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V pořadí již dvanáctá Bambiri-
áda, ta s letopočtem 2010, opět 
nezklamala. Znovu byla akcí pře-
devším pro děti a mládež, potaž-
mo i pro jejich rodiče, kteří malé 
návštěvníky doprovázejí – a opět 
si ji děti v nejrůznějších koutech 
naší republiky báječně užily. 

I letos se snažila Bambiriáda 
upozornit veřejnost na existenci 
sdružení dětí a mládeže. Chtěla 
oslovit především samotné děti, 
ale také jejich rodiče, kteří často 
rozhodují o tom, jak bude volný 
čas jejich ratolestí vypadat. Bam-
biriáda ukázala, že kromě zájmo-
vých kroužků je tu i pestrá nabíd-
ka spolků, kde se vedoucí dětem 
věnují komplexněji.

Sdružení dětí a mládeže nechtě-
jí nahrazovat rodinné prostředí, 
které je pro dítě samozřejmě tím 
nejdůležitějším, ale pomáhají 
rodičům posílit jejich výchovné 
působení.

Dětem a mladým lidem se ve 
sdruženích věnují školení vedoucí 
– lidé, kteří jsou sice také „auto-
ritou“, většinou však jen o málo 
starší než děti samy, a proto jsou 
autoritou kamarádskou a citlivou 
vůči dětským potřebám, touhám, 
snům a případně i rozmarům.

Ve sdruženích děti najdou řadu 
nových kamarádů, s nimiž je spojí 
stejné zájmy a zážitky, získají uži-
tečné sociální návyky a naučí se 
spoustě praktických dovedností, 
jejichž zvládnutí je pro každoden-
ní život člověka plusem... A znáte 
to – co se v mládí naučíš... 

To zásadní, čím se spolky snaží 
upoutat pozornost dětí, je hra. 
A pomocí vhodně vybraných, 
smysluplných her se děti učí po-
znávat svět kolem sebe. 

Bambiriáda opět připomněla, 
že u nás žije stále mnoho lidí, 
kterým na pozitivním vývoji naší 
nejmladší generace opravdu velmi 
záleží. Ba co víc, že pro naplňo-
vání tohoto cíle – ve svém volném 
čase a zdarma – obětavě pracují. 

Co všechno mohou děti ve sdru-
ženích zažít, jak během školního 
roku na oddílových schůzkách, 
tak i o prázdninách na letním 
táboře, ukazuje názorně právě 
Bambiriáda. I v letošním roce 
si děti mohly vyzkoušet mnohé: 
nejrůznějšími výtvarnými techni-
kami počínaje, přes „koumácké“ 
fyzikální a chemické pokusy až po 
rozmanité sportovní hry. Mohly 
tam také okusit základy tábornic-
tví či horolezectví nebo některá 
„vysněná“ povolání – například 
práci novináře či rozhlasového 
moderátora.

Navíc se na Bambiriádě před-
stavil projekt Kamchodit.cz, 
přehledný mapový server k jedno-
duchému vyhledávání možností, 
které se dětem nabízejí.

Pokud jste si nestihli na Bam-
biriádě poznamenat všechny dů-
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ležité informace o zúčastněných 
sdruženích, upozorňujeme, že 
většina jich je členy České rady 
dětí a mládeže (ČRDM) a vše 
o nich najdete na www.crdm.cz. 

A příští rok doufáme, že se 
s Vámi opět potkáme v některém 
z „bambiriádních“ areálů, v tom 
malém dětském ráji... 

Tedy, na Bambiriádě 2011 na 
viděnou!

Lucie Celbová
foto archiv Bambiriády Zábřeh
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Pódiový program na pražském 
Vítězném náměstí, přezdívaném  
„Kulaťák“, odstartoval 20. května 
2010 v pořadí 12. ročník známé 
Bambiriády. Během hodinového 
slavnostního zahájení se u mikro-
fonu vystřídal pestrý sled řečníků. 
K hostům i běžným návštěvní-
kům akce promluvili představitelé 
neziskového sektoru, komerční 
sféry, armády i světa politiky. 
S ohledem na doznívající povod-
ně, jež v uplynulých dnech trápily 
Moravu, zaznívalo v jejich zdravi-
cích častěji a naléhavěji než jindy 
přání, „aby počasí vydrželo a slun-
ce svítilo více než dnes“. 

Akce se koná ještě v tuctu 
dalších měst: Jsou jimi České 
Budějovice, Cheb, Chomutov, 
Chrudim, Jihlava, Liberec, Ná-
chod (s pobočkou v Rychnově nad 
Kněžnou), Ostrava (s pobočkami 
Frýdek-Místek, Havířov a Třinec), 
Plzeň, Příbram, Zábřeh na Mora-
vě a Zlín. 

Organizátoři ve Frýdku-Místku 
již avizovali, že vzhledem k nepří-
zni počasí akci uspořádají o týden 
později; jinde by měla proběhnout 
podle plánu, tedy v době od 20. do 
23. května. 

Záplavy připomněl hned v úvo-
du svého proslovu předseda pořá-
dající ČRDM Aleš Sedláček: „Chtěl 
bych vzpomenout na naše vypla-

vené oddíly, vyplavené klubovny… 
A chtěl bych deklarovat, že nám 
nejsou cizí, že jsme tu společně 
– jako Česká rada dětí a mládeže 
– od toho, abychom jim dokázali 
pomoci. A pomoc hledali.“ Jedním 
z cílů Bambiriády je provést děti 
a jejich rodiče oblastí volného 
času a možností, které se v ní na-
bízejí. Pořadatelé proto letos v du-
chu hesla Tvůj průvodce volným 
časem představují veřejnosti pře-

 Bambiriáda 2010 začala projevy

hledný mapový server www.kam-
chodit.cz, kde si zájemci mohou 
podle zadaného místa vyhledat 
poptávané klubovny, sportoviště, 
mateřská centra apod. „Chceme 
také upozornit na to, že činnost, 
která se odehrává ve volném čase, 
si jistě zaslouží pojmenování ,ve-
řejná prospěšnost‘: že díky ní vzni-
ká společnosti určitá služba a že 
by politici měli přemýšlet o tom, jak 
tuto činnost aktivně podpořit. Dů-
kazem toho, že se tak děje, je tato 
akce,“ dodal Aleš Sedláček. 

Jménem premiéra Jana Fis-
chera pozdravila přítomné Jana 
Vohralíková z Úřadu vlády. „Co 
je cenné a trvalé se neukazuje 
v časech hojnosti, ale v časech 
těžkých, v čase krizí. A to, že dnes, 
v krizových časech, máte nejen 
tak jako většina lidí hodně starostí 
sami se sebou, ale i kapacitu, vůli 
a chuť věnovat se dětem a pořá-
dat už podvanácté takovou akci, 
jakou je Bambiriáda, to je opravdu 
hodně cenné,“ prohlásila první 
předsedkyně ČRDM Jana Vohralí-
ková. Za velmi důležitou považuje 
propagaci volnočasových aktivit 
a sdružení, které s dětmi pracují, 
také MŠMT. „Přeji všem dětem, 

Předseda ČRDM a ředitel Bambiriády 2010 Aleš Sedláček 
s projektovou manažerkou Bambiriády Blankou Liškovou
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aby se tady seznámily s činnostmi, 
které je budou bavit v jejich volném 
čase po celý rok,“ poznamenal 
náměstek ministryně školství Jan 
Kocourek.

Obsah jedné z doprovodných 
akcí Bambiriády, a sice humani-
tární pomoc vytipovaným školám 
v Kosovu, svedl k mikrofonu ře-
ditele dárcovské fi rmy Offi ce-cen-
trum Tomáše Lišku a brigádního 
generála Miroslava Žižku, prvního 
zástupce náčelníka Generálního 

Více informací o Bambiriádě 
najdete na: 

• www.bambiriada.cz

O dalších aktivitách České 
rady dětí a mládeže lze na-
lézt informace a aktuality 
na těchto internetových ad-
resách:

• www.crdm.cz
• www.adam.cz
• www.kamchodit.cz

Třikrát o Bambiriádě
„Je úžasné, že Bambiriáda existuje. Je to super, 
protože se zde jednak představují občanská sdru-
žení dětí a mládeže a střediska volného času, 
a jednak ukazují, že umí mezi sebou velmi dobře 
spolupracovat, že společně tuto akci dokážou 
připravit. Také veřejnost, sponzoři i média vidí, 
co v České republice s dětmi umíme, co všechno 
dokážeme.“

Jana Heřmanová, 
ředitelka Odboru pro mládeže MŠMT

„Chceme ukázat, že tu existuje obrovská skupina 
dobrovolníků – jedná se řádově o dvacet šest tisíc 
dobrovolníků – kteří se pravidelně věnují volnoča-
sovým aktivitám, práci s dětmi a s mládeží. Snaží-
me se rodičům nabídnout možnost, aby jejich děti 
mohly smysluplně trávit volný čas, a upozorňuje-

me na to, že nevzděláváme děti v jedné konkrétní 
aktivitě s cílem, aby se v ní staly dokonalé, ale že 
se snažíme rozvíjet komplexní osobnost. Snažíme 
se o to, aby z dětí vyrostli odpovědní, šťastní a cí-
levědomí občané, kteří budou při svém rozhodo-
vání myslet nejen na své dobro, ale i na dobro lidí 
okolo sebe.“

Aleš Sedláček, 
předseda České rady dětí a mládeže 

„Hledali jsme projekt, který už má nějakou tradici, 
který je věrohodný a který považujeme za smys-
luplný. Proto jsme se domluvili právě s Bambiriá-
dou, protože se nám hodně líbí, jak je organizova-
ná, jak probíhá. A zároveň pro nás bylo důležité, 
aby se jednalo o projekt, který je celorepublikový, 
protože i my působíme v celé České republice.“

vedoucí marketingu a PR 
Pojišťovny České spořitelny Světla Košková

štábu AČR. Letošní akce rozvi-
nula loňský pilotní projekt: Gym-
názium v Podujevu tak obdrželo 
darem 20 počítačů, anglických 
a francouzských knih a – stejně 
jako ZŠ v Šajkovaci – i jiné učební 
pomůcky. „Pro mě je velmi důleži-
tým motivem to, že děti, které nežijí 
v příliš dobrých podmínkách, mají 
obrovskou chuť se učit,“ vysvětlil 
Tomáš Liška, proč se jeho fi rma 
rozhodla k účasti na dobročinném 
projektu ČRDM. Spolu s Alešem 
Sedláčkem přitom ocenil vnímavý 
přístup našich vojáků, bez jejichž 
profesionálně logisticky zvládnuté 
pomoci by akce tohoto typu ne-
mohla být vůbec realizována.

 Téma letošního ročníku zaujalo 
1. náměstkyni pražského primáto-
ra Marii Kousalíkovou. Upozornila, 
že v hlavním městě t. č. zasedá 
evropská asociace pedagogů za-
bývajících se právě sférou volného 
času. „Přijedou sem zástupci šest-
nácti evropských a tří mimoevrop-
ských států a budou jednat o tom, 
jak dál v této oblasti. Jsem ráda 
a hrdá na to, že Praha může na-
bídnout dost informací a podnětů,“ 
podotkla v kontextu celorepubliko-
vé Bambiriády Marie Kousalíková. 
Účastníci sympozia zařadili Bam-
biriádu do svého programu. 

S pozdravným poselstvím vy-
stoupila rovněž Tereza Sanjuan 
ze Zastoupení Evropské komise 
v ČR. Akci, jíž tato organizace 
čtvrtým rokem podporuje, přitom 
označila za unikátní. Zahajovací 
defi lé řečníků na bambiriádním 
„Kulaťáku“ uzavřeli předseda 
představenstva a generální ředitel 
Pojišťovny České spořitelny Petr 
Zapletal a starosta MČ Praha 6 
Tomáš Chalupa. 

tisková zpráva ČRDM
foto Radka Páleníková

Bývalá předsedkyně ČRDM 
Jana Vohralíková

Zástupci ČRDM vítají 
Terezu Sanjuan ze Zastoupení 
Evropské komise v ČR

1. náměstkyně pražského primátora 
Marie Kousalíková
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 Bambiriádní zoom Marka Krajčiho
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 Centrální mozek pražské Bambiriády
Může se zdát úsměvné, že mo-

derní dítě potřebuje průvodce vol-
ným časem, ale když těch nabí-
dek a možností je tolik, že i osví-
cení rodiče, kteří samozřejmě 
dbají o to, aby při výběru respek-
tovali zájmy a osobnost dítěte, se 
můžou u hledání „zapotit“.  

Pro principy správného výběru 
může být nápomocné Devatero 
České rady dětí a mládeže, 
které je k dispozici např. na:
http://www.crdm.cz/download/
dokumenty/Devatero_rad_
CRDM.pdf. Vyzbrojeni těmito 
znalostmi mohou začít pátrat po 
informacích, kterých je kolem nás 
někdy až příliš. Proto je dobré 
podpořit hledání vlastní zkuše-
ností a zajít se podívat na Bam-
biriádu, kde jsou na živo k vidění 
a posouzení „průvodci volným 
časem“. Zážitky a zkušenosti 
z Bambiriády, zejména osobní 
kontakt s dobrovolníky (vedou-
cími) ze sdružení dětí a mládeže 
svou váhu jistě mají. 

A kromě samotné Bambiriády 
pro rok 2010 připravila ČRDM 
ještě nový projekt: internetovou 
databázi www.kamchodit.cz. 

návštěvníci pražské Bambiriá-
dy vyzkoušet novou databázi na 
vlastní kůži, a to doslova, jelikož 
měli k dispozici dotykovou inter-
aktivní tabuli. Někteří přišli jen 
proto, aby si vyzkoušeli, že mají 
povědomí o tom, kdo v jejich okolí 
volnočasové aktivity nabízí, nebo 
si najít vlastní organizaci. Jelikož 
se může stát, že konkrétní místo 
ještě není např. v menších měs-
tech zaneseno, jistě je příjemnou 
zprávou, že lze do databáze ne-
komplikovaným způsobem také 
přidávat. Během Bambiriády tak 
přibylo na místě několik záznamů 
z Ústí nad Labem.

Samozřejmě si jiní rodiče s dět-
mi na obrazovce leckdy překva-
pivě uvědomili, že skoro u nosu 
např. nějaký oddíl s klubovnou 
mají. Potěšilo nás, když si pak 
zapsali internetovou adresu data-
báze do mobilu nebo notýsku, že 
si ji pořádně projdou ještě doma, 
až nebude tolik shonu.  

Ovládání je intuitivní i pro děti 
či uživatele s menší znalostí světa 
internetu, jako můžou být praro-
diče. Jaká funkce se ukázala bě-
hem hledání na pražské Bambiri-
ádě jako užitečná? Nebyla určitě 
jen jedna, ale při zadávání adresy 
menším chlapcem se ukázalo, že 
systém vyhledá správnou lokali-
tu, i když ji napíšete s pravopis-
nou chybou :-)

Takže vzhůru za hledáním po 
„průvodcích volného času“… 
Prázdniny jako hlavní období pro 
mimoškolní výchovu prostřednic-
tvím pestrých zážitků a vlastních 
aktivit  dětí a mládeže jsou už tu.

Michaela Přílepková, 
ředitelka Kanceláře ČRDM

foto Marek Krajči

Ukazuje místa po České repub-
lice, kam se dá ve volném čase 
chodit, od mateřských center 
a veřejných sportovišť, po velké 
množství kluboven občanských 
sdružení nebo domů dětí a mlá-
deže a dalších. Stačí zadat adresu 
(ulici, čtvrť) a zobrazí se značky, 
které jsou pojaté jako barevné 
piktogramy.

Na základě několikaleté zku-
šenosti s  projektem Bambibod, 
který byl předchůdcem nového 
projektu, je obsah databáze méně 
poplatný změnám a problémům 
s aktualizací. Konkrétní týdenní 
či ročních programy v něm proto 
uživatel nenajde, ale k místu se 
vždy váže kontakt, na kterém si 
aktuální informace vyžádá a do-
stane je čerstvé. 

Ve dnech 20.–23. 5. si mohli 

Bambiriáda 2010 proběhla 
pod mottem 

„Tvůj průvodce volným 
časem“.
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„To se sem nikdy nemůže vejít!“ Jsem zoufalá. 
Prostor pro naši expozici vypadá úplně jinak, než 
jak jsme s ním počítali. Bezradně stojím uprostřed 
nebezpečně malého travnatého placu a pomalu 
propadám panice, vždyť začínáme už zítra! „Ale ne, 
podívej, to pude…“ A taky že jo. Za vydatného smí-
chu, klení a hlavně neustávajícího deště nám pod 
rukama pomalu roste pionýrská expozice na praž-
ské Bambiriádě. 

Hned první den ráno se málem rozpláču. Dojetím. 
Těsně před tím, než se otevřou brány pro veřejnost, 
přijde do naší expozice zrzavý klučina a dobře deset 
minut nás chválí: „Jéé, pionýři, to já se pokochám. 
Vy to máte vždycky tak vymakaný, to je naprosto 
neuvěřitelný, naši se jako snažej, ale tohle, to je 
prostě něco. Vy to máte fakt pro ty děcka, každej 
rok skvělej nápad, to je prostě suprový! Loni jste to 
měli taky tak nádherný a vymakaný…“

Kdo byl ten nadšený fanoušek? Byl to skaut, člen 
SOS, která celou Bambiriádu zajišťovala po bez-
pečnostní stránce. Rozhlédla jsem se okolo a viděla 
všude totéž: stánek, nástěnky, letáčky, balónky a lí-
zátka. Pak jsem se podívala do naší expozice a bylo 
mi jasné, že všechno půjde hladce.

Za celé čtyři dny jsme se ani na moment neza-
stavili, neustále jsme měli plno. Některé maminky 
k nám chodily najisto: „Jéé, pionýři, vy máte zase 
pro děti ty soutěže, že jo?“ Dětičky se vyřádily na 
deskovkách, rukodělkách, lanových aktivitách, ve 
střelnici a v týpku, a rodiče si mezitím přečetli něco 
o našich ideálech a Opravdu dobrém táboře. To je 
vůbec báječná kampaň. Když přišli rodiče-skeptici 
(„no Pionýr, to my víme svoje“), dostali letáček ODT. 
Žádné vnucování našich oddílů, jen rady, jak vy-
brat tábor. Výsledek? Nadšený rodič se probírá naší 
nabídkou táborů, sám si bere portfolio o Pionýru 

 Bambiriádní chemie
Vysoká  škola chemicko-technologická v Praze 

otevírá každému studentovi možnosti zapojit se do 
vědeckých projektů dle vlastního výběru a umožňu-
je zahraniční stáže. 

Letos tato škola poskytla bezplatně prostor na 
Vítězném náměstí, a proto na Bambiriádě nesmí 
chybět její účast. 

Měli byste si vyzkoušet pokus se suchým ledem, 
prohlédnout si pod mikroskopem, jaké plísně na-
padají vaše ovoce, zeleninu nebo třeba chléb. Také 
pokus s tajným inkoustem návštěvníky prezentač-
ního stanu VŠCHT rozhodně zaujme. Největším 
překvapením je ovšem zjištění, že černá fi xa vůbec 
není černá! Malé děti, které se přece jenom o poku-
sy ještě moc nezajímají, tu mají za úkol namalovat 
obrázek na téma „Život a chemie“. A kdo má zájem, 
odnese si odtud balónek naplněný heliem.

Mediastan
foto Radka Páleníková

a vysílá své dítko na soutěže v expozici. Program, 
který jsme pro děti připravily, musel být opravdu 
lákavý, protože mnohé z nich neváhaly opustit pro-
stor Bambiriády a vydat se na den otevřených dveří 
v dálavské klubovně hned za rohem.

O naši expozici ale jevily zájem i média a význam-
né osobnosti. Dětská tisková agentura s námi přišla 
udělat rozhovor; za velkého focení a mávání nás 
navštívil primátor Pavel Bém. Jako pravý skaut nám 
na pozdrav podal levou ruku. Největší radost mi ale 
udělala manželka jeho excelence bulharského vel-
vyslance, která přišla takzvaně inkognito. Potom, 
co si se svým synem prošla celou expozici, se nám 
do infostánku přišla představit. Potřásla mi rukou 
a nadšeně vyprávěla, jak si to u nás její syn parádně 
užil.

Možná, že pro jednotlivé skupiny, které nám 
s Bambiriádou pomáhaly, z toho žádné nové děti do 
oddílu nebudou. Ale jako sdružení jsme si udělali 
takovou reklamu, že už snad brzo nebudeme muset 
čelit otázkám typu „Pionýr, a to ještě existuje?“
Závěrem zbývá jen poděkovat všem, kteří letos po-
mohli a doufat, že příští rok bude ještě o něco lepší!

Hanka „Popelka“ Farkačová, Pionýr
foto Radka Páleníková

 Pot, smích a slzy 
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U příležitos-
ti Bambiriády 
2010 se Česká 
rada dětí a mlá-
deže (ČRDM) roz-
hodla společně 
s partnery zor-

ganizovat humanitární sbírku 
pro kosovské děti a mladé lidi, 
a navázat tak na obdobnou 
událost z loňska. Díky vstříc-
nosti Armády České republiky, 
jež zajistila dopravu, jsme opět 
mohli osobně předat dar jeho 
příjemcům, tentokrát gymná-
ziu v kosovském městě Poduje-
vo. 

Letos se podařilo předání zor-
ganizovat ještě před konáním sa-
motné Bambiriády, takže v úterý 
4. května 2010 dosedlo na priš-
tinské letiště vojenské dopravní 
letadlo nesoucí kromě asi 25 čes-
kých vojáků i naši čtyřčlennou 
delegaci (tři pracovníci ČRDM 
a zástupkyně dárcovské fi rmy 
Offi ce-centrum) a 350 kilogramů 
vážící humanitární dar. Do Koso-
va jsme vezli 20 počítačů, velké 
množství školních a sportovních 
pomůcek, knížek a učebnic ang-
ličtiny v celkové hodnotě více než 
160 000 korun. Největším dílem 
přispěla fi rma Offi ce-centrum, jež 
věnovala počítače. Bez účasti této 
fi rmy by totiž humanitární pomoc 

byla mnohem skromnější. Dále 
se do sbírky zapojila Česká rada 
dětí a mládeže, Rada dětí a mlá-
deže kraje Vysočina, RADAMOK 
– Rada dětí a mládeže Moravsko-
slezského kraje, Středočeská kraj-
ská organizace Pionýra, Salesi-
ánské hnutí mládeže, Zastoupení 
Evropské komise v ČR, Pojišťovna 
České spořitelny a rovněž indivi-
duální dárci. 

Z letiště se náš autobus vydal 

v koloně za doprovodu vojenské 
policie na základnu 16. kontin-
gentu AČR v silách KFOR v obci 
Šajkovac, kde nás po příjezdu 
a nezbytné instruktáži o minovém 
nebezpečí krátce provedli. Druhý 
den ráno jsme se sešli na „bojové“ 
poradě s velitelem kontingentu, 
abychom doladili detaily našeho 
hlavního programu, jímž bylo 
předání humanitárního daru 
gymnáziu Alexandera Xhuvani-
ho v Podujevu. Tato škola patří 
k nejlepším v regionu a navště-
vují ji téměř dva tisíce dětí, i když 
její kapacita je několikanásobně 
menší. Ve škole se na příchod 
české delegace náležitě připravili, 
už před vchodem nás očekával 
potlesk a nadšené pokřikování 
studentů. 

Ofi ciální předání daru proběhlo 
ve školní knihovně, kde nás uví-
tal ředitel gymnázia Naim Falihu, 

 ČRDM pokračuje v pomoci kosovské mládeži

Ve třídách sedí děti v lavici běžně po třech

Studenti pro nás přichystali bouřlivé uvítání

Neformální posezení s vedením 
školy a studenty
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jeho zástupkyně paní Fati a asi 
třicet vybraných nejlepších stu-
dentů školy. Ve svém projevu pan 
ředitel srdečně poděkoval za dar, 
který vnímá jako naši investici 
do budoucnosti dětí i Kosova. 
V následném proslovu za předá-
vající stranu projektová manažer-
ka Bambiriády Blanka Lišková 
vyzdvihla dlouhodobou spoluprá-
ci Armády ČR a České rady dětí 
a mládeže na tomto projektu i při 
humanitární pomoci a poděkova-
la příslušníkům 16. kontingentu 
za práci na uskutečnění této po-
moci. 

Poté následovala diskuse české 
delegace se studenty, do níž se 
kromě zástupců ČRDM a fi rmy 
Offi ce-centrum zapojili též přítom-
ní zástupci Armády ČR a českého 
velvyslanectví v Kosovu. 

Děti se mimo jiné ptaly na náš 
názor na Kosovo, ale též i na mož-
nosti studia v České republice. 
Nás na oplátku zajímalo, jak tráví 
svůj volný čas. Dozvěděli jsme 
se, že systém práce s mládeží ve 
sdruženích, jak ho známe u nás, 
v Kosovu nefunguje: takových 
organizací je tam velmi málo a dě-
ti svůj volný čas většinou tráví 
doma. 

Následně nás vedení školy pro-
vedlo po budově. Nejprve jsme 
navštívili počítačovou učebnu. 
V ní se momentálně nacházelo 
pouze dvanáct funkčních, ale 

zastaralých počítačů, přičemž 
běžně sloužil jeden počítač i třem 
studentům. Nové počítače z hu-
manitárního daru byli proto velmi 
vděčně přijaty, jelikož výrazně 
zlepší možnosti školy ve vzdělá-
vání v tomto důležitém oboru. 
Podívali jsme se ještě do dalších 
tříd, i k maturantům. Navzdory 
skromným podmínkám bylo vidět, 
že děti škola baví a zajímají se 
o studium, mnoho z nich by rádo 
pokračovalo na univerzitě v Priš-
tině. Z gymnázia jsme odcházeli 
pozitivně naladěni a s přesvěd-
čením, že humanitární pomoc 
dorazila na správné místo, kde ji 
náležitě využijí. 

Méně pozitivní pocity jsme za-
žívali při odpolední návštěvě zá-
kladní školy v obci Šajkovac. Tam 
totiž vloni směrovala humanitární 
sbírka pořádaná ČRDM, a i když 
našla své využití, trochu nás 
mrzelo, že ve škole nebyl patrný 
nějaký viditelný pokrok a je stále 
v docela zanedbaném stavu. Nic-
méně žáci i vedení byli potěšeni 
a vděčni za pár krabic se sešity 
a psacími potřebami, které jim 
také letos věnovala fi rma Offi ce-
-centrum. 

Po zbytek našeho pobytu v Ko-
sovu se nám věnovali příslušníci 

styčného monitorovacího týmu 
16. kontingentu AČR, se kterými 
jsme se zajeli podívat k blízkému 
Batlavskému jezeru i k srbsko-
-kosovským hranicím. Z Kosova 
jsme odlétali ve čtvrtek 6. května 
v poledne. 

Závěrem bychom rádi podě-
kovali Armádě České republiky 
a příslušníkům jejího 16. kontin-
gentu v silách KFOR za dopravu, 
za to, že nám umožnili osobně 
předat humanitární dar, i za pří-
jemný lidský přístup během naše-
ho pobytu v Kosovu. 

Naše poděkování si samozřejmě 
zaslouží hlavně všichni partneři, 
kteří ke sbírce přispěli a ukázali 
tak, že stále existují lidé ochotní 
pomoci jiným. 

Marek Krajči,
zahraniční sekretář ČRDM

foto autor

Gymnázium Alexandera Xhuvaniho 
v  Podujevu

Přestřihnutím ozdobné pásky 
převzali zástupci gymnázia dar

 Humanitární dar

Pohled na okolní krajinu z vojenské základny Šajkovac
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Tak jsme se opět po roce sešli na naší Bambiriádě. 
Letos jsme byli tak trochu zvědaví, jak se vše vejde 
na Dejvické náměstí, protože minulé Bambiriády 
probíhaly na jiných místech. Myšlenky se honily 
hlavou, jaké to bude letos? Bude zas chodit tolik 
dětí? Budeme stíhat si s každým udělat jeho vlast-
ní výrobek? Ve čtvrtek dopoledne se ale naše oba-
vy rozplynuly v hezký pocit plný radosti z toho, když 
jsme viděli dětské obličejíčky, jak si s úsměvem na 
tváři plné fantazie malují svoje vlastní škrabošky. 
Holčičky spíše dávaly přednost navlékáváním korál-
ků a nejen ony, leckdy se se zájmem přidaly i jejich 

 Duha Tangram na Kulaťáku

Bambiriáda očima dobrovolnice z Ruska
Bambiriáda je čtyřdenní událost, která kouzlí radost a úsměvy na 

dětských tvářích. Pro mě zařizování začalo již jeden den před ofi ciálním 

zahájením. Společně s ostatními členy kanceláře Duhy, jsme přinášeli nej-

různější věci do našeho stánku. Počasí nestálo za nic, pršelo a byla zima. 

Měla jsem obavy, že pokud takové počasí bude trvat po celou dobu Bambi-

riády, nikdo nepřijde. Ale díky bohu jsme měli v příštích dnech více štěstí. 

První dva dny jsme pomáhali dužině s malováním masek a výrobou ma-

ličkostí z korálků. Samozřejmě jsem si také udělala svou masku a náušni-

ce. Zbylé dva dny jsme s dětmi hráli stolní hry. Osobně to pro mě nebylo 

nic jednoduchého, protože nemluvím ještě dobře česky. Při práci s korálky 

pro mě bylo jednoduché vysvětlit, co mají děti dělat, ale pravidla stolních 

her jsem už vysvětlit nedokázala. Tyto dny jsem se učila já od dětí. 

Podle mého názoru, Bambiriáda je báječná akce pro děti a jejich rodiče. 

Je to velmi milé, že mohou společně přijít a zkusit různé věci, hrát hry, malovat, bavit se. A pokud něco 

děti zaujme, mohou v této aktivitě dále pokračovat v různých sdruženích v Praze. Bambiriáda je velmi 

užitečná i pro rodiče. Mohou se naučit různé zajímavé hry a postupy a získat nápady, jak rozvíjet děti. 

Mimochodem, když jsme korálkovali, některé maminky byly více aktivní než jejich děti, což mi přišlo 

opravdu vtipné :).
Darina Stěpanova, Nižnij Novgorod, Rusko

V současné době pracuje v kanceláři Duhy jako dobrovolník projektu 

Evropské dobrovolné služby (EVS)

maminky. Celý program doprovázely rozmanité dět-
ské skupiny se svým vystoupením, které celé Bam-
biriádě dodaly příjemnou atmosféru. Také dobrovol-
níci z kanceláře Duhy byli prima.

Měli jsme možnost navštívit další stánky, kde se 
prezentovala ostatní nezisková sdružení pro děti 
a mládež. Navzájem jsme si vyměnili zkušenosti 
a informace.

A co to přineslo nám? ...Dobrý pocit a moc hezkou 
náladu. Byly to dny strávené v příjemném prostředí, 
mezi prima lidmi.

Tak ahoj,  Bambiriádo, za rok opět na shledanou!
Tereza Hartmanová, Duha

foto archiv sdružení
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Bambiriádu na dejvickém „Ku-
laťáku“ navštívilo hned několik 
zajímavých osobností. 

V tiskovém centru proběhla 
beseda s pražským primátorem 
MUDr. Pavlem Bémem a poslan-
cem Ing. Petrem Bratským. Pri-
mátor Prahy vyprávěl o své cestě 
na Mount Everest, oba dva pak 
o svých skautských letech a o dů-
ležitosti všestranné sportovní vý-
chovy dnešní mládeže. Odměnou 
za jejich návštěvu na Bambiriádě 
dostali úžasné „jedlé“ kytice plné 
voňavých klobás.

O zvídavé dotazy z řad bam-
biriádníků nebyla nouze také 
při setkání u „kulatého stolu“ 

s PhDr. Zdeňkem Míkou, CSc., 
předním znalcem dějin Prahy 
a dlouholetým ředitelem Muzea 
hlavního města. Jeho vyprávění 
bylo velmi zajímavé. Hovořilo se 
například o pražských poutích, 
hlavně tedy o Matějské a jejích 
přesunech, o naštěstí nedokonče-
né asanaci Prahy a hlavně o stylu 
zábavy společnosti v 19. století.

Pražskou Bambiriádu poctil 
svou návštěvou také Juan Braun, 
česko-argentinský novinář, spiso-

Juan Braun

 Známé tváře u „kulatého stolu“ na Kulaťáku
vatel, šaman a dobrodruh. Rodák 
z Brna pobýval a pracoval v asi 
padesáti zemích světa a nyní již 
několik let žije v Praze. Povídání 
o jeho dobrodružstvích a život-
ních zkušenostech bylo velmi 
poutavé a někdy až neuvěřitelné. 
Škála témat příběhů byla velmi 
široká, jeho vysokoškolským stu-
diem v USA počínaje a skákáním 
na krokodýly a zasvěcením do ša-
manských rituálů na Haiti konče. 

Na pražské Bambiriádě k dětem 
promluvili také slavní olympionici 
– běžkyně na lyžích Kateřina Neu-
mannová a diskař Imrich Bugár.

Mediastan a redakce
foto Radka Páleníková

Poděkování
Pražská Bambiriáda se letos odehrávala na velkém travnatém prostranství nedaleko dejvického kam-
pusu, v místě příjemném, bezpečném a dopravně velmi dobře dostupném. Organizátorům to umožnil 
velkorysý přístup majitele zmíněného pozemku, jímž je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. 
Česká rada dětí a mládeže jí touto cestou děkuje za to, že na zmíněném pozemku mohla čtyřdenní akce 
proběhnout, aniž by si VŠCHT účtovala za pronájem těchto svých prostor byť jednu jedinou korunu.

Petr Bratský
Pavel Bém

Zdeněk Míka

Imrich Bugár

Kateřina Neumannová
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K tisícům rozdaných vstupe-
nek přibývají stále další. 

K deseti místům po celé ČR, kde 
ve čtvrtek 20. května otevřela své 
brány Bambiriáda 2010, se v pá-
tek připojilo dalších šest. S výjim-
kou Frýdku-Místku, kde organi-
zátoři kvůli zaplavenému areálu 
přesunuli akci na 28. a 29.  kvě-
ten, se tak 12. ročník známé 
přehlídky činnosti sdružení za-
měřených na volnočasové aktivity 
dětí a mládeže koná podle plánu. 
To znamená ve 13 bambiriádních 
městech a třech jejich pobočkách. 
K prvním tisícům lístků – volných 
vstupenek, které návštěvníkům 
zdarma rozdávají obětaví dobro-
volníci – tak postupně přibývají 
další.

Kupříkladu v Chrudimi pře-
sáhl počet návštěvníků jen za 
čtvrtek 2 200, v Náchodě 1 300, 
Praha jich ohlásila 5 200. Počasí 
nicméně akci zatím všude příliš 
nepřálo: Třeba v Rychnově nad 
Kněžnou pořadatelé po zvážení 
všech okolností přistoupili k tzv. 
mokré variantě. Letošní Bambi-
riáda se tam podle Josefa Solára 
z přípravného štábu přesunula do 
prostor místního společenského 
centra.

V Chomutově v pátek drobně 
pršelo a foukal vítr, i tak ale or-
ganizátoři přivítali první zájemce 
o místní bambiriádní menu. Na-
jdete tu pravý skautský tábor, 
kde si můžete mj. prověřit svoji 
zručnost při vázání uzlů, nebo 
indiánská tee-pee, která postavili 
chomutovští pionýři. 

V Chrudimi představilo svoji 
činnost na 30 organizací z Par-
dubického kraje, které pracují 

s mládeží. Děti si tak mohly vy-
zkoušet jízdu na kajaku, zdolává-
ní lanových překážek, airsoftové 
hry, deskové hry či skákání na 
skákacím hradu a trampolíně.

Třinec, náležející k „bambiriád-
ním pobočkám“ ostravské akce, 
rovněž zahájil svůj program pro 
veřejnost v pátek. Bambiriáda 
coby Tvůj průvodce volným 
časem ukazuje různorodé akti-
vity, které mohou zájemci zažít 
v dětských sdruženích – ať už 
v klubovně, na řece, v horách 
nebo u táborového ohně. Hrály se 
tam stolní hry, řešily se hlavola-
my, střílelo se z luku, foukačky 
nebo praku. I tak páteční soutěže, 
uzpůsobené pro školní družstva, 
nabídly jen malý zlomek toho, co 
všechno mohou děti zažít ve spol-
cích, jako jsou Royal Rangers, 
Klub Pathfi nder, Asociace TOM 
a jiné. Pořadatelé přišli také s fo-
tografi ckou výstavou na téma Co 
se mi libí a co nelíbí na Třinci; se-
šlo se na ní přes 70 snímků, nad 
nimiž bylo možné pak diskutovat 
u „kulatého stolu“. 

I když v drtivé většině měst 

jejich představitelé Bambiriádu 
vítají a snaží se jí vycházet vstříc, 
někde se vyskytly i problémy. 
Rozčarování nad přístupem pří-
bramské radnice neskrývají or-
ganizátoři středočeské akce. Po 
zjištění, s jakým „pódiem“ pro 
bambiriádní vystoupení se mají 
spokojit, rozhodli se sestavené 
lešení hned ráno rozebrat a využít 
raději kamenného jeviště, jež se 
v areálu Nového Rybníka nachází. 
„Tímto velice ,děkujeme‘ městu 
a technickým službám za tuto ve-
likou podporu při konání největší 
prezentační akce pro děti!“ píší 
pořadatelé Bambiriády ve Stře-
dočeském kraji na bambiriádním 
webu. 

Pražskou akci v pátek navštívil 
primátor Pavel Bém, pod jehož 
patronací se Bambiriáda v hlav-
ním městě koná. Společně s po-
slancem Petrem Bratským pobe-
sedoval se studenty z Národního 
parlamentu dětí a mládeže a pak 
navštívili stánky některých sdru-
žení. 

tisková zpráva ČRDM
foto Radka Páleníková

 Bambiriáda 2010 se rozběhla, jak měla
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České Budějovice 
Na Bambiriádě prezentovaly 

svůj program kupříkladu sdru-
žení Pionýr, 1. středisko Zálesák, 
Taneční a westernová skupina 
Desperado, sdružení pro netra-
diční formy pobytu v přírodě 
AZIMUT, Česká tábornická unie, 
M-tes, Pohodáři, rodinné cent-
rum Rozárka, Koníček, Centrum 
ekologické a globální výchovy 
Cassiopea, Salesiánské středisko 
mládeže, Armáda ČR a další. Ná-
vštěvníci mohli navštívit expozici 
společnosti E.ON ČR, a.s. a jejich 
Energy Track, zaskákat si na 
trampolíně či si vyzkoušet malo-
vání na obličej „Nejvíce se nám 
líbila trampolína a vojáci,“ svěřily 
se dvě účastnice nedělní Bambi-
riády. 

zdroj: RADAMBUK – Rada dětí 
a mládeže Jihočeského kraje

Chomutov
Všichni stálí partneři přišli a po-
stavili prezentační stánky, skauti 
a pionýři dokonce celé tábory. 
Návštěvníkům se velmi líbilo 
například vystoupení střediska 
bojových sportů Tiger Relax Club 
a taneční školy „Stardance“ Cho-
mutov. Mohli si také prohlédnout 
a vyzkoušet požární techniku dob-
rovolných hasičů nebo opravdové 
protiletadlové dělo Klubu vojenské 
historie Sever-Nord. Nejpočetnější 
byly asi nejspíš taneční kreace, 
k vidění tu bylo třeba i vystoupení 
dramatického kroužku z místního 
domu dětí a mládeže.

zdroj: Ondřej Merta,
štáb chomutovské Bambiriády

 Pohlednice z bambiriádních měst
Havířov 

V pátek 14. 5. to vypadalo ješ-
tě slibně: Na pódiu se představí 
26 tanečních klubů, škol, stře-
disek volného času i hudebních 
skupin a svou činnost bude pre-
zentovat 25 neziskových organiza-
cí... Ovšem počasí zmařilo všech-
ny plány. V pondělí vypadala 
plocha areálu městské sportovní 
haly jako rybník. Nezbylo, než se 
rychle rozhodnout a změnit celý 
program. Organizátoři byli nuceni 
přistoupit na zkrácenou variantu 
programu, jelikož hrozilo zrušení 
oblíbených „Her bez hranic“, do 
kterých se letos přihlásilo 13 zá-
kladních a 14 mateřských škol. 

Razantním způsobem museli 
zrušit pódiová vystoupení, odvolat 
doprovodný program na Těrlické 
přehradě a celou akci přestěhovat 
do městské haly. Přes všechna 
úskalí, která letos připravila pří-
roda, se jim podařilo přizpůsobit 
program situaci a hala byla plná 
až prasknutí. Ve velké hale pro-
bíhaly „Hry bez hranic“ a v malé 
hale, šatnách a foyer prezentovalo 
svou činnost 22 organizací a škol. 
Díky toleranci a dobré spolupráci 
opět Bambiriáda splnila svůj účel 
a ukázala nové možnosti využití 
volnočasových aktivit pro děti a 
mládež. 

zdroj: www.bamabiriada.cz

Zábřeh na Moravě
Čas na přípravy utekl jako voda 

a najednou to bylo tady! 
Pro zájemce, nejen ty dětské, 

jsme připravili opravdu duhový 
program. Vybrat si mohli mezi 
„skákáním“ po tanečních podlož-
kách od DDR.cz, nebo skákání 
v pytli a následným házením 
duhových barev na prostěradlo. 
Pro čekající rodiče byla připra-
vena projekce videí a fotek z na-
šich oddílových akcí a vždy někdo 
z vedení oddílu, kdo odpovídal na 
všelijaké zvídavé otázky. 

A co nám akce přinesla? 
Minimálně dlouho nezapome-

nutelný víkend – a pokud budou 
nadšené děti dostatečně přesvěd-
čivé u rodičů, tak i několik no-
vých táborníků. 

za dužinu Duha Křišťál Lutín 
– Petr „Hryzal“ Doseděl

foto archiv Bambiriády Chomutov
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V pátek 21. května jsem se vypravil do Moravsko-
slezského kraje na návštěvu místních Bambiriád. 
Dlouho jsem přemýšlel, jaký dopravní prostředek 
mám – vzhledem k počasí posledních dní – zvolit. 
Nakonec vyhrála čistá zvědavost a rozhodl jsem se 
cestovat Pendolinem. Čas odjezdu 05:26 z Prahy 
nebyl sice na první pohled příliš vábný, ale nebyla 
jiná možnost, a tak jsem kolem čtvrté hodiny ran-
ní  musel směle vstát. Cesta uběhla vcelku rychle 
a před osmou jsem již měl možnost sledovat z vlaku 
tu spoušť, kterou tam za těch několik dní voda na-
páchala. Kolem kolejiště bylo v polích mnoho jezer 
a jezírek, každý potůček či říčka se vlivem deště sta-
ly rozbouřenými vodami. Nic z toho ovšem neubralo 
na elánu „našim Moravákům“ s přípravami jejich 
Bambiriád.

První zastávka byla přímo v Ostravě, kde se 
Bambiriáda konala v Bělském lese. Pěkný areál, 
propůjčený Ostravskými městskými lesy, nabízel 
velké prostranství pro všemožné aktivity. Jako štáb 

posloužila ekologická základna místních lesáků. Ač 
byla půda doslova nacucaná vodou, tak organizátoři 
„kmitali“ sem tam a připravovali se na ofi ciální za-
hájení akce. Občas vykouklo sluníčko, a  vyloudilo 
tím nemalý úsměv na rtech organizátorů. 

S Mojmírem Nováčkem jsme prošli celý areál 
a navštívili jsme téměř všechna stanoviště. Skauti 
tu vztyčili horolezeckou stěnu, tomíci skládali obří 
mapy na zemi, pionýři vytvořili iluzi hvězdných vá-
lek, a tak před jejich stánkem probíhaly neustále 
vesmírné boje. Zástupci Pojišťovny České spořitelny 
tam měli připravenou trampolínu, což slibovalo vel-
kou zábavu; k vidění byly také stánky republikové 
policie, AVZO ČR, místních domů dětí a mládeže 
a středisek volného času, hasičů, Royal Rangers 
nebo také členové SKaKS Dakota s obrovským 
množstvím víček z PET lahví a také velkou výstavu 

Povodeň, která se v bambiriádním týdnu prohnala Moravskoslezským krajem, zanechala stopy 
všude. Také na nově vybraném místě Bambiriády v Ostravě, kterou jsme umístili v letošním roce do 
klidové zóny města – Bělského lesa, kde se nachází také výukové zařízení Ostravských městských 
lesů – Lesní škola. 

Plocha pro Bambiriádu byla dostatečně zatravněná, místy se zpevněnými plochami. Týdenní deště ale 
rozmáčely terén natolik, že po pátečním půldni, kdy se Bambiriádou prohnaly školní třídy, změnily se 
trávníky na rozblácené oraniště. Ale ani to nás nezlomilo, program pokračuje dál a všichni bojují s tímto 
„nadělením“. A když se zdálo, že bláto trochu vysychá, krátké přeháňky je zase podpořily. I přes tyto těžké 
podmínky Bambiriáda proběhla v původním rozsahu se všemi přihlášenými vystavovateli. Novinkou letošní 
Bambiriády byl parní zahradní vláček, který na krátké dráze vozil především ty nejmenší. Škoda, že byl jen 
v pátek, příště se máme na co těšit. Modelová železnice ale táhla malé i velké kluky po celý víkend, bahnu 
se dalo na chvíli utéci do výšin lezecké věže nebo vysokých lanových překážek. Na pódiu zaujala především 
rodina Matláškova krásným zpěvem svých dětských členů. Letošní počasí prověřilo naše organizátorské 
schopnosti, ale na stejném místě chceme pořádat Bambiriádu i v dalších letech.

Mojmír Nováček, mluvčí Bambiriády v Ostravě

  Promočené moravskoslezské Bambiriády
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mozaik sestavených z těchto pestrobarevných uzá-
věrů – a jak by také ne, vždyť soutěž ve sběru víček, 
jakož i ve stavbách mozaik organizují. Zahájení se 
odehrálo vzhledem k počasí improvizovaně, takže 
bez mikrofonu. Voda totiž způsobila výpadek elek-
třiny. Organizátoři zareagovali pružně a za několik 
desítek minut už vrčely dva generátory a na pódiu 
se hrálo, zpívalo a tančilo. Musím vzpomenout jed-
noho vystupujícího, byl to tak asi desetiletý kluči-
na ze skupiny MAROD, což znamená MAtláškovic 
RODina: Ten vám na pódiu vystřihnul písničku od 
Karla Gotta a pak ještě jednu známou od skupiny 
Queen – přátelé a kamarádi, musím říct, že byl na-
prosto „boží“…

Další část cesty směřovala do Havířova. Tam se 
Bambiriáda kvůli dešti konala ve sportovní hale, 
hřiště před ní bylo totiž zaplavené vodou. Program 
probíhal ve dvou sálech. Ve velké hale byly Hry 
bez hranic pro místní mateřské a základní školy, 
ve druhém, trochu menším sále pak probíhaly kla-
sické bambiriádní prezentace místních sdružení. Po 
celou dobu v hale početná skupinka dětí bubnovala 
na africké bubny, kolem se proháněli jejich vrstev-
níci na zvláštních koloběžkách, před námi se jeden 
malý Havířovák snažil doběhnout co nejdále na 
gumě, atmosféra byla zkrátka perfektní. Ačkoliv tam 
počasí udělalo své, z organizátorů jsem cítil velmi 
dobrou náladu a nadšení pro věc. Nakonec jsme 
přijali pozvání na místní guláš, pojedli, popovídali, 
popřáli do budoucna lepší počasí a mávali na roz-
loučenou. 

Poslední naší zastávkou byl Třinec, kde Bambi-
riáda probíhala v místním kině a na plácku před 
ním. Poměrně intenzivně se tam prezentovala místní 
knihovna, třinečtí tomíci, dále pak Royal Rangers, 
Klub Pathfi nder, místní DDM. Když jsme do Třince 
dorazili, tak nám počasí poměrně přálo a také se 
před kinem pohybovalo vcelku dost dětí, někteří 
jen tak po svých, někteří na koloběžkách, a jeden 
dokonce na skákacích „sedmimílových“ botách. Na 
sobotní dopoledne měli organizátoři připravené pro-
mítání fi lmového hitu Avatar pro všechny děti, které 
úspěšně prošly bambiriádní trasu a získaly potřeb-
ný počet razítek.Také Třinec na nás dýchl dobrou 
náladou a nadšením pro věc, což vzhledem k počasí  
nejspíš nebylo úplně jednoduché.

Nakonec nás už čekala jen cesta na nádraží a pak 
tři hodiny v Pendolinu, mířícím zpátky do Prahy. 
Cestou jsem měl čas si to vše znovu promítnout 
v hlavě. Počasí dalo místnímu kraji co proto. Klo-
bouk dolů před všemi organizátory za to, že i přes to 
všechno dokázali přece jen připravit pro místní děti 
bezvadný program. Mnoho měsíců příprav, a pak to 
celé spláchne voda... Není to jednoduché, ale přesto 
jste to zvládli. Takže všem Ostravákům, Havířová-
kům, Třinečákům, jakož i ostatním z Moravskoslez-
ského kraje velký dík!

Ondřej Šejtka;
autor je místopředsedou ČRDM

foto Mojmír Nováček a archiv Bambiriády Třinec

Vytopená klubovna 
Po návštěvě ostravské Bambiriády jsme měli již 
dopředu vytyčený další cíl. Byla jím klubovna 
TOM BVÚ v Ostravě-Přívozu. 
Po tom, co jsme v médiích poprvé slyšeli o problé-
mech s velkou vodou na Moravě, napadlo nás, že 
bychom mohli jakožto ČRDM nějak pomoci. Spojili 
jsme se proto ihned s Mojmírem Nováčkem z RA-
DAMOKu (Rada dětí  a mládeže Moravskoslezské-
ho kraje) a ptali se, zda neví o nějakém sdružení, 
jemuž voda vyplavila klubovnu, poničila materiál 
apod. Téměř ihned se ozval, že to snad nejvíce 
odnesli tomíci z Přívozu.
Jejich pěkná klubovna je v malém dolíku a kolem 
spousta kanálů. Voda z řeky a nefunkčnost zpět-
ných klapek u kanalizací způsobily, že se jejich 
klubovna ocitla v malém jezeře. 
Klubovnu jsme navštívili a viděli tu spoušť. Kolem 
„kmitali“ ochotní členové, nosili nábytek, všude 
hučely vysoušeče. Nejvíce bylo postižené jejich 
malé pódium, na kterém každoročně probíhá diva-
delní festival Harryho Moučky. 
Domluvili jsem se proto, že jim poskytneme drob-
ný fi nanční dar na vypořádání následků s velkou 
vodou. Bylo poměrně smutné vidět tu spoušť, co 
nadělala; na druhou stanu ale odhodlání v jejich 
očích bylo nemalé a já věřím, že se jim brzy podaří 
klubovnu opět uvést do původního stavu.

O. Š. 
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 Za Bambiriádou na Moravu

Prezentace sdružení byly pěkné 
a děti i vedoucí na stanovištích 
nadšení a ochotní vše potřebné 
ukázat, vysvětlit. Do parku za-
čalo prosvítat slunce a rozkvetlé 
rododendrony se krásně barvily. 
Vzduchem vířily vůně z dalších 
rozkvetlých květin a keřů. Ideální 
poloha u trati a řeky vymezuje 
odpovídající prostor – bambiri-
ádní areál. Návštěvníci se dají 
přesně spočítat, každý tu dostane 
svou vstupenku. Přijíždí další au-
tobusy dětí, těch školních i těch 
z mateřských školek. Sestavil 

Letos jsem se vypravil na 
Bambiriády na Moravu. Snažím 
se každý rok dorazit jinam, 
abych si udělal představu 
o tom,  jak se které město s po-
řádáním „největší přehlídky 
činnosti dětských a mládež-
nických sdružení“ vyrovná. 
Bambiriáda je celorepubliková 
akce, přesto je v každém koutu 
naší země jiná. Na jednu stra-
nu musíme dbát na to, aby se 
nevytrácela myšlenka i smluv-
ní povinnosti vůči partnerům, 
na druhou stranu vítáme kaž-
dou novou iniciativu, která je 
v duchu podmínek ve smlouvě 
uvedených.

Moje cesta začala v Zábřehu na 
Moravě. Věděl jsem, že zde mají 
krásné nádraží, že je to město 
s hlubokou skautsko-woodcraf-
terskou tradicí, ale nikdy jsem 
tady vlastně nebyl. Z minulých 
let jsem měl ty nejlepší reference. 
V noci pršelo, a tak jsem byl při-
praven na bahno a ponurou at-
mosféru.  Po desáté hodině jsem 
byl na místě. I přesto, že jsem se 
trochu „motal“ a nenarazil jsem 
na žádné značení, byl park, kde 
se akce konala, plný dětí. Nejdříve 
jsem se vmísil do davu. Netrvalo 
to však příliš dlouho a byl jsem 
pořadateli objeven.  Seznámil 
jsem se s panem starostou i dal-
šími význačnými hosty.  

Jana Válová, ředitelka Domu 
dětí a mládeže Krasohled mě pro-
vedla celou Bambiriádiou, jejíž 
zevrubná prohlídka nám trvala 
asi hodinu. Byl jsem nadšený. 
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jsem si krasohled, běžel poslepu 
orientační běh, který organizovali 
hosté z Litvy. Z hlíny jsem pomo-
hl na svět kočce. Mezitím kolem 
„běhal“ raft, pod nímž se krčily 
dětičky–vodáci. 

Příjemný zážitek na začátek 
mého bambiriádního dne.  Ještě 
mě čeká Zlín a Jihlava. 

Díky zácpám v Přerově i v okolí 
Zlína jsem na místo dorazil až 
v odpoledních hodinách. Opět 
jsem měl problém Bambiriádu 
najít. Na náměstí v samém cent-
ru probíhala pódiová vystoupení. 
Areál nebyl oplocený, což kompli-
kovalo situaci s počítáním účast-
níků. Pořadatelé měli náměstí 
jako záložní variantu, kdyby bylo 

v parku bahno, což se také stalo. 
Výhodou polohy v centru měs-
ta byl slušný ohlas na pódium. 
K Bambiriádě se tak totiž dostali 
i lidé, kteří by možná do parku 
ani nepřišli.

Jihlavu do konce dnešního 
programu už nestíhám.  Sehnal 
jsem přespání a druhý den ráno 
jsem vyrazil do údolí k zoologické 
zahradě. 

Kvůli rekonstrukci místního, 
kdysi zřejmě kultovního letního 
kina byla Bambiriáda odsunuta 
až na samotný okraj údolí. Jenže 
tam byl terén zčásti bahnitý, če-
hož se i samotní pořadatelé obá-
vali. Na příjemné atmosféře celé 
akce to ovšem nic neubralo. Jih-
lavské Bambiriádě jsem neměl, 

stejně tak jako té v Zábřehu, co 
vytknout. Mladí rockoví hudeb-
níci křičeli do světa, že mají rádi 
pána. Děti zavěšené na lanech, 
ukázky policejní a vojenské tech-
niky. 

Přesvědčil jsem se, že o kvali-
tě Bambiriády, stejně tak jako 
mnoha jiných věcí, nerozhodují 
v první řadě peníze, ale nadšení 
a ochota lidí udělat něco pro dru-
hé. Mnou navštívená města jsou 
toho důkazem. 

Děkuji všem, kteří se podíleli na 
organizaci takovéto velké a ná-
ročné akce. Je to jedna z mála 
příležitostí, kdy dokážeme v pozi-
tivním smyslu upozornit na to, že 
jsou zde tisíce dobrovolníků, kteří 
pracují ve volném čase s dětmi 
a mládeží – a aktivity, které spo-
lečně vykonávají, jsou bez nad-
sázky zajímavé a pestré.

Aleš Sedláček,
předseda 

České rady dětí a mládeže

foto archiv Bambiriády Jihlava, 
Zlín, Zábřeh 
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 Bambiriáda 2010: volno zvýšilo zájem veřejnosti
S příchodem víkendového vol-

na bylo znát, že zesílil zájem 
veřejnosti o programy dětských 
a mládežnických sdružení, která 
se třetím dnem prezentují v řadě 
měst naší republiky na známé 
akci zvané Bambiriáda. Její dva-
náctý ročník, konaný pod mottem 
Tvůj průvodce volným časem, 
namíchal dětem a jejich rodičům 
koktejl, který nepochybně stojí za 
to ochutnat: Vzduchem létají šip-
ky, kříží se meče šermířů, sviští 
tětivy luků, tryská voda z hasič-
ských proudnic, výskají folklorní 
soubory, točí se hrnčířské kruhy 
a paintballoví střelci zkoušejí svo-
ji mušku. A někde se ještě navíc 
noří do vodní hladiny pádla a ob-
čas dokonce i zafrkají koně… 

O spokojenost malých návštěv-
níků i jejich dospělého doprovodu 
se v bambiriádních areálech sta-
rají tisíce dobrovolníků z mnoha 
desítek nejrůznějších volnočaso-
vých sdružení, domů dětí a mláde-
že i center volného času. U svých 
prezentačních stanů se zájemcům 
o přichystané aktivity – i o „pouhé“ 
informace o jejich celoroční čin-
nosti – věnují dobrovolní hasiči, 
skauti, pionýři, tomíci, debrujáři, 
salesiáni, pathfi ndeři, brontosauři 
a mnozí další. Zvláštní uznání si 
jistě zaslouží ostravští pořadatelé, 
jejichž situaci zkomplikovaly zá-
plavy na severní Moravě. Tamní 
organizátory potěšilo, že i přes 
nepřízeň počasí si již v pátek našli 
cestu na Bambiriádu veřejně činní 
hosté. Během dne přivítali poslan-
kyni Parlamentu ČR Dagmar Mo-

jiných aktivit chůzi na chůdách, 
odlévání stop a vylévání masek, 
ekologické i technologické hříčky, 
airsoftovou mini-střelnici, radio-
amatérskou činnost, hlavolamy, 
vázané stavby či ukázky hasičské-
ho „požárního útoku“. 

Zlínskou akci v pátek večer 
zpestřila působivá ohňová show. 
Sobotní program přivedl na ná-
městí orientální tanečnice, klub 
Sarkander tam předvedl Maka-
renu a Centrum pro rodinu se 
pochlubilo nejmenšími účastníky 
místní Bambiriády ze sdružení 
Sedmikrásek. K magnetům ná-
chodského areálu patřily zážitkové 
hry, rafting, indiánské dovednosti 
nebo létání na laně. 

Na pražský „Kulaťák“ zase od-
poledne zavítal česko-argentinský 
novinář, spisovatel, dobrodruh 
a šaman Juan Braun. Brněnský 
rodák, který žil a pracoval v pěti 
desítkách zemí světa a v posled-
ních letech zakotvil v našem hlav-
ním městě, se zúčastnil besedy 
s mladými lidmi v rámci doprovod-
ných akcí Bambiriády 2010. 

tisková zpráva ČRDM
foto Radka Páleníková

lendovou, vedoucí odboru školství 
Úřadu obvodu Ostrava-Jih Sylvu 
Sládečkovou a Ľubomíra Košíka, 
který s sebou přivedl delegaci 
z Košic. Všichni hosté si prohlédli 
místo konání letošní Bambiriády 
a popovídali si s jejími pořadateli. 

V sobotu časně ráno Ostravu 
znovu zkrápěly proudy deště, poz-
ději však ustal. „Začali jsme na 
všech stanovištích, kde mohou 
účastníci získat razítka do svých 
bambipasů. Věříme, že i když se 
na nás zatím slunce neusmívá, 
ti co nás navštívili, překousnou 
i bláto, které nás letos provází, 
a nevzdají to dříve, než budou mít 
bambipas kompletní,“ uvedli orga-
nizátoři ostravské akce. 

Podobnou cestu po jednotlivých 
stanovištích absolvují i soutěži-
ví návštěvníci také na plzeňské 
Bambiriádě. „Počasí nám přeje, 
sluníčko se na nás směje, a tak 
vše probíhá v naprosto úžasné 
atmosféře. U cílového stanu se 
začínají pomalu scházet děti, které 
od rána stihly nasbírat potřebná 
razítka. Ostatní ještě cvičí svá těla 
a mozečky,“ lze se dočíst na bam-
biriádním webu. 

Na Vysočině se Bambiriáda 
odehrává v Jihlavě, kde sobotní 
program zahrnoval mj. produkci 
hudebních skupin, lanové aktivity, 
taneční vystoupení, ukázky his-
torického šermu, koně a v rámci 
doprovodných akcí i možnost po-
zorování oblohy pomocí astrono-
mických dalekohledů. 

Středočeská akce v Příbrami 
nabídla program obsahující kromě 
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Krajskou Bambiriádu letos ve dnech 20. a 21. 5. 
pořádala dětská organizace Duha Bartoňka ve spo-
lupráci s dalšími 13 obdobnými spolky ve veřejném 
parku u náchodského střediska volného času. Cel-
kem se tam prezentovalo 28 organizací, některé for-
mou zajímavých vystoupení nebo divadla, jiné vlast-
ním stánkem s programem, případně obojím.

Organizace měly připraveny ukázky ze své činnos-
ti, různé hry, rukodělné aktivity a zážitkové progra-
my. Tradičně byly součástí Bambiriády velmi oblíbe-
né, mírně adrenalinové lanové aktivity – vysoké lano-
vé překážky, létání nad parkem a třiatřicetimetrový 
sjezd z budovy Déčka. Návštěvníci si mohli v dobo-
vých stanech vyzkoušet i různé netradiční doved-
nosti. Patřilo k nim například bubnování, žonglování 
a střelba z historických zbraní. Některé organizace 

připravily program u řeky: plavbu na lodích a vod-
ní hrátky. Na pódiu proběhlo celkem 40 tanečních 
a divadelních vystoupení. Svoji činnost ukázaly mj. 
i Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR, (ukázky his-
torických i současných zbraní a vojenské techniky) 
a také Policie ČR (ukázka zadržení pachatele).

Při večerním programu si návštěvníci zaskotačili 
na bambidiskotéce a na rockovém koncertu. O zá-
bavu a roztančení se s chutí postarali organizátoři 
Bambiriády. Večer byl ukončen nádherným ohňo-
strojem, po kterém následovala tři vystoupení: taju-
plný orientální tanec, extrémní bojová show, a fi re-
show se žonglováním a pliváním ohně.

Celkem Bambiriádu navštívilo i přes častý déšť 
více než tři tisíce návštěvníků, a to jak ze škol a ško-
lek, tak i z řad široké veřejnosti. O zajištění a poho-
dovou atmosféru na Bambiriádě se staralo okolo sta 
dobrovolníků a kamarádů. 

Věříme, že v příštím roce bude opět možnost při-
pravit v Náchodě Bambiriádu a že se nám bude nad 
hlavami usmívat sluníčko...

Gerd Weinlich
foto archiv autora

Letní koupaliště v Chrudimi zahájilo svoji sezonu 
jednou z největších akcí, a to Bambiriádou. Třídenní 
akce, kterou pořádalo Občanské sdružení Altus, se 
zúčastnilo celkem 35 organizací a několik desítek 
vystupujících. Návštěvníci, jichž bylo letos přes šest 
a půl tisíce, si tak mohli zajezdit na kajaku,  vy-
zkoušet lanové aktivity, airsoftové hry, ovládání RC 

 Chrudim

modelů, či resuscitaci. Jako každý rok nechyběl ani 
bohatý pódiový program, v němž vystoupily dětské 
taneční sbory, mažoretky či karatisti. Děti se také 
mohly těšit na vystoupení slavného rekordmana 
České republiky ve foukání bublin Matěje Kodeše, 
Michael Jackson live show a Václava Upíra Krejčí-
ho. I přes nepříznivé páteční počasí byla Bambiriáda 
opět plná spokojených dětí, které díky ní mají lepší 
přehled o tom, kde a jak mohou trávit volné chvíle 
v blízkém okolí.              Martin Benák,

předseda správní rady Občanské sdružení Altus

Fotogalerie ze všech tří dní si můžete prohlédnout na 
http://www.chrudimhraje.cz/

 Náchod
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Již počtvrté se náš oddíl Duha 
KSKD Sokolov zapojil do Bambi-
riády. Po dvou letech se Bambi-
riáda v našem kraji vrátila opět 
do Chebu, do krásného prostoru 

ohraničeného z jedné strany ře-
kou Ohří a z druhé opevněním 
chebského hradu. Při prezenta-
ci našeho sdružení se střídalo 
26 dětí a čtyři vedoucí. Zatímco 
vírníky si vyrobil téměř každý ná-
vštěvník našeho stánku, vyzkou-
šet si „sedmimílovky“ se odvážili 
jen nemnozí. Přesto právě ony 
poutaly k našemu stánku největší 
pozornost. Oblíbené, především 
mezi mladšími dětmi, byly také 
„dřevárny“. Deskové hry lákaly 
v horku krásného letního dne jen 
opravdové hráče. Jelikož nás bylo 
dost, mohli jsme se rozdělit a v 
době, kdy jsme neměli službu, 
jsme se také bavili.

Jen kousek od nás zvala hvěz-
dárna (Duha Astra Karlovy Vary), 
k pozorování Slunce dalekohle-
dem. Také jsme si zde vyrobili ra-
ketu. Tomíci z Bukovan prověřili 
naše znalosti turistických značek, 
pionýři a B. E. Z. měli připraveno 
mnoho veselých soutěží. Řadu 
zajímavých pokusů si přichystali 
debrujáři. Mateřská centra na-
bízela výrobu klobouků, které se 
vzhledem k slunečnému dni velmi 
hodily, nebo výrobu balónkových 
zvířátek. Líbila se nám také pre-
zentace Armády ČR nebo Sboru 

Na střeše obchodního a zábavního centra Forum 
Liberec proběhla od 20. do 23. května liberecká 
Bambiriáda 2010. V průběhu čtyř dnů se na ní  
představilo téměř 50 organizací, v rámci pódiových 
vystoupení  diváci zhlédli přes 500 účinkujících. 

Čtvrteční odpoledne bylo věnováno téměř tříhodi-
nové upoutávkové show, které však počasí nepřálo. 
Déšť provázel i páteční slavnostní zahájení za pří-
tomnosti regionálních politiků. Počasí se umoud-
řilo a razantně zvýšilo návštěvnost až sobotním 
sluncem. Děti a mládež aktivně využívaly stánkové 

 V Chebu

 V Liberci
prezentace různorodě 
zaměřených organizací; 
velkému zájmu se těšily 
trampolíny, dílny pro děti, 
pokusy nebo jízdy na XXL 
autodráze. 

Na libereckou Bambiri-
ádu také přijely prezen-
tovat svou činnost složky 
integrovaného záchranné-
ho systému Libereckého 
kraje. Před obchodním 
centrem Forum v samot-
ném jádru města pod 
Ještědem tak třeba stál 
několik desítek metrů 
dlouhý visutý žebřík ha-
sičského vozu. 

V rámci doprovodného programu bylo k vidění ně-
kolik desítek hodin pódiových vystoupení, promítaly 
se studentské fi lmy a za zmínku jistě stojí i nedělní 
program. Vyznavači tanečního stylu break dan-
ce přijeli soutěžit v disciplíně „jeden na jednoho“. 
Návštěvníci mohli využít zvýhodněných vstupů do 
některých kulturně vzdělávacích institucí v našem 
kraji po dobu konání akce. 

11. června se v přízemních prostorách OC 
Forum konala vernisáž fotografi í monitorují-
cích průběh Bambiriády. Akce proběhla společně 
s vernisáží výstavy maleb, grafi ky a kreseb studentů 
Technické univerzity v Liberci. 

David Erlebach,
předseda Rada dětí a mládeže 

Libereckého kraje, o. s. 
foto archiv RDMLK

dobrovolných hasičů. Nejvíce le-
grace jsme si asi užili při výrobě 
crazy účesů. Na řece probíhala 
soutěž RC modelů lodí a na pó-
diu v BeatBoxu. A bylo toho ještě 
mnohem více: Však jsme se ani 
nedostali k prohlídce hradu, která 
byla se vstupenkou z Bambiriády 
zdarma. 

Moc se nám v Chebu líbilo, 
a tak se k prohlídce vypravíme 
brzy s oddílem.

Vašek „Rumcajs“ Srb,
Duha KSKD Sokolov
foto archiv sdružení
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Středočeská Bambiriáda začala v pátek 21. 5. 
a zahájil ji radní Středočeského kraje Václav Beneš, 
regionální ředitel fi nančních center Poštovní spoři-
telny Petr Cihelník, předsedkyně Středočeské kraj-
ské organizace Pionýra Petra Zavadilová a předseda 
Středočeské rady pro děti a mládež Michal Janou-
šek. Bambiriáda se v letošním roce konala v Příbra-
mi, kam se vrátila po sedmi letech. 

Místo Amavetu byla tentokrát hlavním organizáto-
rem Středočeská krajská organizace Pionýra. Změ-
nilo se také místo konání – tentokrát jsme se sešli 
v areálu Nový rybník. 

Tento areál je nejen větší, ale je tu i voda, takže 
bylo možné provozovat také vodní aktivity. Toho vy-
užili především skauti, kteří vozili děti na pramicích, 
a hasiči s motorovým člunem. 

U sokolů si děti mohly „zařádit“ na airtracku, 
u Amavetu si mohly zajezdit na crazy bikes, u DDM 
Příbram na koních. Tomíci zorganizovali hernu des-
kových her a u pionýrů byly největšími lákadly pa-
intball a “sedmimílové boty“. 

Prezentovala se tu ještě další sdružení a organi-
zace, jak formou stánků, tak i na pódiu, které bylo 
v provozu celý pátek a sobotu – střídala se tu vy-
stoupení pěvecká, taneční i divadelní. 

Velkou atrakcí se stala také  jízda na vysokozdviž-
né plošině Hasičského záchranného sboru Středo-
českého kraje a polní nemocnice Armády ČR, která 
absolvovala i mise v Afghánistánu nebo v Iráku. Ke 
stánkům Poštovní spořitelny a Zdravotní pojišťov-
ny ministerstva vnitra se v sobotu přidal i zajímavý 
stánek životního pojištění Flexi (Pojišťovna České 
spořitelny). 

Nezapomněli jsme ani na sportovní fanoušky, jimž 
byl průběžně oznamován stav sobotního hokejového 
zápasu ČR – Švédsko. Počasí nám, až na pár přehá-
něk, přálo, takže účast byla poměrně hojná. Za tři 
dny navštívilo areál příbramského Nového rybníka 
více než 6000 zájemců. 

A kde se Středočeši sejdou příští rok? V jednání 
jsou Milovice. Takže za rok, zřejmě v Milovicích, na-
shledanou.             Josef Chládek

foto archiv Bambiriády Příbram

 Středočeská Bambiriáda v Příbrami
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Letošní jihočeská Bambiriáda se vydařila. Celkem 
se jí účastnilo více než 16 200 návštěvníků. Na akci 
se podílelo 220 organizátorů. Na českobudějovickém 
pódiu jste mohli zhlédnout 56 sdružení, které před-
vedli celkem 115 vystoupení.

Na jihočeské Bambiriádě prezentovala svůj pro-
gram například sdružení Pionýr, 1. stř. Zálesák, 
Taneční a westernová skupina Desperado, sdružení 
pro netradiční formy pobytu v přírodě AZIMUT, Čes-
ká tábornická unie, M-tes, Pohodáři, rodinné cen-
trum Rozárka, Koníček, Centrum ekologické a glo-
bální výchovy Cassiopea, M-Centrum pro mladou 
rodinu, Salesiánské středisko mládeže a další. 

Návštěvníci si mohli vyzkoušet kupříkladu atrak-
ce lanového parku, jízdu na kánoích, airsoftovou 
střelnici, vrhání nožů na terč, mohli si pochovat 
papoušky, navštívit expozice se skákacím hradem či 
s trampolínou, nechat se zlákat k oblíbenému ma-
lování na obličej nebo okusit některou z celé řady 
rozmanitých her. 

Děti se mohly s rodiči vydat na stezku pod stromy, 
kterou pořádalo sdružení Centrum ekologické a glo-
bální výchovy Cassiopeia. Na stezce čekaly různé 
nástrahy, úkoly, mapy a hlavně i lesní strašidla. 
Stezka vyvrcholila hledáním ztraceného pokladu. 

Rodiče se mohli na jihočeské Bambiriádě kromě 
toho dozvědět informace o jednotlivých zájmových 
sdruženích, zjistit nabídku zájmových aktivit a po-
dobně.

Také pódiová vystoupení byla velmi pestrá.
Akce se uskutečnila pod záštitou hejtmana Jiho-

českého kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora Statu-
tárního města České Budějovice Mgr. Juraje Thomy. 
„Bambiriádu jsem navštívil již v minulosti a můžu 
říct, že je to velmi zdařilá a pěkná akce, která osloví 
děti a přitáhne je ke hře a smysluplným aktivitám, 
tak aby využívaly svůj volný čas pro své obohacení. 
Jsem přesvědčen, že jsou zde velmi pěkné aktivi-
ty, které děti osloví“,  řekl radní Jihočeského kraje 
František Štangl, který si osobně vyzkoušel kromě 
jiného i vrhání nožů na terč.

Na akci se fi nančně podílely MŠMT, Česká rada 

Bambiriáda 2010 v Plzni je už 
minulostí. Do Chvojkových lomů 
na Slovanech přišlo od čtvrtka 
20. května do soboty 22. května 
bezmála 11 000 návštěvníků. 

„Účast na letošní Bambiriádě 
nás potěšila. Jsme rádi, že si ta-
kové množství zejména dětí a mla-
dých lidí našlo cestu do Chvojko-
vých lomů,“ říká Marcel Hlaváč, 
hlavní koordinátor plzeňské Bam-
biriády.

Bambiriáda poskytla ve třech 
dnech bohatý program nejen pro 
děti a mládež. Organizace na-
bízející volnočasové aktivity se 
prezentovaly ve svých stáncích. 
Nechyběly velké organizace s celo-
republikovou působností (Junák, 
Pionýr, ATOM a další), ale také 
velké množství těch regionálních. 
Prohlídku stánkových prezenta-
cí návštěvníkům zpříjemňovala 
Bambihra na téma „Náš kraj, náš 
domov“. 

Plzeňská Bambiriáda 2010 
byla slavnostně zahájena v pátek 
dopoledne koncertem a autogra-
miádou první Česko Slovenské 
SuperStar Martina Chodúra. 
V doprovodném programu na 
pódiu se blýskly další organizace 

 V Plzni

 V Českých Budějovicích

pracující s dětmi a mládeží. Veřej-
nosti se mimo jiných představili 
tanečníci z taneční školy Torzo, 
taneční klub Impro, stepaři, ky-
taristé i karatisté. Zahrál také 
velký dechový orchestr plzeňské 
ZUŠ z Chválenické ulice. Nechy-
běla ani tradiční módní přehlídka 
Móda klubu z plzeňského Středis-
ka volného času dětí a mládeže 
Plzeň v Ledecké ulici. Své umění 
návštěvníkům předvedli také Ry-
tíři Avalonu.

V rámci doprovodného pro-
gramu představili svoji činnost 

a techniku hasiči, armáda ČR, 
vodní záchranná služba. Pozvání 
přijaly členky vítězného olympij-
ského družstva v požárním spor-
tu. Pro návštěvníky byly připrave-
ny také ukázky fl ybollu (psí závo-
dy). Fyzikální a chemické pokusy 
předvedli pracovníci plzeňské 
Techmanie.

Organizátorem plzeňské Bam-
biriády je Plzeňská krajská rada 
dětí a mládeže (PKRDM). 

Lukáš Ptáček, 
člen realizačního týmu

foto archiv PKRDM
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 V Zábřehu
Po ranním dešti vykouklo nad 

Zábřehem sluníčko a do dějiště 
Bambiriády již přicházeli návštěv-
níci. Tím úplně prvním byl de-
vítiletý Jiří Krmel ze Svébohova. 
Na Bambiriádě ještě nikdy nebyl, 
a tak je zvědavý, jaké to tu bude. 
„Jestli se mi tu bude líbit, určitě 
dorazím i zítra,“ usmívá se Jirka 
a utíká soutěžit. Chvilku po něm 
přichází i zahraniční delegace 
z polské Nysy a litevského Šiauli-
ai, které máme tu čest v Zábřehu 
opět po roce přivítat. 

V deset hodin doprovodili jejich 
zástupci na slavnostní zahájení 
letošní Bambiriády čestné hos-
ty – pana poslance Petra Krilla, 
starostu města Zábřeha Zdeňka 
Koláře a zástupkyni krajského 
úřadu paní Kateřinu Koskovou. 
Návštěvníkům popřáli krásné po-
časí, poděkovali organizátorům 
a všem, kteří svůj volný čas věnu-
jí práci s dětmi a mládeží. 

Ředitelka DDM Krasohled Zá-
břeh Jana Valová poté prohlásila 
Bambiriádu 2010 za ofi ciálně za-
hájenou. Po úvodním ceremoniálu 
se pódium na celý den zaplnilo 
malými tanečnicemi, tanečníky 
a mažoretkami a také dobrovol-
níky, kteří představovali své or-
ganizace. Na pódiová vystoupení 
se mohli těšit i v sobotu! Večer 
nás čekal koncert keltské hudby. 
Od 19 hodin hrála za doprovodu 
neúprosného deště skupina Kelt 
Grass Band Stránské.

Jaká byla sobota?
Ani ranní sprška nezkazila or-

ganizátorům úsměv na tváři a od 
devíti hodin byli všichni připrave-
ni k dalšímu bambiriádnímu dni 
slibujícímu nesmírně zajímavý 
program. Malí i velcí návštěvní-
ci se rozutekli do všech koutů 
Wolkerových sadů, aby nasbírali 
razítka ze stanovišť prezentujících 
se organizací. 

V deset hodin odstartoval 
u Oborníku mezinárodní závod 
v orientačním běhu, který pro 
všechny zájemce připravil oddíl 
Magnus Orienteering. Mezi star-
tujícími bylo na 30 Litevců z Mlá-
dežnického turistického centra 
v Šiauliai!  

Zatímco závodníci běhali od 
kontroly ke kontrole, bambiriádní 
pódium se otřásalo pod svižnými 
tanečními kroky. Vystoupení folk-
lorních souborů Sasanka Konice 
a Markovička Postřelmov se stří-
dala s moderními tanci zábřežské 
skupiny Twixniks. Po polední 
přestávce nastoupily na pódium 
členky kroužků aerobiku a mo-
derních tanců z DDM Magnet 
Mohelnice. 

A to už se schylovalo k slav-
nostnímu vyhlášení dopoledního 
závodu. Čeští i litevští medailisté 
si na památku odnesli diplomy 
a krásné ceny. Gratulujeme!

Za aprílového odpoledne – tedy 
alespoň podle počasí – pokračo-

vala prezentace organizací. Pokud 
se účastníci nestihli seznámit 
s činností některé z nich, měli 
možnost se podívat do leporelové-
ho průvodce volným časem, kde 
jsou všechny důležité kontakty. 

Vrcholem sobotního programu 
byl večerní happening. Za tónů 
písně Valčík na rozloučenou, kte-
rá zazněla litevsky a polsky, se 
k zábřežskému nebi vznesly lam-
piony štěstí.

Radka Chudobová
foto archiv Bambiriády Zábřeh

dětí a mládeže, Jihočeský kraj a Statutární město 
České Budějovice.Hlavním regionálním partnerem 
byl E.ON Česká republika, a.s. Ceny do slosování 
věnovaly spolu s ním, také Armáda ČR, sdružení RA-
DAMBUK a společnost STORCK. Vylosovaní šťastlivci 
obdrželi mj. i navigátory GPS od fi rmy Garmin a vol-
né vstupenky do ZOO Ohrada, Alšovy jihočeské gale-
rie, Planetária na Kleti nebo Jihočeského divadla. 

„Mně se líbí na Bambiriádě vždycky, protože si 
myslím, že je to úžasná akce. Dneska děti především 
sedí u počítačů a je úžasné, že někdo počítačovým 
hrám staví konkurenci,“ nechal se slyšet náměstek 
českobudějovického primátora Rudolf Vodička.

podle tiskových zpráv Jihočeské Bambiriády
foto archiv Bambiriády České Budějovice
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V neděli 23. května odpoledne skončil 12. ročník 
největší přehlídky dětských a mládežnických sdru-
žení – Bambiriády. I přesto, že počasí letos akci 
nepřálo – záplavy kupříkladu do značné míry ochro-
mily její konání v Moravskoslezském kraji – obětaví 
pořadatelé ji v drtivé většině nakonec přece jen do-
kázali uspořádat v původně stanoveném termínu. 
Jinak řečeno, Bambiriáda 2010 v duchu hesla Tvůj 
průvodce volným časem ukázala přibližně dvěma 
stům tisícům návštěvníků cestu ke smysluplnému, 
účelnému a přitom zábavnému trávení volného 
času dětí a mládeže. 

Posloužila jí k tomu ochota tisíců dobrovolníků 
z desítek sdružení rozmanitého zaměření. Od tu-
ristických oddílů mládeže, tábornických a ekologic-
kých formací až po křesťansky orientované organi-
zace, záchranářský dorost nebo spolky věnující se 
zdravotně či jinak znevýhodněným dětem. 

Bambiriádními městy letos byly České Budějovice, 
Cheb, Chomutov, Chrudim, Jihlava, Liberec, Ná-
chod (s pobočkou v Rychnově nad Kněžnou), Ostra-
va (s pobočkami Frýdek-Místek, Havířov a Třinec), 
Plzeň, Praha, Příbram, Zábřeh na Moravě a Zlín. Or-
ganizátoři ve Frýdku-Místku se již před akcí rozhodli 
termín jejího konání kvůli počasí o týden posunout. 

„Návštěvnost Bambiriády se udržela prakticky 
v mezích předchozích let,“ potvrdila projektová ma-
nažerka celé čtyřdenní akce Blanka Lišková. Pode ní 
jde o trend o to cennější, že v letošním roce jednak 
„vypadl“ z bambiriádního plánu Jihomoravský kraj, 

a jednak si v některých dalších regionech s pořada-
teli nepěkně „pohrálo“ počasí. „Při středečním stavění 
pražské Bambidiády jsme se sice všichni mračili, pro-
tože nám do toho pršelo, ale naše myšlenky patřily 
kolegům na severní Moravě, kde jejich podmínky byly 
mnohem horší,“ podotkla Blanka Lišková.

Pokud jde o bambiriádní „vlajkovou loď“ v hlavním 
městě, ta letos změnila svůj přístav a zakotvila na 
Vítězném náměstí. „V Dejvicích jsme pořádali akci 
poprvé – a to s sebou vždycky přináší určité problé-
my. Naše původní obavy se ale naštěstí rozptýlily. 
Jsme v úzkém kontaktu s návštěvníky, a získáváme 
tak přímo od nich důležitou zpětnou vazbu. Mohu 
tedy teď říci, že výběr místa je v pořádku, že pořa-
datelé i návštěvníci jsou spokojeni a že budeme rádi, 
pokud se sem budeme moci příští rok vrátit,“ shrnula 
projektová manažerka Bambiriády.

Vlastním smyslem celé akce je popularizace volno-
časových programů rozličných dětských sdružení, 
jakož i fenoménu dobrovolnictví, který k nim neod-
myslitelně patří. Kromě naší republiky se Bambiri-
áda 2010 uskutečnila v předstihu (v době od 10. do 
16. května) i v sousedním Slovensku, kde ji podle 
českého vzoru již posedmé zorganizovala Rada mlá-
deže Žilinského kraje. Akci pořádanou pod mottem 
„Prevence je víc než represe“ tam bylo možné navští-
vit v Žilině, Námestove, Liptovském Miluláši a Mar-
tine. V Ružomberoku se její konání s ohledem na 
nepřízeň počasí přesunulo na pozdější termín. 

tisková zpráva ČRDM

 Bambiriáda navzdory záplavám a dešti

Hlavní mediální partneři        

Akce se konala pod záštitou paní Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky

PODĚKOVÁNÍ
Česká rada dětí  a mládeže děkuje všem, bez jejichž dobré vůle, zájmu, podpory a pomoci by 
nemohla Bambiriádu 2010 uspořádat. Poděkování patří jejím partnerům, sponzorům, organi-
začním štábům a především nepřehlednému zástupu dobrovolných spolupracovníků, díky jejichž 
ochotě a vynaloženému úsilí  se letos opět podařilo zmíněnou akci k velké radosti malých ná-
vštěvníků úspěšně zorganizovat.

Celostátní partneři          

Celostátní mediální partneři           

Celostátní pořadatel s podporou       

Celostátní záštity: Ing Jan Fischer, CSc. – předseda vlády České republiky,  MUDr. Martin Barták – mís-
topředseda vlády a ministr obrany, PhDr. Miroslava Kopicová – ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, 
armádní generál Ing. Vladimír Picek – náčelník Generálního štábu  AČR           

Generální partner           
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Život detí, mladých ľudí a ich 
rodín od 10.– 22. mája 2010 po-
značila Bambiriáda 2010. Jej 
7. ročník sa uskutočnil v Žiline, 
Námestove, Martine, Ružomber-
ku a Liptovskom Mikuláši. Počas 
týchto dní, napriek nepriazni 
počasia „brány“ Bambiriády pre-
kročilo 12 000 účastníkov na 
vystúpeniach, hrách aj sprievod-
ných podujatiach. Motto Bambi-
riády 2010 bolo „Prevencia je viac 
ako represia“.

„Bambiriáda na Slovensku sa 
stáva sviatkom tých, ktorí sa 
venujú deťom a mladým ľuďom 
v mestách v ich voľnom čase. No 
pridávajú sa k nim aj inštitúcie, 
ktoré rozvíjajú obzor ich pozna-
nia: záchranári, hasiči, polícia 
a ďalší. Je to miesto, kde okrem 
detí sa stretnú aj dobrovoľníci, 
pedagógovia, rodičia, vedenie 
mesta a široká verejnosť. Bambi-
riáda  má svoje dobré meno už aj 
na Slovensku,“ povedala Darina 
Čierniková, predsedníčka Rady 
mládeže Žilinského kraja.

Projekt bol spolufi nancovaný 
Radou vlády pre prevenciu kri-
minality, Nadáciou MONDI SCP, 
Ministerstvom školstva SR, Mes-
tom Žilina, a viacerými miestnymi 
sponzormi.

Bambiriáda je medzinárodný 
festival práce s deťmi a mládežou. 
Hlavným koordinátorom podu-
jatia je Rada mládeže Žilinského 
kraja.

tlačová správa 
Rady mládeže Žilinského kraja

Bambiriádou v Námestove 
žilo celé mesto

V dňoch 10.–16. mája 2010 sa 
v Námestove pod záštitou pri-
mátora mesta Ing. Jána Kaderu 
konal 7. ročník festivalu práce 
s deťmi a mládežou Bambiriáda 
2010. Napriek nepriaznivému 
počasiu, ktoré preverilo pripra-
venosť organizátorov, sa podarilo 
usporiadať zaujímavé a atraktívne 
námestovské dni pre deti a mlá-
dež s tohtoročným mottom: „Pre-
vencia je viac ako represia“. 

Do Bambiriády 2010 sa zapo-
jilo 17 organizácií pracujúcich 
s deťmi a mládežou, ktoré dostali 
možnosť ukázať verejnosti, čo 
robia pre rozvoj záujmov, talen-
tov a celkový rast osobnosti detí 
a mládeže. Súčasťou Bambiriády 
boli aj sprievodné podujatia na 
Oravskom hrade, Ranči u Edyho, 
Oravskej lesnej železnici, ponuky 
so zľavou lodnej dopravy, vod-
ných bicyklov a Dni otvorených 
dverí. 

Program sa začal už v piatok 
na Hviezdoslavovom námestí 
vystúpením mažoretiek z CVČ 
„Maják“ a tanečnými, spevácky-
mi vystúpeniami aj hudobnými 
kapelami zo SZUŠ. Vyvrcholením 
festivalu bola sobota, kde Pat 
a Mat vítali všetkých účastníkov 
Bambiriády na Hviezdoslavovom 
námestí, kde sa okrem nádhernej 
spoločnej akcie hasičov, policaj-
tov, Slovenského červeného krí-
ža, záchranárov a členov Orava 
Rescue System konali všetky 
pódiové vystúpenia a prezentá-

cia hier, súťaží, práce s drôtom 
a iným materiálom. Nedeľou sa 
veľkolepá show ukončila v Dome 
kultúry Námestovo programom 
venovaným Dňu matiek a atrak-
tívnym vystúpením talentov CVČ 
zo záujmových útvarov aj iných 
organizácií. 
Povzbudením pre organizátorov 
bola ústretovosť a záujem zo stra-
ny vedenia mesta, štedrosť spon-
zorov, zanietenosť mladých ľudí 
pri realizácii Bambiriády a hojná 
účasť spokojných divákov a ná-
vštevníkov mesta, ktorých bolo 
okolo 1500.

zdroj: www.bambiriada.sk
foto archiv 

Bambiriády Žilinského kraje 
a Rady mládeže Žilinského kraje

 Bránami slovenskej Bambiriády 2010 prešlo 12000 ľudí
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Žijeme v době zásadních změn v celoevrop-
ském měřítku. Sjednocující se Evropa a vý-
znamné hospodářsko-politické změny mají 
velký dopad na společnost a její rozvoj. Jedním 
z nových výrazných prvků rozvoje společnosti 
je směrování k tzv. „učící se společnosti“. Stále 
častěji se setkáváme s pojmem celoživotní uče-
ní. Celoživotní učení není všelékem na neduhy 
společnosti, ale může zlepšit zaměstnatelnost 
a adaptabilitu občanů se zřetelem k vysoké 
úrovni strukturální nezaměstnanosti.

V současné době je navíc zřejmé, že evropská po-
pulace prudce stárne, a to mimo jiné znamená, že 
potřeba aktualizovaných vědomostí a dovedností 
nemůže být uspokojena jen tím, že se budeme spo-
léhat na mladé lidi, kteří nově vstupující na trh prá-
ce, jak tomu bývalo v minulosti. Mladých lidí bude 
příliš málo a tempo změn je příliš rychlé. Odborníci 
dokonce pracují s reálnými odhady, že každý jedi-
nec musí počítat se zásadní změnou své profesní 
orientace minimálně jedenkrát v průběhu svého 
produktivního života.

Význam celoživotního učení pro budoucnost Ev-
ropy byl potvrzen v roce 2000 na zasedání Evropské 
rady. Hlavy členských států se shodly na tom, že 
„celoživotní učení je základním nástrojem rozvoje 
občanství, sociální soudržnosti a zaměstnanosti“. 

O oblasti celoživotního učení v ČR pojednává ně-
kolik strategických dokumentů:

• Národní program rozvoje vzdělávání v České re-
publice –Bílá kniha (2001)

• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně 
vzdělávací soustavy ČR (2002)

• Memorandum o celoživotním učení – Závěrečná 
zpráva o konzultačním procesu v ČR (2001)

• Strategie rozvoje lidských zdrojů v ČR (2003)
• Národní akční plán zaměstnanosti
• Sektorový operační program (2002)
• Strategie celoživotního učení ČR (2007)

Aktivity MŠMT v oblasti celoživotního učení jsou 
velmi rozmanité a rozsáhlé, neboť tato oblast se do-
týká regionálního školství, vysokého školství, skupi-

ny mládeže a tělovýchovy 
i přímo řízených organi-
zací MŠMT.

Projekt Klíče pro ži-
vot – Rozvoj klíčových 
kompetencí v zájmovém 
a neformálním vzdělá-
vání, které realizuje Mi-
nisterstvo školství s Ná-
rodním institutem dětí 
a mládeže, se zaměřuje 
kromě jiného i na uzná-
vání neformálního vzdě-
lávání. Cílovou skupinou 
jsou zejména pracovníci 
pracující s dětmi a mlá-
deží a dobrovolníci.

Celoživotní učení se realizuje různými způsoby 
a v různých podmínkách. Je nutné si uvědomit, že 
kromě formálního vzdělávání ve školách existuje 
ještě tzv. neformální vzdělávání a informální vzdělá-
vání. 

Myšlenka uznávání je velmi jednoduchá – každý 
z nás se v průběhu svého života naučí velké 
množství věcí, získá mnoho kompetencí mimo 
školní (formální vzdělávání), ale i mimo neformální 
vzdělávání, jednoduše tím, že určité činnosti 
vykonává (v práci, ve svém volném čase, v rodině). 
Učíme se, aniž bychom si toho byli vědomi, učíme 
se svou vlastní činností, učíme se od druhých. Proč 
tedy neumožnit, abychom to, co skutečně umíme, 
mohli mít potvrzeno, certifi kováno?

A co je to neformální vzdělávání? Zjednodušeně 
řečeno je to široká paleta vzdělávacích aktivit, 
které probíhají mimo školu, v našem volném 
čase. Neformální vzdělávání se vztahuje ke všem 
plánovaným programům osobního a sociálního 
vzdělávání, rozvíjí celou řadu dovedností 
a kompetencí mimo rámec formálního vzdělávání.

Vláda České republiky schválila strategický 
dokument Strategii celoživotního učení České 
republiky (usnesení č. 761 ze dne 11. července 
2007). Tento dokument mapuje oblast celoživotního 
učení v naší republice a především přichází 
s návrhy, jak tuto oblast rozvíjet a podporovat.

V tomto dokumentu je formulováno neformální 
vzdělávání takto: „Neformální vzdělávání, které je 
zaměřeno na získání vědomostí, dovedností a kom-
petencí, které mohou respondentovi zlepšit jeho spo-
lečenské i pracovní uplatnění. Neformální vzdělávání 
je poskytováno v zařízeních zaměstnavatelů, soukro-
mých vzdělávacích institucích, nestátních nezisko-
vých organizacích, ve školských zařízeních a dalších 
organizacích. Patří sem např. organizované volnoča-
sové aktivity pro děti, mládež a dospělé, kurzy cizích 
jazyků, počítačové kurzy, rekvalifi kační kurzy, ale 
také krátkodobá školení a přednášky. Nutnou pod-
mínkou pro realizaci tohoto druhu vzdělávání je účast 
odborného lektora, učitele či proškoleného vedoucího. 
Nevede k získání stupně vzdělání.“

Neformální a zájmové vzdělávání probíhá zejména 
ve volném čase. Co je to volný čas? To je zajímavá 
otázka, na kterou není snadná odpověď. Můžeme 
snad souhlasit s tím, že je to čas, který není napl-

 Neformální vzdělávání – celoevropské téma

Daniela Havlíčková
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doposud nejsou v katalogu prací, nejsou v systému 
NSP, Národní soustavy kvalifi kací (NSK). 

Minimální kompetenční profi ly (MKP) jsou při-
praveny pro tyto pracovní pozice: manažer NNO, 
projektový manažer volnočasových aktivit, hlavní 
vedoucí zotavovací akce, garant vzdělávání, lektor, 
samostatný vedoucí dětí a mládeže, ekonom, laický 
zdravotník, bezpečnostní garant a odborník preven-
ce a první pomoci. MKP zahrnují to podstatné, ty 
důležité kompetence pro jednotlivé pracovní pozice, 
bez kterých se neobejdou všichni ti, kteří pracují 
s dětmi a mládeží, ať už jako zaměstnanci v NNO 
nebo jako dobrovolníci. Aby však mohlo k ověření 
kompetencí dojít, je nutné vytvořit vzdělávací pro-
gramy a ověřit je, vytvořit standardy (kvalifi kační 
a hodnotící), které budou v procesu uznávání slou-
žit jako určité měřítko kompetencí a následně na-
vrhnout takové systémové změny, které napomohou 
uznávání neformálního vzdělávání.

Cílem je tedy zapojit oblast volnočasových akti-
vit do procesu uznávání neformálního vzdělávání, 
dosáhnout sjednocení termínů a navržení legisla-
tivních změn, vytvořit nástroj pro uznávání nefor-
málního vzdělávání založený na evaluaci vzdělávání 
a rozvoji klíčových kompetencí, uvést jej do praxe, 
obohatit NSK a NSP o pozice, dílčí či úplné kvalifi -
kace z oblasti pracovníků pracujících s dětmi a mlá-
deží. Je také nutné dosáhnout vyšší úrovně akredi-
tací, získávání certifi kací pro neformální vzdělávání.

Daniela Havlíčková
foto archiv NIDM

něn nutnou prací. Je to čas, během něhož může 
jedinec odpočívat, bavit se a věnovat se činnosti, 
kterou má rád. Všichni se musíme dříve či pozdě-
ji naučit zacházet s volným časem. Není pochyb 
o tom, že to, co děláme ve volném čase, podstatně 
ovlivní kvalitu našeho života. Hovoříme-li o volném 
čase, pak dobře využívat volný čas je pro každého 
z nás tou největší zodpovědností.

Projekt Klíče pro život má ve svém názvu také do-
datek – rozvoj klíčových kompetencí… Klíčové kom-
petence jsou defi novány jako obecně přenositelné 
a použitelné soubory kvalit osobnosti (zahrnující 
vědomosti, intelektové dovednosti, postoje, hodnoto-
vé orientace), které každý člověk potřebuje k tomu, 
aby mohl plnohodnotně žít v současném světě. Mo-
hou být využívány téměř u každé práce bez ohledu 
na odbornost, a proto přispívají k lepší zaměstnatel-
nosti absolventů a jsou významné právě i pro celoži-
votní učení.

Ve světě existuje řada pojetí klíčových kompetencí 
(např. i „39 klíčových kompetencí pro Evropu“), v ČR 
jsou v Rámcovém vzdělávacím programu pro základ-

ní vzdělávání vymezeny úrovní, které mají dosáh-
nout všichni žáci na konci základního vzdělávání.

Klíčová aktivita Uznávání neformálního vzdělá-
vání si klade za cíl otevřít svým klíčem právě dveře 
k možnosti uznávání neformálního vzdělávání. Ne-
bude to lehká cesta a jistě nebude stačit jen jeden 
klíč. Jeden z klíčů je však připraven. Experti a od-
borní spolupracovníci z řad NNO dětí a mládeže 
a NNO pracující s dětmi a mládeží vytvořili minimál-
ní kompetenční profi ly pro vybrané pozice ve zmí-
něných NNO. Metodického vedení se ujala Trexima 
spol. s r.o., která je realizátorem veřejné zakázky 
MPSV Národní soustava povolání (NSP). Tyto pozice 

Soutěž je vyhlašována v osmi různých tematických kategoriích od prostého mapování památek, přes 
jejich propagaci až po reálnou záchranu. Kromě toho je členěna do tří kategorií podle věku autorů prací 
a mohou se jí zúčastnit jednotlivci i kolektivy. Vše o předchozích ročnících, řád soutěže, přihlášku, 
nominační formulář a další informace najdete na www.adam.cz/mavlast. 

Právě k péči o kulturní dědictví chce motivovat zejména mladou generaci soutěž

Má vlast v srdci Evropy – poznej ji a chraň

Není vám lhostejné, jak naše země vypadá? Chcete, aby památky nechátraly a aby je nikdo neničil?

Vyhlašuje ji Česká rada dětí a mládeže a Památková komora ve spolupráci 
s dalšími partnery.
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Podepsala i sociální demokracie...
V souladu se svým slibem z března letošního roku 

podepsal v pondělí 24. května předseda sociálních 
demokratů Jiří Paroubek spolu se šéfem České rady 
dětí a mládeže (ČRDM) Alešem Sedláčkem Memo-
randum o podpoře našich spolků. Podobně jako Ze-
lení, ODS či KDU-ČSL stvrdil i předseda Jiří Parou-
bek svým podpisem ochotu své strany podporovat 
neziskové hnutí našeho typu i po volbách.

Podpisu se za Českou radu dětí a mládeže zúčast-
nili krom předsedy i Miroslav Jungwirth, člen před-
stavenstva za sdružení Pionýr, a Tomáš Novotný, 
koordinátor pracovní skupiny Stát. Dík za sjednání 
schůzky patří šéfovi Pionýra Petru Haladovi. 

...i Věci veřejné...
Po ODS, Zelených, lidovcích a  sociálních demo-

kratech připojil pod memorandum neziskových 
organizací sdružených v České radě dětí a mládeže 
(ČRDM) svůj podpis 25. května 2010 také Josef 
Dobeš, místopředseda Věcí veřejných a stínový mi-
nistr školství za tuto stranu. P. Dobeš se v debatě 
s předsedou ČRDM Alešem Sedláčkem živě zajímal 
o činnost spolků sdružujících mládež a v případě, že 
usedne v poslanecké lavici (což je díky jeho umístění 
na kandidátce více než pravděpodobné), slíbil pod-
poru a zájem o naše aktivity i do budoucna.

Strana si je podle textu signovaného memoranda 
„vědoma, že kvalitní využití volného času dětí a mla-
dých lidí a smysluplná mimoškolní činnost jsou 
nejlepší prevencí proti sociálně patogenním jevům, 
kriminalitě, drogám a násilí a že postoje a návyky 
získané během spolkové činnosti mohou vhodně 
doplnit rodinnou a školní výchovu a pomoci zdárně 
formovat osobnost mladého člověka“. Strana je tu-
díž „připravena podpořit takové legislativní kroky, 
které významně zlepší prostředí pro práci s dětmi 
a mladými lidmi v jejich sdruženích“.

 Memorandum o podpoře spolků

Zleva Jiří Paroubek a Aleš Sedláček, za ním Miroslav Jungwirth

Zleva Josef Dobeš a Aleš Sedláček

Zleva Tomáš Novotný, Aleš Sedláček a Karel Schwarzenberg

...i kníže
Předseda TOP 09 podepsal jako poslední v sérii 

stran majících reálnou šanci pro vstup do sněmovny 
memorandum České rady dětí a mládeže (ČRDM). 
Podpis předsedy ČRDM Aleše Sedláčka a Karla 
Schwarzenberga je ale tentokrát na pozměněném 
memorandu – předseda TOP 09 odmítl závazek 
v tom smyslu, že bude-li mít na chod státu zásadní 
vliv, pokusí se zachovat fi nancování ve stejné výši, 
jako je tomu dosud. Předseda Karel Schwarzenberg 
odůvodnil svůj postoj tím, že v době obrovského 
státního dluhu nemá nikdo mít své peníze jisté...

Setkání proběhlo v Tyršově domě 26. května 2010, 
za Českou radu dětí a mládeže se ho zúčastnili ještě 
Tomáš Novotný a Tomek Hurt.

Memorandum týkající se podpory činnosti dět-
ských a mládežnických sdružení signovali ještě 
před TOP 09 představitelé Strany zelených, KDU-
-ČSL, ODS, ČSSD a Věcí veřejných. 

Tomáš Novotný;
autor je předsedou Asociace TOM 

a koordinátorem pracovní skupiny Stát
foto archiv ČRDM a TOP 09

Co je smyslem Memoranda

ČRDM se s memorandem o povolební podpoře stran 
spolkům a organizacím dětí a mládeže obrátila 
na všechny demokratické politické strany v České 
republice. Cílem je vyjednat alespoň podporu na poli 
legislativním a fi nančním, tak, aby i ve složité eko-
nomické situaci bylo možné udržet chod spolků.
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Informační centrum Chrudim
Resselovo náměstí 1, 537 01 Chrudim
Tel./fax: 469 645 821
e-mail: info@chrudim-city.cz
www.navstevnik.cz

Oblast Chrudimsko-Hlinecko se nachází ve východních 
Čechách asi 110 km od  Prahy a 10 km na jih od krajské-
ho města Pardubic. Značnou část jejího území zaujímá 
zvlněná krajina Železných hor a Žďárských vrchů. 
Největším městem oblasti je historická Chrudim.

Rekreační lesy Podhůra: 
Příroda za humny města
Příznivci aktivního odpočinku jistě 
ocení Rekreační lesy Podhůra na-
cházející se přímo na okraji Chráně-
né krajinné oblasti Železné hory mezi 
Chrudimí, Slatiňany a Rabštejnskou 
Lhotou. V lesích lze navštívit několik 
atraktivit určených jak pro děti, tak 
dospělé. Mohou tak ideálně doplnit 
Vaši návštěvu zajímavostí v Chrudimi 
a Slatiňanech. Přijměte pozvání na 
unikátní rozhlednu Báru s lanovým 
parkem, lezeckou stěnou a venkovní 
tělocvičnou,  nebo na Kočičí hrádek, 
pro děti určenou „prolézací“ miniaturu 
hradu. 

Chrudim: Atény východních Čech 
Město Chrudim se může pochlubit jednou z největších městských památko-
vých zón ve východních Čechách. Má zachovanou středověkou strukturu 
s památkově významnou zástavbou se starými hradbami. Mezi nejkrásnější 
dominanty patří kostel Nanebevzetí Panny Marie, Mydlářovský dům, monu-
mentální renesanční objekt, v němž dnes sídlí světoznámé Muzeum loutkář-
ských kultur, či komplex muzejních budov s jedním z nejhezčích sálů v České 
republice. V novorenesanční části komplexu naleznete Regionální muzeum 
s několika stálými i dočasnými expozicemi.

Slatiňany proslavil národní hřebčín a muzeum koní
Nedaleko Chrudimi, v malebném kraji na úpatí Železných hor, se nachází 
městečko Slatiňany. Dominantou města je zámek, v němž bylo vybudováno 
unikátní „muzeum koní“. Turisticky atraktivní je propojení muzea  s chovnou 
stanicí. Návštěvník může po prohlídce koňského muzea spatřit také koně 
živé. V přilehlém zámeckém parku roste mnoho vzácných dřevin.

Sečská přehrada
Sečská přehrada se nachází upro-
střed malebné přírody se zachovalý-
mi skalami, potoky a hlubokými lesy, 
které protíná množství turistických, 
cyklistických, koňských a běžkař-
ských tras i stezek. Přehrada nabízí 
široké možnosti koupání, potápění, 
rybolovu, surfi ngu či jachtingu. Výho-
dou je i zdejší bohatá nabídka ubyto-
vacích kapacit různého typu. 

Po stopách Keltů v Nasavrkách
Jižně od Chrudimi, Slatiňan a lesů na Podhůře leží Nasavrky. Hlavním lá-
kadlem tamějšího renesančního zámku je expozice Po stopách Keltů, která 
informuje o keltském osídlení zdejšího regionu. K původnímu oppidu s do-
chovanými dvojitými a trojitými valy vás dovede překrásnými přírodními sce-
nériemi Železných hor Keltská stezka. Součástí stezky je i rozhledna Boiika 
s výhledem na Pardubice, Orlické hory i Krkonoše.

Cesta do dob minulých na Veselém kopci a v Hlinsku
Skanzen Veselý kopec, který připomíná život a práci drobných rolníků 
19. a 20. století, se nachází na pomezí Železných hor a Žďárských vrchů ne-
daleko města Hlinska. Hlinecký Betlém je historickou čtvrtí roubených a zdě-
ných domků drobných městských řemeslníků, jež byly postaveny v polovině 
18. století. 

Další tipy: www.navstevnik.cz
Oblast Chrudimsko-Hlinecko nabízí řadu dalších turistických zajímavostí. Mezi 
ty nejznámější patří zřícenina hradu Lichnice a muzeum vápenictví v Třemoš-
nici, Košumberk a poutní kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Chlum-
ku v Luži, židovská synagoga a hřbitov v Heřmanově Městci, nové Muzeum 
obuvi a kamene ve Skutči, Památník obětem vypálené vesnice Ležáky nebo 
barokní zámek s městským muzeem v Chrasti.






