
V pátek se pro dětské novináře uskutečnila
další tisková konference, tentokrát se zástupci
hlavního pořadatele Bambiriády, České rady dě-
tí a mládeže. Dozvěděli jsme se spoustu zajíma-
vých informací nejen o organizaci Bambiriády,
ale také o samotné České radě dětí a mládeže.

Hned první otázka šla k věci. Kolik taková
Bambiriáda stojí? Dozvěděli jsme se, že přibližný
rozpočet Bambiriády činí asi 4,5 milionu Kč, z če-
hož dvě třetiny hradí Ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy. Pokud by se však měly
zaplatit hodiny práce stovek dobrovolníků, byla
by tato částka několikanásobně vyšší.

Jak vlastně Bambiriáda vznikla? Vyvinula se
z původní akce Hrad patří dětem. Samotná
Bambiriáda má ovšem jinou koncepci, jednotlivá
sdružení se na ní prezentují aktivně a předvádě-
jí návštěvníkům jejich práci. Velkou zásluhu na
vzniku Bambiriády má prý i ministerstvo školství.
"Každý rok si říkáme: už žádná další
Bambiriáda," říká s úsměvem Jana Vohralíková,
předsedkyně České rady dětí a mládeže," nako-
nec ale stejně každý rok pokračujeme."

Uz zádná další
Bambiriáda?!

Zpravodaj o dění na Bambiriádě v Praze Ročník IV. číslo 3

Aby bylo…
…dost slunce i vody

popřál všem při zahájení
Bambiriády 2002 ministr
školství Eduard Zeman.
Důkaz psaný jeho rukou
jsme otiskli ve včerejším
vydání těchto novin.
Nevím, kde pan ministr
získává informace, ale jeho přání se splni-
lo do puntíku. A netrvalo to vůbec dlouho.
První bambiriádní den jsme se pekli ve slu-
nečním žáru a každý, kdo nebyl zalezlý ve
stanu, se opálil jako od moře. A ten, kdo
byl ve stanu, se zase vedrem doslova dusil.
Přežili jsme to ale všichni. Pořadatelé i ná-
vštěvníci. No, a včera první dopolední účast-
níky vítal vydatný déšť. Taky jsme ho
přežili. Co mě však zaráží, je skutečnost,
jak pan ministr mohl tak přesně vědět, že
Bambiriádu doprovodí sluníčko i voda. Je
dobré, když lidé ve vysokých funkcích mají
spolehlivé informační zdroje a jejich přání
jsou plněna. Eduard Zeman nám totiž také
popřál, aby bylo vždy dost lidí, kteří jsou
ochotni něco udělat. Panečku, kdyby se i
tato jeho slova splnila, to bychom se měli…

Pojďme zase k Bambiriádě. Sobota je
pro pořadatele vždy dnem tak trochu krizo-
vým. Začíná se projevovat únava ze dnů
předešlých a přitom se očekává nejvyšší
návštěvnost. Obvykle dvojnásobná.
Vezmeme-li v úvahu, že první den prošlo
branou na 5 tisíc návštěvníků, může se
stát, že v sobotu jich bude 10 tisíc. A zkus-
te se za den tolikrát usmát. Patří to k po-
vinnostem těch, kteří se o program starají,
pořadatelů i vystavovatelů. Vždyť kdo by
chtěl u vchodu nebo u jednotlivých prezen-
tací vidět zamračené tváře? A tak přeji
všem usměvavý a pohodový bambiriádní
den. Věřím, že se i  toto přání vyplní,
přestože nejsem ministrem.

Slávek Hrzal

sobota
25. kvìtna

Na předchozích pražských
Bambiriádách byl jako do-
pravní prostředek mezi ost-
rovy používán parník. Letos
však mohou návštěvníci vyu-
žít k přepravě ekovláček.

Položili jsme proto pár otázek jeho strojvedoucímu
panu Janu Penkovi:
Jezdil jste již někdy s ekovláčkem, nebo je to
vaše premiéra?

Jezdím už jedenáctý rok, ale na Bambiriádě
jsem poprvé.
Kde máte tedy svou obvyklou trasu?

Staroměstské náměstí, Čechův most, hotel
Continental, Pařížská ulice, Malostranské ná-
městí, Nerudova, Hrad, Chotkovy sady a zpátky.
Jak dlouho trvá jedna jízda?

Samotná jízda tady na Bambiriádě trvá asi
pět minut, bohužel jsem to nestopoval. Na odpo-
činek mám kolem tří až čtyř minut.
Kolik se do jednoho vagónu vměstná lidí?

Dospělých přesně 57 a dětí, jak to tak pozo-
ruji, kolem stovky.
Na jaký pohon vláček jezdí?

Je to motor Nissanu Patrol, který jezdí na di-
esel a má katalyzátor.
Jak dlouhý je zdejší okruh?

Nemám tušení, asi tak půl kilometru.
A nejvyšší rychlost vláčku?

Tady tak pět až šest km/h, ale na silnici asi
26 km/h. Ale kolegovi se podařilo jet až
140 km/h. Já osobně vyznávám pomalejší jízdu.
Děkujeme za rozhovor.
Markéta Hýlová, Petr Kučera - SAN

První rok na Bambiriádì, 
jedenáctý ve mìstì

Ve čtvrtek 23.5. 2002 při zahájení Barimbiády
2002 jsem s tužkou a blokem vyrazila už kolem de-
váté hodiny, abych co nejlépe zaznamenala první
dojmy návštěvníků. Pro malé i velké byla otázka
stejná: Proč jste se přišli podívat na Barimbiádu
a co od jejího průběhu očekáváte? 

= Má sestra tu dnes vystupuje, ale jinak mě tato
akce zajímala celkově. Už delší dobu pracuji s dětmi
a zajímalo mě, co s nimi dělají jiní. - Marie 25 let

= Především nás zajímaly hry a soutěže. Jsme
tu s žáky druhé třídy a hledáme pro ně možnost po-
bavení do budoucna. - učitelky ze Základní školy
J. Masaryka

= Mám ráda příjemnou atmosféru. Zajímají mě
zdejší soutěže a určitě vyzkouším nějaké hry. -
Anna 16 let

= Především zábava. Chodím sem každý rok
a potkávám nové lidi. - Honza 13 let

= Já jsem už stará a neočekávám nic. Každý
den sem chodím na procházku, a tudíž jsem se
o Bambiriádě dozvěděla. Mám ale velkou radost.
Dnes odpoledne přijedou moji vnuci a těm se tu za-
jisté bude velice líbit. - Eva 76 let

= Jsme tu se školou. Tento výlet nám zajistila
paní učitelka a tudíž se můžeme dobře ulejt. - Jirka
a Michal 12 let

= Má dcera tu dnes vystupuje a zajímají mě ko-
níčky pro syna. - Renata 36 let

= Přivedli jsme sem žáky dvou čtvrtých tříd.
Dohromady 50 dětí. Rádi totiž trávíme čas v hez-
kém prostředí s hodnými lidmi.  - učitelky ze ZŠ
Fr. Planíkové

Klara Petružáková - SAN

Mezi Západním nádražím a Hlavním nádražím -
výstup se nachází velký stan, ve kterém má své
bambiriádní sídlo mezinárodní družení Werichovci.
Každý návštěvník má možnost obrázkem zachytit
písničku nebo pohádku Jana Wericha. Sdružení
vzniklo v prosinci 1989 a jeho mottem je spravedli-
vý svět, zdravá příroda, lidskost a pokrok. Členství
v klubu není podmíněno věkem, vzděláním, nábo-
ženstvím ani barvou pleti. Všechny členy spojuje
vřelý vztah k Janu Werichovi a smysl pro humor.
Sdružení vydává pro své členy čtyřikrát ročně zpra-
vodaj Občasník. K dispozici jsou i knížky, kalendáře,
odznaky, plakáty, zpěvníčky, kazety a sborníky.
Každoročně také pořádají dvoudenní jarmark
v Třeboni. Letos se bude konat opět v polovině srp-
na a jedná se již o čtvrtý ročník. Představí se v něm
vodní skřítkové, rusalky a hlavně vodníci.
Významným dnem pro sdružení je i 19. duben, kte-
rý je vyhlášený jako Den srandy. Werichovci jej sla-
ví na Kampě a pro návštěvníky chystají dětské
soutěže, výlov kaprů, průvod vodníků a zábavný
program. Na závěr bych připomněla jeden z citátů
Jana Wericha: "Ať žije ten, kdo se dovede smát!"

Monika Babická - SAN

At zije ten...

Anketa

NÁVŠTĚVNOST BAMBIRIÁD
BEROUN 2 000
BRNO 2 600
CHOMUTOV 3 000
CHRUDIM 1 800
LIBEREC 2 800
LOMNICE NAD POPELKOU 800
OLOMOUC 2 000
OSTRAVA 3 600
PLZEŇ 1 500
PRAHA 8 000
ZLÍN 8 000
Informace o návštěvnosti Bambiriády v Českých
Budějovicích, Šumperku a Uherském Hradišti
jsme neobdrželi.

D O Š L O P O U Z Á V Ì R C E

pokračování na str. 5
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KKřříížžeemm  kkrráážžeemm  ppoo  LLeettnnéé
Abyste věděli o nejnavštěvovanějších atrak-

cích na Bambiriádě, přinášíme vám následují-
cí seznam, seřazený podle pořadových čísel,
jež najdete na každé informační tabuli.

aStanoviště číslo 3, na němž sídlí Mediastan,
vám nabízí návštěvu internetu, hlavně na dopo-
ručených stránkách.

aNa stánku Country radia můžete odevzdá-
vat hliník. Tímto sběrem pomáháte životnímu
prostředí a zachráníte 95% energie, která by
byla spotřebována při výrobě hliníku z bauxito-
vé rudy. 

a Na stanovišti číslo 6, kde sídlí Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska a Klub
Pathfinder, si zahrajte Riskuj!, šipky, nebo sha-
zovat láhve proudem vody z hasičské hadice. 

a Šťastnou sedmičku má stan Ligy lesní
moudrosti. Vyzkoušet si můžete navlékání korál-
ků, rozdělávání ohně pomocí tření a křesání, pe-
čení hadů z těsta nebo si prohlédnout indiánské
týpí.

a 10. stánek vám nabízí originální indické
a ugandské hry.

a Když se zajdete podívat na stanoviště čís-
lo 11, můžete si zaskákat v nafukovacím gumo-
vém zámku, který obstaral portál Hrad skřítka
Chikiho z Duhy, a zahrát si netradiční deskové
hry ve sdružení Paluba. 

a Dvanáctka skrývá Klub dvojčat a vícečat,
v němž se budou cítit asi lépe maminky, kterým
se dostane cenných rad. Hned vedle se můžete
zastavit u stánku YMCA v ČR - křesťanské sdru-
žení mladých lidí. Tady si přijdou na své spíše
malé děti, jež mohou tvořit ze zvláštního materi-
álu - obarveného těsta.

a Do očí z dálky bijící je vojenský stan číslo
13. Budete-li mít štěstí, uvidíte výcvik psů a ar-
mádní výstroj.

a Klub Essentia, schovaný ve stanu číslo 15,
vyrábí panenky z vlny a popularizuje svůj kurs ir-
ského stepu.

a V domech dětí a mládeže si můžete pro-
hlédnout živá zvířata, utkat náramek, zahrát
obří šachy a dámu a vytvořit si cokoli z kera-
miky.

a V Centru integrace dětí a mládeže si mů-
žete vyzkoušet zajímavé pokusy a skákání v pyt-
lích. Navštivte stanoviště 18!

a U Junáka si vyzkoušejte lasování, domi-
no a stavbu věže z papírových krabic. Také tu
odevzdávejte plastová víčka, z nichž se vyrábějí
dětská hřiště. To vše u čísla 19.

a U Pionýra stojí za prolezení hlavně velká
kovová konstrukce s opičí stezkou, opravdické
stany s podsadou, se kterými se setkáte, dáte-li
své dítě na pionýrský tábor, a pravá polní kuchy-
ně. Pionýr sídlí pod dvanáctkou.

a Asociace turistických oddílů mládeže ČR,
pod číslem 21, nabízí maxi bludiště a indiánskou
hru Baribal. Také můžete použít Hůůůůmobil ne-
bo se nechat „vyprat“ v dlouhé rouře.

a Pokud si chcete vyzkoušet systém GPS,
navštivte stanoviště 22 - Sdružení přátel
Jaroslava Foglara.

a Zajímá-li vás, jak se cítí lidé před a za bě-
žící kamerou, vyzkoušejte si to u České televize!

a Klub automodelářů Železný Brod pro vás
připravil dráhu, kterou si můžete s modely aut
projet.

a Kondor vám připravil výpravu do světa
indiánů - u 28!

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)

placená reklama

Ne, ne, výpravčím, ani strojvedoucím není
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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10:55
12:35
14:30

9:10
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12:46
14:41 (jen so a ne)
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14:12 (jen so a ne)
16:12 (jen pá a so)
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Bambivláèek 

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

!!!OPRAVDOVÁ ZLATÁ HOREČKA JE TU!!!
CHCETE PRO SVÉ DĚTI NĚCO EXTRA?!
NĚCO JINÉHO NEŽ OBYČEJNÝ TÁBOR?!

AANNOO??!!
S NÁMI SI MOHOU NAOSTRO VYZKOUŠET JAKÁ BYLA ZLATÁ

HOREČKA NA KONCI 19. STOLETÍ NA ALJAŠCE!

KKDDEE??
NA KRÁSNÉM MÍSTĚ UPROSTŘED 

ŠUMAVSKÝCH LESŮ, NEDALEKO VOLYNĚ

KKDDYY??
1. turnus: 29.6.- 12.7.   *    2. turnus:  12.7.- 25.7.
3. turnus: 25.7.-   7.8.   *    4. turnus:    7.8.- 20.8.

ZZAA  KKOOLLIIKK??
ZA 3500 Kč - MOŽNOST PŘÍSPĚVKU FKSP!!!   

(v ceně ubytování, stravování, doprava, pojištění, koně, pedagogické a zdravotní
zajištění, materiální vybavení, odměny pro děti)

KONTAKT:
1.+2. turnus: 0777/344425 *   3.+4. turnus: 0607/193929

e-mail: david@tabory.org  *  mirek@tabory.org

A CO VÁM TEDY VLASTNĚ NABÍZÍME?!
Zaručujeme programově nabitý tábor, třikrát více odměn pro děti než loni (plyšá-
ci,hračky,sladkosti,aj.),neopakovatelné zážitky jako např.: GRILOVÁNÍ masa pro
děti, MEGADISKOTÉKY pod širým nebem, vaření v přírodě, TÁBORÁKY s větším
než malým množstvím kytar, bojovky o kterých se hovoří ještě  u vánočního stro-
mečku, PROJÍŽĎKY NA KONÍCH, BAZÉN nemalých rozměrů přímo uprostřed tá-
bořiště a v neposlední řadě náš EXCELENTNÍ JÍDELNÍČEK! A to vše pod
„taktovkou“ kvalifikovaných a pečlivě školených VŠ vedoucích, které spojuje touha
připravit dětem jedinečné zážitky a pod přísným dozorem našich zdravotních ses-
ter, vybavených kompletní lékařskou výbavou a nemalými zkušenostmi! Ubytování
v chatkách a srubech, malé děti v budově. Teplá voda, sprchy, WC, ložní prádlo,
kompletně vybavený sportovní areál včetně tří hřišť!

CHCETE VĚDĚT VÍC? NÁZORY DĚTÍ NA NÁŠ LOŇSKÝ TÁBOR?
SPOUSTU DALŠÍCH INFORMACÍ O NÁS 

NAJDETE NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH:
W W W . T A B O R Y . O R G
To nestačí vidět, to musíte zažít!
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Nudíte se? Tak navštivte Pionýrské sdružení
u stánku číslo 20. Spousta různých her, hlavola-
mů, ale hlavně hodně zábavy najdete právě na
tomto stanovišti. Navíc možná zjistíte, že už dáv-
no to není ten Pionýr, jak ho znali vaši rodiče
před rokem 1990.

Členové tohoto hnutí vás rádi naučí lasovat
a rovněž vám ochotně vysvětlí, kterak hrát lak-
ros. Tato stará indiánská hra se původně hrála
na hřišti o rozměrech 6x5 kilometrů!!! Dnes se
ale pochopitelně hraje na hřištích menších.
Potřebujete speciální malé tenisové rakety, kte-
rým se říká, jak jinak, než lakrosky. Mají trochu
volnější síť a míč se jimi odráží. Proti sobě hrají
dvě družstva a gól platí až tehdy, když míč pro-
jde brankou.

Lasování a lakros ale nejsou jediné atrakce,
které vám Pionýr nabízí. Pokud máte pružné tě-
lo, neopomeňte vyzkoušet obří prolézačku, za-
hrát si kuželky, hodit kruhy na cíl a nebo si složit
lodičky. 

Protože se hnutí Pionýr v dnešní době potýká
s úbytkem členů, budou zajisté rádi, když se
k nim třeba i přihlásíte a budete se účastnit jejich
dalších akcí.

Pokud vás zaujala naše nabídka, běžte na
Pionýry podívat zblízka!

Kristýna Dvořáková (DTA),
Daniel Mrázek (DTA)

A jak už to na Bambiriádě bývá, nepředstavu-
jí se tady pouze sdružení pracující s dětmi obec-
ně, ale zcela konkrétní kluby, oddíly. Jedním
z nich jsou právě u stánku sdružení Pionýr
T.O.Bobříci.

A co Bobříci nabízejí? „Zkus s námi přežít," -
to je slogan pionýrského oddílu T.O. Bobříci.
Pořádají výpravy do přírody, kde spí pod stanem.
Kdo rád sportuje, může se při výpravách těšit na
volejbal, ale i hry méně známé jako třeba lacross
nebo petank. Na ty, kteří si chtějí pocvičit logické
myšlení, čekají třeba populární kimovky.

Pokud si chcete vyzkoušet přežití v přírodě na
vlastní kůži, zkuste to u 20. stánku, patřícímu
Pionýrům. Najdete jej snadno, protože je těsně
vedle obří klece, kde si zašplháte až až.Ti menší
si složí a pustí loďku po bazénku, naplněném vo-
dou až po okraj.

Vytvořil a napsal David Kabele
(Rádio Domino)

Ing. Miroslav Brýdl, bývalý starosta města
Litomyšl, zástupce hejtmana Pardubického kra-
je. Jako starosta působil od roku 1990 až do ro-
ku 2002, z funkce odešel teprve před měsícem.
Zároveň je členem rady Pardubického kraje,
zodpovědný za kulturu, památky, spolkovou čin-
nost a nevládní neziskový sektor. Během své
práce starosty se zasloužil o významný rozvoj
města, začal spolupracovat se zástupci nevlád-
ních neziskových organizací. Spolupracuje s or-
ganizací YMCA, což je křesťanské sdružení
mladých lidí, převzal záštitu nad Evropským
Tensingovým festivalem, významným meziná-
rodním setkáním mladých lidí z organizace YM-
CA. Díky této spolupráci vzniklo Tréninkové
a školicí centrum Evropské aliance YMCA v bý-
valém pivovaru tamějšího zámku.

Díky vám se v Litomyšli vytvořilo nádherné
centrum pro sport a to je nejen praktické, ale
i estetické. Byl to váš osobní záměr?

Ano, já se velmi zajímám o architekturu a sna-
žil jsem se, aby k nám přišli ti nejlepší architekti
a donutil jsem své okolí, aby uspořádalo archi-
tektonické soutěže a vybrali jsme si.
Nejdůležitější je ale přesvědčit  zastupitelstvo,
aby na to dalo peníze, protože bez peněz by
žádná krása nebyla. Díky tomu vznikly nádherné
klášterní zahrady.

A vaše další úspěchy?
Teď nejnovější je revitalizace sídlištního ná-

břeží. Bylo zpustošené od komunistů a my jsme
to opravili a lidi se tam procházejí... Ta estetika
totiž kultivuje lidi a oni se pak k těm hezkým vě-
cem lépe chovají.

Chodil jste za mlada do nějakého
oddílu nebo sdružení?

Ne. Já jsem spíš sportoval, hrál jsem
basket a dělal jsem lehkou atletiku. Mě
ta organizovanost totiž trochu vadí.
Mám radši individualistické sporty
a činnosti.

A vaše děti?
Ty už jsou zase organizované, chodí

do výtvarných a hudebních kroužků.
Potřebují totiž nějakou činnost, nějakou dobrou
zábavu.

Jak jste reagoval na to, když jste zjistil že
jste nominovaný na cenu Přístav?

No já nemám moc rád ceny žádné, hlavně že
se udělají ty věci, ale není zase až tak třeba ně-
koho oceňovat, samozřejmě zásluhu na tom
všem má spousta lidí, nejen já. Každou cenu
proto přijímám s rozpaky.

Už měsíc nejste starostou, myslíte, že váš
následovník bude ve vašem díle pokračovat,
nebo bude mít jiný názor na neziskový sek-
tor?

Já vím že on má jiný názor, ale jsem dál čle-
nem rady a lidi mi říkají, že bych mohl v tomto
směru být takovým ombutsmanem. Měly by se
totiž uskutečnit ty věci co jsem říkal, ještě když
jsem byl starostou. A navíc mám mnoho zkuše-
ností a můžu toho využít protože mám i velký
okruh známých.

Jaké máte zájmy, koníčky...
Vnouče, četba, pořád ten sport...

Tereza Valášková, SAN

Mezi pódiem a Jižním nádražím Bambi vláčku
se o jeden stan se sdružením RTC dělí
i Asociace malých Debrujárů ČR. Za hlavní cíle
si tito mladí kutilové vzali zejména „odmystifiko-
vat vědu“, a to jak pro mladé, tak i starší chlapce
a dívky zejména od sedmi do patnácti let. Chtějí
v širší veřejnosti probudit ekologické myšlení tak,
aby se stalo přirozenou potřebou, rozvíjet zvída-
vost, zkoumat a poznávat svět kolem sebe.
Sdružení působí v této oblasti již od roku 1992
a má přes dva tisíce členů ve více než stovce
klubů po celém světě, ve kterých se s dětmi pra-
cuje soutěžní formou a podporuje se tvůrčí čin-
nost v oblasti ekologie, vědy a techniky. Čeští
kutilové spolupracují i s „kolegy“ z Francie,
Dánska, Alžíru, Belgie a Anglie. Na Bambiriádě
pak Debrujáři hravou formou představují základ-
ní fyzikální, chemické a ekologické jevy.
Například se návštěvníci dozvědí, že voda může
téci i nahoru, složí si hlavolamy či zdolají pomo-
cí zrcadla zapeklité bludiště. A kdo se umí po-
zorně dívat, přijde na to, že tady to není jen pro
pány kluky. Malé parádnice mohou obdivovat
šperky zhotovené z barevných igelitových pytlí-
ků, stočených a zapečených v troubě. Od dra-
hých kamenů je šperk uříznutý z této „pečeně“
takřka k nerozeznání. Sdružení každoročně po-
řádá meziškolní soutěž RAFAN (RAdost,
FAntazie, Nápady), aneb „Nevyhazuj... z toho by
mohlo být!“, ve které účastníci zaměřují na zpra-
cování odpadových materiálů. Hodnotí se nejori-
ginálnější využití těchto obalů a soutěž mohou
děti a mládež ve věku od šesti do šestadvaceti
let s vlastními výrobky nebo soubory pomůcek.
Chcete-li se k Debrujárům podívat prostřednic-
tvím internetu, pak stačí napsat adresu: ww.de-
brujar.cz. Tam snadno zjistíte, zda právě někde
poblíž vašeho bydliště debrujáři nesídlí.

Monika Babická & Markéta Hýlová - SAN

Debrujár si vzdycky ví rady

Kdo pomáhá v  L i tomyš l i  dìtem? Bez rudé hvìzdy

Během Bambiriády jezdí z dejvického nádraží
na „Masaryčku“, dříve nádraží Střed, vláček, kte-
rému se lidově říká hurvínek. Tento vagónek byl
vyroben v roce 1950, "Takže již hodně pamatuje"
řekl řidič pan Josef, který s Hurvínkem přijel až
z Pardubic. 

"Vyrazili jsme v pět hodin a o půlnoci jsme do-
razili sem do Prahy na Masarykovo nádraží," líčí
cestu z Hurvínkovy domovské stanice
v Pardubicích do Prahy. I když vagónek jezdí po
našich železnicích přes půl století, je stále
v technicky výborném stavu. Jeho dvanáctivál-
cový motor dokáže pohánět vlak až šedesáti ki-
lometrovou rychlostí. Vlak jezdí na naftu má
vzduchovou brzdu, kterou pan Josef nerad pou-
žívá, protože se může stát, že se vzduch vypus-
tí a vlak nepůjde zastavit. "Takže lepší je brzdit
ručně," říká pan Josef a pohazuje hlavou smě-
rem k malému kolečku, které má u svého boku a
dodává: "Stačí tím párkrát otočit kolem dokola
a vlak už brzdí. Jen to kolo musíte stále pevně
držet, protože by se mohlo samovolně otočit do
základní polohy a Hurvínek by nezastavil."

Většina našich spolucestujících už na
Bambiriádě byla, až na jednoho dědečka s vnu-
kem, kteří se přijdou na Letnou podívat až v ne-
děli. Jinak byly všichni cestující s jízdou
spokojeni. Jeden pán si dokonce s dojetím v hla-
se vzpomněl na svá mladá léta, kdy jezdil po-
dobným vlakem k babičce do Roudnice nad
Labem.

Vláček jezdí každý den šestkrát z Masarykova
nádraží a pětkrát za den zvedne ruku výpravčí
na nádraží v Dejvicích, aby Hurvínka vypravil
směrem zpět na bývalé nádraží Střed, dnešní
Masarykovo. Přijďte se taky svézt, 60 míst k se-
zení a 20 k stání je tu připraveno právě pro vás.

Jirka Kokmotos agentura SAN
David Šmehlík www.eZavinac.cz

Hurvínek tu jezdí pro vás!

Školské zařízení domů dětí a mládeže provo-
zuje 15 poboček po celé Praze.Ve všech DDM si
určitě zasoutěžíte, poučíte se, vyzkoušíte si své
znalosti, ale zaručeně si také oddechnete. A to
vše si užijete ve více než 80 oborech. Vybírat lze
ze sportů, například aerobic, rytmika pro dívky,
taekwondo pro kluky, základy bojových sportů,
basketbal, jachting a turistika. Pod střechami
DDM nechybí ani kroužky keramiky, počítačů,
modelářské, šachové. Oblibě se těší i dramatic-
ké soubory. Pokud se vám nabídka osmi desítek
různých aktivit zdá neuvěřitelná, pak se přijďte
přesvědčit do stánku číslo 17. Část nabídky si
zde můžete rovnou vyzkoušet. Pokud nevíte,
který kroužek by se pro vás hodil, poraďte se
s pracovnicemi a pracovníky pražských DDM.
A nemáte-li ještě vybraný letní tábor, požádejte
je o brožuru s příznačným názvem Mít kam jet.
Je to adresář pečlivě rozdělený podle zaměření
jednotlivých táborů. K dostání samozřejmě zdarma.

David Kabele za pomoci Honzy Greše, DTA

Co je schováno
za zkratkou DDM?
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Pavla Kafková, místostarostka
městské částí Praha 1, byla navr-
žena občanským sdružením
Máme otevřeno, YMCA teamem
na cenu Přístav 2002. Cenu  obdr-
žela na zahajovacím dnu
Bambiriády z rukou ministra škol-
ství Eduarda Zemana.

Její ocenění bylo zdůvodněno
takto: Za soustavnou a neutuchají-
cí podporou neziskového sektoru
a to nejen v oblasti Prahy 1, dále
pak za osobní, úřední a lidský po-

stoj k realizaci chráněné kavárny sdružení
Máme otevřeno v ulici Ve smečkách.

Paní místostarostka nám těsně po udělení ce-
ny poskytla rozhovor.

Motivuje vás cena k další práci?
Já si myslím, že motivace mám dost, ale je to

rozhodně potěšující, když člověk takovou cenu
dostane.

Čekala jste, že budete navrhnuta?
Ne.
Takže jste byla mile překvapena?
Ano, já jsem ani netušila, že něco takového

existuje.
Rozhodovala jste se, jestli přijdete nebo

nepřijdete?
Nepřijet bych si nedovolila. Myslím si, že je to

slušnost přijet, když někdo někomu něco daruje.
Jak se vám na Bambiriádě líbí?
Zatím mohu říct jen první dojmy, ale jsem moc

mile překvapena, jak to tady vypadá a jak to tu
všechno funguje. Už jsem se svezla vláčkem a to
se mi moc líbilo.

A váš vztah k dětem a dětským organizacím?
Myslím si, že dobrý, sama jsem několik let

učila češtinu, tělesnou a občanskou výchovu.
Teraza Valášková, SAN

Laureátka ceny Pøístav
Pavla KafkováBRNO

Jednou z atrakcí, která naše reportéry nejvíce
zaujala je "Lanové centrum". Děti si tu mohou zku-
sit přejít po laně z jednoho stromu na druhý, houpat
se nebo vylézt po padesátilitrových barelech do výš-
ky 8 metrů. Nikdo se nemusí bát, protože je jištěn
záchranným lanem.

Sami jsme si vyzkoušeli skok z věže vysoké
7 metrů. Jedna z účastnic nám řekla: "Vypadalo to
jednoduše, ale nahoře to byl nepříjemný pocit.
Jakmile jsem skočila, strach mě opustil, a byl to o-
pravdu skvělý zážitek."

L.B.

CHOMUTOV
Páteční ráno se probudilo v Chomutově bez deš-

tě, ale je zataženo. Kamencové jezero již v této
chvíli ožilo dopoledními přípravami, aby mohlo být
vše ve 14.00 slavnostně zahájeno. Jediný otazník
visí nad účastí hasičů, kteří po včerejší průtrži mají
ještě stále dost práce. Sportovní hala Vodních sta-
veb je nachytána, aby přivítala šest nejlepších týmů
chomutovského okresu v turnaji o pohár starosty
města ve florbale. 

Milan Märc

CHRUDIM
Stojím tu již desítky let, avšak až na ten dnešní

den jsem si žila v poklidu. Mnohdy tu nebývá ani no-
ha, ale dnes, jako by se tady pytel s lidmi roztrhl. Ani
prudký déšť, nebo špatné počasí neodradilo malé
i velké od návštěvy tohoto zajímavého programu.
Zrovinka pode mnou postavili dva stany. V jednom
sedí dětští novináři, kteří neustále vybíhají a něco
sepisují. Asi se dostanu do novin. Nejsem na hluk
zvyklá, ale dnes mi nevadí, protože se tu určitě
chystá dobrá věc. Alespoň mi není smutno. Štěbe-
tavý smích malých dětí mi zvedá náladu. Jestliže si
myslíte, že lípy lidem nerozumí, pak se podívejte na
mne a zjistíte, že jde o pouhý omyl.

Katka Mrázková, Katka Michková

LIBEREC
Bambiriáda v Lidových sadech v Liberci měla

i svou tiskovou konferenci. Proti hrstce novinářů za-
sedali oficiální hosté. Místopředseda České rady
dětí a mládeže Mgr. Martin Bělohlávek přiznal, že
přijel z Prahy nasát atmosféru. Coby duchovní otec
bambiriádní myšlenky i jejího rozšíření z Prahy do
celé republiky, měl právo říct, že pražská
Bambiriáda fungovala jako ostrov pozitivní deviace.
Ing. Eva Bartoňová, zástupkyně hejtmana
Libereckého kraje, ocenila prezentaci volnočaso-
vých zájmových aktivit a poděkovala organizátorům
za zviditelnění města Liberce.

Mladí literáti, DDM Vikýř Jablonec  

LOMNICE NAD POPELKOU
Oblíbenou atrakcí pro děti je bezesporu strašidel-

ná jeskyně. Proto jsme se tam s redakcí  vydali a ze-
ptali se dětí, jak se jim tam líbilo. Jejich reakce byly
různé. Mladší děti se převážně bály, avšak i starším
se srdíčko rozbušilo, když je náhle cosi ve tmě chyt-
lo za nohu. Také tmavá místnost osvětlená pouze
svíčkou naháněla strach. Obzvláště pozor si musí
návštěvníci dát na pavoučí sítě a příkré schody při
vstupu. Každý návštěvník je odměněn sladkou od-
měnou za odvahu.

Josef Svoboda

OLOMOUC
Největší atrakcí v pavilonu A je zatím bezesporu

lanová dráha, kterou provozuje Turistický oddíl mlá-
deže Tuři. Na lanovou dráhu se sice stojí fronta, ale
rychle to ubíhá a zážitek stojí zato. Pokud si chcete
zkusit pustit trochu adrenalinu do krve, tak určitě
přijďte. O bezpečnost dbají vedoucí oddílu a také
vám určitě rádi poradí co udělat s volným časem.
Lanová dráha bude otevřená po celou dobu trvání
Bambiriády a jestli chcete zažít další taková dobro-
družství, tak se informujte u oddílu Tuři, který kromě
táborů pořádá i víkendové výlety, jezdí vodu, atd.

Jiří Pánek 

Krátce z mìst

Srdce Evropy je, jak jistě víte, právě v Praze.
Tedy v místě konání Bambiriády. Již po druhé
uspořádala jako doprovodnou akci Bambiriády
ČRDM Setkání v srdci Evropy, na které přijelo,
stejně jako vloni, šestnáct návštěvníků z cizích
zemí. Letos jsou to zástupci ze států hlavně sou-
sedních, vyjma Rakouska. Jeden host je dokon-
ce až z dalekého Slovinska. Ten má naše hlavní
město zmapované pomalu víc, než kdejaký rodi-
lý Čech. Jeho tatínek totiž dělá v ČR diplomata.
Ostatní, tedy Němci, Poláci a Slováci, už v Praze
také byli a rádi se sem znovu a znovu vracejí. Na
Bambiriádě, kde byli jako hosté po zavírací době
provedeni, se jim moc líbilo, většina mi odpově-
děla, že až to tu zítra, jako část společného pro-
gramu znovu a za plného bambiriádního provozu
navštíví, zkusí si všechno, co půjde. Přestože
jsou dospělí ve věku od osmnácti do pětadvace-
ti, budou si prý zkoušet i věci, určené malým dě-
tem. Ptali se, kdeže je ta atrakce, kde zvířata
běhají ve stále se otáčejícím kolečku. Tak jsme
vysvětlili, že v kolečku běhají lidé, a že zvířata
jen apaticky sedí v klecích. Hosté se baví hlavně
anglicky, ale postupně přicházejí i na další spo-
lečné jazyky. Hlavním účelem setkání bylo se-
známit hosty se zdejší kulturou, a tak se dnes
odpoledne zastaví v Dětském senátu, aby se
s péčí o mládež seznámili co nejdůkladněji.
Doufejme, že až nás navštíví, třeba i neoficiálně,
bude péče o mládež ještě lepší, a třeba i srov-
natelná například s péčí německou. Tady ale, jak
se zmínili i hosté, záleží na financích. No, uvidíme…

Klára Doubková, DTA

Setkání v srdci Evropy

Závody strágulí byla oblíbená zábava dětí mi-
nulého století. Mnohý tatínek i dědeček zavzpo-
mínal a pookřál na stanovišti Sdružení přátel
J. Foglara, které tuto hru oprášilo pro letošní
Bambiriádu. 

Ke zhotovení tohoto vozítka potřebujete pouze
osičku a pár koleček ze starého kočárku. Na osič-
ku stačí přidělat prkénko s vojí a může se vyra-
zit. Výrobu této finančně nenáročné zábavy
zvládne většinou každé dítě samotné, případně
za pomoci středněšikovné maminky. 

Závody vozíčků ilustroval  i kreslený příběh
Rychlých šípů, který visí jako návod na závody
hned vedle startu. Těmito kreslenými rychloší-
páckými příběhy vedl na dálku prostřednictvím
časopisu spisovatel Jaroslav Foglar chlapce
a dívky  i v té nejzapadlejší vesničce, kde žádný
dětský oddíl neexistoval. V letošním květnu tomu
je právě 65 let, kdy vyšla v časopisu Mladý hla-
satel výzva - Založte si vlastní klub. Právě klubo-
vé hnutí na Bambiriádě propagovalo SPJF
prostřednictvím časopisu Bobří stopou. Škoda
jen, že na tuto činnost nedostalo od ministerstva
školství pro letošek žádnou dotaci. 

(men)

Závody strágulí

Vojáci proviantáci!
Na letošní Bambiriádě působí hned dva útva-

ry Armády ČR - Rekrutské středisko a 6660
Logistický útvar z Prahy Dejvic Generálního štá-
bu AČR, který zajišťuje stravu pro pořadatele.
Nad hladovým davem zde kromě devíti vojáků
základní služby bdí i dva členové armády z po-
volání. Jak uvedl podplukovník Erdélyi:
„Zajišťujeme servis a výdej jídel, stravu ale při-
pravují na útvaru v Dejvicích.“ Na otázku, co je
nejtěžší na této práci, ještě dodal: „Uhlídat dodr-
žování tří hodinové doby výdeje. Lidé si nesmí
odnášet jídla ke stanům, proto máme jen ome-
zený čas obědů.“ Zajímavá je i skutečnost, že ve
středu těsně po dokončení stavby jídelního sta-
nu se druhému vojáku z povolání podprap.
Martinu Holému narodila dvojčata, která byla
ihned zapsána do nedalekého Klubu dvojčat.

Markéta Hýlová - SAN

ZOO ve stanu ÈT
Pokud se za prvními závorami otočíte vpravo,

naskýtá se vám pohled na velký bílý stan. Jedná
se o stan České televize a celý je oblepený krás-
nými obrázky. Díky nim se cítíte jako v ZOO, ne-
boť klokani, žirafy, hroši a spousta dalších jsou
právě těmi pravými, kteří takovouhle atmosféru
umí přivodit. Ve stanu se pohybuje klaun
Kostkáč z televizních kostiček, který radostně
rozdává úsměvy i autogramy. Pro děti jsou při-
pravena zajímavá setkání, skládačky, omalován-
ky, vystřihovánky, různé soutěže i atraktivní ceny.
Například za správně složené kostky můžete zís-
kat odznáček, hezkou tužku nebo podobnou
drobnost. Přijdete-li ve správnou dobu, máte
možnost vidět i oživení dřevěné loutky Kostkáče.
Ze stropu se na vás smějí větší i menší plyšáci
a v celém objektu hraje příjemná hudba. 

Monika Babická - SAN
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placená reklama

Do budoucna by prý ČRDM chtěla více orien-
tovat Bambiriádu i na teenagery, pozvat sem
sdružení, která s nimi pracují, a především přilá-
kat samotnou mládež. Uvažovalo se o grafitti
stěnách, U-rampě a mnoha dalších atrakcích.
Problémem ale je image Bambiriády, která je za-
vedená spíš jako akce pro menší děti. "Zatím ne-
víme, jak celou akci pro náctileté prezentovat.
Výhodou by bylo ale to, že starší děti by se na je-
jí přípravě mohly více samy podílet.“

Významnou změnou letošního ročníku
Bambiriády je především přemístění z Dětského
a Střeleckého ostrova na Letenskou pláň.
Na otázku, které z obou míst se organizátorům
zdá lepší, odpověděli všichni, že oproti původní
nedůvěře jsou s nynějšími prostorami spokojeni
a zřejmě by se již nesnažili vrátit se na ostrovy.
Pavel Hofrichter, koordinátor bambiriádních
měst, k tomu uvedl: "Bambiriáda je letos tak ve-
liká, že už by se ani na ostrovy nevešla!"

Kromě Bambiriády jsme se zeptali na samot-
nou ČRDM a také její spolupráci s ostatními
sdruženími. 

Česká rada dětí a mládeže je střešní organi-
zací 41 sdružení dětí a mládeže. Má mnoho za-
hraničních kontaktů s dětskými organizacemi,
zejména ve státech Evropské unie. "Důkazem
toho je i mezinárodní Setkání v srdci Evropy or-
ganizované souběžně s Bambiriádou," prozradil
Jiří Zajíc, ředitel Kanceláře ČRDM. Rada se ta-
ké nebrání přijímání nových členských sdružení.
Jejím posláním je především spojení sil sdruže-
ní a díky tomu snadnější komunikace s vnějším
světem. ČRDM nezasahuje do činnosti samot-
ných sdružení, ani je nijak nekontroluje. Pokud
by nějaký člen výrazně ostatní organizace po-

škozoval, je možné jej dle Stanov ČRDM za ur-
čitých podmínek vyloučit. K takovému případu
zatím nikdy nedošlo, jelikož sdružení jsou za čle-
ny ČRDM přijímána Valným shromážděním po
předchozím doporučení představenstva ČRDM,
jež se nejprve s činností sdružení seznámí.

Samotná Česká rada dětí a mládeže na
Bambiriádě sice nemá stánek, ale většina vysta-
vujících sdružení je jejími členy. Proto si můžete
o ČRDM udělat obrázek sami přímo tady na
Bambiriádě.

Jirka Peterka, Jirka Kokmotos, David Šmehlík

Uz zádná dalš í  Bambir iáda?!

Tomíci, neboli členové Asociace turistických oddí-
lů mládeže A-TOM, si připravili jako každý rok i letos
velmi zajímavou expozici plnou různých her, atrakcí
a zajímavostí. A protože tomíci jsou opravdu tvořiví,
přinášejí každý rok nějaký nový zajímavý nápad.

A-TOM je tábornická a turistická organizace, kte-
rá zahrnuje mnoho různých oddílů, jež pořádají ne-
jen pravidelné schůzky, ale také víkendové akce
a tábory. A-TOM sdružuje na 10 000 členů z řad dě-
tí a mládeže v 320 oddílech. 

Ve své expozici tomíci předvádějí dětem, jaká za-
jímavá dobrodružství mohou zažít na jejich akcích.
Všechny atrakce samozřejmě připravili sami tomíci,
a sami je i obsluhují. Užít si můžete například s po-
hyblivým labyrintem. Velká dřevěná konstrukce na-
bízí mnoho různých možností - prolézání, šplhání po
laně nebo třeba otáčející se košík, do kterého se ná-
vštěvníci strefují míčky. Můžete se také svézt ve vel-
kém otevřeném dřevěném kole nebo si vlézt do
dlouhé trubky a nechat se otáčet kamarády. A o tom,
že tomíci se nebrání ani moderním technologiím,
svědčí nový vynikající vynález - Hůůůů Mobil. Stačí
jen zakřičet do některé z trubiček vedoucích z „mo-
bilu“ a nechat se překvapit, kudy váš hlas vyjde ven. 

Pokud se chceš stát také malým tomíkem nebo
si jen tak pro zábavu vyzkoušet pár atrakcí, určitě
zavítej na stánek č. 21. A pokud chceš získat více
informací o A-TOM, zkus také navštívit internetovou
stránku www.a-tom.cz.

Jirka Peterka, www.eZavinac.cz

Pár metrů od pódia se tyčí vysoké týpí. V něm
bydlí tři indiánky a jeden indián ze sdružení
KONDOR, kteří mají pro své návštěvníky připra-
vené velké množství zajímavých atrakcí. V jejich
příbytku spatříte velké množství barevných ko-
rálků, indiánských symbolů a amuletů. Můžete
být i svědkem tkaní na prstech. Před vchodem
do týpí si děti zkouší házet kroužky na připrave-
né špalíčky nebo stále populárnější sporty lakros
a kriket. Opodál je připravené zařízení na mletí
mouky. Z té si děti tvoří různotvaré placky a na-
konec je vkládají do rozpálené pece. K týpí patří
ještě jeden stan a před ním  je  velmi  oblíbená
atrakce - shazování z kladiny pomocí tyčí. Vítěz
předchozího kola se vždy utká s nově vybraným
bojovníkem, což zvyšuje adrenalin a chuť porazit
"mistra". Děti mají i možnost povozit se na kanoi,
ale dnešní počasí k tomu moc příležitostí nepo-
skytuje. Ani na malé návštěvníky indiáni nezapo-
mněli. Jsou pro ně připraveny skládačky
a podobné hry. Příjemnou atmosféru doplňuje
stylové indiánské oblečení.

Monika Babická - SAN

Všestranní indiáni

Dobrodruzství s Tomíky

(platí po předloženívstupen-
ky, získané na Bambiriádě)

Botanická zahrada
Na Slupi 16, Praha 2

Historický ústav Armády ČR
Armádní muzeum

Historický ústav Armády ČR
Letecké muzeum,  Kbely

Muzeum Policie ČR

Muzeum hl. města Prahy

Národní muzeum
Václavské nám

Národní muzeum
Lobkovický palác

Národní muzeum
Náprstkovo muzeum

Národní muzeum
Lapidárium

Národní muzeum
Expozice historických lékáren

Národní muzeum
Muzeum Bedřicha Smetany

Národní muzeum
Muzeum Antonína Dvořáka

Národní muzeum
Tyršovo muzeum těl. výcho-

vy a sportu

Muzeum voskových figurín
WAX MUSEUM

Bambiriády 2002 se zúčastnila i YMCA v ČR -
Křesťanské sdružení mladých lidí. Toto hnutí vznik-
lo v roce 1848 v Anglii a v naší zemi pracuje od ro-
ku 1921. Zde na Letenské pláni prezentuje
především své hlavní principy - spravedlnost pro
všechny, utváření a upevňování vztahů mezi lidmi,
usilování o rovnost příležitosti pro všechny aj. 

A právě z těchto základních cílů vychází i hlavní
akce pro děti - stavění mostů mezi lidmi různého
smýšlení, vyznání či etnické skupiny. Mosty se sta-
vějí z různých materiálů, od dřeva, přes modelínu až
po papír. Na papír děti píší svá jména a poté slouží
jako stavební materiál mostu.

Vše pak ještě uzavírá nafukování chirurgických
rukavic s příznačným názvem „Podávání rukou“.
Děti píší svá přání na rukavice a spojují je v dlouhý
řetěz navzájem se držících rukou. Vyskytují se zde
nejen úsměvná přání typu „Pro celou školu sušič-
ku,“ ale i s vážnou tematikou jako „Chtěl bych, aby
lidé neumírali,“ „Ať nejsou války,“ „Za život všech
velryb“ či „Přeji všem lidem, aby se měli rádi.“

Markéta Hýlová, SAN 

YMCA staví mosty mezi lidmi

Letošní Bambiriáda
je určena opravdu
každému návštěvní-
kovi. I pro příznivce
modelářů je letos při-
praven zábavný pro-

gram. Klub Automodelářů Železný Brod pro děti,
a nejen pro ně, připravil opravdu zajímavou
"atrakci". Každý zájemce si může v jejich stánku
naproti hlavnímu vchodu zapůjčit model závod-
ního, obyčejného či terénního auta a projet jím
určenou dráhu. Za zmínku jistě stojí popis vozu,
se kterým se můžete závodu zúčastnit. Z dvace-
ticentimetrového modelu závodního speciálu ve-
de asi metrový drát zakončený ovládacím
panelem. Vy pak už jen navádíte autíčko, aby co
nejlépe projelo vymezenou trať. Zdá se to snad-
né. Není nic jednoduššího, než přijít a zkusit si
vše na vlastní kůži. Možná, že pak zjistíte, že tak
docela jednoduché to není.

Klo, SAN

Závodní  spec iá ly

Volné a zvýhodnìné
vstupy 
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Pódiová vystoupení
sobota - 25. května 2002

9:00 Aerobic - tancem a pohybem
DDM Praha 4

9:15 Rozjezdy pro hvězdičky - písničky 
DDM Praha 4

9:45 Flétničky - ukázky - etudy
DDM - Praha 3

10:10 Silueta - Ukázky tanečních stylů
DDM Praha 7

10:40 Rolnička - pěvecký dětský sbor - Bílá Hora
DDM Praha 6

11:20 Společenský tanec - páry-latina děti 3-10 let
Občanské sdružení Struhařov

11:40 Kouzelnické představení - Kouzelnický kroužek
DDM Praha

12:00 Tanec ohně - originální taneční vystoupení
DDM Praha 5

12:20 Čirikloro - romský soubor písní a tanců
Dětský klub „10“

13:00 Divadlo - Princezna „Čárypíše“
Kondor skupina Vesmír - ZŠ

13:40 Dvojčata - písničky s kytarou
Klub dvojčat a vicečat

14:00 Cassiopeia - moderní tanec - Pátá kočičí píseň
DDM Praha

14:15 Sekvoj - country kapela - folk
DDM Praha

14:55 Irsko - country
taneční skupiny Kolín, Praha

15:30 Čavorikani Luna - romský soubor 
přehlídka pí. Fečová

16:00 Jaro - lidová hudba - folklor děti
DDM Praha

16:30 Pantomima - etudy
DDM Praha

16:45 Disko - disko skotačení
lub Essentia

17:00 Přehlídka - batika - šaty do tanečních - proměny
výtvarná dílna Essentia klub

Po osvobození v roce 1945, a hlavně pak po ro-
ce 1948 se Letná stala místem velkých vojenských
přehlídek. Zpočátku se pořádaly každý rok, později
každých pět let. Krátce předtím, vždy 1. května, se
pláň při oslavách Svátku práce zaplnila účastníky
prvomájového průvodu.

Padesátá léta se v dějinách Letenské pláně zvi-
ditelnila dvěma hlavními událostmi. Tou první bylo
zprovoznění Letenského tunelu v délce 426 metrů
roku 1953. Motoristům podstatně zkrátil cestu ze
středu města na západ a sever. Tou druhou bylo od-
halení megalomanského Stalinova pomníku roku
1955. Trapnost celé záležitosti snad cítili jen vysocí
straničtí činitelé, kterým informace z Moskvy nazna-
čovaly, že se něco se Stalinem chystá. O sedm let
později naše strana celou záležitost ve vší tichosti
smetla ze stolu, když dala pomník pyrotechnicky od-
stranit. Zbylo po něm jen rozvětvené dvouramenné
schodiště a velké podzemní prostory. V místech zli-
kvidovaného Stalinova pomníku stojí od roku 1991
velký metronom, kyvadlo času. Jeho konstruktérem
je sochař Vratislav Karel Novák.

Na jihovýchodním okraji Letenské pláně byl roku
1960 postaven restaurační pavilon Praha - Expo 58
s terasami. Přenesli ho sem z Bruselu, kde byl sou-
částí československého výstavního pavilonu na
Světové výstavě Expo 1958.

V listopadu 1989 se na Letenské pláni konala dvě
obrovská protestní shromáždění. Prvního, 25. listo-
padu, se zúčastnilo 750 000 lidí, druhého, 26. listo-
padu, už něco kolem 1 milionu. Neméně památnou
událostí, i když poněkud jiného druhu, byla slav-
nostní mše, kterou zde v dubnu 1990 pro mnoho ti-
síc věřících sloužil papež Jan Pavel II. Byl to vůbec
první římský papež, který Prahu a náš stát navštívil.
Mezi největší kulturní akce na Letné se řadí asi vel-
kolepý koncert amerického zpěváka Michaela
Jacksona, legendy pop music z roku 1996.

Nezapomeòte - 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.

Poèasí! Ø
Oblačno až zataženo, občas déšť nebo
přeháňky, zejména na Moravě a ve
Slezsku, ojediněle i bouřky. Noční teploty
13 až 9°C. Denní teploty 17 až 21°C.
Povane proměnlivý vítr do 4 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

Pokračování z pátečních novin.

Martina Štullu, kterého jste mohli vidět na mi-
nulých bambiriádách vždy v modrobílém puntí-
kovaném šátku na hlavě (měl na starosti lodní
dopravu mezi Střeleckým a Dětským ostrovem),
máte možnost potkat i letos. Spolu s Alenou
Zemanovou, Dancing Clubem Kolín a taneční
skupinou Čarodějky Praha má na starosti vše
okolo pódia. Tento team tedy vyzývá všechny,
kteří budou mít informace, které by bylo třeba
zveřejnit (např. když se někdo někomu ztratí) či
pořádáte soutěž, na kterou chcete na určitou ho-
dinu pozvat návštěvníky, ať se obrátí. Hledejte
tedy kluka s modře puntíkovaným šátkem:
Martina Štullu.

V rámci Bambiriády probíhají každý den také
tiskové konference. Nejsou však určeny pouze
pro dospělé novináře. První řada na nich patří
zpravodajům bambiriádního Mediastanu.
A o čem se mluvilo na setkání se zástupci
Policie ČR, magistrátu hlavního města Prahy
a dětských sdružení? Řeč byla především o kri-
minalitě mládeže, o volném čase dětí, prevenci
kriminality.

Zřejmě nejzajímavějším hostem konference
byl Lubomír Fiala, policejní rada pro problemati-
ku mládeže. "Dětská kriminalita sice v posled-
ních letech klesá, ale stoupá brutalita a drzost
mladých kriminálníků," uvedl pan Fiala. Na otáz-
ku, zda policie nějak sama podporuje prevenci,
odpověděl, že je pouze represivním orgánem.
Zato pražský magistrát prý podporuje jednotlivé
aktivity pro děti, zajímavé akce i instituce a také
budování či rekonstrukci školních sportovních
hřišť. Otázkou však zůstává, jestli mají být pod-
porovány "skateparky", ze kterých se často stá-
vají centra kriminality mladistvých. 

Mluvilo se také o spodní věkové hranici pro
trestní stíhání. Podle Lubomíra Fialy by prospě-
lo její snížení. Nemělo by se to ovšem přehánět
do takových extrémů jako v Irsku, kde je tato
hranice sedm let. "Ale my policisté s tím moc ne-
naděláme, protože jsme represivní orgán a pre-
venci mají na starosti jiní." Pan Fiala si též
postěžoval, že dnešní mládež má jiné vzory než
za jeho mládí. Připomněl Mirka Dušína a Jarku
Metelku. Dnes prý děti táhne spíš Rambo,
Terminátor a další. I to prý přispívá k rozvoji dět-
ské kriminality.

Jedním z nejčastějších druhů kriminality u dě-
tí a mladistvých je sprejerství. Pražský magistrát
dává peníze i na speciální plochy pro sprejery,
kde mohou beztrestně provozovat své „umění“.
Kromě toho se ale Praha snaží i jinak zabavit
děti během jejich volného času. Prostě se snaží
dělat maximum pro to, aby neměly na kriminali-
tu čas.

"Kdo si nehrál jako dítě na vojáčky, hraje si na
ně jako dospělý," uvedl Václav Obadálek ze
sdružení Junák, "je tedy lepší, aby si hráli na
četníky, loupežníky apod., než aby skutečně
kradly." Proto se Junák snaží zabraňovat dětské
kriminalitě a podporovat její prevenci. V jejich řa-
dách se prý kriminalita příliš neobjevuje. Ale ne
každý kluk či dívka u oddílu vydrží.

Doufejme tedy, že do budoucna se stupeň
dětské kriminality sníží a děti budou raději
navštěvovat oddíly Junáka, Pionýra a dalších
organizací, "než aby se potulovaly po ulici
a dělaly lumpárny", jak řekl Libor Bezděk
z DDM Praha.

Jirka Kokmotos, Jirka Peterka, David Šmehlík

Kdo si hraje, nezlobí!Co prozrazují kroniky
(aneb stany na Letné nejsou žádnou novinkou)

Nikdo nebude ztracen!

V deset hodin místního času měly vystoupit do-
morodé tanečnice z DDM z Prahy 5. Na řadu se
ale dostaly až o hodinu později. Kvůli zpoždění vy-
stoupilo po schůdcích na pódium šest spoře odě-
ných dívek za tu dobu již pěkně promrzlých. Mimo
krátkých sukní a tílek, které rozhodně nekores-
pondovaly se současným počasím, byly jejich dal-
ší rekvizitou ještě hořící pochodně. Celou
choreografii „Tance plodnosti“ připravila Vlaďka
Polidorová a Jan Fiala z již uvedeného DDM.
Jejich inspirací byly keltské zvyky a tanec vyjadřo-
val především dorozumívání se s přírodou.
Poprvé byl uveden na vítání jara v Praze 5.
Těchto šest odvážných dívek můžete vidět ještě
v sobotu, ale též s podobným programem za tý-
den na Mezinárodním dni dětí v Praze - Bráníku.

Markéta Hýlová - SAN

Pøijïte se podívat

Miss foglarovek
Občas lze zaslechnout, že v díle Jaroslava

Foglara není dostatečně či výrazně zastoupen
dívčí (ženský) živel. Že to zdaleka není pravda,
dokazuje osm dívek a žen (z mnohem většího
množství v tvorbě J. F.) soutěžících o titul
Bambiriádní Miss foglarovek u klubovny
Rychlých šípů po celou dobu akce.

Vozíèkáøi bodovali
U živých ruských kuželek se vytvořila malá ko-

lona vozíčkářů.  Děti, které jsou nemohoucí na
nohy, se velice dobře uplatnily v této hře odehrá-
vající se při zavěšení v horolezeckém sedáku
u stanu Sdružení přátel Jaroslava Foglara.


