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„Dětství v proměnách času“ – motto Bambiriády 2013

Chvála starobylosti

Tak jsem si letos po letech zahrála kuličky. 
Sehnali jsme klasické hliněnky, jaké mívali 
už naši rodiče a prarodiče. Bylo to super. 
Důlek na cestičce v parku, kudy moc lidí 
nechodí, takový ten vykroužený patou... 
Já lovila v paměti pravidla, spoluhráči – 
děti mezi 7 a 15 lety – se ukázali bez zku-
šeností, protože na hřištích se už kuličky 
moc nehrajou a s rodiči teprv ne. Zaujetí 
hrou bylo pak ovšem takové, že jsme ke 
klubovně, kde na ty mladší čekali rodiče, 
museli dobíhat poklusem. 
Další turnaj na mezioddílovém sportov-
ním dni už byl skoro profi a klání se účast-
nili nejmenší i dospělí, až nás museli pořa-
datelé rozehnat – brzdili jsme totiž ostatní 
disciplíny, a tak se 
turnaj dohrával až 
úplně nakonec.
Podobné úspě-
chy slaví v oddí-
le sada švihadel 
– každou volnou 
chvilku mezi progra-
mem schůzek se skáče 
na dvorku u klubovny 
a kupodivu trénují i kluci.

Na letošní Bambiriádě byly „retro“ hry 
a hračky hlavním tématem. 
A měly úspěch! 
Na té pražské byla i stará škola s dřevěný-
mi lavicemi, rákoskou a klečením na hra-
chu, s kalamáři a brky. Psaní brkem – tedy 

spíš násadkou s kovovým perkem – si vy-
zkoušelo snad každé dítě, které na Bambi-
riádu zavítalo. 
Nemenší úspěch slavily lodičky z kůry, kte-
ré si účastníci mohli vyřezat a pak je do-
konce pouštět na umělém potůčku upro-
střed areálu. Radost z plujících lodiček 
byla převeliká a děti nebyly k odtržení. 
Další úspěšnou atrakcí byly chůdy. 
U tomíků si mohli malí i velcí tradičně 
vyzkoušet házení míčků na medvěda, ale 
nově se mohli také pohoupat na houpa-
cím koni v životní velikosti. 
Indiáni z Ligy lesní moudrosti zase nabí-
zeli tradiční hry malých „indiánčat“, jako 
hod proutěných kroužků na zabodnutý šíp 

nebo závod v namotávání dlouhé šňůr-
ky s látkovou želvičkou na konci.

Děti ty obyčejné jednodu-
ché hry bavily, a možná 
víc než mnohé moderní 
vymyšlenosti.
Škoda jen, že v dnešní 

uspěchané době většina 
dospěláků sáhne v obchodech 

s hračkami spíš po něčem ze záplavy 
umělohmotného nevkusu. Málokterý ro-
dič či prarodič vzpomene na to, že by mož-
ná dítko přivítalo změnu – třeba postavit 
společně mlýnek na potoce nebo se nau-
čit otloukat píšťalku z vrbového proutku. 
Ostatně – umíme to ještě?

Michala Kateřina Rocmanová
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Dětství v proměnách času – pod tímto mottem se v květnu otevíraly brány 
jubilejní, patnácté Bambiriády 2013. 

Bambiriáda 2013: jak čas proměnil dětství?

3

Program akce navazoval na základní myšlenku Evropského roku občanů 2013. 

Letos bylo Bambiriádu možné zažít od 23. do 26. května v některém ze 17 areálů v Blansku, Českých Budějovicích, 
Českém Těšíně, Humpolci, Chebu, Chrudimi, Ivančicích, Kyjově, Liberci, Náchodě, Ostravě, Plzni, Praze, Rychnově 

nad Kněžnou, Šumperku, Třinci a ve Zlíně. 

Organizační týmy vedle osvědčených programových jistot navíc hledaly i způsob, 
jakým každý po svém „pojaly“ ono lehce nostalgické heslo, které se vlastně týká každého z nás. 

A tak měli opět na co těšit všichni příchozí – nejen děti, ale i jejich rodiče… 
„Zamýšleli jsme se nad tím, jak se měnila role dětí a dětství v historii a v různých kulturách, s nimiž dnes máme možnost 

se díky encyklopediím seznamovat. A velmi nás překvapilo, že dětství tak, jak ho vnímáme dnes, je v podstatě projevem až 
dvacátého století,“ podotkl na tiskové konferenci uspořádané k 15. ročníku Bambiriády pořadatelskou Českou radou dětí 

a mládeže předseda ČRDM Aleš Sedláček. Upozornil, že v současné době je na dítě nahlíženo jako na něco excelentního, co 
vyžaduje specifický přístup – z hlediska módy, komerce, legislativy… 

„Ale v minulosti tomu tak nebylo. Na děti bylo nazíráno jako na malé dospělé,“ připomněl Aleš Sedláček.

Generálním partnerem Bambiriády se pro rok 2013 již počtvrté stalo FLEXI životní pojištění.

Bambiriáda 2013 se uskutečnila za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
Zastoupení Evropské komise v ČR a Ministerstva obrany.
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Vítězné náměstí v pražských Dejvicích se 23. května 2013 stalo dějištěm 
zahájení jubilejního 15. ročníku známé Bambiriády.

Jubilejní Bambiriáda 2013 otevřela své brány

Oficiálnímu zahájení Bambiriády 2013 
předcházel krátce před polednem pó-
diový program, moderovaný Štěpán-
kou Duchkovou. Předseda ČRDM při 
něm konstatoval, že pořadatelé se již 
patnáct let snaží „ukázat světu kolem 
nás, že tady existuje velká skupina dob-
rovolníků, kteří pracují ve volném čase 
s dětmi a mladými lidmi. Domníváme 
se, že se nejedná o pouhé hraní, ale 
že přispíváme k obecné vzdělanosti, 
k tomu, aby děti trávily čas smyslupl-
ně – a že to bude mít nejspíš vliv na to, 
jací z nich vyrostou lidé,“ podotkl Aleš 
Sedláček.

Vedle náčelníka GŠ AČR Petra Pavla pak 
k přítomným promluvili i náměstek mi-
nistra školství Jan Kocourek a náměst-
kyně ministra obrany Lenka Ptáčková 
Melicharová. „Léta jsem učila, léta jsem 
se pohybovala v dětských kolektivech – 
a vím, že všechno, co můžeme udělat 
pro děti, bude zúčtováno v budoucím 
období pro nás všechny,“ řekla.

O svém vztahu k Bambiriádě hovořil 

také zástupce generálního partnera 
této akce – FLEXI životní pojištění – 
František Mareš: „Jsme velice rádi, že 
naše Flexi pojištění již počtvrté za se-
bou může být generálním partnerem 
této velice přínosné a významné akce, 
která podporuje rozvoj našich dětí,“ 
podtrhl. Prorektor VŠCHT Pavel Hasal 
připomněl, že je to už pět let, co na 
školu, kde působí, přišel dotaz, zda by 
byla ochotna poskytnout k Bambiriádě 
svůj pozemek na Vítězném náměstí. 
Když se ho kvestorka VŠCHT zeptala na 
jeho názor, vřele jí to doporučil. „Říkal 
jsem, že to je jedna z mála akcí, která 
skutečně stojí za podporu, a zbytek 
školy se k mému názoru připojil. Říkal 
jsem, že trocha podupané trávy zce-
la jistě stojí za to, co vznikne v duších 
dětí, které tuto akci navštíví,“ podotkl 
prorektor Hasal.

U mikrofonu se vystřídali i zástupkyně 
pražského magistrátu Viktorie Králová 
a vedoucí Zastoupení Evropské komise 
v ČR Jan Michal. Ten upozornil, že na 
mladé generaci bude do značné míry 

záležet i budoucnost naší země a Ev-
ropy. „A já si myslím, že je zapotřebí 
naší veřejnosti ukazovat to, co se na-
bízí v oblasti neformálního vzdělávání, 
v oblasti volnočasových aktivit,“ dodal 
s tím, že cílem letošního Evropského 
roku občanů je také poděkovat lidem, 
kteří dělají něco pro ostatní. Aleš Sed-
láček v této souvislosti konstatoval, 
že ČRDM se aktivně podílí i na přípra-
vě dalších programů, jmenovitě tře-
ba Věda, výzkum, vzdělání. Upozornil 
však, že Evropská komise preferuje 
směřování prostředků určených pro 
VVV výlučně do školského prostředí. 
Jan Michal z podnětu předsedy ČRDM 
v této souvislosti slíbil podpořit na pří-
slušných místech shodný názor ČRDM 
a MŠMT, že je škoda, aby byl daný pro-
gram takto úzce zaměřen a pomíjel při-
tom oblast mimoškolního vzdělávání. 
„Velmi rád budu tento názor tlumočit 
do Bruselu, protože mně osobně připa-
dá smysluplný a logický – a udělám, co 
budu moci, aby byl v Bruselu vyslyšen,“ 
ujistil.

Z tiskové zprávy ČRDM
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Ještě předtím, než z pódia na „Kula-
ťáku“ zazněly zdravice organizátorů, 
partnerů akce a hostů, byla před neda-
lekým sídlem Generálního štábu Armá-
dy ČR otevřena tematická výstava. Byla 
věnována patnáctému výročí spolu-
práce naší armády s Českou radou dětí 
a mládeže (ČRDM) na projektu zvaném 
Bambiriáda.

„My s Českou radou dětí a mládeže 
spolupracujeme úzce a rádi; ta spolu-
práce je možná na první pohled trochu 
zvláštní, ale pro nás je určitě příjemná 
a také poučná,“ prohlásil úvodem ná-
čelník GŠ AČR generálporučík Petr Pa-
vel. Upozornil, že kooperace má širší 
rozměr a netýká se jen zajištění vlastní 
akce pro zábavu a soutěžení dětí, ale 

přináší i další pozitivní efekty. Jako pří-
klad uvedl proběhnuvší společné hu-
manitární projekty v zemích, kde naši 
vojáci působí na zahraničních misích 
(Kosovo, Afghánistán).

Předseda ČRDM Aleš Sedláček zdůraz-
nil, že zásadní pro spolupráci, již výsta-
va mapuje, je dlouhodobé nadšení pro 
věc – na obou stranách. „Máme patnáct 
let možnost potkávat se s vojáky, kteří 
prezentují svoji práci s hrdostí, s nad-
šením a vůbec jim nepřipadá divné, že 
to, co dělají, prezentují malým dětem. 
Je obdivuhodné, že vojáci, u kterých by 
člověk předpokládal, že jsou vzdělává-
ni a vychováváni k úplně jiným kompe-
tencím, svoji roli na Bambiriádě takto 
zvládají,“ ocenil Aleš Sedláček.

U samého zrodu spolupráce stál před 
lety Martin Bělohlávek, který dostal od 
tehdejší předsedkyně ČRDM za úkol za-
jistit akci, která bude jiná než obdobné 
předchozí a bude prezentovat činnost 
s dětmi a mládeží. „Na stole se mi vršily 
seznamy věcí, které je potřeba zařídit. 
A přestože dobrovolníci, kteří s dětmi 
a mládeží pracují, dokáží mnohdy zá-
zraky, tak jsme si říkali, že tohle nedo-
kážou. A úplně bez jakéhokoliv váhání 
mě napadla instituce, na kterou by bylo 
možné se obrátit, protože pro tu také 
v zásadě není nic nemožné…“ zavzpo-
mínal. Armáda letos působila v celkem 
15 bambiriádních městech ČR, kde se 
mj. podílela na zajištění zábavných pro-
gramů a ukázek své techniky.

Z tiskové zprávy ČRDM

Patnáct let spolupráce s Armádou ČR

5



Naše téma

6

Fo
to

 a
rc

hi
v 

PS
 Je

vi
šo

vi
ce

Díky bambiriádní soutěži děti lépe poznávaly 
místa, odkud pocházejí

Pravidla soutěže se snažila motivovat 
děti a mladé lidi k tomu, aby ve svých 
kratičkých esejích nebo výtvarných dí-
lech popsali místo, kde vyrůstají, a aby 
si při zjišťování potřebných údajů k da-
nému místu mohli vybudovat bližší 
vztah. Pořadatelé soutěže to totiž po-
kládají za základ pro osvojení aktivního 
přístupu mládeže k občanství a potaž-
mo i k vědomí evropské sounáležitosti. 
Soutěž byla obeslána několika desítka-
mi vlastivědných příspěvků.

Tady je desítka nejúspěšnějších. 
Blahopřejeme! 

Soutěžní práce najdete na stránkách 
www.bambiriada.cz/odkudjsme.php 

Absolutním vítězem, respektive vítěz-
kou soutěže se stala Pionýrská skupina 
Jevišovice. Její členové zpracovali in-
formace o své skupině, pověsti o Mad-
lence, o jevišovických kapličkách, 
o památníku Kalich na vrchu Žalově, 
o jevišovické přehradě i o osobnosti 
hraběte jménem Jan Ludvík Raduit de 
Souches. Informace členové skupiny 
ověřovali u pamětníků a v archivních 
materiálech.

Jedna z členek skupiny své bádání ko-
mentuje: 
„Moje obrovské díky patří paní kaste-
lánce Kampfové, která byla tak ochot-
ná a milá, že mi zapůjčila listy i knihy, 
které mají dnes již historickou hodnotu, 
a poskytla další velmi cenné informace. 
Moc děkuji za důvěru, nesmírně si toho 
vážím.  Dále bych chtěla poděkovat své-
mu dědečkovi, panu Štanglovi, který mi 
poskytnul další velmi zajímavé záchyt-
né body. Mé díky patří i mé rodině, kte-
rá tolerovala moje velké zapálení, kdy 
jsem nepotřebovala jíst, spát, a neod-
povídala na jejich dotazy...“

Ti nejmenší alespoň naslouchali vy-
právění, účastnili se pátracích výprav 
a kreslili obrázky pamětihodností. 

Na závěr vedoucí skupiny píše: 
V pátrání určitě nekončíme, i když sou-
těž je u konce. Začalo nás okolí, v kterém 
žijeme, díky soutěži zajímat a není nám 
lhostejné. Proto si budeme navzájem 
předávat získané informace. Začínáme 
hlavně vypracovanými pracemi našich 
starších dětí. Chystáme se projít kaplič-
ky, přehradu, kalich. Budeme besedovat 
o hraběti, o Madlence. Tentokrát si za-
hrají na průvodce autoři vypracovaných 
prací. Překvapili nás, s jakým zápalem 
vše vypracovali, a jaké získali vědomos-
ti. Vycházky, ale s naší kastelánkou taky 
nekončí. Budeme pokračovat v bádání 
nadále. Kdybyste měli cestu kolem, ur-
čitě se u nás v překrásném městě Jevi-
šovice zastavte. 

 Za pionýrský oddíl Kamarádi 
 Lenka Nováková

Bambiriáda letos čerpala své programové náměty mj. i z Evropského roku 
občanů – například v doprovodné soutěži nazvané „Odkud jsem“. 

Pořadí vítězných deseti prací

1. Jevišovice
2. Horní Bukovsko, Dolní Bukovsko, 

Hartmanice 
3. Manšestrová manufaktura 
4. Milý Duchoslávku 
5. Tajemná hrobka ve Zdislavicích 
6. Jan Zajíc a okupace Šumperka 
7. Haló, haló. Tady Hajnice 
8. Netřebice, domov, který miluju 
9. Okrasa i památka 
10. Načeradec 



7

Naše téma

Bambiriáda 2013 běží naplno. Děti se baví: 
hrají si, soutěží, řeší rébusy a závodí

V rámci chrudimské akce tak třeba 
proběhlo okresní kolo soutěže hlí-
dek mladých zdravotníků, návštěvníci 
té rychnovské si mohli se sdružením 
AFS – Mezikulturní programy vyzkou-
šet izraelskou hru s peckami Gogoi´m 
či švédskou deskovou hru Tripp Trapp 
Truu a ve Zlíně si mladí dobrovolní ha-
siči změřili své síly při tzv. požárních 
útocích.
V Blansku spojili zábavný program 
s  charitativní akcí. „Chceme nasbírat 
staré plyšáky, s kterými si třeba už děti 
nehrají, a věnovat je orgánu sociálně 
právní ochrany dětí a dalším místům, 
kde je jejich potřeba. Stará hračka tak 
bude moci někomu dal-
šímu udělat radost,“ ne-
chala se slyšet jedna z or-
ganizátorek Romana 
Ošlejšková.
K magnetům ná-
chodské akce pat-
řil program hasičů z Dolní Radechové, 
díky němuž si děti mohly vyzkoušet 
práci s hasičskou proudnicí. 
Bylo pro ně připraveno i lé-
tání na laně a vysoké lano-
vé lávky; nechyběla laserová 
střelnice ani vzduchovka, luk 
a kuše. Zvídavé děti se tam 
také mohly dívat na oblohu 
nefalšovaným hvězdářským 
dalekohledem, k dispozici 
všem byly jednokolky, děti 
se mohly učit žonglovat nebo 
zacházet s náčiním poi-poi. A vzhledem 
k tomu, že akce probíhala i na řece Me-

tuji, mohli se zájemci dokonce projet 
na raftu nebo na nafukovací kanoi.
Kdo se na pražském „Kulaťáku“ vydal 
ke stanu Lobkowiczkého paláce, mohl si 
nejen prohlédnout pravý šlechtický ro-

dokmen, ale zkusit 
si vyplnit i ten 
svůj. Měli 

tam i dobové 
hry, jako je na-
příklad rybolov, 

házení kroužků na 
hradební věže nebo míčků do rozevře-

né dračí tlamy. 
Ve stánku „Škola“ zase učitel Ja-
roslav Flejberk a jeho asistenti 
předváděli mechanické hlavola-
my staré více než sto let; příchozí 

se seznámili i s čínskými kroužky, 
věhlasným Ježkem v kleci či 

Rubikovou kostkou. A letos 
poprvé si mohli malí ná-

vštěvníci dejvické akce díky 
Českému svazu chovatelů prohléd-
nout a pochovat živé zvířátko; těšit 

se mohli na kočičky, morčata nebo tře-
ba anglické pávíky.

Také další bambiriádní areály nabídly 
návštěvníkům pestrou směsici zábavy, 
her a soutěží – vědomostních i těch, 
které trochu prověřují fyzickou kondi-
ci. A poněvadž téma letošní bambiri-
ády znělo Dětství v proměnách času, 
na mnoha místech přišly ke slovu i hry, 
jakými se bavívaly starší generace. Kdo 
chtěl, mohl si vyzkoušet třeba chození 
na chůdách, káču anebo se třeba jen 
v klidu pohoupat na velikém houpacím 
koni…
Ne všude ovšem akcím pořádaným pod 
širým nebem zrovna přálo počasí. Kvůli 
jeho nepřízni proto třeba zlínští organi-
zátoři oznámili, že se páteční program 
přesunul z parku Komenského na ná-
městí Míru, a to v omezené podobě. 
Chvíli po poledni se náměstí nicméně 
roztančilo v rytmu orientálních tanců 
v podání skupiny z DDM Astra Zlín.

Tisková zpráva ČRDM

Bambiriáda 2013 pokračovala druhým dnem v 17 městech ve všech krajích ČR. 
K areálům otevřeným již od čtvrtka v šesti městech se totiž v pátek 24. května 
připojily i všechny ostatní.
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Stará škola

Pražští organizátoři ke ztvárnění zvoleného motta využili nápad se starobyle zařízenou třídou. „Stará škola“, 
jak byl jeden ze stanů na Kulaťáku nazván, nabízela prožitek „starých časů“, ale i tvůrčí aktivity v míst-

nosti s archaickými lavicemi a kalamářem i letitými školními pomůckami. Nechyběla tam 
starobylá tabule, počítadlo, pečlivě seříznuté brky na psaní, loďky ze stromové kůry 
i bramborová razítka, exemplář vycpané šelmy ze školního kabinetu ani nástěnné 

obrazy a mapy. Kdoví, možná si je někteří z dospělých návštěvníků Bambiriády 2013 
třeba ještě vybavili…                Z tiskové zprávy ČRDM
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Na Bambiriádě padl jedinečný taneční rekord

Kromě klasického programového menu 
přinesla Bambiriáda 2013 i jeden své-
rázný taneční rekord.
V areálu na Vítězném náměstí v praž-
ských Dejvicích totiž zatančilo nejvíce 
tanečníků z jedné skupiny společnou 
choreografii ve stylu streetdance. O po-
dívanou, jejíž výsledek čítal rovných 
232 mladých tanečníků a tanečnic, a byl 
tak oficiálně zanesen do České knihy re-
kordů, se v sobotu 25. května postarala 
největší taneční skupina v republice – 
Dancing Crackers (DC); k úspěchu při-
spěly i děti z Klokánku Hostivice.

Rekordní taneční show podpořila svou 
účastí na bambiriádním pódiu herečka 
a modelka Alice Bendová. „Jste strašně 
šikovný. Vážím si toho, že jsem tady,“ 
obrátila se k tanečním rekordmanům 
a popřála jim, aby jim nadšení pro jejich 
koníček vydrželo co nejdéle. „Protože 
já třeba talent k pohybu a k tanci moc 
nemám,“ myslí si herečka, „ale když vás 
tady všechny vidím, tak asi taky začnu 
– a mám dvě malé děti, které k tomu 

určitě povedu! Takže: jste fakt dobrý 
a držím do budoucna palce.“

I přes drobný déšť a chladné počasí se 
prostranství pod pódiem na chvíli pro-
zářilo žlutou barvou společného dresu 
DC. Pulsující hudba, spousta energie, 
přesvědčivé kreace – a rekord byl na 
světě. Mimochodem, jeho výjimečnost 
spočívala ve způsobu, jakým se spo-
lečné vystoupení šířilo mezi tanečníky. 
Byli registrování v jedné skupině a cho-
reografii se učili nikoli z internetu, ale 
přímo v daných městech, pod vedením 
lektorů proškolených DC. Společné 
pražské vystoupení dětí z různých míst 
bylo tedy vlastně jejich premiérou.

Cílem DC je ukazovat dětem i jiné mož-
nosti využití volného času, než jsou 
dlouhé hodiny trávené hraním her na 
PC nebo bezduchým bloumáním měs-
tem. DC náleží ke stovce členských 
sdružení České rady dětí a mládeže, 
která Bambiriádu již tradičně pořádá.

Z tiskové zprávy ČRDM

Záznam z rekord-
ního tanečního 
vystoupení DC si 
můžete prohléd-
nout na videu na 
serveru Adam.cz, 
viz QR kód:



Chebská Bambiriáda se konala ve zna-
mení zimy a deště. Přesto se 18 orga-
nizací odvážilo rozbalit své prezentace 
a ukázat rodičům s dětmi, že i v dešti se 
dá „něco“ dělat.
Malebné prostředí Chebského hradu 
ožilo skákacími botami, soutěžemi, 
deskovými hrami, kroužky, míčky, kvízy 
a nechyběla ani živá zvířátka. V pestré 
nabídce si mohl nalézt zábavu opravu 

každý. Dět-
ské oči se roz-
zářily a usměvavě spoko-
jené tváře příchozích byly 
odměnou, která zahřála po-
řadatele i vystavovatele. Přes 
nepřízeň počasí byly spokojeni 
nakonec všichni, a tak si pořada-
telé mohli říci, že se i tento ročník vy-
vedl.

Želízkem v ohni letošní Bambi-
riády byla Živá knihovna. Živé 
knihy – kombinace známých 
osobností a lidí se zajímavým 
životním příběhem, nabíze-
ly netradiční počtení formou 

intimních rozhovorů. V živé 
knihovně bylo možné prolistovat 

životem třeba bývalého starosty města 
Chebu nebo dívky, která má zkušenos-
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Liberec

V Liberci proběhl ve dnech 24. a ž 
25. 5. 2013 jubilejní 15. 
ročník největší pře-
hlídky volnočasových 
organizací v ČR – Bam-
biriáda. 

Před libereckou 
radnicí na nám. 
Dr. E. Beneše se 
prezentovalo cel-
kem 53 organizací. 
Mezi vystavovateli se 
ukázaly turistické a přírodo-
vědné oddíly stejně jako or-
ganizace technicky zaměře-
né. Nechyběly ani výtvarné 
kroužky nebo sportovní oddí-
ly – předvedli se karatisté, břišní taneč-

nice nebo florbalisté, kteří 
na náměstí postavili hřiště. 
Velký ohlas měly také živé 
kozy a ovce. 

Na pódiu se představilo v rám-
ci nepřetržitého programu 
doprovodných vystoupení 

1200 účinkujících, 
kteří připravili 

18 hodin pro-
gramu. Pro 
návštěvníky 
byla připra-

vena např. vy-
hlídka z radniční věže, 

doprovodný program v při-
lehlém V-klubu libereckého domeč-

ku, Živá knihovna, výstava techniky 
integrovaného záchranného systému 

Libereckého kraje nebo absolutní finá-
le – třetí ročník sevročeského „open air 
break dance šampionátu“ Kill The Flo-
or. Akci navštívilo téměř 7700 diváků. 

David Erlebach, RADAMLK

Cheb
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ti s bulímií; zajímavé vyprávění nabídl 
místní kronikář, jehož kronika vyhrála 
soutěž o nejlepší kroniku v ČR. Nechy-
běly ani příběhy o jiných kulturách.
Chebská Bambiriáda se netěšila jen 

zájmu návštěvníků, ale také podporo-
vatelů. Uvítali jsme několik hostů, kteří 
nad akcí převzali záštitu. Bambiriádu 
slavnostně zahájil náměstek hejtmana 
Karlovarského kraje pro oblast školství 

Václav Sloup, pozdravy přivezl starosta 
města Kynšperk nad Ohří Tomáš Svobo-
da a nechyběl ani starosta města Chebu 
Pavel Vanoušek.

Hana Šnajdrová

České Budějovice

I přesto, že letošní počasí Bambiriádě 
moc nepřálo, panovala po celou dobu 
mezi návštěvníky dobrá nálada. Za ce-
lou dobu konání přinesla Bambiriáda 
v Českých Budějovicích radost a úsměv 
na rtech celkem 4680 účastníkům. 
Kromě nedělního bohatého programu 
na pódiu a ve stáncích jednotlivých 
sdružení proběhlo vyhlášení vítě-
zů soutěže Řekněme NE ŠIKANĚ, 
kterou pořádá společnost THEIA, 
o.s.
Bambiriáda v Českých Budějovi-
cích byla slavnostně zakončena 
v neděli 26. května 2013 odpoledne 
losováním cen. Každé sdružení mělo 
připravenu širokou škálu her a soutěží, 
mezi nimiž nechyběla disciplína, která 
se vztahuje k mottu letošní Bambiriády 

„Dětství v proměnách 
času“. Za splnění ales-
poň dvou disciplín u kaž-
dého z prezentujících se 
sdružení dostaly děti razít-
ko do své startovní kartičky. 
Po obdržení razítka od každého sdru-

žení a vrácení kartičky do 
Prezence byly zařazeny 
do losování o ceny na 
pódiu. Losování cen 
probíhalo vždy v lichou 
hodinu. Zajímavé ceny 
věnoval Jihočeský 
kraj,  E.ON, Lanový 

park Máj, Dfk Group, 
s.r.o, Krajské vojenské velitelství 

České Budějovice, Igy Centrum, Hop-
sárium.

Po celou dobu byl 
pro návštěvníky 
připraven bohatý 
program. Na pó-
diu vystoupila celá 
řada účinkujících, 
mezi nimi Pěvec-

ký soubor Čestice, 
Zasepozdě, Tanečky, soubor Jitřenka. 
Zazpíval i Pěvecký sbor Šeptem ze ZŠ 
Vacov, Gypsy Star či Slavičci z Hluboké, 
Žluťásci... Jízdu na kolečkových bruslích 
předvedli členové PANE CB, zatančily 
soubory Moderní tance Hluboká a Mo-
derní tance Zliv, Sunny Dance, Panenky, 
Spiral Dance, Minipanenky či Danceli-
ne Studio. Pro dobrou náladu hrál Klub 
afrických rytmů, své umění předvedly 
soubory Frý, Baby Centrum Šikulka, 
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SPV Žirovnice, Sedmikrásky, Folkové 
duo. Nedělní dopoledne zpříjemnil 
koncert Lakomé Barky, westernová 
show, taneční vystoupení souborů Ce-
tare či MTV STYLE. 
Během celé Bambiriády byla pří-
tomna Armáda České republi-
ky; na akci se pravidelně podílí 
předváděním výcviku a bojové 
techniky. Letos se spo-
lu s Krajským vojen-
ským velitelstvím 
České Budějovice 
podílela na prezentaci 
AČR mj. 25. protiletadlová 
raketová brigáda Strakoni-
ce. V průběhu akce předvedli 
instruktoři praktickou ukáz-
ku bojového umění Musado 
a ukázky z výcviku CLS (Vombat 
Life Saver). 
Tělovýchovná škola, půjčovna lodí 
a sportovního materiálu Vydra připra-
vila pro děti jízdy na kánoích a raftech. 

První pomoc si děti mohly vyzkoušet 
ve stánku Oblastního spolku Českého 
červeného kříže, který zajišťoval zdra-
votnický dozor nad akcí. Svou činnost 

představila Jihočeská záchranná 
brigáda kynologů. Jihočeští 

psovodi cvičí své psy pro vy-
hledávání osob v sutinách, 
v lavinách, ve vodě i v jiných 
těžko dostupných terénech. 

Návštěvníkům byla 
předvedena ukázka 
poslušnosti, nácvik 
vyhledávání pohře-

šovaných osob.

Svou činnost prezento-
vala sdružení, která se 
zabývají činností s dětmi 
a zajišťují pro ně volno-

časové aktivity a dětské tá-
bory. Děti a jejich rodiče si tak mohli 
vybrat vhodnou aktivitu z nabídek 
sdružení M-tes, RS Nadoraz, Kamarádi 

otevřených srdcí, Pohodáři VSKH, Ro-
dinné centrum Rozárka, 1. středisko Zá-
lesáka, Salesiánské středisko mládeže 
– DDM Č.B., Občanské sdružení Bezva 
prázdniny, Koníček, Jihočeská krajská 
organizace Pionýra, Země – nezemě, 
Základní článek hnutí Brontosaurus Fo-
rest – Cassiopeia, Centrum pro pomoc 
dětem a mládeži,  Občanské sdružení 
Děti Řepice, ČTU – Velká rada oblasti ji-
hočeské, Informační centrum pro mlá-
dež České Budějovice,  RC Emanuel či 
M–Centrum  pro mladou rodinu. 

Regionální záštity přijali člen Rady Jiho-
českého kraje Tomáš Vytiska a českobu-
dějovický primátor Juraj Thoma. 

Letošní jubilejní patnáctá Bambiriáda 
skončila. Již nyní však probíhají přípra-
vy na další ročník. Na viděnou ve světě 
her, zábavy a dobré nálady!

Petra Šmidmayerová

Humpolec
Lesopark v Humpolci hostil od pátku do 
soboty sdružení dětí, mládeže a stře-
disek volného času napříč celou Vyso-
činou. V rozlehlém areálu probíhal už 
15. ročník celorepublikové Bambiriády. 
I přes nepřízeň počasí dvoudenní akci 
podle údajů organizátorů navštívilo na 
dva tisíce lidí.   
Hlavní pořadatel Martin Paclík pozname-
nal, že letošní ročník měl za cíl všechny 
návštěvníky vrátit v čase do dětství jejich 
předků. 
Mezi atrakcemi nechyběly lanové akti-
vity nebo, ukázky musada od příslušní-
ků 22. základny letectva z Náměště nad 
Oslavou. „Je to speciální bojová technika, 
která má za cíl zneškodnit nepřítele. Vy-
vinula se převážně v korejských zemích,“ 
prozradil za skupinu vrchní praporčík 

Karel Földeš. 
Právě asi 
desetiminu-
tové vystou-
pení mělo 
u diváků nej-
větší ohlas. 
Do Humpolce při-
jeli také příslušní-
ci vojenské policie 
z Tábora, kteří veřejnosti ukázali, jak za 
pomoci služebního psa hledají v autě 
bombu nebo v kufru drogy.  
Členové skautského oddílu Orlík z Hum-
polce pekli pro zájemce před svým indi-
ánským týpí tábornické placky z mouky, 
vody a soli. 
Hlavním bodem sobotního programu 
bylo odpolední vystoupení kapel Epy 

de Mye z Českých Bu-
dějovic a také klientů 
z pražského Jedličkova 
ústavu The Tap Tap. 
Bambiriádu od roku 
1999 pořádá Česká 
rada dětí a mláde-
že. Dvou až čtyř-
denní akce se koná 

vždy jednou za rok, 
většinou ve všech krajích v Česku.
„Letošní Bambiriádou jsem se vrátil do 
roku 2004, kdy jsem s její organizací za-
čínal. Místní spolky v Humpolci měly zá-
jem a chtěly se veřejnosti ukázat, a to je 
to nejdůležitější poslání každé Bambiriá-
dy,“ uvedl závěrem její hlavní koordiná-
tor na Vysočině Martin Paclík.   

 David Kratochvíl
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Chrudim

Skončil dvanáctý ročník chrudimské 
Bambiriády. Do parku Střelnice si našlo 
cestu přes 6300 návštěvníků. Kdo zaví-
tal 23. nebo 24. května 2023 do parku, 
jistě souhlasí s tím, že letošní ročník se 
vydařil. Mohl si při něm užít prezentaci 
více než tří desítek organizací.

Krásné přírodní prostředí parku se ve-
řejnosti otevřelo v 8 hodin a oficiálně 
byla Bambiriáda zahájena za přítom-
nosti vzácných hostů v 10 hodin na pó-
diu. Hned poté následovalo vyhlášení 
krajského kola soutěže o nejlepší školní 
časopis roku 2013. „Svou pozornost, 
ale nevíce strhli kluci z Ultimate Ramp 
Show, kteří nám opět ukázali, že na kole 
se dá nejen jezdit. Jejich dech beroucí 
adrenalinové skoky byly odměněny 
bouřlivým potleskem,“ říká k programu 
Matěj Zelinka, koordinátor pódiového 
programu.
Také stánek Laser Game Pardubice, kde 

vyrostla historicky první venkovní laser 
game střelnice, nezůstal bez povšim-
nutí. „Děti si tam mohly zdarma zahrát 
a vyzkoušet jak princip hry funguje. 
O oblíbenosti stánku vy-
povídá to, že hry se mu-
sely zamlouvat na hodi-
ny dopředu. Dále se 
mohly podívat 
na armád-
ní vozidlo, 
p ře ko n á -
vat lanové 
lávky nebo si 
zaskákat na několika skákacích hra-
dech nebo trampolíně. Nechyběla ani 
tradiční desková herna v rámci projektu 
Hrajeme si s Chrudimkou,“ říká Martin 
Benák, koordinátor Bambiriády. 
Školy, které se Bambiriády zúčastnily, 
měly možnost využít doprovodný pro-
gram v Regionálním muzeu, Muzeu 
barokních soch v Chrudimi nebo Měst-

ského muzea ve Skutči nebo dopravu 
zdarma regionálními vlaky.

„Sice máme Bambiriádu 
za sebou, ale 

práce na té 
příští se rodí 
už nyní. Do 

svých kalen-
dářů si proto můžete pozna-

čit datum 22. a 23. května 2014, kdy 
se koná již 13. ročník největší přehlídky 
organizací pracující s dětmi a mládeží 
z celého Pardubického kraje,“ dodává 
Matěj Zelinka.
Chrudimská Bambiriáda proběhla za 
přispění Pardubického kraje, města 
Chrudim a dalších partnerů. Hlavním 
organizátorem je ČRDM.
Další informace a fotogalerii z letošního 
ročníku naleznete na webové adrese 
www.bambiriada.cz.

Matěj Zelinka
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Náchod

Bambiriáda, prezentace občanských 
sdružení dětí a mládeže a středisek 
volného času, se v Náchodě konala ve 
dnech 23. až 24. 5. 2013. Náchod ji ten-
to rok přivítal již posedmé – a opět bylo 
k vidění něco nového, co za námi „při-
táhlo“ návštěvníky.

Branami Déčka prošlo za oba dva dny 
přes 4500 návštěvníků! V rámci akce 
jsme vytvořili tematickou fotovýstavu. 
K vidění byly obrázky hraček z různých 
období. 

Jako na jednom z mála míst se Bambiri-
áda v Náchodě konala ve čtvrtek a v pá-
tek. Tyto dny volíme především kvůli 
tomu, aby se po oba dva dny mohly při-
jít podívat školy a školky, a mohly si tak 
zpestřit školní vyučování. Přibývá nám 
také počet škol, které si na Bambiriádu 
připraví vystoupení. Tento rok za námi 
se svým vystoupením přijelo 11 orga-

nizací, škol a školek. Na pódiu se hrálo 
divadlo, zpívalo se a tančilo... 
Na Bambiriádě se letos svým stánkem 
s programem prezentovalo 16 organiza-
cí. Program byl velmi rozmanitý, mohly 
si vybrat všechny věkové kategorie. 
SVČ Déčko Náchod a DUHA Bartoňka 
připravily klání v střelecké dovednosti, 
keramickou dílnu, kavárnu fair-trade 
a vodní hrátky na řece Metuji. Kroužky, 
které SVČ Déčko Náchod vede, připra-
vily pro návštěvníky vysoké lanové pře-
kážky, létání na laně 
či sjezd z Déčka. 
Další organizace, 
které se na Bambi-
riádě prezentovaly, měly 
také připravený bohatý program – ať 
už se jednalo o ukázky canisterapie, vý-
tvarné dílničky, soutěže pro malé i  vět-
ší, ukázky zálesáckých dovedností nebo 
pozorování oblohy vzácným hvězdář-
ským dalekohledem. Připraveny byly 
také taneční workshopy se zkušenými 
lektory. 
A co bylo vlastně na letošní Bambiriádě 
v Náchodě nové? Největším tahákem 
byl především kouzelník Miloš Malý, 
finalista televizních talentových sou-
těží a mistr České republiky v mikro-
magii, který nás ve čtvrtek poctil svou 
návštěvou. Kromě dvou vystoupení na 
pódiu (dopoledne pro děti, odpoled-
ne pro větší návštěvníky), byl po celý 
den u stánku Muzea magie v Jaroměři 
a ochotně ukazoval karetní kouzla a tri-
ky. Na hřišti u stánku SVČ Déčka Náchod 
si zájemci mohli vyzkoušet žonglování, 
práci s poi-poi, nebo zkusit jízdu na 
jednokolce. Návštěvou nás také poctil 

pan Petr Houba, který si přivezl spous-
tu hudebních nástrojů z různých koutů 
světa. Vlastním stánkem s atraktivním 
programem se také nově prezentovali 
hasiči z Dolní Radechové, přijeli s vel-
kým autem s cisternou, které se pou-
žívá k výjezdům, a zájemci si tak mohli 
vyzkoušet stříkat hasičskou hadicí na 
cíl. Děti toto zpestření velmi uvítaly.
Doufáme, že příští rok se Bambiriáda 
do Náchoda opět dostane. Děkujeme 

všem, kteří se na ní jakkoliv 
podíleli. Především bychom 

chtěli poděkovat 
našim sponzo-
rům a partne-

rům, České radě 
dětí a mládeže, Králo-

véhradeckému kraji 
a Sportovní a kulturní nadaci města 
Náchoda. Tímto také děkujeme za zá-
štitu starostovi Janu Birke a za finanční 
podporu hejtmanovi Lubomíru Franco-
vi a místostarostce města Náchod Dra-
homíře Benešové. Velký dík také patří 
více než stovce dobrovolníků, bez kte-
rých by tato akce nešla uskutečnit. 

Tým náchodské Bambiriády



15

Fo
to

 a
rc

hi
v 

ba
m

bi
riá

dn
íc

h 
m

ěs
t

Naše téma

Rychnov nad Kněžnou
Mezi 17 městy, kde se letos kona-
la Bambiriáda, byl také Rychnov nad 
Kněžnou. 
Déčko – Dům dětí a mládeže RK bylo 
hlavním organizátorem 
Bambiriády v Rych-
nově již posedmé. 
V tomto roce pro-
běhla 23. a 24. květ-
na na Kolowratském 
zámku a zúčastnilo se 
jí 29 organizací, které si 
pro děti připravily aktivní 
nebo pódiové prezentace.  
V prostoru před zámkem si návštěv-
níci mohli vyzkoušet například skáka-
cí boty sdružení BOCKujem, ošetření 
první pomoci Českého červeného kří-
že, prolézaly vojenskými auty Armády 
ČR z Týniště n.O., zkusily orientační běh, 
malou lezeckou stěnu a létání s mode-
ly házedel u stanovišť Déčka – DDM RK 

nebo si pohrály se zvířaty Českého svazu 
chovatelů. Před zámkem nechybělo ani 
občerstvení a deskové hry v čajovně, 
relaxace se Sahadža jógou, týpí sdruže-

ní TK Hradečtí lvi, ukázky bojového 
umění sdružení Horizont, malování 
na obličej a další. 
Zajímavé výtvarné dílny, hry a růz-
né poznávací kvízy měla připrave-

na také sdružení 
na nádvoří 
zámku. Zde 
se prezen-

tovala sdru-
žení OD5K10, 
Rodinné cent-
rum Rybka, ZŠ 

a DDM Vam-
berk, A Rocha, Orion, OKO, MC Jája, 

sdružení SPLAV a sdružení Na Venkově. 
Na pódiu po celé dva dny probíhala di-
vadelní a taneční vystoupení základních 

a mateřských škol z Rychnova a Slatiny 
n. Zd., DDM Déčka a TK Sollanc a vy-
stoupila také hudební skupina NONA 
rychnovské ZUŠ, romská kapela Kali 
Ruža a kapela Last Holidays.
Letošní Bambiriáda proběhla pod regi-
onální záštitou senátora parlamentu ČR 
Miroslav Antla, hejtmana Královéhra-
deckého kraje Lubomíra France, staros-
ty  města Rychnov nad Kněžnou Jana 
Skořepy a místostarostek města Rych-
nova n. Kn. Jany Drejslové  a Michaely 
Zímové.  Bambiriádu v Rychnově přišlo 
navštívit 3200 návštěvníků. 

Tímto bychom chtěli poděkovat Kolowrat-
skému zámku za poskytnutí zázemí a vý-
bornou spolupráci. Děkujeme také našim 
sponzorům Nadaci JUDr. Miroslava Antla, 
Pekárně Lično a Podorlické sodovkárně.

Z tiskové zprávy DDM Rychnov nad Kněžnou

Šumperk
Třináctý ročník Poslední květnový 
víkend se sluníčko někam schovalo 
a obloha byla plná černých mraků. Ale 
v Jiráskových sadech v Šumperku se ni-
kdo nemračil a neschovával. Naopak. 
Vládla tam radost a ozýval se dětský 
smích. Taková byla letošní šumperská 

Bambiriáda, která se do města vrátila 
po čtyřech letech. 
V něčem byla ta letošní nová: byla na 
novém místě. V nádherném parku, kte-
rému Šumperáci říkají Barborka a kde 
se ještě nikdy žádná velká akce neko-
nala. A tak vlastně Bambiriáda probu-

dila Barborku z věčného spánku… Nová 
byla ještě v tom, že letos poprvé celou 
Bambiriádu připravovali a organizovali 
jen samí dobrovolníci.  
A je třeba říci, že organizaci tak velké 
akce zvládli na jedničku! 
Na letošní Bambiriádě se podílelo 
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a prezentovalo 15 organizací pracu-
jících s dětmi v jejich volném čase, 
které připravily pro příchozí spoustu 
zajímavých soutěží, her, dovedností, 
pohybových aktivit, rukodělných čin-
ností apod. Kromě aktivit pro děti byla 
k vidění i pódiová vystoupení, jež obo-
hatili i  bambiriádní hosté – děti ze slo-
venských partnerských měst Prievidza 
a Nysa.
Letošní ročník Bambiriády měl motto 
„Dětství v proměnách času“ a právě 
toto heslo nám pomohli naplnit šikovní 
studenti z Obchodní akademie v Šum-
perku. S jejich pomocí si děti mohly 
vyzkoušet různé hry a soutěže, který-
mi se bavili před mnoha desítkami let 
jejich dávní dětští předchůdci. Někte-
rými z nich se 
drobotina baví 
dodnes.
Za splněné úkoly 
děti dostávaly buď „céčka“, nebo 
sbíraly kuponky, které si lepily do prů-

vodního lístku, a sestavovaly tak sou-
těžní pyramidu. A pokud se jim ji po-
dařilo sestavit, obdržely jako odměnu 
„igráčka“.
Obrovský zájem byl také 
o stanoviště vojáků 
z Přáslavic, o prezentaci 
hasičského záchranného 
sboru a o Bambistan – 
velkou bambiriádní díl-
nu, v níž si děti vyráběly 
rukodělné výrobky pod-
le vlastní fantazie.
Očekávání dětí splnil 
i sobotní večerní program s klaunem 
Bublínem, s vystoupením dětí  z Nysy, 
Prievidze a Němčic. Krásnou tečkou 
za sobotním večerem pak byla ohňo-

vá show. Během bambiriádních dnů 
bylo pro děti otevřeno Vlastivěd-
né muzeum, Muzeum čarodějnic-
kých procesů, Radniční věž i šum-

perská požární stanice; v neděli pak 
Centrum volného času Bozeňov.

V neděli dopoledne se děti přišly roz-
loučit s Bambiriádou a zahraničními 
hosty k Sově; po proběhnuvším pro-
gramu následovalo tradiční losování 

vstupenek – a pak 
už jen Bambi-

riádě 2013 
všichni za-

mávali.
Potěšilo nás, 
že na akci 

nebyly jen 
děti ze Šumperka, ale 
také ze Zábřehu, Malí-

na, Uničo- va, Ostravy, Brna… A jak 
řekla jedna z organizátorek: „Bylo to 
nepředstavitelně moc práce, ale za tu 
radost dětí to stálo.“

Bambiriáda 2013 skončila a my se těší-
me na Bambiriádu 2014, o jejíž organi-
zaci se budeme opět ucházet.

Jana Valová

Bambiriáda v Ostravě proběhla již čtvr-
tým rokem v Bělském lese poblíž are-
álu Lesní školy v největším ostravském 
obvodu Ostrava-Jih. Jedná se o ideální 
místo v městském lese uprostřed mezi 
sedmi sídlišti. 
Celkem se na akci prezentovalo téměř 
40 vystavovatelů, na pódiu vystoupilo 
okolo 500 vystupujících. O zdárný prů-
běh se na místě staralo 50 pořadatelů 
a šest členů štábu.

Těžko říci, jestli nám počasí přálo či ne-
přálo. Ale asi spíš přálo. V pátek byla 
pořádná zima, ale aspoň nepřišel před-
povídaný déšť, jen mrholení. V sobotu 
se déšť objevil, ale naštěstí s přestávka-

mi. Zato v neděli nám to počasí vyna-
hradilo a svítilo většinou sluníčko. 
Bambiriáda začala v pátek v 9 hodin, 
ale první 
školní třídy 
d o r a z i l y 
již krátce 
po osmé. 
Hned na 
úvod se 
nám nevy-
hnuly drobné problémy s  elektři-
nou, a tak se první vystoupení trošku 
posunula. Krátce po desáté hodině byla 
Bambiriáda v Ostravě slavnostně zahá-
jena starostou Městského obvodu Os-
trava-Jih Mgr. Karlem Sibinským. Z dal-

ších hostů nás poctily svou návštěvou 
např. vedoucí odboru školství Ostrava-

Jih ing. Sylva Sládečková, 
místostarosta Ostrava-Jih 
Bc. Radim Miklas, nebo 
Mgr. Renáta Solská z od-
boru školství Moravsko-

slezského kraje.

Na ostravské Bambiriádě 
se prezentovaly rozmanité 

neziskové organizace věnující se vol-
nému času dětí a mládeže, střediska 
a centra volného času, domy mládeže, 
městská knihovna, sdružení věnující se 
relaxaci a nechyběly ani státní či dob-
rovolné složky hasičů, policie a armády. 

Ostrava
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Na děti čekaly desítky úkolů prověřují-
cích jejich zručnost, rychlost, přesnost 
a jiné dovednosti, za jejichž splnění ob-
držely razítko do Bambiriádního pasu. 
Když je Bambipas zaplněn razítky, 
dostanou děti drobný dárek vě-
novaný našimi sponzory.
Tradičním lákadlem pro 
děti byla cvičná horole-
zecká stěna, trampolína, 
laserová střelnice nebo 
vzduchovková střelnice. 
Svoji techniku, výstroj a vý-
zbroj představili dobrovolní 
hasiči, policie i armáda, kte-
rá v pravidelných vstupech 
předváděla komentované 
ukázky bojových a taktických 
dovedností.
O stravování vystavujících a po-
řadatelů se tradičně starali čle-
nové sdružení Dakota, kteří vařili 
v táborových polních kuchyních.

Sobotní Bambiriáda v Ostravě se nes-
la ve znamení pokračujících dešťových 
přeháněk. Počet představujících se or-
ganizací se v sobotu dále rozšířil. Upro-
střed plochy vyrostla mongolská jurta, 
v níž sídlila „Mládež v akci“ s ukázkou 
čajové cesty kolem světa. Kousek dál se 
proháněl parní vláček, který vozil děti 
na vyjížďky. Své aktivity předváděly 
např. mažoretky Butterfly či tanečníci 

z Respect dance crew; sdružení Fáles 
umožnilo dětem relaxovat za vlastní-
ho zpívání a bubnování na djembe, své 
herní aktivity předvedlo Centrum vol-

ného času Směr. Partnerem Bambi-
riády byl rovněž Igráček, který 
nabízel dětem možnost zho-
tovit si vlastního Igráčka dle 
svých představ. Nechyběli tu 
tomíci, skauti, pionýři, sale-
siáni, jakož i členové dalších 

celostátních organizací.
Na pódiu se střídala taneční 
a hudební vystoupení; k těm 
prvním přispěly velkou měrou 
děti z kroužků pod vedením 
Nikity Brožkové nebo Moniky 
Krupové, druhý typ vystoupe-

ní doplnil svým recitálem i mo-
derátor ostravské Bambiriády 
Honza Ražňok.

V neděli ráno bylo ještě poměr-
ně chladno, ale obloha se brzy roztrha-
la a vykouklo sluníčko. To přilákalo ná-
vštěvníky, takže Bambiriádní městečko 
bylo plné po celý den.

Na pódiu se opět střídala různá vystou-
pení, jimž tentokrát vévodily mažoret-
kové formace a ukázky břišních tanců.
Někteří z vystavovatelů už museli Bam-
biriádu v neděli opustit, ale nahradili je 
noví, například holky z Europa Direct, 

zástupci z Lesní školky Heřmánkov nebo 
pedagogové z Domu dětí a mládeže 
v Porubě. Ani v neděli tak nechyběly 
ukázky výtvarných technik, logické há-
danky, postřehové hry, soutěžní dráha 
vodáků, hádanky a kvízy, skákací hrady, 
skluzavky, hry zaměřené na rychlost 
a šikovnost, parní vláček, trampolíny, 
lezecká stěna, střelba ze vzduchovky, 
laserová střelnice, ukázky bojových 

umění, relaxace, čajovna, chůdy, hody 
na cíl, obličejové masky, zbraně a vo-
jenská technika, malování Igráčků, pro-
hlídka teepee a spousty dalšího.

Celkově Bambiriáda v Ostravě, i přes 
nepřízeň počasí v prvních dvou dnech 
nabídla svým návštěvníkům celou řadu 
možností a nápadů, jak smysluplně vy-
užít volný čas dětí. 
Prezentace kroužků, oddílů, táborů 
a rozličných zajímavých aktivit na Bam-
biriádu do Ostravy přilákala přes 13 000 
návštěvníků.

     Vladimír Peter, RADAMOK
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I přes velmi studené a také sychravé 
počasí Bambiriáda v Třinci proběhla 
podle plánu. 
Dokonce jsme zaznamenali rekordní 
účast na páteční soutěži pro školy o ti-
tul „Nejlepší třída Třinecka“.  V soutě-
ži bojovalo celkem 340 žáků pěti 
třineckých škol. Během hodiny 
měla čtyřčlenná družstva 
úkol získat co nejvíce 
bodů ve dvaceti disci-
plínách. Každá z vysta-
vujících organizací při-
pravila několik soutěží 
různého zaměření. Žáci 
si tak prověřili své schop-
nosti v lukostřelbě a dalších 
střeleckých úkolech, provět-
rali své mozkové závity pomo-
cí hlavolamů, vědomostních 
testů, vyzkoušely si svou 
zručnost, postřeh a poho-
tovost. Opět nezklamala 

oldřichovická základní škola s největší 
účastí.

Třineckou Bambiriádu navštívilo cel-
kem 860 účastníků, což je pro naše 
město slušný výsledek. 
Možná k tomu přispělo i to, že jsme pro 
děti promítali v kině Kosmos zdarma 
hezkou pohádku. Jsme rádi, že si děti 

a jejich rodiče k nám opět našli 
cestu. Nejvíce se návštěvní-
ci ptali po volných místech 
na letní tábory a na zajímavé 

aktivity, které v na-
šich sdruženích 
mohou najít. 
Bambir iáda 
byla praktic-
kou ukázkou, 

co všechno nabízí-
me. Royal Rangers, A-TOM, 
debrujáři, pathfindeři, 
Klub mladých, městská 

knihovna, Klub Bunkr, DDM a skauti 
zaujali svými workshopy nejen děti, 
ale i dospěláky.

Druhý den Bambiriády v Třinci lákal 
mladé lidi a jejich rodiče na seminář 
„Hrozby internetu a Facebooku“. 
Lektor velmi zajímavým způsobem 
dokládal příklady z praxe, že zdaleka 
není vše tak, jak na první pohled vy-
padá. Mnozí posluchači byli překva-
peni, jak snadno lze informace získat 
a zneužít. Spolu s lektorem vedl se-
minář i mluvčí republikové policie, 
který uvedl několik zajímavých pří-
padů řešených v našem okrese. Tohle 
měli slyšet všichni rodiče. Škoda, že 

jen málo z nich proje-
vuje zájem o to, co 

a kde jejich dít-
ko zveřejňuje 
nebo sleduje 
na „síti“.

Třinec
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Český Těšín

Bambiriáda v Českém Těšíně se konala 
ve dnech 24. až 25. 5. 2013 na náměstí 
ČSA. Na této akci se prezentovalo cel-
kem deset neziskových dětských orga-
nizací z českého Těšína, a to: Turistické 
středisko Svišti, Florbalový klub Český 
Těšín, 6. pionýrská skupina Svibická 
Šestka, Montessori centrum, Mateřské 
centrum Šťastné srdce, Občanské sdru-
žení AVE Český Těšín, Občanské sdruže-
ní Petrklíč Help, Dům dětí mládeže Čes-
ký Těšín, českotěšínští hokejisté a oddíl 
badmintonu.
V pátek krátce po zahájení navštívily 
Bambiriádu místní mateřské, základní 
i střední školy. Po obědě následovalo 
vystoupení místního pěveckého sboru 
„Zpívata“ a sboru flétniček „Písklata“, 
po nich následovalo prezentace ZÚ 
DDM Karate. Dle rozdaných vstupe-
nek se páteční Bambiriády zúčastnilo 
přes 1100 lidí. V sobotu bylo bohužel 
(podobně jako v pátek) špatné počasí, 

ale všichni organizátoři 
zatnuli zuby a předvedli 
maximální výkon a práci. 
Krátce před po-
lednem pak 
jako máv-
nutím kou-
zelné hůlky 
přestalo pr-
šet, vyjasnilo 
se a začalo pra-
vé květnové počasí. 
Velmi jsme to přivítali, 
jelikož ve 13 hodin měla vystoupení fi-
nalistka superstar Markéta Konvičková, 
dále následovalo vystoupení skupiny 
Holki, místní divadelní skupiny Kana-
fas, sólové zpěvačky Petry Furikové 
a vše ukončila rumunská zpěvačka žijící 
v Českém Těšíně Patricia Dragon. V so-
botu byla návštěvnost i přes ranní po-
časí mimořádně vysoká, sobotní Bam-
biriádu navštívilo bezmála 1900 lidí.

Po celou dobu konání těšínské Bam-
biriády mohli návštěvnici v rámci do-
provodného programu zdarma na-

vštívit nedaleké městské 
a hasičské muzeum. 

Dále po celou 
dobu konání 
akce mohli 
účastníci na-
vštívit ukáz-
ky činnosti 
Armády ČR 
a v sobotu 

prezentaci moravskoslezských hasičů. 
Dále děti hojně využívaly nejrůznější 
atrakce, např. skákací hrady či trampo-
línu, které jim byly po celou dobu k dis-
pozici.
Těšínskou Bambiriádu hodnotili účast-
níci velmi kladně, což ostatně potvrdily 
i články v místních novinách a reportáž 
v místní televizi „Těšínské minuty“.

Aleš Hořčica, hlavní koordinátor 

Přesto, že letošní Bambiriáda měla 
jen omezený rozpočet a počasí bylo 
spíše proti nám, považujeme akci za 
úspěšnou. Veliké díky patří vedení 

kina Kosmos a Městu Třinec, které 
nám poskytly výborné zázemí. Dětské 
organizace, které se nestydí za svou 
práci, ukázaly, že mají co nabídnout 

a že jejich snažení má smysl. Díky pat-
ří všem, kteří jakýmkoli způsobem při-
spěli k úspěšné akci.

Tým třinecké Bambiriády
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Ivančice

V rámci Jihomoravského kraje proběh-
la Bambiriáda 24. a 25. května v Ivan-
čicích, v parku Réna. Záštitu nad touto 
akcí převzal hejtman Jihomoravského 
kraje Michal Hašek, náměstek hejtma-
na JM kraje Stanislav Juránek, starosta 
Ivančic Vojtěch Adam a Zuzana Brzo-
bohatá, poslankyně Evropského parla-
mentu. 
Koordinátorem Bambiriády 2013 na Již-
ní Moravě  bylo Středisko volného času 
Ivančice. 

Na programu ivančické Bambiriády, 
kterou navštívilo 1648 účastníků, se 
podílelo 42 organizací, uskutečnilo se 

43 pódiových vystoupení s 560 účastní-
ky, svou činnost organizace představily 
na 34 prezentačních stáncích, na kte-
rých probíhalo 50 aktivit pro malé i vět-
ší zájemce. Součástí akce byly 3 spor-
tovní turnaje, 
dětské cyklistické 
závody a výstava 
hraček s názvem 
„S čím jsme si 
hráli v dětství“. Po 
celou dobu trvání 
Bambiriády bylo 
otevřeno ICM 
a R-klub mládeže 
Ivančice. 

Více podrobností o zapojených orga-
nizacích, jednotlivých vystoupení i fo-
togalerii akce naleznete na webových 
stránkách www.bambiriada.cz.

Děkujeme všem, 
kteří se podíleli 
na programu i na 
zdárném průběhu 
Bambiriády v Ivan-
čicích a těšíme se 
na setkání v příš-
tím roce.

Dagmar Šacherová, 
SVČ Ivančice

Blansko

Skoro dva tisíce návštěvníků 
navštívilo první blanen-
skou Bambiriádu. Na 
přehlídce volnoča-
sových aktivit se 
představilo přes dva-
cet pět organizací pro 
děti a mládež z Blanenska a okolí.  Akce, 
která se konala během posledního ví-
kendu v květnu v zámeckém parku, zís-
kala nepochybně přízeň návštěvníků.
„Bylo to parádní,“ hodnotily děti akci. 
Během dvou dnů si mohly na Bambiri-

ádě zkusit třeba střelbu z luku, cho-
zení se slepeckou holí nebo jaké 

je to být modelkou či mode-
lem. „Děti se často ptaly 

hlavně na malování 
obličeje, ačkoliv rodi-
čům se to, pravda, lí-

bilo o něco méně,“ 
s m á l a se mluvčí Bambiriády Marie 
Jahodová. Oblíbené byly také modely 
vláčků, lodí a autíček nebo stanoviště 
armády a lanové centrum, kde si děti 
mohly vyšplhat po provazovém žebříku.

„Za vedení Bambiriády bych rád podě-
koval všem organizátorům, sponzorům 
a pomocníkům, kteří se na akci podíleli, 
a zároveň všem účastníkům, kteří přišli 
i přes nepříznivé počasí a využili všech 
aktivit, které letošní Bambiriáda nabí-
zela. 
Jsme překvapeni vysokou účastí – jak 
organizací, tak účastníků – a doufá-
me, že si Bambiriáda po letošku najde 
v Blansku své místo,“ řekl hlavní koor-
dinátor blanenské Bambiriády Miroslav 
Martinek.
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Město Kyjov přivítalo akci Bambiriá-
da poprvé v její patnáctileté historii 
a hned na úvod si organizátoři posadili 
laťku vysoko.

Na náměstí před radnicí vyrostlo pó-
dium, kde se během pátku a soboty 
vystřídalo celkem 42 pódiových vy-
stoupení všeho druhu. Dětské kočovné 
divadlo, dívčí skupina Diamods Cats, 
mažoretky či dětský folklorní kroužek 
Kyjovánek a mnoho dalších. Další nedíl-
nou součástí akce byla stanoviště ob-
čanských sdružení z Kyjova a okolí, kte-
rá se věnují volnému času našich dětí. 

Těchto spolků bylo 
v Kyjově čtrnáct; 
každý z nich 
měl připra-
ven pestrý 
program a prezentoval 
i své úspěchy.
Zajímavostí akce bylo také 
to, že se radioamatérům, kteří se 
Bambiriády zúčastnili, podařilo navázat 
spojení se Spojenými arabskými emirá-
ty. Jedinou pomyslnou černou kaňkou 
akce bylo zprvu velmi chladné a větrné 
počasí, které druhý den vystřídaly deš-
ťové přeháňky. I přes toto nepříznivé 

počasí se kyjovské akce zú-
častnilo 1150 lidí. Všem 

jim od nás organizá-
torů patří velké díky. 

Chceme také podě-
kovat hlavním pořadatelům 

celorepublikové Bambiriády 
za to, že do nás vložili svoji důvě-

ru a Kyjov mezi „vyvolená“ bambiriádní 
města zařadili. Je to velká čest nejen 
pro nás jakožto místní organizátory, ale 
také pro celé město Kyjov.
Takže ještě jednou díky – a příští rok na 
shledanou!

Petr Něnička

Kyjov

Centrem bambiriádního městečka, kte-
ré vyrostlo v blanenském zámeckém 
parku, bylo nepochybně pódium. Bě-
hem dvou dnů se na něm představilo 
se svými vystoupeními kolem 
dvaceti organizací a 
návštěvníky bavily 
také tři koncerty. 

„Bylo to hodně roz-
manité, vystupo-
valy maminky 
s kočárky, 
b l a n e n š t í 

parkouristé, judisti nebo třeba holky s 
aerobikem,“ uvedl moderátor akce Vít 
Pořízek.

I když prvnímu ročníku v Blan-
sku počasí nepřálo, akce slavila 
úspěch. „V pátek to ještě šlo, 
sice byla zima, ale aspoň nepr-
šelo. Sobota už byla horší, ale 

na poslední chvíli jsme se ne-
chtěli přesouvat do krytých 

prostor a myslím, že účastníci 
to ocenili. Organizace aspoň měly 

větší možnost prezentace,“ uvedla jed-

na z organizátorek akce Eva Lysoňková.
Marie Jahodová



Fo
to

 a
rc

hi
v 

ba
m

bi
riá

dn
íc

h 
m

ěs
t

Naše téma

22

Zlín
15. ročník Bambiriády proběhl ve Zlíně 
ve dnech 23. až 25. května 2013. Hlav-
ním místem konání této akce bylo tam-
ní náměstí Míru. Doprovodné programy 
probíhaly na okolních prostranstvích ve 
městě. Letos bohužel nepřálo poča-
sí, bylo chladno, deštivo.

Bambiriádu, jejímž regio-
nálním koordi-
nátorem bylo 
S P E K T R U M 
– Krajská rada 
dětí a mládeže Zlínské-
ho kraje, navštívilo cel-
kem 6500 lidí. Na akci 
se prezentovalo 25 or-
ganizací (což jsou tedy asi 
tři stovky dobrovolníků) pracujících 
s dětmi a mládeží z 22 měst a obcí. 
Organizací, které se do Bambiriády za-
pojily svým doprovodným programem, 
bylo deset, s 84 účinkujícími. Na pódiu 
vystoupilo celkem 717 dětí a mladých 
lidí z 26 organizací.

Naše celobambiriádní hra zaujala na 
500 dětí. Ty obcházely s kartičkami růz-
ná stanoviště a za splněný úkol získávaly 
písmenka, z nichž pak skládaly tajenku 

(za tu si pak mohly vylosovat cenu)…
Slavnostní zahájení Bambiriády, spoje-
né s otevřením stanového městečka, 
proběhlo ve čtvrtek 23. 5. za účasti 
starostky obce Sazovice Edity Hrbáč-

kové, poslankyně 

Miroslavy Strnadlové, radního Zlínské-
ho kraje Ladislava Kryštofa a předsedy 
Spektra – Krajské rady dětí a mládeže 
Zlínského kraje Pavla Zbořila.
První den proběhlo v rámci tématu 
Ochrana osob a majetku sportovní 
odpoledne. Návštěvníkům byla před-
stavena historická i současná požární 
technika, dobové i moderní hasičské 
uniformy. Mladší žáci, starší žáci a do-
rostenci pak předvedli soutěžní požární 
útok; na programu pak mj. také ukázka 
záchrany tonoucího či nácvik sebeobra-
ny. V rámci sportovního odpoledne si 
návštěvníci mohli vyzkoušet překážko-
vou dráhu, žonglování, cvičení s nářa-
dím a náčiním apod.
Pátek patřil lidovým tradicím a folkloru 
a roztančenému náměstí. Na pódiu se 
vystřídaly krojované folklorní soubory, 
cimbálové muziky, taneční skupiny. Ve 
stáncích nabízely organizace výrobu 
a zdobení keramiky, tupeský dekor, tvo-
ření z keramické hlíny, tvoření ze vče-

lařského vosku, skládání puzzle, malo-
vání na sklo, tajenky, navlékání korálků. 
Zápichy, uzlíčkování, skákání panáka 
přes švihadlo, hry 80. let, jednoduché 
fyzikální pokusy, výrobu butonků a tr-
delníků.

Třetí den trvání 
zlínské Bambiri-

ády připomněl 
1150. výroční 
příchodu vě-
rozvěstů Cy-
rila a Meto-

děje na Velkou 
Moravu. 

V rámci pódiových vy-
stoupení se představily hudební sku-
piny, pěvecké sbory, divadelní soubor, 
taneční skupiny. Bambiriáda byla za-
končena koncertem rockového pěvec-
kého sboru, který rozezpíval a rozpohy-
boval náměstí.

Ze závěrečné hodnotící zprávy 
o Bambiriádě 2013 ve Zlíně
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Bambiriáda u tomíků

Tomíci se, již tradičně, popatnácté, zú-
častnili celorepublikové Bambiriády.

Pražská Bambiriáda se konala, stejně 
jako loni, na „Kulaťáku“ v Dejvicích. 
Vedle fotek ze slavnostního zahájení 
Bambiriády náčelníkem generálního 
štábu Armády České republiky gene-
rálem Petrem Pavlem a šéfem národní 
rady Alešem Sedláčkem (to proto, že 
armáda je tradičním partnerem bambi-
riádního dění a na  přehlídce volného 

času se také představuje) může laskavý 
návštěvník našich stránek vidět rušný 
život kolem našeho stánku. Hry a rado-
vánky z dílny Jiřího Choura 
a Ivoše Skočka lákaly stovky 
dětí hned první den. Zatím-
co u stánků některých jiných 
spolků návštěvníci jen krátce  
postáli, u tomíků se tvořily 
fronty.
Dobrá vizitka, ne?
Díky za pořadatelství pražské Bambiriá-

dy patří pražským oddílům TOM. Jme-
novitě TOM 19195 Táborníci Žižkov, 
TOM 9922 Arachné, TOM 50601 Bodlá-

ci a TOM 50777 Viking.
Připomeňme, že Bambiriáda v re-
žii nebo za účasti tomíků probíhala 
i v dalších městech. Tam také patří 
díky našim oddílům – TOM 20603 
Svišti, TOM 1303 Maracaibo, TOM 
6111 Tuláci, TOM 4720 Hyperion 
a TOM 4302 Sirius.

Ústředí Asociace TOM
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I vzdor chladnému a deštivému počasí, 
jež akcím konaným pod širým nebem 
zrovna nepřálo, na ni podle hrubého 
odhadu organizátorů letos přišlo 
celkem asi 150 000 lidí.
„I přes nepřízeň 
počasí je návštěvnost 
v Praze dobrá: jen do 
nedělního dopoledne 
necelých třicet tisíc,“ 
upřesnila projek-
tová manažerka 
Bambiriády Blan-
ka Lišková jedno 
z dílčích čísel. Oce-
nila zároveň činnost 
dobrovolníků, 
kteří  si i v náročnějších podmínkách 
prezentačních stanů svých sdružení 
udrželi po celý čas dobrou náladu – a ta 
se pak přenášela i na příchozí. Blanka 
Lišková přitom vypíchla také „úžasný 
pódiový program a obdivuhodné nasa-
zení moderátora Pepy Kudrny. Dokáže 
děti i v tomhle počasí rozpálit, zahřát 
slovem i pohybem.“
Její postesknutí naopak směřovalo 
k těm novinářům, kteří Bambiriádu 
2013 ke škodě dalších potenciálních 
návštěvníků zcela pominuli. „Kromě 
mediálního partnera – deníku Právo – 
jsme se v žádných novinách nedočetli 
o tom, že akce probíhá. Redaktoři si 
zřejmě všímají spíš komerčních akcí 
než těch neziskových, které nabízejí 

zajímavé volnočasové aktivity,“ kon-
statovala projektová manažerka Bam-
biriády.
Na akci, kterou již tradičně pořádala 
Česká rada dětí a mládeže, bylo 

možné zajít do některého ze 
17 areálů v repub-
lice. Stanová bam-
biriádní městečka 

nabízela přehršli 
nejrůznějších 

soutěží, závodů 
a her.

Pojetí letošního 
ročníku dobře za-
chytili na svém 
webu organizátoři 

z Českých Budějovic: 
„U stánků jednotlivých sdružení si 
návštěvníci mohli vyzkoušet, jak si hrá-

ly děti v minulosti. Poznávaly 
kupříkladu hru jojo, 

cvrnkání kuliček, 
jízdu na trakaři, 
skákacího koně, 

skákání v pytli, 
skákání panáka, 

obušky, švihadlo.
Cílem letošní Bam-

biriády bylo přiblížit 
dětský svět, jak jej 

znaly a prožívaly děti 
v minulosti, ukázat je-

jich hračky, způsoby jejich zábavy a po-
rovnat je se současností. Proto mezi at-

rakcemi nechyběla nabídka současných 
moderních her a soutěží, jako 
například lanové aktivity, poznávačky, 
vrhání nožů, stolní fotbálek, hod na 
plechovky, frisbee, vystřihovačky, 
petanque, skládanky, puzzle či si děti 
mohly zadovádět ve skákacím hradu. 
Děti i jejich rodiče se mohly seznámit 
s činnostmi jednotlivých sdružení, a vy-
brat tak vhodnou volnočasovou aktivi-
tu či letní tábor. Nejvíc se mi líbili vojáci 
a skákací hrad, svěřila se nám jedna 
z dětských návštěvnic.“

K zajímavostem letošního ročníku 
patřily některé doprovodné akce – ať 
už šlo o výstavu dokumentující patnác-
tiletou bambiriádní spolupráci ČRDM 

Na jubilejní Bambiriádě děti skákaly panáka, 
cvrnkaly kuličky a chodily na chůdách
Také vyřezávání a pouštění lodiček, skákání přes švihadlo – tyto a další 
prastaré způsoby dětské zábavy si mohli vyzkoušet návštěvníci Bambiriády 
2013. Jubilejní, již patnáctý ročník známé celorepublikové akce se totiž nesl 
v duchu motta „Dětství v proměnách času“ a jeho cílem bylo mj. přiblížit 
dnešním dětem, s čím a jak si hrály celé generace jejich dávných vrstevníků.

Naše téma
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V týždni od 13. do 19. mája 2013 sa 
uskutočnil v žilinskom kraji už 10. roč-
ník Bambiriády. Festivalu práce s deťmi 
a mládežou sa zúčastnila stovka orga-
nizácií pracujúcich s deťmi a mládežou 
vo voľnom čase v Námestove, Martine, 
Dolnom Kubíne, Liptovskom Mikuláši, 
Ružomberku a po prvýkrát aj v Trste-
nej. Mottom Bambiriády 2013 sa stala 
myšlienka „záleží nám na tom“ spájaj-
úca dobrovoľníkov s európskym rokom 
občanov.

Občianske združenia, centrá voľného 
času, školy, inštitúcie ako aj neformálne 
skupiny a žiacke školské rady sa spo-
jili v jednotlivých mestách do organi-
začných tímov, aby spoločne pripravili 
program sprievodných podujatí počas 
bambiriádneho týždňa vo svojom mes-
te. Vyvrcholením festivalu boli hlavné 

prezentačné dni, ktoré zaplnili tisíckami 
návštevníkov námestia šiestich miest 
v kraji.

„Po desiatich rokoch organizovania 
festivalu v našom kraji cítiť, že samo-
správa, mimovládne organizácie ako 
aj podnikateľská sféra začínajú vnímať 
navzájom svoje hodnoty a tak spolu-
pracovať pre dobro miestnej komunity“, 
povedal Jozef Korený, člen predsed-

níctva Rady mládeže Žilinského kraja.
Novinkou jubilejného ročníka sa stal 
Bambiriádny anjel, ktorý pomáhal kon-
krétnym mladým ľuďom v ťažkých život-
ných situáciách. Jeho pomocnými ruka-
mi sa stali deti a mladí, ktorí vytvorili 
hodnotné umelecké diela pre benefičné 
burzy v jednotlivých mestách.

Bambiriáda 2013 sa v Žilinskom kraji 
uskutočnila pod záštitou Juraja Blaná-
ra, predsedu Žilinského samosprávneho 
kraja a primátorov jednotlivých miest. 
Bambiriáda je medzinárodný festival 
práce s deťmi a mládežou. Hlavným ko-
ordinátorom podujatia je Rada mládeže 
Žilinského kraja.

Tlačová správa 
Rady mládeže Žilinského kraja

www.bambiriada.sk

Desaťtisíce obyvateľov žilinského kraja 
už spoznali Bambiriádu

Ze zahraničí

s naší armádou, republikový taneční re-
kord ve streetdance, vlastivědná soutěž 
„Odkud jsem“ nebo třeba nedělní vys-
toupení populární kapely Kašpárek 

v rohlíku v pražských Dejvicích. Za 
zmínku stojí i pokusné vysílání TV Bam-
biriáda, zprostředkující na projektovém 
webu a na serveru Adam.cz obrazem 

i zvukem dění na pódiu hlavního 
z bambiriádních měst. Více informací 
lze nalézt na www.bambiriada.cz.

Tisková zpráva ČRDM
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Bambiriáda je prostě pořádným dět-
ským karnevalem: pestrým barva-
mi  nápady, děním, kde vítězí smích 
a dětské povykování. Jenže podstatnou 
část toho všeho děti nejen „konzumu-
jí“ ale také připravují a bezprostředně 
na místě tvoří. A v tom koneckonců tkví 
i hlavní kouzlo nápadu, který vždy kon-
cem května Česká rada dětí a mládeže 
dětem i jejich rodičům nabízí. Již od 
roku 1999, tedy rovných patnáct let.

Archa nabízí stručnou rekapitulaci 
14 předešlých ročníků – patnáctému je 
věnováno prakticky celé toto číslo…

• Na historicky první Bambiriádu na 
ostrovech, konanou pod mottem Mož-
nosti pro volný čas dětí, přišlo přes 
32 000 lidí. Jednou z nejzajímavějších 
doprovodných akcí Bambiriády 1999 
byl Dětský sněm neboli sněm dětí v Se-
nátu. Na programu tam byla témata 
„Do školy se nechodíme jen vzdělávat, 
ale i bavit“  a „Naše zájmové činnos-
ti“. V Senátu se tehdy hodně hovořilo 
o rasismu, o šikaně či o studentských 
radách. Přítomné děti z rozličných sdru-
žení také besedovaly s některými sená-
tory vč. tehdejší předsedkyně Senátu 
Libuše Benešové.

• Bambiriáda 2000 – druhý ročník „os-
trovů“ a stejné motto. Návštěvnost: 
ke 100 000 lidí. I tehdy zasedal Dětský 
sněm, s tématy jako podmínky pro spor-
tovní vyžití, životní prostředí, škola, do-

prava… Největší diskuse se točila kolem 
televizního odpoledního programu pro 
děti; zasedání navštívil tehdejší druhý 
místopředseda Senátu Petr Pithart.

• Bambiriáda 2001 proběhla v námoř-
nickém duchu a pod mottem Jsme 
na jedné lodi. Na Střeleckém ostrově 
stály vysoké stěžně s plachtami a vlaj-
kovým kódem. Návštěvníci měli mož-
nost zúčastnit se besed se zajímavými 
osobnostmi, např. s populární mode-
rátorkou Marcelou Augustovou nebo 
knihkupcem a spisovatelem Vratisla-
vem Ebrem. Zajímavou atrakcí dopro-
vodného programu byla jízda historic-
kým vlakem; ČRDM zároveň realizovala 
další svůj projekt nazvaný Setkání v srd-
ci Evropy – do ČR přijelo 17 zástupců 
národních mládežnických rad a organi-
zací, cílem bylo zlepšit komunikaci mezi 
zástupci mládeže kandidátských a člen-
ských zemí EU. Bambiriádu navštívilo 
téměř 120 000 lidí.

• V rámci Bambiriády 2002 (motto: 
Jede, jede mašinka…; účast: 140 000 
lidí) se opět konalo Setkání v srdci Ev-
ropy; jeho účastníci diskutovali o práv-
ních a finančních podmínkách práce 
s dětmi a mládeží. Společně pak sesta-

vili seznam námětů a doporučení k při-
pravovanému internetovému portálu 
Evropské komise pro mládež.

• Na Bambiriádu 2003 dorazilo téměř 
250 000 lidí. Konala se pod mottem 
Tvořím barevný svět aneb Čím dnes po-
můžeme naplnit srdce našich dětí, tím 
ony zítra naplní náš svět. Na akci přijaly 
pozvání také některé slavné osobnosti, 
mezi jinými například Dana Zátopková, 
která přijela na Bambiriádu do Chomu-
tova.

• Členové Národního parlamentu dětí 
a mládeže se v rámci programu Bambi-
riády 2004 setkali při společné besedě 
s ředitelkou nadace naše dítě Zuzanou 
Baudyšovou. Na akci pořádanou pod 
mottem „Jsme na jedné Zemi“ si našlo 
cestu celkem 176 000 lidí. 

• Bambiriáda 2005 se pro změnu roz-
létla „Na křídlech dětské fantazie“; po-
prvé se konala mj. v polském městě Bi-
elsko-Biala (trvala tam ovšem jen jeden 

Bambiriádě je 15 let
Pokud ve slově „Bambiriáda“ slyšíte společný základ s italským „bambini“, 
slyšíte správně. A to i přesto, že lidé stojící u vzniku Bambiriády tuhle vazbu 
přímo nesledovali. 
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den a v jiném termínu než v ČR, takže 
kdo chtěl, mohl si v klidu vychutnat 
obě). Tento ročník navštívilo více než 
230 000 lidí.

• Bambiriáda 2006 se konala opět ve 
spolupráci s programem Participace, 
ČRDM s ním uspořádala další Sněm dětí 
a mládeže. Tématem sněmu byla infor-
movanost mládeže a možnosti dobro-
volnictví u nás i v zahraničí. Dobrovolní 
pomocníci organizátorů bambiriádního 
ročníku zaštítěného mottem „Báječný 
dětský svět“ tehdy rozdali příchozím 
celkem přes 150 000 vstupenek.

• Devátý ročník Bambiriády byl ve zna-
mení kampaně „Každý jsme jiný, všich-
ni rovnoprávní“. Z ní Bambiriáda 2007 
převzala nejen motto, ale její organi-
zátoři se rozhodli uskutečnit současně 
velký, zajímavě obsazený koncert na 
Střeleckém ostrově, kde vystoupili např. 
Ivan Hlas, Dan Bárta či kapely 100°C 
a Nightwork. V rámci kampaně také 
proběhla soutěž amatérských hudeb-
ních skupin a v některých městech též 
Graffiti projekt, umožňující sprejerům 
legální „umělecké řádění“ na předem 
připravených plochách. Na Bambiriádu 
tehdy přišlo téměř 250 000 lidí.

• „Nestůj, pojď se přidat! Máš právo 
mít kamarády.“ Pod tímto mottem se 
konala Bambiriáda 2008, na níž se do-
stavilo opět zhruba čtvrt milionu lidí. 
Armáda ČR, která má na Bambiriádě 
pravidelně svůj stan, zve na akci zná-
mé a úspěšné sportovce – návštěvníci 
mohli tenkrát na pražských vltavských 
ostrovech rozmlouvat s rychlobruslař-
skou „jedničkou“ Martinou Sáblíkovou. 
S dětmi a mladými lidmi debatoval také 
generálporučík Tomáš Sedláček, vete-
rán 2. světové války. V rámci programu 
poděbradské části Bambiriády proběhla 
beseda se známou novinářkou a zahra-
niční a válečnou zpravodajkou Petrou 
Procházkovou. 

• Bambiriáda 2009 měla heslo „Nás se 
to týká“; akci, kterou zahájila tehdejší 
první dáma ČR Livia Klausová, navští-
vilo přibližně 200 000 lidí. ČRDM na 
akci mj. udělila pěti laureátům Cenu 
Přístav, určenou vybraným zástupcům 
státní správy a samosprávy za jejich vý-
znamnou podporu mimoškolní činnosti 
s dětmi. Zástupce AČR převzal od vede-
ní ČRDM a jednatele sponzorské firmy 
Office-centrum Tomáše Lišky symbo-
lický šek v hodnotě cca 4000 eur – šlo 
o humanitární dar (školní vybavení, 
učební pomůcky a počítačová techni-

ka) pro školu v kosovském Šajkovaci. Na 
Bambiriádě se znovu aktivně prezento-
val Národní parlament dětí a mládeže, 
proběhly besedy s našimi vojáky ze za-
hraničních misí i kulatý stůl s ředitelem 
Ústavu pro studium totalitních režimů 
Pavlem Žáčkem. ČRDM také na Bambi-
riádě přivítali delegaci Rady hnutí mlá-
deže Izraele (CYMI). 

• Bambiriáda 2010 se v hlavním městě 
přesunula z ostrovů na Vítězné náměs-
tí v Praze 6. Její heslo tentokrát znělo 
„Tvůj průvodce volným časem“ a ná-
vštěvnost se prakticky držela v mezích 
předchozích let. V rámci kulatých stolů 
proběhly debaty s pražským primáto-
rem Pavlem Bémem a poslancem Pet-
rem Bratským, s publicistou a cestova-
telem-dobroduhem Juanem Braunem, 
s běžkyní na lyžích Kateřinou Neuman-
novou a diskařem Imrichem Bugárem. 
ČRDM pokračovala v humanitární po-
moci kosovským dětem: zorganizovala 
a s pomocí AČR vypravila a doručila dal-
ší zásilku potřebného školního materiá-
lu, tentokrát do gymnázia v kosovském 
Podujevu.

• Bambiriáda 2011 figurovala jako ofi-
ciální akce Evropského dobrovolnictví, 
zvolila si motto „Máme se o co podě-
lit“ a přišlo na ni zhruba 150 000 lidí. 
ČRDM tu mimo jiné prezentovala pro-
jekt Kamchodit.cz – jedná se o inter-
aktivní mapu, z níž lze snadno vyčíst, 
kde v okolí zvoleného místa mohou 
děti smysluplně trávit svůj volný čas. 
Zástupci AČR převzali na akci symbo-
lický šek na částku 2400 dolarů – šlo 
o vyčíslenou cenu humanitární sbírky, 
uspořádané ČRDM ve prospěch dětí 
v afghánské provincii Lógar, kde půso-

bili naši vojáci v zahraniční misi. Další 
doprovodnou akcí byla fotografická 
soutěž Bambiriáda – Radost z her a tvo-
ření, na níž s ČRDM spolupracoval dět-
ský server Alík.cz a největší foto a video 
album Rajče.net.

• Pod mottem „Nadšení a zkušenost“ 
se konala Bambiriáda 2012, navštívilo 
ji zhruba 200 000 lidí. Elán dětských 
návštěvníků a zkušenosti jejich tatínků, 
maminek, dědečků a babiček přispěly 
svým skromným dílem k lepšímu me-
zigeneračnímu pochopení. Jako dobrý 
nápad se ukázalo postavit na Bambiri-
ádě tvořivou dílnu: tam si děti – právě 
za pomoci svých blízkých dospělých 
– mohly z dřevěných odřezků vyrobit 
libovolnou hračku. Inspirovat se mohly 
třeba výtvory některých známých osob-
ností (gen. Vlastimil Picek, Květa Fialo-
vá, Lejla Abbasová, Štěpánka Duchko-
vá, Jan Tuna, Heidi Janků aj.), které je 
posléze nechaly dobročinně vydražit. 
Výtěžek věnovala ČRDM na projekt 
„72 hodin – Ruku na to!“ v jehož rámci 
posloužil seniorům.

Jak je snad z letmého výčtu některých 
důležitých momentů bambiriádní histo-
rie patrné, zmíněná akce je především 
příležitostí. Příležitostí pro všechny, 
kteří chtějí na vlastní oči vidět a doslo-
va si „osahat“, že i dnes se dětem nabízí 
mnohem smysluplnější alternativy, než 
je zahánění nudy nekonečným civěním 
na televizi nebo bezduchým „skórová-
ním“ v počítačových hrách, případně 
terorizováním svého okolí. 
Kromě dětí je určena i rodičům, peda-
gogům a vychovatelům. A je také skvě-
lou příležitostí pro ty, kteří obětují své 
pohodlí, svůj čas, svoji energii a mnoh-
dy i své peníze péči o děti a mladé lidi 
v různých spolcích a sdruženích – a už 
jim ani nezbývá mnoho sil a prostřed-
ků k tomu, aby s výsledky svého snaže-
ní nějak seznámili ostatní. Pro „jejich“ 
děti je Bambiriáda navíc příležitostí, jak 
si uvědomit, že nejsou kapkou utope-
nou v  moři nezájmu (a někdy i výsmě-
chu), ale že mají skutečně co druhým 
nabídnout. 
Bambiriáda je konečně příležitostí i pro 
naše veřejně činné autority – aby kon-
krétně ukázaly, že jim na srdci neleží jen 
jejich vlastní prospěch a že bez ohledu 
na povahu svých postů dovedou „získá-
vat body“ něčím, co je přesahuje.

Zpracoval -maj-

Zdroj: publikace „10 let ČRDM“ 
a archiv časopisu Archa
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Česká rada dětí a mládeže děkuje všem, kteří se podíleli na přípravách 
jubilejního 15. ročníku Bambiriády. Váží si spolupráce a podpory všech těch, 
kteří se přičinili o bezproblémový průběh této význačné prezentační akce, 
a tím pádem také o tomu odpovídající mínění široké veřejnosti o ní. 
Poděkování České rady dětí a mládeže náleží nejen partnerům, sponzorům 
a patronům akce – ať už na celostátní či na regionální nebo místní úrovni – 
ale i všem jejím příznivcům. Zvláště si pak cení odhodlanosti a zaujetí pro 
věc ze strany organizačních štábů a jejich četných dobrovolných pomocníků 
– bez nich by totiž Bambiriádu 2013 uspořádat ani nešlo. 

Poděkování

 Generální partner:            Celostátní záštity:   
          

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. — ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Vlastimil Picek — ministr obrany
Generálporučík Ing. Petr Pavel, M.A. – náčelník Generálního štábu AČR

Oficiální akce:  
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Ze sdružení

Již 19. ročník Celostátní soutěže dět-
ských zpěváků lidových písní Zpěváček 
2013 zná své vítěze. Rozhodl o tom 
finálový koncert, který se uskutečnil 
v neděli 12. května na tradičním místě 
– ve Velkém sále Termálních lázní Velké 
Losiny. Po sobotních dvou semifinálo-
vých blocích se do něj probojovaly cel-
kem dvě desítky chlapců a děvčat z cel-
kových 47 účastníků velkolosinského 
finále. Poprvé v devatenáctileté historii 
soutěže si titul Zlatý Zpěváček 2013 ne-
odnesl zástupce moravského etnogra-
fického regionu, ale českého – Jakub 
Ošmera z Postřekova na Domažlicku. 
Druhé místo získal Patrik Hradecký 
a třetí vyzpívala – Nikol Stávková.

I když koncert začal ve 14 hodin, prv-
ní finalista se k mikrofonu „dostal“ až 
krátce po 14.30 hod. Více než půlhodi-
nové oficiální zahájení obstarali před-
stavitelé organizátorů Zpěváčka spolu 
s osobnostmi, které převzaly nad akcí 
záštitu. S krátkými proslovy vystoupili 

Zdeněk Škromach, místopředseda Se-
nátu Parlamentu ČR, v zastoupení mi-
nistra obrany ČR Vlastimila Picka jeho 
náměstek Libor Karásek, dále plk. Dra-
hoslav Ryba, generální ředitel HZS ČR, 
v zastoupení hejtmana Olomouckého 
kraje Jiřího Rozbořila jeho náměstek 
Radovan Rošťák a herec Filip Cíl. Soutě-
žící, jejich doprovod i publiku pozdravili 
rovněž Norbert Pfeffer, starosta Obce 
Velké Losiny a Zdeněk Pšenica, předse-
da Folklorního sdružení ČR.

Zasloužený potlesk 
v úvodu koncertu 
sklidila i porota slo-
žená ze špičkových 
folkloristů a hu-
debních pedago-
gů – Olgy Češkové 
(předseda), Ludmily 
Bařinkové, Zdeňka Bláhy, Anny Buro-
ňové, Jana Maděriče, Marie Matějové, 
Magdalény Múčkové, Václava Švíka 
a Ivanky Láznikové (tajemnice).

Pěvecké talenty na pódiu Velkého sálu, 
v němž se tísnilo více než 250 diváků, 
již po několikáté hudebně doprovázely 
špičkové muziky – Brněnský rozhlaso-
vý orchestr lidových nástrojů s primá-
šem Františkem Černým a Lidová mu-
zika souboru Gaudeamus VŠE v Praze, 
vedená Markem Janatou. O mluvené 
slovo se postarala moderátorka Petra 
Polzerová, jejíž stručné charakteristiky 
jednotlivých finalistů velmi citlivě pod-
barvily výjimečný koncert, který svojí 
dětsky něžnou atmosférou uchvátil 
folkloru chtivé publikum.

Více než dvouhodinová finálová pře-
hlídka dětských talentů ve zpěvu lido-
vých písní vyvrcholila vyhlášením vý-
sledků. I když podle propozic může být 
vyhlášen pouze jeden Zlatý Zpěváček, 
vyhráli vskutku všichni, kteří se pro-
bojovali do závěrečných kol ve Velkých 
Losinách. Tento názor totiž unisono sdí-
lela jak porota, tak všichni odborníci, 
kteří si nenechali ujít tento neopako-
vatelný svátek folklorní písně v podání 
naší nejmladší generace. 
Přesto se konalo velké překvapení! Po-
prvé v devatenáctileté historii soutěže 
si titul Zlatý Zpěváček 2013 neodnesl 
zástupce moravského etnografického 
regionu, ale českého – Jakub Ošmera 
z Postřekova na Domažlicku (Plzeňský 
kraj).

Folklorní sdružení ČR 

Zlatým Zpěváčkem 2013 je Jakub Ošmera
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„Velká voda“ 2013 a dětská sdružení

Počátkem června zasáhly území Čech rozsáhlé povodně podobné těm 
z let 2002 a 2010. Na internetových stránkách některých dětských 
a mládežnických spolků, sdružených v ČRDM, se záhy začaly objevovat 
zprávy týkající se nejen záplav samotných, ale i snahy o pomoc při 
odstraňování jejich následků. 

• Například Slezská diakonie informo-
vala o tom, že vyhlásila vlastní veřejnou 
sbírku na pomoc lidem postiženým po-
vodněmi v České republice. Číslo účtu 
je 19-5766830297/0100 (sbírka bude 
probíhat do 30. listopadu letošního 
roku).

• INEX – Sdružení dobrovolných akti-
vit zase upozorňoval dobrovolníky na 
vážnost situace a na to, že „až opadne 
voda, bude potřeba spousta pomoc-
ných rukou“. Tvůrci webu pro ně záro-
veň shromažďovali informace o tom, 
jak se mohou do pomoci zapojit. 

• Povodně zasáhly i Roztoky, kde sídlí 
ústředí Asociace turistických oddílů 
mládeže (TOM); tomícké vedení nic-
méně již 6. 6. uveřejnilo nabídku bez-
platného ubytování pro 2 až 3 rodiny ve 
Sloupu v Čechách (u České Lípy) v nově 
zrekonstruovaném objektu sloužícím 
neziskové organizaci, a to po dobu týd-
ne či 14 dní. Dům (míněn Herberk Fer-
dinanda Dobrotivého) je plně vybaven, 
s hernou, vhodný i pro malé děti. Tato 
pomoc je míněna zejména pro ty po-
stižené, kterým bude trvat delší dobu, 
než dají svůj byt do pořádku a přijde jim 
vhod, když bude část rodiny dočasně 
bydlet jinde, uvedli tomíci. 
Ničivá povodeň se nevyhnula ani třem 

oddílům tomíků, kteří mají své klubov-
ny a loděnice poblíž řeky. Mají vyplave-
né loděnice, klubovny, tábořiště. Praž-
skému oddílu Vikingové a litoměřickým 
Delfínům vtrhla voda do loděnice již 
podruhé. Jihočeští tomíci z oddílu Du-
mánci přišli o své tábořiště a bude je 
stát hodně sil a času, aby ho stihli dát 
do prázdnin dohromady a aby zvládli 
uskutečnit naplánované dva turnu-
sy letního tábora. Držíme jim palce! 
Ústředí Asociace TOM podpoří posti-
žené oddíly finančně a k tomuto kroku 
vyzvala i ostatní oddíly, aby třebas jen 
symbolicky oddílům pomohly. 

• „Velká voda“ neušetřila ani kancelář 
Sdružení mladých ochránců přírody 
(fungují pod ČSOP) v Michli. „Až voda 
opadne, budeme potřebovat pomoc, 
zejména technickou (vysoušeče), ale 
zřejmě i manuální, případně finanční...“ 
stálo na jejich spolkovém webu.

• V souvislosti s červnovými povod-
němi zaslal starosta Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) Karel 
Richter starostům okresních sdružení 
otevřený dopis. V něm záchranářům 
a zejména dobrovolným hasičům po-
děkoval za jejich obětavé nasazení:
„S velikým napětím jsem sledoval řádě-
ní povodní, které nás potrápilo v prv-

ních červnových dnech. Zároveň jsem 
pozoroval široké zapojení záchranářů, 
zvláště pak dobrovolných hasičů. Ce-
ním si jejich pohotovost, odvahu a obě-
tavost, s jakou přistupují k plnění úkolů 
pomoci bližním. Prosím, předejte všem, 
kteří se zapojili do boje s nezkrotným 
vodním živlem, moje velké poděkování 
s prosbou, ať i nadále zůstávají podle 
možností připraveni pomoci při likvi-
daci následků záplav. V tom postupujte 
v souladu s pokyny vydanými MV-GŘ 
HZS ČR a pomoc organizujte přes pří-
slušné operační a informační střediska 
HZS krajů.“

S nesmírným uznáním
Ing. Karel Richter
starosta SH ČMS

• „Když se u nás v Ústí nad Labem za-
čala dramaticky zvyšovat hladina Labe 
a docházelo k prvním evakuacím, po-
sloužil i objekt sdružení Pionýr. Ústec-
ká krajská organizace propůjčila Důlce 
jako přechodné krizové centrum pro 
potřebné,“ lze se kupř. dočíst na inter-
netových stránkách sdružení Pionýr. 
V úterý 4. 6. bylo v uvedeném objektu 
ubytováno 12 dětí a sedm dospělých 
z městské čtvrti Vaňov. „O evakuova-
né se starala Místní skupina Českého 
červeného kříže Ústí nad Labem, která 
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také centrum zřídila, a bylo jim poskyt-
nuto základní vybavení a jídlo. Druhý 
den se všichni ubytovaní přesunuli do 
azylového domu. Tím to ale neskonči-
lo. Labe ve čtvrtek kulminovalo a bylo 
potřeba evakuovaným sehnat mycí 
prostředky, oblečení i základní hygienu. 
Důlce se tím otevírají podruhé a vzniká 
zde sběrné místo, kam lidé nosí potřeb-
né vybavení a Červený kříž za pomoci 
hasičů vše rozváží mezi evakuované. 
I Pionýrská skupina Dravci věnovala 
deky do postižených částí...“ Velká voda 
si přitom vybrala svoji daň mj. i od pi-
onýrů: v malé obci Dobkovice mezi 
Ústím nad Labem a Děčínem zaplavila 
klubovnu oddílu Kondorů.

• Hnutí Brontosaurus zřídilo na svém 
webu informační rozcestník s údaji, 
které se mohou hodit těm, kteří hod-
lají při odstraňování povodňových škod 
pomáhat. „Nečekej a pomáhej. Zřídili 
jsme rozcestník s přehledem vybraných 
portálů, které organizují povodňovou 
pomoc. Podívej se, kde všude se můžeš 
jako dobrovolník zapojit a na koho se 
obrátit,“ stálo na brontosauřím webu.

• YMCA v České republice se zase roz-
hodla věnovat na humanitární pomoc 

postiženým povodněmi výtěžek dob-
rovolného vstupného vybraného na 
akci Černilovský dvůr 2013. Zmíněný 
„festival hudby, tance, divadla a tvoře-
ní všeho druhu pro všechny generace“ 
proběhl v sobotu 8. června v Kulturním 
a spolkovém domě v Černilově. 

• Zvláštní kapitolou je v tomto ohledu 
Junák. Jak dokládají jejich internetové 
stránky, skauti se v dramatických chví-
lích velmi rychle zorientovali a vedení 
organizace „vyzvalo skauty a skautky, 
především pak vedoucí organizačních 
jednotek Junáka, aby tam, kde je to na 
místě, aktivně vstoupili do spoluprá-
ce s vedeními měst a obcí či případně 
složkami Integrovaného záchranného 
systému a nabídli pomoc v takovém 
rozsahu, jakého jsou jako dobrovolníci 
schopni“. 
Stalo se tak například v hlavním měs-
tě, kde skauti pomáhali se stěhováním 
svazků městské knihovny, při noční 
evakuaci Prahy 5 do škol na Barrandově 
nebo když spolupracovali s Dopravním 
podnikem při koordinaci ranní náhrad-
ní dopravy. 
K pomoci se již během několikaprvních 
hodin přihlásila více než stovka skautů 
a skautek.

MŠMT
Podle sdělení ředitele Odboru pro 
mládež MŠMT Michala Urbana z úterý 
4. června uvažuje ministerstvo školství 
o pomoci těm spolkům, které byly po-
stiženy současnými záplavami.

ČRDM
Server Adam, provozovaný Českou ra-
dou dětí a mládeže, byl jedním z prv-
ních, kde se objevila přehledně zpra-
covaná čísla povodňových kont a další 
potřebné informace a užitečné kontak-
ty. Informace na zmíněném webu, 
z nichž čerpá i tento článek, pak byly 
ještě průběžně doplňovány a aktuali-
zovány. ČRDM ve snaze zmapovat roz-
sah škod sdružení dětí a mládeže, které 
napáchaly letošní povodně, uveřejnila 
v půli června směrem k postiženým 
spolkům výzvu. V ní je nabádala, aby jí 
ve vlastním zájmu nahlásily do 30. červ-
na rozsah utrpěných škod včetně jejich 
přibližné výše v korunách. 
„Byli jsme osloveni ministerstvem škol-
ství, abychom sdělili, jak moc byla sdru-
žení postižena. MŠMT zvažuje finanční 
podporu poškozeným, a proto vás pro-
síme o co nejrychlejší odpovědi,“ stálo 
ve výzvě ČRDM.

                                                        Zpracoval -maj- 

Za webem 
Povodňová pomoc 
stáli skauti
Jedním z nejvýraznějších internetových projektů, které 
zajišťovali pomoc zaplaveným oblastem, byla Povodňo-
vá pomoc (www.povodnovapomoc.cz). Web vznikl z ini-
ciativy pražských skautů, kteří také zajistili jeho chod, 
a tím i distribuci dobrovolnické práce po celé České re-
publice. Za vznikem stránky tedy stáli konkrétně pražští 
skauti a pár počítačově zdatných lidí z několika reklam-
ních agentur, kteří internetovou stránku vytvořili zdarma 
za dva dny. 
„Kdokoli potřebuje pomoci, tak se na webu může nahlá-
sit. Zároveň se tam mohou registrovat lidé, kteří pomoc 
nabízejí,“ popsal funkčnost webu koordinátor projektu 
Miloš Říha. Stránka navíc umí člověku, který na ní uvedl, 
že hledá pomoc, automaticky odeslat kontakt na ty, kdo 
mu pomoc naopak nabízejí. 
Tým kolem webu Povodňová pomoc jen za prvních 

138 hodin vyřešil 88 poptávek. Za 
stejnou dobu se registrovalo 1047 
dobrovolníků. 
„Ve středu večer po dni fungování 
nám napsali ze zoo, že by potřebovali 
15 lidí. Měli je do sedmi minut,“ do-
dal Říha. 
Stránka měla podle něj v době povod-
ní zhruba 15 tisíc přístupů denně. 



Mohou být neziskovky „ziskové“?
V České republice je registrováno na 90 000 neziskových organizací, z nichž 
více než 2 000 se věnují dětem a mládeži. Usilují o to, aby volnočasové 
aktivity, které pro ně připravují, byly smysluplné, a aby si z nich děti do života 
odnesly praktické dovednosti a znalosti. 
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O přínosu neziskovek pro oblast ne-
formálního vzdělávání jsme hovořili 
s Danielou Havlíčkovou z Národního in-
stitutu dětí a mládeže, která má s pra-
cí v neziskovkách bohaté zkušenosti. 
V současné době se jako garantka po-
dílí na realizaci projektu K2, jehož cílem 
je podpora kvality a konkurenceschop-
nosti neziskových organizací pracujících 
s dětmi a mládeží a školských zařízení 
pro zájmové vzdělávání.

Jak dlouho se pohybujete v nezisko-
vém sektoru a co vás tam přivedlo?
Dalo by se říci – od malička…, i když 
mimo školu se to všechno nenazývalo 
neziskovým sektorem. Jako dítě jsem 
navštěvovala různé kroužky, jezdila na 
tábory, v dospělosti jako vedoucí i hlav-
ní vedoucí. Po ukončení pedagogické 
fakulty jsem začala učit na gymnáziu 
a dostala jsem na starost i mimoškol-
ní činnost. Společně se studenty jsem 
organizovala letní brigády, vymýšlela 
různé aktivity. V průběhu mého učite-
lování jsem se začala zajímat o nové 
formy vzdělávání a doplňovala jsem 
výuku tzv. projektovým vyučováním 
a novými interaktivními metodami. 
Ono to, co vypadalo jako zábava a hra-
ní, se postupem času stávalo náročněj-
ším a vyžadovalo možná více aktivního 
a samostatného přístupu než to klasic-
ké – přečtu si, nabifluju se nebo opíšu 
z taháku a mám hotovo. Po roce 1989 
přišly nové příležitosti. Ještě jsem učila, 
když jsem otevřela čajovnu, kde jsem 
měla takovou Knihu přání, bolístek 
a nápadů..., kam návštěvníci zapisovali 
své postřehy, sny i své zlosti. A to, co 
je v obsahu dnes již šesti knih, mě před 
11 lety inspirovalo k založení neziskov-
ky. A tak čerpám zkušenosti díky lidem, 
kterým se věnuji v posledních letech ve 
svém volném čase. Jsou to různorodé 
skupiny, mladí, dospělí a ti moudří, jak 
říkám seniorům; kromě toho se věnuji 
i znevýhodněným, např. prvopachate-
lům. Sdílím názor, že hlavním smyslem 
života je pomáhat ostatním a že nej-
lépe investovaná minuta je ta, kterou 
investuji do lidí. V roce 2006 jsem v Pel-
hřimově otevřela Centrum neformální 
výchovy a vzdělávání, které dnes spo-
lupracuje s neziskovými organizacemi 

v Evropské unii i mimo ni, ale základem 
je spolupráce českých a slovenských 
neziskovek.

Nestátní neziskové organizace hrají 
důležitou roli v oblasti mimoškolní vý-
chovy. Jak byste tento druh vzdělávání 
definovala?
Mají nesporně důležitou úlohu v ob-
čanské společnosti, podporují aktivitu 
a výchovu dětí a mládeže, občanů a ve-
řejnosti celkově. Pomáhají vytvářet pro-
stor pro ty, kteří chtějí něco dělat se se-
bou, pro sebe, a tím i pro ostatní. Jejich 
činnosti jsou rozmanité, a právě ta „ba-
revnost“, různorodost a neformálnost je 
tím, co je tou jedinečnou devízou všech 
neziskovek. Definici neformálního vzdě-
lávání obsahuje dokument Strategie 
celoživotního učení České republiky. 
Stručně řečeno, jde o dobrovolnou, ne-
násilnou činnost, která umožňuje lidem 
zažít pocit úspěchu, a to i těm zdánli-
vě méně úspěšným. Neformální vzdě-
lávání má svůj cíl, je záměrné, rozvíjí 
dovednosti a tzv. měkké kompetence, 
hodnoty, postoje lidí a všeobecně půso-
bí na složky charakteru člověka a rozvoj 
jeho osobnosti. 

Je zřejmé, že organizace zájmového 
a neformálního vzdělávání nabízejí 
různou úroveň volnočasových aktivit. 
Jak jim mohou ke zkvalitnění práce po-
moci podobné projekty, jako je projekt 
K2, ve kterém jste garantkou Meto-
dické podpory uznávání neformálního 
vzdělávání? 

Každý projekt může někomu nebo ně-
čemu prospět. Projekty podporují ko-
munikaci, týmovou a partnerskou spo-
lupráci a v neformálním vzdělávání se 
pohybuje mnoho lidí zkušených i méně 
zkušených, mnoho praktiků i teoretiků. 
Podstatné však je, že chtějí něco zlep-
šit, pracují na sobě a pomáhají dalším. 
V projektu K2 je mým úkolem podpořit 
ty, kteří s námi začali spolupracovat, při 
hledání cesty či postupu ke zkvalitnění 
volnočasových aktivit, abychom si umě-
li definovat, co je nutné rozvíjet při čin-
nosti s dětmi a mládeží a pro zvládání 
úkolů v každodenním životě. Abychom 
my všichni, kteří se mladé generaci vě-
nujeme, věděli, že vším, co děláme, jak 
se chováme, působíme na človíčka, kte-
rý bude mít ve svých rukou nejen svůj 
život, ale do jisté míry i život náš. Rádi 
bychom navázali na myšlenku uznání 
neformálního vzdělávání a postupně ji 
ve všech rovinách prosadili v praxi. Ale 
vše je o lidech, o komunikaci a často 
(bohužel) o striktně daném čase. Ne-
bude-li existovat široké partnerství, 
projekty si projdou svou nutnou cestu, 
jejich výstupy se vytratí a nesprávně 
pojatá udržitelnost může původním 
myšlenkám ublížit. 

Národní institut dětí a mládeže v rám-
ci již skončeného projektu Klíče pro 
život inicioval v roce 2011 podpis Me-
moranda o podpoře uznávání výsled-
ků neformálního vzdělávání při práci 
s dětmi a mládeží. Kolik signatářů do-
kument podepsalo a v čem vidíte jeho 
význam?
Memorandum podepsalo 13 signatářů 
a naší snahou je, aby se k němu připo-
jili další. Tato listina otevírá možnosti 
k intenzivnějšímu jednání o záměrech 
do budoucna začít uznávat neformální 
vzdělávání, a tím i podpořit v lidech sa-
motných vnitřní motivaci k celoživotní-
mu učení.

V dnešní době jsou pro každého z nás 
důležité tzv. klíčové kompetence. Jak 
je pracovníkům neziskovek a dalších 
organizací pro zájmové vzdělávání po-
máháte rozvíjet?
Klíčové kompetence zahrnují znalosti, 
dovednosti, měkké kompetence, hod-
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Cestovní pojištění 
pro mladé s EYCA 
kartou
Držitelé Evropské karty mládeže EYCA 
(dříve EURO<26) mohou využívat vý-
hodné cestovní pojištění Komfort od 
Generali – platí 1 kalendářní rok na 
výjezdy do zahraničí o maximální délce 
45 dnů (ale počet těchto výjezdů je ne-
omezený).

Můžete se pojistit na: 
• výjezdy do 45 dnů mimo ČR 
• podle rozsahu za 195 až 390 Kč/rok 
• pojištění odpovědnosti
• pojištění sportovních aktivit

Celkem existují 4 varianty: 
a) bez pojištění odpovědnosti a bez po-
jištění sportů (roční pojistné 195 Kč); 
b) bez pojištění odpovědnosti, s po-
jištěním rekreačních a zimních sportů 
(340 Kč); 
c) s pojištěním odpovědnosti (týká se 
škody na majetku, zdraví či ušlého zis-
ku), bez sportů (245 Kč); 
d) s pojištěním odpovědnosti, s pojiště-
ním sportů (390 Kč). 
Zhruba dvě stě korun ročně, které po-
jištěnec platí při základní variantě, za-
jišťuje uhrazení případných léčebných 

výloh, zubního 
ošetření a repa-
triace, přivolání 
opatrovníka či 
pojištění při te-
roristických úto-
cích.

Pozor: Pojištění Generali Komfort se 
sjednává na pobočkách STUDENT 
AGENCY – zpravidla tam, kde prodávají 
letenky.

Podrobnosti najdete na www.eyca.cz

ČRDM se stala 
plným členem 
EYCA
Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) se 
stala plným členem European Youth 
Card Association (EYCA). V průběhu 
května 2013 o tom rozhodli stávající 
plní členové této organizace v e-mai-
lovém hlasování. Slavnostní podepsání 
plného členství se uskutečnilo 8. června 
2013 ve španělské Molině na Valném 
shromáždění EYCA.

ČRDM byla členem EYCA již od května 
loňského roku, ovšem jen v režimu če-
katele. Plného členství se dočkala po 

bezmála jednom roce, obvykle přitom 
organizace dosáhnou plného členství 
za dva až tři roky.

Plné členství jednak umožňuje ČRDM 
hlasovat o záležitostech EYCA, zavazuje 
ho ale také k pokračování provozu Ev-
ropských karet mládeže EYCA v České 
republice a podporování mladých lidí 
v mobilitě a aktivním trávení volného 
času prostřednictvím těchto identifi-
kačních a slevových karet. Cílem EYCA 
je rovněž vést mládež k občanství, kul-
turnímu vzdělání a k lepší uplatnitel-
nosti na trhu práce.

Za rok provozování EYCA karet v ČR se 
podařilo vytvořit novou vizuální podo-
bu karet i propagačních materiálů a byl 
spuštěn nový web, propojený se sociál-
ními sítěmi. 
Dále došlo k úspěšnému zahájení spo-
lupráce s členskými sdruženími ČRDM 
a vytvoření jejich členských EYCA karet. 
Podařilo se také rozšířit distribuční síť 
a vyjednat nové zajímavé slevové part-
nery. 
V současné době se zahajuje spoluprá-
ce se středními školami a univerzitami.

Karty EYCA jsou přímým nástupcem ka-
ret EURO<26. Současný počet držitelů 
karet EYCA v ČR již přesahuje 40 000.

noty, postoje. V Národní soustavě povo-
lání je uvedeno 15 měkkých kompeten-
cí, každá má pět úrovní. A právě jejich 
rozvoj je důležitý nejen pro trh práce, 
ale i pro život samotný. Z těch vychází-
me a snažíme se je ve spolupráci nejen 
s neziskovkami rozvíjet prostřednictvím 
připravených vzdělávacích programů 
a postupů pro volnočasové aktivity. 

V rámci projektu K2 chcete uvést do 
praxe tzv. Osobní kompetenční portfo-
lio (OKP), k čemu slouží?
Může to být záznam 
detailněji popsaných 
rozvinutých kompe-
tencí a bude se při-
kládat jako příloha 
známého Europassu, 
se kterým je do jisté 
míry OKP provázáno. Nebo to v bu-
doucnu může být osobní portfolio, 
na které by navazoval plán osobnost-

ního rozvoje. Ale to vše bude záležet 
na schopnostech těch, kteří se věnu-
jí neformálnímu vzdělávání – ať už 
jako vzdělavatelé, nebo účastníci – na 
vzdělávacích programech a na podpo-
ře sebeevaluace a sebereflexe. K jeho 
prosazení do praxe bude nutná osvěta, 
vzbudit zájem lidí o osobní i osobnostní 
rozvoj. Všichni víme, že je stále co roz-
víjet a kultivovat. 

Věříte, že díky projektu K2 mohou být 
neziskovky a organizace pro zájmové 
vzdělávání „ziskové“?
Ziskové mohou být ve všech směrech. 
Pokud zkvalitní své vzdělávací progra-
my a volnočasové aktivity, stanou se 
rovnocennými partnery na trhu vzdě-
lávání i konkurenty v úrovni vzdělávání. 
Budou cíleně rozvíjet klíčové kompe-
tence, především ty, které zaměstna-
vatelé potřebují a které nám chybí i ve 
vztazích mezi lidmi, v pracovním pro-

středí a ve společnosti vůbec. Budou-li 
vzdělávací programy napomáhat rozvo-
ji členů organizace a zájemců o nefor-
mální vzdělávání v souladu s požadavky 
měnící se doby, pak to bude zisk i pro 
celou společnost.

Za rozhovor děkuje Vlasta Kohoutová

Realizátory dvouletého projektu 
K2 – kvalita a konkurenceschop-
nost v neformálním vzdělávání 

(www.ka2.cz)
jsou od října 2012 Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy a Ná-
rodní institut dětí a mládeže. Je 
koncipován jako individuální projekt 
národní v celkové výši 57 665 324 Kč 
(spolufinancuje jej Evropský sociální 
fond a státní rozpočet České repub-
liky). Jeho cílem je podpořit kvalitu 
organizací a konkurenceschopnost 
účastníků neformálního vzdělávání. 
Směřuje do oblasti nestátních nezis-
kových organizací pracujících s dět-
mi a mládeží a školských zařízení pro 

zájmové vzdělávání.



Inzerce

34



35

Fo
to

 Ji
ří 

M
aj

er

Anketa 

Co se Vám osobně vybaví, když se řekne „dětství“?

Motto letošní Bambiriády zní: Dětství v proměnách času 

Alice Bendová
herečka a modelka
Mně se díky mému dětství vybaví ab-
solutní harmonie, pohoda a láska. A to 
je základ všeho: pokud totiž máte to-
hle, tak z toho pak můžete čerpat celý 
život – a zase to předávat…

Blanka Lišková
projektová 
manažerka 
Bambiriády
Když si sama pro sebe vyslovím „moje 
dětství“, tak se mi vybaví sluníčko. Urči-
tě stále nesvítilo, ale je to pro mě sym-
bol spokojenosti. Ať to byly prázdniny 

Takže pro mě dětství souviselo hodně 
se stěhováním. Většinou jsem nemohl 
mít své „kořeny“ doma – tam, kde jsme 
bydleli – protože my jsme se stěhovali 
docela často. 
Jeden z těchto „kořenů“ však byl pře-
ci jen trvalý: měl jsem ho u babičky 
a u dědy. 
A když tady dnes stojíme v historické 
třídě (generálporučík Pavel odpovídal 
na anketu přímo v bambiriádní tvůrčí 
dílně nazvané Stará škola, pozn. red.) 
a vidím tu ty staré hračky, tak mi to celé 
přesně připomíná většinu mých prázd-
nin u babičky, protože podobné hračky 
odtamtud znám a podobná atmosféra 
tam vždycky panovala. Pro mě je tedy 
dětství spojeno spíš právě s babičkou, 
s ježděním na jedno místo. A mám na 
ně opravdu hezké vzpomínky. 

na vesnici, kde jsem zažila nespočet 
krásných obyčejných dnů – koupání 
v rybníku, lovení ryb (jak jinak než „na-
černo“), stavění bunkrů ze slámy a dal-
ší a další. 
A pak škola. To si uvědomuji ale až teď. 
Spousta báječných kamarádů – a děku-
ji, že to přátelství trvá dodnes a společ-
ně na ty zážitky z dětství vzpomínáme.

Petr Pavel, 
náčelník 
Generálního 
štábu Armády ČR
Já jsem měl své dětství spojeno s ar-
mádou – podobně, jako je dnes Bam-
biriáda – protože můj otec byl voják. 

Nominujte své kandidáty na Cenu Přístav 2013!
V tomto období nastává vhodný čas na podání návrhů na udělení Ceny Přístav 2013. Cenu Přístav uděluje každoročně Česká 
rada dětí a mládeže dobrovolným i profesionálním zástupcům samosprávy, státní správy a podnikatelům na místní a regio-
nální úrovni za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. 

Návrhy mohou podávat občanská sdružení dětí a mládeže, domy dětí a mládeže (střediska volného času), školní družiny či 
školní kluby. Navrhovatelé musí být alespoň tři. Uzávěrka letošních nominací je 30. září. Návrh musí být podán písemně na 
adresu ČRDM. 
Podle příslibu, který organizátoři získali od primátora Tomáše Hudečka, je pravděpodobné, že letošní ceremoniál předávání 
Ceny Přístav se uskuteční v prostorách primátorské rezidence v centru hlavního města.  

Podrobnosti o letošním ročníku a o Ceně Přístav obecně najdete na internetové adrese www.crdm.cz/pristav/index.html



Fotogalerie Archy

Foto nahoře Marek Krajči, dole Michala K. Rocmanová, Bambiriáda 2013


