
Jede, jede mašinka… tak zní motto letošní
Bambiriády. A taky že ano, přesně v 11 hodin byl
v Praze na Letenské pláni za účasti 72 let starého
parního válce Mamut a bambiriádního ekovláčku
slavnostně zahájen již 4. ročník Bambiriády. Kromě
těchto dvou velikánů poctili zahájení svou návště-
vou i čestní hosté, patřil mezi ně například ministr
školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Eduard
Zeman a primátor hlavního města Prahy Jan Kasl. 

Jako první na zahájení zazpíval píseň Žluté tričko
sbor ze samých prvňáčků. Hned po něm pódium
obsadil Pepa Chmel - jeden z moderátorů
Bambiriády. Ten nejdříve představil všechny partne-
ry, bez jejichž pomoci by se tento festival nemohl
uskutečnit. Jejich loga najdete v areálu Bambiriády.

Bambiriáda 2002
slavnostně zahájena!
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Jede, jede mašinka…
…kouří se jí z komínka. Takhle to je

v té populární písničce. Na
Bambiriádě to však neplatí. Tady na
Letenské pláni jezdí mašinka, které
se nekouří z komínka ani z ničeho ji-
ného. Koneckonců se o tom můžete
přesvědčit. Stačí si počkat na jednom
z pěti nádraží. Včera se tady kouřilo
jen z komína historického parního
válce. O tom si určitě přečtěte v re-
portáži ze zahájení. Kouřilo i z někte-

rých organizátorů, protože v tom
včerejším vedru nebylo vůbec snad-
né běhat a zajišťovat služby. Někteří
z výše postavených organizátorů to
vyřešili tím, že si pořídili služební ve-
locipéd. Ještě že Bambiriáda není
bohatší, to by šéfové asi ničili zdejší
ovzduš výfukovými plyny. Vůbec na
Bambiriádě spousta věcí není tako-
vá, jako obvykle. Například se na ní
smí opisovat. Bambiriáda je totiž ta-
kovou velkou dílnou pod širým ne-
bem. Je to otevřená encyklopedie
her a nápadů. A můžete si je nejen
ozkoušet, ale i okopírovat. A pak hrát
třeba na letním táboře. V Brně se
v loňském roce moc líbil pražský
Médiastan a zkusili něco podobného.
Poprvé tam při Bambiriádě vysílalo
dětské rádio. A protože malým roz-
hlasákům bylo líto se s tím po
Bambiriádě rozloučit, pokračovali ce-
lý rok. Za 365 dní rádio Litina nasbí-
ralo pár zkušeností, přihlásilo se jako
regionální redakce Dětské t iskové
agentury a něco z toho, co vysílají si
můžete poslechnout na adrese
www.bambiriada.cz. Vůbec byste si
tuhle adresu měli zapamatovat.
Najdete na ní řadu věcí, které vám
mohli při návštěvě Letné uniknout.
A podíváte se i do dalších 13 měst,
kde se letošní Bambiriáda koná. Tak
hezké surfování jak po pláni Letenské
tak po pláních internetových.

pátek
24. kvìtna

Včera při slavnostním zahájení předávala
předsedkyně České rady dětí a mládeže
(ČRDM) Jana Vohralíková ceny „Přístav“.
Udělují se představitelům měst, krajů, nebo
městských částí, kteří významně podpořili rozvoj
dětských sdružení a volnočasových aktivit dětí
a mládeže. 

Cena „Přístav“ se letos uděluje poprvé a do-
stali ji: primátor hlavního města Prahy Ing. Jan
Kasl, navržený ČRDM za soustavnou podporu
neziskových organizací v Praze, dále Ing.
Roman Sládek, starosta města Ivančice, které-
ho navrhl místní DDM, Junák a školní klub při
ZŠ za materiální podporu skautských sdružení
a DDM Ivančice. Jedinou oceněnou dámou je

Cena Přístav
starostlivým starostům

Ministr školství na Bambiriádě
Na zahájení Bambiriády již po několikáte při-

šel ministr školství mládeže a tělovýchovy
Eduard Zeman. Z celé akce byl velice nadšen,
hlavně z projížďky eko vláčkem, po níž nám po-
skytl i malý rozhovor.

Co Vás na Bambiriádě tolik zaujalo, že jste
ji poctil svou účastí?

Bambiriádu nenaštěvuji poprvé, přišel jsem již
když začínala, snažím se jí podpořit každý rok.
Zajímá mě totiž jak se různá sdružení prezentu-
jí, hlavně mi jde o to, že se zde objevují celo-
státní sdružení a vedle nich ta menší oblastní.

Jaký máte vztah k dětským sdružením
a k dětem vůbec?

Myslím si, že celkem dobrý, 22 let jsem učil,
vedl jsem celou řadu kroužků a dětský vodácký
oddíl.

Nechcete se občas vrátit do dětských let
a vyzkoušet si tady na Bambiriádě třeba ně-
jakou prolézačku?

Bylo by to krásné, ale bohužel na to nemám
příliš mnoho času.

Příští rok už možná ministrem nebudete,
přijdete i přesto na Bambiriádu a zkusíte si
třeba tu prolézačku?

Třeba ano.

Další cena pro Kasla
Primátor hlavního města Prahy získal další

z řady cen, tentokrát "Přístav". Cena - diplom na
ručním papíře a originální ručně malovaná láhev
ukrývající poděkování - se udělovala na pražské
Bambiriádě a dostalo ji i dalších šest představi-
telů obcí a měst.

Pan ing. Jan Kasl je ve své funkci od roku
1998. Ocenění dostal za soustavnou podporu
celé řady aktivit neziskových organizací, včetně
sdružení dětí a mládeže. Prosazuje potřebu vy-
tvářet pro děti a mladé lidi prostory ke sportov-
ním činnostem, hrám a jiným volnočasovým
aktivitám. Též velmi viditelně podporuje samot-
nou akci Bambiriáda a je tím pravým příkladem
představitele, který pracuje pro lidi.

Požádali jsme ho o rozhovor.

Co říkáte na dětským akcím, podobným
Bambiriádě?

Jsem rád, že něco takového je. Dnešní mlá-
dež totiž není poznamenaná minulostí, není ni-
čím omezovaná, bude tvořit Prahu, bude
směřovat do Evropy a do světa. Jsem rád, že
děti tráví svůj volný čas takhle, že pro ně spous-
ta dospělých dělá tolik skvělých věcí. Budu se
k tomu samozřejmě snažit přispět co nejvíce.

Dokážete se dívat na tyto akce dětskýma
očima, vrátit se trochu do svého dětství? 

Já mám občas dětské oči, někdy se na to dí-
vám z pohledu nedospělého člověka, dovedu se
podívat na věci pohledem malého dítěte, možná
i teenagera a snažím se, abych se občas doká-
zal odpoutat od té škrobenosti  a oficiality. K to-
mu mi dopomáhá hlavně malý Honza Kasl."

Myslíte že Praha je město pro děti?
Já myslím že ano, i přes hodně aut a nebez-

pečná místa. Jezdí se tu špatně na kolech

Bambiriádní rozhovory

pokračování na str. 3 pokračování na str. 3

pokračování na str. 3



Křížem krážem po Letné
Ekovláčkem napříč Bambiriádou

n „Konec nástupu,“ zakřičí průvodčí ve žlu-
tém bambiriádním tričku a typické červené čapce
a Ekovláček se rozjíždí. Jižní nádraží za chvíli
mizí v dálce a vláček objíždí centrum bambiriád-
ního dění na Letenské pláni. Na každém rohu
stojí dřevěné červenobílé závory a jejich obsluha
zvedající závoru zdraví cestující i posádku. 

Zelenobílý vláček se stal atrakcí pro mnoho
návštěvníků Bambiriády a ovlivnil tím celou její
atmosféru. Ostatně i motto letošní Bambiriády -
Jede, jede mašinka - tomu nasvědčuje.
Ekovláček objíždí celou Bambiriádu a každou
chvíli je slyšet opravdu pronikavý zvuk píšťalky
průvodčího. Za pár minut už se ale blíží stanice
s nápisem „Hlavní nádraží - výstup“, průvodčí
zakřičí „Konečná!“ a projížďka je u konce. Pokud
Bambiriádu navštívíte, určitě se nezapomeňte
alespoň jednou projet.

Hasiči nemusí být jen dospělí
n Hasiči nemusí být nutně jen dospělí. Díky

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska si mo-
hou hasičskou práci vyzkoušet i děti už od 6 let.
Hlavní náplní sdružení je příprava na celostátní
brannou sportovní hru pro mladé hasiče Plamen.
Do kroužků chodí celoročně mladí hasiči od 6 do
15 let a hasičský dorost do 18 let. Na Bambiriádě
si děti mohou zkusit stříkání z hadice na cíl a dal-
ší aktivity. V expozici si rovněž můžete prohléd-
nout zajímavé diplomy, hasičské příručky
a případně si vzít i materiály. Sdružení pořádá ta-
ké letní tábory, různé hry a další. Zájemci se mohou
také přímo na Bambiriádě přihlásit do kroužku. 

Máte rádi hlavolamy?
n Pokud jste jedni z těch, kteří hledají klid

a odpočinek při řešení hlavolamů, pak právě pro
vás je připravena expozice hlavolamů, která se
nachází u stánku sdružení Pionýr. Zde si můžete
vyzkoušet mnoho originálních a velice zábav-
ných hlavolamů, od těch nejlehčích po nejtěžší.
Já sám jsem si vyzkoušel i ty složitější, což se mi
stalo osudným téměř na 20 minut. Hlavolamy by-
ly prostě chytřejší než já. Další možností je vy-
zkoušet si nějaké zajímavé hry, mezi kterými
musím zmínit například Backgamon. Jste hraví?
Máte rádi zábavu a  umíte logicky přemýšlet?
Tak se nezapomeňte zastavit u Pionýrů!

Rafan, který nekouše
n Asociace malých debrujárů ČR sdružuje

děti se zájmem o vědu, techniku a ekologii.
Hlavní náplní jejich činnosti jsou různé zábavné
pokusy a aktivní využití volného času, během
kterého si děti osvojují různé znalosti. Proto i je-
jich expozice na Bambiriádě je plná různých za-
jímavostí. Návštěvníci si tu mohou sami
vyzkoušet řadu pokusů. Malí debrujáři předvádě-
ji činnost svého sdružení velmi zábavnou for-
mou. Jen se přijďte přesvědčit, že i fyzika se
může dělat hrou.

V debrujárské expozici zaujme i prezentace
soutěže Rafan určené dětem od 6 do 26 let.
Zkratka Rafan znamená Radost, Fantazie,
Nápady a jedná se o soutěž, ve které mají děti za
úkol sestavit nějaký výrobek, pomůcku či cokoli
jiného z odpadu, nejlépe plastového. Pokud tedy
máte zájem o vědu či techniku, Asociace malých
debrujárů vám má určitě co nabídnout.

Jirka Peterka a David Šmehlík, www.eZavinac.cz

Létací kola na Letné
n Ve včerejším čísle jste se mohli dočíst, že

nikde jsme neobjevili zmínku o tom, že by se kdy
na Letné létalo. Pražští foglarovci nás však upo-
zornili, že před devíti lety (také v květnu) právě
v těchto místech redakce časopisu ABC usku-
tečnila za přítomnosti Jaroslava Foglara soutěž
konstruktérů létacích kol. To vše k premiéře filmu
Záhada hlavolamu.

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)

Hotel Zoja leží v katastru
obce Javorník u Trutnova
cca 5,5 km pod Černou
horou. V 1,5 ha oploce-
ném areálu  naleznou zá-
bavu i odpočinek jak
rodiny s dětmi tak i skupi-

ny škol v přírodě, sportovních soustředění a letních
táborů. Pro rodiny s dětmi organizuje hotel Ideální
dovolenou - dětem se věnují vychovatelé a rodiče
odpočívají dle svého uvážení, v zimní sezóně děti
absolvují lyžařský kurs. Pro hosty je k dispozici terasa,
volejbalové hřiště, travnaté hřiště na malou kopanou,
basketbalový koš, ohniště, dva bazény (120 cm
a 50 cm hluboké), pískoviště, houpačky a houpadlo,
skluzavka, v budově místnost na stolní tenis, šipky,
bar s grilem, jídelna s televizí a videem a navíc do-
mácí kuchyně a vstřícná péče personálu o hosty.

Hotel Zoja
fax.: 0439 / 895 109
tel.: 0439 /895 178

mobil : 0602 403 243
e-mail : zoja@amart.cz
internet: zoja.amart.cz

placená reklama

Ne, ne, výpravčím, ani strojvedoucím nebude
všem dobře známý Hurvínek (byť sídlo jeho scé-
ny je poměrně nedaleko dejvického nádraží).
Pojmenování patří lokomotivě, kterou pro ná-
vštěvníky 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.

Hurvínkem na Bambirádu

9:00
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12:35
14:30

9:10
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14:41 (jen so a ne)
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16:12 (jen pá a so)
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Bambivláček 

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

u Prahy a zpět, odj. Praha-Braník 8:45
Jarní ralley historických vozidel na Dobříši –

Praha-Braník – Dobříš, odj. Praha – Braník 10:50
„Posázavský expres“ (trampský festival

Pikovice) – Praha – Braník – Pikovice, odj.
Praha-Braník 20:00, vstup na festival zdarma.

Historický parní vlak
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A pak už přišla řada na čestné hosty. První z nich,
Jan Kasl, pozdravil kamarádsky všechny účastníky
i přihlížející a zdůraznil důležitost akcí jako je
Bambiriáda. Druhý z hostů, pan ministr Eduard
Zeman, připomenul české světové prvenství
v práci s dětmi a nabídce volnočasových aktivit.
Slíbil pomoc ministerstva všem, kdo svůj volný
čas věnují dětem. Dále vystoupil ředitel hlavního
partnera Bambiriády, pojišťovny Generali, Petr
Hájek. Jako poslední vystoupila na pódium před-
sedkyně České rady dětí a mládeže, Jana
Vohralíková. „Když se řekne vlak, tak si každý
vybaví dálku, poznávání a nové věci. Doufám, že
Bambiriáda umožní všem poznávat nové věci,“
okomentovala předsedkyně ČRDM motto letošní
Bambiriády. 

Pak všichni hosté přiložili uhlí pod kotel his-
torického parního válce, který se rozjel po
Letenské pláni svou sedmikilometrovou rychlo-
stí. Hosté ho následovali bambiriádním eko-
vláčkem k pódiu, kde na ně čekala další
povinnost, předání nové ceny Přístav (píšeme
o to na jiném místě).

Letenská pláň v Praze spolu s dalšími místy po
celé ČR se tak na 4 dny otevřela nabídkám sdruže-
ní dětí a mládeže a dětských domů pro volný čas.

Klára Doubková- DTA, Jirka Peterka - eZavináč

Mgr. Pavla Kafková, mís-
tostarostka městské čás-
ti Praha 1. Navrhli ji
společně A-TOM, sdru-
žení Máme otevřeno a
Junák, zejména za reali-
zaci chráněné kavárny
sdružení Máme otevřeno
- které sdružuje postiže-
né spoluobčany v rámci
Prahy 1. Pan Miroslav
Vaculík, starosta obce
Liptál, byl navržen
Folklórním sdružením
ČR za zavedení meziná-
rodního festivalu „Dětské
folklórní dny Liptál“, letos
se bude konat již patnác-
tý ročník. Oceněn byl též
zástupce hejtmana
Pardubického kraje, Ing. Miroslav Brýdl, za cel-
kové povznesení města Litomyšle na meziná-
rodní úroveň a za zřízení „Tréninkového
a školícího centra Evropské aliance YMCA“.
Navrhl ho YMCA-team, Evropské tréninkové
centrum a Junák. Ing. Jaroslav Deml, starosta
města Kunovice, navržen též Folklórním sdruže-
ním ČR a to za pořádání dětských folklórních
festivalů- od roku 1994 se koná festival
„Kunovské léto“. Posledním oceněným je Ing.
Petr Bratský, starosta městské části Prahy 13.
Cenu dostane mj. za zásluhu na získání grantu
pro skautská sdružení a volnočasové aktivity, zří-
zení nového DDM Prahy 13 a za záštitu nad čet-
nými akcemi dětí a mládeže. 

Každý oceněný dostal diplom, tištěný na ruč-
ním papíře a ručně malovanou láhev, ve které je
ukryto poděkování ČRDM.

Tereza Valášková, SAN

Cena Přístav
starostlivým starostům
pokračování ze str. 1

a přechody jsou místy dosti nebezpečné. Ale na
druhou stranu má Praha relativně stále dost par-
ků a zákoutí a já se snažím, a musíme se o to
snažit všichni, aby tato zákoutí nemizela, aby se
zachovala. Například Letnou, Tróju a další místa.
Aby děti a vůbec lidé nemuseli vyjíždět z Prahy
na chaty, aby mohli zůstávat ve své Praze, aby
je to tady bavilo. Ohromné peníze dáváme do
Zoologické zahrady, která se stává magnetem
pro děti. Je tu hodně kulturních akcí a pokud se
o ně bude mít kdo starat, bude to bezvadné.

Jak se vám líbí Bambiriáda 2002?
Je to bezvadné, já myslím že Letná je přesně

místo pro takovou akci, je tu spousta místa, je tu
příjemně, hezké počasí, co víc si přát?

Jak jste se cítil při jízdě Ekovláčkem?
Jako malý kluk! Seděl jsem vepředu, vedle ři-

diče, co vám mám povídat!
Přijdete na Bambiriádu i příští rok?
Samozřejmě, na další Bambiriádě nemůžu

chybět!

Zpívající starosta Ing. Petr Bratský
Pravděpodobně nejaktivnější starosta, co se

týče práce s dětmi. Aktivně se totiž podílí na or-
ganizaci téměř všech akcí, pořádaných na Praze
13. Ve své funkci je již 12 let, a to jistě proto, že
je veřejností velmi oblíbený pro svou otevřenost
a přátelskost. Na starost má velká sídliště jako
Stodůlky, Lužiny, Velká Ohrada a Nové Butovice.

Jaký je váš vztah k dětem a dětským orga-
nizacím vůbec?

Přes třicet let vedu tábornické a sportovní od-
díly. Myslím, že dětem je potřeba se věnovat
a nabízet jim široký výběr činností, podle toho co
je baví. Určitě se to vyplatí a já to dělám rád.

Věděl jste o Bambiriádě i předtím, nebo
jste se o ní dozvěděl až kvůli ocenění?

Já na Bambiriádu chodím každoročně, podívat
se jestli bych zde nenašel nějakou inspiraci pro
další práci. Takže ocenění jsem bral jako součást
mé návštěvy.

Jaké jste měl mládí? 
Moje mládí bylo krásné a rád bych ho vrátil

zpět, i když samozřejmě vím, že to není možné.
Bylo to období bez starostí. Být mladý, dneska
bych chtěl ještě víc sportovat, tenkrát, když byl
skauting zakázaný, jsme si s klukama založili
trampskou osadu a tam jsme zažívali věci...

Co říkáte na to, že akci pořádají převážně
mladí lidé a dokonce děti. Fandíte jim?

Je to podle mě to nejdůležitější, nejen připra-
vovat pro děti program aby si hrály, ale nechat je
samotné pracovat, aby si samy našly zábavu
a dovedly něco zorganizovat. Zvykají si na roli
do budoucího života, učí se pozici vedoucího,
který má nějakou zodpovědnost za to co organizuje.

Přijdete i příští rok?
Samozřejmě, i kdybych nebyl pozván tak se

dozvím, kdy se Bambiriáda pořádá a přijdu se
podívat velice rád.

ptali se:  Jiří Kokmotos a Tereza Valášková,
agentura SAN

Představujeme
Informační centrum pro mládež

O tom, co všechno můžeme najít v Informační
centru pro mládež jsme si povídali s vedoucí
centra paní Bohumilou Miškovskou. 

ICM je odborným pracovištěm IDM MŠMT
(Institutu dětí a mládeže Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy). Má Institut ještě
nějaká jiná odborná pracoviště?

Ano, má jich několik. Jsou to:
a Česká národní agentura programu EU -

Mládež 
a Výzkum a informace
a Volnočasové aktivity škol, školských zařízení

a nestátních neziskových organizací
a Talentcentrum
a Oddělení vzdělávání profesionálních a dobro-

volných pracovníků v oblasti dětí a mládeže
a Informační centrum pro mládež.

Teď bychom mohli napsat několik učených
vět o tom, co všechno IDM MŠMT dělá a za-
jišťuje. Protože se však nezabývá přímou
prací s dětmi a mládeží, doporučíme zájem-
cům o podrobnější informace bambiriádní in-
formační středisko nebo adresu Institut dětí
a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 10,
Tel.: 02/ 7174 6615 Fax: 02/7174 6615, e-mail:
sekretariat@idm-msmt.cz a nebo také webové
stránky na adrese http://www.idm-msmt.cz.

A vraťme se k Informačnímu centru pro
mládež. Paní Miškovská, kde sídlíte a co
u vás můžeme najít?

Naše sídlo je na Senovážném nám. 24, 116 47
Praha 1, ale pozor, vchod je za rohem,
z Jeruzalémské ulice. Naši prezentaci najdte na
www.icm.cz a psát nám můžete i na e-mail
icm@adam.cz. A co u nás najdete? Jak už je

jasné z názvu tak především
informace. Od roku 1992 –
tedy už 10 let – je poskytuje-
me mladým lidem, ale nejen
mladým, zdarma. Navíc
dnes kromě tradiční papíro-
vé podoby je u nás má každý
k dispozici i v podobě elek-
tronické.

Jsou informace rozdělené podle nějakých
témat nebo oblastí?

Samozřejmě jsou. Jsou to: Vzdělání v ČR i za-
hraničí, Práce v ČR i zahraničí, Sport, Aktivity ve
volném čase, Cestování v ČR i zahraničí,
Sociální skupiny a hnutí, Zdraví, Sociálně pato-
genní jevy, Drogy a protidrogová prevence,
Nadace a granty, Občan a stát, Mezinárodní, ev-
ropské a národní instituce, Občan a stát.

Říkala jste, že poskytujete především infor-
mace. Co ještě nabízíte?

V našem centru máme ještě další doplňkové
služby jako kopírování,prodej přihlášek na VŠ
a VOŠ, prodej brožur s přehledem SOU, gymná-
zií, SOŠ, VOŠ, rekvalifikačních kurzů, jazyko-
vých kurzů v zahraničí, letních táborů pro děti
a prodej slevových studentských karet ISYC,
ITYC, EURO 26 apod. 

Kromě toho pravidelně pořádáme exkurze, be-
sedy a přednášky pro základní a střední školy.
Jsou to např. cestopisné přednášky s promítá-
ním diapozitivů, přednášky o dobrovolné službě,
EU, o práci v zahraničí nebo konverzační kurzy
rodilého mluvčího pro španělsky hovořící stu-
denty. Kdo by měl o podobné akce zájem, může
se informovat na tel. čísle 02/ 2421 5981.

A můžeme se pochlubit novinkou, v dubnu
2002 jsme zahájili provoz Internetového klubu
ICM a programu profesní diagnostiky, který je
určen pro žáky osmých a devátých tříd ZŠ.

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně
spokojených klientů.

Bambiriádní rozhovory
Další cena pro Kasla

pokračování ze str. 1



Pódiová vystoupení
pátek - 24. května 2002
9:00 Aerobic - tancem a pohybem 

(DDM Praha)
9:10 Rozjezdy pro hvězdičky - písničky

(DDM Praha)
9:40 Amfora - Karate (DDM Praha)
10:05 Tanec ohně - originální taneční vystoupení

(DDM Praha 5)
10:15 Řemeslné tance - předškoláčci 

(DDM Praha)
10:30 Suchdol Band - muzika (DDM Praha 6)
11:00 Pantomima - etudy (DDM Praha 6)
11:30 Gymnastika - Ladné duhy (DDM Praha 6)
11:50 Jaro - lidová hudba - FOS dětí (Praha 5)
12:30 Tequilka - country kapela dětí

(DDM Praha)
13:00 Flétničky - ukázky - etudy (DDM Praha 3)
13:20 Pionýr Polička - hudební produkce

(Polička)
13:50 Vonička - Jarní dětské hry (DDM Praha 4)
14:10 Klub žonglérů - ukázky (DDM Praha 3)
14:15 Dvojčata - zpěv s kytarou

(Klub dvojčat a vicečat)
14:30 Kouzelník - Ota Šantrůček

(Klub Essentia)
14:40 Nás nedohoní… disco - tanec

(Klub Essentia)
15:00 Diskotéka - soutěž - hosté?
16:00 Překvapení - mladý talentovaný houslista
16:15 Irsko a country tance Praha-Kolín
16:25 R.I.P. Kapela (YMCY Praha)
16:55 Smích - dívčí pěvecká skupina

(Klub Pathfinder o.s.)

V historických dobách Letná patřila českým panovní-
kům. A byl to právě první český král Vratislav I. (králov-
ský titul ovšem získal jen pro svou osobu), který ji roku
1088 daroval vyšehradské kapitule u sv. Petra a Pavla.

Dávné kroniky připomínají mj. svatbu Přemysla
Otakara II. s Kunhutou Uherskou. Psal se rok 1261,
když se na Boží hod vánoční, tedy 25. prosince, v ka-
tedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hra-
dě odbývala velká a okázalá slavnost. Přemysl Otakar
II. a jeho druhá choť Kunhuta Uherská zde byli koru-
nováni na českého krále a českou královnu. Za účasti
šesti biskupů a početné církevní a světské honorace
z domova i zahraničí provedl korunovační obřad mo-
hučský arcibiskup. Ubytovací prostory tehdejší Prahy
byly omezené, a tak Přemysl Otakar II. dal na
Letenské pláni narychlo postavit prostorné dřevěné
budovy. Měly nádherné umělecky vyzdobené sály,
v nichž se na počest královských manželů dva dny
jedlo, pilo a hodovalo.

Koncem června 1420 oblehlo Prahu ohromné kři-
žácké vojsko císaře Zikmunda Lucemburského.
Křižácká armáda, čítající na sto padesát tisíc žoldné-
řů, se utábořila na Letenském poli. Čtrnáct dní váhal
Zikmund s útokem na Prahu. A když se k němu
14. července u vrchu Vítkova odhodlal, utrpěl ničivou
porážku. S hněvem a žalostí prý z Letné sledoval pro-
hraný boj. Přesto ještě nejméně dva týdny zůstal
v Praze, přičemž se ještě stačil dát korunovat na čes-
kého krále a pobrat chrámové poklady u sv. Víta
a sv. Jiří. Na přelomu července a srpna 1420 bylo kři-
žácké vojsko rozpuštěno a z Letné odtáhlo.

Pláň proslula též vinicemi s ušlechtilými druhy fran-
couzské révy založenými za Karla IV. Na své víno by-
li jeho letenští pěstitelé velice pyšní, neboť také jím
hostili sienského biskupa Piccolominiho, když jako pa-
pežský legát v Praze roku 1451 jednal s Jiřím
z Poděbrad a husitským arcibiskupem Janem
Rokycanou. K velkému zklamání hostitelů však biskup
nelítostně zkritizoval barvu i chuť podávaného vína.
Nicméně viniční sad přežil i útrapy třicetileté války.
V úrodných letech prý zdejší vinice dávala až 200 hek-
tolitrů vína ročně. Veškeré městské vinice, které přeži-
ly třicetiletou válku, však byly zničeny za války
sedmileté. Zachovaly se pouze ty na letenské pláni,
ale vzhledem ke špatné údržbě časem zpustly.

V letech 1581 až 1593 byla pod celou Letenskou
plání proražena dodnes existující Rudolfova štola,
místy přes tři metry vysoká a někdy i dva metry ši-
roká podzemní chodba, kterou se přiváděla vltav-
ská voda do rybníka v Královské oboře. Technicky
náročné dílo vlastně sloužilo jen pro zkrášlení pa-
novníkovy kratochvíle.

Reprezentační barokní letohrádek si na vrcholu
Letné roku 1717 postavili místodržitel František Josef
z Valdštejna a jeho choť Monika, rozená Černínová,
a pojmenovali ho Belvedére. Za okupace Prahy fran-
couzskými, saskými a bavorskými vojsky v letech
1741-1742 si právě v něm zřídil hlavní stan vrchní veli-
tel okupační armády. Při svém odchodu však okupanti

neopomněli vyhodit letohrádek do vzduchu. Jeho ná-
zev se potom přenesl na renesanční Letohrádek krá-
lovny Anny v Královské zahradě na Pražském hradě.

O století později v důsledku průmyslové revoluce,
kdy se stmelovala předměstí s historickou Prahou,
překlenul řeku most, dnešní Čechův. Uvažovalo se,
jak jej napojit na severní předměstí, zda kopec proko-
pat nebo vybudovat tunel. Celý konec 19. století až do
začátku první světové války se rodily nápady, ale od-
povědní se neuměli domluvit. Pak přišla válka a s ní
docela jiné starosti.

Hřiště místo střelnice: Letenská pláň je dodnes
oblíbeným cílem vycházek Pražanů a návštěvníků
metropole. Byla jím vždy. Hřiště a cvičiště nahradi-
la vojenskou střelnici. Od roku 1895 do 1927 se tu
konalo pět Všesokolských sletů. Vznikaly další
sportovní plochy. Kromě fotbalových stadionů a te-
nisových kurtů ve 30. letech 20. století vyrostl vel-
ký atletický stadión, později využívaný pro klusácké
dostihy. Po druhé světové válce sportoviště po-
stupně zanikla. V této části metropole se konaly vo-
jenské přehlídky a prvomájové manifestace, od
70. let sem zajíždějí cirkusy. Pláň slouží i jako shro-
maždiště občanů; nejvýznamnější byly manifesta-
ce roku 1989 a návštěva papeže v dubnu rok nato.

Velká část pozemků na Letné patřila počátkem
19. století známému pražskému podnikateli Jakubu
Wimmerovi. Právě on si pohrával s myšlenkou přemě-
nit letenskou stráň k Vltavě a nahoře k ní přiléhající
vhodné plochy v sad. Jeho smrtí vše utichlo, a teprve
když Letnou roku 1859 koupila pražská obec,
Wimmerův nápad ožil. Podle projektu zahradního ar-
chitekta Františka Wünsche pak v šedesátých letech
příslušnou plochu začal osazovat stromy a sadově
upravovat zkušený bubenečský zahradník Josef
Braul. Znovu se pak sady upravovaly v sedmdesátých
a osmdesátých letech. Začátkem 20. století byla jejich
plocha rozšířena zhruba do dnešní velikosti. Ale i v po-
zdějších dobách se na jejich rekonstrukci stále praco-
valo. Pražáci si Letenské sady rychle oblíbili a dodnes
je rádi navštěvují.

S příchodem dvacátého století přibyl roku 1901
k několika dětským, tělocvičným a sportovním hřištím
zbudovaným ještě v 19. století moderní lehkoatletický
a fotbalový stadion SK Slavie, který stával nedaleko
dnešní budovy ministerstva vnitra. Nad lanovou drá-
hou, v místech dnešního Národního technického mu-
zea, si roku 1905 postavila svůj lehkoatletický
a fotbalový stadion také AC Sparta, věčný rival Slavie.
Po jedenácti letech si Sparta svůj stadion přesunula
na protější stranu dnešní ulice Milady Horákové, do
míst, kde stojí dodnes. Několikrát byl ovšem přesta-
vován, rozšiřován a modernizován. Velký požár kon-
cem 2. světové války zničil slávistický stadion. Klub se
pak přesunul do vršovického Edenu.

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, a pozítří

Počasí! Ø
V pátek očekáváme oblačno až zataženo,
místy přeháňky. Noční teploty 15 až 11°C.
Denní teploty 18 až 22°C. Západní vítr 3 až
7 m/s. V sobotu očekáváme oblačno až za-
taženo, místy přeháňky, odpoledne ustává-
ní srážek. Denní teploty 17 až 21°C.
Jihozápadní vítr 4 až 8 m/s, místy v nára-
zech kolem 15 m/s.

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 

Co prozrazují kroniky
(aneb stany na Letné nejsou zádnou novinkou)

Pokračování najdete v sobot-
ních Bambiriádních novinách.
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