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ÚVODEM

Když jsem poprvé slyšel o tom, že
se Bambiriáda uskuteční
v Českých Budějovicích, vyvolalo to
mé rozpaky. Nebyl jsem si dlouho
jist, zda toto je cesta nejvhodnější
prezentace dětských a mládežnic-
kých organizací v našem městě.
Scénář mi více připomínal
klasickou hru „Mnoho povyku pro
nic“. Jsem však zvyklý vytvářet si
úsudek na základě vlastních
zkušeností a poznání. A tak jsem
se vydal do Prahy, abych viděl, jak
to vypadá, a v neděli se zúčastnil
této akce v Budějovicích na
Výstavišti. 
Neviděl jsem vše a nemohu tedy
hodnotit objektivně, to udělá orga-
nizační štáb po ukončení akce jistě
lépe, ale to, co jsem viděl, mne
přesvědčilo nejen o tom, že
taková akce má svůj smysl, ale
i o tom, že bych ji rád viděl
v Budějovicích i příští rok. Je
potřeba poděkovat za všechny
pořadatele jmenovitě alespoň
Petrovi Kurzovi. Nasbírali jsme
cenné zkušenosti a máme i nové
nápady pro příští rok. Pokusíme se
spolu o toto, bez ohledu na rozhod-

nutí ČRDM. Možná, že organizace
takové akce na regionální úrovni
nebude tak náročná, jako její orga-
nizace z ústředí v Praze. 
Bambiriáda nabídla programy
dětské zábavy ve zcela konkrétních
rysech a kdo viděl expozici na
Výstavišti nebo se účastnil
programu na Sokolském ostrově,
nemůže říci, že neví, jak pracují
dětské organizace s dětmi v tomto
městě. 
Milý táto a milá mámo!
Je opravdu nutné, aby vaše dítě

zabíjelo svůj volný čas na ulici
nebo na diskotéce pochybné
kvality? Je skutečně neúčast
vašeho dítěte na komponovaných
programech projevem svobody
nebo spíše pohodlnosti a neprozí-
ravého přístupu k výchově? 
Bambiriáda ukázala šíři nabídky
programů. Nevěřím, že by si zde
každý nenašel ten svůj. Všichni
přece víme, že je lepší se opotře-
bovat nežli zrezivět. 

Ing. Walter Matlášek, programový
sekretář YMCA v Č. Budějovicích

PPoocchhyybbnnoossttii......

Vážení,
vloni i letos jsem navštívila s vnou-
čaty Bambiriádu (děti kvůli ní
přijely až od Soběslavi) – a byli
jsme natolik nadšeni, že vám o tom
musím napsat.

Líbilo se mi pojetí – „Planeta Malého
prince“, líbil se mi nápad pořádat ji
na ostrovech (jízdy parníčkem byly
vynikající), líbilo se mi, že bylo
pamatováno i na studánky. Atrakce
byly jedna lepší než druhá, nápa-
dité, zajímavé, někdy dokonce
poučné, vždycky zábavné a chytře
vymyšlené. Chodili jsme sem po
celý čas fungování a vždy jsme
ještě objevili něco nového. Bylo
pamatováno na všechny věkové
kategorie, a že vyšlo i počasí,
neměla akce chybu.
I pořadatelé byli výborní, za
celou dobu jsem se nesetkala
s jediným křivým pohledem či
slovem z jejich strany, byli až
neskutečně trpěliví, k dětem
vlídní a laskaví, a vždy znovu
donekonečna ochotní plnit jejich
přání, ačkoliv jsem si někdy
myslela, že už by měli právo
padat únavou.
Rozhodně nesouhlasím s výtkou, že
návštěvníci neměli kde zaparkovat
auto. Podle mne žádný slušný
a ohleduplný člověk do centra
Prahy autem nejezdí a pokud může,
používá MHD.
Snad bych měla jen výhrady proti
příliš hlasité reprodukované hudbě,
ta vnáší vždycky do podobných
akcí nelad, zkrátka kravál, že

člověk neslyší vlastního slova
a nemůže si pak povídat s dětmi.
A to nejlepší nakonec – všechno
bylo zadarmo. To byl fakt
skvělý, dnes příliš často neví-
daný, a bohužel nedoceněný.
Občas jsem pozorovala děti a sledo-
vala, zda některé z nich za něco
poděkuje, nejen svá vnoučata, ale
i děti ostatní. Všechny braly
všechno se samozřejmostí, dětem
vlastní a pro ně typickou. To nebyla
chyba pořadatelů, to je chyba
rodičů, a myslím, že dost zásadní.
Děti by měly být vedeny k tomu, že
dostávají-li něco, zadarmo to není
a někdo jiný to někde musel
zaplatit. Snad by bylo dobré jemně
upozornit rodiče, aby děti vedli
k vděčnosti a uznání. Aby si děti
vážily toho, co jim dáváme sice
rádi, ale co zajisté zadarmo není.
Od nevážnosti k dárku už je jenom
krok k vandalství.
Takže když už neděkovaly ty děti,
ze srdce ráda bych poděkovala
aspoň já: všem pořadatelům, všem
sponzorům, všem, kdo se o tuhle
báječnou akci zasloužili. Moje vnou-
čata na ni budou vzpomínat velmi
ráda (na tu letošní i na loňskou),
a věřím, že i všechny děti, které ji
navštívily.

Dora Janoušová, Praha 4 

...... ii nnaaddššeenníí
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Bambiriáda 2000, to
nejsou jen hry a zábava.
K těm vážnějším dopro-
vodným akcím patřilo
i včerejší zasedání Dětské-
ho sněmu. Uznejte, že
v roli poslance a ještě
k tomu v budově Senátu ve
Valdštejnské ulici se i my,
děti, musíme tvářit vážně
a moudře. Nás, dětských
senátorů, bylo šestaše-
desát. Sešli jsme se, aby-
chom řekli své názory na
to, jak vidíme nové tisíci-
letí. Tedy co chceme, aby
se změnilo a jak.
Diskutovali jsme například
o podmínkách pro spor-
tovní vyžití, o životním
prostředí, škole, dopravě,
informatice a výpočetní
technice, využívání volného
času a také o drogách.
Nejvíce diskutovaným
problémem však byla tele-
vize a její odpolední pro-
gram pro děti. Jednání
řídila naše kamarádka
z Dětské tiskové agentury
Jitka Horáková. Má už
v podobné funkci několika-
leté zkušenosti.
Navrhovatelkou byla Ga-
briela Navrátilová, role
zpravodaje připadla Tomáši
Rubínovi. Jednání Dětské-
ho sněmu navštívil před-
seda portugalského soudu
společně s druhým místop-
ředsedou senátu Petrem
Pithartem.

A k čemu jsme vlastně
dospěli? Tak například
Sněm schválil zrušení
automatů na cigarety.
Po skončení náročného
jednání jsme si prohlédli
Valdštejnskou zahradu
a společně poobědvali. 
Jak jsme se dozvěděli od
většiny dětských senátorů,
byli s jednáním spokojeni
a těší se na Dětský sněm
v roce 2001.       

Pavla Nečásková, 
Radek Brož

UUSSNNEESSEENNÍÍ 
DDĚĚTTSSKKÉÉHHOO SSNNĚĚMMUU
Ze 2. schůze dne 25. května 2000

Dětský sněm schvaluje usnesení v tomto znění:

My, delegáti Dětského sněmu, jsme na svém zase-
dání dne 25. 5. 2000 projednali téma „Nové tisíci-
letí očima nás, dětí“ (co chceme, aby se změnilo
a jak):

1. Podmínky pro sportovní vyžití
a) vytvářet podmínky pro možnost sportovního vyžití

dětí, zvláště v netradičních sportech jako je in-line,
skateing, florbal apod.,

JJeeddnnaall dděěttsskkýý ssnněěmm
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b) vytvořit více cyklotras a běžeckých tras ve velkých
městech,

c) zajistit dostatečnou popularizaci používání ochran-
ných pomůcek při rizikových sportech, například
při cyklistice, bruslení,

d) více podporovat talentované děti a umožnit jim
nejen rozvoj talentu, ale i jeho měření například na
mezinárodním poli,

e) zpřístupnit finančně náročnější sporty většímu
okruhu dětí.

2. Životní prostředí
a) zavést organizační opatření, která by vedla

k menšímu znečišAování veřejného prostranství
domácími zvířaty,

b) zvýšit informovanost občanů o možnostech sběru
nebezpečného odpadu a tříděného odpadu vůbec,
zajistit více sběrných míst a třídění odpadu podpo-
rovat.

3. Doprava
a) zavést více záchytných parkovišA na okrajích měst,

v Praze např. na konečných metra,
b) propagovat využívání prostředků hromadné

dopravy, dopravy na kolech a pěšky,
c) důsledněji kontrolovat dodržování pravidel silnič-

ního provozu řidiči a zajistit tak větší bezpečnost
chodců,

d) zlepšit organizaci veřejné hromadné dopravy, aby
více motivovala k jejímu využívání.

4. Škola
a) vytvářet příznivou atmosféru ve škole ke zlepšení

komunikace mezi žáky a učiteli,
b) respektovat právo dětí na vlastní názor ve výuce

i právo vyjadřovat se k obsahu vyučování a jeho
organizaci,

c) využívat nové způsoby vzdělávání, používat více
názorných pomůcek a pokusů k tomu, aby vyučo-
vání bylo pestřejší a zajímavější,

d) při tvorbě rozvrhu dávat náročné předměty na
začátek vyučování a méně náročné na jeho konec,

e) učit děti vyslovovat svůj názor a naslouchat
druhému,

f) zařadit hodiny řečnictví (spisovná mluva, zajistit
speciální vyučující), 

g) zákonem zaručit možnost dětí na vytvoření „Školní
rady dětí“,

h) do učebnic zařazovat pokusy, které jsou ve škole
proveditelné.

5. Informatika a výpočetní technika
a) zajistit lepší vybavení škol výpočetní technikou,
b) rozšířit využití počítačů ve všech předmětech

a zvýšit počet hodin zaměřených na práci s počí-
tačem, 

c) zabezpečit možnost využívání internetu jako zdroje
informací a zajistit přístup dětí do počítačových
učeben i mimo vyučování,

d) zavést do všech škol počítačové učebny s mini-
málně 8 počítači, zaručit dětem bezplatný přístup
k internetu a zahrnout informatiku do výuky
alespoň 2 hodinami týdně,

e) zajistit zlevněný internet pro školy.

6. Televize
a) zařadit více naučných a dokumentárních programů

ve vhodné denní době, zařadit i zajímavé zábavní
programy vhodné pro odreagování a odpočinek,

b) zařazovat méně filmů, které znázorňují násilí,
a omezit velké množství amerických seriálů v odpo-
ledních vysílacích časech,

c) do zpravodajství zařazovat i kladné příklady,
d) vymezit v programu více prostoru pro účinkování

dětí samotných.

7. Nabídka pro volný čas
a) podporovat vytváření otevřených klubů pro děti,
b) zpestřit nabídku zábavních programů (koncerty,

divadelní představení, kina, apod.) a zajistit jejich
finanční dostupnost rodinám s více dětmi,

c) upřednostnit děti před dospělými při využívání
dětských hřišA, budovat hřiště i pro mládež
a dospělé.

8. Drogy
a) zvýšit informovanost o drogách, aby bylo možné se

správně rozhodnout, zajistit kvalitnější osvětové
programy,

b) za nejlepší prevenci považujeme mít kam jít, mít co
dělat,  mít s kým mluvit a komu se svěřit,

c) zrušit automaty na cigarety,
d) zavést drogovou osvětu už do osnov 6. ročníku.

Jitka Horáková v. r.
předsedající

Markéta Baudyšová  v. r. Ida Marušáková  v. r.
ověřovatelka   ověřovatelka 

25. května 2000
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Postavit středověký stan na dlažbě náměstí nebyla pro
členy Salesiánského klubu mládeže žádná legrace, ale
podařilo se. Uvnitř bylo možno zhlédnout modelovou
panorámu dobývání středověkého hradu. A nejen
shlédnout, ale i vyzkoušet si funkční modely obléha-
cích zbraní. Chvílemi uvnitř pro kouř z bombard
téměř nebylo vidět. V okolí stanu si děti mohly nama-

lovat svůj erb, vyrobit
řetízkový náramek či
náhrdelník nebo náušnice
s pravými ametysty. Děti
si mohly na kole
vyzkoušet jednu z turna-
jových disciplín – navlé-
kání kroužků, stínání
dřevěného kůlu poslepu,
nebo si jen tak zahrát
v kostky o středověké
pražské groše. Určitě
neodcházely zklamány.

Doprovodný program zahrnul i návštěvu
Obuvnického muzea. Expozice je svým způsobem
světovým unikátem. Na počátku 30. let se stala
základem rozsáhlá sbírka historické a exotické obuvi,
kterou vlastnily BaAovy závody. Se svými 3000 expo-
náty podává návštěvníkovi zevrubnou informaci
o dobových proměnách obuvi během staletí.

Součástí programu Pionýra byla orientační a pozná-
vací soutěž pro mladé zlínské rodáky i ostatní účast-
níky Bambiriády „Znáš své město?“. Soutěžící obdrželi
slepou mapku a vydali se na trasu se 12 kontrolami,
která sledovala zejména moderní architekturu města. 

V rámci zlínské Bambiriády bylo zcela výjimečně
dětem zpřístupněno soukromé Muzeum historických
vozidel pana Samohýla. Mohly v něm obdivovat
krásu automobilů i motocyklů minulosti. Přitom zde
nenajdeme pouze „obyčejné“ veterány mnohdy už
zaniklých značek, ale i auta slavná! Třeba auta prezi-
dentů, auta známá z filmů nebo závodní stroje.

Jednou z aktivních ukázek činnosti TOM byla připra-
vená trasa středem města, kde na účastníky čekalo
několik více či méně zapeklitých úkolů. Název „Chytrý
TOMÍK aneb cesta za tomáckým tolarem“ byl zcela na
místě, neboA kdo chtěl uspět, musel prokázat znalost

uzlů, doplnit do slepé
mapy ČR některé
charakteristické
a typické prvky, zvlád-
nout orientaci v úplné
tmě podle navigace
a jiné úkoly, jejichž
zvládnutí nás Tomíky
odlišuje od normál-
ních lidí. Množství
zúčastněných
a prodloužený start
svědčilo o šAastné
volbě trasy i disciplín.

Mgr. Libuše Valentová

...... vvee ZZllíínněě

Město Tomáše Bati, město obuvi nebo také město zeleně, město hokeje – to byla a jsou
synonyma pro ZZLLÍÍNN – průmyslově podnikatelské centrum střední Moravy s 82 000
obyvatel, ležící v údolí řeky Dřevnice.
Od první písemné zmínky o Zlíně pocházející z r. 1322, kdy patřil královně Elišce, byly
dějiny města velmi pohnuté. V roce 1427 Zlín dobyli husité, na přelomu 16. a 17. století
byl vypálen Bočkajovci a za třicetileté války ho silně postihly vojenské operace, které probí-

haly v jeho okolí. Teprve na konci 15. století postavili Tetourové z Tetova tvrz na místě dnešního zámku. Tu
později přestavěl majitel panství Jan Cedlar z Hoffu na renesanční zámek. Nyní je v něm umístěno Muzeum
jihovýchodní Moravy. Významným mezníkem v poklidném životě tehdy pětitisícového města se stal r. 1894,
kdy zde byla založena obuvnická firma rodiny BaGových. Tomáš BaGa starší se inspiroval u Forda a zavedl ve
firmě pásovou výrobu. Tato v českých zemích nová technologie a získání armádních zakázek umožnily
obrovský růst podniku, takže se BaGovy závody brzy staly předním světovým výrobcem obuvi. BaGa, jeden
z nejbohatších mužů světa své doby, byl v r. 1923 zvolen starostou města a do Zlína, který se záhy rozrostl
na průmyslovou aglomeraci, pozval tehdejší nejvýznamnější architekty. František Lydie Gahura, Le Corbusier,
Jan Kotěra a Vladimír Karfík v městě vytvořili řadu funkcionalistických staveb a komplexů. K dominantám
města tak přibyly stavby jako budova Tržnice, svitovský mrakodrap (před válkou nejvyšší budova v republice),
Dům umění, nová radnice, Velké kino, hotel Moskva. Významný byl i projekt Zlína jako „zahradního města“.
Zlín je také známý svými Filmovými ateliéry, kde tvořili animátoři jako Karel Zeman a Hermína Týrlová,
a dalšími divadelními, hudebními festivaly i sportovními soutěžemi. Nejen město, ale i okolí Zlína má návštěv-
níkovi co nabídnout.
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Páteční Krnovské náměstí a jeho okolí v 10.00 hod se za
zvuku fanfáry trubačů z radniční věže proměnilo
v nepřebernou studnici her, soutěží, vystoupení
a pohádek, kterou ukončil v sobotu večer karnevalový
rej. Celkem 36 sdružení a přes 800 účastníků se před-
stavilo prezentací na pódiu a expozicemi ve stanech.
Jedno vystoupení stíhalo druhé. Je až neuvěřitelné,
kolik tance, zpěvu, hudby, pohádek či ukázek bojového
umění si děti z nejrůznějších organizací pro návštěvníky
připravily.

Na Minoritském náměstí vyrostla „táborová vesnička“.
Zde si mohli i ti nejmenší najít poklad, projít stezkou
soutěží, zajezdit na koni, zkusit slézt horolezeckou
stěnu, zastřílet z kuše, shlédnout historický šerm,
ukázky lasování a dovedností s bičem, prohlédnout si
„opravdové indiánské tee-pee“.
I jinak zcela „vážné“ instituce jako je armáda, policie,
hasiči a vodní záchranáři dokázaly v tyto dny pobavit.
Celý pátek byla v obležení armádní bojová technika.
Občasné výstřely ze samopalu zněly celým Krnovem.
Hasiči předváděli své umění u zbrojnice. Děti (mnohdy
i rodiče) se proháněly v nastříkané pěně, zkoušeli
slaňovat, sjet po lanovce…. 

Policie dovolila dětem „prošmejdit“ jejich vozy, zakřičet si
do ampliónu, spoutat se skutečnými želízky, spustit
houkačku. V nejlepším světle se předvedli i psovodi.
Neuvěřitelný zájem byl o výstupy na radniční věž.
Původně předpokládaných 700 návštěvníků se rozrostlo
na dvojnásobek. Škoda jen že se mezi nimi našli i nene-
chavci, kteří si odnesli „suvenýr“ v podobě součástek
z věžních hodin. 
Také kino Mír nezahálelo a v oba dva dny promítalo
s 50% slevou Princeznu ze mlejna a Jeden svět nestačí.
Zdarma jste mohli navštívit i loutkové představení
Krnováčku Čert a Káča, Slezské muzeum v Opavě,
zámek Bruntál, Internetový klub YMCA a krnovský
bazén, kde předváděli své umění i vodní záchranáři.
Na závěr mi zbývá ještě jednou poděkovat všem spon-
zorům a partnerům, kteří tuto akci podpořily a bez
jejichž účasti by se patrně nekonala. 

Zdeňka Mičanová  

...... vv KKrrnnoovvěě

Město KKRRNNOOVV leží na soutoku řeky Opavy s Opavicí, v podhůří Nízkého Jeseníku v těsné blízkosti česko-polské hranice.
Archeologické nálezy ukazují, že místo je skoro bez přerušení osídleno od starší doby kamenné, zhruba již 30 000 let.
Nejpozději do 7. století bylo osídlení výlučně slovanské, jak o tom svědčí i písemné zprávy o moravském kmeni Holasiců. 
Krnov vznikl na křižovatce dávných obchodních cest spojující pobaltská hansovní města s Itálií. 
Městská práva získal ve 13. století.
Krnovské panství mělo pohnuté osudy, neboG přes toto území se obvykle do

Čech dostávala cizí vojska – Tataři, Dánové, Švédové, Prusové…
Koncem 15. století patřil kraj například Matyáši Korvínovi, později rodu Hohenzollernů.
Za Třicetileté války byl kraj několikrát vypleněn vojsky.
O století později své nároky uplatnil pruský král a Slezsko bylo rozděleno.
Krnov nabyl zpět své důležitosti až na přelomu 19. a 20. století jako důležité středisko textilní
výroby.
V dnešních dnech je Krnov se svými 26 000 obyvateli významným průmyslovým a kulturním
centrem.
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Sobotní program začal za nádherného počasí taneč-
ními vystoupeními našich kolegů z Domu dětí z České
Lípy, kteří přijeli společně s mažoretkami, šermíři
– Rytíři z Lužických hvozdů a dvěma hudebními
skupinami. K tomu nás navštívili indiáni z Jičína,
kteří návštěvníkům ukazovali indiánské hry, např.
pago-pago, bylo možné si zkusit střelbu z luku, apod.
Velký zájem byl o vystoupení Wendyho Kořínka a jeho
přátel s hrou na etnické
nástroje – bubny, didže-
ridoo, apod. Svou činnost
přijela ukázat Policie
ČR se svými služebními
psy, kynologové předvedli,
jak se cvičí pejskové, děti
mohly surfovat po inter-
netu. Asi největší zájem
byl o jízdu na lanovce,
bylo i několik dospělých
odvážlivců, kteří létali po
hlavě – tzv. netopýří let.
V Harmonii – Centru
životního souladu bylo
možné dát si čaj (výběr
byl z cca 30 druhů), nebo

ochutnat celozrnnou stravu. Odpoledne měly děti
možnost se povozit na koni.
Pak ale začalo drama. Krátce po 15. hodině se obloha
divně zatáhla, nebe se protrhlo a vylilo na nás spousty
vody, fičel silný vítr až vichřice, stany létaly – stromy
padaly. Pořadatelé běhali mezi kapkami deště, aby vše
pokud možno zachránili. Ještě v průběhu deště jsme
zjišAovali první škody – jeden velký stan se vznesl
a dal se v let, naštěstí jen krátký a bez následků.
O chvilku později přiběhla zpráva trošku náročnější
na psychiku lidí – spadl silný strom na roh malého
stanu, naštěstí se nikomu nic nestalo, pouze materi-
ální škody na jednom kole v blízkosti a roztrhaný
stan. Vichřice napáchala značné škody i na stavbách
Keltské vesničky. Po bouřce jsme uklidili roznesené
věci a dali se do nápravy škod, abychom mohli
přivítat návštěvníky i další den. 

Václav Horák

...... vv MMllaaddéé BBoolleessllaavvii

Město MMLLAADDÁÁ BBOOLLEESSLLAAVV má historii starší než tisíc let. Po polovině 10. století založil kníže Boleslav II. na soutoku Jizery s Klenicí
hrad, pod nímž brzy vznikla osada s tržním právem a kostelem sv. Víta. Jejímu dalšímu rozvoji nepochybně prospělo přenesení Mladé
Boleslavi na táhlou plošinu v sousedství hradu. V 16. století se stalo město střediskem Jednoty bratrské. Působení tohoto bytostně
českého reformačního náboženského hnutí se projevilo ve školství, v knihtisku, v architektuře i v celkové vysoké úrovni společenského
života města. V „bratrském Římě“, jak se tehdy Mladé Boleslavi říkalo, sídlili biskupové a další čelní činitelé Jednoty, v tiskárně
Mikuláše Klaudyána se tiskly náboženské i odborné knihy, bratrská škola vychovávala desítky vzdělanců, kteří odtud odcházeli na

evropské univerzity. Město se v této době dočkalo nákladné přestavby hradu na renesanční zámek,
vyrostla nová radnice a monumentální bratrský sbor z roku 1554.
19. století znamenalo pro Mladou Boleslav další epochu rozvoje. Textilní manufaktury nabývaly
postupně průmyslového charakteru, od 60. let se město trvale počeštilo, rozvoj řemesel, obchodu a
zejména průmyslu rychle postupoval. V roce 1895 založili dva průkopníci českého motorismu,
mechanik Václav Laurin a knihkupec Václav Klement, dílnu na výrobu jízdních kol, o tři roky později
začali produkovat motocykly a v roce 1905 opustil bránu továrny první automobil – pověstná
Voituretta o obsahu 1000 cm3 a maximální rychlosti cca 40 km za hodinu. Dnes si každý spojuje
Mladou Boleslav s automobilkou Škoda.
V průběhu 20. století došlo k rozsáhlé modernizaci města, zvláště výstavbou sídlišG v 60. letech.
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TŘI DVOJITÁ VÉ
Dnes už každý ví, že bude řeč
o internetu. V media stanu se
každý může podívat, jak vypadají
webové stránky Bambiriády.
K dispozici jsou tři počítače.
A nejen to, každý se tu může stát
na chvíli bambiriádním zpravo-
dajem.

MALÝ PRINC NA INTERNETU
Rámec celé letošní Bambiriádě
dala Exuperyho kniha Malý princ.
Pokud ji doma nemáte, nechce se
vám do knihovny a jste připojeni
k internetu, můžete si ji číst
z monitoru počítače. V češtině ji
najdete na této adrese:
http://nightmare.sh.cvut.cz/~eddi
e/mprinc. Angličtináři si mohou
počíst na adrese
http://members.tripod.lycos.nl/tlp
/pag1.htm 

PŘIJĎTE NA ČAJ!
Klid, pohoda a vůně čaje vás
možná stejně jako mě přiláká do
čajovny v areálu Junáků. Požádala
jsem o šálek voňavého nápoje
a dala se do řeči s těmi, kteří na
Bambiriádě různé druhy čajů
připravují. A úplně jsem se zapo-
mněla zeptat na jejich jména. Takže
se všem omlouvám. A doufám, že
vás mé informace zaujmou.
Kde se u Junáků vzala čajovna?
Před dvěma lety se nabídka
různých druhů čajů poprvé obje-
vila na mezinárodním setkání
Junáků. Od té doby čajovna
nechybí na žádné naší akci.
Podle čeho jste vybrali čaje na
letošní Bambiriádu?

Po poradě s odborníkem jsme
vybrali několik druhů nejžádaněj-
ších čajů a ty nabízíme na našich
akcích. Mezi ně patří čaj s vůní
exotického ovoce Kouzelná flétna.
Povzbuzující látky obsahuje čaj
jihoamerických indiánů z posvátné
cesmíny peruánské Maté rancho.
Nechybí tradiční anglický Earl
grey, ani zástupce čínských
a japonských čajů.
Koho byste chtěli k šálku čaje
pozvat?
Především uběhané a unavené
rodiče a učitele, kteří na
Bambirádu přivedli své děti.
Během chvil, kdy se děti věnují
hrám, si dospělí mohou odpoči-
nout a zdarma se občerstvit
a popovídat si u šálku čaje!

Katka Bitnerová

CELÁ EVROPA VE STANU!
Na Střeleckém ostrově je mnoho
zajímavých stanů, ale mne nejvíce
zaujal ten s číslem tři. 
Sídlí v něm Institut dětí a mládeže
Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy (zkratka IDM MŠMT
ČR). Ten název moc lákavě nezní,
ale nenechte se odradit! Podívejte
se raději na velký papírový

autobus hned u vchodu, který zve
na cestu po Evropě. První, co jsem
od pořadatelů dostala, byl cestovní
pas. Bez něho nikoho do ciziny
nepustí ani ve stanu IDM. Pas
jsem tedy měla a moje dobro-
družná cesta mohla začít. Každou
zemi tady charakterizuje nějaká
zábavná hra. Například Holandsko
je známé především svými chut-

nými sýry, krásnými tulipány
a množstvím větrných mlýnů.
Takže Nizozemí opouštíte s vlast-
noručně vyrobeným větrníkem. Ve
Španělsku se zase hází šipkami na
terč (nápodoba koridy?). Itálie, to
nejsou jen písečné pláže a moře.
To je také země umělců. Dostanete
kousek bílé měkké tvárnice, jedno-
duché náčiní a můžete sochat. Ve
Francii zapojíte mozek, musíte
vyřešit několik hlavolamů. A co na
vás čeká ve Finsku? Já to vím, ale
neprozradím. Přesvědčit se přece
můžete na vlastní kůži. Za každý
splněný úkol dostanete do pasu
razítko. Pas pak musíte předložit
na konci své cesty po Evropě
k celní kontrole. Tak šAastnou
cestu.

Natálie Forsterová, 11 let

NEŽ PŮJDETE K DEBRUJÁRŮM
Na tuto návštěvu se připravte
předem. Čeká vás totiž v jejich
stanu nejedno překvapení. Budete
si hrát a při tom skoro vědecky
pracovat. Tak například vás tam
budou přesvědčovat, že kulička na
dvou drátech může sama jet do
kopce. A dokonce vám to před-
vedou. Možná vás postaví ke
stolku se zrcadlem a požádají
o podpis. Asi se vám hned tak
nepovede, i když se podepisujete
denně třeba stokrát. Nebo před vás
položí víčko od zavařovačky
a řeknou, že si z něj můžete udělat
píšAalku. Pokud jen pokrčíte
rameny, tak poskytnou i návod. Je
to jednoduché, zvládne to každý.
Jen to pískání dělá problémy.
Debrujáři zvuk vyloudí, ale vám se
to asi na první pokus nepovede.
Stejně jako finta, která umožňuje
propíchnout nafouknutý balónek
špejlí a on (světe div se – debrujáři
to berou jako samozřejmost)
nepraskne. Zůstane celý. Dočetli
jste? Tak směle k Debrujárům, nic
vás už nepřekvapí.                 DTA

Skautská prolézačka

Je libo dlahu? (Mládež CČK)

Tomácký „petboard“

...... vv PPrraazzee
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NA VLTAVSKÝCH OSTROVECH
SE USÍDLIL BOBR
S koordinátorem pražské
Bambiriády Pavlem Hofrichterem
– Bobrem není vůbec jednoduché
udělat byJ jen kratičký rozhovor. Je
na roztrhání. I tento pokus byl
mnohokrát přerušován zvoněním
mobilního telefonu či odvoláváním
k řešení dalších nových problémů.

Bobře, co se ti honí hlavou, když
se řekne Bambiriáda 2000?
Hlavou mi projíždí parník, lítají
barevné míčky, ozývá se zpěv, šumí
Vltava a objevuje se tisíce věcí,
které jsem nestihl… Prostě je to
takový pravý Bambiriádní guláš.
S osmi. Nebo s deseti. Rád bych se
zastavil u všech sdružení a na
vlastní kůži vyzkoušel to, co
dělají… Třeba bych ty nápady
využil pro svůj oddíl. Ale jsem tu
nyní v jiné roli.

Říkal jsi, že jsi nestihl tisíc věcí.
Jaké?
No, třeba si povídat s lidmi, udělat
si svíčku v jednom ze stanů,
vyřešit dalších 999 drobných
problémků… Ale snad ty
problémky nepřevýšily radosti
a klady Bambiriády.

Jdeš do toho za rok zase?
Pokud bude Bambiriáda, pokud
budu já, pokud bude ostrov, pokud
bude… Inu uvidíme a nebo se
potkáme někde jinde…

DĚTI SE TU BEZVADNĚ BAVÍ, 
říká ministr obrany Vladimír Vetchý
Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý,
který nad Bambiriádou převzal
záštitu, nemohl kvůli pracovním
záležitostem přijet ve čtvrtek ráno
na zahájení. Přesto si našel čas
a odpoledne se objevil mezi stany
na Střeleckém ostrově. V Media
stanu odpověděl našim redaktorům
na pár otázek.

Už jste si prošel všechny stánky
na Bambiriádě?
Pár stánků jsem prošel a jsou
fantastický. A hlavně vidím, že děti
se bezvadně baví, takže je to určitě
perfektně organizovaný.
Který stánek se vám líbil nejvíc?
To ještě nemohu říct, protože jsem
zatím viděl jenom půlku. Musím se
přiznat, že například u Junáků se
mi líbilo hodně.
Jak se vám líbí zdejší atmosféra?
To, co se tady dělá pro děti, je
fantastický. Já si vzpomínám na
léta, kdy jsem dělal vedoucího
v dětských táborech a hrozně obdi-
vuji všechny ty, kteří se v dnešní
době dětem věnují.
Kdybyste byl dítě, který stánek

byste navštívil první?
U mě je ta odpově\ jasná, samo-
zřejmě vojáky.
Co děláte ve svém volném čase?
Já hrozně bojuji za to, abych
nějaký volný čas měl, alespoň
v sobotu a v neděli, no a to se
věnuji volejbalu a přátelům.
Děkujeme za rozhovor.         DTA

Na mostě nad Střeleckým ostrovem opět
zastavovala tramvaj...

Chcete se svézt? (Amavet) Obří puzzle (Pionýr)

Z ostrova na ostrov i letos převážel návštěvníky parník. Úplně první jízda patřila
školce pro děti s mentálním postižením.
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Dejme tomu, že jsem jeden z organizátorů a zapo-
mněl jsem si ve stanu hodinky. Vzpomenu si
v deset večer a půjdu si pro ně. Co se stane?
V takovém případě byste měl mít u sebe průkazku, že
patříte ke štábu nebo organizátorům. Předložíte ji naší
hlídce a samozřejmě vás pustíme. Ale musíte počítat
s tím, že vás někdo z naší hlídky doprovodí, sám tam

nepůjdete. Ono je to i kvůli vaší bezpečnosti. Jestliže
průkazku mít nebudete, máte smůlu a musíte přežít
noc bez hodinek. Pokusíte-li se přesto proniknout do
areálu, tak vám v tom zabráníme. Tím si bu\te
stoprocentně jistý.
Přeji vám, a= máte co nejméně práce.

DTA

PPRRAAHHAA, město v srdci Evropy, od věků hlavní město českého státu, se může pochlubit
množstvím starobylých památek stejně jako romantickými zákoutími nebo moderní archi-
tekturou.
První písemné zmínky o Praze pocházejí z 9. století, osídlení ostrohu nad Vltavou je

však mnohem starší – sahá do dob lovců mamutů.
Sídlo českých králů ve středověku dosáhlo největšího rozkvětu za Karla IV., který dal zbudovat nejen
velkoryse pojaté Nové Město, ale založil univerzitu a další významné stavby a instituce.
Další vlna přestaveb města přišla v době renesance a baroka – důkazem je řada paláců pod Pražským
hradem a barokních kostelů. 19. století Prahu obohatilo především o budovy významné pro celý národ
– Národní muzeum, Národní divadlo, koncertní síně a další kulturní stánky. Některé staré čtvrti byly

v průběhu 19. a 20. století nahrazeny modernější zástavbou, na okrajích města stále rostou rozsáhlá
sídliště, propojená navzájem podzemní dráhou – Metrem.  
Jako hlavní město ČR je Praha také sídlem mnoha státních i evropských institucí, důležitým centrem
kultury a společenského života. Návštěvníci tu najdou hudební a divadelní programy všech žánrů, specia-
lizovaná muzea a galerie, i různá lákadla pro děti a mládež, jako zoologickou či botanickou zahradu
nebo zrcadlové bludiště.
Pro členitost terénu, množství zeleně a rozmanitost památek je  Praha městem, které milují návštěvníci
z celého světa.

V NOCI NA BAMBIRIÁDU NECHOĎ!
Zajímalo nás, co se bude dít v uličkách
stanového městečka po setmění.
Prozradil nám to Petr Blahuš, který
odpovídá za ostrahu Bambiriády
2000.

Já doufám, že vůbec nic. Od toho
tam konec konců je naše Skautská
ochranná služba. Právě proto, aby se
tam nevyskytly nějaké problémy.
Ostrovy jsou v centru Prahy, přes
kterou v nočních hodinách táhnou
různé noční party, a navíc v létě, za
teplého počasí se tam vyskytují
i různí bezdomovci a tuláci. Skautská
ochranná služba bude mít zhruba 20
lidí. Budeme vykonávat službu
nonstop 24 hodin denně, samozřejmě
s těžištěm přes noc. Naším úkolem
bude zabránit v noci lidem přístupu
na ostrov. Jakým způsobem, to záleží
na konkrétní situaci.
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O pohár starosty 
Za přítomnosti starosty města Chomutova Alexandra
Nováka a místostarosty Ladislava Tůmy zahájil ředitel
Domu dětí a mládeže Milan Märc v Městské sportovní
hale Chomutov florbalový turnaj nejlepších mužstev
z minulého okresního finále. 
Turnaje O pohár starosty města Chomutova
Alexandra Nováka, kterým odstartovala chomutovská
Bambiriáda se zúčastnilo osm družstev z Chomutova,
Kadaně, Klášterce nad Ohří, Jirkova a nejlepší florba-
lový tým Mostecka ze 16. ZŠ Albrechtická ul. v Mostě.
Organizace této náročné sportovní akce se ujal Dům
dětí a mládeže „Šuplík“ z Kadaně ve spolupráci
s Českou florbalovou unií.
V základní části byla mužstva nalosována do dvou
skupin, kde se utkala systémem každý s každým.
O dramatické chvíle nebyla nouze.
O pohár starosty se utkali vítězové obou skupin.
A bylo to finále, které ukázalo, že se doopravdy ve
sportovní hale sešli nejlepší florbalisté – starší žáci
z obou sousedních okresů. Mostečtí a kadaňští

chlapci bojovali s obrovským nasazením a kluci ze 
2. ZŠ v ul. Pionýrů Kadaň nakonec dokázali, že
v Kadani je florbalová líheň talentů. Zvítězili 2:0
a právem si z turnaje odvezli pohár chomutovského
starosty. Mostečtí ale předvedli, že i v Mostě se hraje
dobrý žákovský florbal.
Bylo to první bambiriádové vykročení a bylo úspěšné
právě tak, jako všechny dětské akce toho květnového
pátku a soboty na chomutovském okrese.

Josef Griml, 12. ZŠ Chomutov

V prostorách Kamencového jezera v Chomutově měla
svoji expozici také Škola s handicapem, která umož-
nila zdravým dětem vyzkoušet vozík. Postižené děti
měly umožněný přístup ke všem soutěžím a atrakcím
a zapojily se úplně stejně, jako „zdravé“ děti. Navíc
Jan Hamák vystupoval se skupinou Mahutě jako
brejkař na vozíku.

Milan Märc, ředitel DDM Chomutov

...... vv CChhoommuuttoovvěě

Město CCHHOOMMUUTTOOVV leží na úpatí Krušných hor v nadmořské výšce 330 m. Svou polohou
uprostřed velké hnědouhelné pánve a elektráren je důležitou energetickou základnou.
Počátky města spadají do 10. nebo 11. století, kdy na důležité obchodní cestě z Lipska do
Prahy vzniklo malé slovanské sídliště. Přesný význam názvu Chomutov neznáme, ale jsou
dvě možnosti. První význam podle poplatku, který se zde vybíral podle množství počtu
spřežení tzv. chomútného. Druhá možnost je odvození jména města podle vlastníka dvora

jménem Chomút. První historické zmínky o Chomutovu jsou doloženy až z roku 1252. Téměř až do husit-
ského hnutí bylo město majetkem řádu německých rytířů. Poté se v držení města vystřídala celá řada pánů.
Historii města nám dnes připomíná především střed města, kde stojí radnice, kostel svaté Kateřiny, kostel sv.
Ignáce s historickým špejcharem, městská věž a za zmínku stojí i historické podloubí.
Chomutov však není jen historie, ale je to město moderní s mnohými pozoruhodnostmi a zajímavostmi. Tou
pravděpodobně největší je světová rarita – Kamencové jezero. Jezero vzniklo zatopením dolu na kamenec a
síru a dnes má rozlohu 163 425 m2. Je široké 240 m a dlouhé 676 metrů. Největší hloubka je 3,25 metru.
Voda je prosycena prvky železa, aluminia, manganu, zinku a jiných látek, takže vylučuje život v jezeře až na
prvoky. Lidskému zdraví však je voda prospěšná a koupání v ní je příjemné. Mezi další zajímavosti města
patří Podkrušnohorský zoopark, Bezručovo údolí …
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Pionýři, skauti a Střediska volného času dětí a mládeže
uspořádali pěknou prezentaci sdružení zabývajících se
prací s dětmi v Plzni jako jednu z odnoží akce
Bambiriáda, které se zúčastnilo na 3000 dětí s rodiči.

Celý den se na pódiu v Mlýnské strouze prezentovaly
kulturně zaměřené oddíly a kroužky, každý se svým
tanečním, pěveckým či sportovním vystoupením. Největší
potlesk asi sklidila skupina historického šermu Lorika.
Velmi atraktivní byla i vystoupení skupin bojových umění
Wu-Shu, Tai-ki a Ninjitsu, při kterých až běhal mráz po
zádech.

Velmi zajímavá byla soutěž rodinných týmů O plzeňský
znak – posádka musela být tvořena alespoň jedním ze
starších (tatínek, mamka, babi či děda) a minimálně
jedním dítětem. Děti – i jejich doprovod – si mohly ověřit
své znalosti a dovednosti, a o zábavu pro všechny nebyla
nouze. Zúčastnilo se 30 rodinných týmů. Jejich úkolem
bylo sestavení městského znaku, který byl rozstříhán na 7
částí a každá část byla uložena na jednom ze sedmi zají-
mavých historických míst v jádru města. Soutěžící  obchá-
zeli jednotlivá místa a za zdárné splnění různých úkolů
získali vždy jednu z částí znaku. V cíli znak slepili a pak
se účastnili losování cen. A tak si domů odnášeli nejen
vědomí, že něco umí (jak děti, tak i rodiče ... možná !!!),
ale i hezké ceny od našich sponzorů. 

Další zajímavostí bylo utkání o putovní pohár
Bambiriády v Ringu, kterého se zúčastnilo 6 týmů ve
dvou kategoriích. Velmi povedený byl také vodácký sjezd
řeky Radbuzy.

Těm, kteří celou Bambiriádou „jen" prošli, se představily
stany-zubřík, indiánské „tý-pý" a mnoho netradičních
sportů jako Lakros, UFO – BALL (diskball), tábornické
dovednosti, divadlo, „živá dáma“, kde figurky byly tvořeny
lidmi…
K večeru bohužel přišla bouře, ale ani ta nedokázala zkalit
radost z příjemně prožitého dne.

Organizátory byla Bambiriáda vyhodnocena velmi kladně.

Snad o tom svědčí i to, že jsme se rozhodli v její organizaci
pokračovat i za rok, a v daleko větším měřítku.

Petr Beránek
Vlak dobré vůle
Součástí Bambiriády v Českých Budějovicích a Plzni byla
jízda parního vláčku. „Vlak dobré vůle“ symbolicky
propojil obě místa konání Bambiriády a pomohly jej zorga-
nizovat České dráhy s. o. a Unie železničních zaměst-
nanců.
Vlaku vévodila jedna z nejkrásnějších lokomotiv řady
475. 111- Šlechtična, za níž bylo připojeno pět součas-
ných vagónů a cestovalo s ním na 250 dětí z dětských
domovů z Plzně, Městské charity a sociálního ústavu
Zbůch. Vlak vyjel ráno z Plzně, zastavoval v Horaž\ovicích,
Strakonicích, Protivíně, Hluboké, a do Českých Budějovic
přijel v 10.17 hod.
Přivítala jej kapela Pomněnky, která se snažila svým
vystoupením zahnat chmury z deštivého počasí. Účast-
níkům byly rozdány pozornosti od Unie železničních

zz PPllzznněě......

První písemná zpráva o hradu PPLLZZNNII se datuje k roku 976 a z r. 1307 se dochovala i první písemná zmínka o plzeňském pivovaru.
V r. 1507 vypukl v Plzni požár, který zničil téměř dvě třetiny tehdejšího města. V dějinách Plzně následovalo ještě několik takových
ničivých požárů. V r. 1861 byla otevřena železniční traG Plzeň – Fürth im Wald. V roce 1924 byla, připojením několika sousedních
obcí, vytvořena Velká Plzeň. V roce 1941 byl zahájen provoz trolejbusů. 
K nejvýznamnějším památkám Plzně patří kostel sv. Bartoloměje, několik synagog,
divadlo J. K. Tyla, radnice, plzeňské podzemí, a mnoho dalších kostelů, muzeí, divadel,

mostů a historických domů.
Každé město je živoucím organismem a mění časem svoji tvář úměrně potřebám svých obyvatel. Platí to dvoj-
násob o městě důležitém pro celý region, aG už po stránce hospodářské, sociální, správní či kulturní.
Plzeň je dnes velkoměstem (čtvrtým největším v České republice) s novými předměstskými čtvrtěmi. Nad
městem Vás upoutá moderní budova Fakultní nemocnice. V centru města převládá starší městská zástavba
s památkově chráněným historickým jádrem, i sem však již vstoupila moderní výstavba. Budově Komerční
banky tvoří na protějším břehu řeky Radbuzy protipól objekt Domu kultury, nabízejícího řadu možností, jak
vyplnit volný čas. Plzeň je vybavena různými moderními sportovišti pro aktivní odpočinek, děti mají možnost navštívit i zoologickou či botanickou zahradu.
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zaměstnanců a kartičky, které opravňovaly ke zlevněnému
vstupu na výstaviště, kde probíhala Bambiriáda a k
bezplatnému vstupu do kina Vesmír na pohádku
„Princezna ze mlejna 2“. Na zpáteční cestu se děti vydaly
pozdě odpoledne.                                             Petr Kurz

Mokrá pohoda
Je páteční ráno 26. 5. Krásné počasí mi dodává
dobrou náladu a energii. V budějovickém bazénu je
zatím ještě klid a mír. Když konečně dorazí moje
posila z plaveckého klubu v Českém Krumlově,
spadne mi kámen ze srdce. 
Přicházejí první soutěžící – až z Tábora a děti z něko-
lika českobudějovických základních škol – dohromady
105 soutěžících, asi 20 fanoušků, 12 učitelů, trenérů
a 10 lidí zajišAujících organizaci.
Všichni už netrpělivě čekají, co se vlastně bude dít,
a já začínám být nervózní. 
Jakmile ale řeknu první slova na uvítanou, vše ze mě
padá.
Soutěžící jsou rozděleni na čtyři věkové kategorie
a družstva po třech. Starší žáci (5. až 9. třída) hrají
zatím vodní pólo, mladší soutěží v disciplínách jako
Pohodář na desce (jeden leží na desce, zbylí ho vezou),
Lachtaní štafeta (hlavou přemístit nafukovací míč),
Mokré tričko (plavání v triku) a další. Děti soutěží
s vervou a nadšením. Když mladší žáci dosoutěží,
přesouvají se na dětský bazén, kde pod dohledem
hrají Rybičky, rybičky, rybáři jedou! a podobně. Na
závěr si všichni užívají na tobogánu. 
Odměna pro nás: děti jsou nadšené, i pedagogický
dohled nám udílí pochvalu. Ty čtyři hodiny jsme

využili bezezbytku. Předáme diplomy a ceny – sponzo-
ruje Telecom. O trička, v nichž se plavalo, se děti
málem perou. 
Je 12.00 a v areálu ani noha. Zasoutěžili jsme si,
zasmáli jsme se, no prostě – pohoda.

Zdena Kovačová

Večer otevřených srdcí
Je sobota 27. 5. večer – začíná koncert „Večer otevře-
ných srdcí“ se zpožděním díky přesunu před rozmary
počasí ze zahrady „Pod Bílou věží“ do náhradních
prostor.
Pěvecký soubor Jitřenka, který nedočkavě vtrhl na
pódium a svým profesionálním výstupem zasadil první
třešničku na dort, kterým celý koncert byl. Skvělí
moderátoři Píša a Pepa všechny přivítali a představili
hosty večera. PhDr. Jiří Kovařík, dětský psycholog
a člen Českého výboru UNICEF, který při Bambiriádě
pořádal společně se studenty zdravotně sociální
fakulty dětský výzkum, seznámil přítomné s nejzají-
mavějšími poznatky a postřehy. Jako druhý host
vystoupil PhDr. Andrej Gjurič, tajemník Republiko-
vého výboru pro děti, mládež a rodinu, a mimo jiné
vyslovil názor, že je potřeba a dobře, když se zorgani-
zuje taková akce jako je Bambiriáda.
Pak se na nás vrhly další dětské kapely, které byla
radost poslouchat. Kromě už dříve zmiňované
Jitřenky se dále předstvaily M+M, Nevana, Pomněnky,
Šimšili–Nimšili, Carpediem, Filip Dubský, Šárka
Bartůšková a jako hřeb večera vystoupila dvojice Eva
a Hynek, která celé publikum, především na balkóně,
zvedla ze židlí. 
Aby to ale nevypadalo, že to nemělo žádné mouchy.
Omlouváme se za komplikace, které vznikly
v důsledku změny prostor. 

Petr Kurz

...... ddoo ČČeesskkýýcchh BBuudděějjoovviicc

Soutok velkých jihočeských řek Vltavy a Malše si v roce 1265 zvolil český král Přemysl
Otakar II. k založení města ČČEESSKKÉÉ BBUUDDĚĚJJOOVVIICCEE, aby tak upevnil své mocenské postavení
v jižních Čechách. Pravidelný půdorys nově zakládaného královského města, jehož střed
tvoří rozlehlé čtvercové náměstí, patří k vrcholům středověkého urbanismu v českých
zemích.
Středověké České Budějovice zůstávaly městem uzavřeným v prstenci hradeb a na jejich

předměstí bylo roztroušeno jen několik dvorů a zahrad. Se svými téměř 4 000 obyvateli však patřily
k největším a nejvýznamnějším městům Českého království.
V průběhu neklidného 15. století představovaly katolicky orientované Budějovice pevnou oporu proti husitství.
Sám Žižka dobře odhadl důkladnost jejich opevnění a o dobytí města se ani nepokusil.
Zatímco válečné události 30tileté války mnoho škod nezpůsobily, zničení více než poloviny domů zapříčinil
rozsáhlý požár v r. 1641.
V 19. století propojila Č. Budějovice s rakouským Lincem první evropská koněspřežní železnice, a spolu
s vltavskou plavbou urychlila obchodní spojení.
Současné České Budějovice proslavila asi nejvíc celostátní zemědělská výstava Země Živitelka, pivo Budvar,
tužkárna Koh-i-noor, ale i kulturní akce jako festival Emy Destinové či Alšova Jihočeská galerie.
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Ani Bambiriádu v Brně neminula velká průtrž
mračen, která byla po tak dlouhém vedru jistě pro
zemědělce přínosná. Méně již pro organizátory akce.
Kvůli nepřízni počasí se zahájení posunulo asi o 40
minut. Nicméně všichni pozvaní hosté vydrželi, a když
už byl vyhlášen konečně začátek (asi 5 minut nepr-
šelo) a s velkou slávou se vše odstartovalo, počasí
nám ukázalo, že mu už po 40ti letech poroučet nebu-
deme. Všechny nás z pódia smetla pěkná sprška. 

Sprška patřila i mezi největší atrakce následujících
dní. Byla sice již umělá, ale tím lépe. Sbor dobrovol-
ných hasičů nám v pátek a v neděli předváděl, jak se
chovat v případě propuknutí požáru, kde, co a kam
nahlásit. Vystoupení obsahovalo v parném nedělním
počasí také praktické ukázky hašení, které někteří
návštěvníci vítali s neskrývanou radostí a pod proudy
vody dobrovolně skákali. 
K tak velké akci patří samozřejmě i nějaké problémy.
Musíme pogratulovat všem organizátorům akce, že
mezi jejich největší problémy patřilo ztracené dítě.
Chlapeček starý něco přes rok se rozhodl, že už ho
nebaví sedět u maminky v kočárku, když je zde tolik
zajímavých věcí, a zatímco jeho nic netušící matka
kontrolovala své starší dítě na lanové dráze, malý
klouček se vydal napříč parkem. Asi hodinu ho hledali
všichni přítomní organizátoři, policie a vůbec všechno,

co mělo ruce, nohy a oči. Nakonec se malý Karel našel
před loutkovým divadlem, jak spokojeně sedí mezi
diváky a směje se na kašpárka. 
Tato malá rodinná událost
byla vlastně obrazem celé
naší velké akce. Dove\me
děti tam, kam chceme,
a pak už jim nechejme
volnou ruku při výběru
toho, co je baví. Dove\me
děti ke správnému způsobu
trávení volného času a pak
už je nechejme si vybrat,
jestli budou skautem,
pionýrem nebo třeba indi-
ánem. VždyA nikdy nevíme,
kdy nám dítě z našeho
„kočárku“ přeroste.
Organizátorům do dalších
ročníků hodně síly
a rodičům víc takových správně samostatných dětí!

Kateřina Děkaníková

Tato atrakce – Veselé popelnice, probíhala v Brně pouze
v neděli 28. května. Sponzor – firma van Gansewinkel
dodala asi 10 kusů (původně měli dodat 40) nových
nerezových nádob. Ty si děti mohly libovolným
způsobem pomalovat. Pomalované popelnice se po
skončení akce neumývají, jdou do oběhu pěkně
barevné. Mezi lidmi je prý o ně velký zájem.

První písemná zmínka o BBRRNNĚĚ, jímž se mínil původní stejnojmenný knížecí hrad pravděpo-
dobně na návrší Petrova, je z roku 1091. Roku 1243 získalo Brno městská práva.
O málo později byl založen na vrchu Špilberku přemyslovský zeměpanský hrad. Život stře-
dověkého města charakterizoval rozvoj řemesel a obchodu, pro něž vytvářely dobré
podmínky několikeré výroční trhy a staré obchodní cesty.
Město utrpělo – i když zůstalo nedobyto – válkami husitskými a zejména dvojím švéd-

ským obléháním za třicetileté války.
Soupeření s Olomoucí o čest být hlavním městem Moravy bylo rozhodnuto ve prospěch Brna roku 1641. To
příznivě ovlivnilo jeho význam i stavební rozvoj.
Ve druhé polovině 18. století zde začaly vznikat textilní manufaktury. Od roku 1839 přispěla k hospodář-
skému, kulturnímu i společenskému rozvoji města železnice, jež spojila Brno s Vídní. Brno začalo vytvářet své
vysoké školství školami technického typu, jak to odpovídalo zájmům rozhodující většiny představitelů
průmyslu a obchodu, zčásti židovského původu. Po vzniku samostatného Československa v roce 1918 byly
v Brně zřízeny další vysoké školy, např. Masarykova univerzita. Rozvoj ekonomický provázel růst vzdělanosti,
kultury a umění. Ve 30. létech byla architektura města obohacena o mnoho moderních funkcionalistických
staveb, a také o významné výstaviště. V Brně žije v současnosti téměř 400 tisíc obyvatel.

...... vv BBrrnněě
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Skončila Bambiriáda 2000, akce,
která dostala mnoho různých
– lichotivých i méně lichotivých
– přívlastků. Zúčastnily se jí (jako
aktivní účastníci) tisíce dětí
a mladých lidí, jako návštěvníci
desítky tisíc (optimisté hovoří
o stotisícovce) dětí a jejich rodičů či
prarodičů. Jde tedy „o vyhození 
2 500 000,- Kč oknem“ – jak říkají
někteří (zástupci sdružení či napří-
klad i magistrátu hlavního města
Prahy)? Nebo jde o „jedinečnou
šanci a příležitost k prezentaci sdru-
žení, jejich činnosti a souvisejících
problémech“ – jak říkají jiní?
Posoudit nebo rozsoudit tento spor
je složité… Snad by to mohly
posoudit děti a jejich rodiče, kteří se
přišli na letošní ročník podívat.
Akce, která nesporně přerostla svůj
původní záměr. Cíle prvotních festi-
valů a obdobných akcí byly přece
jen skromnější… Co je tím myšleno?
„Megalomanství“ (někdo to tak
nazývá) současné Bambiriády
původní představy zásadně překo-
nává a posouvá akci do významově
jiné roviny – z hlediska společenské
prestiže, mediální přitažlivosti,
návštěvnosti, ale samozřejmě
i rozpočtu.
Akce, která prokázala, že ve sdru-
ženích dětí a mládeže a SVČ je
obrovský potenciál – ten jedna
(sebevětší) přehlídka jen v Praze
nemůže nahradit. Naopak přenesení
Bambiriády i mimo Prahu se
ukázalo jako šJastný krok – důvodů
je pro to celá řada. UveSme alespoň
ty – z našeho pohledu – nejvýznam-
nější: z aktivity „regionální„ se stala

akcí bez diskuse republikovou
(a tudíž mediálně nesrovnatelně
zajímavější), nabídla prostor i sdru-
žením, pro která je Praha „příliš
vzdálená“, ale jejichž činnost je
právě regionálně zajímavá, a dala
prostor tomu, aby se sdružení
v regionech poznala a sblížila se,
v neposlední řadě potom regio-
nálním sponzorům a představitelům
nabídla možnosti a informace, které
jim zpravidla unikaly.
Akce, která „stála a padala“
s výkony dobrovolných aktivistů.
Jim patří hluboká poklona a veliká
úcta, stejně jako všem, kteří akci
věřili a podpořili ji: sponzoři, před-
stavitelé státní správy či samo-
správy, desítek různých institucí,
vlastní účastníci. Bez nich všech by

její příprava a provedení bylo
nemyslitelné.
Akce však – stejně jako v loňském
roce – stojí na pomyslném rozcestí:
co dál? Odpovědět na tuto otázku
zcela jednoznačně je složité,
částečně je možné ji nalézt v usne-
sení valného shromáždění ČRDM
(z 10. 6. t. r.). Každé usnesení však
zůstane jen mrtvou literou, když se
nenajdou lidé, kteří ho uskuteční.
Letošní organizátoři předávají
pomyslnou štafetu dál.
V úplném závěru tohoto krátkého
osobního zamyšlení si dovolím
i zcela osobní projev: vyjadřuji
upřímné poděkování všem, kteří
„Bambiriádě 2000“ pomohli na svět
a popostrčili i o kousek dál. Občas
někde něco (více či méně) též zaskří-
palo. Myslím však, že kdo nic
nedělá, nic nezkazí – kolektiv orga-
nizátorů Bambiriády 2000 dělal,
jistě i něco nedotáhl či pokazil – ale
určitě se snažil. Za to bych chtěl
všem, kdo přiložili konstruktivně
ruku ke společnému dílu, vzdát dík.

Martin Bělohlávek
koordinátor akce Bambiriáda 2000
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ZAJÍMAVOSTI Z BAMBIRIÁDY 2000

Na pódiích všech pořada-
telských měst se předsta-
vily soubory nejrůzněj-
šího druhu – od folklóru
přes mažoretky či bojová
umění až po romské
zpěváčky...

Každé sdružení dětí
a mládeže se snažilo
představit něčím speci-
fickým – u tomíků se
návštěvníci dostali do
broučího světa, pionýři
tradičně oživili
Královskou cestu histo-
rickými postavami,
a u hasičů se – jak jinak
– hasilo…

Bambiriádu 2000 zahájili
oficiální hosté – Ing.
Karel Březina, ministr
vlády ČR, Dr. Ladislav
Malý, náměstek ministra
školství, mládeže a tělo-
výchovy, Ing. Petr Hájek,
zástupce generálního
sponzora – pojišTovny
Generali, Ing. Josef
Výprachtický, 1. místop-
ředseda ČRDM – přestři-
žením čtyř barevných
stuh – a všechno mohlo
začít …

Na Bambiriádě si užily
zábavy i ty nejmenší
děti...

Ukázky činnosti
a atrakce byly vskutku
různorodé...
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