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Tak jedeme domů. Na čalou-
něném sedadle autobusu usíná 
opálené, zaprá�ené, unavené 
a spokojené dítě. V ruce svírá 
rů�ovou kartičku � jeho první 
řidičský průkaz. Musel úplně 
sám zasednout za velký kulatý 
stůl. Strejda v uniformě strá�-
níka, ze kterého měla strach 
jenom máma, mu dal hned 
několik otázek. Jak se jmenu-
je, kde bydlí, kolik mu je let... 
Máme doma chlapa, odpověděl 
na v�echno dobře. Jen vyřčený 
počet roků krapet nesouhlasil 
s počtem ukázaných prstů na 
ruce. V kresleném testu �krtal 
červenou pastelkou a stále doko-
la něco vyprávěl.

A pak se vrátil. Na krku čer-
venou odrazku medvěda se 
jménem Besipek, v ruce řidičák, 
mapu Prahy a kulaté samolepky. 

Teď u� mů�e vyjet na dopravním 
hři�ti. Dostává policejní helmu, 
která nemá dětskou velikost, ale 
kluk je tak py�ný, �e nad tím ni-
kdo nepřemý�lí. Na tříkolce mas-
tí po označené  silnici, poslouchá 
rady jiného strejdy a přitom 
koutkem oka stále kontroluje, 
zda mu neuteče ten veliký pes, 
co nosí balónky.

Neutekl, dal nám jeden a zave-
dl Vojtu k velikému praku. Tak 
velikému, �e střílení a míření 
a dr�ení � prostě na ka�dou čin-
nost byl potřeba dal�í kamarád. 
Ale lovit ryby na velkém prutu 
z �jakorybníka� �  to nám �lo 
skvěle. Čtu si o táborech a ze 
stanu mě pozoruje blonďatá 
hlava. Moc nemluví, proto�e má 
lízátko � to za ty chycené ryby.

Boty si u� dávno zul a míří 
k vodě. K té, co je schovaná ve 
velké konzervě, a kluci v modrých 
tričkách tomu říkají �d�berovka�. 
Dr�í koncovku od malé hadice. 
Důle�itě míří a vlastně u� nic 
moc nevidím. V�ude kolem stojí 
děti. Vysvětlují, jak má proklič-
kovat �ebřiny, provlíknout malý 
míček v hadici, ulovit věci ve vodě 
a nacpat si do kapsy bonbony, 
kdy� to v�echno doká�e.

Ne� si zakoupím studenou 
limču, známá postavička usedá 
k velikému stolu. Na vystři�enou 
ruku lepí prsty z krepáku. Hrdě 
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Nechme děti vyrůst

mi nese výtvor a já si ho dávám 
na krk. K jeho lesknoucí se od-
razce by se u� neve�el. A taky  
by to působilo rozpačitě, kdy� 
jde zrovna natáčet videoklip. 
Stojí před kamerou, zpívá a tváří 
se, �e u� je velký.

Nechce se mi uvěřit, �e bude 
někdy velký. Velký natolik, aby 
sám dokázal jezdit po silnici na 
kole, bez pomocných koleček. 
Tak velký, aby si zabalil krosnu 
a vyrazil na několik nocí pod 
stan bez máminy pusy na dob-
rou noc. Učil se zapojit hadici 
pod opravdovým proudem vody. 
Sjel jez jinak, ne� jako porcelán, 
který se dívá na moje záda, a tá-
ta nás oba pevně jistí.

Dívám se na svého malého 
kluka, jak pravidelně oddechuje, 
a vím, �e si tu leto�ní Bambiriá-
du u�il. Dochází mi, jak děti po-
třebují vyrůst v kluky v modrých 
tričkách. Změnit se v copánkové 
holky s namazaným krajícem 
ve stínu stromu. Uvidět svou 
první jiskru z pazourku. Zjistit, 
�e kouř z tee-pee vá�ně stoupá 
vzhůru. Poznat opravdové přá-
telství, chuť prázdninových bo-
růvek a lásku rodičů,  kteří po-
chopili, �e tohle je v �ivotě vá�ně 
moc důle�ité.

A tak se tedy s tě�kým srdcem 
klaním v�em lidičkám, nesoucím 
na svých bedrech Bambiriádu 
2007. Díky nim snad vět�ina do-
spělých pochopila, �e děti musí 
nechat správně vyrůst. Tak, aby 
byly po své cestě opálené, zaprá-
�ené, unavené a spokojené...

Marie Molková � Hromča
foto Stanislava Petele

a archiv ČRDM



Pódium na pra�ském Stře-
leckém ostrově se stalo před 
polednem 24. května 2007 mís-
tem zahájení 9. ročníku známé 
celorepublikové akce Bambiriá-
da. Presti�ní přehlídka činnos-
ti dětských a mláde�nických 
sdru�ení se do neděle 27. květ-
na uskuteční dohromady ve 
27 městech České republiky. 
Čtvrtečního oÞ ciálního zahá-
jení se zúčastnili představitelé 
pořádající České rady dětí 
a mláde�e (ČRDM), ministerstva 
�kolství a hlavního partnera, 
jím� je Generali Poji�ťovna a.s. 
Obvyklému přestři�ení pásky 
předcházely nejen jejich zdra-
vice, ale i předání �Ceny ČRDM 
Přístav� za významnou podpo-
ru mimo�kolní práce s dětmi, 
letos udělené celkem čtyřem 
laureátům.

�Jsem spokojená a �ťastná, �e 
tady s vámi mohu být. Myslím si, 
�e Bambiriáda je vlastně takové 
dítě, které nám roste. Letos je 
devítileté � a je já jsem u� teď zvě-
davá na chvíli, kdy nám dospěje; 
kam se nám se roz�íří a v kolika 
místech bude Bambiriáda půso-
bit,� zamyslela se náměstkyně 
ministryně �kolství Eva Bartoňo-
vá. Do mikrofonu vyslovila rovně� 
poděkování v�em těm, bez jejich� 
obětavosti by se zmíněná akce 
nekonala. Připomněla i podstatu 
Bambiriády, toti� být dobře čitel-
ným návodem ke smysluplnému 
trávení volného času, a tím na-
pomáhat přípravě dětí na jejich 
dal�í cestu �ivotem.

�Sdělujeme mladým lidem a je-
jich rodičům, jak lze účelně a zá-
bavně trávit volný čas. Chceme 
upozornit politiky na důle�itost 
a přínos mimo�kolní výchovy 
a chceme ukázat práci tisíců dob-
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rovolníků, které se o děti a mladé 
lidi ve svém volném čase starají,� 
formuloval poslání akce předseda 
ČRDM Pavel Trantina. Upozornil 
také na sepětí leto�ního ročníku 
Bambiriády s my�lenkou evrop-
ské kampaně Ka�dý jsme jiný, 
v�ichni rovnoprávní. Podle Pavla 
Trantiny jde o příle�itost ukázat, 
�e celá řada sdru�ení pracuje 
i s hendikepovanými dětmi nebo 
mladými lidmi z nejrůzněj�ích 
men�in � a je zároveň inspirací 
k tomu, aby se i dal�í spolky a or-
ganizace naučily s nimi spolupra-
covat.

V horkém, bezmála letním dni, 
kdy byla Bambiriáda zahájena, 
si na stinný pra�ský Střelecký 
a Dětský ostrov na�ly cestu první 
tisíce lidí. Tuto akci ov�em mohly 
nav�tívit i jinde � 24. 5. začala 
v tuctu na�ich měst. Bambiriáda 
nabízí předev�ím aktivní ukázky 
programů rozmanitých mláde�-
nických sdru�ení, za v�echny na-
příklad Mláde�e Českého červené-
ho kří�e, Sdru�ení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, Junáka, Pioný-
ra, Ligy lesní moudrosti, Asociace 
turistických oddílů mláde�e či 
Asociace malých debrujárů. Čes-
kobudějovické bambiriádní menu 
obsahuje kupříkladu mj. je�dění 
na kánoích a raftech, v Rychnově 
nad Kně�nou se malí náv�těv-
níci učí základům první pomoci 
a Morseovy abecedy a organizá-
toři v Táboře čtvrteční zahájení 
spojili s udělováním tzv. Březo-
vých lístků, vnímaných jako výraz 

uznání za dlouholetou obětavou 
práci s mláde�í� 

Pořadatelem Bambiriády 2007 
je Česká rada dětí a mláde� 
s podporou Ministerstva �kolství, 
mláde�e a tělovýchovy. Hlavním 
partnerem, bez jeho� podpory by 
se akce nemohla uskutečnit, je 
Generali Poji�ťovna a.s. Hlavním 
mediálním partnerem je Česká 
televize a dále Český rozhlas 1 
� Radio�urnál, Český rozhlas 2 
� Praha a Deníky.

         Česká rada dětí a mláde�e
foto archiv ČRDM

Na Střeleckém ostrově odstartovala 9. Bambiriáda
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�vestka, starosta obce Červená Voda. Důvodem jeho 
ocenění je předev�ím soustavná podpora dětských 
a mláde�nických sdru�ení v obci a osobní nasazení 
v této oblasti. 

Cena Přístav je ocenění zástupcům veřejné správy 
na místní a regionální úrovni za významnou podporu 
mimo�kolní činnosti s dětmi a mláde�í a zásadní při-
spění k jejímu rozvoji. Navrhnout kandidáty na Cenu 
Přístav mohou alespoň tři občanská sdru�ení dětí 
a mláde�e nebo Domy dětí a mláde�e. Ocenění má 
podobu ručně malované lahve s uvnitř ulo�eným po-
selstvím. Smyslem Ceny Přístav, kterou Česká rada 
dětí a mláde�e uděluje ji� od roku 2002, je vyzved-
nout dobré zku�enosti z komunální politiky a ocenit 
konkrétní představitele této sféry (volené i jmenova-
né), kteří mohou být příkladem v�em ostatním. 

Dal�í informace najdete na stránkách 
www.crdm.cz/pristav.

Česká rada dětí a mláde�e ji� po�esté udělova-
la Cenu Přístav � ocenění pro zástupce veřejné 
správy a samosprávy za podporu mimo�kolní 
práce s dětmi a mláde�í. Stalo se tak při pří-
le�itosti slavnostního zahájení pra�ské části 
9. ročníku Bambiriády � největ�í republikové 
přehlídky činnosti dětských a mláde�nických 
sdru�ení.

Laureáty Ceny Přístav pro rok 2007 se stali Mgr. 
Václav Průcha � vedoucí oddělení mláde�e, tělový-
chovy a sportu Krajského úřadu Jihočeského kraje, 
starosta obce Červená Voda Miroslav �vestka, Kvě-
toslav Tichavský  � místostarosta města Uherské 
Hradi�tě a hejtman kraje Vysočina RNDr. Milo� 
Vystrčil. Ocenění, které má podobu ručně malované 
lahve s uvnitř skrytým poselstvím, laureáti převza-
li na Střeleckém ostrově v Praze z rukou předsedy 
České rady dětí a mláde�e Pavla Trantiny a náměst-
ků ministryně �kolství Ing. Evy Bartoňové a Jana 
Kocourka.

�Tuto cenu vnímám jako ocenění nejen mé osoby, 
ale celého oddělení mláde�e, tělovýchovy a sportu 
Krajského úřadu Jihočeského kraje�, uvedl oceněný 
Václav Průcha, který byl na Cenu Přístav navr�en 
předev�ím za průlomový čin vypracovaní �Strate-
gie podpory práce s dětmi a mláde�í v Jihočeském 
kraji na období 2005 a� 2008�, která byla přijata 
a schválena Zastupitelstvem Jihočeského kraje jako 
závazný dokument v oblasti zájmové činnosti dětí 
a mláde�e. Jako ocenění v�ech �bezejmenných�, kte-
ří nemohou být přítomni, ve své děkovné řeči zmínil 
Cenu Přístav i Květoslav Tichavský. Ten se mimo 
jiné zaslou�il o zřízení Informačního centra mláde�e, 
které vytvořilo základ spolupráce dětských a mlá-
de�nických organizací ve městě i regionu. 

Rovně� Milo� Vystrčil, hejtman kraje Vysočina, se 
o své ocenění symbolicky rozdělil s celým krajem, 
který podle něho mláde� systematicky podporuje. 
�Musí v�ak existovat také lidé, kteří doká�í politi-
ky přesvědčit. My takové lidi na Vysočině máme�, 
dodal. Posledním laureátem, který si v�ak Cenu 
Přístav nemohl vyzvednout osobně, se stal Miroslav 

Cena Přístav zná své letošní laureáty

Mgr. Václav Průcha (s mikrofonem) a Květoslav Tichavský 

Zleva: předseda ČRDM Pavel Trantina, velvyslankyně 
Jihoafrické republiky paní Nomsa Dube a plukovník ing. Jan 

Černík, velitel posádky AČR Praha 

RNDr. Milo� Vystrčil (vlevo) a Pavel Trantina



Rozhovor s hejtmanem Kraje 
Vysočina RNDr. Milo�em Vystr-
čilem, laureátem leto�ní Ceny 
ČRDM �Přístav� 

�Maximální vstřícností pomáhal 
podpořit vhodné dotační programy 
na Vysočině. Pravidelně přebírá 
zá�titu nad akcemi dětí a mláde�e 
v na�em kraji a pomohl podpořit 
projekty jako kalendář táborů 
na Vysočině nebo digitální (GIS) 
mapování táborů na Vysočině,� 
zdůvodnili zástupci tří juniorských 
organizací, proč navrhují, aby Čes-
ká rada dětí a mláde�e (ČRDM) 
udělila RNDr. Milo�i Vystrčilovi své 
výroční ocenění. Hejtman Kraje 
Vysočina Milo� Vystrčil si převzal 
Cenu Přístav na zahájení Bambiri-
ády 2007 v Praze. Při této příle�i-
tosti také poskytl časopisu Archa 
rozhovor. 

Co Vás, pane hejtmane, na-
padlo, kdy� jste se dozvěděl, 
�e jste nominován na Cenu Pří-
stav, respektive kdy� jste ji na 
pódiu přebíral?

Napadlo mě, �e jde o docela 
hezké ocenění od dětí a mláde�e, 
tedy od skupiny lidí, která nemá 
�ádný důvod někomu něco nalhá-
vat. Potě�ilo mě to. A napadlo mě, 
�e jde o ocenění nejen hejtmana, 
ale celého kraje � za grantový 
systém, který jsme tam rozběhli 
a který je, řekl bych, v Umo�ňuje 
dětem například vylep�it si svoje 
táboři�tě. Nebo dostat příspěvek. 
Jeho příjemci se toti� musejí po-
dílet � Þ nančně i prací � na orga-
nizování své celoroční činnosti, 
různých soutě�í, karnevalů� 
Cena Přístav je vlastně vysvědče-
ním pro Kraj Vysočina � a není 
vůbec �patné. 

Jak se Vám cena v podobě 
zdobené �trosečnické� láhve 
s ukrytým vzkazem líbí? A co 
s ní uděláte?

Nejprve si musím přečíst, co je 
uvnitř napsáno; přiznám se, �e 
nevím � a jsem docela zvědavý. 
Cena Přístav ov�em patří Kraji 
Vysočina, proto�e láhev se vzka-
zem, �e je dobré se správně starat 
o mláde�, o na�e děti, doplula na 
Vysočinu. Ulo�ím ji, budu ji opa-
trovat a sna�it se, aby tomu tak 
bylo i nadále. 

V minulosti jste byl podle 
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sdru�ení, která Vás na Cenu 
Přístav navrhla (Rada dětí 
a mláde�e Kraje Vysočina, 
Sdru�ení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska a sdru�ení JEJDA) 
několik let organizátorem let-
ních táborů pro děti. O jaké 
tábory �lo?

Je to trochu del�í historie. V os-
ma�edesátém roce, kdy v rámci 
uvolnění situace v na�í zemi 
mohly opět vznikat skautské od-
díly, jsem se stal skautem. Poté 
do�lo k �normalizaci�. Skautské 
oddíly měly tehdy v podstatě tři 
mo�nosti. Za prvé zaniknout, za 
druhé stát se pionýrským oddí-
lem a za třetí stát se turistickým 
oddílem mláde�e. Ná� vedoucí, 
kterého jsme v�ichni obdivo-
vali, se rozhodl, �e se staneme 
pionýrským oddílem � s tím, �e 
skautské zvyky v oddíle v podsta-
tě zůstaly. Překrylo se to jakousi 
frází a nálepkou Pionýra, a dál 
se jezdilo na tábory� V oddílech 
si vedoucí zpra-
vidla vychovávají 
nástupce. A já 
měl tu čest, �e 
ná� vedoucí � mi-
mochodem, měl 
přezdívku Akela 
� si vybral za ná-
stupce mě. Pak 
jsem ná� oddíl, 
který se jmenoval 

Cena Přístav je dobrým vysvědčením pro celý náš kraj

Táborníci, vedl asi třináct let a byl 
jsem s ním osmkrát, desetkrát na 
táboře.
Měli jsme tam své � tehdy se ne-
smělo říkat, �e skautské � zákony 
a poměrně přísný re�im. Tehdy to 
chodilo takhle: Jste jedna �kolní 
třída � budete jeden pionýrský 
oddíl. Tečka. A ná� oddíl byl 
pouze chlapecký; od ostatních 
se li�il i tím, �e jeho členové byli 
věkově rozdílní. Kdy� si učitelka 
na základní �kole nevěděla s ně-
jakým dítětem rady, tak ho vzala 
a přivedla skupinové vedoucí. Ta 
ho zase přivedla za mnou a řekla: 
�Vezmi si ho do oddílu.� Ta děcka 
byla normálně zvladatelná � jen�e 
oddíl nejde vést stylem �hlavně �e 
máme oddíl, ať u� je to za mnou�; 
my měli oddíl, proto�e nás to ba-
vilo. 

Co podstatněj�ího z té doby jste 
si potom odnesl do �ivota � tře-
ba něco vyu�itelného ve Va�em 
nyněj�ím postavení?

Myslím si, �e to hlavní je empa-
tie � schopnost vcítit se do situ-
ace, kterou za�ívají dne�ní děti. 
Odsudek, který my dospělí tak 
často proná�íme, �e �ta dne�ní 
mláde� nestojí za nic�, kolikrát 
není vůbec pravdivý. Mimocho-
dem, statistiky na Vysočině říkají, 
�e mláde� tam páchá ne více, ale 
méně a méně trestných činů� 
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Jde o prostředí ve kterém mláde� 
�ije; dnes je jiné, i přestupky dětí 
jsou jiné. Ale děti jsou vlastně 
pořád stejné: chovají se podle 
toho, jak se chováme my � dospě-
lí. Kdy� jim člověk, který je vy-
chovává, jde sám příkladem, tak 
i děti jemu svěřené jsou dobré. 
Čestné. Spravedlivé. Pravdomluv-
né. Pokud ale l�eme, nadáváme 
si a mluvíme na sebe sprostě, 
nemů�eme čekat nic jiného, ne� 
�e děti budou dělat toté�. Pro mě 
z toho plyne základní poučení, 
�e musíme začít ka�dý u sebe, 
zamést si před vlastním prahem. 
Mo�ná to bude nějakou dobu tr-
vat, mo�ná za to budeme částečně 
i pykat, mo�ná se nám v nějakém 
okam�iku někdo bude smát, ale 
dlouhodobě na tom v�dycky vydě-
láme. Napadá mě příměr s učite-
lem. Pokud v hodině neučí, nechá 
děcka, ať si dělají, co chtějí, tak 
ho milují. Hodinu, dvě, půl roku. 
Pak jdou na jinou �kolu � a zjistí, 
�e nic neumí a �e jejich učitel byl 
vlastně hrozný. A za jiným, který 
je dr�el zkrátka, opravdu je učil 
a trval na tom, aby si plnily své 
povinnosti, za deset, patnáct let 
přijdou � a poděkují mu. Za�il 
jsem to na vlastní ků�i... Ale po-
čkat si na tohle poděkování a vy-
dr�et bývá hrozně tě�ké. A moc se 
to nenosí. 

Řekl byste, �e Va�e pedago-
gická praxe je pro Vás výhodou 
při posuzování určitých projek-
tů pro mláde� ve Va�em kraji, 

nebo se v tomto ohledu opíráte 
spí� o zku�enosti jiného typu?

Já projekty moc neposuzuji, na 
to máme komise. Myslím si ale, �e 
moje pedagogická zku�enost mi 
pomáhá pochopit, co by mláde� 
na Vysočina mohla potřebovat. 
Na druhé straně jsem svou býva-
lou profesí samozřejmé do určité 
míry deformovaný. V�dyť i ta 
předná�ka, co vám tu teď dávám, 
je ovlivněná tím, �e jsem původ-
ním povoláním učitel. Myslím si 
ale, �e ono poučování, mentoro-
vání a říkání, co se má a co se 
nemá, je potřeba. 

Vá� oblíbený citát � jak si lze 
přečíst na internetu � zní: �Kdo 
chce, hledá mo�nosti, kdo 
nechce, hledá příčinu�. Jaké 
mo�nosti nyní hledáte a jaké 
jste u� coby hejtman Kraje 
Vysočina ve vztahu k dětem 
a mláde�i svého regionu na�el?

Obecně platí, �e mů�eme nad 
dětmi buď zlomit hůl a říkat si, 
ať se starají samy, nebo hledat 
mo�nosti, jak s nimi pracovat. 
Vést je k tomu, aby podávaly po-
třebné projekty, a dr�et se úsloví 
Nemá cenu ryby dávat, ale naučit 
ostatní, jak se chytají. Myslím si, 
�e právě tohle je to základní, co 
musíme s mláde�í dělat. 

Jak se Vám líbí Bambiriáda? 
Co si o ní myslíte?

Myslím si, �e Bambiriáda je do-
cela dobrý a rozumný projekt. Na 
druhé straně nevím, kolik toho 

třeba tady dělaly děti samy; do 
jaké míry se do příprav zapojily 
� to já neumím �přečíst�. Vím, �e 
na Vysočině si dělají prakticky 
v�echno samy, co� je stojí hrozně 
práce a úsilí. Co� je, myslím si, 
stra�ně cenné, mo�ná cenněj�í 
ne� vlastní průběh Bambiriády. 
Nevím, kdo tu stavěl stánky, při-
ná�el stolečky a zařizoval ozvuče-
ní � řekl bych, �e profesionální Þ r-
my. Není moderátor profesionál? 
To je mo�ná věc k zamy�lení... 

V Telči, kde bydlíte, se letos na 
podzim uskuteční jiná význam-
ná akce týkající se mimo�kolní 
výchovy mláde�e, a sice Celo-
státní vzájemná výměna zku-
�eností. Jde o tradiční setkání 
zaměřené na sebezdokonalová-
ní lidí, kteří vedou nejrůzněj�í 
dětské oddíly. Víte o tomhle 
podniku � a půjdete se na něj 
podívat?

Určitě. Dokonce mne bude vel-
mi zajímat, pokud na tuto akci 
přispějeme, jak tam budou zúro-
čeny krajské peníze, proto�e počí-
táme s její podporou. Zku�enosti, 
které mám třeba s (předsedou 
Rady dětí a mláde�e Kraje Vysoči-
na) Martinem Paclíkem a s lidmi 
kolem něj jsou velmi pozitivní. 
Věřím, �e to zvládnou a �e vklad 
skutečně zhodnotí v něčem, co 
práci s mláde�í na Vysočině posu-
ne zas o kousek dál. 

Za rozhovor poděkoval 
Jiří Majer

foto archiv ČRDM

Celostátní zá�titu Bambiriádě 2007 
poskytli:

Ing. Mirek Topolánek, předseda vlády ČR
Mgr. Dana Kuchtová, ministryně �kolství   
 mláde�e a tělovýchovy 
Jiří Čunek, ministr pro místní rozvoj
Mgr. Václav Jehlička, ministr kultury
MUDr. Mgr. Ivan Langer, ministr vnitra   
 a informatiky
JUDr. Vlasta Parkanová, ministryně obrany
Generálporučík Ing. Vlastimil Picek,   
 náčelník Generálního �tábu AČR

ŘEKLI O BAMBIRIÁDĚ
Dana Kuchtová, ministryně �kolství, mláde�e a tělovýchovy: �Jsem ráda, �e se Bambiriáda koná a �e 
o aktivitách těchto (dětských a mláde�nických) organizací se dozví i veřejnost.�

Martin Bělohlávek, ředitel Bambiriády 2007: �Bambiriáda není a nemá být jednorázovou zábavou � jde 
nám o náměty pro děti a jejich volný čas na celý rok.�

Petr Bendl, středočeský hejtman: �Je fajn, kdy� se organizace, které se zabývají prací s dětmi, sejdou, 
vymění si zku�enosti, vezmou sem děti, uká�í jim, co kdo dělá; třeba ´chytnou´ inspiraci od druhých��

kresba Marek Fajfr
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Pestrý program a slunečné počasí přilákaly nejen 
v Praze u� desítky tisíc mladých náv�těvníků � ro-
dičů s dětmi, �kolních tříd, dětí nejmlad�ích i těch 
star�ích. Velkému zájmu se tradiční akce, pořádaná 
Českou radou dětí a mláde�e, tě�í i v pátek 25. květ-
na 2007. Děti i dospělí si přicházejí nejen hrát, ale 
také se seznámit se �irokou �kálou mo�ností, jak 
trávit volný čas. Ukázkami své činnosti, zábavnými 
hrami i dovednostmi se na ostrovech prezentuje 
téměř třicet nejrůzněji zaměřených dětských organi-
zací � celostátních, jako jsou např. skauti, pionýři, 
tomíci, mladí hasiči, ale i malých místních sdru�ení. 

U stánku sdru�ení Liga lesní moudrosti se napří-
klad lze seznámit s ukázkami �ivota v přírodě a za-
hrát si indiánské hry, základům první pomoci se 
mohou náv�těvníci naučit u stanovi�tě Mláde�e Čes-
kého červeného kří�e. Středisko ekologické výchovy 
Toulcův dvůr připravilo znalostní testy z oblasti pří-
rody a ekologie, Dětská tisková agentura v rámci své 
prezentace pořádá konkurz na moderátora pořadů, 
sdru�ení Duha, YMCA a Letní dům připravily celou 
řadu výtvarných a řemeslných aktivit.

Hlavním bodem pra�ského pátečního programu 
je odpolední koncert pro kampaň �Ka�dý jsme jiný, 
v�ichni rovnoprávní�, pod jejím� mottem se leto�ní 
Bambiriáda koná. Vystoupí na něm například Dan 
Bárta, Ivan Hlas, skupiny Nightwork či 100°C. �Rádi 

bychom mladé lidi přilákali k tématům jako jsou 
lidská práva nebo rozmanitá společnost�, říká koor-
dinátorka kampaně Kateřina Zezulková. �Záměrně 
jsme vybírali interprety různých hudebních �ánrů. 
A jsme rádi, �e v�ichni nabídku vystoupit na tomto 
koncertě přijali�, dodala. 

�Chápu to jako způsob, kterým se na�e euroa-
merická civilizace sna�í dát pozitivní rámec této 
nově vznikající multikulturní společnosti, zalo�ené 
na mí�ení�, podotkl před koncertním vystoupením 
zpěvák Dan Bárta ke kampani a jejím tématům. 
V souvislosti s pestrou nabídkou sdru�ení pak vzpo-
mněl na léta, kdy nav�těvoval pěvecký a fotograÞ cký 
krou�ek.

Ka�dý den Bambiriády je provázen pódiovým pro-
gramem, v rámci kterého se představují taneční, 
hudební či divadelní soubory a probíhá celá řada 
soutě�í. Program je připraven i na Můstku na Vác-
lavském náměstí, kde se nachází pódium a infor-
mační stan, ve kterém se lze seznámit s nabídkami 
různých sdru�ení. Mezi Můstkem a Střeleckým 
ostrovem pravidelně jezdí bambiriádní vláček, u sta-
novi�tě Bambiriády pak zastavují i pravidelné linky 
tramvají. Veliké oblibě dětí se tě�í i plavba na par-
níku, který mezi ostrovy, stejně jako vláček, jezdí 
zdarma.

Česká rada dětí a mláde�e
foto archiv ČRDM

2. den Bambiriády ve znamení „Koncertu pro kampaň“



9

Rozhovor se starostou obce 
Červená Voda Miroslavem 
�vestkou, laureátem leto�ní 
Ceny ČRDM �Přístav�

Stal jste se jedním z dr�itelů 
Ceny Přístav, kterou ČRDM udě-
luje zástupcům veřejné správy 
a samosprávy za podporu mi-
mo�kolní práce s dětmi a mlá-
de�í. Co pro Vás toto ocenění 
znamená? Co pro Vás znamená 
skutečnost, �e Vás nominovala 
právě sdru�ení pracující s dět-
mi a mláde�í? 
Nezastírám, �e jsem byl nominací 
překvapen. Ocenění si vá�ím tím 
víc, �e podnět k němu vznikl prá-
vě v na�í obci. Zároveň ho chápu 
jako ocenění práce celého Zastu-
pitelstva Červené Vody. Skuteč-
nost, �e byla takto na�e práce 
oceněna, je pro nás povzbuzující, 
potvrzuje správnost na�eho ře�ení 
problematiky spolupráce s  dět-
skými organizacemi.

Ve funkci starosty obce Čer-
vená Voda působíte ji� devátým 
rokem - co Vás na této práci 
stále baví a tě�í?
Práce starosty je velmi různorodá, 
je to předev�ím práce a spolu-
práce s lidmi. Navíc spolupracuji 
s dal�ími volenými zástupci obce 
a v�ichni pracujeme pro svou 
obec, ať ji� se zde kolegové na-
rodili, nebo se sem přistěhovali. 
Sna�íme se zvelebovat svůj ��ir�í 
domov�. Taková práce tě�í, zvlá�ť, 
kdy� se daří.

Podle Va�ich 
navrhovatelů 
aktivně podpo-
rujete organi-
zace pracující 
s dětmi a mlá-
de�í a dlouhá 
léta se nezi�t-
ně anga�ujete 
v pořádání 
kulturních a 
společenských 
akcí pro děti a mláde� � co Vás 
vede k Va�í osobní anga�ova-
nosti v této oblasti?
Práci s dětmi a pro děti pova�uji 
za jednu z priorit, která se na�í 
obci několikrát vrátí. Aktivně 
pro�itý volný čas mladých rodin 
určitě přispěje k jejich pohodě, 
sou�ití. Dětí pro�ijí dobrodru�ství. 

Velkou po-
zornost si za-
slou�í práce 
s dospívající 
mláde�í, ze-
jména jedná-
-li se o práci 
systematic-
kou a dlou-
hodobou. 
Kdy� vníma-
vá mláde� 
vidí podporu 
dospělých, 

věřím, �e také ona jednou bude 
aktivní v dobrovolnické práci pro 
dal�í generaci. Vá�ím si v�ech, 
kteří ve svém volném čase a bez 
nároku na jakoukoliv odměnu 
a mnohdy i poděkování pracují 
jakkoliv s dětmi a mláde�í. V na�í 
obci pracuje hodně aktivních lidí 
v oblasti sportu (TJ Jiskra Červe-
ná Voda), v dětských organizacích 
(Pionýr, Skaut), při Z� jsou pořá-
dány zájmové krou�ky. Nesmím 
zapomenout i na jednorázové 
akce pro děti a mláde�. To v�ech-
no je práce zasluhující daleko 
vět�í podporu a zájem, ne� tomu 
je � přes na�e úsilí � doposud.

Byl jste v dětství nebo mládí 
členem nějakého krou�ku či 
oddílu? Pokud ano, co Vám to 
osobně přineslo, čemu naučilo 
a k čemu se sna�íte Vy sám 
vést své děti?
V době mého dětství jsem pro�íval 
volný čas samozřejmě jinak ne� 
dne�ní děti. Měli jsme s kamará-
dy poněkud jiné zájmy, pro�ívali 
jiná dobrodru�ství a ka�dý jsme 
měli také nějaké domácí pracovní 
povinnosti. Stejně jako dne�ní 
děti jsme prováděli lotroviny, kte-
ré mnohdy hraničily s nebezpe-
čím. Je pravdou, �e málokdy nám 
byly prominuty nebo opomenuty 
a zůstaly nepotrestány. V té době 
si lidé ostatních nějak víc v�ímali 
a dbali na dobré vychování dětí 
od sousedů. To myslím dne�ním 
dětem chybí. Na�e děti u� dávno 
nejsou dětmi. Tě�í mne, �e přes 
své studijní povinnosti neváhají 
udělat něco nezi�tně pro druhé 
bez ohledu na svůj volný čas, 
který lze trávit jinak. Stejně tak 
mne tě�í, �e mají kolem sebe dal�í 
kamarády, jako jsme měli v jejich 
věku také my. To bych přál v�em 
mladým. Je nač vzpomínat.

Jaký je Vá� názor na legis-
lativu v oblasti podpory práce 
s dětmi a mláde�í?
Podpory práce s dětmi a mláde�í, 
a to jak organizační, tak Þ nanční, 
není nikdy dost. Souvisí to samo-
zřejmě těsně s Þ nančními mo�-
nostmi, ale to hlavní, co je pro 
děti a mláde� důle�ité, je v lidech, 
kteří se práci s mláde�í věnují 
a věří, �e je smysluplná. Někam 
chtějí mladé vést nebo jim být na-
blízku a pomáhat jim. Myslím si, 
�e by tito lidé měli být podporová-
ni, ale na druhou stranu, v peně-
zích rozhodně to hlavní není.

Co podle Va�eho názoru nejví-
ce napomáhá rozvíjení vztahů 
mezi neziskovými organizace-
mi a místní samosprávou?
1/ Znalost místních podmínek 
a potřeb obecně, jak ze strany 
zastupitelů, tak organizací. Z to-
ho plyne jednotnost náhledu na 
potřeby obce a na mo�nost roz-
voje obce v rámci neziskových 
organizací. 2/ K vzájemné spo-
lupráci určitě napomáhá tradice 
organizací v místě a jejich vní-
mání veřejností, co� podmiňuje 
dlouhodobá práce aktivních lidí. 
3/ Vzájemná tolerance k Þ nanč-
ním i organizačním mo�nostem 
obou stran, přiměřené po�adavky 
adekvátně výsledkům.

Ptala se Kristýna Makovcová 
foto archiv Miroslava �vestky

Práce pro děti se naší obci vrátí



... to jenom na pra�ské Bambi-
riádě začal koncert �Ka�dý jsme 
jiný, v�ichni rovnoprávní�. Právě
vystupuje New Orchestra of Dre-
ams s hostem Danielem Bártou. 

Druhá kapela na pódiu �  
Nightwork   

V 17 hodin nastoupila na pó-
dium druhá kapela � Nightwork. 
Střelecký ostrov se brzy roztančil 
v rytmu jejich hudby. Texty jsou 
jednoduché a ne neznámé � po-
znáte v nich Diskopříběh, Včelku 
Máju a dal�í hity osmdesátých let. 

No Rock, vítězové soutě�e 
Kam-Paň-Song

Pořádným nářezem se před-
stavila třetí kapela v pořadí, No 
Rock. Vítězové soutě�e o nejlep�í 
píseň na téma lidských práv se 
důkladně opřeli do kytar a �ádný 
měkký rock to opravdu nebyl. 
Zejména z poslední písně se snad 
i dělaly vlny na Vltavě. Za odmě-
nu si kapela vyslou�ila pozvání 
do jedné hudební televizní stanice 
� ov�em musí nejprve natočit ně-
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Ivan Hlas

jaký ten klip. Čtyřčlenná kapela 
No Rock z malého městečka Vě-
třní u Českého Krumlova zača-
la společně hrát přibli�ně před 
rokem u jednoho člena v gará�i. 
Po pár měsících se jim podařilo 
získat prostor pro zkou�ení ve 
volnočasovém klubu v Českém 
Krumlově, kde zkou�ejí doposud. 
Nahrávka do soutě�e Kam-Paň-
-Song byla vůbec jedna z prvních 
z vlastní tvorby. 

Končí druhý den Bambiriády, 
Střelecký ostrov v�ak stále �ije   

V 18 hodin skončil program 
druhého bambiriádního dne, ex-

pozice sdru�ení a organizací se 
zavírají. Na pódiu Střeleckého 
ostrova ale pokračuje program 
koncertu �Ka�dý jsme jiný, v�ich-
ni rovnoprávní�. Od 18:50 vy-

Slyšíte to dunění? To není bouřka...

Dan Bárta
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Kovács (kytara), Jaroslav �Olin� 
Nejezchleba (violoncello). A tak zní 
Malagelo, Rock�n�roll pro Beetho-
vena a dal�í dnes ji� klasické hity. 

Punková smr�ť Dukla Vozovna   
Závěrečnou kapelou pra�ského 

koncertu byla Dukla Vozovna. 
Hutná punková partička bez 
problémů rozdováděla početný 
hlouček svých příznivců v kotli 
pod pódiem. Po náročném dni to 
byla řádně oddychová zále�itost.  
Vystoupením Dukla Vozovny de-
Þ nitivně skončil pátek na Bambi-
riádě. 

Díky patří v�em, kdo navíc 
věnovali své síly zaji�tění to-
hoto koncertu � organizátorce 
Blance Li�kové z ČRDM, zvukaři 
Zdeňkovi Altinskému a ostatním 
technikům z RM Production a v 
neposlední řadě také Skautské 
ochranné slu�bě a Armádě ČR za 
udr�ení pořádku během koncertu 
a vyklizení Střeleckého ostrova od 
individuí, které sem hlasitá hud-
ba přilákala. 

 Připravily Hana Knotová
 a Veronika Podnecká 

z Gymnázia prof. Jana Patočky
foto archiv ČRDM

stoupí 100°C, v 19:50 Ivan Hlas 
Trio a od 20:50 závěreční Dukla 
Vozovna. 

Na koncertě je 100 stupňů!   
Dal�ím vystupujícím dne�ního 

koncertu na Střeleckém ostrově 
je kapela 100°C. Ačkoliv hledi�tě 
pod pódiem je plné prakticky od 
začátku, stále přicházejí dal�í 
diváci, patrně přilákáni hudbou, 
znějící ze Střeleckého ostrova v�e-
mi směry. A od �Sta stupňů� je to 
hudba zatraceně dobrá. 

A proto tam ta slunečnice je...   
S postupujícím večerem se pro-

gram pra�ského bambiriádního 
koncertu zklidňuje. Text v titul-
ku tohoto článku slo�il Jaroslav 
Hutka, nově zhudebnil Ivan Hlas 
a na �Střeláku� jste ho mohli prá-
vě v jeho podání sly�et. Ano, na 
pódiu koncertuje Ivan Hlas Trio 
� Ivan Hlas (kytara, zpěv), Norbi 

Nightwork

No Rock
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disciplíny s v�elijak krkolom-
ně znějícími názvy: Bambitrefa, 
Bambi�bluňk, Camping bipong, 
Bambipíp, Přefukovaná apod. Po-
zadu nezůstala Asociace turistic-
kých oddílů mláde�e z Rap�achu 
� její �atrakce� se jmenovaly Pra-
kyá�, Pedálo, Gumicuk a Zrcát-
kovid. Salesiáni pro náv�těvníky 
připravili opičí dráhu, pi�kvorky 
nebo skákání v pytli.

Smyslem celorepublikové Bam-
biriády, letos konané pod mot-
tem �Ka�dý jsme jiný, v�ichni 
rovnoprávní� je  zvýraznit roli, 
jakou při hledání vhodné náplně 
volného času nejmlad�í generace 
sehrávají různá dětská sdru�ení. 
Akce upozorňuje na úsilí tisíců 
dobrovolníků, kteří v nich pracují 
a část svého volného času věnují 
mimo�kolní výchově mláde�e.

ČRDM
foto archiv ČRDM

Pohled na Bambiriádu v regionech

Tábor

Klub PathÞ nder, Českoslo-
venský zálesák, YMCA, skauti, 
pionýři i dobrovolníci z jiných 
juniorských sdru�ení nabízeli 
v sobotu 26. května 2007 ná-
v�těvníkům Bambiriády v Hradci 
Králové ukázky své celoroční 
činnosti. Podobně tomu bylo 
i v dal�ích více ne� dvou desít-
kách měst na�í republiky, kde se 
známá akce, pořádaná Českou 
radou dětí a mláde�e (ČRDM), 
toho dne konala. Kajaky, kánoe, 
stěny pro horolezecký výcvik, ha-
sičské proudnice, lukostřelecké 
terče nebo hrnčířské kruhy v ke-
ramických dílnách tvoří kolorit 
bambiriádních areálů, je� se staly 
vyhledávaným cílem mnoha ví-
kendových náv�těvníků.

Park plný zábavy a poučení 
nabízel malým i těm odrostlej-
�ím Zábřeh. Po vstupu do parku 
jste se například mohli stát na 
pár minut opravdovým hasičem; 
u stanu Royal Rangers jste si 
v osmi disciplínách zase mohli 
nejen prověřit fyzickou kondici, 
ale i roz�ířit vědomosti� Bambi-
riádní sobota v Ostravě byla mj. 
ve znamení tance, hudby a diva-
dla. Rada dětí a mláde�e Morav-
skoslezského kraje (RADAMOK) 
tam také vyhlásila v pořadí ji� 
třetí ročník ekologické soutě�e ve 
sběru víček PET lahví a výsledky 
ročníku přede�lého. Soutě�e se 
mohou účastnit kolektivy � �kolní 
třídy, dětské oddíly � i jednotlivci.

Na chomutovském Kamenco-
vém jezeře vyrostl skautský pod-
sadový mini-tábor, kde si mohl 
ka�dý ověřit, jak umí zatloukat 
hřebíky, vázat základní skautské 
uzly, nebo odlít otisk vlastní dla-
ně do sádry. Dobrovolníci v dobo-
vých kostýmech králů, vojevůdců, 
učenců i �a�ků lemovali stano-
vi�tě Královské cesty � zábavné 
hry na historické téma, připra-
vené v rámci doprovodných akcí 
pra�ské Bambiriády sdru�ením 
Pionýr. Ve stáncích občanského 
sdru�ení Sarkander ve Zlíně, si 
zájemci mohli zase vyzkou�et 
různé výtvarné techniky; náplň 
jmenovaného spolku je nicméně 
bohat�í a zahrnuje i sportovní hry 
či výlety do přírody.

Nejvíce zastoupenou organizací 
na českobudějovické Bambiriádě 
byla Česká tábornická unie. Tam-
ní akce se zúčastnily její oddíly 
Casiopea, Robinson a Toulavý 
vítr. Děti si díky nim mohly projít 

Hradec Králové 
deštěm zmáčený

Organizátoři v Hradci Králové 
v sobotu 26. května �ádné ochla-
zování vodou nepotřebují.Vydatně 
pr�í, a tak si mohou vyzkou�et 
připravenost tzv. mokré varianty, 
která je jednou z podmínek pro 
pořádání Bambiriády. Oklepu 
tedy svůj de�tník a vcházím do  

Hradec Králové
Ostrava

Hradec Králové



Domu dětí a mláde�e v Rauten-
krancově ulici, kde nacházejí 
náv�těvníci i účastníci přístře�í 
k pokračování některých progra-
mů. Zaplněná je zejména herna 
deskových her.

Na venkovní plo�e se při vyjas-
nění okam�itě o�ivuje airsoftová 
střelnice. Vzpomínám si na své 
zku�enosti z přeshraniční spolu-
práce s Německem a Rakouskem. 
V�dy, kdy� nav�tívili akci pro děti 
a mláde� v Čechách, upřímně je 
děsily jakékoliv náznaky zbraní 
a vojenského vybavení ve sdru�e-
ních, jako projev skrytého �milita-
rismu�. Jiný kraj, jiný mrav; mas-
káče a bagančata prostě k české-
mu koloritu neodmyslitelně patří.

Mám dost času k povídání s or-
ganizátory, a tak se dovídám, �e 
v domě je také Regionální cent-
rum pro volný čas, kam mohou 
přijít rodiče či mladí lidé a infor-
movat se o mo�nostech pro volný 
čas. Dostanou tady třeba kontak-
ty na sdru�ení dětí a mláde�e. 

Největ�í náv�těvnost zaji�ťují 
okolní �koly, tak�e �nejsilněj�í� 
den za�ili hradečtí v pátek. Na za-
hájení přijel senátor Karel Barták 
a společně s dal�ími představiteli 
veřejné správy si mohl poslech-
nout sbor Daneťáček, který půso-
bí při soukromé speciální �kole.

Michaela Přílepková
(autorka je ředitelkou 

Kanceláře ČRDM)

Byť Bambiriáda v Klatovech 
probíhala ji� od rána pátku 
25. května, byla slavnostně za-
hájena a� v 15:30 za účasti mís-
tostarostky města Klatov Mgr. Vě-
ry Tomaierové, zástupkyně ČRDM 
Jany Jílkové, ředitele DDM Kla-
tovy Tomá�e Kovandy a vedou-
cího oblastní kanceláře Generali 
Poji�ťovny a.s. Ing. Stanislava 
Posavad. Místním koordinátorem 
Bambiriády v Klatovech se stal 
DDM Klatovy.

Na programu se objevily např. 
výtvarná dílna, lanové dráhy, pro-
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jí�ďky na raftech, sportovní hry, 
vědomostní soutě�e či divadlo. Na 
pódiu bylo mo�né zhlédnout ta-
neční vystoupení, aerobik, ma�o-
retky či si poslechnout vystoupení 
krou�ku kytaristek a ß étnistek 
z DDM Klatovy. 

Náv�těvníci (převá�ně děti z kla-
tovských �kolek a základních 
�kol) obdr�eli hrací kartu s na-
malovanýma rukama a 30 očíslo-
vanými políčky. Při plnění úkolů 
na jednotlivých stanovi�tích jim 
po splnění úkolu bylo vybarveno 
políčko. Vybarvenou hrací kartu 
si poté mohli vyměnit za sladkou 
odměnu. Úkoly byly různé pod-
le stanovi�tě � např. se jednalo 
o zápasy �sumo�, poznávání či-
chem, chůze poslepu po na zemi 
nata�eném provazu, obtiskování 
obrázku či přebírání poslepu hra-
chu a fazolí. Také proběhl pokus 
o vytvoření rekordu v délce papíru 
s obti�těnýma rukama.

Celkem se na pořádání akce po-
díleno 16 organizací pracujících 
s dětmi a mláde�í. Probíhaly také 
doprovodné programy Bambiriády 
� v Městské knihovně, v Klubu 
přátel Klatovska, v Městském 
kulturním středisku a v okresním 
muzeu Klatovska.

Jana Jílková
(autorka je členkou 

Představenstva ČRDM)

Hradec Králové

Je pátek 25. května a vystu-
puji z vlaku na hlavním nádra�í 
v Nymburku. Sna�ím se zachytit 
očima bambiriádní plakáty a jiná 
znamení, která by mě dovedla 
k místní Bambiriádě.

Znamení se nakonec ukázalo: 
před sebou vidím houf malých 
modrobílých ma�oretek, které 
určitě míří na pódiová vystou-
pení. Sna�ím se je dohnat, ale 
sama bych nevěřila, jak rychlé 
jsou jejich malé cupitající no�ky. 
Dr�ím se pouze na chvostu, ale 
skutečně mě dovádějí a� k brance 
v hradbách.

Organizátoři mě seznamují se 
scénářem zahájení, kde mám 
také pozdravit místní náv�těvníky 

V Klatovech 
se plnily úkoly

Nymburk 
leží před hradbami

Klatovy

Nymburk
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jménem České rady dětí a mláde-
�e. Hlavním řečníkem je hejtman 
Středočeského kraje, převlečený 
do bambiriádního trička. Zůstal 
v Nymburce je�tě pěknou dobu po 
zahájení a pro�el si jednotlivé pre-
zentace. S dětmi i jejich vedou-
cími se bavil velmi uvolněně, je 
vidět, �e mu tenhle svět není cizí.

Z médiastanu okam�itě vybíhá 
jeden z organizátorů a doku-
mentuje průběh hejtmanovy ná-
v�těvy. Jako správný novinář ví, 
�e zejména akční fotky čtenáře 
zaujmou, a tak přemlouvá k vy-
zkou�ení trampolíny nebo pade-
sátimetrové lanovky. Nakonec je 
přece jen úspě�ný a hejtman use-
dá společně s dal�ími do pramice 
vodních skautů a pádluje v zátoce 
Labe.

Jaká je nymburská Bambiri-
áda? Předev�ím bych řekla, �e 
otevřená, v�dyť le�í před hradba-
mi, a nikoliv schovaná za nimi. 
Své místo tu mají v�echny typy 
organizací, které nabízejí činnos-
ti pro děti a mláde�. Najdete tu 
kromě sdru�ení dětí a mláde�e 
i sportovní či ekologická sdru�ení 
a nechybí ani �koly a �kolská za-
řízení. Nejen kvůli leto�nímu za-
měření se zde prezentují aktivity 
pro handikepované děti a mláde�, 
v�dyť s trochu dobré vůle se mů�e 
zapojit ka�dý.

Vzhledem k překrásnému po-
časí se určitě tě�ili oblibě členové 
Sdru�ení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska pod vedením �éfky mlá-
de�nické sekce Moniky Homolko-
vé-Němečková, proto�e účastníky 
pravidelně chladí vodou a pěno-
vou show.

Michaela Přílepková

z nových členů ČRDM � Plzeňská 
krajská rada dětí a mláde�e.

Program plzeňské Bambiriády 
byl nesmírně bohatý. Po slavnost-
ním zahájení se na plo�e umělého 
kluzi�tě představily ma�oretky, 
soubor lidového tance nebo aero-
bic. Také bylo mo�né si poslech-
nout několik hudebních vystou-
pení (např. skupina Fleky, Casi-
opea, HroBeSo nebo Alternativa, 
pěvecké duo VINA) či se pokochat 
taneční skupinou SPIDER nebo 
ukázkou break-dance, stepu nebo 
salsy či divadelním vystoupením. 
Představili se také mladí judisté, 
�ermíři a orientální tanečnice. 
Své kousky předvedli i kouzelní-
ci. Dokonce byla mo�nost získat 
autogram některého z fotbalistů 
FC Victoria Plzeň. Program dále 
zpestřovaly ukázky první pomo-
ci, prezentace Policie ČR, hasiči 
(Sbor dobrovolných hasičů Plzeň-
-Bolevec, Sdru�ení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska), a dokonce 
přistál i vrtulník armády ČR, je-
ho� posádka předvedla ukázku 
záchranné činnosti, a který byl 
dále k dispozici na prohlédnutí. 
Součástí programu bylo i páteční 
večerní a sobotní dopolední volné 
bruslení a volné plavání v bazénu 
ZČU.

Součástí plzeňské Bambiriády 
byl také �GrafÞ ti projekt�. Úkolem 
tří maturantů soukromé umě-
lecké �koly v Plzni bylo vytvořit 
spreji na nainstalované dřevěné 
plo�e dílo na téma lidských práv. 
Výsledné dílo bude dále umístěno 
v zahradě Střediska volného času 
dětí a mláde�e Plzeň v Plzni-Bo-
levci.

Za nádherně slunečného a tep-

Bambiriáda v Plzni začala ji� 
ve čtvrtek 24. května večerním 
vystoupením několika hudebních 
skupin. Pátek zahájila olympiáda 
mateřských �kol o pohár starosty 
MO Plzeň 1. OÞ ciální zahájení 
proběhlo v 10 hod. za přítomnosti 
zástupců z Krajského úřadu, zá-
stupců z magistrátu města Plzně, 
radních města Plzně a zástupců 
partnerů akce. Při slavnostním 
zahájení Bambiriády 2007 nechy-
bělo v Plzni ani přestři�ení červe-
né pásky. Místním koordinátorem 
Bambiriády v Plzni se stal jeden 

Nymburk

Jak to bylo v Plzni

Plzeň
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na�ly cestu místní děti a jejich ro-
diče a největ�í náv�těvnost zazna-
menali ve �tábu v sobotu, kdy zde 
byl také největ�í počet sdru�ení 
i bohatý program na pódiu.

Je neděle 27. května a u� mů-
�eme s organizátory trochu bilan-
covat. Prohlí�íme si fotky z mi-
nulých ročníků (oblibě se tě�il 
zejména Beroun) a ptáme se: kde 
bude ten desátý, jubilejní, ročník? 
Kupodivu zůstávají i přes leto�ní 
nelehkou organizaci optimisty 
a v hlavě mají zatím předbě�nou 
představu, �e v roce 2008 uspořá-
dají Bambiriádu v Kladně.

Michaela Přílepková

Loni bylo o Bambiriádě pod 
mrakem a zima, předloni  zase 
téměř tropy a letos bylo nádherné 
letní počasí, které sice lidičky více 
lákalo k vodě ne� na městskou 
dla�bu, ale přesto mů�eme zazna-
menat hned několik rekordů v tá-
borských Bambiriádách. 

A jakých? Leto�ní Bambiriáda 
se konala na čtyřech místech, 
a to na náměstí T.G.M. v Táboře, 
na náměstí T. Bati v Sezimově 
Ústí, na Tr�ním náměstí v Táboře 
a na dětském dopravním hři�-
ti u Jordánu v Táboře. Dále se 
účastnili vystupující a prezentu-
jící dětské a mláde�nické volno-
časové aktivity nejen z Táborska 

lého dne se v areálu centrálního 
parku Lochotín prezentovalo 
23 sdru�ení pracujících s dět-
mi a mláde�í. Seznam těchto 
sdru�ení byl zpracován do formy 
pexesa. Jednu polovinu tohoto 
pexesa obdr�el ka�dý náv�těvník 
při vstupu. Při splnění jednotli-
vých úkolů na stanovi�tích, které 
představovaly stánky organizací, 
dostal ka�dý druhou kartičku do 
páru. Mimo tuto velmi zábavnou 
činnost se mohly děti (ve čtyřech 
kategoriích: do 11 let, 11 � 18 let, 
nad 18 let, �rodinný kolektiv� = 
např. �kolka) zúčastnit i �turis-
tické olympiády�, kterou v připra-
vilo sdru�ení ATOM. Trasa byla 
vyznačena červenobílými fáborky 
a sestávala ze tří částí � KPČ, 
topograÞ ckých a turistických 
značek. V průběhu konání Bam-
biriády bylo mo�né na základě 
předlo�ení vstupenky v některých 
památkách, hradech, muzeích 
či zoo získat slevu na vstupném 
nebo dokonce vstup zdarma.

Jana Jílková
 

Druhá taková Bambiriáda v re-
publice není. Ve Středočeském 
kraji je problém s přirozeným 
krajským centrem, a tak se orga-
nizátoři rozhodli, �e bude Bam-
biriáda rotovat a ka�dý rok se 
zastaví v jiném městě kraje. Tak�e 
v�dy skutečně začínají doslova 
�na zelené louce�. Vybudovat zá-
zemí, kvalitní PR a vztahy s míst-
ními partnery a sponzory někdy 
trvá léta, tak�e tenhle jednoroční 
cyklus je vlastně riskantní.

V Rakovníku �neumělo� vedení 
města organizačně ani Þ nančně 
podpořit konání Bambiriády. Je 
to rozhodně ke �kodě, proto�e 
značka Bambiriáda není �ádnou 
výprodejovou sérií, ale oceňova-
nou a tradiční akcí, pro kterou 
má např. současná ministryně 
�kolství jen slova uznání. Přesto 
si na Bambiriádu v Rakovníku 

Kočovníci se zastavili 
v Rakovníku

a Soběslavska, ale také z Českých 
Budějovic, Českého Krumlova, 
Kaplice, Blatné, Vimperka, Ma-
lonty nebo i z Kolína. 

Při Bambiriádě bylo uděleno 
několik Březových lístků vedou-
cím občanských sdru�ení dětí 
a mláde�e a středisek volného 
času. Proběhlo neformální přije-
tí vedoucích u starostky města 
Tábora a starosty Sezimova Ústí. 
Na závěr táborské Bambiriády 
v rámci kampaně �Ka�dý jsme 
jiný, v�ichni rovnoprávní� vzlét-
lo k nebi na tisíc balónků, které 
byly pomalovány veselými obličeji. 
Ty namalovali účastníci a hosté 
Bambiriády. 

Opět do Tábora zavítali laureáti 
Krumlovské dětské porty. Na dět-
ském dopravním hři�ti proběhly 
závody odstrkovadel, tříkolek 
a kolobě�ek. Pozvání přijali jak 
hasiči Jihočeského záchranného 
systému, tak Policie ČR, předvedli 
svou činnost a přivezli s sebou 
nejmoderněj�í techniku. 

Na pódiích se vystřídalo 31 zá-
jmových klubů, krou�ků, souborů 
a sólistů. Prezentovalo se 17 sub-
jektů. Koordinátorem táborské 
Bambiriády 2007 byl Dům dětí 
a mláde�e Tábor, dále se na orga-
nizaci podílelo Informační cent-
rum mláde�e Tábor, Galénův na-
dační fond, MěXus Sezimovo Ústí 
a město Tábor.

Jiří �Riki� Řeháček

foto archiv Bambiriády 2007

Táborské ohlédnutí

Rakovník

Tábor

Tábor

Rakovník
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a vodácké-
ho výcviku, 
uzlování 
a podobně, 
proto�e jsem 
to sám kdysi 
v�echno dě-
lal.

Dočetla 
jsem se, 
�e jste byl 
dlouhá léta 
vedoucím 
turisticko-horolezeckého oddí-
lu...

V roce 1973 jsem jako začínají-
cí učitel ve Veselí nad Lu�nicí po 
onom ne�ťastném období dal do-
hromady zru�ené skautské oddíly 
a vytvořil jsem z nich jeden velký 
turistický oddíl mláde�e, byli to 
takzvaní Tuláci (TOM 6501).

Jak dlouho jste oddíl vedl 
a jak na ta léta vzpomínáte?

Vedl jsem ho třicet let. Nád-
herných třicet let � třicet letních 
táborů, třicet let sobot a nedělí 
a s nimi jednodenní nebo dvou-
denní výpravy.

Je třeba nějaký tábor, na 
který vzpomínáte nejraději či 
nejvíce? 

Mezi ty nejkrásněj�í určitě pa-
třily tábory na na�em táboři�ti 
v Krasonicích � malé vesničce na 
pomezí Jihočeského kraje a Vy-

sočiny, kde jsme na�li nádherné 
místo v bývalém lomu u říčky 
�eletavky. To byly fantastické 
tábory � indiánské, kovbojské, 
zálesácké � na střídačku. A pro-
to�e jsme byli turistický oddíl, tak 
jsme to střídali � jeden rok puťák, 
druhý rok stálý tábor, fungovalo 
to.

A teď u� nejezdíte? 
Po znovuobnovení skautingu 

jsem postupně během dvou let 
předal svůj oddíl skautskému 
středisku Racek ve Veselí nad 
Lu�nicí. Dneska u� to tam opět 
dobře funguje, polovinu tvoří moji 
odchovanci. A proto�e můj hlavní 
koníček, vedle zájmové činnosti 
dětí a mláde�e, je vysokohorská 
turistika a otevřely se hranice, 
začal jsem vyjí�dět do světa - Hi-
málaj, Andy...

Jaký nejvy��í vrchol máte 
zdolaný?

Mám �est a půl tisíce v Himálaji 
� krásný vrchol Parchamo v ob-
lasti Mount Everestu.

Proč Vás tak přitahuje právě 
horolezectví? Je v tom dobro-
dru�ství, adrenalin?

Je to adrenalin, i se svými oddí-
lovými svěřenci jsem dělal outdo-
orové aktivity. Měli jsme i horole-
zecký tábory u nás, v Adr�pachu, 
vodácké aktivity, přechody hor... 
Puťáky? To byly Jeseníky, Bílé 
Karpaty, Krkono�e, Kru�né hory 
� �ádný toulání se v ní�inách 
(směje se). Hory jsou pro mě 
zkrátka droga.

Kde v�ude jste byl po světě? 
Nepál, Tibet, Indie, Pákistán, 

Peru, Ekvádor... Pořád se sna�ím 
jezdit a také se to sna�ím pře-
dávat těm mlad�ím. V současné 
době také bafuňařím v tom smys-
lu, �e dělám �éfa sekce vysoko-
horské turistiky Klubu českých 
turistů, tak�e dělám i metodiku, 
kvaliÞ kační zále�itosti a tak dále. 
Do kopců mě to ale táhne ka�dý 
rok, hlavně aby zdravíčko vydr-
�elo.

Stýkáte se stále s bývalými 
svěřenci z Va�eho oddílu?

Určitě, máme pravidelná sezení 
v krásném skautském středisku 
na Foglarově nábře�í na soutoku 
Lu�nice a Ne�árky. Tam se pra-
videlně scházíme s kytarou nad 

Cena Přístav pro Mažňáka
Rozhovor s vedoucím od-

dělení mláde�e, tělovýchovy 
a sportu Krajského úřadu Jiho-
českého kraje Mgr. Václavem 
Průchou, laureátem leto�ní 
Ceny ČRDM �Přístav�

Co pro Vás Cena Přístav, kte-
rou jste obdr�el, a skutečnost, 
�e Vás na ni nominovala sdru-
�ení dětí a mláde�e, znamená?

Jsem samozřejmě příjemně 
překvapen, je to moc hezká věc, 
ale na druhé straně si říkám, 
proč zrovna já? Je tolik jiných, 
kteří podobným způsobem mi-
mo�kolní činnost s dětmi a mlá-
de�í zabezpečují. Je ale pravda, 
�e v Jihočeském kraji se nám 
daří � předev�ím spolupráce 
s RADAMBUKEM � Radou dětí 
a mláde�e Jihočeského kraje. 
Také se mi podařilo, �e jsem si na 
oddělení mláde�e a sportu k sobě 
vybral lidi, kteří těmto aktivitám 
fandí. A úplně poslední věc, bez 
které by to ne�lo, je, �e se nám 
daří přesvědčit 
na�e nadřízené 
� volené zástup-
ce kraje, radní, 
zastupitele � aby 
nám aktivity, 
které nabízíme, 
Þ nanční a gran-
tové programy 
pro podporu 
práce s dět-
mi a mláde�í, 
schvalovali.

A jak konkrétně se Vám to 
daří?

�Přitáhneme� je na Bambiriádu 
(usmívá se). Na zahájení Bam-
biriády v Českých Budějovicích 
jsou pravidelně přítomni hejtman 
i radní pro oblast �kolství. Dosta-
nou se tak tam, kde mohou pozo-
rovat aktivity dětských sdru�ení 
a vidí, �e nejsou vůbec marné.

Tak�e Bambiriádu znáte?
Znám, a stejně tak i dal�í ak-

tivity, které dělají dětské a mlá-
de�nické organizace u nás, jako 
jsou třeba slavné vévézetky. Na�e 
Jihočeská vzájemná výměna zku-
�eností u� má velkou tradici; pra-
videlně se jí účastním já i někteří 
dal�í lidé z mého oddělení. Účast-
ním se v�dy jako lektor a poradce 
� nepředná�ím v�ak jen o dotač-
ních titulech Jihočeského kraje, 
ale zapojuji se i do horolezeckého 
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kronikami, vzpomínáme, mí od-
chovanci se zase chlubí, co dělají 
dál, a vítají mě coby otce zaklada-
tele (usmívá se).

Doslechla jsem se o Va�í 
dlouholeté přezdívce a její 
historii, která je prý poměrně 
zajímavá...

To souvisí s tím, o čem jsme 
u� mluvili. Právě proto, �e jsem 
dával dohromady skautské oddí-
ly, které u� neměly své vedoucí, 
proto�e byl skauting na začát-
ku 70. let zakázán, tak jsem 
přesvědčoval ty kluky, kteří se 
scházeli sami a nemohli na letní 
tábor, proto�e neměli dospělého 
vedoucího, �e se dáme dohro-
mady. �e dáme dohromady tu-
ristický oddíl, budeme dál dělat 
skauting � stejně jsme v�dycky 
na těch táborech plnili Foglaro-
vy bobříky a četli si Foglarovy 
kní�ky coby večerníčky, vypl-
ňovali okénka Modrého �ivota... 
Prostě celý model skautingu byl 
základem na�í činnosti. Jediné, 
co jsem řekl, bylo: Ho�i, pokud 
chcete, abychom mohli fungovat 
oÞ ciálně, tak holt u� nemů�eme 
nosit přezky se skautskou lilií. Ti 
mladí kluci to brali jako něco, co 
jim �kodí, a proto�e Ma�ňák byl 
v té Foglarově kní�ce ten �kůdce, 
tak jsem �chytil� Ma�ňáka.

A zůstalo Vám to dodnes?
Zůstalo mi to dodnes a nikoho 

zdaleka nenapadne, �e by ta pře-
zdívka měla mít nějaký hanlivý 
podtext. Ale v té době, kdy jsem 
�násilně� slučoval skautské oddí-
ly a udělal z nich turistický oddíl 
mláde�e, jsem byl prostě Ma�ňák.

Kdy� se vrátím k Ceně ČRDM 
Přístav, tak vlastně jedna z vě-
cí, za kterou jste byl nomino-
ván a nakonec i cenu získal, 
bylo vypracování strategie 
práce s dětmi a mláde�í v Ji-
hočeském kraji. Jak jste na 
tuto my�lenku se svými spolu-
pracovníky při�el?

Jednodu�e � proto�e jsme od-
dělení mláde�e a sportu. Zákon 
o podpoře sportu existuje z roku 
2001. Na jeho základě jsme 
vypracovali i krajskou koncep-
ci dal�ího rozvoje tělovýchovy 
a sportu v Jihočeském kraji, 
o kterou jsme se mohli opírat při 
�ádosti o dotační tituly a peníze 
na ně. U mláde�e v�ak nic ta-
kového nebylo, tak jsme pořád 
čekali, kdy bude zákon o podpoře 
práce s dětmi a mláde�í. Historie 
jeho vývoje je celkem známá � jde 
to do ztracena. Řekli jsme si, �e 
nebudeme dál čekat na zákon 

o podpoře práce s dětmi a mlá-
de�í a uděláme si �svůj� zákon. 
Vypracovali jsme si zmiňovanou 
strategii, a to ve spolupráci se 
v�emi členy RADAMBUKu. Vy-
tváření strategie znamenalo půl 
roku dohadování, co ano, co ne. 
Nejenom SWOT analýza, ale ze-
jména opatření, která měla po-
tom základní vliv na to, �e nám 
zastupitelé strategii schválili. 
A vlastně se k těm opatřením 
zavázali pravidelně podporo-
vat ka�doročně i Þ nančně námi 
vyhla�ované krajské programy 
podpory práce s dětmi a mláde�í 
i krajské velké grantové progra-
my � investiční � co� jinak mají 
málokde. Vět�inou se opravují 
silnice, divadla a podobně. Ale 
vyhlásit velký grantový program 
v rámci akčního programu pro 
rozvoj kraje na klubovny a zá-
kladny, to je, myslím, docela dost 
velký úspěch.

U� třeba víte, co s cenou 
uděláte a kde pro ni najdete 
místo?

I o tom jsem přemý�lel (usmívá 
se). Ta cena je tak krásná, �e ne-
jde rozpůlit, ale nejrad�i bych to 
udělal � půlku bych si nechal na 
oddělení mláde�e a sportu, pro-
to�e tam si ji zaslou�í, ale zrovna 
tak tu druhou půlku bych nejra-
ději měl ve skautské klubovně ve 
Veselí nad Lu�nicí, proto�e tam 
jsem začínal. Zřejmě si ji ale ne-
chám pro sebe � klukům ji při-
nesu ukázat a zase si ji odnesu 
zpátky.

A otázka na závěr � co si 
myslíte o Bambiriádě a jejím 
leto�ním mottu �Ka�dý jsme 
jiný, v�ichni rovnoprávní�?

Určitě je to akce, která je vel-
mi u�itečná, a to tím, �e jde 
o prezentaci. Mně hrozně vadí 
slovo nábor a rozdávaní přihlá-
�ek, musí to být přirozené. Je 
to zkrátka prezentace � a kdo se 
doká�e lépe prezentovat, získá 
zcela nenásilně dal�í členskou 
základnu. Prezentace musí být 
hezká, co� �bambiriádníci� umějí. 
Vím, jednodu��í to mají oddíly, 
kterým já o maličko víc fandím 
� toti� oddíly, které dělají outdoo-
rové aktivity. Postaví tam lanové 
lávky, lezecký aktivity a podobně, 
co� je tro�ku lákavěj�í, ne� třeba 
některé stolní hry nebo kultur-
ní programy. Na Bambiriádě se 
třeba tě�ko prezentuje divadelní 
krou�ek� Ale celkově je to velmi 
u�itečná zále�itost. My v ji�ních 
Čechách děláme je�tě jednu. Nej-
vět�í boj o �áky, děti, je na začát-
ku září. Tak�e tou dobou jihočes-
ký RADAMBUK pořádá je�tě dal-
�í akci, která se jmenuje �Jsme 
tady�. Přímo na budějovickém 
náměstí předvedou jednotlivá 
mláde�nická sdru�ení, co v�ech-
no umějí. Prvního září děti při-
jdou do �koly a bojují o ně nepo-
vinné předměty, krou�ky domů 
dětí a mláde�e, sportovní oddíly 
je chtějí do svých přípravek a po-
dobně. A ka�dý �áček � prvňák, 
druhák, třeťák � si přinese domů 
hromadu nabídek. Počátkem září 
tedy rodiče spolu se svými dětmi 
rozhodují, jak budou trávit volný 
čas. Ze v�eho nejdůle�itěj�í je, �e 
si mají z čeho vybírat.

Děkuji za rozhovor.

Kristýna Makovcová

foto archiv Václava Průchy 
a ČRDM
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rady dětí a mláde�e pí. Hand-
lířové, zástupců města a kraje, 
poji�ťovny Generali, Vratislavské 
kyselky a dal�ích partnerů. Po 
zahájení společně vyrá�íme na 
obchůzku areálu, zastavujeme se 
u místního Bambibodu i jiných 
stánků. Vzhledem k tomu, �e mě 
čekají je�tě dal�í města, musím 
se pomalu loučit. Rychle odbíhám 
na slíbený rozhovor s mladými 
redaktory z DTV Liberec a loučím 
se s paní Nedvídkovou, na kterou 
ji� čeká místní regionální televize. 
Liberecké Bambiriádě zamávám 
a přemý�lím, jak ji jednoslovně 
zhodnotit. Liberecká Bambo�ka 
byla prostě akční.

Dal�í mé cesty směřují na vý-
chod, konkrétně do Náchoda. To 
u� není cesta po dálnici, tak�e se 
to v�echno hrozně táhne. V�dy, 
kdy� se přede mnou objevil dal�í 
kamion, zuřil jsem vzteky. Cesta 
plynula sice pomalu, ale plynula, 

a tak jsem se časem objevil v Ná-
chodě. Umístění Bambiriády jsem 
si samozřejmě nepamatoval, a tak 
mi i navigace byla k ničemu. Ptal 
jsem se hned několika lidí, kde 
�e je ta Bambiriáda, ale nedo-
stal jsem �ádnou radu. Čím více 
jsem se ov�em blí�il k náměstí, 
tím přesněj�í byly informace. Na 
náměstí jsem se zeptal jednoho 
�mlaďocha� � a ten mi v�e jasně 
vysvětlil, a dokonce se nabídl, �e 
mě tam i dovede. Chudák, musel 
chvíli čekat, ne� jsem vyhrál sou-
boj s parkovacím lístkem. Zjistil 
jsem, �e je to místní skautík. Tak-
�e tenhle milý skautík mě dovedl 
a� k branám místní Bambiriády 
a tam jsme se také rozloučili. Já 
se hned vydal hledat pana We-
inlicha, místního koordinátora. 
Do telefonu mi sdělil, ať jdu za 
řevem čtyřkolek, tam ho prý na-
jdu. A taky �e jo. U� z dálky na 

mě z davu dětí mával. Děti se 
vesele vozily na dvou na�lapa-
ných čtyřkolkách lesem a my se 
vydali na obhlídku areálu. Dostal 
jsem hned výbornou točenou 
malinovou limonádu, kterou je 
prý zásobil místní pivovar. Obe�li 
jsme v�echny stánky �aby to pán 
z Prahy v�echno viděl�, jak říkal 
pan Weinlich. Místní Bambo�ka 
byla v areálu Déčka Náchod, roz-
prostírala se na kopečku, které-
mu dominovala budova Déčka. 
Uvnitř budovy je krásná expozice 
exotických zvířat, kterou jsem 
si moc rád prohlédl. Namalo-
val jsem na památku papírovou 
ruku a koukal kolem, jak nade 
mnou jezdí na laně jedno dítě za 
druhým, jak přede mnou chodí 
děti v malé fontáně, jak lezou 
po provazové síti někam nahoru 
a nakonec i jak lítají na improvi-
zovaném katapultu. Náchodskou 
Bambiriádu jsem si opravdu u�il: 
nejdříve jsem lovil malý klíček 
ze sklenice slizu a kdy� jsem se 
u� chystal odejít, nemohl jsem 
si nechat ujít katapult. Ani jsem 
nestačil protestovat, a u� jsem 
na sobě měl horolezecký sedák 
a helmu a mával jsem dolů pod 
kopec, �e tedy jako mů�eme. Ne� 
jsem se nadál, letěl jsem někam 
k nebesům a pak hned zase dolů; 
bylo to něco tak ú�asného, �e 
jsem si to musel je�tě jednou zo-
pakovat. A co v�echno se dalo v 

Čtvrtek 24. 5.
Letím jako spla�ený, abych stihl 

slavnostní zahájení Bambiriády 
v Praze. Naskakuji do tramvaje 
a přemý�lím, kde bude výhodněj�í 
vystoupit. U divadla ne, za mos-
tem to bude lep�í � ale najednou 
mě překvapí hlas z reproduktoru, 
�e prý �pří�tí stanice Bambiriáda�. 
Nad�eně vyskakuji uprostřed 
mostu a řítím se ke stánku těs-
ně za vstupem. Sláva, jsem tu, 
a snad i trochu včas. A co dál? 
Slavnostní zahájení proběhlo, 
Ceny Přístav jsou rozdány a já se 
mohu v klidu projít po Střeleckém 
ostrově. Nejsem sám, je se mnou 
Tomá� Novotný od tomíků, tedy 
od nás :o) Projedeme se parníkem 
po Vltavě a jdeme zkontrolovat 
i Dětský ostrov. V�echno podle 
regulí, je to prostě fajn.

Pátek 25. 5.
Brzy ráno mi zvoní budík 

a chvíli nato u� nasedám do auta, 
do chytré krabičky zadávám Li-
berec, Lidové sady a u� se řítím 
na zahájení liberecké Bambiriády. 
Do Liberce je cesta pěkná, cestou 
stačím nabrat i jednoho stopa-
ře. Chytrá krabička mě dovede 
téměř a� k branám místní Bam-
bo�ky. Hned se začínám pídit po 
někom ze �tábu a co nevidět se 
u� vítám s paní Denisou Nedvíd-
kovou, místní koordinátorkou. 
Do zahájení je je�tě trocha času, 
a tak vyrá�ím na obhlídku areálu. 
V�ude se to hem�í dětmi, i kdy� je 
teprve 9:30. Na pódiu, resp. veliké 
terase právě vystupují malinkaté 
ma�oretky, které musí zaujmout 
snad ka�dého. Tomíci mají na-
ta�ené lanové lávky, skauti mají 
připravené soutě�e na několika 
stanovi�tích, stánek Armády ČR 
je obsypán malými vojáky, co 
chvíli je nějaké dítě cca 2 metry 
nad zemí díky místní trampolí-
ně, kolem mě se procházejí děti 
s jizvami na tvářích a rukách, 
monokly pod očima: Český Čer-
vený kří� je umí opravdu pěkně 
namaskovat� Venku vedle areálu 
se zase chodí na chůdách u pio-
nýrů. Pomalu nastal čas zahájení, 
a já se proto vracím zpátky do 
prostor Experimentálního studia. 
Zahájení probíhá uvnitř budovy 
za účasti koordinátorky místní 
Bambiriády pí. Nedvídkové, mís-
topředsedkyně Liberecké krajské 

Bambiriádní zemí křížem krážem 
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Náchodě vidět? Zásah Policie ČR, 
kouzelnické vystoupení, karaoke 
show, lanové lávky v�eho druhu 
a vý�ek, terapie se psy, jízda na 
kolečkovém křesle atd. Jediná 
výtka pořadatelů se týkala malé 
důvěry místních základních �kol. 
Věřím, �e napřesrok se v�e změní 
k lep�ímu, dr�ím jim palce. Z Ná-
choda jsem odjí�děl opravdu nad-
�ený; na místní Bambo�ce bylo 
vidět obrovské nasazení pořada-
telů a připadalo mi, �e zde v�ech-
no probíhá s naprostým klidem. 
Slíbil jsem, �e budu pozdravovat 
na dal�í �taci, a odfrčel směrem 
Rychnov nad Kně�nou.

Cesta do Rychnova byla po-
měrně krátká, a tak ne� jsem 
se pořádně rozkoukal, byl jsem 
tam. Hned první mladá maminka, 
které jsem se zeptal na cestu, mě 
spolehlivě navedla k zámeckému 
parku. Jak jsem se blí�il, přibý-
val také mumraj dětí a lidiček ve 
�lutých tričkách. V davu jsem 
poměrně rychle nalezl paní To-
má�ovou, místní koordinátorku, 
která mě celým areálem provedla. 
Zámecké zahradě dominovalo 
poměrně velké bludi�tě, vytvo-
řené z igelitu. Právě zde také 
probíhala ukázka práce se psy. 
Byly tu ukázky míčových her, tzv. 
Bambiběh (malý dětský orienťák) 
a dal�í. Zbytek stánků byl před 
zámeckou zahradou a na malém 
náměstí. Bylo tam pódium, kde 
se stále něco dělo. K dispozici 
byla jízda na kolečkových ly�ích, 
rybáři, obří �achy a podobně. 
V�ichni si leto�ní první rychnov-
skou Bambiriádu plnými dou�ky 
u�ívali. Na pódiu se stále střídali 
zpěváci, tanečníci a dal�í umělci. 
V sobotu se tanečníci z Rych-
nova přesouvali do Prahy, aby 
i na Střeleckém ostrově ukázali 

své umění. Rychnov�tí dokonce 
vymysleli jednu moc fajn věc. Se-
hnali několik autobusů, objí�děli 
horské vesničky a svá�eli děti 
do Rychnova. (Jak se říká:�Kdy� 
nepřijde Mohamed k hoře ��) 
Děti i učitelé z malých �kol byli 
prý naprosto nad�ení. Hlavním 
koordinátorem rychnovské Bam-
biriády bylo místní Déčko. S jeho 
ředitelem panem Solárem jsme 
prohovořili hezkou chvíli o přípra-
vách, průběhu, programu i bou-
rání. Rychnovská Bambiriáda 
končila u� v pátek, a tak se jako 
poslední na pódiu objevila místní 
hudební skupina Gauri Shankar, 
která zpříjemnila podvečer v�em 
organizátorům. V Rychnově bylo 
prostě fajn � opět malé město 
s velkým nasazením pořadatelů. 

Díky, Rychnováci, dr�ím palce do 
dal�ích let.

Cesta domů byla vzhledem 
k pokročilé hodině ji� docela pří-
jemná. Kdy� jsem doma uléhal 
do postele, přemý�lel jsem o tom 
v�em. Ti organizátoři jsou stejně 
frajeři�

Neděle 27. 5. 
Brzy ráno nabírám Mí�u Pří-

lepkovou, ředitelku kanceláře 
ČRDM, na okraji Prahy a frčíme 
směr Rakovník. Ten je letos dě-
ji�těm středočeské Bambiriády. 
Počasí bylo poněkud zakaboně-
né, co� mi nedělalo moc velkou 
radost. Cestou jsme si sdělovali 
dojmy z leto�ních Bambiriád 
a ne� jsme se nadáli, u� nás vítal 
Rakovník. Do areálu Bambiriády 
jsme se nemohli stále treÞ t, a� 

jeden člověk oblečený do brnění 
byl dostatečným vodítkem. Na 
malé louce se Bambiriáda teprve 
probouzela. Zástupci Genera-
li Poji�ťovny právě stavěli svůj 
stánek a my s nimi prohodili 
pár slov. Sobotní průtr� mračen 
udělala své, a tak byla Bambiri-
áda poloprázdná. Organizátorům 
letos nepřálo ani vedení radnice, 
které na ty samé dny plánovalo 
jiné akce pro děti. Nemá to lehké 
Středočeská krajská organizace 
Pionýra: ka�dý rok v jiném městě, 
ka�dý rok získávání nové důvěry. 
Organizátoři nám ukázali svůj 
�táb, a dokonce i fotograÞ e z pře-
de�lých, poněkud vydařeněj�ích 
dnů. V přátelském rozhovoru 
jsme vydr�eli, ne� se spustil dal�í 
dé�ť, a my jsme se vrhli na uklí-

zení v�ech věcí pod střechu. Bylo 
nám tam docela fajn. Dr�ím orga-
nizátorům palce, aby pří�tí Bam-
biriáda v Kladně byla posvěcená 
i místními úřady.

Ondra �ejtka
(autor je místopředsedou ČRDM)

foto archiv ČRDM
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lové tam dojí�děli nejenom za svý-
mi státnickými povinnostmi, ale 
byli tam i slavnostně korunováni. 
Proto se této cestě, spojující kdysi 
Králův dvůr s Pra�ským hradem 
říká Královská.

Samotná hra byla určena pře-
dev�ím dětským kolektivům a 
rodinám s dětmi a kombinovala 
poznání historické části Prahy s 
plněním vědomostních i doved-
nostních úkolů na jednotlivých 
stanovi�tích, která byla rozmístě-
na po celé délce Královské cesty. 
Jednotlivá stanovi�tě byla obsa-
zena dobrovolníky v historických 
kostýmech, ztělesňujícími známé 
historické postavy králů, králov-
ských man�elek, �a�ků, generálů, 
učenců a duchovních, ale i posta-
vy beze jména � řemeslníci, trhov-
kyně a potulné kejklíře.

Cílem této hry bylo nenásilnou 
formou osvě�it své znalosti z dob 
dávno minulých a případně si 
odnést spoustu nových vědomos-
tí, které se v�dy mohou hodit jak 
star�ím, tak mlad�ím náv�těvní-
kům Královské cesty. 

zdroj: www.pionyr.cz
foto archiv ČRDM

Praha 26. 5. 2007
Královskou cestu byste na 

mapě hledali marně. Nazýváme jí 
jeden z nejstarobylej�ích a památ-
kově nejcenněj�ích úseků Prahy. 
Začíná u Pra�né brány, vede 
Celetnou ulicí, ji�ní stranou Sta-
roměstského a Malého náměstí 
a Karlovou ulicí na Karlův most. 
Za mostem pokračuje dále Mos-
teckou ulicí na Malostranské ná-
městí a odtud vzhůru Nerudovou 
ulicí na Pohořelec a k Pra�skému 
hradu. Touto cestou jezdili velmi 
často če�tí králové. Bylo to pře-
dev�ím v době husitské, od kon-
ce 14. do konce 15. století, kdy 
sídlem panovníků nebyl Hrad, 
ale Králův dvůr na Starém Měs-
tě v blízkosti Pra�né brány. Ale 
proto�e střediskem ve�keré moci 
zůstával i nadále Hrad, če�tí krá-

Královská cesta – hra pro kolektivy i rodiny s dětmi
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Rozhovor s místostarostou 
Uherského Hradi�tě Květosla-
vem Tichavským, laureátem 
leto�ní Ceny ČRDM �Přístav�

Získal jste Cenu Přístav, kte-
rou Česká rada dětí a mláde-
�e uděluje zástupcům veřejné 
správy a samosprávy za pod-
poru mimo�kolní práce s dětmi 
a mláde�í � co s cenou uděláte?

Myslím si, stejně, jak jsem to 
zmínil na pódiu při přebírání 
ceny, �e ocenění jednoho člověka 
mezi těmi tisíci bezejmennými je 
skutečně symbolické. Pokud to 
člověk nebere tak, �e jde o oceně-
ní v�ech, tak je to �patně. A tak 
jsem se to i sna�il prezentovat ve 
své krátké děkovné řeči. U� desít-
ky let pracuji s mláde�í, a tak si 
myslím, �e to mohu velmi dobře 
posoudit. �Dělám� sice více �do 
sportu�, ale sna�ím se pochopi-
telně z titulu mé funkce podpořit 
i řadu dal�ích mimosportovních 
aktivit. Velice si vá�ím těch lidí, 
kteří pracují 
s mláde�í, pro-
to�e vím, �e je 
to potřebné, 
nezastupitelné, 
ale také nedo-
ceněné. A pl-
nohodnotného 
ocenění se v této 
oblasti, bohu�el, 
vzhledem k ne-
dostatku Þ nanč-
ních prostředků, 
hned tak brzo ani nedočkáme. 
Proto se alespoň sna�íme vytvářet 
pro ně lep�í podmínky. Co je pro 
děti, je pro nás prioritou, a v tom 
vidím největ�í přínos.

Zmínil jste na pódiu při pře-
bírání Ceny Přístav také Bam-
biriádu v Uherském Hradi�ti 
� jak tam vypadá ta leto�ní?

U nás to v minulém roce chvíli 
vypadalo, �e se neuskuteční, ale 
nakonec v�e dobře dopadlo a u� 
tradiční Bambiriáda v Uherském 
Hradi�ti se koná � a jsem pře-
svědčen, �e bude i v budoucnu. 
Podle mého názoru je to vynikající 
prezentace volnočasových aktivit 
a lidí, kteří s dětmi pracují. Ka�-
dý, kdo Bambiriádu nav�tíví, si 
mů�e vybrat z celé �kály aktivit 
a mů�e se na vlastní oči přesvěd-
čit, jak v�e funguje. Vidím ve 
sportu, �e se nám děti tro�ku vy-

trácí a přesunují se právě do vol-
nočasových aktivit. Zřejmě proto, 
�e je zde vět�í volnost.

Zapojují se do Bambiriády 
v Uherském Hradi�ti i sportov-
ní organizace?

Například v rámci Domů dětí 
a mláde�e jsou i sportovní aktivi-
ty, nicméně slo�ky Českého svazu 
tělesné výchovy se do Bambiriády 
nezapojují. Přes město vydáváme 
podrobný katalog v�ech sportů, 
ale v tomto případě chceme zvi-
ditelnit jiné volnočasové aktivity. 
Myslím si, �e to je dobrá a záro-
veň nutná prezentace.

Zaznamenal jste heslo leto�ní 
Bambiriády �Ka�dý jsme jiný, 
v�ichni rovnoprávní�? Co se 
Vám pod ním vybaví? Víte tře-
ba, jak se ho zhostili organizá-
toři v Uherském Hradi�ti?

Přiznám se, �e nevím, jak se to-
hoto hesla zhostili jinde. V na�em 
městě se sna�íme vycházet vstříc 
tělesné posti�eným, zapojovat je 
do konkrétních aktivit a ukazovat 
jim i dal�í �ance na jejich uplat-
nění.

Kdy� jste byl malý, řekněme 
ve věku kolem deseti a� pat-
nácti let, jak jste se zapojoval 
do �ivota společnosti? Chodil 
jste do nějakého krou�ku?

Přiznám se, �e já jsem u� 
v tomto věku tíhnul hodně ke 
sportu. Chodil jsem do Sokola 
a od čtrnácti let dělám atletiku. 
V �estnácti letech jsem také vedl 

atletické �ákovské dru�stvo, od 
sedmnácti jsem se stal trené-
rem. A to u� mi zůstalo (usmívá 
se). V roce 1974 jsem stál u zro-
du atletických sportovních tříd 
v Uherském Hradi�ti a od té doby 
jsem pro�el různými funkcemi 
od trenéra, vedoucího dru�stva, 
předsedu atletického klubu a� po 
předsedu krajského atletického 
svazu. Trénoval jsem malé �áčky 
v přípravkách, mláde�, ale i re-
prezentanty. Díky čtyřicetiletým 
zku�enostem se mně dobře posu-
zuje práce těchto lidí a dovedu ji 
ohodnotit. Ov�em mé ocenění mě 
skutečně velice překvapilo, nikdy 
bych je nečekal.

Na internetu jsem se dočetl, 
�e va�ím krédem je fair play 
� jak se toto krédo prakticky 
prolíná do va�í práce a funkce 
samosprávného zastupitele?

To je velice obtí�né, fair play 
by mělo být krédo ka�dého v této 
oblasti. Nicméně já sám fair play 
vidím například v tom, �e jako 
město podporujeme prioritně 
mláde�. Trenéry mláde�e a kluby 
zaměřující se na mláde�, kterým 
dáváme vět�í �anci. Finančně 
podporujeme jejich sportovní čin-
nost na základě spravedlivě vy-
tvořených kritérií. Fair play není 
jen �o zachraňování �ivotů�, ale 
o tom, �e se v bě�ném ka�doden-
ním �ivotě chováme slu�ně a zod-
povědně ke v�em okolo nás.

Za rozhovor poděkoval 
Marek Fajfr

foto archiv ČRDM 

Co je pro děti, je pro nás prioritou
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A je to tu, 
aneb Hlavní program v Děčíně

Ten nejhlavněj�í z hlavních 
dnů Bambiriády 2007 je tady. 
Slunce svítí, teplo sálá a my vám 
opět příná�íme zprávy z hlavního 
bambiriádního dění sobotního. 
Na pódiu se nám vystřídalo ji� 
několik účinkujících. Prezentace 
a doprovodné atrakce se stánky 
jsou v plné polní a přetékají ná-
v�těvníky. Kromě pátečních do-
provodných atrakcí nám přibyla 
Mazlíčkyáda, co� je soutě� pro 
ka�dého kdo má pejska, a která 
je projektem studentů Evropské 
obchodní akademie Děčín. Dnes 
nám přibyl také stan automode-
lářů s jejich autodráhou a ukáz-
kami modelů. Nechybí zde ani 
ukázky �ermířského umění za 
doprovodu střelby z historických 
palných zbraní. Pro milovníky 
bojového umění byl k dispozici 
sumo-ring. K skákacímu hradu 
z pátečního odpoledne byl přista-
ven hrad dal�í, který svou veli-
kostí připomíná několikapatrovou 
nedobitnou pevnost a který má 
popularitu zejména u men�ích 
dětí. To ale zdaleka není v�e. Pro 
milovníky přírody je zde také pre-
zentace například Střední země-
dělské �koly A.E.Komerse Libver-
da Děčín, CHKO Labské Pískovce, 
Městského útulku či výstava 
dravců a sov Ptačího domu. Je 
toho opravdu mnoho ke zhlédnutí 
a i kdy� se blí�í �estnáctá hodina, 
stále p�icházejí dal�í náv�těvníci. 
Mimo hlavní program na podiu 
a doprovodné prezentace se bylo 
mo�né zúčastnit také streetbalu 
či zhlédnout představení motoro-
vých člunů a skútrů.

Havířovskou Bambiriádu 
rozmetal větrný vír

  25. května kolem třetí hodiny 
odpolední se bambiriádním měs-
tečkem v Havířově přehnal větrný 
vír, který za sebou zanechal ne-
napravitelnou spou�ť. Poryv větru 
zpřevracel prezentace základních 
a mateřských �kol, alchymistic-
kou dílnu Gymnázia Komenského 
a expozici hlavního organizátora 
Bambiriády SVČ � Asterix.
Vznesly se stánky o rozloze 
63 čtverečních metrů a s nimi 
ve�keré propagační materiály, vý-
zdoba stánků.  Altány pořadatelé 
odklízeli z přilehlého hři�tě o ně-

vodního harmonogramu od 8 � 13 
hodin, jen Bambiriádní městečko 
2007 u� nebude takové jako dnes.

Ivana Sobolová

Mokrá varianta v Chebu
Leto�ní Bambiriáda je na sa-

mém konci a mě nezbývá, ne� se 
ohlédnout za dne�ním, posled-
ním dnem. Nedělní ráno bylo 
pochmurné a smutně uplakané. 
Přes v�echny sliby meteorologů 
PR�ELO. Mokrá varianta sice 
zaji�těná byla, ale ne v�e se dá 
jednodu�e přestěhovat... Vydr�eli 
jsme! Dnes se ukázalo, �e trpěli-
vost opravdu přiná�í rů�e. V na-
�em případě byla rů�emi velmi 
vydařená akce, která dospělé po-
učila a děti přinejmen�ím pobavi-
la. Dokonce jsem přesvědčená, �e 
se nám povedlo dospět k cílům, 
potě�it děti nejen bonbónem, 
a tak si děti odnesly mnohem víc. 
Celý den probíhala soutě� Jízda 
zručnosti. Děti dělaly navigátory, 
zatímco jejich rodiče couvali, řadi-
li a sna�ili se neudělat chybu...  

Proto�e se počasí slitovalo, 
mohli jsme na�i akci zahájit s mi-
nimálním (20 minutovým) zpo�-
děním. Workshopy, hry a soutě�e 
se střídaly s aktivními ukázkami 
integrovaného záchranného sys-
tému�

Děkujeme v�em, kteří se na 
Bambiriádě podíleli 

Hana �najdrová a KRDMK

Rafty, �lapadla a luky 
v Karlových Varech   

Bambiriáda je za námi. Odpo-
ledne sice pr�elo, blýskalo se, 
někteří prchali, ale dost lidiček 
a dětiček zůstalo a� do konce. 
Konec jsme kvůli počasí vyhlá-
sili cca o 1,5 hodiny dříve, ale 
i tak měly děti čas vyzkou�et si 
v�echno mo�né, u�ít si spoustu 
legrace, dostat nové informace 
a odnést si nejen dobrý pocit, ale 
i drobné dárečky a ceny. Součástí 
Bambiriády ve Varech byla toti� 
i Kolečkyáda (soutě� na v�em, co 
má alespoň jedno kolečko). Den 
zahájili bubeníci ze ZU� Ostrov 
pod vedením profesora Franti�ka 
Zemana. Poté se ozvala zdravice 
z úst hejtmana Karlovarského 
kraje JUDr. Josefa Pavla a před-
sedkyně KRDMK Hany �najdrové. 
Krátký pozdrav a přání pěkného 
dne přinesla i zástupkyně Gene-
rali paní Fischerová. Pak u� se na 
pódiu střídaly děti různého věku 
a různého zaměření � mohli jsme 
vidět vystoupení v duchu count-
ry, charlestonu ale i balet, step, 
folklór, ma�oretky, ohnivé �eny, 
trénink jiu-jitsu... Kromě pódio-

kolik desítek metrů od původního 
ukotvení ve zdemolovaném stavu. 
Vystavované výrobky jen z malé 
části zůstaly na původním místě. 
Z letáků, výkresů a ostatních leh-
kých věcí se stali �papíroví draci� 
a vznesli se vysoko k nebi. Kde po 
nich zůstaly jen neznatelné tečky. 
Tito draci pak byli nalezeni i ně-
kolik kilometrů ve směru větru.
Po smr�ti zůstaly v trávě kera-
mické střepy z výrobků krou�ků 
a snad je�tě malované kameny, 
které vítr neohrozil. Zasvé vzala 
i alchymistická dílna. Vystavující 
si posbírali torza svých výrobků 
a nezbylo ne� uklidit způsobený 
nepořádek a vzdát se síle přírody.

Vzhledem k síle větru a infor-
macím o blí�ící se bouři byli pořa-
datelé donuceni zlikvidovat ve�ke-
ré stavby, byl přeru�en program 
na pódiu a odklizena ve�kerá 
nebezpečná zařízení. 
Bouře při�la záhy a donutila vy-
stavující úplně odklidit své expo-
zice. Ve�kerý program byl zru�en 
do 18 hodiny s tím, �e pokud se 
počasí umoudří bude program 
pokračovat připravovaným kon-
certem místních mladých rocko-
vých skupin.
�ádná dal�í kalamita ji� nepři�la. 
Úderem 18 hodiny se opět rozběhl 
ruch, ozvaly se první údery bub-
nů. 

Program Bambiriády pokračuje 
i v sobotu 26. května podle pů-

Z Bambiriádního webu

V Havířově bouře zničila, co se dalo... 
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vek děti mohly vyrábět (vírníky, 
klobouky, čelenky, zvířátka s ku-
kuřičných �palíčků, tiskátka...), 
mohly se svést na raftu, na �lapa-
dle, slaňovat, střílet z luku, hrát 
hry v awana čtverci, stolní hry� 
Zajímavá byla i ukázka výcvi-
ku psů městské policie, ukázka 
z činnosti vodní záchranné slu�by 
(včetně jízdy na motorovém člu-
nu), děti mohly prolézt skrz na 
skrz auto hasičů a získat čepici 
od Armády ČR. Ani v Bambi-bodu 
se obsluha nezastavila. Zmizely 
prakticky ve�keré propagační 
letáčky jednotlivých sdru�ení (ze-
jména výroční zprávy plné obráz-
ků a fotek). Informace byly vyhle-
dávány i pomocí internetu, která 
byl na tuto akci speciálně zaji�těn 
Þ rmou KV net.  

Věra Barto�ová

Ostrava v kostce
Sbor dobrovolných hasičů Mi-

chálkovice zastupující Sdru�ení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska 
předvádělo svou techniku. Mohli 
jste si vyzkou�et pohyb v hasič-
ské výzbroji a dvě drobné soutě�e 
� překá�kovou dráhu a zhasínání 
svíček stříkací pistolí. 

Sdru�ení přátel Jaroslava Fo-
glara (SPJF) prezentovalo ukázky 
ze své činnosti a mělo připrave-
nou Hanoiskou vě� s kostkami 
s tématy z foglarover. Zástupci 
sdru�ení neopoměli také připome-
nout, �e 6. června uplyne 100 let 
od narození Jaroslava Foglara. 

Společnost pro děti rodinu 
a volný čas nabízela propagační 
materiály a drobné soutě�e. Stá-
nek Þ rmy Vichy nabízel několik 
drobných soutě�í a kvízy s téma-
tikou, jak se chránit proti sluneč-
nímu záření. 

Hlavní atrakcí Asociace turistic-
kých oddílů mláde�e (ATOM) byla 
vysoká lanová dráha vedoucí ko-
runami stromů. Dále měli připra-

veno rozlehlé bludi�tě a Lacrosso-
vou trefu. 
Junák � svaz skautů a skautek 
měl postavenou lezeckou stěnu 
a lezeckou síť. Jistě nemusím 
říkat, �e zvlá�tě stěna byla po 
celou dobu v oble�ení. U klubu 
malých debrujárů si mohli zájem-
ci vyzkou�et různé druhy pokusů 
a poznat jejich princip. Dům kul-
tury Ostravy-Jih K-trio prezen-
toval nabídky své činnosti a měl 
připravené drobné soutě�e. Zají-
mavý byl stánek Mláde�e Českého 
Červeného kří�e. Vyzkou�eli jste 
si zde něco z první pomoci, k dis-
pozici byla i Þ gurína pro nácvik 
umělého dýchání a masá�e srdce, 
slepecká dráha. Kromě informa-
cí, jak o�etřovat raněné, jsme se 
mohli seznámit se způsoby a pro-
vedením aran�ování zranění pro 
cvičení.Členové SK a KS Dakota 
zde měli celý oddíl a prezentovali 
svou činnost a táboření v tee-pee. 
Pionýrská skupina MOST nabí-
zela mo�nost zastřílet si z indián-
ského luku. 
Asociace víceúčelových organi-
zací AVZO zastupoval prezentací 
dětský oddíl Sihasapa. Kromě 
seznámení se s činností oddílu 
si mohli zájemci zahrát deskové 
hry a zastřílet si ze tří velikostí 
vzduchové pu�ky. Středisko vol-
ného času Ostrava-Zábřeh nabí-
zelo několik mo�ností, jak vyrobit 
drobné ozdoby ze �pejlí a papíru. 
O hudební doprovod vyhla�ování 
programů na pódiu a vyhla�ování 
losování se staral Pavel Zapeca se 
svou zvukovou aparaturou.

Magická noc v Zábřehu 
Páteční program uzavřela 

Magická noc, přehlídka dět-
ských talentů Zábře�ska. Večer 
moderovala Katka Odstrčilová 
a Michaela Schönová, známa da-
bingem G. Henley ve velkoÞ lmu 
Letopisy Narnie. Nominováno 
bylo 18  talentů � 11 ma�oretek 
a ma�oretkových dru�stev, 3 reci-
tátoři, 2 zpěváci, 1 taneční dvojice 
a 1 sportovec. Diváci hlasováním 
udělili cenu sympatie, kterou zís-
kalo ma�oretkové dru�stvo Beru�-
ky. V�echny hvězdy zářily velkým 
jasem a my jim přejeme, aby se 
jim stále v jejich aktivitách dařilo. 

Do Zábřehu dorazili zahraniční 
hosté, brejkaři a zpěváci ze Slo-
venska. Jejich vedoucí, Heleny 
Pí�ové, jsme se zeptali: 

Odkud jste?  
Reprezentujeme Handlovou, 

partnerské město Zábřehu, ale 
děti jsou z celého prievidzského 
okresu. 

Jakou organizaci reprezentujete? 
Jsme z Centra volného času 

Bojnice, z Handlové a Nováků. 
Break dance je z Bojnice a zpěvá-
ci z Handlové a Nováků. 

Byli  jste u� někdy na Bambiri-
ádě? 

U� dvakrát jsme vystupovali 
na �umperské Bambiriádě. V Zá-
břehu jsme poprvé a líbí se nám 
tady. Je to komorní a opravdu 
pěkné. Rádi přijedeme i dal�í rok.       

-j�-

Zlín: lanové aktivity 
v Komenského parku

Celou dobu, co jsem seděl 
v Bambibodu u výdeje startov-
ních kartiček, jsem lidi naváděl, 
kde se nacházejí zbývající čtyři 
bambiriádní stánky. Sám jsem se 
ale dostal k tomu, abych se tam 
podíval, a� v sobotu popoledni. 
Vzal jsem tedy svůj foťák a vyrazil 
přes přechod ke knihovně a pak 
do parku. První co mně zaujalo, 
bylo vrhání no�ů a střelba lukem 
do terče. Vyfotil jsem několik mo-
mentek a pokračoval dál. A u� 
vidím Kubu od hole�ovských 
tomíků. Pozdravili jsme se a já 
pokračoval v mých fotograÞ ckých 
pokusech. Mou pozornost upou-
tala Rytířská stezka a lanové ak-
tivity v její těsné blízkosti. Jednu 
z nich jsem neodolal vyzkou�et. 
Přesto, �e se Bambiriáda pře-
houpla ke svému konci, fronta 
na lanovou houpačku se pořád 
nezkracovala, ale vystát si ji, 
skutečně stálo za to. Za chvíli u� 
jsem téměř volným pádem letěl 
na lanech mezi stromy. Tak, je�tě 
vyfotit dal�í houpačkové nad�ence 
a rychle s fotkami do médiastanu, 
ať u� jsou na webu. 

-TomK-
foto archiv Bambiriády 2007
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ANKETA

Bambiriáda 2007 � Znáte ji? Nav�tívíte 
ji? Nebo se jí dokonce aktivně účastníte?

� Půjdu na Bambiriádu jako ka�dý rok 
(28 hlasů)
� Chci jít letos na Bambiriádu poprvé 
(23 hlasů)
� Na Bambiriádu 2007 nepůjdu, ale dříve 
jsem byl/a (27 hlasů)
� Nebyl/a jsem dosud na Bambiriádě, a ani 
to neplánuji (27 hlasů)
� Účastním se Bambiriády aktivně v rámci 
sdru�ení (25 hlasů)

Celkem hlasovalo: 130 čtenářů
zdroj: www.adam.cz 

Česká republika, jedna z více ne� 
dvaceti �All different, All equal� zemí, 
které se rozhodly přidat k jarně-letní-
mu �grafÞ ti performance�. Kdy jindy 
ne� v bambiriádních dnech, které po 
celou dobu této akce zdobilo motto 
kampaně. V západočeské metropoli 
nezaváhali � nad nabídkou vytvořit 
grafÞ tti právě zde � ani chvíli.

Oslovena byla soukromá umělecko-
průmyslová �kola, ze které tak �est 
studentů na den odběhlo od maturit-
ních otázek k aktivitě jim nesporně 
příjemněj�í. Vlastní celodenní �prací�, 
tak ukázali veřejnosti, co grafÞ tti 
mohů�e být � forma umění oslavující 
rozmanitost v mnoha podobách.

Kateřina Zezulková
foto Marcel Hlaváč

Graffiti
Jak barevná je Evropa pro mladé Čechy?
A hot season for graffs!... aneb trocha adrenalinu v Plzni

ŘEKLI O BAMBIRIÁDĚ
Pavel Trantina, předseda České rady dětí a 
mláde�e:
�Bambiriáda není pouť a není to ani jednorázová 
zále�itost; je pro nás prostředkem, jak tlumočit 
důle�itost mimo�kolní výchovy.� 

Darina Čierniková, předsedkyně Rady mláde�e 
�ilinského kraje: 
�Není v�dy důle�itý počet zúčastněných organizací, 
soutě�ících či diváků. Důle�itěj�í je poselství, které 
se prostřednictvím Bambiriády vryje do mysli a srdcí 
v�ech zúčastněných.  Poselstvím roku 2007 bylo 
vyjádření úcty k originalitě ka�dého, kdo svůj talent, 
čas, svoje srdce věnuje dětem a mladým obyvatelům 
města. Ka�dý z nich si zaslou�í dík od dětí i od jejich 
rodičů.� 

Hana �najdrová, předsedkyně Krajské rady dětí 
a mláde�e Karlovarska:
�Smyslem Bambiriády není jenom pobavit děti, ale 
ukázat jim, co v�echno mohou v celém roce dělat, 
co se v�echno mohou naučit a jak mohou trávit svůj 
volný čas, tak�e samozřejmě vítáme i rodiče, proto�e 
to jsou ti, kteří jim pomohou rozhodnout a kteří je 
k nám vlastně přivedou.�
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Jaroměř

Ukázky programů dětských sdru�ení nav�tívilo 
ve 27 městech téměř 250 000 lidí

V neděli 27. května odpoledne skončil devátý 
ročník největ�í přehlídky činnosti dětských 
a mláde�nických sdru�ení � Bambiriáda 2007. 
V rozmezí čtyř dnů, kdy rtuť teploměru zdolávala 
tropickou hranici 30 stupňů, pravděpodobně padl 
kromě nejednoho teplotního i dosavadní rekord 
bambiriádní účasti. Podle předbě�ného odhadu 
pořadatelů nav�tívilo bambiriádní areály dohromady 
téměř 250 tisíc lidí. 

Celorepubliková akce, kterou ji� tradičně 
zorganizovala Česká rada dětí a mláde�e (ČRDM), se 
letos konala v celkem 27 městech v tuctu krajů na�í 
republiky. Cestu na ni na�el ka�dý čtyřicátý Čech.

Bambiriádními městy v roce 2007 byly České 
Budějovice, Děčín, Havířov, Hradec Králové, 
Cheb, Chomutov, Chrudim, Jaroměř, Jeseník, 
Karlovy Vary, Klatovy, Krnov, Liberec, Náchod, 
Nymburk, Ostrava, Plzeň, Praha, Prostějov, 
Rakovník, Rychnov n. Kně�nou, �umperk, 
Tábor, Třinec, Uherské Hradi�tě, Zábřeh a Zlín. 

Bambiriádní menu tvořily �ochutnávky� toho, 
co jednotlivá mláde�nická sdru�ení nabízejí 
vlastně po celý rok: tábornické dovednosti, hry, 
soutě�e, netradiční sportovní disciplíny, lanové 
dráhy, vodácký výcvik, výtvarné dílny a podobně. 
Dramatičtěj�í průběh za�ili v Havířově, kde větrný 
vír v pátek zpusto�il bambiriádní stanové městečko; 
akce i tam pokračovala sobotním programem. 

Součástí Bambiriády se jako v uplynulých letech 
stalo předání Ceny ČRDM �Přístav�. Vedení ČRDM ji 
uděluje představitelům veřejné správy a samosprávy 
za významnou podporu mimo�kolní práce s mláde�í. 
Leto�ními laureáty zmíněného ocenění jsou vedoucí 
oddělení mláde�e, tělovýchovy a sportu Krajského 
úřadu Jihočeského kraje Mgr. Václav Průcha, 
starosta obce Červená Voda Miroslav �vestka, 
místostarosta města Uherské Hradi�tě Květoslav 
Tichavský a hejtman Kraje Vysočina RNDr. Milo� 
Vystrčil.

Na motto leto�ního ročníku �Ka�dý jsme jiný, 
v�ichni rovnoprávní�, převzaté od evropské 
kampaně, upozornil koncert v areálu na pra�ském 
Střeleckém ostrově, kde vystoupili kromě jiných 
Dan Bárta či Ivan Hlas. My�lenku kampaně si 
vzala za svou řada juniorských spolků ve v�ech 
bambiriádních regionech, u� jen snahou o to, aby 
část předváděného programu mohly absolvovat 
i hendikepované děti. Dvě města � Plzeň a Prostějov 
� se navíc mohla pochlubit i svými sprejery, kteří 
tam měli díky zmíněnému sepětí Bambiriády 
s evropskou kampaní k dispozici stěnu, na ní� se 
mohli beztrestně vyřádit a předvést svůj svérázný 
um: grafÞ ti.

Smyslem Bambiriády je připomínat mo�nosti, 
které pro smysluplné trávení volného času nabízejí 
dětská sdru�ení, a zdůraznit i význam tisíců 
dobrovolníků, kteří v nich věnují svůj volný čas 
mimo�kolní výchově nejmlad�í generace. Akce se 
v řadě míst tě�í i podpoře politiků, kteří nad ní 
přebírají regionální zá�tity, jako v Liberci hejtman 
Libereckého kraje Petr Skokan a náměstek 
tamního primátora Ing. Ondřej Červinka nebo 
v Klatovech hejtman Plzeňského kraje MUDr. Petr 
Zimmermann a klatovský starosta Mgr. Rudolf 
Salvetr.

Pořadatelem Bambiriády 2007 je Česká rada dětí 
a mláde� s podporou Ministerstva �kolství, mláde�e 
a tělovýchovy. Hlavním partnerem, bez jeho� 
podpory by se akce nemohla uskutečnit, je Generali 
Poji�ťovna a.s. Hlavním mediálním partnerem je 
Česká televize a dále Český rozhlas 1 � Radio�urnál, 
Český rozhlas 2 � Praha a Deníky.  

Dal�í informace najdete na stránkách 
www.bambiriada.cz.

Česká rada dětí a mláde�e
foto archiv ČRDM

Bambiriáda 2007: rekordní zájem veřejnosti

�umperk

Děčín
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 Leto�ní ročník Bambiriády na Slovensku vyvrcho-
lil 19. května na Náměstí A. Hlinky. V tento den byl 
v �ilině zaji�těný celodenní program, na kterém se 
prezentovalo přes 30 organizací věnujících se celo-
ročně práci s dětmi a mláde�í. Na pódiu se vystří-
daly taneční i pěvecké skupiny a na akci se při�lo 
podívat přes 7000 náv�těvníků. 

V Námestove se akce konala na Nábře�í Ora-
vy, kde svou činnost představilo náv�těvníkům 
16 místních organizací pracujících s dětmi a mlá-
de�í. Nechyběla ani ukázka práce hasičského sboru 
a projí�ďka v motorových člunech záchranné slu�-
by. Bambiriádu v Námestove si nenechalo ujít  přes 
5000 lidí. 

Poprvé se konala Bambiriáda v Martine, kde se 
díky nad�ení mladých středo�koláků 19. května na 
Divadelním náměstí setkalo kolem 1000 náv�těv-

www.bambiriada.sk

Bambiriáda u� několik let není pouze ryze 
českou akcí. V roce 2004 se poprvé uskutečni-
la zahraniční Bambiriáda, a to na Slovensku 
v �ilině. Organizace se ujala Rada  mláde�e �i-
linského kraje. V dal�ích letech se slovenským 
organizátorům podařilo uspořádat Bambiriádu 
i v Námestove a letos poprvé i v Martine.

níků. Ani zde nechyběl zábavný program pro děti 
a pódiové vystoupení. �Není v�dy důle�itý počet 
zúčastněných organizací, soutě�ících či diváků. Dů-
le�itěj�í je poselství, které se prostřednictvím Bam-
biriády vryje do mysli a srdcí v�ech zúčastněných.  
Poselstvím roku 2007 bylo vyjádření úcty k origina-
litě ka�dého, kdo svůj talent, čas, svoje srdce věnuje 
dětem a mladým obyvatelům města. Ka�dý z nich si 
zaslou�í dík od dětí i od jejich rodičů,� řekla před-
sedkyně Rady mláde�e �ilinského kraje Darina Čier-
niková.

zdroj: www.bambiriada.sk
foto archiv slovenské Bambiriády

kresba Marek Fajfr
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V případě, �e máte doma volnou 
postel, a hlavně otevřené srdce 
a zájem o tuto celo�ivotní zku�e-
nost, rádi o Vás usly�íme, podá-
me dal�í informace a podělíme se 
o na�e zku�enosti. 

Jirka Pozděnová 
 AFS Mezikulturní programy

Kontakt: 
AFS Mezikulturní programy 
www.afs.cz
tel: 222 317 138
e-mail: jitka.pozdenova@afs.org 

Poznejte mladého člověka z jiné kultury – staňte se hostitelskou rodinou

Brontosauři a Ekocentrum ocenili vítěze soutěže Máme rádi přírodu

Na konci letních prázdnin, dne 
31. 8. 2007 k nám do České re-
publiky přijedou strávit jeden 
�kolní rok nebo pololetí studen-
ti z nejrůzněj�ích zemí světa 
� účastníci programu AFS pro 
středo�kolské studenty. Přije-
dou s cílem poznat důvěrně �ivot 
v na�í zemi, seznámit se s její 
kulturou, postupně se naučit ja-
zyk a v neposlední řadě � navázat 
nová přátelství. 

Do České republiky přicestuje 
na �kolní rok 2007/2008 pětapa-

desát středo�kolá-
ků, pro které hle-
dáme hostitelské 
rodiny. Pokud bys-
te chtěli mít nové-
ho kamaráda, blí�e 

se seznámit s kulturou Brazílie, 
Chile, �panělska, Německa, Hong 
Kongu, Japonska, Holandska, 
Paraguaje, Portugalska, Ruska, 
Thajska, Turecka, USA či Vene-
zuely a podělit se o krásy České 
republiky, máte �anci ji� pří�tí 
�kolní rok. 

Slavnostní vyhlá�ení výsledků 13. ročníku vý-
tvarné, literární a fotograÞ cké soutě�e Máme rádi 
přírodu a vernisá� výstavy z nejlep�ích prací pro-
běhly 1. května odpoledne v Hodoníně. Programu 
vyhlá�ení a ocenění vítězů se zúčastnila stovka dětí 
a rodičů. Přes padesát oceněných prací vybírala 
komise z více ne� 1 300 děl od dětí, středo�koláků 
i mladých dospělých. 

Leto�ní ročník soutě�e vyhlási-
li společně Hnutí Brontosaurus 
- brontosauří dětské oddíly a Cen-
trum ekologické výchovy Dúbrava 
Hodonín. Hlavní téma soutě�e znělo 
�Společná cesta člověka a přírody�. 
Jako tradičně převa�ovaly výtvarné 

několika generací čtenářů. Jejich 
duchovním otcem je Jaroslav 
Foglar (1907-1999), spisovatel, 
redaktor mláde�nických časopisů, 
vychovatel a dlouholetý skautský 
vedoucí s přezdívkou Jestřáb. 

Sté výročí skaut-
ského hnutí je 
svátek pro v�echny 
skauty na světě, 
tedy pro více ne� 
40 milionů chlapců 
a děvčat a dal�í mi-

liony těch, kdo skautingem pro�li 
dříve. Ke kulatým výročím skau-
tingu v�dy vycházejí na celém 
světě také po�tovní známky s tím-
to námětem, někde celé velké sé-
rie. Není proto divu, �e společným 
námětem vyhlá�eným Asociací 
veřejných evropských po�tovních 
operátorů PostEurop byl pro le-
to�ní rok skauting � 100.  výročí 
vzniku. 

-MR-
více na www.adam.cz

práce, ale se�ly se i téměř dvě stovky prací literár-
ních a několik desítek fotograÞ í. 
Ve svých pracích děti ztvárňovaly své představy o �i-
votě přírodních národů, tvořily překrásné amulety 
a talismany z přírodnin, zamý�lely se nad vztahem 
člověka a přírody kdysi i dnes, psaly rozhovory člo-
věka s přírodou apod. 
Ve v�ech pracích se zrcadlilo jak nad�ení mladých 
tvůrců, tak čistota jejich my�lení. Jasné postoje 
mladých autorů v literárních pracích ostře kontras-
tují s realitou mnohých dne�ních kauz, kdy příroda 
musí ustupovat zájmům člověka. 
Výsledkové listiny a více o soutě�i lze najít na http:
//brdo.brontosaurus.cz/ 

Dalimil Toman

Rychlé šípy a skauting na poštovních známkách
návrhů. Nakonec rozhodla vydat 
známku nikoli na oslavu slavného 
spisovatele, ale jeho nejznáměj�í-
ho díla � Rychlých �ípů. Známka 
byla zařazena do emise nazvané 
�Dětem�, kde ka�doročně vychá-
zejí hlavně slavné postavy z Ve-
černíčků. 
Křest známky 30. května se konal 
na výstavě Od Bobří řeky do Stí-
nadel uspořádané Pra�skou po-
bočkou Sdru�ení přátel Jaroslava 
Foglara v Muzeu hl. města Prahy 
k 100. výročí narození Jaroslava 
Foglara
Kdy� se řekne Rychlé �ípy � vy-
baví se nám klub nerozlučných 
kamarádů, dobrodru�ství, ta-
jemno, a hlavně čestné, slu�né 
jednání. Mirek Du�ín, Jarka 
Metelka, Jindra Hojer, Červená-
ček a Rychlono�ka jsou jména, 
která se dostala do povědomí ji� 

V poslední 
době Česká 
po�ta vydala 
dvě po�tovní 
známky s ná-
měty věnova-
nými dětem 
a mláde�i. 
Známka s portréty pěti chlapec-
kých hrdinů nad �je�kem v kleci� 
z  ejznáměj�ího kresleného seriálu 
u nás � Rychlých �ípů vy�la 30. 
května ke stému výročí narození 
spisovatele Jaroslava Foglara. 
O  necelý měsíc dříve, 5. května, 
byla vydána známka věnovaná 
100. výročí vzniku skautského 
hnutí. 

Na vydání známky připomínající 
stoleté výročí narození Jaroslava 
Foglara dostala Česká po�ta bě-
hem posledních let hned několik 
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umo�ňují; měl by umět rozpoznat různé vzdělávací 
potřeby a styly mladých lidí; pou�ívat vhodné didak-
tické metody; vědět, kam odkázat mladé lidi, pokud 
právě nezná odpověď; vytvářet pozitivní prostředí 
zalo�ené na aktivní účasti, tvořivosti a zábavě; doká-
zat dát zpětnou vazbu.
Vzdělávacím procesem s multikulturní dimenzí 
při práci s mláde�í prochází ten, kdo zkoumá vlastní 
kulturní zázemí a hodnoty; kdo si poradí s dvojznač-
nými situacemi; kdo doká�e principy interkulturního 
vzdělávání vysvětlit mladým lidem, a to jim srozu-
mitelným způsobem; ten, kdo hovoří alespoň jedním 
cizím jazykem; kdo doká�e zorganizovat aktivity, do 
kterých se mohou zapojit mladí lidé z různého kul-
turního prostředí; ten, kdo při konß iktních situacích 
adekvátně zasáhne; kdo vidí evropskou dimenzi ve 
své práci; ten, kdo zná a zajímá se o situaci mladých 
lidí jinde v Evropě a ve světě.
Svému sdru�ení či organizaci pomáhá v rozvoji 
ten, kdo doká�e pou�ít principy řízení projektu (pro-
ject management); rozumí a doká�e v týmu hrát růz-
né role; motivuje ostatní k aktivitě; rozvíjí spolupráci 
s dal�ími organizacemi, institucemi apod.; pomáhá 
svému sdru�ení k tomu, aby bylo lep�í; kdo zná ná-
rodní politiku vůči mláde�i a sna�í se napomáhat 
jejímu zkvalitnění.
Ten, kdo doká�e zpětně zhodnotit svou práci, by 
se měl v�dy zajímat o názory mladých lidí; měl by 
umět najít informace a pou�ívat je; měl by pou�ívat 
také adekvátní vyhodnocovací metody a dále vyu�í-
vat jejich výsledky; měl by mít základní dovednosti, 
pokud jde o psaní zpráv a prezentací; měl by umět 
zapojit informační technologie do vyhodnocování; 
vědět, jak postupovat při zlep�ování vlastní práce 
nebo činnosti sdru�ení; měl by znát aktuální výzku-
my o mladých lidech a práci s mláde�í a dokázat je 
pou�ít v praxi.
Dlouhý, leč příli� schematický seznam kompetencí 
s sebou nese jistě několik problémů. Tak předně, 
seznam není vyčerpávající. Autoři sami vybízejí 
k adaptaci jejich návrhu na konkrétní situaci v zemi, 
v organizaci, v oddíle. Na druhou stranu vychází ze 
zku�eností bezmála stovky dobrých a aktivních ve-
doucích po celé Evropě. Některé kompetence se nám 

Evropské portfolio rozebírá klíčové kompetence 
pracovníků s mláde�í

Klíčové kompetence jsou důle�itým pedagogickým 
pojmem u� přes třicet let. Poslední dobou začínají 
být také v Česku velice skloňovaným termínem, a to 
zejména v souvislosti s novým �kolským Rámcovým 
vzdělávacím plánem (www.rvp.cz). Na kni�ním pultu 
naleznete publikace, které se klíčovým kompetencím 
věnují z hlediska �áků a studentů (Klíčové kompe-
tence v základním vzdělávání, Výzkumný ústav pe-
dagogický v Praze) nebo třeba zaměstnanců (Horst 
Belz: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení, nakl. 
Portál). Během sympozia �Participace ve v�ech svých 
formách� (Schengen 25. � 29. dubna 2007) bylo slav-
nostně pokřtěno Evropské portfolio pro vedoucí a pra-
covníky s mláde�í, které téma klíčových kompetencí 
přená�í i do �na�í� sféry, tedy do oblasti sdru�ení 
pracujících s dětmi a s mladými lidmi, konkrétně na 
roli vedoucího.

Termín �klíčové kompetence� se sna�í vyjádřit vlast-
nosti, dovednosti, postoje a hodnoty, které jsou 
zásadní, důle�ité, tedy vlastně klíčové. Jedná se 
o termín velice komplexní a dynamický. �Mít určitou 
kompetenci znamená, �e se člověk doká�e v určité 
situaci přiměřeně orientovat, provádět vhodné čin-
nosti a zaujmout přínosný postoj.�
Základní otázky, na které se sna�í zmíněné portfolio 
odpovědět, zní: Jaké vlastnosti, dovednosti, posto-
je a hodnoty by měl mít úspě�ný vedoucí dětského 
či mláde�nického kolektivu? Je role vedoucího pro 
21. století na�im sdru�ením jasná a zřetelná, nebo 
má být také podrobena nějaké podobné funkční 
analýze? Zku�enosti a výsledky týmu aktivních ve-
doucích z celé Evropy, kteří se v čele s Markem Tay-
lorem podíleli na vzniku portfolia, mohou poslou�it 
také nám při práci v na�ich organizacích a sdru�e-
ních.
Portfolio chce přimět jednotlivé vedoucí k tomu, aby 
se zamysleli nad vlastní rolí, nad svými zku�enost-
mi, slabými místy, a také přednostmi. Co je důle�ité, 
či dokonce nutné pro vedoucího při práci s mladými 
lidmi? Co umím? Co funguje a co ne? V čem bych se 
mohl zlep�it?
Odpovědi (ale i dal�í otázky) se skrývají v následují-
cích pěti výzvách:
� Být posilou mladým lidem
� Pomáhat rozvíjet jejich sebevzdělání
� Doprovázet mladé lidi při sebevzdělání v multikul-
turní oblasti 
� Podílet se na rozvoji svého sdru�ení
� Zpětně zhodnotit vlastní práci
Ka�dá z těchto obecných a vágně popsaných oblastí 
obsahuje konečně konkrétní kompetence:
Posilou mladým lidem je ten, kdo rozumí a pracuje 
se skupinou a její dynamikou; pracovat; řídí skupi-
nu (facilitace); doká�e zaujmout a motivovat mladé 
lidi; je otevřený novým nápadům; zná svá emočně 
slabá místa a doká�e s nimi pracovat se zodpověd-
ností a vlivem ve skupině mladých lidí; pracuje de-
mokratickým způsobem podporujícím aktivní účast 
(participace); a konečně stylem své práce podporuje 
rovnost příle�itostí. Ten, kdo pomáhá rozvíjet mla-
dé lidi, by měl věnovat pozornost situacím, které to 

Jsme dobrými vedoucími ve 21. století?
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� osobnostní předpoklady
např. mít vizi svého osobního rozvoje; ochota při-
jímat zpětnou vazbu; vstřícné a přátelské chování; 
umět si hrát; mít vědomí odpovědnosti atd.
� organizační kompetence
např. respektovat zákony; umět správně rozdělit 
práci; vědět, jak zacházet s osobními údaji; umět 
předcházet konß iktním situacím atd.
� komunikační a mana�erské kompetence
např. dlouhodobé budování autority; umět udr�et 
přiměřenou kázeň; umět podporovat soudr�nost 
skupiny; umět vyhledávat spolupracovníky; znát 
a vyvarovat se chyb při komunikaci atd.
� pedagogické kompetence
např. dokázat naučit své svěřence práci s informa-
cemi; vědět, co je chci naučit, umět si to rozmyslet 
a uspořádat; umět vysvětlit; vědět, jak rozpoznat, �e 
má dítě nějaký problém a vědět, jak mu s ním pomo-
ci atd.
Pro budoucnost v�ech na�ich sdru�ení, a zejména 
pro (třeba i legislativní) uznání dobrovolné práce 
na�ich vedoucích jsou takové (zatím více méně teore-
tické) aktivity příslibem. Zatím jsou vítanou inspirací 
a příle�itostí k reß exi nad na�í vlastní prací. 
Hrajeme roli vedoucích dobře?

Marek Fajfr
ilustrační foto archiv

mohou zdát zbytečné nebo nesmyslně slo�ité, někte-
ré třeba banální a nápadně snadné. V�dy se ale pod-
le mě najde důvod zamyslet se nad tou kterou kom-
petencí a poctivě prozkoumat, zda je pro mě a můj 
oddíl skutečně nutná, na jaké úrovni ji vyu�ívám a 
jak ji mohu případně rozvíjet a zlep�ovat.
Dále, takový seznam neříká, jak konkrétně naplnění 
kompetencí dosáhnout. Říká-li se tu něco o �ade-
kvátních vyhodnocovacích metodách�, musíme mít 
mo�nost je znát či mít z čeho vybírat. Celé portfolio 
samo sebe chápe spí�e jako úvod, začátek pro dis-
kuzi u vás �doma�, kde začít svou práci či vzdělávání 
na�ich vedoucích systematicky zlep�ovat nebo roz�i-
řovat.
Portfolio je ke sta�ení v pracovní verzi ve formátu pdf 
na stránkách Rady Evropy:
www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Source/
Portfolio_Þ nal_eng2_boxed_4MB.pdf.
To, �e je podobná funkční analýza či diskuze ak-
tuální otázkou i v některých členských sdru�eních 
ČRDM, dokazuje např. postupně se rozvíjející skaut-
ský Experiment 2007. Jedná se o pokus nového po-
jetí �vůdcovské zkou�ky�, tj. základního skautského 
vzdělání vedoucích. Autoři postupují trochu jiným 
způsobem. DeÞ nují čtyři základní oblasti, ke kterým 
dodávají dlouhou, ale je�tě neuzavřenou řadu mo�-
ných dílčích kompetencí:

a pak je bylo opravdu sly�et � 114 
decibelů určitě nikdo nepřeslechl. 
Čtveřice ohnivců v čele s primáto-
rem města Brna zakončila dětský 
den zapálením slavnostního ohně 
za zvuku státní hymny přímo 
uprostřed náměstí.

�Akce Pozor děti! má za úkol 
přivést děti přímo do kluboven 
dětských sdru�ení, proto jsme 
zřídili webový portál klubovny.cz, 
na kterém si ka�dý mů�e najít 
klubovny v okolí svého bydli�tě,� 
řekla Jana Kučerová, předsedky-
ně Jihomoravské rady dětí a mlá-
de�e. Své klubovny tu propagují 
předev�ím organizátoři této akce 
� Pionýr, Junák, Sdru�ení dob-
rovolných hasičů, Hnutí Bronto-
saurus, ZS Morava, Rezekvítek, 
Lu�ánky, Malí debrujáři, Dla�ka 
a Sdru�ení přátel Jaroslava Fo-
glara, ale i několik desítek dal�ích 
spolků.

V rámci hry po Brně si děti 
mohly zkusit, jaké to je, dotla-
čit brněnské kolo do městských 
bran, postavit kostel sv. Jakuba 
rychleji ne� Petrov, vytáhnout 
pannu ze studny na Orlí, nebo 
zjistit, proč na Petrově zvoní u� 
v jedenáct hodin. Kdo byl unaven 
chozením po brněnských pověs-
tech, mohl se před pódiem na 
náměstí Svobody podívat na ma-
ňáskové divadlo Nové Akropolis, 
zatančit si se souborem MERCI, 
naučit se skotské tance, podí-
vat se na divadelní představení 
ústavu sociální péče Zbě�ičky, 
poslechnout si Májíček Brno nebo 
skupinu Ten Sing.

�Star�í náv�těvníky bychom rádi 
pozvali do atria Domu pánů z Li-
pé na výstavu dnes u� historic-
kých velkoformátových fotograÞ í 
z předrevolučního �ivota dětských 
sdru�ení nazvanou Děti s batohy,� 
doporučil Martin Kří� z organizač-
ního týmu.
Závěr byl ve znamení vody a oh-
ně. Nejprve dobrovolní hasiči 
předvedli své dovednosti s hadi-
cí, a potom u� hlídali slavnostní 
vatru, kterou zapalovali Roman 
Onderka � primátor města Brna, 
Jan Husák � zastupitel Jihomo-
ravského kraje a ředitel odboru 
sportu M�MT, Jana Kučerová 
� předsedkyně JmRDM a Milan 
Appel � ředitel SVČ Lu�ánky.
Na otázku, zda se akce povedla 
a zda bude mít i dal�í ročník, od-
pověděla Jana Kučerová: �Bude-li 
dost chuti a sil, akci určitě zopa-
kujeme i v dal�ích letech.�

Jihomoravská rada 
dětí a mláde�e 

foto Martin Kří�

Na akci Pozor děti! při�lo té-
měř tisíc malých náv�těvníků

Smysluplné trávení volného času 
pro děti pomů�e jejich rodičům 
najít nový portál Klubovny.CZ, 
který připravila Jihomoravská 
rada dětí a mláde�e. Nejen před-
stavení této nové domény, ale pře-
dev�ím brněnským dětem a dět-
ským organizacím z Ji�ní Moravy 
byl věnován první ročník akce 
Pozor děti!. V sobotu 19. května 
2007 ji pro téměř tisícovku ma-
lých náv�těvníků brněnského ná-
městí Svobody přichystalo deset 
dětských sdru�ení.

Účastníci se mohli projít stano-
vým městečkem, nahlédnout pod 
plachtu tee-pee a prohlédnout si 
prezentace dětských sdru�ení. 
Akci zahájila vernisá� výstavy Děti 
s batohy v Domě Pánů z Lipé, 
která pokračuje a� do pátku 25. 
května. Celou akci doprovázel bo-
hatý program na pódiu a hra Br-
něnské pověsti. Děti, které pro�ly 
v�emi stanovi�ti, získaly pí�ťalku 

Pozor děti!
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v náročném v terénu Českého 
středohoří není jednoduché. A tak 
si zaslou�eně v�ichni soutě�ící od-
vezli pěkné věcné ceny věnované 
sponzory soutě�e. Děkujeme. Ví-
tězové v jednotlivých kategoriích 
tradičně obdr�eli model svalnaté 
postavičky, letos vyobrazené na 
poháru. Ka�doročně �svalou�e� 
věnuje ústředí A-TOM.

Neděle je věnována odpočinku.

Přesto�e mnozí po závodě říkají 
�u� nikdy�, pří�tí rok se objeví na 
startovní listině znovu. A některé 
dvojice budou na startovní listině 
ji� desátým rokem. Obdivuhodné. 
Pokud budete mít chuť startovat 
pří�tí rok, zatrhněte si v kalendáři 
druhou květnovou sobotu. Rádi 
vás uvidíme.

Jindřich �Dýda� Černý, 
TOM Delfín Litoměřice

Trojboj oddílů Asociace 
TOM, ve kterém na sebe 
navazují disciplíny jízda 
na kánoi, jízda na kole 
a běh, proběhl tradičně 
druhou květnovou sobo-
tu v Litoměřicích. Akci je 

věnován celý víkend. 
 Letos, ačkoliv probíhal 13. roč-

ník, zavítala do města Zahrady 
Čech téměř stovka závodníků 
z turistických oddílů z různých 
koutů republiky. Z blízka přijely 
oddíly Sojčata �itenice, KolaWa�-
tepi Ústí nad Labem, Chippewa 
Česká Lípa, střední vzdálenosti 
překonaly Svi�ti z Berouna, Vla�-
tovky z Hořovic a obdivuhodnou 
cestu z Moravy urazily oddíly iMa-
racaibo Třinec, Čmoudík Ostrava, 
Újezdec Tě�ov a zástupci Orionu 
a Zálesáků.

Sobota je věnována vlastnímu 
závodu. V�echny trasy absolvují 
hlídky dvojic v kategoriích od nej-
mlad�ích (letos startovali i před-
�koláci), přes �actvo, dorost a� po 
mu�e a �eny. Nejdel�í tratě měřily 
6 km na vodě, 19 km na kole 
a 6 km běhu. Plavák před star-
tem nikoho od závodu neodradil, 
nikdo nevzdal ani v případě kou-
pele v Labi. Absolvovat disciplíny 

naji poputuje na činnost Progra-
mu Edie 115 000 Kč. 

�ek z rukou britské velvyslan-
kyně Lindy DufÞ eld, Heleny Felix 
(dcery lady Abrahams) a ředitele 
HIPCC Jana Filipa převzal výkon-
ný ředitel Programu Edie Tomá� 
Fajkus.

Více informací naleznete na inter-
netových stránkách www.edie.cz 
a www.holidayinn.cz .

Lucie Kettnerová 

Konopiště hostilo benefiční turnaj Holiday Inn Edie Cup
Ji� tradiční beneÞ ční 

golfový turnaj Holiday 
Inn Edie Cup byl odehrán 
3. května na hři�ti Ra-
decký na Konopi�ti. Na 
osmnáctijamkovém hři�-
ti se soubě�ně bojovalo 
i o pohár Memorialu lady 
Abrahams, který se hraje na po-
čest golfové hráčky a velké propa-
gátorky Programu Edie lady Luisy 
Abrahams. Právě na Þ nancování 
Programu pro mláde� Cena vévo-
dy z Edinburghu (zkráceně Pro-
gram Edie) byl výtě�ek z turnaje 
věnován. Zá�titu nad celou akcí 
převzala velvyslankyně Spojeného 
království v České republice Její 
Excelence Linda DufÞ eld.

Čtvrtého ročníku turnaje Holi-
day Inn Edie Cup a druhého roč-
níku Memorialu lady Abrahams 
se zúčastnilo na 130 hráčů, kteří 
svou přítomností a Þ nančním 
příspěvkem podpořili činnost Pro-

gramu Edie. Svůj čas si vyhradili 
a na Konopi�tě přijali pozvání 
čestní hosté Milan Kňa�ko, Jiří 
Barto�ka, Karel Heřmánek, Milan 
Lasica či Zbigniew Czendlik. Celý 
turnaj vyvrcholil vyhlá�ením vý-
sledků spojeným s předáním cen 
na galavečeru, který se uskuteč-
nil v designově atraktivním pro-
středí hotelu Holiday Inn Prague 
Congress Centre na Vy�ehradě.

Průvodkyně večera a nad�ená 
golfová hráčka Bára �těpánová 
pozvala na pódium i Marka Ebe-
na, aby zavzpomínal na ú�asnou 
dámu, nejlep�í českou golÞ stku, 
přítelkyni britské královské ro-
diny a propagátorku Programu 
Edie v České republice lady Luisu 
Abrahams (� 16. 1. 2006). Marek 
Eben přiznal, �e lady Abrahams 
velmi miloval kvůli jejímu svéráz-
nému břitkému humoru, jej� pro-
kázala mimo jiné i v jeho pořadu 
Na plovárně, kde byla hostem.

Díky leto�nímu golfovému tur-

Železný TOMÍK
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Foto na přední a zadní straně obálky Stanislava Petele, 
Martin Matas a archiv Bambiriády 2007
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