambiriády
vystřídal seminář o práci malých
redaktorů. U rozhlasových mikro-
fonů, diktafonů, fotoaparátů i počí-
tačů se v Praze na Letné během
čtyř „bambiriádních“ dnů vystří-
daly téměř tři desítky zvídavých
kluků a děvčat. Za práci, kterou
odvedli, by se nemuseli stydět ani
dospělí novináři: dvě tiskové
besedy denně, rozhovory s význač-

nými návštěvníky Bambiriády
(primátor hlavního města Prahy,
starostové vyznamenaní cenou
Přístav, nejvyšší představitelé sdru-
žení, která se účastnila
Bambiriády), reportáže z jízdy
historickým vlakem, z koše horko-
vzdušného balonu, ankety…
Několikrát denně se areálem roze-
zněly rozhlasové zprávy media-
stanu připravované dětmi z inter-
netového Rádia Domino. A slyšet
nebyly pouze na Letné. Do svého
vysílání je zařadil i opravdový
rozhlas – Regina Praha.
Poslechnout si je můžete i vy.
Všech 18 vydání pražských bambi-
riádních zpráv naladíte snadno.
Stačí kliknout na www.bambi-
riada.cz/praha/audio.html.  

RRááddiioo LLiittiinnaa ((BBrrnnoo)) 
Po dobrých zkušenostech s prací
Mediastanu na pražské Bambiriádě
se postupně přidávají i další vlaš-
tovky. A tak si na www.bambi-
riada.cz/brno/audio.html můžete
poslechnout vysílání brněnského
bambiriádního rozhlasového studia
Rádio Litina (Lužánky, Informace,
Technika, Improvizace, Názory).
Jeho malé zpravodaje při loňské

Bambiriádě rozhlasová práce tak
zaujala, že se rozhodli pokračovat
i během školního roku (více viz
www.luzanky.cz/mamutik/litina). 

KKddyyžž zzaassppíí bbuuddííččeekk ((OOssttrraavvaa)) 
Svůj „pracovní“ kout na ostravské
Černé louce nalezli i adepti novi-
nářského řemesla z regionální
redakce Dětské tiskové agentury
působící při Domu dětí a mládeže
v Moravské Ostravě. Pilní redaktoři
byli vyzbrojeni bloky, tužkami,
diktafony a především visačkami,
které jim otevíraly dveře mnoha
míst i ústa účastníků Bambiriády.
Podařil se jim vskutku husarský
kousek – kromě třístránkových
letákových Bambinews, které
připravili pro návštěvníky
ostravské Bambiriády, se s jejich
články mohli seznámit také čtenáři
opravdových novin. V sobotu 25.
května 2002 totiž mezi 44 stranami
Moravskoslezského deníku patřila
celá dvoustrana právě jejich rozho-
vorům, anketám a reportážím
z Bambiriády! A to všechno i přes
poněkud nepříjemný sobotní start:
Centrální budíček v areálu
Hornického muzea, který měl
vzbudit i šéfa Mediastanu na

BBaammbbiirriiááddnníí mmeeddiiaassttaannyy

KK vveellkkéé aakkccii,, jjaakkoouu bbeezzeessppoorruu BBaammbbiirriiááddaa jjee,, ppaattřříí ttaakkéé ssdděělloovvaaccíí pprroossttřřeeddkkyy.. Žž ee jjíí zzddaalleekkaa nnee vvššeecchhnnyy vveellkkéé
aa „„ddoossppěělléé““ lliissttyy vvěěnnuujjíí ttoolliikk ppoozzoorrnnoossttii,, kkoolliikk bbyy ssii zzaasslloouužžiillaa?? JJee ttoo šškkooddaa,, aallee nněěkktteerrýýmm „„nnoovviinnáářřůůmm““ ssee ššppaattnněě
ppííššee oo ččeemmkkoollii ppoozziittiivvnníímm.. MMoožžnnáá ttoo bbuuddee ttíímm,, žžee ppoovvěěttššiinnoouu aannii nneettuuššíí,, kkoolliikk lliiddíí aa ccoo vvššeecchhnnoo ss dděěttmmii vvee
vvoollnnéémm ččaassee dděělláá,, ss jjaakkýýmmii pprroobblléémmyy ssee ččaassttoo ppoottýýkkaajjíí nnaappřř.. ppřřii hhlleeddáánníí kklluubboovveenn aa ttáábboořřiiššIž.. VV kkrráálloovvssttvvíí dděěttíí
zzvvaannéémm BBaammbbiirriiááddaa ssii dděěttii zzaa ppoommooccii ddoossppěěllýýcchh uummíí ppoorraaddiitt ss lleeddaassččíímm,, tteeddyy ii ss mmeennššíímm zzáájjmmeemm ssdděělloovvaaccíícchh
pprroossttřřeeddkkůů.. AA ttaakk jjeeddeenn zzee ssttaannůů mmnnoohhaa bbaammbbiirriiááddnníícchh mměěsstteeččeekk nneessee hhrrddýý nnáázzeevv MMeeddiiaassttaann.. PPěěkknněě ppoodd
jjeeddnnoouu ssttřřeecchhoouu ((pprroommiiňňttee,, ppllaacchhttoouu)) ttuu vvzznniikkáá ddííkkyy ssppoolleeččnnéémmuu úússiillíí kklluukkůů aa dděěvvččaatt zzpprraavvooddaajjssttvvíí rroozzhhllaassoovvéé
ii ppssaannéé.. 
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Bambiriádě Daniela „Dolfa“
Šenkýře v sobotu 25. května ráno,
zaspal. Zaspali i někteří členové
Dětské tiskové agentury. Tak se
stalo, že začali pracovat trochu
později. 

PPoommnněěnnkkyy ((ŠŠuummppeerrkk)) 
Nezaháleli ani malí novináři
v Šumperku, respektive novinářky,
ačkoli tam měla Bambiriáda letos
svou premiéru. Zpravodaj se
jmenoval Bambík a do jeho
redakce vyslala své zástupce sdru-
žení, která se šumperské
Bambiriády účastnila. Pod pseudo-
nymem „pomněnky“ zpravodaj
připravovalo devět redaktorek. Jak
se jim povedl, o tom se můžete
přesvědčit na
www.bambiriada.cz/sumperk/tisk.
html, kde jsou ke stažení všechna
čtyři čísla šumperského Bambíka. 

PS: Bambiriádních měst bylo
celkem 14. Pokud jsme nějaký
mediastan nezmínili, neberte to
osobně a napište nám o svých
zkušenostech. Rádi je také zveřej-
níme. Vše, co bambiriádní media-
stany vytvořily, si můžete prohléd-
nout na www.bambiriada.cz.

VVeellkkéé sseettkkáánníí mmaallýýcchh nnoovviinnáářřůů
((PPrraahhaa,, MMeeddiiaassttaann)) 
Ne náhodou naplánoval NICEM na
jedno Bambiriádní dopoledne
Setkání malých novinářů. Jde
o pravidelnou akci, která má
pomáhat profesnímu růstu malých
novinářských nadšenců. Na
setkání se účastníci mohou
pochlubit svými třídními, školními,
klubovými i jinými časopisy,
podívat se, co dělá „konkurence“
lépe, domluvit si vzájemnou spolu-
práci a výměnu materiálů. V nepo-
slední řadě je setkání příležitostí
vyzvědět něco od zkušených novi-
nářů.
Na bambiriádním setkání předsta-
vilo své mediální projekty Sdružení
amatérských novinářů, Rádio
Domino, Dětská tisková agentura,
eZavináč a mládež Českého červe-
ného kříže. Nejvíce času však
zabrala diskuse nad bambiriádními
novinami. Hodnotily se jednotlivé
materiály. Dospělí, kteří na
Bambiriádě fungovali v roli korek-
torů, upozorňovali na nejčastější
chyby. Témat k řešení bylo
mnohem víc, ale nebylo moc času.
Děti měly před sebou spoustu
povinností – zajistit zpravodajství
pro bambiriádní web, bambiriádní
rozhlasové zprávy a stihnout
připravit materiály do uzávěrky
bambiriádních novin. Na
Bambiriádě se totiž hra na novi-
náře mění v opravdovou redakci.
Ranní porady, rozdělování úkolů,
shánění materiálů, tiskovky, odevz-
dávání článků, případné opravy
a předělávky, korektury... Tady

většina budoucích žurnalistických
osobností možná poprvé v životě
okusí, jak to v takové redakci
funguje. Pozná tíhu odpovědnosti
za to, že noviny musí vyjít. Není
možné se vymluvit, materiál musí
být do uzávěrky napsán. Každý
z nich pozná také ten krásný pocit,
když si pak článek přečte v novi-
nách nebo na webových stránkách,
případně uslyší svůj hlas ve
zvukovém zpravodajství. A také
zklamání, pokud se článek do
zpravodajství nedostane, protože
někdo jiný napsal něco lepšího. 
Bambiriádní mediastan – to je
jedno velké čtyřdenní setkání
malých novinářů. Navíc velice
odpovědné, protože do jisté míry
výsledky dětského snažení prezen-
tují celou akci na veřejnosti. Jak se
jim to povedlo, můžete s odstupem
času posoudit na www.adam.cz
v rubrice Dokumenty (jsou tam
všechna čtyři čísla bambiriádních
novin) nebo na
www.bambiriada.cz.

(Další letošní setkání malých novi-
nářů plánuje NICEM na 4. srpna
v Janských Lázních na letním
soustředění Dětské tiskové agen-
tury, koncem září na Dni dětských
médií při filmovém festivalu Otty
Hofmana v Ostrově nad Ohří
a v listopadu na CVVZ.)

převzato z www.adam.cz

AAnnkkeettaa
Ve čtvrtek 23. 5. 2002 při zahájení Barimbiády 2002 jsem s tužkou

a blokem vyrazila už kolem deváté hodiny, abych co nejlépe zaznamenala

první dojmy návštěvníků. Pro malé i velké byla otázka stejná: 

PPrroočč jjssttee ssee ppřřiiššllii ppooddíívvaatt nnaa BBaammbbiirriiáádduu aa ccoo oodd jjeejjííhhoo pprrůůbběěhhuu ooččeekkáávvááttee?? 

• Má sestra tu dnes vystupuje, ale jinak mě tato akce zajímala celkově. Už

delší dobu pracuji s dětmi a zajímalo mě, co s nimi dělají jiní. – MMaarriiee,, 2255 lleett

• Především nás zajímaly hry a soutěže. Jsme tu s žáky druhé třídy

a hledáme pro ně možnost pobavení do budoucna. – uuččiitteellkkyy zzee ZZáákkllaaddnníí

šškkoollyy JJ.. MMaassaarryykkaa

• Mám ráda příjemnou atmosféru. Zajímají mě zdejší soutěže a určitě

vyzkouším nějaké hry. – AAnnnnaa,, 1166 lleett

• Především zábavu. Chodím sem každý rok a potkávám nové lidi. – HHoonnzzaa,,

1133 lleett

• Já jsem už stará a neočekávám nic. Každý den sem chodím na procházku,

a tudíž jsem se o Bambiriádě dozvěděla. Mám ale velkou radost. Dnes odpo-

ledne přijedou moji vnuci a těm se tu zajisté bude velice líbit. – EEvvaa,, 7766 lleett

• Jsme tu se školou. Tento výlet nám zajistila paní učitelka a tudíž se

můžeme dobře ulejt. – JJiirrkkaa aa MMiicchhaall,, 1122 lleett

• Má dcera tu dnes vystupuje a zajímají mě koníčky pro syna. – RReennaattaa,, 3366 lleett

• Přivedli jsme sem žáky dvou čtvrtých tříd. Dohromady 50 dětí. Rádi totiž

trávíme čas v hezkém prostředí s hodnými lidmi.  – uuččiitteellkkyy zzee ZZŠŠ FFrr..

PPllaannííkkoovvéé Klára Petružáková, Agentura SAN
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Ve čtvrtek 23. května při slav-
nostním zahájení předávala před-
sedkyně České rady dětí a mládeže
(ČRDM) Jana Vohralíková ceny
„Přístav“. Udělují se představitelům
měst, krajů, nebo městských částí,
kteří významně podpořili rozvoj
dětských sdružení a volnočasových
aktivit dětí amládeže. 
Cena „Přístav“ se letos uděluje
poprvé a dostali ji: primátor hlav-
ního města Prahy Ing. Jan Kasl,
navržený ČRDM za soustavnou
podporu neziskových organizací
v Praze, dále Ing. Roman Sládek,
starosta města Ivančice, kterého
navrhl místní DDM, Junák
a školní klub při ZŠ za materiální
podporu skautských sdružení
a DDM Ivančice. Jedinou oceněnou
dámou je Mgr. Pavla Kafková,
místostarostka městské části
Praha 1. Navrhli ji  společně 
A-TOM, sdružení Máme otevřeno
a YMCA, zejména za realizaci chrá-
něné kavárny sdružení Máme otev-
řeno - které sdružuje postižené
spoluobčany v rámci Prahy 1. Pan
Miroslav Vaculík, starosta obce
Liptál, byl navržen Folklórním
sdružením ČR za zavedení meziná-
rodního festivalu „Dětské folklórní
dny Liptál“, letos se bude konat již
patnáctý ročník. Oceněn byl též
zástupce hejtmana Pardubického
kraje, Ing. Miroslav Brýdl, za
celkové povznesení města Litomyšle
na mezinárodní úroveň a za zřízení
„Tréninkového a školícího centra
Evropské aliance YMCA“. Navrhl ho
YMCA-team, Evropské tréninkové
centrum a Junák. Ing. Jaroslav
Deml, starosta města Kunovice, byl
navržen Folklórním sdružením
ČR, a to za pořádání dětských folk-
lórních festivalů – od roku 1994 se
koná festival „Kunovské léto“.
Posledním oceněným je

Ing. Petr Bratský, starosta městské
části Prahy 13. Cenu dostane
mimo jiné za zásluhu na získání
grantu pro skautská sdružení
a volnočasové aktivity, zřízení
nového DDM Prahy 13 a za záštitu

nad četnými akcemi dětí a mládeže. 
Každý oceněný dostal diplom,
tištěný na ručním papíře a ručně
malovanou láhev, ve které je
ukryto poděkování ČRDM.

Tereza Valášková, Agentura SAN

CCeennaa PPřřííssttaavv ssttaarroossttlliivvýýmm ssttaarroossttůůmm

CCeennaa ČČRRDDMM „„PPřřííssttaavv““
oocceenněěnníí pprroo kkoommuunnáállnníí ppoolliittiikkyy  zzaa ppooddppoorruu mmiimmoošškkoollnníí pprrááccee ss dděěttmmii aa mmllááddeežžíí
Letos poprvé udělovala Česká rada dětí a mládeže při zahájení Bambiriády cenu nazvanou „PŘÍSTAV“. Je
určena komunálním politikům, kteří v místě svého působení vykonali něco záslužného pro rozvoj mimoškolní
činnosti dětí amládeže. Proč se ocenění jmenuje „PŘÍSTAV“, vysvětluje místopředseda ČRDM Martin Bělohlávek:
„Přístav je zázemí, kam se všichni rádi vracejí, je to taková mateřská základna. Pro sdružení dětí a mládeže je
mateřskou základnou obec, ve které žijí a dělají svoji činnost. Jestli je ten přístav dobrý, tak se to jistě městu
nebo obci vrátí. Třeba v tom, že pro mladé bude opravdovým domovem, k němuž budou mít dobrý vztah a který
třeba jen tak neopustí.“ 
Navrhovat kandidáty na cenu Přístav mohou jen občanská sdružení dětí a mládeže (jejich organizační
jednotky), domy dětí a mládeže a školní kluby. Uzávěrka přihlášek je stanovena vždy do 10. května. Co jste
zameškali letos, můžete dohonit v příštím roce. Jak má přihláška vypadat, se dozvíte například z internetových
stránek www.adam.cz. 

Primátor hlavního města Prahy
získal další z řady cen, tentokrát
„Přístav“. Cena – diplom na ručním
papíře a originální ručně malovaná
láhev ukrývající poděkování – se
udělovala na pražské Bambiriádě
a dostalo ji i dalších šest představi-
telů obcí a měst.
Pan ing. Jan Kasl je ve své funkci
od roku 1998. Ocenění dostal za
soustavnou podporu celé řady
aktivit neziskových organizací,
včetně sdružení dětí a mládeže.
Prosazuje potřebu vytvářet pro děti
a mladé lidi prostory ke spor-
tovním činnostem, hrám a jiným

volnočasovým aktivitám. Též velmi
viditelně podporuje samotnou akci
Bambiriáda a je tím pravým
příkladem představitele, který
pracuje pro lidi.
Požádali jsme ho o rozhovor.

CCoo řřííkkááttee dděěttsskkýýmm aakkccíímm,,
ppooddoobbnnýýmm BBaammbbiirriiáádděě??
Jsem rád, že něco takového je.
Dnešní mládež totiž není pozname-
naná minulostí, není ničím omezo-
vaná, bude tvořit Prahu, bude
směřovat do Evropy a do světa.
Jsem rád, že děti tráví svůj volný
čas takhle, že pro ně spousta

DDaallššíí cceennaa pprroo KKaassllaa

ZZ ppoohhlleedduu zzaaččíínnaajjííccíícchh nnoovviinnáářřůů,, kktteeřříí „„mmeeddiiáállnněě vvllááddllii““ nnaa BBaammbbiirriiáádděě
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dospělých dělá tolik skvělých věcí.
Budu se k tomu samozřejmě snažit
přispět co nejvíce.
DDookkáážžeettee ssee ddíívvaatt nnaa ttyyttoo aakkccee
dděěttsskkýýmmaa ooččiimmaa,, vvrrááttiitt ssee ttrroocchhuu
ddoo ssvvééhhoo dděěttssttvvíí?? 
Já mám občas dětské oči, někdy se
na to dívám z pohledu nedospělého
člověka, dovedu se podívat na věci
pohledem malého dítěte, možná
i teenagera a snažím se, abych se
občas dokázal odpoutat od té škro-
benosti a oficiality. K tomu mi
dopomáhá hlavně malý Honza
Kasl.“
MMyyssllííttee,, žžee PPrraahhaa jjee mměěssttoo pprroo dděěttii??
Já myslím že ano, i přes hodně aut
a nebezpečná místa. Jezdí se tu
špatně na kolech a přechody jsou
místy dosti nebezpečné. Ale na
druhou stranu má Praha relativně
stále dost parků a zákoutí a já se
snažím, a musíme se o to snažit
všichni, aby tato zákoutí nemizela,
aby se zachovala. Například
Letnou, Tróju a další místa. Aby
děti a vůbec lidé nemuseli vyjíždět
z Prahy na chaty, aby mohli
zůstávat ve své Praze, aby je to
tady bavilo. Ohromné peníze
dáváme do Zoologické zahrady,
která se stává magnetem pro děti.
Je tu hodně kulturních akcí
a pokud se o ně bude mít kdo
starat, bude to bezvadné.
JJaakk ssee vváámm llííbbíí BBaammbbiirriiááddaa 22000022??
Je to bezvadné, já myslím že Letná
je přesně místo pro takovou akci,
je tu spousta místa, je tu příjemně,
hezké počasí, co víc si přát?

JJaakk jjssttee ssee ccííttiill ppřřii jjíízzdděě
EEkkoovvllááččkkeemm??
Jako malý kluk! Seděl jsem
vepředu, vedle řidiče, co vám mám
povídat!
PPřřiijjddeettee nnaa BBaammbbiirriiáádduu ii ppřřííššttíí rrookk??
Samozřejmě, na další Bambiriádě
nemůžu chybět!

ptali se Jiří Kokmotos a Tereza
Valášková, Agentura SAN

IInngg.. aarrcchh.. JJaann KKaassll

Pražský primátor Jan Kasl soustavně
podporuje celou řadu aktivit neziskových
organizací - včetně sdružení dětí
a mládeže. Jejich výčet by se jistě nevešel
na jednu stránku. Pro návrh na Cenu ČRDM
„PŘÍSTAV“ jsou z hlediska navrhovatele
podstatné ovšem zejména tyto tři skuteč-
nosti:

(1) Jan Kasl při strategickém plánování
rozvoje Hlavního města Prahy vždy
významně zohledňoval potřebu vytvářet
pro děti a mladé lidi prostory ke hrám,
sportům a jiné smysluplné činnosti. To je
v pražských poměrech zásadní požadavek,
při jehož opomíjení by dlouhodobě došlo
k vážným a rychle těžko odstranitelným
potížím při výchově dětí a mladých lidí.
(2) Jan Kasl je od počátku „dobrou
sudičkou“ Bambiriády. Tato nejvýznamnější
prezentační akce sdružení dětí a mládeže
se neobejde bez silné podpory místně
příslušných veřejných činitelů. To platí ve
všech městech, kde Bambiriádní akce
probíhají, ale v Praze to platí čtyřnásobně.
Bez podpory pražského primátora by se
Bambiriáda prostě neobešla.
(3) Snad nejvýznamnější z hlediska navr-

hovatele je pak styl, jakým Jan Kasl působí
ve veřejném a vlastním politickém prostoru.
I lidé, kteří nejsou příznivci politické strany,
za níž byl do funkce primátora zvolen,
uznávají, že si počíná jako skutečný gent-
leman, čestně i vůči svým oponentům,
v prvé řadě hledá řešení, která jsou
rozumná z hlediska věcného, snaží se čelit
korupci a neváhá kvůli tomu riskovat i své
politické postavení. Takový příklad veřej-
ného života je dnes právě tak vzácný, jako
mimořádně důležitý pro možnost vychova-
telů získávat děti a mladé lidi, aby měli
touhu i odvahu dorůst ve skutečné občany. 
NNaavvrrhhoovvaatteelléé::
Návrh podali jménem svých sdružení
(Junák, Pionýr, YMCA, Asociace turistických
oddílů mládeže, Folklorní sdružení,
Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska,
Altus, Salesiánské hnutí mládeže a Malý
princ) členové představenstva České rady
dětí a mládeže

Ing. Miroslav Brýdl, bývalý starosta
města Litomyšl, zástupce hejtmana
Pardubického kraje. Jako starosta
působil od roku 1990 až do roku
2002, z funkce odešel teprve před
měsícem. Zároveň je členem rady
Pardubického kraje, zodpovědným
za kulturu, památky, spolkovou
činnost a nevládní neziskový
sektor. Během své práce starosty
se zasloužil o významný rozvoj
města, začal spolupracovat se
zástupci nevládních neziskových
organizací. Spolupracuje s organi-
zací YMCA, což je křesIanské sdru-
žení mladých lidí, převzal záštitu
nad Evropským Tensingovým festi-
valem, významným mezinárodním
setkáním mladých lidí z organizace
YMCA. Díky této spolupráci vzniklo
Tréninkové a školící centrum
Evropské aliance YMCA v bývalém
pivovaru tamějšího zámku.
DDííkkyy vváámm ssee vv LLiittoommyyššllii vvyyttvvoořřiilloo
nnááddhheerrnnéé cceennttrruumm pprroo ssppoorrtt,, aa ttoo
jjee nneejjeenn pprraakkttiicckkéé,, aallee ii eesstteettiicckkéé..
BByyll ttoo vváášš oossoobbnníí zzáámměěrr?? 
Ano, já se velmi zajímám o archi-
tekturu a snažil jsem se, aby
k nám přišli ti nejlepší architekti
a donutil jsem své okolí, aby uspo-

KKddoo ppoommááhháá 
vv LLiittoommyyššllii dděětteemm??
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řádalo architektonické soutěže
a vybrali jsme si. Nejdůležitější je
ale přesvědčit zastupitelstvo, aby
na to dalo peníze, protože bez
peněz by žádná krása nebyla. Díky
tomu vznikly nádherné klášterní
zahrady.
AA vvaaššee ddaallššíí úússppěěcchhyy??
Te? nejnovější je revitalizace
sídlištního nábřeží. Bylo zpusto-
šené od komunistů a my jsme to
opravili a lidi se tam procházejí...
Ta estetika totiž kultivuje lidi a oni
se pak k těm hezkým věcem lépe
chovají.
CChhooddiill jjssttee zzaa mmllaaddaa ddoo nněějjaakkééhhoo
ooddddíílluu nneebboo ssddrruužžeenníí??
Ne. Já jsem spíš sportoval, hrál
jsem basket a dělal jsem lehkou
atletiku. Mě ta organizovanost totiž
trochu vadí. Mám radši individua-
listické sporty a činnosti.
AA vvaaššee dděěttii??
Ty už jsou zase organizované,
chodí do výtvarných a hudebních
kroužků. Potřebují totiž nějakou
činnost, nějakou dobrou zábavu.
JJaakk jjssttee rreeaaggoovvaall nnaa ttoo,, kkddyyžž jjssttee

zzjjiissttiill,, žžee jjssttee nnoommiinnoovvaannýý nnaa cceennuu
PPřřííssttaavv??
No já nemám moc rád ceny žádné.
Hlavně, že se udělají ty věci, ale
není zase až tak třeba někoho
oceňovat, samozřejmě zásluhu na
tom všem má spousta lidí, nejen
já. Každou cenu proto přijímám
s rozpaky.
UUžž mměěssíícc nneejjssttee ssttaarroossttoouu.. MMyyssllííttee,,
žžee vváášš nnáásslleeddoovvnnííkk bbuuddee vvee vvaaššeemm
ddííllee ppookkrraaččoovvaatt,, nneebboo bbuuddee mmíítt jjiinnýý
nnáázzoorr nnaa nneezziisskkoovvýý sseekkttoorr??
Já vím, že on má jiný názor, ale
jsem dál členem rady a lidi mi
říkají, že bych mohl v tomto směru
být takovým ombudsmanem. Měly
by se totiž uskutečnit ty věci, co
jsem říkal, ještě když jsem byl
starostou. A navíc mám mnoho
zkušeností a můžu toho využít,
protože mám i velký okruh
známých.
JJaakkéé mmááttee zzáájjmmyy,, kkoonnííččkkyy......
Vnouče, četba, pořád ten sport...

Tereza Valášková, Agentura SAN

Pravděpodobně nejaktivnější
starosta, co se týče práce s dětmi.
Aktivně se totiž podílí na organizaci
téměř všech akcí pořádaných na
Praze 13. Ve své funkci je již 12 let,
a to jistě proto, že je veřejností
velmi oblíbený pro svou otevřenost
a přátelskost. Na starost má velká
sídliště jako Stodůlky, Lužiny,
Velká Ohrada a Nové Butovice.

JJaakkýý jjee vváášš vvzzttaahh kk dděětteemm
aa dděěttsskkýýmm oorrggaanniizzaaccíímm vvůůbbeecc??
Přes třicet let vedu tábornické
a sportovní oddíly. Myslím, že
dětem je potřeba se věnovat
a nabízet jim široký výběr činností
podle toho, co je baví. Určitě se to
vyplatí a já to dělám rád.
VVěědděěll jjssttee oo BBaammbbiirriiáádděě ii ppřřeeddttíímm,,
nneebboo jjssttee ssee oo nníí ddoozzvvěědděěll aažž kkvvůůllii
oocceenněěnníí??
Já na Bambiriádu chodím každo-
ročně, podívat se jestli bych zde
nenašel nějakou inspiraci pro
další práci. Takže ocenění jsem
bral jako součást své návštěvy.
JJaakkéé jjssttee mměěll mmllááddíí?? 
Moje mládí bylo krásné a rád bych
ho vrátil zpět, i když samozřejmě
vím, že to není možné. Bylo to
období bez starostí. Být mladý,
dneska bych chtěl ještě víc spor-
tovat, tenkrát, když byl skauting
zakázaný, jsme si s klukama zalo-
žili trampskou osadu a tam jsme
zažívali věci...
CCoo řřííkkááttee nnaa ttoo,, žžee aakkccii ppoořřááddaajjíí
ppřřeevváážžnněě mmllaaddíí lliiddéé aa ddookkoonnccee
dděěttii.. FFaannddííttee jjiimm??
Je to podle mě to nejdůležitější,
nejen připravovat pro děti

ZZppíívvaajjííccíí ssttaarroossttaa 
IInngg.. PPeettrr BBrraattsskkýý

IInngg..  MMiirroossllaavv BBrrýýddll

Cenu si zasloužil tím, že: 
- v roce 1999 předal záštitu města

Litomyšl nad Evropským Tensingovým
festivalem, který se konal na území
města Litomyšle. Evropský tensingový
festival je významné mezinárodní setkání
mladých lidí z organizace YMCA 

- stabilní podpora neziskovým organizacím
působícím v Litomyšli, příspívání na jejich
činnost

- významná spolupráce se organizací YMCA
na projektu Tréninkového centra. Díky

jeho aktivitě a ve spolupráci s městem
začíná fungovat v bývalém Zámeckém
pivovaru Tréninkové a školící centrum
Evropské aliance YMCA

- mezi jeho tradiční akce patří tzv.
„občanský panel“ – setkávání s obyvateli
Litomyšle v restauraci U černého orla

- vydávání tradičních Ročenek města
Litomyšl – možnost prezentace činnosti
neziskových organizací 

NNaavvrrhhoovvaatteelléé::
YMCA Team, Evropské tréninkové centrum,
Junák, svaz skautů a skautek - středisko
Litomyšl

Zprava: místostarostka Kafková, min. školství Zeman, starostové Kasl, Bratský, zást. hejt-
mana Brýdl, starostové Sládek, Vaculík,      
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Pavla Kafková, místostarostka
městské částí Praha 1, byla navr-
žena občanským sdružením Máme
otevřeno, Asociací TOM a YMCA
teamem na cenu Přístav 2002.
Cenu  obdržela na zahajovacím
dnu Bambiriády z rukou ministra
školství Eduarda Zemana.
Její ocenění bylo zdůvodněno
takto: Za soustavnou a neutucha-
jící podporou neziskového sektoru
a to nejen v oblasti Prahy 1, dále
pak za osobní, úřední a lidský
postoj k realizaci chráněné kavárny
sdružení Máme otevřeno v ulici Ve
smečkách.
Paní místostarostka nám těsně po
udělení ceny poskytla rozhovor.

MMoottiivvuujjee vvááss cceennaa kk ddaallššíí pprrááccii??
Já si myslím, že motivace mám
dost, ale je to rozhodně potěšující,
když člověk takovou cenu
dostane.

ČČeekkaallaa jjssttee,, žžee bbuuddeettee nnaavvrrhhnnuuttaa??
Ne.
TTaakkžžee jjssttee bbyyllaa mmiillee ppřřeekkvvaappeennaa??
Ano, já jsem ani netušila, že něco
takového existuje.
RRoozzhhooddoovvaallaa jjssttee ssee,, jjeessttllii ppřřiijjddeettee,,
nneebboo nneeppřřiijjddeettee??
Nepřijet bych si nedovolila. Myslím
si, že je to slušnost přijet, když
někdo někomu něco daruje.
JJaakk ssee vváámm nnaa BBaammbbiirriiáádděě llííbbíí??
Zatím mohu říct jen první dojmy,
ale jsem moc mile překvapena, jak
to tady vypadá a jak to tu všechno
funguje. Už jsem se svezla vláčkem
a to se mi moc líbilo.
AA vváášš vvzzttaahh kk dděětteemm aa dděěttsskkýýmm
oorrggaanniizzaaccíímm??
Myslím si, že dobrý, sama jsem
několik let učila češtinu, tělesnou
a občanskou výchovu.

Teraza Valášková, Agentura SAN

program, aby si hrály, ale nechat
je samotné pracovat, aby si samy
našly zábavu a dovedly něco
zorganizovat. Zvykají si na roli do
budoucího života, učí se pozici
vedoucího, který má nějakou
zodpovědnost za to, co organizuje.
PPřřiijjddeettee ii ppřřííššttíí rrookk??
Samozřejmě, i kdybych nebyl
pozván, tak se dozvím, kdy se
Bambiriáda pořádá, a přijdu se
podívat velice rád.

ptali se:  Jiří Kokmotos a Tereza
Valášková, agentura SAN

LLaauurreeááttkkaa cceennyy 
PPřřííssttaavv 
PPaavvllaa KKaaffkkoovváá

IInngg.. PPeettrr BBrraattsskkýý

Na základě návrhu pana starosty vznikl
v roce 1998 grantový systém, kterým jsou
podporovány volnočasové aktivity dětí
a mládeže (cca 1 mil. Kč ročně). Kromě
podpory činnosti občanských sdružení, škol
a dalších spolků se pan starosta zasloužil
o stavbu nového objektu Místního domu
dětí a mládeže, rekonstrukce celé řady
hřišT apod. Snaží se zlepšovat podmínky
pro činnost sdružení dětí a mládeže také
zvýhodněnými cenami nájemného
kluboven. Na veřejných i komorněji poja-
tých aktivitách se podílí mimo jiné i formou
bezplatného pronájmu prostor.
Přebírá záštitu nebo se osobně účastní řady
akcí sportovně, kulturně, vědecky, nábo-
žensky i zábavně orientovaných. Nejednou
se zapojí do činností aktivně. 
Výčet některých akcí: 
- Jarní běh Stodůlkami, Butovický rohlík –

terénní duatlon (pořádá Triatlon klub), 
- Den Země a Slavnost padajícího listí

v Prokopském údolí (připravuje Tereza
a další sdružení), 

- Hokejbalový turnaj „O starostovy šle“
(pořádá domovský skautský oddíl pana
starosty),

- Volejbalový turnaj „O vařečku paní staro-
stové“ (pořádá dívčí volejbalový oddíl při
Gymnáziu J. Heyrovského), 

- Memoriál dr. A. Masarykové (celodenní
soutěže, organizuje Mládež ČČK), 

- Samuraj Prahy 13 (o.s. Luční květy),
Rondelkros (sdružení pro děti RTC),

MMggrr.. PPaavvllaa KKaaffkkoovváá

Cenu obdržela za:
-  soustavnou a neutuchající podporu nezis-

kovému sektoru (nejen) Prahy l
- osobní, úřední, hlavně ale „lidský“

vklad do realizace chráněné kavárny
sdružení Máme otevřeno, kterou pomá-
hala ve Smečkách budovat. 

- příjemnou komunikaci s partnery z nezis-
kových organizací

NNaavvrrhhoovvaatteelléé::
Občanské sdružení „Máme otevřeno“,
Asociace turistických oddílů mládeže, YMCA
team

Rekordy Prahy 13 (MDDM) a mnoho
dalších.

V informačním zpravodaji m. č. Prahy 13
STOP pravidelně odpovídá na aktuální
dotazy, které se často týkají dětí
a mládeže.
Navštěvuje osobně školská zařízení na
Praze 13, kde beseduje s dětmi.
Před 8 lety poprvé po letech znovuobnovil
starý zvyk pálení čarodějnic a tuto událost
spojil s mnoha aktivitami pro děti
a mládež. Od té doby má akce čím dál tím
větší úspěch a v sídlištním prostředí se
stala nezvyklou tradicí. V prvních letech
pan starosta sám zajišToval veškerou
přípravu a organizaci akce, včetně technic-
kého a materiálního zajištění.

NNaavvrrhhoovvaatteelléé::
Junák - svaz skautů a skautek ČR, stře-
disko Stodůlky, Liga lesní moudrosti, kmen
Strážci údolí, Liga lesní moudrosti, kmen
Ťapáč, MDDM Praha 13
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IInngg.. RRoommaann SSllááddeekk

Důvody našeho návrhu
- podporu materiální: skautům bezúplatně

do užívání převedena loděnice, klubovna
na Malovansku, umožněn bezplatný
pronájem kluboven na náměstí
Palackého a domeček v areálu školy.

- DDM dal do pronájmu mateřskou školku
a budovu největšího hotelu ve městě

- stabilní podpora –- ve sportovní hale
třetinové sazby dětem a mládeži

- jednorázové turnaje zdarma
- přišel na myšlenku a každoročně se

podílí na realizaci  studentského
Majálesu

- zavedl zahraniční výměny s Francií
a Polskem orientované na volný čas dětí
a mládeže

- podporuje sportovní aktivity, zřízení hřišT
- fotbalový stadion bezúplatně převedl na

klub kopané
- jeho zásluhou byl vybudován velký spor-

tovní areál u základní školy – zasazuje
se o zřízení placeného hlídače, aby
v odpoledních hodinách byl veřejně
přístupný

- snaží se vždycky obhájit, podpořit
a prosadit zájmy mladých v zastupitel-
stvu, což je většinou velice těžké

- zajímá se a podporuje prevenci negativ-
ních jevů a problematiku volného času,
svými znalostmi a zájmem aktivně
působí na děti a mládež

- navštěvuje pravidelně školská zařízení,
kde provádí besedy, přijímá děti i mládež
na radnici – problematika volného času,
chod města

- podporuje a podílí se na zapojování dětí
a mládeže do rozvoje města, prosazuje
návrhy dětí i mládeže do programů
města

- podporu škol – opravu budov, vybavení

škol – pomůcky, počítače, Internet, snaží
se osobně o zlepšení podmínek žáků

- snaží se prostřednictvím DDM o spolu-
práci a rozvoj volnočasových aktivit
všech zařízení pracující s dětmi
a mládeží

- pravidelně navštěvuje akce DDM, jako
host vystupuje a odpovídá na otázky
v diskusním pořadu Kamínka

- vždy se zúčastňuje vzdělávacích akcí,
které se v DDM konají jako semináře
MŠMT pro volný čas, školení krajských
koordinátorů prevence, školení ředitelů
SVČ, školení inspektorů a dalších –
aktivně se zapojuje do diskusí 

- jeho sen – vlastní pořady dětí a ochot-
nické divadlo

- další realizované plány – další dětská
hřiště, kulturní park, sportovní areál,
bazén.  

NNaavvrrhhoovvaatteelléé::
Dům dětí a mládeže Ivančice, okres Brno -
venkov, Junák, svaz skautů a skautek –
středisko Ivančice, Školský klub při ZŠ
Ivančice

MMiirroossllaavv VVaaccuullííkk

Cenu obdržel za:
- podporu materiální: souboru písní

a tanců Lipta Liptál umožňuje bezplatné
využívání klubových prostor a přírodního
areálu k vlastní činnosti i pořádání
každoročních akcí, mezi které patří
i významné mezinárodní festivaly Dětské
folklorní dny Liptál (letos XV. ročník)
a Liptálské slavnosti, kde účinkuje řada
dětských souborů

IInngg.. JJiiřříí DDeemmll

Cenu obdržel za:
- podporu  předškolního, základního i

vysokého školství v Kunovicích
- podporu a rozšiřování působnosti

pobočky ZUŠ v Kunovicích
- podporu tradic v rámci výročního obyče-

jového roku – fašanek / masopust, veli-
konoční zvyky, stavění máje, hodová
tradice, vánoční zvyky a obyčeje, ale
i podporu výročních rodinných svátků –
především vítání narozených dětí, ale
také tradice odvedenecká a řada dalších

- záchranu tradičních objektů v obci
- pomoc při výstavbě nového přírodního

areálu, jenž slouží kulturním a spor-
tovním událostem a řada dalších.

NNaavvrrhhoovvaatteelléé::
Folklorní sdružení ČR, Občanské sdružení
Kunovjan, Asociace turistických oddílů
mládeže, Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska

- podporuje všechny sportovní aktivity
v obci, a to i na bázi společného česko-
slovenského příhraničního regionu

- podílel se na zapojení obce do meziná-
rodního projektu Dny tradiční kultury

- snaží se podporovat zájmy mladých
v zastupitelstvu

- výrazně podporuje prevenci sociálně
patologických jevů a mnoho času věnuje
aktivnímu využití volného času dětí
a mládeže

- pravidelně přijímá v rámci velkých akcí
mládež z celého světa, beseduje se
zástupci jednotlivých souborů a kolek-
tivů

- podporuje rozkvět základní školy
v Liptále a zapojuje ji do obecních
projektů

- usiluje o další rozšíření areálů, určených
ke sportovnímu a kulturnímu vyžití dětí
a mládeže.

NNaavvrrhhoovvaatteelléé::
Folklorní sdružení České republiky,
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
Tělovýchovná jednota Liptál odbor cvičení
žáků
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Nápad ocenit komunální politiky,
kteří dokáží také podporovat
činnost dětí a mladých lidí, se mezi
„tvůrčími duchy“ v České radě dětí
a mládeže vznášel už nejméně rok.
Ale jak to bývá, od skvělých
nápadů k jejich uskutečnění je
doba dlouhá – a někdy až příliš.
A tak teprve na únorovém valném
shromáždění byl představen statut
Ceny ČRDM „PŘÍSTAV“, která
takovým oceněním mám být. Tam
se také zrodil základ pro její
symboliku: sdružení jsou jako
lo?ky na rozbouřeném oceánu,
které by potřebovaly alespoň občas
najít spolehlivou oporu na
„pobřeží“ veřejné správy. Odsud už
nebyla příliš dlouhá cesta k názvu,
který nakonec navrhla předsed-
kyně ČRDM Jana Vohralíková,
a který nakonec bez vážné konku-
rence zvítězil: PŘÍSTAV.
Převedení této myšlenky do
„hmatatelné“ skutečnosti se ujala
Hanka Konopiská. Jí tedy patří
naše následující otázky.

Vystihuje z Vašeho hlediska tato
symbolika Váš pohled na vztah
sdružení a komunální politiky?
Jednoznačně ano. ČRDM si před-
stavuji jako silnou vlajkovou lo?,
která hrdě brázdí vlny oceánů.

Každá lo?, byI sebevětší, nezniči-
telná a neporazitelná, musí přece
někde přistát, protože potřebuje
pomoc z pevniny. Tak i ČRDM
nemůže existovat samoúčelně,
potřebuje partnery – aI už jimi
myslíme širokou veřejnost, minis-
terstvo, sponzory, nebo právě
podporu komunálních politiků.

Bylo obtížné najít pro cenu přimě-
řené „viditelné“ vyjádření?
Vlastně nebylo. Já jsem jen
dotáhla nápad někoho jiného. Byla
jsem totiž přesvědčena, že vzhled
ceny musí souviset s hlavním
symbolem ČRDM a tou je geniální
logo, které pro ČRDM vymyslel
Jirka Chour, a já mu za ně touto
cestou děkuji. Jakkoli nad logem
pláčou počítačoví grafici v tiskár-
nách, protože logo je prý příliš
složité a odporuje zásadám užité
grafiky, z hlediska ideového
a výtvarného považuji modrou
lodičku na vlnách za ohromný

nápad, který jsme  ještě zdaleka
nedocenili. Předložila jsem několik
návrhů, jak by cena měla vypadat
a z jakých materiálů by mohla být
vyrobena. Jen tak z legrace jsem
navrhla, že k lodi a vodě patří
i trosečníci, kteří do vody házejí
láhve s prosbou o záchranu. A že
mám doma spoustu lahví a že by
se na dekoru lahve měla objevit
lodička. A že v lahvi nebude žádná
prosba o záchranu, protože ČRDM
není žádná chudinka, ale jakési
poselství, poděkování laureátovi.
Představenstvu se tenhle nápad
líbil a já už ho jen realizovala.

Ztvárnění této Ceny ČRDM
„PŘÍSTAV“ (kterou si čtenáři
mohou prohlédnout) bylo přijato
velmi kladně. Jak se naopak Vám
líbilo její předávání?
Líbilo. Jednak musím přiznat, že
mě osobně těší, že se ceny líbí.
Jako obyvatele Prahy 13 mě
strašně hřeje u srdíčka, že „můj“
pan starosta má doma cenu,
kterou jsem já vlastnoručně vyro-
bila. Byla jsem upřímně překva-
pena tím, s jakou vážností přistu-
povali laureáti k převzetí cen.
ČRDM udělala zase krok kupředu
a pokud by se podařilo, že by se
udělování ceny stalo prestižní zále-
žitostí, mělo by to pro ČRDM
zásadní význam.   
ptal se Jiří Zajíc, ředitel Kanceláře

ČRDM

OO cceenněě „„PPřřííssttaavv““

AAnnkkeettaa
Vrátí se letošní návštěvníci i za rok?

Udělali jsme anketu, abychom zjistili, co návštěvníky Bambiriády nejvíce

zajímá a jestli se jim letošní Bambiriáda líbila natolik, že se sem příští rok opět

vydají.

CCoo vvááss ttaaddyy nneejjvvííccee zzaauujjaalloo??

Tomáš (6), Lukáš (10): Úplně všechno.

Martina (35): Synovi se nejvíce líbí mašinka, také jsou tu zajímavé soutěže.

Mně se líbí představení na pódiu.

Petr (51): Všechno.

Pavlína (21): Stan Rychlých šípů.

Jana (6): Hodně lidí.

JJssttee ttuu ddnneess ppoopprrvvéé??

Tomáš (6), Lukáš (10): Ne. Už jsme tady byli třikrát.

Martina (35): Letos už potřetí.

Petr (51): Dnes poprvé.

Pavlína (21): Ano.

Jana (6): Jsem tu každý den. 

ZZaauujjaalloo vvááss ttoo ttaakk,, žžee ssee sseemm ppřřííššttíí rrookk vvyyddááttee ooppěětt??

Tomáš (6), Lukáš (10): My sem chodíme každý rok.

Martina (35): Asi jo.

Petr (51): Jo.

Pavlína (21): Ano, určitě.

Jana (6): Přijdu.

KK ččeemmuu ssii mmyyssllííttee,, žžee jjee BBaammbbiirriiááddaa ddoobbrráá??

Tomáš (6), Lukáš (10): Aby jsme si tu našli nějakou věc, která nás baví.

Martina (35): Pro aktivity dětí – najdou zde zájmové kroužky.

Petr (51): Pro zábavu dětí a aby si zlepšily přehled.

Pavlína (21): Aby děti měli rozhled a poznaly něco nového.

Jana (6): Poznám nové kroužky. 
Kateřina Kotrbová - KAT, Magda Hausdorová - meg
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BBrrnnoo
Jednou z atrakcí, která naše reportéry nejvíce zaujala,
je „Lanové centrum“. Děti si tu mohou zkusit přejít po
laně z jednoho stromu na druhý, houpat se nebo
vylézt po padesátilitrových barelech do výšky 8 metrů.
Nikdo se nemusí bát, protože je jištěn záchranným
lanem.
Sami jsme si vyzkoušeli skok z věže vysoké 7metrů.
Jedna z účastnic nám řekla: „Vypadalo to jednoduše,
ale nahoře to byl nepříjemný pocit. Jakmile jsem
skočila, strach mě opustil – a byl to opravdu skvělý
zážitek.“

L. B.

OOlloommoouucc
Největší atrakcí v pavilonu A je zatím bezesporu
lanová dráha, kterou provozuje Turistický oddíl
mládeže Tuři. Na lanovou dráhu se sice stojí fronta,
ale rychle to ubíhá a zážitek stojí zato. Pokud si
chcete zkusit pustit trochu adrenalinu do krve, tak
určitě přij?te. O bezpečnost dbají vedoucí oddílu
a také vám určitě rádi poradí co udělat s volným
časem. Lanová dráha bude otevřená po celou dobu
trvání Bambiriády a jestli chcete zažít další taková
dobrodružství, tak se informujte u oddílu Tuři, který
kromě táborů pořádá i víkendové výlety, jezdí vodu
atd.

Jiří Pánek 

CChhrruuddiimm
Stojím tu již desítky let, avšak až na ten dnešní den
jsem si žila v poklidu. Mnohdy tu nebývá ani noha,
ale dnes, jako by se tady pytel s lidmi roztrhl. Ani
prudký déšI, nebo špatné počasí neodradilo malé
i velké od návštěvy tohoto zajímavého programu.
Zrovinka pode mnou postavili dva stany. V jednom
sedí dětští novináři, kteří neustále vybíhají a něco
sepisují. Asi se dostanu do novin. Nejsem na hluk
zvyklá, ale dnes mi nevadí, protože se tu určitě chystá
dobrá věc. Alespoň mi není smutno. Štěbetavý smích
malých dětí mi zvedá náladu. Jestliže si myslíte, že
lípy lidem nerozumí, pak se podívejte na mne a zjis-
títe, že jde o pouhý omyl.

Katka Mrázková, Katka Michková

CChhoommuuttoovv
Páteční ráno se probudilo v Chomutově bez deště, ale
je zataženo. Kamencové jezero již v této chvíli ožilo
dopoledními přípravami, aby mohlo být vše ve 14.00
slavnostně zahájeno. Jediný otazník visí nad účastí
hasičů, kteří po včerejší průtrži mají ještě stále dost
práce. Sportovní hala Vodních staveb je nachystána,
aby přivítala šest nejlepších týmů chomutovského
okresu v turnaji o pohár starosty města ve florbale. 

Milan Märc
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JJaakk jjee ttoo ssee zznnaakkeemm sskkaauuttůů??
Oficiálně mají čeští skauti ve
znaku hlavu psa. Dokonce
„chodského“, jak ho nama-
loval Mikoláš Aleš. Jenomže
na letošní Bambiriádě vévodil
hned několika skautským
expozicím tygr. Jen se podí-
vejte, jak to například vypa-
dalo v Ostravě.
Je možné, že by i čeští skauti
propadli módnímu trendu
české společnosti – a začali
také sázet na „dravost“? 
Žádný z dokumentů této
největší organizace dětí a
mládeže u nás to neprohla-
šuje. Alespoň zatím…

Edy

ČČíímm ssee mmůůžžee BBaammbbiirriiááddaa ppyyššnniitt?? CCoo bbyy mměěllaa zzlleeppššiitt??

Na tyto dvě základní otázky týkající se budoucnosti Bambiriády se pokusí

odpovědět následující anketa. Dotazovanými byli zcela úmyslně dospělí lidé

se svými dětmi, neboT kdo už by měl dětem rozumět víc, než jejich vlastní

rodiče? Právě oni totiž vědí nejlépe, co jejich děti potřebují a jak by si

podobné dětské akce představovali.

VVššiicchhnnii ddoottaazzoovvaanníí ooddppoovvííddaallii nnaa ttyyttoo oottáázzkkyy::

aa)) BByyll((aa)) jjssttee uužž nněěkkddyy nnaa BBaammbbiirriiáádděě??

bb)) CCoo ssee vváámm zzddee kkoonnkkrrééttnněě lliibbíí?? KK ččeemmuu jjssttee zzaauujjaall((aa)) kkllaaddnnýý ppoossttoojj??

cc)) CCoo ssee vváámm zzddee kkoonnkkrrééttnněě nneellííbbíí?? CCoo bbyyssttee zzlleeppššiill((aa)),, ppooppřř.. zzmměěnniill((aa))??

KK ččeemmuu jjssttee zzaauujjaall((aa)) zzááppoorrnnýý ppoossttoojj??

MMaarrttaa ((6655))::

a) Ne, jsem tu poprvé.

b) Líbili se mi Junáci. Jejich činnost je velmi dobře organizovaná. Také

veškerá činnost s dětmi v ostatních stanech je velmi přínosná. 

c) Myslím si, že veškeré ty venkovní prolézačky mohou být pro malé děti

velmi nebezpečné. Oproti jejich pohybu ve stanech se zde nedá jejich

činnost tolik kontrolovat. Chybí mi zde více zvířat.

LLuucciiee ((3388))::
a) Ne, jsem tu poprvé.

b) Líbí se mi zdejší organizace. Na každé dítě se zde dostane, může si

vyzkoušet vše, co se mu líbí a je na něj přitom neustále dohlíženo.

c) Akce podobného typu by mohly být pořádány častěji. Počasí nám také

zrovna nepřeje, ale to bohužel nikdo neovlivní.

PPaavveell ((3355))::

a) Ne, jsem tu poprvé.

b) Skvělé je, že děti jsou zde spokojeny. VždyT jsme tu kvůli nim a já bych

jen těžko hledal lepší program než je zde.

c) Podle mého názoru je zřejmě i přes špatné počasí překročena místní

kapacita, a tak se před atrakcemi často tvoří dlouhé fronty.

JJaarroossllaavv ((2299))::

a) Ne, jsem tu poprvé.

b) Líbí se mi, že tahle akce jako taková vůbec existuje.

c) Nenapadá mě nic, co bych tomu vytkl, snad jen to počasí.

JJaannaa ((3388))::
a) Byla jsem tu loni, takže podruhé.

b) Líbí se mi venkovní atrakce. Syna nejvíc zaujal skákací hrad. Také místo

konání Bambiriády bylo velmi vhodně vybráno. Taková akce potřebuje

rozlehlou plochu.

c) Snad nic, opravdu se mi to líbí.

JJaannaa ((3355))::
a) Ne, jsem tu poprvé.

b) Velmi mě potěšila ochota zdejších organizátorů. Chovají se ke všem

dětem jako k vlastním.

c) Čím víc se při organizaci Bambiriády myslelo na děti, tím méně na

dospělé. Je zde dost málo laviček a míst k odpočinku, takže zejména pro

starší lidi musí být dost obtížné vydržet zde s dětmi celý den.

VVllaaddiimmíírraa ((3311))::

a) Byla jsem tu loni, takže podruhé. Doufám, že Bambiriáda bude pokra-

čovat i nadále.

b) Všichni jsou zde moc laskaví. Od organizátorů, přes vojáky až po proda-

vače ve stáncích s jídlem. Vše je vedeno ve velmi příjemné atmosféře.

c) Nevím, kromě počasí opravdu nevím. Líbí se mi tu. 

Ze získaných výpovědí je možno lehce vyčíst, že Bambiriáda ve světě dětí

rozhodně má své místo. Téměř všichni dotazovaní jen velmi těžko hledali

kritická slova a i ta se většinou týkala jen nevydařeného počasí. Kladné

ohlasy se naopak často týkaly ochoty zdejších pracovníků a přátelské

atmosféry. Zdá se tedy, že se organizátoři Bambiriády vydali správným

směrem.
Filip Hrdlička (spa), Zuzana Pošustová (led)

Agentura SAN
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OOččiimmaa úúččaassttnnííkkaa
Již počtvrté se sešli zástupci regio-
nálních dětských parlamentů.
V sobotu 25. května 2002 se
v jednacím sále Senátu ve
Valdštejnském paláci konal Dětský
sněm. Titul letošního usnesení
zněl: Chceme zasahovat do věcí
veřejných a naší budoucnosti. Ve
28 bodech v něm byly zapsány
požadavky dětí, které se týkaly
především vzniku Regionálního
parlamentu dětí a mládeže. 
Navrhovatelka usnesení Markéta
Rattayová všechny překvapila svým
projevem. V černých lesklých
šatech a s kravatou kolem krku
vstoupila za řečnický pult. Velmi
rázně pozdravila ostatní delegáty
a poté se ujala slova. V první větě
jsme se dozvěděli, že letošní návrh
usnesení je nejlepší ze všech. Na
rozdíl od minulých ročníků sněmu,
kdy navrhovatelé působili důstojně,
odhodila M. Rattayová všechny
zábrany a její projev by se dal
zhodnotit slovy plamenný, půso-
bivý a divadelní. Naopak velice
klidným a příjemným dojmem
působil předsedající sněmu David
Stančík. Rozprava se odvíjela
v rychlém tempu. Bohužel touha
mnoha delegátů vystoupit se svou
poznámkou zabránila obšírnější
diskusi k jednotlivým bodům
návrhu. Proto se v první polovině
jednání nastínilo několik
problémů, ale než se k nim mohli
zájemci vyjádřit, přeskočil jiný
delegát na jiné téma. Nezapadla
snad jen debata, zda je či není
správné, aby měl každý dětský
parlament svého tiskového mluv-
čího, a debata, zda je správné, aby
ve školní radě zasedali žáci až od
čtvrtých tříd. Po přibližně dvou
hodinách rozpravy následovalo
hlasování. Pozměňovacích návrhů,
které byly výsledkem debaty
o návrhu usnesení, bylo celkem
26. Většina jich byla přijata. 
O závěrečné slovo se postarala opět
Markéta Rattayová: „Viděli jsme

sílu mladých. Pokračujte a nevzdá-
vejte se.“ Tentokrát sklidila
potlesk. Při závěrečném hlasování
byl návrh usnesení sty hlasy
z celkových sto čtyř přijat.
Usnesení je určitě přínosem pro
všechny děti a mládež. Radí jak,
kdy, kde a pro koho založit
Regionální parlament dětí
a mládeže. Přesto neříká to hlavní:
Co by měl takový parlament dělat.
Sněmu se sice účastnili zástupci

různých parlamentů a zastupitel-
stev, ale nikdo neřekl, jak jejich
činnost pomáhá ostatním.
V návrhu se pouze píše, že děti
mají zasahovat do své budouc-
nosti, ale o konkrétních akcích
nebo programech se už nemluví. 
Asi nejkontroverznějším návrhem
byl bod číslo 28, ve kterém je poža-
dováno snížení věkové hranice pro
koupi pornografického materiálu
na 15 let. Všichni, co se k němu
vyjadřovali, byli rezolutně proti.
Chyběl ovšem hlas autora.
Nedozvěděl jsem se tedy, z jakého
důvodu prosazuje snížení věkové
hranice. Proto jsem se v případě
tohoto bodu návrhu zdržel hlaso-
vání. 
Jednání sněmu navštívili také
zástupci senátu a ministerstva
školství. V jejich projevech zazněla
i důležitá věta o tom, že „výsledky
dnešního sněmu nezapadnou“.
V to určitě věří všichni účastníci.
Ovšem přiznejme si, kolikrát jsme
v uplynulých třech letech, kdy se
sněm konal, slyšeli o zlepšení
podmínek pro děti v České repub-
lice zásluhou dětského sněmu? Já
ani jednou. 

Radek Brož, delegát Dětského
sněmu, DTA

DDěěttsskkýý ssnněěmm ppooččttvvrrttéé

ZZáássttuuppccii zz cceelléé rreeppuubblliikkyy,, kktteeřříí ssee  ssjjeellii nnaa DDěěttsskkýý ssnněěmm,, ppoořřááddaannýý ppřřii BBaammbbiirriiáádděě 22000022 vv PPrraazzee,, ssee ppoo ppřřííjjeezzdduu
vv ppáátteekk úúččaassttnniillii vv ZZŠŠ NNaa SSmmeettaannccee sseemmiinnáářřee oo BBíílléé kknniizzee.. PPoo ttoommttoo sseemmiinnáářřii nnáásslleeddoovvaalloo jjeeddnnáánníí vv sseekkccíícchh..
VVeeččeerr ssii dděěttii zznnaavveennéé jjeeddnnáánníímm zzppeessttřřiillii rrůůzznnýýmmii vvoollnnooččaassoovvýýmmii aakkttiivviittaammii.. SSoobboottnníí ččáásstt DDěěttsskkééhhoo ssnněěmmuu ssee jjiižž
ooddeehhrráávvaallaa vv SSeennááttuu,, kkddee hhnneedd ppoo kkrrááttkkéé zzkkoouuššccee zzaaččaalloo pprroojjeeddnnáávváánníí nnáávvrrhhuu uussnneesseenníí.. KKddyyžž mměěllii dděěttššttíí ddeellee-
ggááttii nnáárrooččnnéé jjeeddnnáánníí zzaa sseebboouu,, ččeekkaallaa jjee jjeeššttěě pprroohhllííddkkaa VVaallddšštteejjnnsskkééhhoo ppaallááccee aa zzaahhrraaddyy.. 
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Ke svižně napsanému komentáři
Radka Brože doplním – jako jeden
ze „zodpovědných“ – k letošnímu
bambiriádnímu Dětskému sněmu,
co považuji za podstatné a Radkovi
se už do komentáře nevešlo.
Předně – Dětský sněm se letos
konal ve dvou dnech – a osobně si
myslím, že ta páteční příprava, kdy
rozhodující část strávili delegáti
diskusí ve čtyřech sekcích, byla
minimálně tak důležitá, jako
sobotní „velké jednání“ v Senátu.
Zařazení této přípravné části
vycházelo ze zkušenosti organizá-
torů Dětského národního parla-
mentu, tedy Andrey Kožuchové
a jejích spolupracovníků ze sdru-
žení DUHA, kteří letos podstatně
zajišIovali i tento Dětský sněm.
A už te? je jasné, že ten příští za
rok by určitě získal přidáním
dalšího dne přípravy (jak je ostatně
při dětském národním parlamentu
běžné).
Mile nás překvapil zájem o účast,
i když pochopitelně to mělo i stinné
stránky. Ubytovny i Jednací sál
Senátu praskaly ve švech, protože
na poslední chvíli se rozhodli přijet
i ti, kteří se včas nepřihlásili. Vůči
organizátorům to bylo docela bezo-
hledné – byI se nakonec všechno
podařilo – ve prospěch dětí – zvlád-
nout. 
Docela chápu, že Radek věnoval
významnou část svého komentáře
navrhovatelce Markétě Rattayové
z Prahy. Hodnocení jejího projevu
slovy „plamenný, působivý a diva-
delní“ je docela trefné. Jelikož jsem
se účastnil v pátek večer přípravy
návrhu usnesení, musím ale
doplnit, že při ní Markéta projevo-
vala i výraznou schopnost systé-
mového myšlení, která nebývá
běžná i u mnohem starších a vzdě-
lanějších lidí, a stejně tak i dobrou
schopnost formulační. 
Jestliže si Radek stěžuje na určitou
chaotičnost projednávání ve fázi
připomínkování a vznášení pozmě-
ňujících návrhů, pak má jistě
pravdu. Bohužel velmi podobné
situace býváme svědky i v různých
jiných debatách a konec konců
i v jednání „dospělých“ komor
našeho parlamentu. Projevuje se
tady absence výchovy a vzdělání
v oblasti účinných metod komuni-
kace, kterým se až na výjimky
v uzavřených skupinách (např.
některých strukturách disentu)
neučí už několik desítek let lidé ani
doma, ani ve škole – ani nikde

jinde. Z tohoto hlediska představují
právě sdružení dětí a mládeže
mimořádnou příležitost, jak včas
a dostatečně intenzivně zprostřed-
kovat alespoň nastupující generaci
zkušenost s efektivním vedením
veřejné debaty i nabídnout metody,
jak si osvojit dovednosti, které jsou
k tomu nezbytné. To ostatně bylo
patrné na jednání celé řady dele-
gátů – předsedajícím sněmu
Davidem Stančíkem počínaje, přes
zpravodaje Jakuba Kedroně až
k Petru Šplíchalovi ze 6. třídy nebo
o rok starší Nikole Skýbové.
Když jsem poprvé viděl návrh pro
letošní jednání, který přípravná
skupina dětí dala dohromady
s Andreou Kožuchovou, musím se
přiznat, že mi také připadal
poněkud jednostranně „procedu-
rální“. Záhy se ale ukázalo, co je
toho příčinou: vytvářely ho děti,
které už nějakou dobu s parla-
menty dětí mají zkušenost. Pro ně
není problém, „co“ (protože to vždy
vychází z nějaké konkrétní
potřeby), ale „jak“ – aby jejich
působení bylo účinné. V závě-
rečném usnesení se ostatně obě
dvě roviny – „co“ i „jak“ – doplňují.
První bod usnesení, který se týká
postavení dětí ve společnosti, toho,
aby byly brány vážně, je vlastně
prvořadým zadáním právě pro
dětské parlamenty. Jim v tom
náleží podstatný úkol. Tím prvním
bodem usnesení, si dali účastníci
sami velmi jasné „zadání“. A pak ve
čtvrtém úseku – podmínky pro
činnost dětí, zejména bezpečnost
hřišI a dalších prostorů pro hry –
jsou také stanoveny určité cíle,
k nimž má snažení parlamentů
směřovat. Druhý úsek, který se
týká ustavení a fungování regionál-
ních parlamentů, a třetí, který se
týká školních sněmů, se naopak
věnuje určité metodice, jejíž
respektování by mohlo výrazně
pomoci k tomu, aby v případě dětí
„patricipace“ – čili česky řečeno
„spoluúčast na“ (utváření společ-

nosti) – nezůstala jen na papíře.
Byl jsem několikrát dotazován na
to, jaký má vůbec takový Dětský
sněm smysl. Jestli to není jenom
nějaká hra na „jako“. Ještě dřív,
než jsem na to odpovídal novi-
nářům, jsem právě na tuhle otázku
odpovídal v pátek ve své úvodní
prezentaci účastníkům tohoto
sněmu. A tady je moje odpově?:
• Dovednosti s druhými lidmi
účinně vyjednávat, hledat společná
řešení i řešení kontroverzních
postojů se musí člověk začít učit
mnohem dříve, než jako dospělý –
nejlepší je začít kolem deseti let.
Pro každou dovednost (jazykovou,
sportovní, uměleckou, rukodělnou
intelektuální apod.) je určitý věk,
kdy jsou zvlášI příznivé podmínky
k jejímu osvojení. Pokud člověk
toto období propase, zpravidla se
onu dovednost už nikdy pořádně
nenaučí. Jsem rád, že tuto skuteč-
nost zdůraznil ve svém příspěvku
(dětmi vřele přijatém) i senátor
Edvard Outrata, místopředseda
ústavně-právního výboru, který
mohl vycházet i ze své dlouholeté
zkušenosti při pobytu v Kanadě.
• Pohled dětí a dospívajících zahr-
nuje i ty skutečnosti a hlediska,
které jsou pro většinu dospělých
ztracené. Pokud se svět dospělých
nezajímá o pohled, potřeby
a naděje dětí, koleduje si o to, že
jednou tyto děti nebudou stát
o pohled, potřeby a naděje gene-
race svých rodičů. 
• Názory, postoje i způsob jednání
dětí a mladých lidí jsou ale i důle-
žitým povzbuzením pro ty z nás,
kteří se ještě nenechali ubít (někdy
zdánlivou, někdy i skutečnou)
neúspěšností v hájení a prosazo-
vání ideálů spojených s upřímností
a odvahou mládí. Společně
s Albertem Schweitzerem se tak
můžeme přesvědčovat o tom, že
„náš svět by vypadal podstatně
jinak, kdybychom zůstali věrni
ideálům svých čtrnácti let“.

Jiří Zajíc, ředitel Kanceláře ČRDM

OOččiimmaa oorrggaanniizzááttoorraa
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rroozzhhoovvoorr ss AAnnddrreeoouu KKoožžuucchhoovvoouu
1) Co Vás osobně vede k tomu, že
se věnujete organizování Národního
dětského parlamentu?
Už od začátku se mi myšlenka
participace líbila, také proto, že
když jsem byla mladší, nebyla tu
možnost něco ovlivnit, změnit
v takové míře, jako je to nyní.
Neříkám, že je to ideální stav, ale
myslím si, že tento projekt pomohl
a pomůže mnohým. Jednak dětem
a mládeži, ale také dospělým. Byla
jsem již u zrodu tohoto projektu
Duhy a vím, jak bylo těžké jej
prosadit a připravit takovým
způsobem, aby jej dospělí pochopili
a děti a mládež v tom viděly
možnosti realizace. 
2) Co podle Vašich zkušeností na
tom přitahuje dětské a dospívající
účastníky?
Je to možnost seberealizace a také
to, že vidí, že nejsou bráni jen jako
malé děti, které jsou ještě „hloupé
a ničemu nerozumí“ (jak je jim to
ještě i dnes někde vysvětlováno),
ale jako rovnocenní partneři
v diskusích a při ovlivňování chodu
obce, ve které žijí.
3) Vidíte už nějaké výsledky tohoto
počínání?
Ano, výsledky tady jsou, a to dosti
povzbuzující. Tam, kde parlamenty
(sněmy, rady) začaly fungovat
a obec pochopila význam a důleži-
tost tohoto projektu, jsou děti
a mládež zvány vždy na jednání
zastupitelstva a jejich připomínky
a návrhy jsou diskutovány
a řešeny se stejnou důležitostí jako
kterékoliv jiné.
4) Čím by mohla pomoci ostatní
sdružení dětí a mládeže?
Největší pomocí by bylo prosazo-

vání práv dětí a snaha o zakládání
parlamentů, respektive pomoc
dětem a mládeži v této činnosti. Je
skvělé spolupracovat na společném
díle s tolika sdruženími, školami,
středisky volného času apod.
5) Srovnejte standardní průběh
Národního parlamentu dětí
a mládeže (NPDM) s tím, co se
událo na Dětském sněmu.
Standardní průběh NPDM se liší
od Sněmu hlavně tím, že trvá 4
dny (a i to se nám zdá málo!!!),
zatímco Dětský sněm probíhal
pouze 1,5 dne. Ten rozdíl spočívá
především v možnosti připravit
kvalitně děti a mládež na probíha-
jící jednání, a to formou diskusí
a přednášek s odborníky z oblasti,
která se má projednávat. Je více
času na výměny zkušeností
a tvorbu návrhu usnesení, který
podle našich zkušeností nelze
kvalitně připravit za den.
6) Co Vás při tomto Dětském
sněmu nejvíc potěšilo - a co
překvapilo?
Nejvíce mě překvapil a vlastně
i potěšil nebývalý zájem dětí
a mládeže. Je pravda, že když
přijede na akci o 30 lidí více, že to
způsobí nemalé problémy a člověk
se pak nestačí divit (jako se to
stalo tentokrát), ale na druhou
stranu je tady vidět, že participace
se dostává do popředí zájmu a že
dětem a mládeži takováto věc
chyběla a jsou rády za poskyt-
nutou možnost vyjádřit svůj názor
a možnost něco změnit či ovlivnit.
7) Co doporučujete v souvislosti
s Dětským sněmem pro příští rok?
Určitě bych se přimlouvala za to,
abychom se všichni více soustředili
na budování participačních
struktur zdola. K tomu by mohly
přispět bambiriády v různých
městech. Vrcholem této pyramidy
na ústřední úrovni je NPDM
s řádně zvolenými delegáty
regionů. 

Ptal se Jiří Zajíc

PPoossttřřeehhyy
zz dděěttsskkééhhoo ssnněěmmuu
Během páteční přípravy jsem měl
na Dětském sněmu možnost řídit
diskusní skupinu zástupců ze
základních škol. 
Děti vědí, že jsou členy nějakého
útvaru, aI už to nazveme Dětský
parlament nebo Dětské zastupi-
telstvo. Vědí také, že by měly nějak
ovlivňovat chod věcí okolo nich.
Z jejich jednání však vyplynulo, že
nemají jasno o poslání takovéhoto
útvaru a zužují svou činnost pouze
na prezentaci nějakého problému
nebo prezentaci něčeho, co za
problém pokládají. Je na dospělých
koordinátorech vysvětlit dětem, na
jakých principech funguje dětské
zastupitelstvo, a co je jeho
posláním.
Ze samotného jednání v Senátu
mám nejlepší pocity. Vystupování
dětských zástupců bylo na vysoké
úrovni. Snad jen navrhovatel bodů
Usnesení by měl alespoň v krát-
kosti osvětlit přítomným svou
myšlenku a přesvědčit přítomné, že
je dobrá. Takto se ani na některé
předložené body Usnesení
v diskusi nedostalo. Na tyto proce-
durální záležitosti by se nemělo za-
pomenout v přípravě a navrhova-
telé by měli být takto poučeni.
Také Usnesení mohlo dle mého ná-
zoru obsahovat přímé, adresné
oslovení subjektu, do jehož kompe-
tence by ten který bod Usnesení
spadal (MŠMT, krajské úřady
apod.).
Myslím si ale, že celkově akce
vyzněla velice pozitivně a že měla
úspěch.

Dušan Doležel, obvodní koordi-

OOdd pprraammeennee
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ČČlláánneekk 11
PPoossttaavveenníí dděěttíí vvee ssppoolleeččnnoossttii

1) Jako prioritní si klademe přesvědčit dospělé
i děti a mládež, že děti mají co mluvit do věcí
veřejných a do své budoucnosti.

ČČlláánneekk 22
RReeggiioonnáállnníí ppaarrllaammeennttyy dděěttíí

2) Obec by měla převzít záštitu nad konáním
Regionálního parlamentu dětí a mládeže,
sněmu, rady, atd. (dále jen RPDM).

3) RPDM vznikají a lépe fungují v menších
městech, proto doporučujeme, aby ve větších
městech vznikala obvodní zastupitelstva.

4) V každém regionu musí být aspoň jedna osoba,
která bude zodpovědna za vznik RPDM a udělá
vše pro jejich realizaci (např. starosta, místosta-
rostka, vedení školy, studenti ap.).

5) Doporučujeme sjednotit podmínky vzniku
a práce RPDM (doba mandátu, věková hranice,
název zastupitelstva, kandidát musí být zvolen
apod.).

6) Doporučujeme, aby jednání měla stálé místo,
například zasedací místnost na městském
úřadě, klubovna ve středisku pro volný čas dětí
a mládeže, prostory neziskové organizace, sdru-
žení, nadace. Jednou za čas by se mělo konat
slavnostnější setkání RPDM.

7) Doporučujeme při vzniku RPDM kontaktovat
školy, občanská sdružení, mládežnické organi-
zace a střediska pro volný čas dětí a mládeže
a zástupce těchto organizací do RPDM volit.

8) Pokud již RPDM funguje – doporučujeme dělat
propagaci RPDM a dalších akcí, které pořádá.

9) Zajistit presentaci o činnosti RPDM na frekven-
tovaných místech ve městě, na úřadech, ve
školách a ve veřejnoprávních i regionálních
mediích. 

10) Vydávat zpravodaje o činnosti RPDM a pravi-
delně informovat členy i veřejnost o výsledcích
činnosti RPDM.

11) Informovat rodiče (např. na třídních schůzkách)
o možnosti účasti dítěte v RPDM a osvětlit
rodičům i učitelům poslání RPDM.

12) Doporučujeme domluvit se s učiteli občanské
výchovy i jiných předmětů, aby umožnili při
hodinách presentaci RPDM.

13) V případě, že se RPDM dohodne, může mít
svého tiskového mluvčího (člena RPDM).

14) V případě většího zájmu o práci v RPDM uspo-
řádat kandidátské volby na školách.
Doporučujeme vytvořit statut pro volby do
RPDM.

15) Doporučujeme zvát na jednání RPDM významné
politické osobnosti regionu a odborníky na
projednávanou tématiku (starosty, místosta-
rosty, hejtmany, zastupitele, senátory, poslance
apod.).

16) Doporučujeme zajistit pravidelné vzdělávání
dětských i dospělých koordinátorů RPDM
(například formou seminářů, konferencí apod.).

17) Oceňovat děti a mládež za práci v RPDM, napří-
klad společným víkendem zdarma pro aktivní
členy, setkáním se známou a oblíbenou osob-
ností, veřejnou pochvalou apod.

18) Vedení školy má povinnost informovat žáky
a studenty o možnosti založení RPDM, v případě
zájmu žáků a studentů umožnit vznik a fungo-
vání tohoto parlamentu.

19) Doporučujeme, aby si děti zvolily prostředníky
pro jednání s vedením školy a učiteli.

ČČlláánneekk 33
SSaammoosspprráávvaa nnaa šškkoolláácchh vv dděěttsskkýýcchh ddoommoovveecchh

20) Pro školní parlament by měla platit následující
pravidla:
• je zvlášI pro první stupeň a zvlášI pro druhý
stupeň. 

• voleni do něj mohou být žáci všech tříd daného
stupně. 

• členové parlamentu jsou povinni informovat
o jednáních své spolužáky. 

• z jednání se pořizuje veřejně přístupný zápis.
21) Doporučujeme, aby na třídních schůzkách byl

prostor pro vystoupení zástupce žáků.
22) Škola by měla umožnit vznik schránky důvěry,

pokud si to budou žáci přát. Tuto schránku
bude spravovat výchovný poradce.

23) Dětské domovy by měly umožnit vznik dětských
samospráv.

ČČlláánneekk 44
PPooddmmíínnkkyy pprroo aakkttiivviittyy dděěttíí aa ddoossppíívvaajjííccíícchh

24) Požadujeme vyčlenění lokalit se zákazem
pohybu psů v blízkosti dětských hřišI.

25) Při výstavbě dětských hřišI používat materiály,
které jsou bezpečné a zajistit následnou
včasnou opravu zničeného vybavení.

26) Při pořádání akcí základní školy nediskrimi-
novat žáky starší 15 let (například účast na
akcích).

27) Informovat veřejnost o podmínkách a možnos-
tech získání dávek na volnočasové aktivity dětí
(letní tábory, zájmové útvary) pro děti ze soci-
álně slabších rodin.

UUssnneesseenníí  DDěěttsskkééhhoo ssnněěmmuu zzee 44.. sscchhůůzzee ddnnee 2255.. 55.. 22000022
k bodu „Chceme zasahovat do věcí veřejných a naší budoucnosti.“

My, účastníci Dětského sněmu pořádaného v rámci Bambiriády 2002, jsme se shodli na tomto usnesení:
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(autentické reportáže z Bambiriádních novin)

HHaassiiččii nneemmuussíí bbýýtt jjeenn ddoossppěěllíí
Hasiči nemusí být nutně jen dospělí. Díky Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska si mohou hasičskou
práci vyzkoušet i děti už od 6 let. Hlavní náplní sdru-
žení je příprava na celostátní brannou sportovní hru
pro mladé hasiče Plamen. Do kroužků chodí celoročně
mladí hasiči od 6 do 15 let a hasičský dorost do 18 let.
Na Bambiriádě si děti mohou zkusit stříkání z hadice
na cíl a další aktivity. V expozici si rovněž můžete
prohlédnout zajímavé diplomy, hasičské příručky
a případně si vzít i materiály. Sdružení pořádá také
letní tábory, různé hry a další. Zájemci se mohou také
přímo na Bambiriádě přihlásit do kroužku. 

RRaaffaann,, kktteerrýý nneekkoouuššee
Asociace malých debrujárů ČR sdružuje děti se
zájmem o vědu, techniku a ekologii. Hlavní náplní
jejich činnosti jsou různé zábavné pokusy a aktivní
využití volného času, během kterého si děti osvojují
různé znalosti. Proto i jejich expozice na Bambiriádě je
plná různých zajímavostí. Návštěvníci si tu mohou
sami vyzkoušet řadu pokusů. Malí debrujáři předvá-
ději činnost svého sdružení velmi zábavnou formou.
Jen se přij?te přesvědčit, že i fyzika se může dělat hrou.
V debrujárské expozici zaujme i prezentace soutěže
Rafan určené dětem od 6 do 26 let. Zkratka Rafan
znamená Radost, Fantazie, Nápady a jedná se
o soutěž, ve které mají děti za úkol sestavit nějaký
výrobek, pomůcku či cokoli jiného z odpadu, nejlépe
plastového. Pokud tedy máte zájem o vědu či tech-
niku, Asociace malých debrujárů vám má určitě co
nabídnout.

Jirka Peterka a David Šmehlík, www.eZavinac.cz

LLééttaaccíí kkoollaa nnaa LLeettnnéé
Ve včerejším čísle jste se mohli dočíst, že nikde jsme
neobjevili zmínku o tom, že by se kdy na Letné létalo.
Pražští foglarovci nás však upozornili, že před devíti
lety (také v květnu) právě v těchto místech redakce
časopisu ABC uskutečnila za přítomnosti Jaroslava
Foglara soutěž konstruktérů létacích kol. To vše
k premiéře filmu Záhada hlavolamu.

MMááttee rrááddii hhllaavvoollaammyy??
Pokud jste jedni z těch, kteří hledají klid a odpočinek
při řešení hlavolamů, pak právě pro vás je připravena
expozice hlavolamů, která se nachází u stánku sdru-
žení Pionýr. Zde si můžete vyzkoušet mnoho originál-
ních a velice zábavných hlavolamů, od těch nejlehčích
po nejtěžší. Já sám jsem si vyzkoušel i ty složitější,
což se mi stalo osudným téměř na 20 minut.
Hlavolamy byly prostě chytřejší než já. Další možností
je vyzkoušet si nějaké zajímavé hry, mezi kterými
musím zmínit například Backgamon. Jste hraví? Máte
rádi zábavu a umíte logicky přemýšlet? Tak se neza-
pomeňte zastavit u Pionýrů!

KKřříížžeemm kkrráážžeemm ppoo LLeettnnéé
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„„VVěěřříímm,, žžee ssee ddoo BBeerroouunnaa
BBaammbbiirriiááddaa zznnoovvuu vvrrááttíí..““
RRoozzhhoovvoorr ss řřeeddiitteelleemm IInnssttiittuuttuu
zzáájjmmoovvééhhoo vvzzdděělláávváánníí vv HHoořřoovviiccíícchh
MMggrr.. JJiiřříímm VVeevveerrkkoouu
Co Vás osobně na letošní
berounské Bambiriádě zvlášI mile
překvapilo?
Mile mě překvapila vysoká návštěv-
nost a účast veřejnosti. Při tomto
konstatování bereme v potaz
skutečnost, že Beroun je oproti
ostatním pořadatelským městům
přeci jen menší, pro podobné celo-
krajské akce má relativně nevý-
hodnou polohu (ostatně jako které-
koli jiné okresní město ve
Středočeském kraji) a zároveň
v jeho těsné blízkosti probíhala
Bambiriáda i v Praze.
Mile mě překvapilo i naplnění
slibu, který byl dán před zahá-
jením akce – překonání rekordu
v tvorbě „dětského vláčku“. Po
dobu konání Bambiriády bylo
namalováno cca 4580 vagónků,
čímž byl dosavadní rekord
překonán.
Překvapením byla i vysoká úroveň
jednotlivých vystupujících. 
Čím je podle Vás Bambiriáda
cenná, když se na ni podíváte
jednak očima profesionála MŠMT,
jednak rodiče?
Z hlediska profesionála je pro mě
důležitá jednak tím, že při přípravě
spolupracuje většina občanských
sdružení a SVČ, navazují se nové
osobní kontakty, jednotlivé organi-
zace se navzájem obohacují o nové
podněty v činnosti, jednak je pro
mě důležité i zjištění, že organizace

spolupracují bez předsudků, řeší
pracovní úkoly společně bez prosa-
zování „svých organizací“.
Z pohledu rodiče je důležité
konfrontovat nabídku pro využití
volného času mých dětí, možnost
osobně se s představiteli a vedou-
cími oddílů jednotlivých sdružení
a institucí setkat a komunikovat.
Za důležité považuji i ten moment,
kdy rodič navštěvuje podobnou
akci společně s dítětem a mají tak
oba možnost si z nabídky aktivit
„společně vybrat“.
Co si myslíte o současné úrovni
spolupráce mezi sdruženími dětí
a mládeže s institucemi
Ministerstva školství?
Osobně hodnotím spolupráci jako
velmi dobrou a prospěšnou oběma
stranám. Myslím si, že občanská
sdružení mají možnost prezentovat
své názory a předkládat návrhy
přímo ministerstvu prostřednictvím

Komory mládeže, rovněž mají
možnost se podílet na tvorbě legis-
lativy pro oblast práce s dětmi
a mládeží, je zde prostor i pro
řešení koncepčních otázek spoje-
ných s problematikou volného
času, státní politiky v oblasti péče
o děti a mládež apod.
Rovněž pro všechny zájemce jsou
otevřeny i organizace přímo řízené
MŠMT, a to IDM Praha, IZV MŠMT
Hořovice a SVIS Prachatice.
Přál byste Bambiriádu Berounu
i pro příští rok?
Bambiriádu chápeme jako vysoce
prestižní akci. S ohledem na speci-
fiku Středočeského kraje došlo
letos v Berouně k dohodě, že
Bambiriáda bude v našem kraji
putovní, příští rok bude v Příbrami.
Přesto věříme, že se do Berouna
Bambiriáda znovu vrátí.

Ptal se Jiří Zajíc

RRaaffaann,, kktteerrýý kkoouuššee,, 
aallee ttaakkéé nneešškkooddíí
Pochopitelně velikou atrakcí byli
vojáci. A možná ještě větší jejich
psi. Někteří úzkostlivější vychova-
telé, nebo lidé, kteří se na armádu
dívají pořád jako na nástroj totalitní
diktatury, se sice podivovali nad
tím, že vojáci dostali na Bambiriádě
místo, ale uznejte: Chceme mít
armádu, na kterou můžeme být
hrdí? Armádu lidí statečných
a přitom důvěryhodných?
Cožpak právě taková armáda
nestála u zrodu samostatného
Československa?
A konečně: nebyl snad zakladatel
nejúspěšnějšího výchovného hnutí
na světě - skautingu - generálem
britské armády? Edy 
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ANKETA

ZZáássttuuppccůů ssddrruužžeenníí nnaa BBaammbbiirriiáádděě 22000022 vv PPrraazzee jjssmmee ssee zzeeppttaallii nnaa nněěkkoolliikk oottáázzeekk..
ZZddee jjssoouu jjeejjiicchh ooddppoovvěěddii::

•• PPookkoolliikkááttéé ssee úúččaassttnnííttee BBaammbbiirriiááddyy??
Poprvé 6
Podruhé 6
Potřetí 3
Počtvrté 13

•• CCoo jjee ccíílleemm VVaaššíí úúččaassttii nnaa BBaammbbiirriiáádděě??
Podílet se na dobré akci 4,7
Ukázat, že existujeme, kdo jsme, co děláme 5,8
Setkání s ostatními sdruženími a společná prezentace 3,8
Zviditelnit na veřejnosti náš název, aktivity 5,2
Nábor dětí do oddílů nebo na tábor 2,6
Ukázat, co umíme, předvést se 3,2
Jsme tu proto, že si to přeje ústředí 0,35
Jsme tu proto, že si nemůžeme dovolit tu nebýt 1,3 
Číslo je průměrem z odpovědí – maximum bodů bylo 6, minimum 0 (čím
vyšší, tím lepší)

• Těšíte se na Bambiriádu, nebo je to pro Vás zlý sen?
Ano 24x
Ne 5x

• Na co se těšíte nejvíc?
úsměvy dětí a rodičů
na setkání s ostatními

• Co Vám Bambiriáda dává nebo umožní? Proč tu jste?
seznámení s ostatními
propagace

• Můžete prosím obodovat následující „bambiriádnosti“
Propagace akce 4,2
Organizace, tedy jak je o nás na akci postaráno 4,57
Technické podmínky pro prezentaci 5,0
Výstavby městečka 4,5
Noviny vycházející na akci 4,0
Katalog sdružení 3,1
Stravování 4,2
Řízení a koordinace akce – činnost štábu 4,6
Číslo je průměrem z odpovědí – maximum bodů bylo 6, minimum 0 (čím vyšší
tím lepší).

•• PPřřiijjddeettee ppřřííššttíí rrookk zznnoovvaa??
Ano, moc se těšíme     19x
Ano, přijdu 5x
Ještě nevím 2x
Spíš ne a určitě ne      0 hlasů

•• JJee lleeppššíí bbýýtt nnaa SSttřřeelláákkuu nneebboo nnaa LLeettnnéé??
Letná 21 hlasů
Střelecký ostrov 6 hlasů

•• MMyyssllííttee ssii,, žžee jjee ppoottřřeebbaa pprrooppaaggoovvaatt ččiinnnnoosstt dděěttsskkýýcchh ssddrruužžeenníí „„bbaammbbiirriiááddnníímm
zzppůůssoobbeemm““ ??
Ano 26x
Ne 1x

•• CCoo bbyyssttee zzmměěnniillii nnaa BBaammbbiirriiáádděě??
Většinou zaznělo:
na Bambiriádě se nemusí nic měnit

•• CCoo ssee VVáámm nneellííbbíí,, ccoo VVááss zzkkllaammaalloo??
Většinou nezklamalo nic, ale trochu zklamalo:
fronty
počasí
vzdálenost od vody

•• CCoo ssee VVáámm llííbbíí??
Nejčastější odpověJ  „všechno“, a pak:

úsměvy dětí
vláček
atmosféra

•• MMáá BBaammbbiirriiááddaa ssmmyyssll aa mmáá ttaattoo aakkccee ppookkrraaččoovvaatt??
Ano 27x
Ne  0x

•• JJaakk jjssttee ssppookkoojjeennii ss ppoořřaaddaatteellsskkoouu sslluužžbboouu??
Ano 24x
Ne 3x

•• CChhcceettee BBaammbbiirriiáádduu ii zzaa rrookk ttaaddyy vv PPrraazzee?? NNeebboo bbyy ssttaaččiillaa BBaammbbiirriiááddaa jjeenn
vv rreeggiioonneecchh aa vv PPrraazzee nněějjaakkýý pprrooggrraamm ppoouuzzee ddoopprroovvooddnnééhhoo vvýýzznnaammuu ??
Ano, v Praze, celou Bambiriádu  27x
Ne 0x

KKoonnkkrrééttnníí hhllaassyy úúččaassttnnííkkůů

Na co se těšíte nejvíc?
Na ten šrumec kolem akce, na atmosféru v Médiastanu, na záslužnou práci
skautské SOSky (skautské ochranné služby - pozn.red.), na perfektní vojenskou
jídelnu, na to, když všichni lidi vypadnou a můžeme si projít ostatní atrakce. Je to
atmosféra skorotáborová – a odehrává se uprostřed Prahy.
Co Vám Bambiriáda dává nebo umožní?
Pocit sounáležitosti, že existují ještě nějací další „volové“, kteří jsou ochotni něco
dělat zdarma pro děti.
Co Vás zklamalo?
Velké zklamání bylo z prezentace Bambošky v České televizi. Jeden rozhovor
v Dobrém ránu – bez toho, že by tam byly nějaké záběry z místa konání – to
zapadne v šedi pořadu.
Má Bambiriáda smysl a měla by pokračovat?
Akce by neměla být prodělečná! Práce s dětmi stojí lidi v ogranizacích během roku
spoustu peněz a času. Takže Bambiriáda by neměla být dalším taháním peněz
z kapes vedoucích. Když budou peníze, tak my do toho dáme čas, ale jinak…

Menhart – Sdružení přátel Jaroslava Foglara

Celá akce vyznívá spíš jako prostředek k zaplnění volného času dětí na pár dní
(hlavně její propagace před začátkem), než jako nabídka dlouhodobé činnosti.
Naším přáním by bylo víc zdůraznit to, že se jedná o akci, kde se děti mohou
seznámit s tím, jak mohou celý rok trávit svůj volný čas (což je rozhodně účinnější
třeba z hlediska prevence kriminality).
Bylo by také dobré udělat nějaký „odpočinkový stan“ pro vystavovatele, kde by si
mohli dát v klídku kafíčko nebo párek. během hraní si s dětmi vážně není čas stát
dvacet minut ve frontě u nádražní restaurace. Navíc by to prospělo i k dobrému
pocitu vystavovatelů, že nejsou úplně jen mravenečci, plnící svou práci.

Štěpán Peterka – KONDOR
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JEDE JEDE MAŠINKA...

EEkkoovvllááččeekk
Na předchozích pražských Bambiriádách byl jako
dopravní prostředek mezi ostrovy používán parník.
Letos však mohou návštěvníci využít k přepravě
ekovláček. Položili jsme proto pár otázek jeho strojve-
doucímu panu Janu Penkovi:
JJeezzddiill jjssttee jjiižž nněěkkddyy ss eekkoovvllááččkkeemm,, nneebboo jjee ttoo vvaaššee
pprreemmiiéérraa??
Jezdím už jedenáctý rok, ale na Bambiriádě jsem
poprvé.
KKddee mmááttee tteeddyy ssvvoouu oobbvvyykklloouu ttrraassuu??
Staroměstské náměstí, Čechův most, hotel
Continental, Pařížská ulice, Malostranské náměstí,
Nerudova, Hrad, Chotkovy sady a zpátky.
JJaakk ddlloouuhhoo ttrrvváá jjeeddnnaa jjíízzddaa??
Samotná jízda tady na Bambiriádě trvá asi pět minut,
bohužel jsem to nestopoval. Na odpočinek mám kolem
tří až čtyř minut.
KKoolliikk ssee ddoo jjeeddnnoohhoo vvaaggóónnuu vvmměěssttnnáá lliiddíí??
Dospělých přesně 57 a dětí, jak to tak pozoruji, kolem
stovky.
NNaa jjaakkýý ppoohhoonn vvllááččeekk jjeezzddíí??
Je to motor Nissanu Patrol, který jezdí na diesel a má
katalyzátor.
JJaakk ddlloouuhhýý jjee zzddeejjššíí ookkrruuhh??
Nemám tušení, asi tak půl kilometru.
AA nneejjvvyyššššíí rryycchhlloosstt vvllááččkkuu??
Tady tak pět až šest km/h, ale na silnici asi 26km/h.
Ale kolegovi se podařilo jet až 140km/h. Já osobně
vyznávám pomalejší jízdu.

Děkujeme za rozhovor.
Markéta Hýlová, Petr Kučera, Agentura SAN

HHuurrvvíínnkkeemm nnaa BBaammbbiirráádduu
Ne, ne, výpravčím, ani strojvedoucím nebude všem
dobře známý Hurvínek (byI sídlo jeho scény je
poměrně nedaleko dejvického nádraží). Pojmenování
patří lokomotivě, kterou pro návštěvníky Bambiriády
zapůjčily České dráhy.
Kyvadlová doprava historickým motorovým vozem
M 131.1 je připravena z Masarykova nádraží do
nádraží Dejvice. Jízda trvá 10 minut a je pro účast-
níky Bambiriády zdarma. Bambivláček si samozřejmě
nemůže po kolejích jezdit kdy a jak ho napadne, a tak
i on má svůj (byI docela malý) jízdní řád. 
O tom, že na nádraží je třeba chodit včas, aby nám
vlak neujel, jistě není pochyb. A uděláte-li si toho
času před odjezdem trochu víc, pak můžete na

nádraží Praha Dejvice
navštívit (samozřejmě
zdarma) výstavu loko-
motiv Českých drah.
Výstava probíhá
v sobotu 25. a v neděli
26. května. Patříte-li
k těm, kteří se rádi podí-
vají, co a jak funguje,
pak zde budete na té
správné adrese. Pěkně
zblízka si tu můžete
prohlédnout stanoviště
strojvedoucího a stro-
jovny lokomotiv a zeptat
se na všechno, co vás
o železnici zajímá.

Převzato z bambiriádních novin

Vagónek Hurvínek byl vyroben v roce 1950, „Takže již
hodně pamatuje“ řekl řidič pan Josef, který
s Hurvínkem přijel až z Pardubic. 
I když vagónek jezdí po našich železnicích přes půl
století, je stále v technicky výborném stavu. Jeho
dvanáctiválcový motor dokáže pohánět vlak až šedesá-
tikilometrovou rychlostí. Vlak jezdí na naftu, má vzdu-
chovou brzdu, kterou pan Josef nerad používá,
protože se může stát, že se vzduch vypustí a vlak
nepůjde zastavit. „Takže lepší je brzdit ručně,“ říká
pan Josef a pohazuje hlavou směrem k malému
kolečku, které má u svého boku, a dodává: „Stačí tím
párkrát otočit kolem dokola a vlak už brzdí. Jen to
kolo musíte stále pevně držet, protože by se mohlo
samovolně otočit do základní polohy a Hurvínek by
nezastavil.“

Většina našich spolucestujících už na Bambiriádě
byla, až na jednoho dědečka s vnukem, kteří se
přijdou na Letnou podívat až v neděli. Jinak byli
všichni cestující s jízdou spokojeni. Jeden pán si
dokonce s dojetím v hlase vzpomněl na svá mladá
léta, kdy jezdil podobným vlakem k babičce do
Roudnice nad Labem.
Vláček jezdí každý den šestkrát z Masarykova nádraží
a pětkrát za den zvedne ruku výpravčí na nádraží
v Dejvicích, aby Hurvínka vypravil směrem zpět na
bývalé nádraží Střed, dnešní Masarykovo. Přij?te se
taky svézt, 60 míst k sezení a 20 k stání je tu připra-
veno právě pro vás.

Jirka Kokmotos, agentura SAN
David Šmehlík www.eZavinac.cz
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Z BAMBIRIÁDNÍCH MĚST

BBaammbbiirriiááddaa 22000022 vv LLiibbeerrccii
V Liberci se Bambiriáda konala podruhé. Po té loňské
organizátoři s uspokojením hovořili o úspěšném startu
nové tradice. Letos již mohou říci, že se tato akce
zapsala do povědomí veřejnosti nejen „odborné“ – že
se o ní ví v neziskovém sektoru, ale i té „laické“.
O Bambiriádě se hovoří na školách i v rodinách.  
Protože tým organizátorů stále sbírá nové zkušenosti,
podařilo se mu opět přivést na jedno místo řadu zají-
mavých prezentací, uspořádat v rámci Bambiriády
několik nových akcí  i provést nějaké změny.
Především se změnilo místo konání akce. Bambiriáda
se přesunula do krásného prostředí Lidových sadů,
které nejsou svému jménu nic dlužné. Vzrostlé
kaštany a svěží zelený trávník byly přirozenou kulisou
pro tee-pee, různé lanové dráhy, pro polní kuchyni
rytířů, ale i pro hrnčířský kruh či velkou trampolínu.
Pódium v romantickém altánku poskytlo prostor pro
tanečníky i hudebníky různých žánrů a kdo se
nevešel, jako třeba mažoretky nebo tanečníci stylu
country,  ten své umění předvedl na vydlážděné
terase. Diváci jen uposlechli moderátorova pokynu:
„čelem vzad“ a program mohl pokračovat. A nesmíme
zapomenout na sousedy: liberecká ZOO, Dětský
koutek, který byl pro dětské návštěvníky s bambiri-
ádní vstupenkou zdarma, za rohem les – a to přímo
Pohádkový a také DDM Větrník, který v rámci
Bambiriády pořádal Den otevřených dveří. 
Samotná budova Lidových sadů s vyhlídkovou věží,
postavená ve stylu romantickém se znaky secese,
poskytla skvělé zázemí pořadatelům, účinkujícím
i návštěvníkům. Ve velkém sále bylo dost prostoru pro
muzikálové představení Královský velvyslanec, pro
taneční Diskomaraton  i pro sobotní téměř pětihodi-
nový Long Break Dance Jam, na který se sjeli taneč-
níci zvučných jmen z širokého okolí. V malém sále pro
klubová vystoupení našli útočiště mladé novinářky
a celý Médiastan i V.I.P. centrum.

Tak co si přát víc? No, pokaždé se něco najde. Letos
všem dělalo největší starosti počasí. Ale i to se
nakonec umoudřilo, a tak se není co divit, že pestrou
nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež,
kterou na Bambiriádě v Liberci předvedlo přes
padesát sdružení, souborů, klubů, DDM a dalších
organizací, vidělo přes 8 000 návštěvníků. A jestli
chcete vidět a zažít to co oni, neváhejte a určitě do
Liberce za rok přije?te. Ta třetí Bambiriáda tady bude
určitě ještě lepší.

Petra Handlířová 
Pořadatelem liberecké Bambiriády je Rada dětí
a mládeže Libereckého kraje 
Organizační štáb je tvořen zástupci těchto sdružení: 
A-TOM, FoS SvČ, LIST 2000, Mládež ČČK, Pionýr
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Z BAMBIRIÁDNÍCH MĚST

BBaammbbiirriiááddaa „„jjiihhooččeesskkáá““
Hlavním pořadatelem a regionálním organizátorem
byla Rada dětí a mládeže Budějovického kraje.
Médiastan a tiskové středisko zajišIovala jihočeská
informační centra pro mládež (ICM České Budějovice,
Tábor a Český Krumlov). Spolupořadateli a spolureali-
zátory programů byly především následující organi-
zace: Mateřské centrum České Budějovice, Česká
tábornická unie, Sdružení dětí a mládeže České
Budějovice, OS Informační centrum pro mládež Tábor,
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český
Krumlov, Asociace pro podporu rozvoje informačních
center pro mládež v ČR – jihočeská sekce, Salesiánské
hnutí mládeže, Pathfinder, Pionýr, Dětský umělecký
soubor Milevsko, OS AZIMUT, Dům dětí a mládeže
v Českých Budějovicích, Klub mladých debrujárů,
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Kynologické
sdružení České Budějovice, Junák, Dům dětí
a mládeže Český Krumlov a další.
A jak to všechno dopadlo?
Jihočeští organizátoři mohou být s ohlasem akce
určitě spokojeni. Počasí, až na neděli, opravdu přálo.
Drobné organizační problémy se dařilo vždy vyřešit.
A hlavně návštěvníci, děti i rodiče, byli zcela jistě
spokojeni. O tom svědčí také poměrně velká návštěv-
nost všech připravených hlavních i doprovodných
programů – téměř 5.500 aktivních účastníků.
A co příští rok? Všichni se už těšíme…

Vlastimil Kopeček, ICN Český Krumlov

LLoommnniiccee nnaadd PPooppeellkkoouu
Co je „Bambiriáda“, už dnes ví nejen každé dítě
v Lomnici nad Popelkou a jejím okolí, ale také valná
většina místních dospěláků. A že příležitostí k pest-
rému vyžití mají naše děti v Lomnici nad Popelkou
opravdu dost, ukázala právě Bambiriáda.
Během dvou dnů se návštěvníkům představilo více
než dvacet subjektů s pódiovým vystoupením
a dalších pětadvacet sdružení a organizací s různými
formami činnosti a aktivitami, které si mohly děti
vyzkoušet. Bylo možné shlédnout módní přehlídku,
taneční i pěvecká vystoupení, fandit a tleskat mažo-
retkám, aerobičkám nebo  dětem z mateřinek. Kdo si
chtěl vyzkoušet tělesnou zdatnost, navštívil opičí
dráhy za Sokolovnou nebo horolezeckou stěnu,
u hasičárny bylo možné shlédnout pravý hasičský
útok, v Tyršově parku se střílelo ze vzduchovky i lezlo
po lanech. Kdo chtěl vyzkoušet svou šikovnost, určitě
neodcházel s prázdnou - malovalo se na sklo i na
kameny, modelovalo se z hlíny i kůže, drátovalo, stří-
halo i lepilo. A byl-li někdo, kdo si stále ještě nevybral,
mohl vyrazit do zahrady DDM Sluníčko, kde čekaly
pohádkové postavičky se svými soutěžemi a expozice
lomnických mladých chovatelů, nebo se mohl posadit
v přírodním divadle za Zámkem a shlédnout tam diva-
delní umění Nadace Tábor.
Snad každé dítě navštívilo strašidelnou jeskyni,
mnoho jich přišlo také fandit svým učitelům do Tylova
divadla na vyhlášení ankety  „Učitel sympaIák“. Ke
krásným zážitkům patřil jistě páteční country bál pod
širým nebem, na kterém naši „náctiletí“ ukázali, že
jim tento rytmus rozhodně není cizí. 

Místním koordinátorem Bambiriády 2002 byl
Dům dětí a mládeže Sluníčko
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BAMBIRIÁDA V MÉDIÍCH

V celostátních denících, regionál-
ních přílohách i na internetu se
po víkendu dozvídáme o tom, že
byla zabita holčička, že se školáci
z Moravských Budějovic otrávili
jídlem, Brno bylo střeženo stíhač-
kami a streetparty v ulicích
zmíněného města se příliš nevy-
vedla. V Brně dále zářila Vanessa
Mae (na polovině stránky MF
Dnes v regionální příloze)
a kuřáci pomalu kouřili dýmky.
Noviny dále řeší problematiku
pomalosti úřadů, známe nové
volební preference i to, že lékaři

půjdou za prací do Evropské
unie. Lidové noviny jsou na dění
doma a v regionech úplně
skoupé. 
Zatímco ve čtrnácti českých
městech probíhala během celého
víkendu Bambiriáda 2002, akce
kterou pořádají dobrovolníci ze
sdružení dětí a mládeže z celé
republiky, naše největší média si
tohoto nevšimla ani na regionální
úrovni. MF Dnes se stejně jako
Lidové noviny či Právo o této akci
nezmiňuje vůbec, Rovnost jí
propůjčuje více než polovinu
strany, nejčtenější internetový
deník iDNES tuto akci opět velko-
ryse obchází, stejně jako zpravo-
dajské pořady mediálního part-
nera Bambiriády – České televize.
Přitom 14 měst většinou už od
pátku žilo Bambiriádou, jen
v Brně ji navštívílo na 3 000 dětí.
Přípravy této akce zabraly více
než týden a akci vytvářeli z 90%
dobrovolní vedoucí nejrůznějších
dětských a mládežnických orga-
nizací. Rozhodně tu bylo víc lidí
než na nedaleké streetparty,
která nabízí kontroverzní téma
a tedy i větší zájem populistic-
kého tisku. 
Opět se ukázalo, že média vyhle-
dávají témata, která mohou
zařadit do škatulky politika či
černá kronika, že přechází menši-
nové záležitosti (přestože zájem,

který vyvolává již tradičně
Babmbiriáda, opravdu není
menšinová záležitost). „Bohužel“
se nám žádné dítě nezabilo
pádem z lanovky, nic nevyhořelo,
neobjevil se pedofilní vedoucí ani
se neukázala nějaká extrémis-
tická skupina, takže nám
nezbude, než si o Bambiriádě
počíst zase jen v oddílových
kronikách či na vlastních www
stránkách a přemýšlet, kde
změnit povědomí novinářů, aby
psali o tom, co se děje, přestože
neteče krev.

Martin Kříž, ZS Morava

GGlloossaa
Kolega Martin Kříž ze Zeměpisné
společnosti Morava doplnil svůj
postesk výčtem toho, co napsaly
a odvysílaly – tedy spíš nenapsaly
a neodvysílaly – jeden bambiriád-
ní den naše noviny, rozhlasy
a televize. Já jsem si pomocí
kompletního monitoringu prošel
z tohoto hlediska  celý bambiri-
ádní týden. Skutečně – žádná
sláva. Jeden krátký šot
v Událostech ČT je na jednu
stranu úspěch, na druhou …
Nu, jedna věc je ale potěšitelná:
několik článků v regionálních
novinách bylo skutečně pěkných.
Je vidět, že když se nám podaří
získat jednoho jediného rozum-
ného a schopného novináře,
rázem je po problémech.

Edy

PPřříílliišš mmáálloo kkrrvvee??
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NÁŠ PARTNER / ZÁVĚREM

Generali PojišIovna a.s. se již
třetím rokem spolupodílela na
organizaci akce pro děti  a mládež
s názvem Bambiriáda. Partnerství
Generali PojišIovny a.s. a České
rady dětí a mládeže se tak stává již
tradičním. VždyI naše pojišIovna
poskytuje pojistnou ochranu pro
více než 200 tisíc dětí, mládeže
a dospělých v oblasti úrazového

a cestovního pojištění. Z vyhodno-
cení provedených za uplynulá
období vzájemné spolupráce
vyplývá, jak je důležité věnovat
pozornost prevenci dětských
úrazů, bezpečnosti při dětských
hrách, při práci s dětmi či aktivně
předcházet dětské kriminalitě.
Naše pojišIovna se cíleně orientuje
na děti a mládež s podporou
programu na ochranu této skupiny
a prevenci. 
Právě proto nás těší, že jsme

i v roce 2002 mohli pomoci organi-
zátorům Bambiriády s konáním
této akce. Naši spolupracovníci
v regionech tak jako v předcházejí-
cích letech připravili pestrý
program. Naše stánky tak nebyly
pouhými prodejními místy, ale
staly se hojně navštěvovanými
dětmi i dospělými a přirozeně tak
doplnily pestrou škálu přehlídky
aktivit pro děti a mládež  v jejich
volném čase. 
Přejeme všem dětem a dospělým
pohodové prázdniny a mnoho
pěkných zážitků.

Petr Hájek
Generali PojišIovna a.s.

GGeenneerraallii 
aa BBaammbbiirriiááddaa 22000022

V pátek se pro dětské novináře uskutečnila další
tisková konference, tentokrát se zástupci hlavního
pořadatele Bambiriády, České rady dětí a mládeže.
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací nejen
o organizaci Bambiriády, ale také o samotné České
radě dětí a mládeže.
Hned první otázka šla k věci. Kolik taková Bambiriáda
stojí? Dozvěděli jsme se, že přibližný rozpočet
Bambiriády činí asi 4,5 milionu Kč, z čehož dvě
třetiny hradí Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy. Pokud by se však měly zaplatit hodiny práce
stovek dobrovolníků, byla by tato částka několikaná-
sobně vyšší.
Jak vlastně Bambiriáda vznikla? Vyvinula se
z původní akce Hrad patří dětem. Samotná
Bambiriáda má ovšem jinou koncepci, jednotlivá sdru-
žení se na ní prezentují aktivně a předvádějí návštěv-
níkům svou práci. Velkou zásluhu na vzniku
Bambiriády má prý i ministerstvo školství. 
„Každý rok si říkáme: už žádná další Bambiriáda,“
říká s úsměvem Jana Vohralíková, předsedkyně České
rady dětí a mládeže, „nakonec ale stejně každý rok
pokračujeme“.
Do budoucna by ČRDM chtěla více orientovat
Bambiriádu i na teenagery, pozvat sem sdružení,
která s nimi pracují, a především přilákat samotnou
mládež. Uvažovalo se o grafitti stěnách, U-rampě
a mnoha dalších atrakcích. Problémem ale je image
Bambiriády, která je zavedená spíš jako akce pro
menší děti. „Zatím nevíme, jak celou akci pro náctileté
prezentovat. Výhodou by bylo ale to, že starší děti by
se na její přípravě mohly více samy podílet.“

Významnou změnou letošního ročníku Bambiriády
v Praze je především přemístění z Dětského
a Střeleckého ostrova na Letenskou pláň. Na otázku,
které z obou míst se organizátorům zdá lepší, odpově-
děli všichni, že oproti původní nedůvěře jsou s nyněj-
šími prostorami spokojeni a zřejmě by se již nesnažili
vrátit se na ostrovy. Pavel Hofrichter, koordinátor
bambiriádních měst, k tomu uvedl: „Bambiriáda je
letos tak veliká, že už by se ani na ostrovy nevešla!“
Kromě Bambiriády jsme se zeptali na samotnou
ČRDM a také její spolupráci s ostatními sdruženími. 
Česká rada dětí a mládeže je střešní organizací 41
sdružení dětí a mládeže. Má mnoho zahraničních
kontaktů s dětskými organizacemi, zejména ve státech
Evropské unie. „Důkazem toho je i mezinárodní
Setkání v srdci Evropy organizované souběžně
s Bambiriádou,“ prozradil Jiří Zajíc, ředitel Kanceláře
ČRDM. Rada se také nebrání přijímání nových člen-
ských sdružení. Jejím posláním je především spojení
sil sdružení a díky tomu snadnější komunikace
s vnějším světem. ČRDM nezasahuje do činnosti
samotných sdružení, ani je nijak nekontroluje. Pokud
by nějaký člen výrazně ostatní organizace poškozoval,
je možné jej dle Stanov ČRDM za určitých podmínek
vyloučit. K takovému případu zatím nikdy nedošlo,
jelikož sdružení jsou za členy ČRDM přijímána
Valným shromážděním po předchozím doporučení
představenstva ČRDM, jež se nejprve s činností sdru-
žení seznámí.
Samotná Česká rada dětí a mládeže na Bambiriádě
sice nemá stánek, ale většina vystavujících sdružení je
jejími členy. Proto si můžete o ČRDM udělat obrázek
sami přímo tady na Bambiriádě.

Jirka Peterka, Jirka Kokmotos, David Šmehlík

UUžž žžááddnnáá ddaallššíí BBaammbbiirriiááddaa??!!
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KRONIKA

Bambiriádní startér Pepa
Chmel si stoupl na
správné místo:
Vidíte naše logo?
…….. a START!

I k bambiriádní pohádce
patří HRAD – skákací.
Tenhle navíc připomíná
hrad skřítka Chikiho.

CCeelloossttááttnníí ppaarrttnneeřřii HHllaavvnníí cceelloossttááttnníí 
mmeeddiiáállnníí ppaarrttnneerr

CCeelloossttááttnníí mmeeddiiáállnníí ppaarrttnneeřřii

ZZvvllááššttnníí ppoodděěkkoovváánníí zzaa ppooddppoorruu aa ssppoolluupprrááccii MMiinniisstteerrssttvvuu šškkoollssttvvíí,, mmllááddeežžee aa ttěělloovvýýcchhoovvyy,, mmiinniisstteerrssttvvuu oobbrraannyy aa AArrmmáádděě ČČRR

„Aby všichni jedno byli“,
kdo by si to nepřál?
Te? ještě vědět, jak 
k tomu skutečně dojít.

Bambiriáda – to je hlavně
společná radost dětí i
všech, kteří ještě dětmi
dovedou být. Ta nakonec
vítězí nad vším: 
nedostatkem peněz, deš-
těm i únavou.

Pořádně prohníst, to je
základ. Při tomhle se
pracuje rukama – i hla-
vou. Že jim to sluší!
Těm nahoře –
…. i těm dole:

Pokud chcete za rok zase
zažít bezva Bambiriádu,
přij?te mezi nás. Ale
nečekejte až na poslední
víkend v květnu. Přij?te
už v září. A samozřejmě
se svými dětmi. To, co je
krásné a lákavé na
Bambiriádě, můžou zaží-
vat celý rok a spoustu let.

Tomíci se zkrátka 
umějí vyparádit stylově.
A což teprve jejich
dámy, které se parádily
před pionýry.

Tomuhle se říká „krino-
lína“ a patří k parádním
číslům „lasování“.  
Jak to ti skauti dovedou?!
Daniel Hůlka zase dovede
něco jiného – a také
skvěle. K Bambiriádě
každopádně zpěv patří.
Co když mezi  nadšenými
posluchači seděl už 
Daniel Hůlka číslo 2?


