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Tak zněl hlavní a jediný bod programu
Dětského sněmu, který se 25. května v rámci
Bambiriády 2002 konal v Senátu Parlamentu
ČR. Celkem 104 dětských senátorů diskutovalo
především o vytvoření sítě regionálních parla-
mentů dětí a mládeže a problémech s tím spoje-
ných. Kromě toho se ale probírala i další
ožehavá témata.

Do Dětského sněmu byli delegováni zástupci
různých dětských parlamentů z celé ČR. Letošní
jednání bylo dvoudenní, protože na jeho přípra-
vě se podílelo sdružení DUHA, které má s orga-
nizováním dětských parlamentů dlohodobou
zkušenost. V pátek 24. května se všichni dele-
gáti sněmu z celé republiky sjeli do Prahy.
Vypracovali zde společně návrh usnesení. Ten
obsahoval celkem 28 bodů, z nichž většina se
týkala právě regionálních dětských parlamentů.
Zbylo ale místo i na pár dalších bodů týkajících
se ostatních záležitostí dětí a mládeže. Perličkou
celého návrhu byl pak bod číslo 28: Jsme pro
snížení věkové hranice pro koupi pornografické-
ho materiálu na hranici 15 let.

Vrcholem činnosti celého Dětského sněmu by-
lo však více než dvouhodinové jednání ve
Valdštejnském paláci, sídle Senátu. Děti obsadi-
ly místa senátorů a jednání mohlo začít. Ještě
předtím ale museli být účastníci seznámeni s tím,

jak se v takovém Senátě jedná. Po půlhodino-
vé ukázce tedy přišlo na řadu samotné jednání.
Nejprve si delegáti schválili vlastní jednací řád,
poté ověřovatele schůze. Pak přišla na řadu vel-
mi energická navrhovatelka, Markéta Ratajová,
která svým plamenným projevem upoutala celý
sál. Po ní následoval projev zpravodaje.

Pak mohla konečně začít samotná rozprava.
Během ní měli delegáti diskutovat o jednotlivých
bodech návrhu usnesení. Jednalo se o tom, kde
mají regionální parlamenty zasedat, jak do nich
volit zástupce, o prezentaci jejich činnosti na ve-
řejnosti. Kromě toho byly v návrhu i body např.
o zřízení schránek důvěry na školách nebo
o dětských hřištích. 

Bohužel téměř celá diskuse věnovala pouze
dvěma problémům. Tím prvním bylo, zda mají
mít jednotlivé parlamenty svoje tiskové mluvčí
a prostředníky pro vyjednávání například se ško-
lami. Slečna navrhovatelka obhajovala tezi, že je
tiskový mluvčí zbytečný, protože s médii mohou
komunikovat všichni členové. Druhý problém,
který jsme řešili, bylo, zda by ve školních parla-
mentech měli zasedat i zástupci nižších, napří-
klad 1. tříd. Nakonec sněm odsouhlasil, že by
měly vzniknout dvě oddělené části těchto parla-
mentů, pro 1. a pro 2. stupeň. 

nedìle
26. kvìtna

Návrh usnesení z jednání 4. Dìtského snìmu dne 25. 5. 2002

NÁVŠTĚVNOST BAMBIRIÁD 25. 5.
BEROUN 3 200
BRNO 6 500
ČESKÉ BUDĚJOVICE 1 800
CHOMUTOV 7 000
CHRUDIM 2 200
LIBEREC 5 400
LOMNICE NAD POPELKOU 800
ŠUMPERK 3 100
OLOMOUC 4 500
OSTRAVA 9 700
PRAHA 12 500
ZLÍN 12 000
UHERSKÉ HRADIŠTĚ 1 000
Informace o návštěvnosti Bambiriády v Plzni
jsme neobdrželi.

My, účastníci Dětského sněmu pořádaného
v rámci Bambiriády 2002, jsme se shodli na tom-
to usnesení:

1. Jako prioritní si klademe přesvědčit dospě-
lé, že děti mají co mluvit do věcí  veřejných a do
své budoucnosti.

2. Obec je povinna převzít záštitu nad koná-
ním Regionálního parlamentu dětí a mládeže,
sněmu, rady, atd. (RPDM).

3. RPDM vznikají a lépe fugují v menších
městech, proto doporučujeme, aby ve větších
městech vznikala obvodní zastupitelstva.

4. V každém regionu musí být aspoň jedna
osoba, která bude zodpovědna za vznik RPDM
a udělá vše pro jejich realizaci (např. starosta,
místostarostka, vedení školy, studenti ).

5. Sjednotit podmínky vzniku a práce RPDM
(doba mandátu, věková hranice, kandidát musí
být zvolen a pod.).

6. Doporučujeme, aby jednání měla stálé mís-
to, například zasedací místnost na městském ú-
řadě, klubovna ve středisku pro volný čas dětí
a mládeže, prostory neziskové organizace, sdru-
žení, nadace.

7. Doporučujeme při vzniku RPDM kontakto-
vat školy, občanská sdružení, mládežnické orga-
nizace a střediska pro volný čas dětí a mládeže
a zástupce těchto organizací do RPDM volit. 

8. Pokud již RPDM funguje - doporučujeme dě-
lat propagaci RPDM a dalších akcí, které pořádá.

9. Zajistit prezentaci o činnosti RPDM na frek-
ventovaných místech ve městě, na úřadech, ve
školách a v regionálních médiích.

10. Vydávat zpravodaje o činnosti RPDM
a pravidelně informovat členy i veřejnost o vý-
sledcích činnosti RPDM.

11. Informovat rodiče o možnosti účasti dítěte
v RPDM a osvětlit rodičům i učitelům poslání
RPDM.

12. Doporučujeme domluvit se s učiteli občan-
ské výchovy a podobných předmětů, aby umož-
nili při hodinách prezentaci RPDM.

13. Doporučujeme každému RPDM vybrat ze
svého středu tiskového mluvčího.

14. V případě většího zájmu o práci v RPDM
uspořádat kandidátské volby na školách. Těmto
volbám dát důstojný rámec.

15. Doporučujeme zvát na jednání RPDM vý-
znamné politické osobnosti regionu, odborníky na
projednávanou tématiku (starosty, místostarosty,
hejtmany, zastupitele, senátory, poslance apod.).

16. Doporučujeme zajistit pravidelné vzdělá-
vání dětských i dospělých koordinátorů RPDM.

17. Oceňovat děti a mládež za práci v RPDM,
například společným víkendem zdarma pro ak-
tivní členy, setkáním se známou a oblíbenou
osobností, veřejnou pochvalou.

18. Vedení školy má povinnost informovat žá-
ky a studenty o možnosti založení RPDM v pří-

Velmi lákavou akci připravilo na sobotu pro ná-
vštěvníky Bambiriády Mateřské centrum
Klánovice.

Děti, které se zúčastnily slosovací soutěže, mě-
ly možnost vyzkoušet na vlastní kůži let balónem.

O soutěž byl velký zájem
a tak bylo vylosováno cel-
kem 97 výherců. Ty se poté
ve čtyři hodiny sešly na plá-
ni, kam se dostavil i automo-
bil, který přivezl všechno
potřebné zařízení k letu. Ale
dlouho to vypadalo, že se
plánovaný let balónu neu-
skuteční. Zprávy Českého
hydrometeorologického in-
stitutu nejdříve mluvily proti nám, ale nakonec se
počasí umoudřilo a nedočkavým dětem spadl ká-
men ze srdce, ve chvíli, kdy se balón začal nafu-
kovat.

Za pár chvil se plachta nad košem začala po-
zvolna vznášet nad hlavami přítomných dětí,
maminek i nedočkavých fotografů a reportérů
z Médiastanu. Ti byli právě těmi prvními, kdo se
na areál Bambiriády podíval z ptačí perspektivy.
Vznesli jsme se asi do 10 metrů, ale výhled byl
velmi slušný. Kromě hořáku bylo slyšet nejen
cvakání fotografovy spouště, ale i udivené hlasy
všech přítomných. 

Hned po nás se dostaly na řadu vítězové, kteří
už nedočkavě přešlapovali na zemi. Maratón vzdu-
choplavců dokončili opět tři členové Médiastanu
s fotoaparáty a diktafony. Maminky dětí se jen třás-
ly strachy při pohledu na své děti uvnitř balónu u-
pevněného k zemi pouze čtyřmi lany.

„Při létání v balónu se nebojím,“ prohlašuje pi-
lot Petr Vítek a pokračuje „ale když se podívám
z balkonu v osmém patře, mám strach.“ Létání
se věnuje již šest let a nejvýše si svět prohlížel
z výšky dvou kilometrů.

David Šmehlík, Jirka Peterka, www.eZavinac.cz, 
Jirka Kokmotos, SAN

Jak se létá nad Letnou?

D O Š L O P O U Z Á V Ì R C E

pokračování na str. 3

pokračování na str. 3

Chceme zasahovat do vìcí veøejných a naší budoucnosti!



KKřříížžeemm  kkrráážžeemm  ppoo  LLeettnnéé
Soutěže v Mauretánském království
V Mauteránském království na Bambiriádě, které

je ve stanu číslo šestnáct a najdete ho kousek od
pódia, probíhá velké množství soutěží o mauretany,
za něž si průběžně můžete kupovat různé sladkos-
ti a drobné upomínkové předměty.V neděli můžete
hrát o milion mauretanů v jedenáct hodin a opako-
vaně ještě znovu v patnáct hodin.

Mauretany můžete vyhrát i v zábavně-naučné
hře Šest ran do klobouku, která probíhá v neděli od
deseti hodin.

Další příležitostí, kdy můžete vyhrát mauretany,
je zábavná soutěž Kufr. Je určena soutěžním dvo-
jicím. Kufr na vás čeká v neděli od čtrnácti hodin.

Vítej, bílý bratře
Jste-li  inspirováni spoustou výletů stranou veš-

keré civilizace a rádi spíte ve speciálně upravených
stanech, pak právě pro vás je určen stánek s čís-
lem 28. Sdružení Kondor  zde postavilo týpí,
v němž si můžete vyrobit náhrdelník nebo náramek
z korálků, můžete si vyzkoušet, jak se tehdy topilo
ve vlastnoručně vyrobené peci, a samozřejmě, že
nezapomněli na spoustu dobré  zábavy formou her.
Že chcete vědět víc? Běžte se ke kondorům podí-
vat a budete-li i po Bambiriádě mít další dotazy, na-
pište na emailovou adresu slonbydlo@seznam.cz. 

Stojí to za to
Pokud jste milovníky psů a potrpíte si na disciplí-

nu, pak navštivte stan s číslem 13, kde na vás če-
ká Armáda ČR. Máte možnost prohlédnout si
vojenská vozidla a dozvědět se o vojně něco jiné-
ho, než to špatné. A vždy od čtvrt do půl (mimo po-
lední pauzy) máte jedinečnou šanci spatřit
dokonale vycvičené psy s jejich pány - psovody.
Spatříte, jak ošetřit zraněného psa při výcviku.
Například, pokud chcete ošetřit strhnutý dráp, mu-
síte vzít... Ale víte co? Jděte si to zjistit sami.

Eskymáci na Letné
Nedaleko hlavního vchodu na Bambiriádu 2002

na Letné narazíte na bazén. Patří vodáckému klu-
bu ŠÁN ze sdružení KONDOR. V bazénu tu orga-
nizátoři dětem nabízejí možnost vyzkoušet si na
vlastní kůži krátký "po-
byt" na vodě. K radosti
všech zúčastněných i
pořadatelů nedošlo do-
sud k žádnému zranění
a okolo bazénu stále
stojí dav zájemců.
Pravého vodního esky-
máka si vyzkoušelo
přes padesát odvážliv-
ců. U toho jim samo-
zřejmě  asistují vedoucí
klubu, kteří se ve vodě
střídají. Nejotužilejší z nich, Eliška,  zůstala v chlad-
né vodě přes devadesát minut. Tito vedoucí jsou
zároveň i reprezentanty ČR v neobvyklém sportu -
kanoe polo.

Markéta Hýlová & Monika Babická, SAN

Živé ruské kuželky
Tato původní hra pro letošní Bambiriádu byla

k vidění vedle klubovny Rychlých šípů. Hráč visel
na laně v “uvázku” a sbíral míčky do kotlíku.
Nesměl se při tom dotknout nohama země. Hra ne-
vypadala náročně, ale dala mnohým soutěžícím
pořádně zabrat. Dokonce i mnozí rodiče si tyto ku-
želky vyzkoušeli a velice si je pochvalovali. Není di-
vu, vždyť u stanu Sdružení přátel J. Foglara
získavali hraví rodiče dvojnásobek bodovacích lís-
tečků - Ulčovek než jejich děti. Tyto lístečky si moh-

li směnit za knihy nakladatelství Ostrov a foglarov-
ky z Olympie. Takže ulčovky opravdu střádala celá
rodina (jednou dokonce i celá třída s paní uči-
telkou).

Spisovatel a skautský vůdce J. foglar se vždy vy-
značoval originálními nápady, jako byl třeba dlou-
hodobé (etapové) hry, krabička poslední záchrany,
bobříci a třeba lov bobříků. Mnohé natolik zlidověly,
že se dnes skoro ani neví o jejich “vynálezci”.

(1/2p)

Azimutové bludiště
Vedle bambiriádní klubovny Rychlých šípů obdi-

vovali mnozí návštěvníci kolíky s písmenky zatlu-
čené v zemi a mezi nimi pohybující se postavy
s busolou a dvoumetrem. Při projití tohoto miniazi-
muťáku správným směrem se z bludiště vyklubala
smysluplná slova z komiksovych příběhů Ryhlých
šípů. Kdo našel i název příběhu, dostal přídavek
bodovacích kartiček - “ulčovek”, které sdružení přá-
tel J. Foglara vymě’novalo za knížky z nakladatel-
ství Olympie a Ostrov. Jistá maminka si
povzdechla: “Když je to tak snadné, proč neběhám
azimuťák i závodně”. ...a to držela busolu na
Bambiriádně prvně v  rukách.

(zem)

Místo pro zájmy a zábavu
Na Bambiriádě najdete samozřejmě prezentaci

Domů dětí a mládeže. Děti si ve stanu zahrají dá-
mu, slepí papírové růže, věnují se tiskařské činnos-
ti. Ve čtvrtek tu probíhala soutěž ve skládání
puzzlíků. Laťka byla nasazena opravdu vysoko.
Jakub Vohryzek z Prahy 6 totiž složil všechny dílky
za pouhé čtyři minuty a čtyřicet vteřin. 

Zatímco si děti hrají a soutěží o ceny, rodiče se
mohou informovat o zájmových kroužcích, jako tře-
ba tanec, tenis, aerobic, práce s keramikou, malo-
vání, počítačové kroužky, výlety do přírody i jiné.
Aktuální jsou informace o různých táborech a ak-
cích připravovaných na letní prázdniny. Na nich si
děti často najdou kamarády a navážou užší kon-
takty i s těmito centry zábavy.

Na organizaci prezentace se podílejí všechny
domy dětí a mládeže v Praze. Každý z nich má vy-
hrazenou dobu, kdy se může představit. Vrchní ko-
ordinátorka, Jarka Vrbová, řekla: „Je za tím vším
mnoho práce, jen na chodu tohoto stanu se podílí
nejméně třicet pět lidí.“ 

Michaela Mrazkova, SAN

Hrajeme si na Palubě...
Tradičním účastníkem Bambiriád i dalších akcí

určených pro zvídavé a hravé lidi bývá Klub desko-
vých her Paluba. I na letošní Bambiriádě jej najde-
te, tentokrát přidružený ke stánku Duhy, číslo 11.
Můžete přijít sami či se soupeřem a zkušení hráči
už vás zasvětí do všech tajů představovaných her
a hlavolamů. Letos si mimo jiné můžete vyzkoušet
africkou "do jamek fazole přemisťující" hru Oware,
dále Othello, Go, skládaní krychlí a řadu dalších.

Jsou tu hry, ve kterých rozhoduje rychlost a po-
střeh, a tak ze soubojů generací vítězně vycházejí
většinou mladší. Starší naopak své ratolesti „pře-
myslí“ u her kombinačních a strategických.

Pakliže vás některá z her obzvláště osloví, mů-
žete si vyzvednout letáček s informacemi, kdy
a kam si můžete přijít zahrát příště. Dozvíte se

o stránkách www.hrejsi.cz, kde najdete pravidla
mnoha her, kontakt na Klub Paluba či propozice
a informace k turnajům pro širokou veřejnost.

Ondřej Pokorný, SAN

Podejte světu ruku
Máte nějaké přání, nabízíte něco, nebo chcete

jenom někomu něco vzkázat? Potom navštivte
sdružení YMCA  ve stánku číslo 11. Váš pohled se
zřejmě zastaví na  rukou, na kterých jsou zavěše-
ny popsané nafouknuté chirurgické rukavice, jež
právě symbolizují ony  ruce podané světu. Pokud
nevíte, co na rukavice napsat, můžete se inspirovat
buď nápisy na rukavicích již napsanými nebo nápi-
sy s různými tématy na obřích dlaních. A poté už
stačí své poselství  napsat  na ty své rukavice
a doufat, že se vyplní…

Kristýna Dvořáková, DTA

Silniční závody na Bambiriádě
Přímo za hlavním vstupem na Bambirádu 2002

se konaly silniční závody malých autíček.
Organizátory této akce byli automodeláři z Želez-
ného Brodu, kteří drží světový rekord ve čtyřhodi-
novém maratonu neustálé jízdy. Družstvo složené
přibližně z dvaceti mladých účastníků ujelo přes tři
sta kilometrů, čímž se zapsalo do Guinessovy kni-
hy rekordů. Nejen zběhlí závodníci, ale i malé děti
mají možnost zúčastnit se podobného maratonu,
v němž mohou změřit své schopnosti se zkušeněj-
šími kolektivy. Při této příležitosti proběhla soutěž
jednotlivců, v níž  na prvních pěti místech skončili

Jan Linka, Pavel Kubíček, Tomáš Matura, Petr
Havrda a Martin Pavlát.

Markéta Hýlová & Petr Kučera & Monika
Babická, SAN

Hliník se do Humpolce neodstěhoval
Máte hliníkové obaly od jogurtů, čokolád, nebo

hliníkové nádobí? Pak je nevyhazujte do koše ne-
bo někam jinam, ale odneste je do stánku Country
Rádia. Tam vás s ním velice rádi uvítají. Hliník  zvá-
ží na  speciální váze a pak si vás zaregistrují. Hraje
se totiž hra o největšího sběrače hliníku a vítěz se
vyhlašuje každý den v 17.30 hodin v přímém vstu-
pu Country Rádia z Bambiriády. Vítěz si pochopi-
telně odnese odměnu. Malou pozornost ale
dostane každý, kdo alespoň kousek hliníku přine-
se. Tak nevyhazujte obaly od čokolád a sýrů, víčka
od jogurtů nebo plechovky od nápojů do košů.

Kristýna Dvořáková, DTA

Ztráty a nálezy
,,Jako obvykle, ztrácejí se děti", říká vedoucí klu-

bu Essentia Alena Zemanová. V jejich stanu záro-
veň sídlí i bambiriádní Ztráty a nálezy. „Ale bohudík
se vždy dostanou do rukou šťastných rodičů nebo
učitelů", dodává s úlevou. Ztrácejí se i běžné věci,
kupříkladu oblečení, hodinky a legitimace, třeba na
tramvaj. Ve Ztrátách a nálezech skončilo i několik
batohů. Hned první den se v areálu našla zapome-
nutá školní taška, a přestože byl všední den, nikdo
se o ni nepřihlásil. Pořadatelé  zatelefonovali na
číslo školy uvedené v žákovské knížce. Dozvěděli
se, že třída odjela na školu v přírodě, takže tašku
s učením zapomnětlivý žáček nepotřebuje. Asi ta
příroda nemá se školou moc společného. 

Napsal David Kabele za pomoci Honzy Greše



placená reklama

padě zájmu žáků a studentů umožnit vznik a fun-
gování tohoto parlamentu.

19. Doporučujeme, aby si děti zvolily prostřed-
níky pro jednání s vedením školy a učiteli.

20. Školní parlament je složen ze zástupců
všech tříd, kteří informují své spolužáky, z jedná-
ní se pořizuje zápis přístupný všem.

21. Doporučujeme, aby na třídních schůzkách
byl prostor pro vystoupení zástupce žáků.

22. Škola musí umožnit vznik schránky důvě-
ry, a kterou bude spravovat výchovný poradce.

23. Dětské domovy by měly umožnit vznik dět-
ských samospráv. 

24. Požadujeme vyčlenění lokalit se zákazem
pohybu psů v blízkosti dětských hřišť.

25. Při výstavbě dětských hřišť používat mate-
riály, které jsou bezpečné a zajistit následnou
včasnou opravu zničeného vybavení.

26. Při pořádání akcí školy nediskriminovat
žáky starší 15 let (např. účast na akcích).

27. Informovat veřejnost o podmínkách a mož-
nostech získání dávek na volnočasové aktivity
dětí (letní tábory, zájmové útvary) pro děti ze so-
ciálně slabších rodin.

28. Jsme pro snížení věkové hranice pro kou-
pi pornografického materiálu na hranici 15 let.

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)

pokračování ze str. 1
Po rozpravě následovalo hlasování o pozmě-

ňovacích návrzích. Těch bylo opravdu hodně.
Hlasovalo se téměř půl hodiny. Hlavní duch
usnesení zůstal v podstatě stejný. Pouze kontro-
verzní bod číslo 28, tedy ten o distribuci porno-
grafie, byl vyškrnut. Po schválení celého návrhu
pak už na účastníky čekala prohlídka
Valdštejsnkého paláce a závěrečný oběd. 

"K předsednictví jsem se dostal díky svému
členství v dětském parlamentu v Novém Jičíně,"
uvedl předseda Dětského sněmu, David Stančík.
"Je mi sice trochu líto, že nemohu zasahovat do
diskuse, ale stejně je to zajímavá zkušenost." Po
škole by prý chtěl vystudovat práva a možná se
stát i senátorem. 

Dětský sněm je rozhodně zajímavá a užitečná
akce. Dětští delegáti dokáží někdy až obdivu-
hodně dokonale vyjadřovat své názory a nebojí
se obhajovat svůj názor před ostatními. 

Jirka Peterka, www.eZavinac.cz

Hlavní úkol: zastavit pachatele
V koutu městečka Bambiriáda, ze Východním

nádražím, se v pravidelných intervalech mohou
návštěvníci těšit z ukázky výcviku psů. Tedy spí-
še z ukázky práce vycvičených psů. Dnešním fi-
gurantem, kterého psi napadali, byl štábní
rotmistr Václav Holubský.  

Jak dlouho jezdíte se svým programem na
Bambiriádu?

Letos jsme tu poprvé. Ale v případě zájmu by-
chom sem rádi jezdili i v příštích letech.

Prozraďte nám, jak staří jsou psi, které mů-
žeme dnes vidět v akci?

Tak Bakovi je pět let a Blackovi jsou dva.
Jak dlouho trvá základní výcvik psa?
Záleží na době a individuálním přístupu pso-

voda. Tu dobu myslím tím, kolik času tomu chce
věnovat. Podle toho se odvíjí všechno.

Takže psovod může vycvičit psa během
půl roku?

Může. Do měsíce dokážete naučit psa základ-
ní poslušnost. No a od základní poslušnosti se
pak dají odvozovat další cviky.

Za jak dlouho si pes dokáže zvyknout na
nového pána?

To zase záleží na tom, jaký ten pes je. Říká
se, že německý ovčák je velice rychle adaptabil-
ní na nového pána.  Takže to může trvat týden,
čtrnáct dnů. Záleží taky na tom, jak se k tomu

psovod postaví. Když se člověk bude bát, tak
bude mít pes vždycky navrch. Když ale člověk
přijde vyrovnaný a ukáže psovi, že z něj takový
strach nemá,  tak se prostě pes podřídí.

Většinou se k výcviku vedou mladí psi, ale
je možnost, že se nechá vycvičit i starší pes?
Stává se to?

Armáda České republiky nakupuje psy a má
určité tabulky, do kterých se musí pes vejít.
Takže je tam i věková kategorie a tuším, že do
dvou nebo do tří let se dá ještě vykoupit pes
a vycvičit.

Jak dlouho je vycvičený pes ve službách
armády. Je dána nějaká hranice?

Tam záleží i na tom, jak pes vypadá. Armáda
Český republiky nabízí psy k odprodeji. Člověk
musí splnit nějaká kritéria a hlavní kritéria jsou,
že toho psa už dál neprodá a nikomu nevěnuje.
Ceny se pohybují v částkách stokorun, někdy
desítek korun, někdy je pes přímo darován.

Stane se při výcviku, že pes kousne? Je za
to potrestán?

Stane se to občas. Pes při výcviku nesmí být
nikdy trestaný, obzvláště při takovémhle výcviku.
My chceme, aby byl připravený na každou situa-
ci. Přece ho nebudeme trestat. 

Vaše zranění na bradě z dnešní ukázky na
Bambiriádě vypadá děsivě. Je pes cvičen,
aby například nešel po obličeji, nebo může
pachatele zastavit jakkoli?

Tohle zranění, co mám teďka na sobě, to se
stalo mojí chybou. Já jsem se tam nešikovným
způsobem přimotal. Samozřejmě se to může
stát každému. To už je náhoda. Hlavní úkol psa
je ale zastavit, zablokovat pachateli další postup.
V případě nouze i kousnout. 

Monika Babická, SAN 

Chceme zasahovat do vìcí
veøejných a naší budoucnosti!

Návrh usnesení z jednání 4.
Dìtského snìmu dne 25. 5. 2002
pokračování ze str. 1

Se zabákem ve znaku
Na Bambiriádě můžete zažít spoustu zábavy

a dobrodružství. Zdá se mi, že po projití bambiriád-
ními branami každý rychle zapomene, že ještě ne-
jsou prázdniny a že v pondělí zas musíme zpátky do
školních lavic.  Ale jak se říká: Výjimka potvrzuje
pravidlo. Snad jediný, kdo tu myslí na vzdělání, je
stánek  debrujárů. Ještě zajímavější  je, že oni se při
tom baví. Předvádějí téměř neuvěřitelné pokusy -
umí kroužit s kelímkem s vodou tak, aby se nerozli-
la. Navíc vám dovedou vysvětlit, proč to tak je. Proč
si říkají zrovna debrujáři? Sdružení vzniklo
v Kanadě, kde se mluví francouzsky. No, a ve fran-
couzštině slovo debrujár znamená zvídavost a byst-
rost. Do znaku si zvolili žabáka Džepa, kterého si
můžete prohlédnout na internetových stránkách na
www.debrujar.cz, kde najdete i další zajímavé in-
formace o činnosti.

Tak se přijďte přesvědčit, že  učení nemusí být
mučení.

Kristýna Dvořáková, DTA

¡



Pódiová vystoupení
neděle - 26. května 2002
9:00 baráčníci -hudba, zpěv - česká beseda

Praha 8
9:45 Dvojčata - zpěv s kytarou

Klub dvojčat a vícečat
10:00 Jaro - lidová hudba - folklor děti

DDM Praha
10:25 Tanec ohně - originální taneční

vystoupení DDM Praha 5
10:40 Modrý Mauricius - koncert

vítěz Porty
11:20 Aerobic - zpěvem a pohybem

DDM Praha
11:30 Rozjezdy pro hvězdičky - písničky 

DDM Praha
12:00 Werichovci - hudba - zpěv - poháda
12:30 Škola pro nevidomé - hudba, zpěv
13:00 Karate - ukázky Klubu karate Falcom 

DDM Rakovník
13:20 Tequilka - country dětská kapela

DDM Praha
13:30 Irsko- country tance - Čarodějky -Celtic,

Essentia Praha - Dancing Kolín
13:50 Modrý Mauricius - kapela

vítěz Porty
14:20 Silueta - ukázky tanečních stylů

DDM Praha 7
15:00 Kouzelník - Ota Šantrůček

Essentia Praha
15:15 Módní přehlídka - proměny
výtvarná dílna Essentia Praha
15:30 Disko - nás nedohoní „Čarodějky“ 

Klub Essentia
16:00 Závěrečná diskotéka

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

Co by bylo kdyby…
…bylo na Letné dost vody: Této lokalitě ode-

dávna chyběla voda. Proto nebyla po celou his-
torii zastavěná. Z toho důvodu ji naši prapředci
neosídlili ani v pravěku, takže z té doby se do-
chovalo pouze několik hrobových jam na okra-
jích pláně. Neobydlená zůstala po celou dobu
středověku.

…bylo dost peněz a rozhodnosti: Tak by se
nejspíš realizovaly plány na zástavbu Letenské
pláně. Jaké, to vám až do 23. června 2002 pro-
zradí výstava Letná - historie a vývoj prostoru.
Najdete ji na Staroměstské radnici v Praze.
Naštěstí kvůli nedostatku peněz a neschopnosti
tehdy odpovědných osob rozhodnout se pro ně-
který návrh, z velkolepých plánů vždy sešlo.
O rozlehlých objektech se začalo hovořit hned
po první světové válce. Prostor se jevil vhodný
pro ministerstva, Národní shromáždění, parla-
ment nebo jiné veřejné budovy.

…se sešli obyvatelé z okolních ulic bez ohledu
na čas: Pak by tu jistě nechyběli malíři Antonín
Slavíček, Cyril Bouda, Karel Svolinský či Max Šva-
binský. Potkat byste tu mohli sochaře Františka
Bílka, spisovatele Václava Čtvrtka. Ten v okolí
Letné prožil většinu svých klukovských dobrodruž-
ství (kromě těch, která zažil u dědečka v Jičíně),
jen ho kamarádi znali pod trochu jiným jménem -
Václav Cafourek. Nedaleko žil také autor Broučků
Jan Karafiát či básník Svatopluk Čech.

aKrásky z Dubí - Dívčí taneční skupina Lunetky, kte-
rá přijela z Dubí u Teplic, předvedla svou sestavu na pí-
seň Mumulend. Zeptali jsme se jedné z tanečnic, jak
se na toto vystoupení připravovaly? "Dlouho jsme na
vystoupení trénovaly, bylo to docela těžké, ale bavilo
nás to," uvedla jedna ze členek souboru. Po tomto vy-
stoupení si přišly na své romantické duše, protože se
představily čtyři krásné dívky ze souboru Rodné údolí.
Dívky z tohoto souboru hrály na kytary a zpívaly jednu
z písní z vlastní tvorby. I ony měly velký úspěch.
aBělásek - Pěvecký soubor Bělásek, zaujal diváky
svým vystoupením, zejména proto, že z účinkujících
vyzařovala dobrá nálada. Zeptali jsme se vedoucí to-
hoto souboru na úspěchy, které tento soubor měl.
"Bělásek byl letos třetí v krajských soutěžích, ale pře-
devším jsme přebírali Stříbrný pás v Krakově."  Stalo
se tak rámci kulturní spolupráce měst Prahy, Krakova,
Budapeště, Brna a Vídně. Tato spolupráce vznikla
z podnětu ČRDM.
aTaneční skupina Silueta - Na podiu se od deseti
hodin roztančili členové tanečního souboru Silueta.
Začali vystoupením mažoretek, které v rytmu pochodu
rázně tančily na podiu i mimo něj.  Následoval program
přípravek, rock-and-roll, ohňový tanec... Taneční sku-
pina Silueta má zázemí v gymnastické hale, tanečním
sále s možností videostudie a tělocvicně v DDM Praha
7. Celou skupinu řídí Eva a Eda Jiranovi. Oddíl je za-
měřen především na disco tanec a akrobatický rock-
and-roll, dále na dobové tance (gotika, renesance,
baroko) s věkovou skupinou do 15 let a sekcí dospě-
lých. Dětem je určeno i zaměření na country tance, na-
jdete tu také mažoretky, skupiny scénického tance
AKCENT a ASPEKT a pro děvčata od 15 let baletní ta-
neční.  Jak se k Siluetě dostanete? Můžete zkusit
www.silueta.e-sport.cz, kde najdete mnoho dalších
informací. Pak už jen stačí dostavit se na vybrané mís-
to a začít se zdokonalováním v tanci. A pozor! Máte-li
fobii z toho, že vás někdo při vašem snažení bude po-
zorovat, jsou každou sobotu na programu individu-
ální hodiny.

Míša Rovenská, DTA

Na Širokka pøes druzice
Asi každý zná příběhy Rychlých šípů z romá-

nů spisovatele Jaroslava Foglara a odvážného
bývalého Velkého Vonta. Ten vystupuje jako Ši-
rokko, který našel ve stoce, v kostele sv. Jakuba,
legendární hlavolam-ježka v kleci. Na naší
Bambiriádě je také Širokko, jenže modernější.
Když nějaký dobrovolník vezme systém GPS,
pomocí kterého se dá přesně určit poloha, kde
se systém nachází, mají návštěvníci práci-najít
v areálu Bambiriády právě toho dobrovolníka,
který je označován jako Širokko. Jeden takový
Širokko, jedenáctiletý Martin Patera nám prozra-
dil, jaké je býti, alepoň na chvíli, knižní postavou.
Martin si chtěl vyzkoušet, jaké to je, proto se při-
hlásil u stanoviště Sdružení přátel Jaroslava
Foglara. Jako Širokko měl u sebe hlavolam, kte-
rý se pokoušel získat každý soutěžící. Lidé hle-

dající Širokka si Martina skoro ani nevšímali. Až
se ho jeden, asi desetiletý kluk zeptal, jestli něco
neví o ježku v kleci. Martin se dokázal, vícemé-
ně nepozorovaně, procházet po Letné přes
20 minut, což je úctyhodný výkon. I dnes může-
te hledat Širokka. Více informací nejen o něm,
ale i o Foglarovi a jeho díle se dozvíte na stánku
Sdružení přátel Jaroslava Foglara.

Klára Doubková, DTA

Èarodìjky na postupu
Hned vedle hlavního pódia se nachází stan

klubu Essentia, ve kterém můžete obdivovat ba-
tikovaná trička i sukně. Další specializací klubu
jsou malé jednoduché hadrové panenky, jejichž
výrobu si může každý okusit přímo tady. Zájemci
se mohou vyžádat i složitější tvorbu panenky. Ta
ale trvá dvě hodiny, a tak se o ni většinou zají-
mají spíše vedoucí kroužků a žádají si jejich stři-
hy. Pro děti je u stanu dále připravena
stavebnice, ze které si mohou postavit hrad
obehnaný rytíři. Pro mladé talentované malíře
jsou v rámci akce "Namaluj si vláček" připraveny
papíry a tužky. Povedené obrázky jsou potom vy-
věšovány po celém stanu. Pod klub Essentia
spadá i taneční skupina Čarodějky. Existuje již
sedmým rokem a od počátečního stylu disco
dance se dnes věnuje zejména irským tancům.
Skládá se za čtyř mladých děvčat ve věku
14 - 18 let. Jak nám sdělila nejstarší tanečnice a
zároveň choreografka skupiny Tereza
Zemanová, účastnily
se Čarodějky již dva-
krát velké taneční
soutěže Pardubická
ringle. Jezdí po celé
republice po vystou-
peních. V tomto polo-
letí jich bylo již okolo
dvaceti.

Pavel Koller,
Monika Babická,

SAN

Hurá do pøírody !!!
Hned první kroky za vstupní branou bambiriádní-

ho areálu zavedou návštěvníky před stanoviště or-
ganizace, která si říká Kondor. Tento spolek je
rozčleněn na několik podskupin. Jedni pořádají vo-
dácké sjezdy, další se soustřeďují na minulost
a snaží se dětem přiblížit život ve starověku na čes-
kém území. Děti také poznávají přírodu a moudrost
lesa. Členové klubů se scházejí vždy v pondělí a ve
čtvrtek. Organizace však nejvíce využívá volných ví-
kendů, kdy s dětmi chodí na túry.

Na Bambiriádě návštěvníky asi nejvíce zaujme
možnost vyzkoušet si "divokou" jízdu na kánoi v pří-
hodném bazénku. Voda je sice studená, ale na-
dšenců, kteří se nechají v kanoi povozit a popřípadě
i obrátit, je hodně. Ostatní soutěže jsou ovšem také
přitažlivé a nápadité. Děti si mohou umlít mouku
a poté si udělat placičku, vyzkoušet si v humorné
formě různé historické souboje, prověřit svou fyzič-
ku na "opičí dráze", nebo si navléci korálky. U kaž-
dého splněného úkolu dostanou razítko, jestliže jich
získají všech devět, mohou si dojít pro vybojovanou
odměnu.

Michaela Mrázková, SAN

www.bambiriada.cz
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