
V dubnu se v Praze sešel předseda Senátu
Parlamentu České republiky Petr Pithart se zástup-
ci občanských sdružení dětí a mládeže. Mluvilo se
o všem možném (můžete si to přečíst na internetu
na www.adam.cz) a pan předseda hovořil i o svých
zkušenostech s nevládními organizacemi. To, co
otiskujeme, je podle našeho názoru krásné vyjádře-
ní toho, jak významně mohou občanská sdružení
dětí a mládeže ovlivnit výchovu.

"Byl jsem v pionýru, byl jsem v Sokole a byl jsem
ve Spartě v lehkoatletickém oddílu. A moje děti tím
prošly naplno. Davidovi je 37, Klára je o 5 let starší
a od druhé třetí třídy, chodili do jednoho oddílu, kte-
rý pořád měnil jméno, jak kličkoval. Byli to vlastně
skauti a také něco z lesní moudrosti. Na moje děti to
mělo obrovský vliv a já dneska nevím, kdo je vy-
choval víc, jestli moje žena a já nebo ten oddíl. Ony

Já jim blahořečím

Zpravodaj o dění na Bambiriádě v Praze Ročník IV. číslo 1

Vlak už houká...
...tak nasedejte, ať vám neujede. Doveze vás

do stanice Bambiriáda s pořadovým číslem čty-
ři. Po loňské lodi jsme tedy změnili dopravní pro-
středek. A nejen ten. Protože čtete tyto noviny,
s největší pravděpodobností nepatříte k těm,
kteří ze zvyku hledají pražskou Bambiriádu na
Dětském a Střeleckém ostrově. Svědčí to mimo
jiné o vaší dovednosti vnímat informace a zařídit
se podle nich. A to je jedna z vlastností správ-
ného kluka nebo holky. Takové děti bereme
a v našem Bambiriádním vlaku jim držíme místo.
Věříme, že hned při prvním pohledu od brány zji-
stíte, že tahle železniční trať je poněkud neobvy-
klá. Je vyhrazena pro všechny děti, které nebaví
nicnedělání, ale naopak touží po dobrodružství,
soutěžení, rády si hrají a poznávají nové kama-
rády. Věříme, že v každé ze zastávek najdete
něco zajímavého, poutavého, neobvyklého, co
vás bude lákat. Právě proto tu Bambiriáda je. Je
tu, abyste si mohli vyzkoušet všechno to, co pro

své členy připravují sdružení dětí a mládeže, do-
my dětí a mládeže a střediska volného času.
Jestli se vám něco zalíbí víc než to ostatní, pak
neváhejte a vyzvedněte si přihlášku nebo další
informace. Tak budete mít jistotu, že tahle zába-
va pro vás neskončí už tuto neděli. Bylo by to
škoda. Všechny organizace, které se
Bambiriádě podílejí, totiž s otevřenou náručí při-
vítají nové děti, v tomto případě pasažéry bam-
biriádního vlaku. Tak šťastnou jízdu. 

Vaše redakce

ètvrtek
23. kvìtna

Před oficiálním startem Bambiriády jsme vyzpo-
vídali místopředsedu ČRDM a hlavního "bambiriád-
ního viníka" Martina Bělohlávka.

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

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

Můžete jako hlavní představitel celého
Bambiriádního dění vysvětlit význam této akce a ří-
ci, v čem se liší od akcí podobných jako například

Z historie

"Člověk se může dostat do novin dvěma způsoby.
Buď se tam o něm bude psát, nebo tam bude psát
on. Cennější je samozřejmě ten způsob první - te-
dy, usoudí-li noviny, že jste ve vědě, ve sportu, v kul-
tuře či v jakékoliv práci dokázali něco ohromného
a že by se bez textu o vás list neobešel. Chcete-li
ovšem být v novinách rychleji, riskujete, že se sta-
nete novinářem!" František Gell

Výzva!
Všem vydavatelům, nakladatelům, pisálkům,
škrabálkům tištěných i virtuálních časopisů a no-
vin, třeba třídních, školních, klubových či jakých-
koli jiných! Víme, že k napsání prvního čísla
stačí docela obyčejný dvojlist papíru vytržený ze
sešitu a pár nápadů. Ale chcete-li vydat ještě
druhé a další číslo, pak to nějaké znalosti a do-
vednosti vyžaduje. Proto vám nabízíme možnost
společného setkání mladých redaktorů.

KDY: v sobotu 25. května 2002 od 10 hodin dopo-
ledne.
KDE: v prostoru BAMBIRIÁDY v Praze na Letné,
přímo v tiskovém středisku Bambiriády (při pohledu
od vchodu je to první stan po pravé ruce).
KDO: setkání připravilo Národní informační cent-
rum mládeže (NICEM) ve spolupráci s Dětskou tis-
kovou agenturou.
Na setkání budete mít možnost besedovat
s předními osobnostmi naší žurnalistiky - pozvá-
ní přijali Rudolf Křesťan a Jiří Vejvoda. Vyměnit
si zkušenosti s podobně "postiženými" dětmi.
Dostanete brožurku Můj malý časopis, kterou
NICEM vydal jako pomůcku pro mladé začínají-
cí redaktory. Setkání bude zároveň příležitostí
seznámit se s Dětskou tiskovou agenturou a za-
čít s ní spolupracovat (nabízíme možnost zapojit
se do vydávání Bambiriádních novin).
Nezapomeňte doma ukázky svých časopisů!

Setkání mladých novinářů

Nahlédnutí do „bambiriádních“ měst
Týden před otevřením bran v jednotlivých čtr-

nácti „bambiriádních“ městech se jejich zástupci
sešli v Praze na tiskové konferenci. Úkol, který
při ní dostali, byl těžký jen zdánlivě: mluvte mi-
nutu o tom, co pozoruhodného jste přichystali
u vás a co jinde nemají. Nejobtížnější prý bylo
mluvit pouze onu minutu. Nevěříte? Pak vám do-
poručujeme nahlédnout na internetové stránky
s jednoduchým názvem: www.bambiriada.cz.
Že nemáte kde? Můžete hned tady, na Letné.
Zastavte se v Mediastanu (najdete ho jen pár
kroků od vstupu na Bambiriádu). A jaká esa ma-
jí pořadatelé v rukávu?

Beroun si brousí zuby na překonání rekordu
v sestavení vlaku. K překonání toho minulého je
třeba sestavit více než 3650 vagonků, do kterých
děti napíší svá přání. 8 V Olomouci ožije

Bambiriádou prostor výstaviště Flora. Zvláštní
pozvánku na setkání dostaly děti, které úspěšně
reprezentovaly svůj kraj v soutěžích. 8 V Čes-
kých Budějovicích bude první den – čtvrtek –
patřit otevřeným dveřím kluboven jednotlivých
sdružení. 8 V Chomutově tradičně ožije pro-
stor u Kamencového jezera. Zvláštním lákadlem
je příjezd rytířů na koních. 8 Poprvé zavlaje
bambiriádní vlajka v Chrudimi. Na vystoupení
se tam chystají nejen živí tanečníci a zpěváci,
ale i dřevění herci, kteří budou zvát kluky a děv-
čata do Muzea loutkářských kultur. 8 V Liberci
ožije les pohádkovými bytostmi. Pro zvláště vytr-
valé tanečníky je připraven diskomaraton.
8 Lomnice nad Popelkou je sice nejmenší co
do počtu obyvatel mezi městy pořádajícími

„Jestřábe, zachránil jsem krávu,“ bylo známé po-
řekadlo Hochů od Bobří řeky. Pokaždé, když na
Bambiriádě uslyšíte kravský zvonec, tak vězte, že
právě začíná něco zajímavého v klubovně Rychlých
šípů. Spěchejte tam.

Sdružení přátel Jaroslava Foglara zve všechny do
bambiriádní klubovny Rychlých šípů, která je hned
vedle Západního nádraží na Letné. Každou hodinu
zde proběhne hon na Širokka, který bude sledován
satelity GPS. Můžete se těšit i na vyndávání ježka z
klece, stolní hry a komiksové skrývačky. Dozvíte se
vše o modrém životě, lovu bobříků, věčně "ukeca-
ném" internetovém Bohouškovi (http://www.bohou-
sek.cz), ale i žlutých stínadelských kvítcích. Uvidíte
fotografie živých Rychlých šípů, ale i jejich podobu po

Rychlé šípy na Bambiriádě
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KRÁTCE Z PRAHY
Slavnostní zahájení
t Dnes začíná Bambiriáda jako každý dal-

ší den v 9 hodin. Slavnostní zahájení za pří-
tomnosti hostů proběhne v 11 hodin na
Letenské pláni. 

t Plnou parou by se v tu chvíli měl naparo-
vat i dvaasedmdesátiletý parní válec „Mamut“.
A naparovat se má opravdu proč - je totiž plně
funkční a jediný svého druhu v Evropě! V roce
1974 odešel do důchodu po 44 letech pilné
práce u Pražských silničních staveb. Váží
„pouhých“ 16 tun, má výkon 45 koní a ještě stá-
le dokáže dosáhnout maximální rychlosti
7 km/hod.

Místo parníku vlak
t Bambiriáda se kvůli rekonstrukci

Dětského ostrova přestěhovala. Protože se po-
řadatelé nevypořádali s přeměnou Letenské
pláně na ostrov (nehledě na to, že Vltavě se
nechtělo téct do kopce), pak vězte, že parní-
kem - tradiční bambiriádní dopravou minulých
let - se k nám nedostanete. Využít však může-
te metro, tramvaj i vlak. Z Masarykova nádraží
do nádraží Dejvice vás přemístí za 10 minut
(jízdní řád viz str. 3).

t Loni jsme byli všichni na jedné lodi, a tak
Střeleckému ostrovu vévodilo kormidlo se styli-
zovanou palubou. Letos můžete nasednout do
vlaku. A protože na Letné nejsou koleje, vyře-
šili pořadatelé tuhle situaci šalamounsky. Pro
unavené návštěvníky připravili ekovláček.
Koleje nepotřebuje a mezi atrakcemi vás povo-
zí stejně dobře jako opravdický vlak.

t Ačkoli jsme velmi důkladně pátrali v his-
torických pramenech (viz poslední strana), ni-
kde jsme neobjevili zmínku o tom, že by se kdy
na Letné létalo. Co nebylo, může být. V sobotu
na 16. hodinu je přichystán start horkovzduš-
ného balonu. A pokud je vám jeden balon má-
lo, pak doporučujeme 8. ročník Balonmánie.
Sobotní podvečer ozdobí nebe nad Jižním
Městem balonů hned dvacet!

A tohle už jste zkusili?
t Je libo navštívit indiánskou vesnici a zku-

sit si střelbu lukem a foukačkou na cíl? Nebo
raději překonáváte lanové překážky či stavíte
mosty? Rádi tvoříte? Pak můžete vyrábět ruční
papír, keramiku. Na soutěživé povahy čeká jíz-
da zručnosti pro cyklisty a koloběžkáře, ti, kteří
se při sportu nechtějí příliš unavit, mohou zvo-
lit knoflíkovou kopanou či obří dámu nebo ša-
chy. A pokud všechno, oč máte zájem,
nestačíte za jediný den ozkoušet (a nebo se
vám to tak líbilo, že máte chuť se do toho pus-
tit znovu), přijďte zítra, pozítří či popozítří zno-
vu. Rádi vás tu uvidíme.

Vaše starosti do infocentra!
t Infocentrum najdete ve stanu poblíž hlav-

ního vchodu na Bambiriádu. Jeho osazenstvo
je připraveno zodpovědět veškeré vaše dotazy
ohledně programu a doprovodných akcí. Sem
a na zřetelně označené pořadatele (tričko, jme-
novka) se rovněž obracejte v případě jakého-
koliv problému.

Alkohol a cigarety? Nevedeme!
t Pokud se vám stane, že budete ve stán-

cích s občerstvením marně shánět alkoholické
nápoje či cigarety, nezlobte se na stánkaře.
K tradici Bambiriády patří i to, že tenhle druh
zboží tu nekoupíte. Je to akce pro děti a v jejím
prostoru platí zákaz požívání alkoholických ná-
pojů a kouření.

30 letech. Dokonce zde na Bambiriádě můžete vy-
znamenat svoji učitelku nebo vedoucího březovým
lístkem. Před klubovnou najdete azimutové bludiště,
původní hru pro tuto Bambiriádu - živé ruské kuželky,
slepeckou kimovku, ale také závody strágulí. Při vší
skromnosti si dovolujeme tvrdit, že Hon na Širokka je
nejspíš jediná akce na Bambiriádě, která sahá až na
oběžnou dráhu Země.

Hra, kterou na Bambiriádě pořádá Sdružení přátel
Jaroslava Foglara (SPJF), je vlastně klasickou hrou
vontských dětských skupinek na tajemnou postavu
Širokka, která má u sebe Ježka v kleci - legendární
hlavolam a odznak moci v dětském světě. Klasický
hon se odehrává po vzoru románu spisovatele
J. Foglara ve ztemnělých uličkách starobylé městské
zástavby. Provedení této hry na Bambiriádě umožní
pomocí moderních technologií a prostřednictvím sa-
telitů GPS, datového přenosu GSM a zabezpečova-
cího a sledovacího systému Lupus on-line určovat
v reálném čase polohu Širokka v zájmovém území. 

Širokko, který bude mít u sebe toužebně hledaný
hlavolam a GPS přijímač s GSM modulem, nebude
nijak maskován a bude se volně a nevázaně pohy-
bovat v prostoru Bambiriády a nejbližšího okolí. Jeho
polohové souřadnice budou přenášeny do sledova-
cího centra, kde se bude vykreslovat na leteckém
snímku Letenské pláně jeho aktuální poloha. Úkolem
skupin dětí (tříd, rodin, oddílů…) je pomocí informací
o poloze volně dostupných ve sledovacím centru na-
lézt pohybující se občanskou postavu Širokka a zís-
kat od ní hlavolam.

Hra bude začínat každou hodinu s měnícími se
postavami tajemného Širokka (paní s kočárkem,
mladík, dědeček, policista...). Skupina, která odhalí
Širokka, získá keramický hlavolam Ježek v kleci
a propagační materiály SPJF a partnerů projektu.

(men)

pokračování ze str. 1

Rychlé šípy na Bambiriádě

Bambiriádu, ale i tady chystají bohatý program.
Jeho ozdobou by mělo být vystoupení mažore-
tek, zájem je i o výstavu domácích mazlíčků.
8 Srdcem dění v Uherském Hradišti budou
Smetanovy sady. Ozdobí je např. živé šachy, ve-
leprak, stanové městečko, které bude v provozu
nejen ve dne, ale i v noci. 8 Zlínští pořadatelé
pojali Bambiriádu opravdu v železničářském du-
chu. Dvacet stánků jednotlivých sdružení bude
představovat vlakové zastávky. Při návštěvě
každého z nich vám proděraví vstupenku. Ti,
kteří navštíví co nejvíce zastávek, postoupí do
závěrečného losování v kole štěstí. 8 Brňáci už
se začínají bát, že aktivit pro děti mají tolik, že už
se skoro do Lužáneckého parku nevejdou. Po
loňské zkušenosti s pravou zimní koulovačkou je
na letošek připraveno podzimní pouštění papíro-
vých draků, kteří se do vzduchu vznesou díky
velkému ventilátoru. 8 Ostrava – v prostoru
Hornického muzea se představí dětská sdružení,
která zde postaví ukázky svých táborů.
8 Nejméně půjde přehlédnout Bambiriádu
v Plzni. Přímo v jejím srdci – na náměstí
Republiky na ni bude zvát historická parní maši-
na. 8 Zahradu Harryho Pottera byste na mapě
Šumperka hledali marně. Ale v době Bambiriády
je možné ledacos. Stačí nasednout do pohádko-
vého vláčku, vynechat zastávku Rákosníčkův
rybník a vysednout přímo v Harryho zahradě.
Kouzla a čáry na sebe prý nenechají dlouho če-
kat. 8 A v Praze? V sobotu odpoledne bude jis-
tě lákavá možnost pozorovat bambiriádní
hemžení z koše opravdického horkovzdušného
balonu. A dnes? A dnes? Nenechte si ujet parní
válec!

Nahlédnutí do
„bambiriádních“ měst
pokračování ze str. 1

BEROUN
24. - 26. května 2002

(PÁ-NE)
BRNO

24. - 26. května 2002
(PÁ-NE)

ČESKÉ BUDĚJOVICE
23. - 26. května 2002

(ČT-NE)
CHOMUTOV

24. - 26. května 2002
(PÁ-NE)

CHRUDIM
24. - 25. května 2002

(PÁ-SO)
LIBEREC

24. - 25. května 2002
(PÁ-SO)

LOMNICE NAD
POPELKOU

24. - 25. května 2002
(PÁ-SO)

OLOMOUC
24. - 26. května 2002

(PÁ-NE)
OSTRAVA

24. - 26. května 2002
(PÁ-NE)
PLZEŇ

24. - 26. května 2002
(PÁ-NE)
PRAHA

23. - 26. května 2002
(ČT-NE)

ŠUMPERK
24. - 26. května 2002

(PÁ-NE)
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
23. - 26. května 2002

(ČT-NE)
ZLÍN

24. - 25. května 2002
(PÁ-SO)



Já jim blahořečím

Z historie

tomu jednu dobu naprosto propadly. My jsme z toho
byli až nešťastní, protože já jsem věděl, že se tam
ožení, vdají. Ony se cítily být něčím trochu lepším
než ostatní a my jsme to v jednu chvíli vzdali, proto-
že jsme zjistili, že ti jejich vrstevníci, ti jejich rádcové,
mají větší slovo než my. Ony se pak staly rádci, to
znáte, jak to chodí. A to prostě naši rodinu změnilo.
A pomohlo nám to všem nesmírně. Já nevím, jestli
i dnes má skupinová oddanost a věrnost takovou sí-
lu, jako měla tenkrát. Tenkrát měla obrovskou.
A já jim dneska blahořečím."

Petr Pithart 

veletrhu volného času Fantasy či oslavy
Mezinárodního dne dětí?

Krátce popsat význam akce není tak úplně jedno-
duché, protože se pohybuje v několika rovinách, ale
pokusím se o to. Nejvýznamnější je asi skutečnost, že
na jednom místě v jednom čase je možné "představit
se" nebo naopak seznámit se s nabídkou na aktivní
využití volného času - to je pro děti a rodiče. A zde je
hned první rozdíl mezi Bambiriádou a třeba Fantasy -
což je veletrh pro volný čas a nepochybně tam lze zís-
kat tipy na využití volného času, ale asi jen málokterá
rodina se dvěma dětmi si koupí člun za více než mili-
ón korun, aby mohla svůj volný čas využít pojížděním
po vodních plochách naší země. Bambiriáda přináší
opravdu jiné nabídky, věřím, že pro rozvoj a výchovu
dětí, zajímavější. Nezanedbatelnou se ukazuje i mož-
nost setkávání jednotlivých sdružení, vzájemná inspi-
race, diskuse. V konečné fázi asi není možné
přehlédnout ani společenskou rovinu Bambiriády.
Proto asi roste zájem pořadatelských měst, protože
třeba Bambiriády v Krnově, Lomnici nad Popelkou
a v dalších místech uvedly do pohybu doslova celá
města. Komu jinému se to podařilo? A ještě pro při-
pomenutí i mezinárodní rozměr Bambiriády - kdy po
loňském setkání zahraničních partnerů České rady
dětí a mládeže má Bambiriáda dnes již rozměr přesa-
hující Českou republiku a naši zahraniční partneři se
nechali inspirovat.

A ještě k vaší otázce, jak se Bambiriáda liší od o-
slav Mezinárodního dne dětí. Nechci nijak snižovat
MDD jako významný den ani Bambiriádu povyšovat
nad akce s ním spojené. Naopak, myslím si, že aktivit
pro děti nikdy nebude dost. Bambiriáda je však záleži-
tost, která má určitá pravidla. A nelze jakoukoli akci
pro děti nazvat Bambiriádou jen proto, že je to zají-
mavý a dnes již opravdu vžitý pojem. Akce
Bambiriáda s sebou totiž nese jasně pojmenované
nároky na organizátory i povinnosti, které se váží k
ČRDM (jako hlavnímu pořadateli). Jde o nezanedba-
telné povinnosti směrem k (vnějším) partnerům akce
(společenským, ekonomickým i mediálním), a tak po-
jem Bambiriáda nelze jen tak uvolnit pro běžné použí-
vání. Proto je vše také kryto ochrannou známkou,
která nám dává jistá nezadatelná práva, ale také dal-
ší povinnosti.

Do startu letošní Bambiriády zbývají už doslova ho-
diny. Je všechno připravené?

Tradiční otázka, na kterou může následovat pouze
tradiční odpověď - v tuto chvíli je vše připravené tak ja-
ko pár hodin před akcí. Bambiriáda uvádí do pohybu
tisíce dobrovolníků-organizátorů (během přípravy i pří-
mo na akci), kteří musí připravit vše pro přijetí více než
stotisíc návštěvníků. Myslím, že se všude finišuje, v řa-
dě míst jde doslova o prestižní záležitost, jak se "vy-
táhnout", předvést - v tom nejlepším slova smyslu. Já
jim všem moc a moc věřím, že jako každý rok udělají
vše pro úžasné zážitky dětí a tím pro zdar celé akce.
A již nyní jim za to děkuji.

Děkujeme za rozhovor.

pokračování ze str. 1

pokračování ze str. 1

Ne, ne, výpravčím,
ani strojvedoucím ne-
bude všem dobře zná-
mý Hurvínek (byť sídlo
jeho scény je poměrně
nedaleko dejvického
nádraží). Pojmenování

patří lokomotivě, kterou pro návštěvníky
Bambiriády zapůjčily České dráhy.

Kyvadlová doprava historickým motorovým
vozem M 131.1 je připravena z Masarykova nád-
raží do nádraží Dejvice. Jízda trvá 10 minut a je
pro účastníky Bambiriády zdarma. Bambivláček
si samozřejmě nemůže po kolejích jezdit kdy
a jak ho napadne, a tak i on má svůj (byť docela
malý) jízdní řád. 

O tom, že na nádraží je třeba chodit včas, aby
nám vlak neujel, jistě není pochyb. A uděláte-li si
toho času před odjezdem trochu víc, pak může-
te na nádraží Praha Dejvice navštívit (samozřej-
mě zdarma) výstavu lokomotiv Českých drah.
Výstava probíhá v sobotu 25. a v neděli 26. květ-
na. Patříte-li k těm, kteří se rádi podívají co a jak
funguje, pak zde budete na té správné adrese.
Pěkně zblízka si tu můžete prohlédnout stano-
viště strojvedoucího a strojovny lokomotiv a ze-
ptat se na všechno, co vás o železnici zajímá.

Historický parní vlak
Sobota 25. 5. (jízdné dle zvláštního tarifu)
Posázavský pacifik – Praha-Braník – Petrov

u Prahy a zpět, odj. Praha-Braník 10:00
Jarní ralley historických vozidel na Dobříši –

Praha-Braník – Dobříš, odj. Praha – Braník
10:55

„Posázavský expres“ (trampský festival
Pikovice) – Praha – Braník – Pikovice, odj.
Praha-Braník 20:00, vstup na festival zdarma.

Hurvínkem na Bambirádu

9:00
10:00
10:55
12:35
14:30

9:10
10:10
11:05
12:46
14:41 (jen so a ne)

9:45
10:35
12:04
14:03
15:54

9:55
10:45
12:14
14:12 (jen so a ne)
16:12 (jen pá a so)

Praha
Dejvice

Praha
Masarykovo

nádraží

Praha
Masarykovo

nádraží

Praha
Dejvice

Cena ČRDM “PŘÍSTAV”
ocenění České rady dětí a mládeže
pro komunální politiky  za podporu
mimoškolní práce s dětmi a mládeží

Letos poprvé udělí Česká rada dětí a mládeže
při zahájení Bambiriády cenu nazvanou
"PŘÍSTAV". Je určena komunálním politikům,
kteří v místě svého působení vykonali něco zá-
služného pro rozvoj mimoškolní činnosti dětí
a mládeže. Proč se ocenění jmenuje "PŘÍSTAV",
vysvětluje místopředseda ČRDM Martin
Bělohlávek: "Přístav je zázemí, kam se všichni
rádi vracejí, je to taková mateřská základna. Pro
sdružení dětí a mládeže je mateřskou základnou
obec, ve které žijí a dělají svoji činnost. Jestli je
ten přístav dobrý, tak se to jistě městu nebo ob-
ci vrátí. Třeba v tom, že pro mladé bude opravdo-
vým domovem, k němuž budou mít dobrý vztah
a který třeba jen tak neopustí." 

Navrhovat kandidáty na cenu Přístav mohou
jen občanská sdružení dětí a mládeže (jejich or-
ganizační jednotky), domy dětí a mládeže a škol-
ní kluby. Uzávěrka přihlášek je stanovena vždy
do 10. května. Co jste zameškali letos, můžete
dohonit v příštím roce. Jak má přihláška vypa-
dat, se dozvíte například z internetových stránek
www.adam.cz. 

V letošním roce byli na Cenu ČRDM PŘÍSTAV
navrženi: Ing. arch. Jan Kasl (primátor hl. města
Prahy), Ing. Petr Bratský (starosta městské čás-
ti Praha 13), Mgr. Pavla Kafková (místostarostka
městské části Praha 1), Ing. Jiří Deml (starosta
města Kunovice), Miroslav Vaculík (starosta ob-
ce Liptál), Ing. Roman Sládek (starosta města
Ivančice) a Ing. Miroslav Brýdl (zástupce hejtma-
na Pardubického kraje). 
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Pódiová vystoupení
čtvrtek - 23. května 2002

9.00 - Vonička - Jarní dětské hry,
Krušpánek Praha 4

9.20 - Moderní tanec, Pop tance, DDM Praha 3
9.50 - Klíček, Zpíváme jaru, DDM Praha 8
10.20 - Aerobic, Tancem a pohybem,

DDM Praha 4
10.25 - Rozjezdy pro hvězdičky, písničky,

DDM Modřany
11.00 - Slavnostní zahájení
12.15 - Country, čtverylka, Kolín
12.20 - Čarodějky, Irské tance, Klub Essentia Praha
12.40 - Řemeslné tance, předškolní děti,

DDM Praha 
13.00 - Jaro, lidová hudba, Folklorní soubory

dětí Praha 5
13.30 - Hotapáček - tance, DDM Praha 8

Hotapo, tanec, DDM Praha 8
14.00 - Módní přehlídka, batika, Klub Essentia
14.10 - Tequilka, country kapela, DDM Praha 8
14.30 - Sluníčko, písničky a pohyb, DDM Praha 8
14.40 - Cassiopeia, Pátá a Kočičí píseň,

DDM Praha
14.50 - Balet, ukázky, DDM Praha
15.10 - Lešner, sólový hudebník
15.30 - Silueta - ukázky tanečních směrů,

DDM Praha 7
16.00 - Mažoretky, Žabičky, Akcent, Silver Praha 1
16.30 - Bělásek - tancem a pohybem, Praha
17.00 - Tensing, moderní hudba, YMCA Praha

Jak ke svému jménu přišla
Kdysi se zde říkalo Pole Letné nebo také Leteň.

Novější čeština těmto místům přidělila názvy
Letenská pláň, Letenské sady nebo Letná.
Letenské sady tvoří část pláně, zejména její jižní
příkré svahy a k nim nahoře přiléhající plochy pře-
měněné po roce 1859 ve veřejný sad. Za bájných
časů prý kdesi na východním konci Letné bývalo
pohanské obětiště s posvátným hájem bohyně Léty.

Nejstarší písemná zpráva
Příliš velká zaneprázdněnost „železného

a zlatého“ krále Přemysla Otakara II. doma i v ci-
zině zavinila, že k jeho korunovaci došlo až v ro-
ce 1261, osm let po nastoupení na trůn. Král tam
svým hostům „všechněm převelice slavné hody
učinil jest po dva dni na poli řečeném Letné, kte-
ré leží mezi vsemi řečenými Ovenec, Holišovice
a Bubny v staveních slavně k tomu připrave-
ných“. Stavení, dřevěné boudy a stany tam byly
naprosto nutné, neboť ke zmíněné hostině došlo
v prosinci. Uvedený citát je nejstarší známou pí-
semnou zprávou o Letenské pláni.

První pražská lanovka
„Můj bože, kdyby se tak přetrhlo lano, kam by-

chom asi letěli?“ „Možná, že až někam pod
Vltavu, jako neblahé paměti pan Brouček,“ od-
pověděl jeden z pánů, otíraje s úsměvem svůj e-
legantní skřipec, jímž uměl velmi efektně
šermovati… Nedomluvil, protože právě vagón
dokonal svou krátkou dráhu, stanuv u čekárny
před restaurací na Letné. Pasažéři vystoupili
a brali se k čekárně dráhy elektrické. Brouček
vystoupil také a kráčel za ostatními tak spěšně,
jak dovolovaly jeho nohy, nápadně zrudlý v obli-
čeji, se zřejmými známkami rozčilení…
…Zatím přijel od Stromovky vagón a naplnil se
pasažéry. Pan Brouček (pozn. red. je to ten sa-
mý Matěj Brouček, který se na svých epochál-
ních výletech ocitl na Měsíci či v husitské Praze)
přisedl již nadobro usmířen k novým známým.
Tajemná síla elektrická, s níž dosud málo se za-
býval, přitáhla rázem nového ctitele k svému tri-
umfálnímu vozu; náš spolupracovník litoval, že
příjemná jízda po elektrické dráze trvala jen tak
směšně krátce…

Ne, ne, to není jen literární smyšlenka básní-
ka a spisovatele Svatopluka Čecha. Je to vlast-
ně jakési reportážní svědectví o první pražské
lanovce. Málo se dnes ví, že o dva měsíce dřív,
než se mohli Pražané svézt lanovkou na Petřín,
měli možnost ozkoušet výhody tohoto druhu do-
pravy při cestě na Letnou. Pravidelný provoz
petřínské lanovky byl zahájen 25. července
1891, kdežto na Letnou se poprvé jelo už 30.
května téhož roku! 

K zdolání strmé stráně od řeky na Letenskou
pláň nechala pražská obec při příležitosti
Jubilejní výstavy vystavět lanovou dráhu o výš-
kovém rozdílu něco přes 38 metrů. Vozy byly
dva, každý pro 40 pasažérů (24 sedících a 16
stojících). Oba vozy měly rozměrnou nádrž na
vodu. Právě voda lanovku poháněla: nádrž vozu
v horní stanici naplnili vodou z městského vodo-
vodu a zvýšili tak hmotnost vozu natolik, že vy-
táhl vůz s cestujícími z dolní stanice. Tam vodu
vypustili. Důvtipný pohon měl ovšem zásadní va-
du – lanovka „spolykala“ kolem 20 000 kubíků
vody ročně a ty záhy začaly chybět obyvatelům
Letné. Proto roku 1902 lanovku přebudovali na
elektřinu. Jezdit přestala za 1. světové války
a už nebyla, na rozdíl od své o pár měsíců mlad-
ší Petřínské sestry, obnovena.

Její slávu ještě nějaký čas připomínal pohybli-
vý dřevěný chodník, či spíše jezdící schody. Byl
to vlastně jakýsi předchůdce dnešních eskaláto-
rů v metru, který sloužil až do roku 1937.

Čím nejlépe na Letnou?
V roce 1884 bychom vám doporučili jednu ze

šesti tratí koňské dráhy (a nemyslete si, že to by-
la jen tak nějaká atrakce pro návštěvníky praž-
ské Jubilejní výstavy v roce 1891. Koňka
počátkem 90. let 19. století přepravila v Praze
ročně až 4 milióny pasažérů. Ale v době konání
Jubilejní výstavy jich svezla dokonce 8 miliónů!

Pokud byste si chtěli užít novinku roku 1891,
pak byste si museli koupit jízdenku na tramvaj.
První Křižíkova elektrická tramvaj jezdila právě
od horní stanice lanové dráhy na Letné ulicí
Oveneckou ke vchodu do Královské obory. Trať
dlouhou (nebo spíš krátkou) 760 metrů zvládala
tramvaj za dvě minuty.

Roku 1891 si Pražané ani přespolní návštěv-
níci hlavního města nechtěli nechat ujít jízdu
první pražskou lanovou dráhou, která je na
Letenskou pláň vyvezla od Vltavy.

Mezi dvěma světovými válkami, přesněji do
roku 1937, tu byla ještě další dopravní možnost
– jakýsi dřevěný eskalátor či chodník, chcete-li,
který vás na Letnou vyvezl místo zaniklé lanové
dráhy.

A teď, na počátku 21. století? V roce 2002 do-
poručujeme volit následující způsoby dopravy:

vlakem Českých drah (železniční stanice
Praha – Dejvice)

metrem trasy A (stanice Hradčanská)
tramvají č. 1, 8, 25, 26 (zastávka Sparta)
Bambivláčkem (v prostoru Bambiriády na

Letné)
horkovzdušným balonem (na Letenské pláni

k vidění v sobotu 25. 5. v 16 hodin). Nicméně
tento způsob dopravy příliš nedoporučujeme,
vzhledem malému počtu osob přepravovaných
při jedné cestě.

Letná

Nezapomeňte - Bambiriáda!
* Od čtvrtka 23. 5. až do neděle 26. 5. je
tu pro vás Bambiriáda!
* Čtvrtek + pátek + sobota 9-18 hod., ne-
děle 9-17 hod.
* Za jednu návštěvu vše určitě nestihnete,
přijďte i zítra, pozítří, popozítří!

Počasí! Ø
Polojasno, postupně od západu přibývání
oblačnosti, později v Čechách s přeháňka-
mi nebo bouřkami, ojediněle i kroupami.
Noční teploty 16 až 12 st., nejvyšší denní
25 až 29 st.C. Čerstvý jihovýchodní vítr
4 až 8 m/s, se v Čechách změní na seve-
rozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.

Bambiriádní noviny
vycházejí každý den od 23 do 26. května
2002.

Adresa redakce: Bambiriáda 2002, Letenská
pláň, Praha, Mediastan.
Návštěvy v redakci očekáváme a vítáme den-
ně od 9 do 18 hodin. Přijďte zkusit psát novi-
ny s námi. Stačí mít čas a chuť, s ostatním
vám rádi poradíme.

Za obsah a správnost převzatých materiálů
redakce neručí. Přebírání materiálů, kopíro-
vání a jiné formy šíření se doporučují.
Nevyžádané rukopisy vítáme, ale nevracíme.

E-mail: dta@cmail.cz

NEPRODEJNÉ

Volné a zvýhodněné vstupy
(platí po předložení vstupenky, získané na
Bambiriádě)

* Botanická zahrada, Na Slupi 16, Praha 2
9:00–20:00, 5,- Kč 
* Historický ústav Armády ČR - Armádní muzeum,

U památníku 2, Praha 3
10:00-18:00, zdarma 
* Historický ústav Armády ČR - Letecké muzeum,

Praha 9 - Kbely
10:00–18:00, zdarma 
* Muzeum Policie ČR, Ke Karlovu 453/1, Praha 2
10:00–17:00, zdarma 
* Muzeum hl. města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8
9:00–18:00, 1,-Kč 
* Národní muzeum, Václavské nám. 68, Praha 1
10:00–18:00, zdarma 
* Národní muzeum - Lobkovický palác, Jiřská 3,

Praha 1 - Hrad
9:00–17:00, zdarma 
* Národní muzeum - Náprstkovo muzeum,

Betlémské náměstí 1; Praha 1
9:00–12:00, 12:45–17:30, zdarma 
* Národní muzeum - Lapidárium, Výstaviště 422,

Praha 7
ČT+PÁ 12:00-17:00, SO+NE 10:00-17:00, zdarma 
* Národní muzeum - Expozice historických lékáren,

Nerudova 32, Praha 1
10:00-17:00, zdarma 
* Národní muzeum - Muzeum Bedřicha Smetany,

Novotného lávka 1, Praha 1
10:00-17:00, zdarma 
* Národní muzeum - Muzeum Antonína Dvořáka,

Ke Karlovu 20, Praha 2
10:00-17:00, zdarma 
* Národní muzeum - Tyršovo muzeum těl. výchovy

a sportu, Újezd 450, Praha 1
ČT+SO+NE 9:00-17:00, zdarma 
* Muzeum voskových figurín - WAX MUSEUM

PRAGUE, 28. řijna 13, Praha 1
9:00–20:00, děti 30,- Kč 


