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ProRock – finále 2007
Od malého oddílu k velké PS
Evropská mládež o Africe
Slovenští kamarádi
O pionýrských webech
Sedmikvítek – Clona 



Reportáž z ProRocku najdete na str. 9
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V sobotu 8. 12. 2007 proběhlo v pražském klubu Exit Chmelnice veřejné finále VIII. ročníku 
celostátní  soutěže mladých rockových kapel s názvem ProRock.  Pořadatelem byla Pražská 
organizace Pionýra. Nad projektem v roce 2007 převzalo záštitu Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy, Magistrát hlavního města Prahy a Česká rada dětí a mládeže.

Na pódiu se vystřídalo 10 kapel (Kill the Pain, 13, Cink aTej, Yxes Joke, Segment, ClayFeeders, 
Deliwery, Sheba‘s band, Konec chemického posypu a  L. A.), které svedly urputný boj o to, 
kdo se stane vítězem letošního, již osmého ročníku.

O tom, kdo to bude, rozhodla porota složená z opravdových odborníků. V čele poroty usedla 
česká rocková legenda Aleš Brichta, hudební publicisté Petr Korál, Bohouš Němec, Jaroslav 
Špulák a léty zkušený porotce naší soutěže Míra Fišar. Své zastoupení mělo i něžné pohlaví 
z  kapely  The  Blue  Moon.  Celou  soutěží  nás  provázel  zkušený  hudebník,  několikanásobný 
účastník ProRocku, Tomáš Vondráček. Michal Krtek Rejzek, Pražská organizace Pionýra



Už před dosti lety mi dávný kamarád a zástupce při vedení oddílu i našich táborů Bob 
po jakési bouřlivější poradě vedení tábora řekl: „Taky mi trvalo dlouho, než mi to došlo. 
Ti mladí myslí,  že  hlavas  vlastně  skoro  nic  nedělá,  jen  si  hlavně  vymejšlí,  úkoluje, 
hodnotí, boduje, kritizuje... A málokomu dochází, že takovej hlavas musí pořád řešit 
tisíc malých  blbostí  a  takový  ty  velký  věci  pak  vypadají,  že  je  udělali  ti  instruktoři 
a zástupci...“ Jenže, kdyby se nevyřešila většina těch prkotin, které nikdo kolikrát ani 
nevnímá, ty velký věci, hry, bojovky a tábory by prostě nebyly... A asi ani oddíl...“ 

V našem případě šlo o poměrně velký věkově smíšený tábornický oddíl, který existuje 
i  beze mne  stále,  ale  asi  by  vážně  dávno  zanikl,  kdybychom  v  jeho  vedení  neřešili 
skoro  denně  problémy  zlobivých  dítek,  citové  vzplanutí  patnáctiletého  instruktora 
k  třináctileté  dívence,  kde  sehnat  prkna  na  táborové  podsady,  jak  zaplatit  nájem 
za klubovnu, kdo nabrousí sekery, kde levně přespat na nejbližší výpravě a zda Maruška 
s Pepíčkem „přestali chodit“, protože už je to nebaví, nebo proto, že jim někdo ublížil, 
či proto, že rodiče už na jejich oddílový život nemají peníze... 

Trvalo několik let, než jsme se právě tohle naučili a vytvořili si tak zázemí, s nímž bylo 
možné  společně  vymýšlet  velké  celoroční  a  táborové  hry,  přitahovat  další  děti, mít 
autoritu i u rodičů...

Vzpomněl jsem si na Boba právě při přípravě tohoto čísla Mozaiky, které se na několika 
místech z různých pohledů věnuje právě oddílům, jejich historii, úspěchům, způsobům 
jejich  vedení. Celé  té problematice  se ostatně  věnovalo  i  nedávné  výroční  zasedání 
všech pionýrů. Hovořilo se tam, usnášelo či bralo na vědomí, co a jak dál, a na těch tisíc 
malých drobností tu nebylo místo ani čas. 

Nemělo  by  zapadnout,  že  cestou  k  úspěchu  jsou  především  oddíly,  jejichž  činnost 
odpovídá zájmům dětí, jejich věku a nyní i asi ekonomickým možnostem jejich rodičů. 
Ostatně, právě pevné pionýrské skupiny, opřené o pevné a kvalitní oddíly začaly budovat 
náš nový Pionýr i v devadesátých letech minulého století.

Neměla by zapadnout zkušenost s „odloučenými oddíly“ všude tam, kde už není čas 
vedoucích na vedení větších skupin, protože tam, kde pionýři zmizí z povědomí místních 
rodičů a dětí jen na čas, budou jejich následovníci za rok, za dva jen těžko obnovovat 
to, co už jakoby není. 

Nemělo by zapadnout, že o tom, co bude, rozhoduje i dnes vlastně tisíc malých… atd. 
Ale právě bez jejich řešení, mám obavy, mohou ty „velké věci“ zůstat jen na papíře. 

Ono se ostatně také říká: „Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o hodinu dále...“ 
A není snad takový slepičí krok také jen zdánlivě zanedbatelná drobnost?

 Krtek, šéfredaktor
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Úvodník Tisíc malých blbostí...

Kalendárium republikových akcí republikové akce a soutěže 
                                  Pionýra

název akce oblast činnosti pořadatel termín místo

Pionýrský Sedmikvítek
– Dětská porta

kulturně  
– umělecká 96. PS Veselí medvědi 31.1. – 3. 2. 

2008
Praha 8 – Divadlo 
Za plotem 

Ledová Praha kulturní Pionýr a Nadace 
Dětem 3. tisíciletí 1. – 3. 2. 2008 Praha

Koncert Děti dětem kulturní Pionýr a Nadace 
Dětem 3. tisíciletí 1. 2. 2008 Praha 

Kamínka vzdělávací ÚPVC 11. – 13. 4. 
2008

Kamýk  
n. Vltavou

Bambiriáda všestranné ČRDM 22. – 25. 5. 
2008 celá republika

Branná hra „Cesta 
odhodlání“ všestranné  ČSOP  13. – 15. 6. 

2008 Lužické hory

Letní táborová škola 
„Kamenecká“ vzdělávací ČRP 20. – 30. 8. 

2008 místo se hledá
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V sobotu 8. 12. 2007 proběhlo v pražském klubu Exit Chmelnice veřejné finále VIII. ročníku 
celostátní  soutěže mladých rockových kapel s názvem ProRock.  Pořadatelem byla Pražská 
organizace Pionýra. Nad projektem v roce 2007 převzalo záštitu Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy, Magistrát hlavního města Prahy a Česká rada dětí a mládeže.

Na pódiu se vystřídalo 10 kapel (Kill the Pain, 13, Cink aTej, Yxes Joke, Segment, ClayFeeders, 
Deliwery, Sheba‘s band, Konec chemického posypu a  L. A.), které svedly urputný boj o to, 
kdo se stane vítězem letošního, již osmého ročníku.

O tom, kdo to bude, rozhodla porota složená z opravdových odborníků. V čele poroty usedla 
česká rocková legenda Aleš Brichta, hudební publicisté Petr Korál, Bohouš Němec, Jaroslav 
Špulák a léty zkušený porotce naší soutěže Míra Fišar. Své zastoupení mělo i něžné pohlaví 
z  kapely  The  Blue  Moon.  Celou  soutěží  nás  provázel  zkušený  hudebník,  několikanásobný 
účastník ProRocku, Tomáš Vondráček. Michal Krtek Rejzek, Pražská organizace Pionýra
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4 zpravodajství    

Nabídka
vzdělávacích
akcí ÚPVC v roce 2008
Účetnictví
Základní kurs 
1. část: 14. – 15. 3.
2. část: 6. – 8. 6.
Zkoušky: 14. 6.

Úplný kurs 
(pro  absolventy  základního 
kursu a složených zkoušek)
1. část: 20. – 21. 9.
2. část: 3. – 5. 10.
Zkoušky: 18. 10.

Letní táborová škola 
Kamenec
20. – 30. 8. tábornický pobyt
6. – 7. 9. teoretická část + 
závěrečné zkoušky

Další vzdělávací akce:
19. – 20. 4. rozšířené jed-
nání ČRP o členy VV KRP
7. 6. Školení řidičů
7.  –  8.  6.  Školení  správců 
nemovitostí
8.  –  9.  11.  Školení  členů 
lektorských sborů PVC
8. – 9. 11. Školení revizorů 

Přihlášky  zasílejte  na  ad-
resu irena@pionyr.cz.

výběr

Nově  zvolení  členové  Výkonného  výboru  ČRP  se  poprvé  sešli  na  jednání  8.  prosince 
v Praze. Mikulášská nadílka jim přinesla plný koš úloh k projednání, a tak předvánoční 
atmosféra neměla příliš  šancí před praktickými problémy, které bylo nezbytné  řešit. 
I vzhledem k tomu, že šlo o první řádné rokování byla podstatná část jednání věnována 
debatě o organizaci práce i výměně názorů o náhledech členů nového orgánu na úkoly, 
potřeby a možnosti řešení naléhavých či ožehavých jevů v Pionýru.

Jako host byl přizván  i právní  zástupce Pionýra, neboť v programu byly  zařazeny 
i  záležitosti  často  vleklých  právních  sporů,  zejména  rozsudku  Krajského  soudu 
Ostrava, který v náš neprospěch rozhodl při se Svazem klubů mládeže o nemovitost 
„Stodolní“. Tu Pionýr získal od FDM, ovšem bez informace, že nemovitost je ve sporu. 
Po převzetí nemovitosti od FDM jsme se o soudním jednání dozvěděli až z obsílky… 
Řešeny  byly  praktické  dopady  předání  nemovitosti,  vzhledem  k  investovaným 
prostředkům  i  k  postavení,  které  neschopnost  dostát  (navázaným)  smluvním 
podmínkám přinesla naší pověsti.

V  obsahových  otázkách  byly  probírány  možnosti  konkrétní  spolupráce  s  odborovými 
orgány a organizacemi, stejně jako postup při realizaci projektu Parťáci.

Ekonomika  přinesla  informace  o  stavu  vyúčtování  dotací,  tradiční  sdělení  o  stavu 
registrace  či  o  stavu  finančního majetku.  Dlouze  byla  diskutována  žádost  PS  Úsměv 
o  odklad  splátky  –  to  v  návaznosti  na  opakované  řešení  záležitostí  objektu  Zásada 
a  po  doplňkových  informacích  z  jednání  VV  Zlínské  KRP  bylo  potvrzeno  pozastavení 
čerpání  dotací  pro  PS  Šikulové.  Pečlivě  byla  diskutována  otázka  spolupráce  s  firmou 
PRODIMO, s.r.o. s ohledem na případný konflikt zájmů.

Informace o dění ze zahraničí potvrdila naši aktivní pozici v této oblasti – na jednání 
mezinárodního výboru IFM-SEI i z dvoustranných kontaktů (Fénix, Kinderfreunde, Die 
Falkon – Sasko). 

Rozprava  se  vedla  i  o  úloze  Pionýra  v  ČRDM  a  případných  aktivních  krocích  kolem 
uvažované kandidatury našeho reprezentanta na funkci předsedy. Matin

Jak psát do Mozaiky
Z Poselství 2006: „Mozaika bude vždy taková, jakou si ji 
uděláme. Z toho plyne trvalý úkol pro všechny členy Pionýra: 
přispívat, přispívat, přispívat…“

Miniredakce  Mozaiky  složená  z  redaktora,  tajemníka, 
odpovědného  i  za  řadu  dalších  publikačních  činností  Jakuba 
a  grafika  všech  současných  pionýrských  tiskovin  Jirky  i  při 
nejlepší vůli všechno důležité a zajímavé dění v Pionýra nemůže 
stíhat.  Jsme  proto  vděčni  za  každou  zprávu  z  krajů,  akcí 
a pionýrských skupin. Dobrá vůle autorů příspěvků však někdy 
nestačí  a  zpracování  toho,  co  se  objevuje  v  redakci,  zabere 
leckdy dost času. Proto nepřehlédněte následující rady, jak nám 
pomoci, aby Mozaika byla zajímavější a informačně bohatší.

Jak na zprávy
Zpráva je krátké sdělení, že se něco děje nebo stalo, případně 
dít bude. Dobrá zpráva, která má šanci na zveřejnění i v Mozaice 
má mít tyto základní prvky:

1. Kdy  –  určení  času  události  (den,  měsíc,  rok,  někdy 
i hodina apod.).

2. Kde – určení či popis místa děje (ulice nebo město, zařízení).

3. Kdo  –  hlavní  aktéři  události:  osoby,  skupiny,  organizace, 
společnosti atp. 

4. Co  –  co  se  stalo  zajímavého,  prospěšného,  závažného, 
tragického, veselého, že je o tom nutné informovat.

5. Jak  –  někdy  je  správné  informovat,  jak  k  události  došlo  – 
a na to navazuje poslední bod:

6. Proč  – zdůvodnění  toho, co se stalo, dělo, nemělo se stát, 
proč je nutné o tom informovat.

První čtyři prvky vynechat nelze! Zpráva musí být krátká, jasná, 
stručná a výstižná. Je-li zatížena mnoha slovy a  informacemi, 
hrozí,  že  ji  redakce  seškrtá,  „aby  se  vešla“.  Existuje 
i redaktorské pravidlo: Je-li třeba krátit, škrtá se od konce textu. 

Je  proto  dobré,  respektujeme-li 
předem  i  rozsah  zpráv.  Doporučit 
obecně lze, že např. zpráva o akci, 
která  se  má  konat,  může  mít  tak 
5  –  6  řádek  textu  (obvykle  Times 
New  Roman,  velikost  12),  zpráva 
o  akci,  která  proběhla,  může  být 
delší, ale ne víc, než 15 – 20 řádek. 
Rozšířená  komentovaná  zpráva, 
v níž se kromě základních informací 
(body 1, 2, 3, 4 pravidel) věnujeme 
více zhodnocení akce (body 4, 5, 6), 
by neměla být delší, než 30 řádek. 
Jde-li o soutěž, pak ke zprávě jistě 
patří i její výsledky a vítězové.

Jaké fotografie
Především technicky kvalitní, ostré 
s  rozlišením  nejméně  300  dpi. 
Přednost  dáváme  těm,  na  nichž 
se  něco  děje.  Skupinové  snímky 
účastníků  se  hodí  jistě  do  kronik 
a  na  weby  jako  dokument,  při 
technických  možnostech  tisku 
ale  pro  publikování  v  Mozaice 
nejsou moc  přínosné.  Při  zařazení 
snímků  do  čísel  předpokládáme, 
že  vyfotografované  osoby  (i  děti) 
s  veřejným  publikováním  své 
podoby  souhlasí  (jinak  bychom 
porušovali zákony). Proto je dobré 
zaslat redakci více snímků na výběr 
a neosvědčilo se, pokud nám přispěvatel pošle text s dodatkem: 
„fotky najdete na webu...“ Jejich stahování i často nutné úpravy 
zaberou dost času a někdy se ukáže, že prostě nejsou tištitelné 
ani  tak. Buďme tedy spolupracovníky a kamarády. Mozaice to 
jen pomůže.

Karel Krtička, odpovědný redaktor

Jednal Výkonný výbor České rady Pionýra
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Michal Houda, 19. PS Tá-
bor:  Sedmikvítek,  to  je 
akce,  která  nás  reprezen-
tuje  směrem  ven.  Druhá, 
která  by  měla  být  repre-
zentativní  směrem  dovnitř  
a není, je Pionýrská stezka.

Vojtěch Vejvoda, PS Pohoda, 
Jaroměř:  Nás  vždycky  hodně 
zajímala  Tábornická  stezka, 
ale  v  poslední  době  na  ni  ne-
byl  čas.  Jsem  zvědav,  jak  to 
s ní bude dál. Pro vedoucí jsou 
to  určitě  Kamínka  v  Kamýku.

Libuše Bendová, 27. PS, 
Kladno Švermov: Určitě jsou 
to pionýrské tábory. Určitě jsou 
to pionýrské  schůzky, na kte-
rých  se  schází  děti  celý  rok. 
Ty jsou užitečnější, než jedna 
velká akce Pionýra za ten rok.

Jan Pankrác, PS Čtyřlístek, 
Domažlice:  Měla  by  to  být 
Pionýrská stezka jako postu-
pová soutěž, která obsahuje 
veškerou činnost. A pro ve-
řejnost  je  přitažlivá  kam-
paň  Opravdu  dobrý  tábor.

Anketa
Zeptali jsme se delegátů výročního zasedání:
„Které z pionýrských akcí nebo soutěží považuješ za nejdůležitější, nejpřitažlivější nebo nejpotřebnější?“

Z výročního zasedání Pionýra
Názory a dozvuky z výročního zasedání
Nerada bych zažila...
Bylo  to  moje  první  výroční  zasedání.  I  když  (až  na  několik 
okamžiků)  se  toho  zase  tak  moc  nedělo  –  myslím  si, 
že vypuštěním některých bodů programu by se celá akce dala 
výrazně  zkrátit.  Zejména  některá  vystoupení  hostů mi  přišla 
značně  nadbytečná.  Pochopila  bych  vystoupení  představitele 
MŠMT  pana  Hamerníka,  poděkování  předsedy  Ligy  proti 
rakovině MUDr. Dienstbiera a paní Křepelkové ze sdružení Život 
dětem,  se  kterými Pionýr  spolupracuje, podporu od  zástupců 
ostatních dětských organizací, moc se mi líbil dopis od skautů. 
Pokud se ale chceme prezentovat jako nepolitická organizace, 
neměl by na našich setkáních hovořit (a navíc opakovaně) žádný 
politik. A nebo … když už tak už – když jeden, tak všichni. Ať to 
nevypadá, že někomu nadržujeme...*

To hlavní, proč se nás tolik ze všech koutů republiky sjelo do Prahy, 
byla pracovní část výročního zasedání, na níž jsme provedli více méně 
kosmetické změny ve Statutu, zvolili jsme nové vedení a odhlasovali 
jsme si nový znak. Ten vyhrál opravdu jen o prsa. Okolo tohoto bodu 
se  zvedla  nejvášnivější  debata  a  zastánci  každého  tábora  chtěli 
strhnout na svou stranu co nejvíce hlasů, přestože asi většina z nás 

už  přijela  na  zasedání  s  jasným 
rozhodnutím,  jak bude hlasovat. 
Já  osobně  jsem  zastáncem 
starého  znaku  (doufám,  že mne 
teď někteří neodsoudí do starého 
železa – je mi 26). Právě on je tím, 
co veřejnost dobře zná a s čím si 
nás mohla spojovat. 

Nerada bych zažila na nějakém 
příštím  výročním  zasedání 
hlasovaní o novém moderněj-
ším názvu, který se bude líbit 
mladším generacím a který nás 
odtrhne  od  naší  minulosti... 
Jsem ale ráda, že návrh zpra-
covali odborníci a líbí se mi le-
genda k novému znaku. 

Ale vůbec nezáleží na tom, zda máme znak takový nebo makový, pokud 
se všichni neshodneme na tom, že ho budeme jednotně používat. 

Náš  oddíl  bude  každopádně  rozhodnutí  nejvyššího  pionýrského 
zákonodárného shromáždění  respektovat... Hlavně by měla vzniknout 
opravdu velká reklamní kampaň, která by uvedla nový znak do povědomí 
veřejnosti...  Danka Kabelková, 81. PS Kohoutek, Brno

Ještě ke znaku...
„Hlasovala  jsem  pro  nový  znak.  Naše  skupina  ho  bude 
automaticky používat, protože si myslím, že používání znaku je 
nutné pro identifikaci se sdružením – odjakživa jsme používali 
i ten starý, i v dobách, když už to nebylo povinné.“ 

Monika „Žabárna“ Procházková, 11. PS Vlci, Brno

„Pokud  nechceme  všichni  používat  stejný  znak,  byla  celá  diskuse 
k ničemu... O tom, zda budeme nový znak používat, se musíme na skupině 
dohodnout.“ Roman „Rogi“ Valenta, 7. PS Borač, Brno

Foto Dana Kabelková

* Poznámka redakce: Na výroční zasedání, jak jsme informovali 
i v Mozaice, byli pozváni i všichni poslanci a senátoři Parlamentu 
České republiky. S jejich písemnými pozdravy, omluvami i názory 
byli delegáti seznámeni ve vystoupení Dariny Zdráhalové. Dance 

Kabelkové, člence tiskové komise výročního zasedání,  
ale děkujeme za zaslání dalších názorů.

Přesné číslo  je 95. Tolik odpovědí  se  sešlo na  jednu z anket, o  jejichž 
vyplnění  byli  požádáni  delegáti  výročního  zasedání.  Proč?  Výročka  je 
přece nejen oficiálním orgánem, ale také místem, kam se sjedou delegáti 
z celé země, lidé různého věku, zkušeností i názorů. A zjišťovat je, sbírat 
zkušenosti, postřehy či úsudky – i to patří k takové velké akci, která není 
jen cílem, ale také prostředkem pro shromažďování rozmanitých hledisek.

S každou z anket bude pracováno, žádná neskončí „v šuplíku“. Řeč 
o tom bude i v dalších číslech Mozaiky Pionýra. Poděkování proto patří 
všem, kteří do této kolekce rozličných mínění přispěli a nevyjádřili 
se pouze v tom smyslu, že jde o obtěžování a hlouposti.

Martin Bělohlávek, místopředseda Pionýra

Jak dopadla jedna anketa...
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„All inclusive“
aneb co také dokázala kampaň Opravdu dobrý tábor!
Nezřídka musíme poslouchat stesky, jak na Pionýr 
a pionýry nikdo nehledí,  jak o nich nikdo neví. 
A  pak  se  mi  dostane  do  ruky  nabídkový  leták 
Super  TÁBORY,  kde  jedna  cestovní  kancelář 
prezentuje nabídku svých táborů. Doprovázenou 
obrázky  převzatými  z  Medvídka  Pú  či  z  filmu 
Pomáda  a  doplněnou  fotografiemi  z  táborů 
(obsahově zcela odpovídajícím našim snímkům). 
Do očí mne však „bací“ – to nejde přehlédnout: 
All inclusive, délka tábora 7 dní, cena 3 990,- Kč 
(viz obrázek vedle).

Pominu-li  cenu,  kdy  si  dítko 
v  chatkách  užije  –  počítám-li 
dobře – za 570,- Kč na den. Ono 
ohromující  All  inclusive  obsahu-
je: snídaně – švédské stoly, oběd 
–  menu  o  třech  chodech  (třetí 
chod dezert)…

Zprvu  jsem  nevěřícně  zakroutil 
hlavou, ale pak jsem si řekl: „Pro-
ti gustu žádný dišputát.“ a vyba-
vil  si,  kolik  našich  táborů má  již 
snídani  formou  švédských  stolů 
(nabídka  několika  druhů  kukuřič-
ných  lupínků  s  mlékem,  rohlíky, 
chléb, nabídka mazání, k pití čaj či 
mléko…),  tři  chody  pro mne  vždy 
představovaly: polévku, hlavní jídlo 
a zákusek, kompot, ovoce...

A v čem je účinek ODT?
Ten je přece nasnadě! Pominu-li, kolik inzerentů si dnes pomě-
řuje svoji „nabídku“ s kritérii ODT, všechny ostatní to přimělo 
nejméně k jednomu: snažit se přesně vymezit a podtrhnout vý-
hody své nabídky. Dělají to a úspěšně „prodávají“, co je jinde 
(také!)  běžné,  ale  nezdůrazňuje  se  to  –  protože  to  je  vnímá-
no jako obvyklá úroveň, nic mimořádného, hodného zvláštního 
ohledu, například navýšení ceny.

Jednak  to  vnímám  jako  zásadní 
ovlivnění  celého  táborového  dění 
naší kampaní ODT a fakt, že ji zna-
jí mnozí organizátoři táborů, byť 
to oficiálně nepřiznávají, je mimo 
jakoukoli  pochybnost.  Na  druhé 
straně  ovšem  zatímco  „konku-
rence“ se přizpůsobuje, ba hledá 
„nová“  řešení,  mám  někdy  po-
cit, že naše nabídka znehybněla 
– na sice dobrém standardu, ale 
zdaleka  ne  vždy  umíme  zdů-
raznit  to,  co  je  hodné  zřetele. 
A  pro  stále  početnější  skupinu 
rodičů důležité: na všech našich 
táborech  je  samozřejmostí  to, 
co  jinde  „vypichují“  jako  vý-

jimečnosti:  pojištění,  pitný  režim,  strava  5x  denně,  přídavky, 
nezřídka výběr, kvalifikovaní vedoucí, zážitek opravdického tá-
bornického  života,  celotáborová hra,  lékařské  zázemí  v místě 
a dobré zdravotní zajištění…

Měli  bychom  se  začít  nad  organizací  našich  táborů  zamýšlet 
i  z  jiných  úhlů  pohledu  –  „konkurence“  (a  teď mám na mysli 
především tu komerční) totiž rozhodně nespí!

Martin

Výsledky soutěže etapových her
V  roce  2007 bylo  do  soutěže etapových her  přihlášeno 
nebývalé množství příspěvků, což bylo přijímáno velmi 
radostně,  dokud  nebylo  třeba,  aby  je  někdo  všechny 
přečetl  a  ohodnotil.  Protože  je  to  ale  práce  v  zásadě 
příjemná,  nakonec  se  pět  dobrovolných  hodnotitelů 
našlo.  Po  sečtení  bodů  z  jejich  hodnocení  vyšly 
následující výsledky:

1. Tajemství Saturového města  –  27.  PS  Kladno-Švermov 
(ocenění ve výši 10 000 Kč mimořádné dotace na nákup a údržbu 
materiálu a 1 000 Kč autorská odměna)

2. Cesta kolem světa za 80 dní  –  27.  PS  Kladno-Švermov 
(ocenění  ve  výši  5  000 Kč  mimořádné  dotace  na  nákup 
a údržbu materiálu a 700 Kč autorská odměna)

3. Námořníci jejího veličenstva – 109. PS Vyšehrad, Praha 
(ocenění  ve  výši  3  000 Kč  mimořádné  dotace  na  nákup 
a údržbu materiálu a 400 Kč autorská odměna)

4. Království pohádek – PS Ivanovice na Hané 

5. (shodně) Don Mascarponi vs. Butch McSlusky  –  30.  PS 
Uroboroz, Praha
Ohnivý oř – 188. PS T. O. Bobříci, Praha

7. Cesta kolem světa – PS Šenov 

8. Kapitán Mormakan – Záchrana říše, aneb boj s rohatou 
krysou – 30. PS Uroboroz, Praha 

Do  soutěže  byla  tentokrát  poprvé  přihlášena  i  jedna 
celoroční etapová hra – Bludy moudrého velblouda blouda 
od 2. PS Olomouc. Vzhledem k tomu, že byla ve své kategorii 
jediná, tedy první i poslední, bylo jí uděleno zvláštní ocenění 
odpovídající 3. místu. Budeme rádi, když v příštím ročníku bude 
i v této kategorii více přihlášených her, aby bylo co poměřovat.

Jakub Kořínek
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Před 15 lety to byl jeden z mnoha obyčejných 
a neznámých mladoboleslavských pionýrských 
oddílů. Nyní je to poněkud netradiční pionýrská 
skupina se stovkami členů, několika táborovými 
základnami, desítkami zájmových klubů a s do-
sahem do dalších krajů. Cesta k výjimečnému 
úspěchu vedla kromě jiného i přes budování od-
loučených oddílů. 

Začalo to jedním oddílem
Na  jaře  roku  1991  se  dnešní  vedoucí  1.  PTS  Táborník  Tomáš 
Suchý přistěhoval do Mladé Boleslavi. V Košicích, kde studoval, 
pracoval s pionýry a chtěl zde pokračovat. Po dlouhém hledání 
našel PS Sever, kde začal u oddílu Táborníci. Tak vzniklo duo 
vedoucích Mirek Matějec – Tomáš Suchý. Brzy přišli instruktoři 
Martin Čenec a Petra Hurychová a oddíl se začal rozrůstat. 

Protože  vznikl  rozpor  v  názorech  na  řízení  skupiny,  rozhodl 
se oddíl od PS Sever odejít a 1. 9. 1992 vzniká 1. PTS Táborník, 
která se v pionýrské registraci poprvé objevuje v roce 1993. Nově 
vzniklá skupina se snaží spolupracovat  s pionýrskými skupinami 
okresu a pokouší se přinést do okresní organizace prvek integrace 
PS. V té době bylo na Mladoboleslavsku 13 PS 
a  cca  150  pionýrů.  Každá  PS  představovala 
vlastně  jeden  oddíl  a  zbývající  vedoucí 
nevěděli, zda se mají věnovat dětem, nebo 
papírům. Mnoho PS i proto končilo. 

1. PTS Táborník šla cestou zakládání nových 
oddílů  a  integrace malých  PS  do  svých  řad 
a jejich převedení na samostatné oddíly. Počet 
oddílů tak rostl. Dobrým tahem bylo založení 
florbalového  oddílu  a  rozvoj  tohoto  sportu 
v  rámci  skupiny.  Nikdo  si  tehdy  nemyslel, 
že z jednoho oddílu vyroste sekce o 12 oddílech 
a  klubech  s  velikou  členskou  základnou. 

Střechy nad hlavami
První střechu nad hlavou poskytla PS Vodáci 
ve své klubovně u Klenice. Vlastní klubovnu 
o  dvou  místnostech  v  místech,  kde  dnes  stojí  obchodní  dům 
Kaufland.  Právě  jeho  stavba  donutila  1.  PTS  Táborník  opustit 
klubovny a vrátit se ke Klenici. V tu dobu už měla PS několik 
oddílů  a  do malé,  i  když pěkné  klubovny  se  nevešla. Hledání 
nových prostor probíhalo za pomoci města Mladá Boleslav, hlavně 
pak jeho odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Nové prostory 
se nakonec našly v objektu bývalé betonárky na Radouči. 

Rozvoj  PS  nadále  pokračoval.  Ročně  přibývalo  několik  oddílů 
včetně minimálně jednoho odloučeného. V roce 2003 získala PS 
objekt Oáza dětí v rámci likvidace Fondu dětí a mládeže a v roce 
2006 od města Mladá Boleslav nové klubovny v Zalužanské ulici 
a  základnu  Žehrov  v  dezolátním  stavu  z  FDM.  Skupina  také 

přešla  od  oddílového  uspořádání  na  družinové,  aby  snížila 
administrativní zatížení vedení PS. 

1. PTS Táborník dnes
PS má pět sekcí – oddílů, každý s 10 – 15 samostatnými družinami, 
s  členskou  základnou  v  oddílech  cca  400  členů.  Na  skupině 
pracuje  několik  desítek  klubů  pro  neorganizované.  Například 
v  rámci  činnosti  klubu  RAFL  (regionální  amatérská  florbalová 
liga) se těmito aktivitami zabývá na 350 účastníků. Celkový počet 
lidí,  kteří  navštěvují  naše  kluby  se  odhaduje  na  600.  Skupina 
pracuje v Mladé Boleslavi a má na 10 odloučených oddílů a klubů 
v rámci Středočeského, Libereckého a Královéhradeckého kraje. 
Za celou dobu svého působení členská základna PS jen jednou 
stagnovala na počtu 400. 

V řadách naší pionýrské skupiny najdete mistra republiky v RC 
buginách,  skupina  odchovala  hráče  florbalu,  kteří  jsou  dnes 
reprezentanty ČR, mistry republiky v Country tancích atd. 

Co do budoucna? 
Zájem o práci na 1. PTS Táborník je poměrně veliký. Jen za letošní 
rok přišlo na PS několik nových vedoucích. Od září 2007 se rozjíž-
dí 7 nových družin nebo klubů se šedesáti členy. Problém, který 

před námi stojí, je jasný. Pokud chceme i na-
dále rozvíjet svoji činnost a rozšiřovat aktivity, 
musíme přejít na poloprofesionální či profesi-
onální vedení (jeden – dva placení funkcioná-
ři). Tak, jak to děláme doposud „dobrovolně“, 
to do budoucna asi nepůjde. V tom problému 
doufáme v pomoc kraje a republiky. 

Takže pionýrům zdar a 1. PTS Táborník zvlášť.
Vedení 1. PTS Táborník, Mladá Boleslav

Ve dnech 8. a 9. 11. 2007 proběhla v Praze 
2. národní konference o mládeži 

za účasti bezmála dvou set jednajících, 
mezi nimiž byla i řada hostů ze zahraničí.

Na jednání konference se podíleli 
i zástupci občanského sdružení Pionýr.

Jejím ústředním motivem byl přehled naplňování 
„Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže“ 

z různých hledisek, jimž se věnovaly pracovní skupiny. 
O plnění úkolů vyplývajících z vládního dokumentu 

v nich informovali zástupci ministerstev školství,
 vnitra, obrany, kultury. 

Na nedostatek členů si nestěžují
aneb o cestě k dětem přes jejich zájmy a odloučené oddíly

...Odloučené oddíly jsou jednou 
z dalších cest, kterou by se kraje 
mohly ubírat. Nejen zakládat 
nové oddíly v místech kde 
se nenajde dostatečně velká 
členská základna pro vznik nové 
skupiny, ale také v případě úbytku 
počtu členů je to cesta, jak 
zachovat činnost kolektivu. Velmi 
dobré zkušenosti se vznikem 
odloučených oddílů má i Plzeňská 
krajská organizace Pionýra...

Předseda Pionýra Petr Halada 
na VI. výročním zasedání Pionýra



Pozvánka na Hornobřízský puchýř 
20. ročník turistického pochodu
Termín: 7. − 9. 3. 2008
Program: 
7. 3. Autobusový zájezd Severním Plzeňskem
8. − 9. 3. Turistické pochody 10 − 50 km

Místo konání: Základní škola Horní Bříza
Ubytování: Masarykova ZŠ, Horní Bříza, spací pytel 
a karimatka, poplatek 40,- Kč, nebo turistická ubytovna 
ve  škole  (90,-  Kč  za  noc,  je  třeba  zaslat  přihlášku 
do 20. 2.)

Startovné: do 16 let a důchodci 15,- Kč, ostatní 30,- Kč
Pořádá:  Pionýrská  skupina  Horní  Bříza  spolu  s  KČT  TJ 
Tatran Třemošná

Kontakt a podrobné informace:
Jaroslav Novák, tel.: 737 740 661,  
www.hornibriza.pionyr.cz,  
e-mail: vetrnik.hb@seznam.cz

8 akce8

Večer na pražském Albertově 
Pionýrské  centrum  Praha  10  připravilo  na  20.  prosince  pro 
pionýrské oddíly, skupiny i veřejnost další večerní hru. Podobné 
organizuje  od  roku  1975,  vždy  na  nějaké  historické  téma. 
Cílem těchto her je seznámit účastníky s památkami a s málo 
navštěvovanými místy i s historickými osobnostmi Prahy.

Letošní hra „Albertov“ začínala v ulici Na Bojišti před restaurací 
U  Kalicha,  pokračovala  kolem  Muzea  policie  na  Karlově, 
zapomenutou částí Horské ulice na Slupi, odtud pak Albertovem 
do Viničné ulice a Kateřinskou ulicí do ulice Ke Karlovu a zpět 
do ulice Na Bojišti ke Kalichu, kde byl i cíl. Na startu obdržely 
výpravy popis trasy, text hry a plánek trasy. Na trase bylo 13 
stanovišť  s  historickými  postavami  a  osobnostmi.  Účastníci 
hry mohli potkat Švejka a paní Müllerovou, Boženu Němcovou, 
Barunku  a  babičku,  postavy  z  Fidlovačky,  strašidla,  Karla 
IV.  s  manželkou,  arcibiskupa  Arnošta  z  Pardubic,  postavy 
z  pražského  podsvětí  ―  kasaře  Mlíka,  Pěničku  a  Paraplíčko, 
radu  Vacátka,  detektivy  Mrázka  a  Brůžka,  Emu  Destinovou, 
nadporučíka  Lukáše,  hostinského  Palivce  a  další  postavy.  
Na stanovištích účastnici hry plnili jednoduché úkoly, poznávali 
historické  stavby,  zpívali  koledy,  poznávali  profese  a  řemesla 
a dostávali drobné odměny.

Část  stanovišť  zajistily  různé  instituce  i  firmy.  Pomohli  v  re-
stauraci U Kalicha, v Divadle Na Fidlovačce, v urologické klinice 
Ke Karlovu připravili rekvizity a obleky pro dvě stanoviště, Mu-
zeum policie zajistilo celé stanoviště i s policisty v uniformách 
četníků, Hudební divadlo Karlín jako kaž-
doročně zapůjčilo kostýmy pro vedoucí, 
I. lékařská fakulta UK Na Bojišti uvolnila 
místnost pro převlékání postav, restaura-
ce  u  Kalicha  poskytla  účastníkům  teplý 
čaj a upomínkové předměty. V cíli dostali 
účastníci občerstvení a účastnický list.

Akce  se  v  letošním  roce  zúčastnilo 
sedm výprav. Na stanovištích bylo na 45 
vedoucích  a  instruktorů  z  pražských 
pionýrských skupin. Příští rok se opět před 
Vánoci sejdeme na další večerní hře. 

Antonín Unger, PC Praha 10,  
foto: Jiří Duchoslav, 78. PS Skalka Praha

► Shebas Band
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V sobotu 8. 12. 2007 proběhlo 
v pražském klubu Exit Chmelnice 
veřejné finále VIII. ročníku celo-
státní soutěže mladých rockových 
kapel ProRock. Na pódiu se vystří-
dalo 10 finálových kapel (Kill the 
Pain, 13, Cink aTej, Yxes Joke, 
Segment, ClayFeeders, Deliwery, 
Sheba‘s band, Konec chemického 
posypu a L. A.), které svedly urput-
ný boj o to, kdo se stane vítězem 
letošního, již osmého ročníku.
O tom, kdo to bude, rozhodla porota slo-
žená  z  opravdových  odborníků.  V  čele 
poroty usedla česká rocková legenda Aleš 
Brichta, mezi dalšími můžeme jmenovat 
hudební publicisty Petra Korála, Bohouše 
Němce, Jaroslava Špuláka a léty zkušené-
ho porotce naší soutěže Míru Fišara. Své 
zastoupení mělo i něžné pohlaví z kapely 
The Blue Moon. Celou soutěží nás prová-
zel  zkušený  hudebník,  několikanásobný 
účastník ProRocku, Tomáš Vondráček.

Dopoledne  bylo  nutné  vše  pořádně  při-
pravit,  aby  vše  pěkně  odsejpalo  a  také 
se  postupně  dostavily  všechny  kapely, 
které měly odpoledne vystoupit. A v cca 
13 hodin to celé vypuklo...

Jak rockové klání dopadlo? 
Jednoznačně  zvítězila  plzeňská  rocková 
kapela L. A., která zároveň vyhrála i sou-
těž v autorské tvorbě. Na druhém místě 
skončila  pražská  punková  skupina  De-
liwery a na třetím místě jazzrocková ka-
pela Konec Chemického Posypu z Nového 
Boru.  Osobností  celé  soutěže  se  stala 
Bára Zábranská ze skupiny Deliwery a di-
váckou soutěž vyhrála metalová skupina 
Clay Feeders z Klecan.

Stálo to za to...
Po  ukončení  soutěže  zábava  rozhodně 
neskončila, ba naopak. Čekal  nás pes-
trý  večer  napříč  styly  rockové muziky 
v podání několika zajímavých souborů. 
Nejprve  vystoupila  revivalová  kapela 
The  Blue  Moon  následovaná  kapelou 
s  příznačným  názvem  ProRock,  ná-
sledně  své  umění  předvedla  vynikají-
cí  grunge  rocková  kapela  Head  Down 
a  celý  rockový  den  zakončila  kapela 
The Nightwish Revival Praha.

Celá akce byla naprosto skvělá a kdo se zúčast-
nil, rozhodně toho nelitoval. Na závěr se ještě 
sluší  jmenovitě  poděkovat  Aničce  Hrabětové 
a  Anetě  Caklové,  které  mají  obrovský  podíl 
na tom, že se letošní ročník ProRocku uskuteč-
nil. Celá akce by se samozřejmě neobešla bez 
spousty  dalších  lidí,  kterým  také  patří  velký 
dík, ať už majitelům klubu Exit Chmelnice, kte-
ří nám vyšli maximálně vstříc, sponzorům, zvu-
kaři a  samozřejmě všem organizátorům, kteří 
to celé kočírovali na místě.

ProRock  je  soutěžní  přehlídka  autorské  a  in-
terpretační  tvorby  mladých  hudebních  sku-
pin,  orientovaných  na  rock  a  příbuzné  žánry 
ve  věkových kategoriích 13  -  20  let  a 21  -  26 
let. Soutěž  je výběrová, hudebníci  jsou zváni 
pořadatelem k účasti na finále na základě za-
slaného  výběru  vlastní  tvorby,  popř.  dosaže-
ných  výsledků  v  předchozích  ročnících.  Cílem 
soutěže  je  vytvoření  podmínek  pro  systema-
tickou  konfrontaci  umělecké  úrovně  mladých 
autorů  a  interpretů  v  oblasti  rockové  hudby, 
a  to  na  celostátní  úrovni.  Snahou  pořadatelů 
je  posilování  sebevědomí,  technické  a  spole-
čenské  úrovně  začínajících  hudebníků,  jejich 
představení veřejnosti. Záštitu nad akcí přijali 
ministr  školství,  mládeže  a  tělovýchovy,  Ma-
gistrát hlavního města Prahy a Česká rada dětí 
a mládeže v rámci kampaně Každý jsme jiný, 
všichni rovnoprávní.

Pořadatelem byla Pražská organizace Pionýra. 

Michal Krtek Rejzek

► Kill the Pain

► KCHP

► Shebas Band

► L.A.

► yxes joke
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Africko - evropský summit mládeže Lisabon, Portugalsko

Letík, foto: Eva Haunauerová

Jako zástupce České rady dětí a mládeže jsem 
se zúčastnil 4. – 7. prosince minulého roku 
Africko-evropského summitu mládeže, který 
předcházel Africko-evropskému summitu hlav 
států v Lisabonu. 

Spolu  s  kolegyní  z  Česka,  Evou  Haunauerovou  a  dalšími  více 
než  dvěma  stovkami  účastníků  jsme  studovali,  připravovali 
a diskutovali o budoucnosti Africko-evropských vztahů mládeže, 
ale i celé společnosti. 

Summit byl připravován již více než rok, kdy probíhaly diskuse 
na  úrovni  Afriky,  Evropy  a  Africké  diaspory  –  africké menšiny 
žijící v Evropě. Z nich vyplynula struktura závěrečné deklarace 
a její návrh. 

Témata,  která  deklarace  nastolila,  zní:  zničení  chudoby, 
rovnoprávnost  pohlaví,  rozvojové  cíle milénia,  dobré  vládnutí 
a  demokracie,  mír  a  konflikt,  klimatické  změny  a  trvale 
udržitelný rozvoj, obchod a sociálně ekonomický vývoj, migrace 
a  mobilita,  interkulturní  dialog,  zaměstnanost  a  strategické 
nástroje pro evropsko-africkou spolupráci.

I  přes  několik  problémů  při  samotném  jednání  byl  výsledek 
úspěšný a deklarace byla přijata. 

Pro naši přímou činnost do budoucna může být zajímavé, pokud 
by se program Mládež v akci (dotační program Evropské unie pro 
podporu aktivit sdružení mládeže) rozšířil a fungoval i v Africe, 
a  především  mezi  Evropou  a  Afrikou.  To  ve  svém  projevu 
zmiňovalo  hned  několik  řečníků,  včetně  Josého  Emanuela 
Barósa, předsedy Evropské komise. 

Celý text závěrečné deklarace je na stránkách Evropského fora 
mládeže www.youthforum.org. 

Pro lepší Afriku − pro lepší Evropu 
− pro lepší svět 
(úryvky z deklarace)

...My, mladí  lidé  Evropy  a  Afriky,  jsme  se  zde  sešli,  abychom 
společně vytvořili partnerství pro rozvoj. Pevně věříme, že mladí 
lidé jsou pozitivním prvkem pro změnu v zesilování partnerství 
a stanovení pokrokového programu spolupráce...

...Pevně věříme, že mír, sociální rozvoj, ekonomická prosperita 
a politická stabilita je možná pouze skrze mobilizaci, participaci 
a souhlas mladých  lidí. K dosažení  toho naléháme na všechny 
činitele,  aby  zajistili  společnost,  ve  které  mladí  lidé  mohou 
dosáhnout svého plného potenciálu a mohou se stát aktivními 
partnery...

K tomu deklarujeme, že:
...Mír a lidská bezpečnost je podmínkou pro socio-ekonomický 
rozvoj. Voláme po podpoře právních řádů vedením našich zemí, 
podpoře principů OSN k  lidským právům, míru a bezpečnosti. 
Chceme  lépe  formulovat  zapojení  organizací  mládeže  při 

budování  mírové  společnosti  prostřednictvím  propagování 
dialogu, kdy mladí  lidé hrají roli při preventivních opatřeních, 
usmiřovacích procesech a post-konfliktní rehabilitaci...

...Pevně  věříme,  že  ochrana  životního  prostřední  může 
jít  ruku  v  ruce  s  rozvojovým  procesem.  Vnímáme  potřebu 
zlepšení mezinárodní spolupráce při implementaci protokolů 
a úmluv týkajících se životního prostředí. V boji za zastavení 
degradace  životního  prostředí  a  za  zastavení  globálního 
oteplování chápeme jako politickou prioritu dosáhnout post-
Kyotské úmluvy...

...Emigrace  mladých  schopných  Afričanů  znamená  problém 
odchodu  elit  pro  celý  kontinent.  Na  druhou  stranu  imigranti 
mají  problémy  s  integrací  a  předsudky.    Chceme  po  našich 
vládách,  aby  pracovaly  ve  spolupráci  s  organizacemi mládeže 
na formulaci rozvojové a na lidských právech založené politické 
strategie  k  migrantům,  utečencům  a  osobám  přinuceným 
k opuštění domova (které zůstávají ve své zemi)...

Deklarace Africko-evropského summitu mládeže byla 
předána zástupcům států Evropy a Afriky na Africko-
evropském summitu hlav států, 7. − 9. 12. 2007 
v Lisabonu. text: Jiří Let, Jakub Trnčák

► José Barroso - předseda Evropské komise
 a José Sócrates - předseda Rady Evropy
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Dětská organizace 
Slovensko: Fénix
Pionýři mají své kamarády 
po celém světě a stejně je 
tomu i na Slovensku. 
Zde  od  roku  1990  působí  organizace 
Fénix,  se  kterou  jsme  pravidelně 
v kontaktu. 

Fénix  vznikl  z  bývalé  slovenské  pionýrské  organizace  a  jeho 
novodobá historie (i přes jiný název) je té naší velmi podobná. 

Cíle Fénixu vycházejí z konkrétního naplňování Úmluvy o právech 
dítěte,  kdy  prostřednictvím  volnočasových  výchovných  aktivit 
pro děti a mládež se dobrovolníci z Fénixu snaží vytvářet lepší 
společnost.  

Dětem  i mládeži  se  dobrovolníci  věnují  v  pravidelné  činnosti 
v  zájmových  kroužcích,  klubech  a  oddílech.  Dále  připravují 
pro děti (i s dětmi) rozmanité akce, jako jsou výlety, exkurze, 
divadelní  vystoupení,  výstavy,  ale  i  vodácké  výlety,  letní  či 
zimní tábory a výpravy. 

Vždy  přitom  mají  na  zřeteli  výchovu  k  lidskosti 
a principy neformálního vzdělávání. Navíc pro děti 
z  celého  Slovenska  organizují  každoročně  další 
celostátní aktivity: soutěže, tábory, setkání.

Stejně  jako  Pionýr  v  ČRDM,  je  i  Fénix  členem 
národní rady mládeže na Slovensku, respektive Rady 
mládeže  Slovenska.  V  roce  2007  rovněž  sdružení 
projevilo  zájem  o  členství  v  IFM-SEI  a  v  listopadu 
dnes již minulého roku byl Fénix přijat Mezinárodním 
výborem IFM-SEI v Berlíně za člena – pozorovatele. 

S členy Fénixu se jistě budete mít možnost setkat 
na některé z nadcházejících akcí, ať už v ČR nebo 
na Slovensku. 

Více informací o Fénixu naleznete na www.do-fenix.sk. 
Z časopisu Fénixák připravil Letík

Máme přátele na celém světě

Fénix Slovensko
více informací o organizaci  
na www.do-fenix.sk

Kontakt na Fénix:
Mgr. Eva Pintérová – předsedkyně

fenix@do-fenix.sk

tel./fax: +421 031 784 01 09

tel.:   +421 091 848 60 34 
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Z historie 11. PS Vlci 
z Brna – Žabovřesk
11. PS Vlci je tábornická skupina Pionýra v Brně 
– Žabovřeskách. V její klubovně se schází na 100 
členů ve dvou oddílech hlavně z „mateřské“ 
čtvrti, ale i z Komína, Králova pole, Bystrce 
a dalších.

Pohnutá historie 
Historie 11. TSP Vlci sahá až do roku 1963, kdy třídní učitelka 
na  ZŠ  Jana  Babáka  přemluvila  jednoho  z  rodičů  –  Josefa 
„Robina“  Šotka,  aby  vedl na  škole pionýry.  25.  4.  1964  složili 
první  členové  slib  a  toto  datum  se  považuje  za  den  založení 
skupiny. Po neshodách  s vedením školy  (oddíl pracoval  trochu 
jinak než bylo v té době v PO ČSM zvykem) oddíl odchází ze školy 
a stává se samostatným oddílem s právní subjektivitou. Dává si 
název Vlci a získává klubovnu. V té době zakládá spolu s dalšími 
oddíly  sdružení  oddílů  tábornického  směru  –  PTO.  Následuje 
první  tábor  v  Tavíkovicích  v  r.  1967.  Další  rok  v  Bohdalově, 
v  r.  1969 vlastní  tábor  v Matějovci  a od  r.  1970 dodnes  tábor 
v Lipnici. Oddíl  se  rozrůstá na 170 členů a  stává se  skupinou. 
Získává klubovnu na Štursově „Hurajda“ a V Královopolské ulici 
„Studánka“ a přechází pod ZŠ Horova. 

Za  všechno  tedy  může 
Robin,  který  nejen, 
že  oddíl  a  posléze 
skupinu  založil,  ale 
strhnul k životu v oddíle 
spoustu dětí, ze kterých 
vyrostli  skvělí  rádcové 
a  ti  zase  „vychovali“ 
další  a  další…  A  proto, 
že  Vlky  vedl  právě 
Robin,  přežila  skupina 
celou  tu dlouhou dobu, 
aniž  by  musela  nějak 
výrazně  měnit  svůj 
program.  Jestli  budete 
mít příležitost, zeptejte 
se  někdy  Robina  jak  to 
vypadalo,  když  vedoucí 
za  hluboké  totality  připravili  celotáborovou  hru  na  Indiány 
a zrovna ten rok přijela na Vlčí tábor kontrola z vyšších míst...

Současnost i budoucnost...
Činnost skupiny se v průběhu let mění, bohužel se také změnil 
počet členů, přesto v dobrovolnické práci pokračujeme dál a baví 
nás to. Snažíme se neudělat ostudu svému jménu a nabídnout  
 

 
 

 
našim  dětem  kvalit-
ně  a  příjemně  strá-
vený  volný  čas,  tak 
jak  se  to  poštěstilo 
i  nám,  když  jsme 
byli  malí…  Současná 
činnost  je  zaměřena 
zejména na poznává-
ní  přírody,  turistiku 
a tábornictví – pobyt 
v  přírodě,  sportovní 
a  kulturně-poznávací 
aktivity. Na pravidel-
ných  schůzkách  mají 

děti možnost dozvědět se spoustu zajímavých informací, osvojit 
si dovednosti, které potom využijí na jednodenních a víceden-
ních  výpravách  (podzimní  prázdniny,  jarní  prázdniny,  Veliko-
noce...)  a  letním  táboře.  V  dětech  se  snažíme probudit  lásku 
k  přírodě,  k  práci  (své  i  druhých),  kamarádství.  Naše  činnost 
jim nabízí spoustu zážitků, na které všichni starší členové rádi 
vzpomínají. Mimo naše vlastní výpravy a jiné aktivity se účast-
níme  akcí  pořádaných  v  rámci  města  Brna  či  celé  republiky. 
Mezi naše reprezentační úspěchy patří řada předních umístění 
v městských tábornických soutěžích. 

V  létě  2008  uspořádáme  už  38.  tábor  na  Lipnici  v  jižních 
Čechách.  Opět,  tak  jako  každý  rok,  pojedeme  na  Jaráky, 
Velikonoce,  Závěrečku  (na  konec  června  na  rozloučenou), 
Podzimky, Vánočku (předvánoční výprava), snad bude i Drakiáda 
nebo velká pokladovka… a něco nového nebo nově  tradičního 
se objeví taky. 

Členská  základna  se  v  devadesátých  letech  minulého  století 
a počátkem nového tisíciletí drží.

Za  všechny  současné  vedoucí  proto  děkujeme  těm  našim 
bývalým. Za co, to je snad zřejmé...

Monika Procházková – Žabárna, vedoucí 11. PS Vlci 
a informace z webu této skupiny► Jak se dělá rádio

Z „vlčího“ webu
Po roce 1970 a následném zrušení PTO začíná skupina vadit tehdejším politickým 
orgánům. Po sloučení ZŠ Horova se ZŠ Sirotkova tlak na zrušení skupiny roste. 
Jako gesto dobré vůle (je to zřejmě i jediná šance pokračovat v činnosti) 
měníme v dubnu 1974 „totemistický“ název Vlci na „pokrokovější“ Psohlavci. 
Zachránili jsme tím bohužel jen náš znak – červený erb zeleně orámovaný 
s kovovou hlavou vlka. 

Situace se uklidňuje taky díky rostoucímu počtu členů. Při neúnosném počtu 
290 členů je potřeba vyřešit prostorové problémy. Od primátora města Brna 
se podařilo sehnat potřebné peníze na stavbu nové klubovny. Začíná se stavět 
v akci „Z“. Tehdejší členové odpracovali na stavbě klubovny 18 700 a rodiče 
a občané Žabovřesk 2 300 brigádnických člověkohodin. V r. 1980 se podařilo 
zahájit provoz areálu, který je náš dodnes a říkáme mu „BuňkyY“. Po roce 1989 
a obnovení Sdružení PTO se vracíme k původnímu názvu Vlci. 

► Jaráky 2006 - Čenkovice
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Ing. Monika Němečková - Homolková, náměstkyně 
starosty Sdružení hasičů ČMS ve svém vystoupení 
na VI. výročním zasedání Pionýra zaujala svou 
vstřícností i otevřeností. Dětská a mládežnická 
část SH ČMS zřejmě je v současnosti jedním z nej-
větších sdružení dětí a mládeže v České republice. 
V rozhovoru pro Mozaiku nám mimo jiné řekla:

Jste jediná žena v Evropě, která zastává tak vysokou funkci 
v hasičských organizacích. Máte pocit že to nějak ovlivňuje 
vaši práci a jak vás přijímají kolegové v nižších úrovních 
řízení? 

Jediná žena v Evropě už nejsem, protože v závěru loňského roku 
byla  do  obdobné  funkce  zvolena moje  dlouholetá  kamarádka 
z    Dobrovolného  hasičského  svazu  Polska  Teresa  Tiszbierek. 
Nemyslím,  že  to,  že  jsem  jedna  z  mála  žen  ve  vyšší  funkci 
u dobrovolných hasičů, nějak výrazně ovlivňuje moji práci. Mám-li 
u kolegů autoritu, pak se domnívám, že o té to v našem sdružení 
rozhodně není. Spíš o důvěře, zaujetí, profesionálním přístupu 
a hlavně lásce k hasičství. Vybrali si mě z množství adeptů, vždyť 
dobrovolných hasičů je v ČR více jak 300 000 a jsem přesvědčena, 
že  všichni,  kteří  vhodili  svůj  hlasovací  lístek  s  mým  jménem 
do volební  schránky,  si byli  vědomi, že dávají  svůj hlas ženě. 

Vaše členská základna SH ČMS roste. Co je na hasičství pro 
děti mládež tak atraktivní?

Určitě  široká  nabídka  možností  jak  se  zapojit  do  činnosti. 
Začínáme už s dětmi předškolního věku, říkáme jim Přípravka. 
Oslovovat děti  ještě v době, kdy nemají  vyhraněný zájem,  je 
rozhodně pro budoucnost velmi pozitivní. Jsou to naši miláčkové, 
kteří si už jako malí hledají své vzory mezi dobrovolnými hasiči. 
Starší děti a mládež (6 – 18 let) u nás nacházejí zajímavý svět 
techniky,  nekonečnou  škálu  volnočasových  aktivit  jako  jsou 
tábory, výlety, víkendovky, ale také sportovní vyžití. Ne každý 
má možnost  být  špičkovým  tenistou,  hokejistou  či  fotbalistou 
mnohdy  proto,  že  jeho  rodinné  a  zejména  finanční  zázemí 
není tak štědré. Být úspěšný v hasičském sportu naplňuje děti 
stejně, jako být úspěšný ve sportu jiném. Existuje ještě jeden 
fakt,  proč  členská  základna  mladých  hasičů  již  téměř  deset 
let stoupá. Naše kolektivy působí  i v malých obcích, kde jsou 
jiné zájmové kroužky ve velmi omezené míře nebo vůbec. Zde 
dobrovolní  hasiči  tvoří  určitou  „komunitu“,  hasičská  tradice 
se předává jako rodinný „poklad“ několika generací. 

Určitě ne všichni vaši členové se v budoucnu budou věnovat 
hasičství. Myslíte, že to, co se u vás naučí, mohou uplatnit 
i jinak?

U  této  věkové  kategorie  jsem o  tom přesvědčena. Nemyslím, 
že by v budoucnu úspěšný právník, medik, učitel či soustružník 
nějak  výrazně  uplatnil  ve  své  praxi  rozhazování  hadice  či 
běh  s  proudnicí,  ale  nevychováváme  děti  jen  s  cílem  aktivní 
práce u dobrovolných hasičů. Vštěpujeme jim zásady slušnosti, 
přátelství,  odpovědnosti  jeden  k  druhému  i  sami  k  sobě, 
zásady pomoci bližnímu v nouzi. Vzpomínám si na úryvek mého 
vystoupení k 35. výročí naší výchovné hry Plamen, které jsme 
oslavili  v  loňském roce, kde  jsem charakterizovala co pro mě 
znamená Plamen: P  jako pravda, protože ta vždycky vítězí, L 
jako  láska,  protože  jen  ta  je  neporazitelná,  A  jako  autorita, 
protože bez ní je práce s dětmi černým snem, M jako moudrost, 
protože  lidská  moudrost  je  tím  největším  bohatstvím  této 
planety,  E  jako  emoce,  protože  ty  vyjadřují  radost  i  smutek, 
N  jako nezávislost, protože  ta  je blízkou  sestrou demokracie. 
Věřím, že to samé znamená i pro většinu z našich svěřenců. To, 
že dokážeme děti zaujmout, efektivně vyplnit jejich volný čas, 
je devíza, kterou si s sebou ponesou celý život. 

Na našem zasedání jste zmínila i potíže s kvalifikací vedoucích, 
v souvislosti s přílivem nových členů. Uvítali byste spolupráci 
při vzdělávání vedoucích?

Máme rovněž propracovaný, léta odzkoušený systém vzdělávání, 
který  je  tomu  vašemu  podobný.  Potíže  nevidím  v  systémové 
práci, ale v množství našich vedoucích. Je jich více jak 4 000 
a protože náš systém je založen na periodickém vzdělávání, kdy 
každý  vedoucí  si  kvalifikaci musí  pravidelně  obnovovat,  je  to 
poměrně náročné. Spolupráci se nebráníme. Vaše i naše práce 
s dětmi je si velmi podobná, proto i znalosti vedoucích se veskrze 
prolínají.  Určité  vzdělávací  odlišení  přináší  naše  specifikace 
na oblast požární ochrany, ale to vidím spíše jako organizační 
problém, než globální odlišnost ve vzdělávání našich výchovných 
pracovníků. Určitě by  stálo za  to zamyslet  se nad konkrétním 
projektem vzájemné spolupráce v oblasti vzdělávání.

Stejně jako Pionýr je SH ČMS členem České rady dětí 
a mládeže. Jak hodnotíte spolupráci s Pionýrem, ale 
i s dalšími organizacemi pod touto „střechou“?

ČRDM je střechou mnoha dětských a mládežnických organizací. 
A my ji i jako střechu vnímáme. Střechu domu, který pod ní má 
své  nezávislé  a  osobité místnosti,  s  různou malbou  a  různým 
nábytkem.  Střecha  nás  kryje  před  deštěm,  větrem,  mrazem 
a  jinými  kalamitami,  ale  ona  každá  místnost  nám  dává  své 
soukromí,  svou  jedinečnost.  Jsme  otevřeným  sdružením 
a nebráníme se žádné bližší spolupráci. Je nesporným faktem, 
že  obsahová  náplň  výchovy  naší mladé  generace  je  rozsáhlá. 
Vzhledem k velikosti našeho sdružení je naší prioritou číslo jedna 
zajistit jeho vnitřní chod, z mého pohledu tedy chod úseku mládeže. 
Pokrytí  naší  základní  administrativní  agendy  není  jednoduché, 
vždyť obsáhnout více jak 4 000 základních mládežnických článků 
dá něco málo starostí. 

Co si myslíte, že by mělo 
být největší ambicí ČRDM 
v budoucích letech?

Aby  střecha  zůstala  střechou 
a  ubránila  se  ambicím  stát 
se celým domem. 

Připravili Martin Bělohlávek 
a Jakub Kořínek

Rozhovor Mozaiky

Monika Homolková-Němečková,

rozená Němečková, narozena 2. 7. 1973 v Městci Králové, 

absolventka  Technické  univerzity  v  Liberci  fakulty  textilní 
a pedagogické, 

vdaná od roku 2001, 1 dcera Valentýnka nar. v roce 2004, 

členka SH ČMS od roku 1979, vedoucí kolektivu mladých hasičů 
od roku 1988, od 2005 náměstkyně starosty SH ČMS

„Vaše i naše práce  s dětmi je si velmi podobná...“
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Se vznikem samostatného Pionýra v červnu 1968 jeho ustavující 
konference  schválila  i  nové  zákony  pionýrů,  oproštěné 
od ideologizujících formulací zákonů dřívější PO ČSM. 

Tehdejší  tisková  a  propagační  komise  České  rady  Pionýra 
dostala za úkol zahájit kampaň, která měla veřejnost seznámit 
se změnami v našem pionýrském hnutí. V lecčems se tehdejší 
situace  podobala  tomu,  co  už mnozí  pamatují  z  počátku  90. 
let:  nechuť  médií,  nedůvěra  části  veřejnosti,  preference 
obnoveného  Junáka.  Snahou  tehdejšího  vedení  Pionýra  proto 
byla i účinná propagace změn mezi dětmi a mladými lidmi. 

Těžko vzpomenout, kdo tehdy v komisi přišel na nápad vydat 
soubor pohlednic, určený nejširší veřejnosti. Vznikla samozřejmě 
debata, návrhy, že je třeba vyfotografovat ke každému zákonu 
kvalitní  snímky,  ale  zvítězil  nápad  oslovit  dětem  známého 
výtvarníka  a  pohlednice  připravit  kreslené.  Nějaký  z  těch, 
kteří  spolupracovali  s  dětskými  časopisy,  vypouštějícími 
slovo pionýr, kde se dalo, by se našel, ale ti nejlepší nějak 
neměli  čas,  jiní  pracovali  už  pro  „konkurenci“.  A  vznikl 
nápad: co oslovit už tehdy velmi oblíbeného Pavla Kantorka, 
kreslícího  často  zvířátka  i  různé  obludky  všude  tam,  kde 
mělo jít o správnou legraci.

Nápad  nakonec,  díky  tehdejšímu  předsedovi  Oldřichu 
Kryštofkovi, prošel i ve vedení ČRP, byť se někteří jeho členové 
poněkud ošívali, je-li právě taková propagace vhodná... 

Pavel  Kantorek  pionýrskou  „zakázku“  přijal  a  namaloval 
10  kreseb  k  10  zákonům  starších  pionýrů  (13  −  15  let).  Brát 
věci  s  humorem  je  vždy  ta  nejlepší  reakce  na  cokoliv,  jenže 
se srpnovou okupací v roce 1968 humoru rapidně ubylo. Kantorek 
sám záhy odcestoval na dlouho do Kanady a na jeho kresby padl 
stín.  Budoucí  normalizátoři  prosadili:  počkejme  s  tím  nějaký 
čas, jak to tu dopadne, aby nebyl průšvih... 

„Nějaký čas“ trval přes dvacet let. Loni se dokonce podařilo 
autora kontaktovat a získat jeho souhlas pro jejich publikování. 
Máte také pocit, že je dobře, že konečně vycházejí..?

Dvoustranu připravil Karel Krtička, předseda tiskové 
a propagační komise České rady Pionýra z let 1968-70

Příběh kreseb k zapomenutým zákonům Pionýra 1968 - 70



Zákony starších pionýrů 1968-70

1. Pionýr miluje svou vlast a dokazuje to činy.

2. Je dobrým kamarádem a umí se podřídit rozhodnutí kolektivu.

3. Pomáhá mladším a slabším a chrání ty, kterým se ubližuje.

4. Je slušný ke starším a váží si jich.

5. Je čestný, co slíbí, to splní.

6. Váží si práce své i jiných a chrání společný majetek.

8. Poznává a chrání přírodu.

9. Je přítelem dětí na celém světě.

10. Chrání čest svého oddílu a organizace.

Náš  současný Pionýr  zákony nemá, má  Ideály.  Samostatný Pionýr 
z  let 1968-70  je  stále  jedním z hlavních kořenů naší  současnosti. 
I  proto  stojí  za  to  připomenout  si  dnes  už  „dávné“  cíle  pionýrů 
a třeba je i porovnat s těmi současnými. I to, že někdejší pionýrské 
zákony  již  vyjadřovaly  základní  hodnoty  a  výchovné  cíle,  které 
na své platnosti a smyslu neztratily ani dnes.
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Prof. RNDr. Kantorek 
Ph.D., profesor fyzi-
kálních věd na Ryerson  
University v Torontu
Pavel Kantorek, fyzik a kres-
líř  (*1942)  vystudoval  fyziku 
na  Přírodovědecké  fakul-
tě  Masarykovy  univerzity 
v  Brně.  V  roce  1968  ještě 
před  ukončením  kandidatury 

v  Ústavu  přístrojové  techniky  ČSAV  odešel  do  Kanady. 
Tam se zpočátku živil hudbou, protože naštěstí vzdělání 
ve fyzice předcházela ostravská konzervatoř. 

V  současné  době  je  profesorem  fyzikálních  věd 
na Ryerson University v Torontu, kde se specializoval 
na  lékařskou  a  pak  i  nukleární  fyziku.  A  později 
se i zde prosadil jako karikaturista. Většina jeho vtipů 
je  ze  zvířecího,  lidského  či  politického  prostředí. 
Velice vtipně glosuje různé lidské vlastnosti a nešvary. 
Jeho  kreslené  vtipy  vycházejí  časopisecky  i  knižně 
v Kanadě, USA,  Švýcarsku, Německu,  Itálii  a po  roce 
1990 opět i v České republice. Kromě toho se autorsky 
podílel i na učebnicích (Fyzika pro 6. ročník ZŠ, Český 
jazyk  v  kostce:  pro  střední  školy,  Němčina  v  kostce 
pro  střední  školy:  gramatika)  a  vydal  několik  knížek 
(Žoužel a jiné povídky, Jak přežít doktora a další). 

Zdroje: čtk, www. seznam.cz



Měsíc probouzení a odhodlání
I tak by se dal nazvat leden v naší středoevropské kotlině. Máme za sebou – 
mnohdy obtížný – přechod z roku starého do nového, a tak to první probuzení 
může být provázeno nejrůznějšími pocity či stavy. Obvykle však máme 
i odhodlání – a předsevzetí, jak to či ono změníme, zlepšíme, dokážeme, 

naučíme se…, a kdovíco jsme si řekli a slíbili. Ano, probuďme se plni odhodlání, že rok 2008 bude 
jiný, lepší, a že tomu sami napomůžeme ze všech svých sil.
A zkusme co nejvíce toho našeho odhodlání předat i dětem, kterým věnujeme svůj čas a někdy jim nahrazu-
jeme tak trochu i rodiče. I děti jistě mají své sny a touhy, představy o tom, co jim nový rok přinese.
A je-li leden podle indiánských názvů měsícem sněhu, ať aspoň přinese radost z bílé nadílky. 

Hadži (scifiveta@quick.cz) 

Robin a Páťa – Vánoční bazar

Tržiště nápadů a zkušeností

Čeština je jazyk vtipný a také prý obtížný!
Dostal jsem nedávno zajímavý e-mail. Autor ho nazval Hrátky 
s jazykem aneb Čeština je vrozená vada. Vybírám z něj pár 
zajímavostí  jako  náměty  pro  hry  a  soutěže  v  pionýrských 
kolektivech, protože – více lidí, více ví! A vy můžete objevit 
nebo  i  sami  vytvořit  na dané náměty další  důkazy o  tom, 
že čeština je jazyk vtipný. 

Smrž pln skvrn zvlhl z mlh.
Tohle je třeba nejdelší věta složená pouze ze souhlásek. 
Naopak  všechny  samohlásky  najdete  poskládané 
i  v  učebnicovém  pořadí  ve  slovech  mateřídoušky 
a dvacetikoruny.

Víte,  co  je  palyndrom?  Je  to  věta,  kterou  lze  číst  z  obou 
stran.  Asi  nejznámější  je: Kobyla má malý bok.  Ale  jsou 
i další, například: Fešná paní volá: Má málo vína pán šéf? - 
nebo Sabina hrává na varhany bas.
A  ještě  další  zajímavost.  Dokážete  přečíst  „číslicový 
těsnopis“? Tady je jedna zpráva, která za to stojí: Pe3kovi 
bra3 spa3li, jak 8ahlí lo3, 3mající pos3břené pi100le, o5 
a o5 s3leli!
Kdybyste  sami  dokázali  nějaké  takové  zajímavosti  vytvořit, 
zkuste je poslat na naše mozaikové Tržiště. Rádi uveřejníme!

Angličtina kontra čeština
Angličtina  prý  má  asi  490  000  slov  a  dalších  300  000 
technických  výrazů.  Zjednodušená  angličtina,  tzv.  Basic 
English, kterou v roce 1930 sestavil Charles K. Ogden, vystačí 
s 850 slovy.

Rozvoj  počítačové  techniky  a  internetu  přináší  do  češtiny 
řadu  přejatých,  někdy  i  hovorově  zkomolených  anglických 
slov. Zkuste s dětmi hledat a sestavovat anglo-český slovníček 
s odpovídajícím výkladem. Uvidíte, že  i  takovéto „bádání“ 
může být zajímavým úkolem pro družinu i celý oddíl.

Povídejme si o znaku
Kdybych  se  teď mohl  zeptat  všech  oddíláků  a  instruktorů,  zda 
a jak si s pionýry povídali o novém znaku, asi bych moc příznivých 
odpovědí neslyšel. Já vím, hned po výročce byly Vánoce, pak zase 
konec roku, a s tím plno práce, akce, a kdo ví co ještě. Ostatně, 
později bude čas na to, aby se o znaku mluvilo.

Dovolte, abych vám oponoval, čili nesouhlasil! Čím dříve se jak 
děti,  tak  instruktoři  a  vedoucí,  ba  i  dospělí  přátelé  Pionýra, 
seznámí  s  novým  znakem  a  jeho  výkladem,  tím  lépe.  Vztah 
ke znaku je správné vytvářet přirozenou cestou, nikoliv nařízením 
o jeho nošení, nebo nějakým školením. 

Bude tedy správné, abychom o tom mezi sebou co nejvíce mluvili, 
nebo připravili pro děti poznávací soutěže, kvízy, aby se pokusily 
znak  samy  namalovat.  O  znaku  by  se  mělo  neformálně  mluvit 
na družinovkách i oddílovkách a hlavně bychom se měli připravit 
na to, že na jaře, až vyrazíme na první výpravy a výlety, nebo jen 
do ulic, půjdeme s odznakem Pionýra!

PS: A kdybyste náhodou sami nevěděli, co vyjadřuje nový znak 
Pionýra, tak vám to i zde připomeneme:

● Základní kruhová stylizace znázorňuje planetu Zemi a vyjadřuje 
demokratický  princip  rovnosti  a  práv  členů  Pionýra.  Ve  tvaru 
znaku je však vidět i stylizovaný list lípy.

● Vlaštovka  je  symbolem štěstí  a  jara, počátku nového života. 
Směr letu vzhůru znamená úsilí o naplnění Ideálů Pionýra, pokrok 
a poznávání. Připomíná ptačí let, hravost i lidský um a nápaditost. 
Zvýrazňuje,  že  pionýři  jsou  tvořiví,  bystří  a  odvážní.  Skládání 
papírových vlaštovek je tradiční hrou a soutěží.

●  Bílá  spolu  s  červenou  a  modrou  barvou  národní  trikolory 
zdůrazňuje myšlenku  vlastenectví  a  občanství.  Převažující  bílá 
symbolizuje pravdu, mír a naději. Oddílák Boubín
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Zahrejte si
Pro tentokrát půjde o hry, které si vymyslíte a vytvoříte sami. 
Bude to dobrý námět jak pro družiny, tak instruktory. Navíc 
můžete vyrábět hry, které se budou hodit pro získání nejen 
znalostí, ale i dovedností – a nejsou ke koupi! Zpracujete tak 
i  dostupný  materiál  a  dáte  dětem možnost  uplatnit  jejich 
talenty a zájmy.

Pro začátek vám dáme pár námětů.

Loto
Je to známá hra, která může mít nekonečně mnoho námětů. 
Například  je  tu  loto botanické. Na velké čtvrtce vytvoříme 
šest  až osm polí,  v  každém  je obrázek  (kresba,  fotografie) 
například stromů –  listnatých,  jehličnanů, cizokrajných atp. 
Na volných kartách jsou zase plody nebo listy těchto stromů. 
Karty jsou tak velké, že zakryjí pole na základní (velké) kartě.

Pro  techniky můžete  vytvořit  loto  z  obrázků  letadel  a  aut 
a  na  přikládaných  kartách  zase  budou  značky  nebo  typy 
letadel. Pro milovníky zvířat to budou třeba psí rasy a jejich 
názvy.  Mohou  však  být  i  lota  textová  s  hádankami,  názvy 
a obrázky knih. Jak vidíte, možností je mnoho.

Kvarteta 
Je  to  jedna  z  nejznámějších  karetních  her.  Základem  je 
obvykle 36 karet  s devíti  kvartety,  tedy po čtyřech  listech 
(nebo 40 s 10 kvartety). Náměty jsou různé a jistě některé 
znáte – zvířata, letadla, spisovatelé, rostliny atp.

Třeba kvarteto hub tvoří karty s obrázky hřibu, klouzku, bedly 
a ryzce. Pod každou houbou jsou tyto čtyři názvy uvedeny. 
Obdobně sestavíte i další kvarteta.

Hrají  nejméně  tři 
hráči, jimž se rozdají 
všechny  karty  a  oni 
si  je pak mezi  sebou 
vyměňují  tak,  aby 
získali  kvarteta.  Za-
číná  se  třeba  zleva, 
takže  první  soused 
rozdávajícího  vyzve 
kteréhokoli  spoluhrá-
če, aby mu dal kartu, 
která mu do kvarteta 
chybí  (např.  „Dej  mi 
bedlu!“). Pokud ji vy-
zvaný má, musí ji vy-
zývajícímu  odevzdat 
a  ten  požádá  dalšího  hráče. Má-li  opět  úspěch,  pokračuje. 
Když kartu nezíská, začíná si vybírat vyzvaný.

Když některý hráč kvarteto „udělá“, odloží je před sebe a má 
bod. Při hře je důležité sledovat a taktizovat podle toho, kdo 
co sbírá a odkládá.

Podle Hry pro jiskry a pionýry upravil Očko

Připínáček se ptá i připomíná
Přečetli  jste  si  prosincovou Mozaiku  se  zprávami  z  VI.  ●
výročního  zasedání  Pionýra?  Setkali  jste  se  s  delegáty, 
kteří byli přítomni? Pozvěte je k vám na „kus řeči“.

Nepodceňujte  píšťalky!  Při  výpravách,  ať  v  zimě nebo  ●
v  létě,  měl  by  každý  člen  oddílu  mít  s  sebou  silnou 
píšťalku. Její hlas je slyšet podle počasí i velmi daleko – 
a nepotřebuje baterii, jako mobil, jen vaše fouknutí.

Znovu  připomínáme:  Nezapomeňte  přikrmovat  ptáčky  ●
a  zvěř!  Vyrobte  i  nouzová  krmítka  z  PET-láhví.  Dbejte 
na správné druhy potravy.

Zimní výpravy využijte pro soutěže v kreslení „příběhů  ●
na  sněhu“.  Námětem  budou  stopy,  které  najdete 
a  pokusíte  se  podle  nich  určit,  zda  a  co  se  v  daném 
místě stalo. Zkuste odlévat stopy a založit nebo doplnit 
oddílovou sbírku.

Překontrolujte  si  uložené  věci,  zejména  vybavení  pro  ●
letní  činnost!  Špatně  ošetřené  stany mohou  plesnivět, 
nádobí rezavět, nářadí také potřebuje ošetření.

Uspořádejte soutěž sněhových staveb a soch, pokud bude  ●
u vás dostatek sněhu! Námět můžete zadat nebo nechat 
na fantazii dětí, s čím přijdou. Nezapomeňte však účast-
níkům  připomenout,  že  pořadatelem  jste  vy  –  pionýři! 
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Mikulášské školení
Dvě  desítky  zájemců  se  sjely  v  pátek  8.  prosince  2007  do  trutnovského Domu dětí  a mládeže,  aby  získaly 
kvalifikaci pro práci s dětmi. Věk absolventů se pohyboval mezi 13. – 17. rokem a program byl přizpůsoben právě jim.

Všechny přivítal Pepa Khol, zástupce ředitelky DDM a člen VV Královéhradecké krajské rady Pionýra. Přítomné seznámil s obsahem akce 
a stanovil jasná pravidla. Poté až do 21.30 probíhalo školení s podtextem „mediální hvězdy“. Účastníci si vyzkoušeli na vlastní kůži, jaké je 
vystoupit před posluchači a zaujmout je svým projevem. Na konci měli možnost shlédnout se natočené na kameru. To by jim mělo pomoci 
i při vystupování v oddíle, výkladu her, apod. Druhá část spíše noci, patřila pedagogice – psychologii. 

Čtyři zahraniční delegace (ruská, francouzská, italská a německá) se mezitím sešly 
v Golf Clubu Scorpions Valley,  kde mohl  začít  i  jejich  večer. Delegace získávají 
(někteří spíše ztrácejí) body ve vědomostní soutěži týkající se golfu. Ti s nejvyšším 
ziskem bodů – Němci mají jako první nárok vyzkoušet si trutnovský „grín“ v soutěži 
„Cross Golf“. Trutnov už halí černočerná tma, jen občas nějaká hvězdička posvítí 
na jamkoviště, nebo jim pomůže najít zatoulaný míček. Po chvíli má většina golfistů 
boty úplně „durch und durch“, jak poznamenali Němci, ale hraje se do roztrhání 
těla... nebo snad ztráty míčku...

Sobotní  ráno  je  ve  znamení  dalších  částí  školení.  Pepa  velice  zaujme  svým 
výkladem „pepsy“ (pedagogika – psychologie) v praxi a tak mají do oběda účastníci 
co vstřebávat. 

Po  obědě  jsou  na  pořadu  peníze.  V  praktické  části  školení  obdrží  účastníci 
vyúčtovanou akci, ve které mají najít chybné údaje.

Předposlední  část  školení  –  propagace  a  život  v  oddíle  má  na  starosti  Smíšek. 
Diskutuje  se  o  tom,  jak  by měl  vypadat  správný  oddíl  a  co  vše  je  potřeba  pro 
to udělat. Školení končí praktickou částí. Každý z účastníků si připravuje hru pro ostatní, kterou musí vysvětlit, uvést pravidla a celou ji 
i šéfovat. Hra je pak rozebrána a účastníci hledají chyby, které vedoucí při prezentaci udělali. 

Školení končí v odpoledních hodinách, kdy se všichni rozjíždí do svých domovů.
Za KOP KHK „riv“ – nestranný pozorovatel

Sami o sobě
Trutnov

Oslava Vánoc s nečekaným dobrodružstvím
Letos jsme si řekli, že by bylo hezké oslavit vánoční svátky s dalšími 
dvěma oddíly z naší PS. A tak naše oddíly Hunkpapa, Itešiča a Sluníčko – 
dohromady asi pětatřicet lidí – se utábořily v klubovně na celý víkend. 
Děti,  rozdělené  do  čtyř  družstev,  se  od  prvních  okamžiků  potýkaly  s  nejrůznějšími 
úkoly  a  soutěžemi.  Abychom  si  náležitě  užili  vánoční  nálady,  bylo  třeba  vyzdobit 
klubovnu řetězy a stromečkem. I na tabuli děti nakreslily spoustu pěkných obrázků. 
Práce nám šla od ruky a tak nám před jídlem zbyla akorát hodinka na vybíjenou před 
klubovnou. I když byl prosinec, bylo krásné slunečné počasí. Odpoledne proběhly další 
hry a soutěže – překážkový běh, skok do výšky, želvičky atd. 

Abychom zpříjemnili Vánoce i zvířátkům, šli jsme jim zazpívat koledy a nadělit pár jablek 
a mrkví do lesa za sídlištěm, kde máme klubovnu. Pověsili jsme dobroty na stromek, udělali 
jsme kolem něj kruh, chytli se za ruce a zazpívali Nesem vám noviny. Výlet do lesa za tmy 
byl pro některé děti zážitkem, ale velké dobrodružství nás teprve čekalo. 

Při  návratu  do  klubovny  děti  zpozorovaly  kouř  stoupající  z  kontejneru.  Sandy  hned 
zavolal na 112 a ohlásil to. Šli jsme o kus dál a za rohem jsme uviděli další kontejner už 
v plamenech. Zatímco dámská část vedoucích odvedla děti do bezpečné vzdálenosti, 
Sandy, Bobo a Tatanka se vrhli zachraňovat, co se dalo. Odtáhli okolo stojící 
kontejnery, aby předešli ještě větším škodám. Za chvíli přijelo 
hasičské  auto  i  policie.  Děti  s  obdivem  sledovaly  zásah 
hasičů a spolu s námi vedoucími se divily kdo mohl něco 
takového udělat a proč. Podle policie  se  stala městu 
škoda  za  zhruba  20  000 Kč.  Když  už  nehrozilo  žádné 
nebezpečí,  hasiči  svolili,  abychom  se  vyfotili  před 
hasičským autem. 

Nezapomněli  jsme  ale,  proč  jsme  se  sešli.  Po  návratu 
do  klubovny  jsme  pouštěli  lodičky  ze  skořápek  ořechů 
a  protože  se  držely  pěkně  pohromadě,  budou  si  naše 
oddíly  blízké  i  příští  rok.  Také  jsme  odlévali  cín  (místo 
olova),  prskali  prskavkami,  zpívali  koledy,  jedli  cukroví 
a  rozdávali  dárky.  Večer  jsme  ukončili  přáním,  abychom 
se mohli sejít u vánočního stromku i příští rok, aby se tahle 
akce stala tradicí.

Jana Krotilová, PS Chomutov

Chomutov

Turnaj v ringu
V  sobotu  1.  12.  2007  pořádala  pionýrská 
skupina  Dr.  Mirko  Očadlíka  Holešov  již  16. 
ročník  „Turnaje  v  ringu“  v  SVČ  Všetuly.  Sešli 
se zde  účastníci z TOM Medvědí stopy, Pawnee 
z Bystřice pod Hostýnem a pionýři z Holešova. 
Rozdělili  jsme  se  na  osm  skupin  a  mladší 
a starší. Rozlosovali jsme pořadí a už se hrálo. 
Zápasy byly vyrovnané, a nakonec jsme zvítězili 
v mladší kategorii a ve starší kategorii zvítězili 
Pawnee z Bystřice.

Dagmar Ježková, PS Holešov

HolešovVšetuly
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Trutnov Úspěšní karatisté
Od  loňského  školního  roku  patří 
k PS Pionýr Hrádek i oddíl Karate. 
Pracuje již osmnáct let. Má docela 
pěkné výsledky své práce i úspěchy 
v  rámci  krajského  působení. 
Vedoucí  pochopili,  že  v  Pionýru 
mohou dostávat finance na závody, 
vedení  skupiny  se  o  ně  stará. 
Jako  odměna  je  pro  nás  radost, 
když přijedou ze závodů s poháry 
a medailemi. V listopadu 2007 byl 
nejúspěšnější Vašek Třeška, který 
mimo karate ještě hraje fotbal. 

Vánoční zpívání 
koled 
Již  druhým  rokem  se  zapojilo  město  Hrádek  do  zpívání 
koled. Letos společně s dalšími devíti městy Plzeňského kraje. Ve středu 
12. 12. 2007 probíhal doprovodný program před Domem kultury. Byla 
to  staročeská  zabijačka  spojená  s  prodejem.  Kulturní  program  žáků 
základní  a  mateřské  školy,  jarmark  dětských  výrobků  obč.  sdružení 
Pionýr a NĚ-HA. Vánoční náladu podpořilo vystoupení Hrádecké kapely 
s pásmem koled.  Dvě koledy „Nesem vám noviny“ a „Narodil se Kristus 
pán“  zazpívalo  432  hrádečáků.  Zpěv  byl  přenášen  v  přímém  přenosu 
Českým rozhlasem Plzeň do všech zúčastněných měst. Celá akce bude 
zapsána do České knihy rekordů. 

Vlasta Vasková, Pionýr Hrádek

Galerie osobních výročí
Všechno nejlepší!
V prosinci  tento přehled v Mozaice chyběl  –  jediného silvestrovského 
oslavence  (tedy  oslavenkyni)  jsme  si  nechali  na  leden.  Je  tak  hezky 
vidět, že 31. 12. a 1. 1. se neslaví jen odchod starého roku a příchod 
nového, ale také pionýrské narozeniny.

31. 12. oslavila Marie Knödlová z PS Holešov (Plzeňská KOP) 55. narozeniny; ●
1. 1. slaví Vladimír Farský z 202. PS Boskovice (Jihomoravská KOP)  ●
50. narozeniny;
13. 1. slaví Jitka Valouchová z  IV. PS Šumperk (Olomoucká KOP)  ●
50. narozeniny;
20. 1. slaví Jaroslav Škop z PS Přátelství (Královéhradecká KOP)  ●
50. narozeniny;
28. 1. slaví Ludmila Kršková z PS Osmička Most (Ústecká KOP)  ●
50. narozeniny;
31. 1. slaví Mgr. Zdeněk Drábek z 84. PS F. Hercoka (Jihomoravská  ●
KOP) 60. narozeniny

Stejně jako v celé Mozaice Pionýra, která je otevřená vašim námětům, 
i zde se mohou objevit vaše příspěvky. Víte-li o někom, komu byste chtěli 
popřát k narozeninám, pošlete nám s předstihem základní informaci (viz 
uvedený přehled) a o jeho výročí se dozvědí všichni naši čtenáři. 

Sedmikvítek na Vysočině 
Už  začátkem  listopadu  uspořádala  PS  Kamarádi  cest 
Okříšky Sedmikvítek ve výtvarné a rukodělné činnosti, 
hudbě a zpěvu a závěr patřil tanci. Letos se okříšská 
sokolovna zaplnila dětmi z kraje Vysočina, soutěžícími 
v  tanci,  hudbě  a  výtvarné  a  rukodělné  činnosti, 
Soutěžily děti  z okolních vesnic, ale  také ze Znojma, 
Jaroměřic  nad  Rokytnou,  z  Rouchovan,  Rokytnice 
i z Brna. Zúčastnilo se jich na 600. 

Akce  začala  pátečním  odpolednem  soutěží  v  oboru 
hudba.  Po  ní  byla  slavnostně  otevřena  výstava 
výtvarných  a  rukodělných  prací.  Závěr  prvního  dne 
obstaral slavnostní ohňostroj. 

V sobotu ožila sokolovna již dopoledne při prostorových 
zkouškách  tanečníků.  Soutěž  byla  zahájena 
v odpoledních hodinách a po náročném dni se všichni 
odreagovali na dětské diskotéce. 

V  neděli  Sedmikvítek  vyvrcholil  galakoncertem, 
na  kterém  se  předvedli  ti  nejlepší  ze  všech 
soutěžících.  Odpoledne  byla  předána  ocenění 
ve  všech  soutěžních  oborech.  K  nejlepším  patřili 
v tanci soubory Okřešánek, TS Dancestep z Jaroměřic 
nad Rokytnou a Motus z Třebíče. 

Závěrečnou tečkou bylo filmové představení věnované 
všem soutěžícím a návštěvníkům. 

Letos  po  dlouhé  době  soutěžily  i  děti  z  mateřské 
školy.  Staly  se  velkými  konkurenty  pro  známé  tváře 
z  předešlých  kol  vysočinských  Sedmikvítků.  Jejich 
výkony sledovalo téměř 600 diváků. 

Členové  odborných  porot  se  shodli  na  tom, 
že  Sedmikvítek  dosahuje  čím  dál  vyšší  úrovně 
soutěžících,  ale  hlavně  kvality  organizace  celé  akce. 
Přehlídku  podpořili  finančními  prostředky  sponzoři 
Městys Okříšky a Kraj Vysočina. 

Kamarádi cest, Pionýr Vysočina

HolešovVšetuly

Mnohaletý život pionýrských oddílů a skupin je známkou jejich 
kvality a důvodem k jejich hrdosti. O některých se ví, ale o všech 
určitě ne! Některé existují i desítky let, i když se měnili jejich 
vedoucí, místa kluboven, někdy i názvy a označení a stojí proto 
za  to  seznámit  se  i  s  jejich  historií,  tradicemi,  osobnostmi, 
názory i zkušenostmi. V Mozaice jsme pro ně vyhradili stránku 
Pionýrské osudy. Patříte-li k takovým, napište nám o své historii, 

současnosti  i  o  lidech,  kteří  vašim  oddílem  či  skupinou  prošli 
a zasloužili se o ně. 

Uvítáme  i  nějaké  dokumenty  (stačí  kopie)  –  zakládací  listiny, 
první  stránky  kronik,  fotografie  ze  začátků  i  ze  současnosti. 
O  tom,  jak  to  bylo  u  vás,  nám  můžete  posílat  své  příspěvky 
poštou, e-mailem a třeba je dodat i osobně. 

Hrádek

Okříšky

Nic dobrého by nemělo být zapomenuto!



20 pionýrské weby

 
 
 
 
Hlavní náplní naší činnosti je práce s dětmi, ale 
základním předpokladem toho je, abychom nějaké děti 
vůbec měli. Je důležité, aby lidé věděli, co jsme zač, 
co děláme a proč to děláme, a díky tomu nám svěřili 
své dítě, nebo nám třeba pomohli sponzorským darem či 
výpomocí. Formy naší prezentace a propagace jsou různé a mnohdy i velice nákladné. Existuje 
však moderní forma prezentace a propagace, kterou využívá většina organizací a firem a která 
oslovuje převážně mladou generaci. Jde o prezentaci pomocí internetu – webové stránky, které 
se dají využít ke každodenní činnosti, k propagaci oddílu a akcí, informování veřejnosti o tom, 
co děláme, a dokonce i pro vnitřní potřebu skupiny, oddílu či klubu.

Webové stránky:
Dobrý a levný způsob propagace

 
 
 
To  je  také  jedním  z  důvodů,  proč  Česká  rada  Pionýra  rozhodla  o  zřízení  tzv.  dedikovaného  serveru,  který  zaručuje 
organizačním jednotkám sdružení možnost mít vlastní adresu a prostor na internetu. Vše je zadarmo a s nadstandardními 
možnostmi. Pro každou PS je povoleno až 500 MB místa pro vlastní prezentaci (což nenabízí často ani placený hosting), 
vlastní doména a tedy adresa třetího řádu pod doménou pionyr.cz (ve formátu vasedomena.pionyr.cz), případně i databáze, 
e-mailové schránky či konference. Na tomto serveru jsou umístěny hlavní stránky Pionýra (pionyr.cz), pionýrský Servis 
(servis.pionyr.cz) a všechny ostatní prezentace Pionýra. Možnost mít vlastní prezentace na čistě „pionýrském“ serveru 
je dána každé organizační jednotce sdružení (tedy i každé skupině nebo oddílu). V současnosti tuto možnost využívá 12 
krajských organizací Pionýra, 67 pionýrských skupin a 3 oddíly.

Co je dedikovaný server?

 
 
 
Bohužel  i přes to, že tato možnost zde existuje a je snadno dostupná, mnoho pionýrských skupin (oddílů) o ni nejeví 
zájem. Možná proto, že o ní neví. Část skupin má stránky na hostingu, který nenabízí databázi, skýtá prostor pouhých 10 
MB a obsahuje reklamy. Jiné by vlastní webové stránky chtěly, ale nemají nikoho, kdo by jim je udělal.

Nezájem nebo neschopnost?

 
 
 
Jelikož byl podobný problém i v některých krajích, a protože jednotná prezentace stejných organizačních jednotek má smysl, 
vznikl projekt jednotných stránek KOP, kdy každá krajská organizace Pionýra, která si požádala, dostala jednotnou šablonu 
(s barvami a logem dle kraje) stránek, napojenou na Servis Pionýra (možnost vkládat články, akce a aktuality přes Servis), 
databázi skupin (shodnou s informace na pionyr.cz) a táborů (shodnou s tábory na stránkách dobrytabor.cz) na doméně třetího 
řádu konkretnikraj.pionyr.cz. Tuto možnost nyní využívá 11 KOP. Některé plně, jiné ji zatím testují. Některé KOP mají vlastní 
kvalitní prezentaci, a tak o této možnosti neuvažují, další ale mají webové stránky velice nekvalitní a zastaralé (a hlavně 
neaktualizované), a přesto této možnosti nevyužily.

Projekt jednotných krajských stránek se setkal s pozitivním ohlasem a je tedy v plánu vytvořit podobný projekt pro pionýrské 
skupiny. Hlavně pro ty, které nemají možnosti si vlastními silami webovou prezentaci vytvořit.

Projekt stránek KOP a PS

Současný počet webových prezentací si vyžádal znovu informovat o možnosti mít vlastní doménu třetího řádu 
a bezplatný hosting na  serveru Pionýra. Více  informací  naleznete na  internetové adrese webmaster.pionyr.cz. 
Chceme zde také informovat o možnosti budoucího vytvoření základní šablony pro PS, které nemají možnost si 
vytvořit vlastní webovou prezentaci. Uvítáme samozřejmě vaše názory, kladné i záporné, nápady, návrhy apod. 
na adrese domeny@pionyr.cz. Více se o informačních technologiích (tedy i webech) dostupných v našem sdružení 
dozvíte i v prezentaci, která byla uvedena na VI. výročním zasedání Pionýra. Tuto prezentaci naleznete na Servisu 
Pionýra v sekci ke stažení (6. výroční zasedání Pionýra - Prezentace).

Ať se nám to líbí nebo ne, internet je prostor, kde se lze zadarmo propagovat, a kdo ho nevyužívá, je 
zkrátka pozadu…

Miroslav Jungwirth, správce domén Pionýra



Organizace:
1. DDM Teplická, Děčín ... Tolštejnské panství
2. PS Holešov ... Ukrajina
3.  ZŠ  a  MŠ  Kosmonautů,  Děčín  ...  Tak  tohle  jídlo  nám 
chutná

Nominace na ocenění Modrý slon - film:
Námořní akademie ... PS Pohoda Jaroměř
Bambiriádní Královská cesta ... PC Praha 10
Ničemu Nevěřte ... Studentská TV ŠTOS, Gymnázium Děčín

Clona – film:
Zvláštní  cena  poroty  ...  Putování  starým  Řeckem  –  PS 
M. Očadlíka, Holešov

Cena za kameru ... Václav Košař, Pionýr Hrádek u Rokycan
Čestné uznání ... PS Ivanovice na Hané

Věková 
kategorie  Autor – autorka, umístění Název snímku, série Kategorie 

snímku Organizace*

M 1. Daniel Cigánek Indiáni C + P JmKOP

2. Radek Masár V zajetí mraků C + P SŠ Řemesel a služeb, Děčín

3. Inka Fenigbauerová Červánky C + P SŠ Řemesel a služeb, Děčín

1. Inka Fenigbauerová Úsvit O + H SŠ Řemesel a služeb, Děčín

2. Nikola Hrdá Zrcadlo O + H

3. Tereza Kuželková Na vodě O + H

1. Inka Fenigbauerová Nikola R

2. Monika Kekelová Sama sebou R

3. Monika Kekelová Zklamaná R

S 1. Luděk Trunečka Sněhurka O PS Vysočina, Svitavy

2. Kristýna Šimůnková Hádě O

3. Luděk Trunečka Světlomalba O

1. Michala Šlechtová Hodiny Internet

2. Jakub Trnčák Správce parku PS Kopřivnice

3. Tonda Pátek - Karbous Zásada

Výsledky

* Poznámka: Pokud u autorů a jejich snímků není uvedena organizace, jde o neorganizované účastníky.

Sedmikvítek

Pionýrský Sedmikvítek – Clona – foto, film, video

Pořadateli a organizátory finále Clony 2007, otevřené soutěže 
Pionýrského sedmikvítku, byli PS Veselí medvědi z Prahy 
a DDM Děčín. 
Odborná  porota  hodnotila  zaslané  snímky,  filmy  a  videonahrávky  v  několika 
věkových a tématických kategoriích. Podle věku to byla kategorie do 15 let (D), 
16 – 20 let (M), 21 – 26 let (S) a nad 26 let (O) a kategorie Organizace.

Kategorie témat obsahovaly Cestování (C), Humor (H), Přírodu a životní prostředí 
(P), Portrét (R), Táborový život (T) a Ostatní (O). 

Vybrané a oceněné práce byly vystaveny nebo promítnuty při závěrečném finále 
v Děčíně, ty nejlepší postupně budeme zveřejňovat i na stránkách Mozaiky.
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Co, proč a jak

pro oddílové vedoucí22

Začínáš vést oddíl? A znáš už odpověď na otázku:

Proč děti nejsou stejné aneb o věkových zvlášnostech
Dětství je velice náročnou a složitou etapou lidského života. I ty určitě 
rád vzpomínáš na svá dětská léta, zvláště pokud probíhala v harmonické, 

fungující rodině, bez nějakých vážných zdravotních 
problémů a handicapů. V pozici vedoucího oddílu plníš úlohu 
vychovatele, který může výrazně ovlivnit dětskou osobnost, 
pokud ovšem dokážeš respektovat určité zákonitosti. 
Každá etapa duševního a fyzického rozvoje dítěte má svá 
specifika a ta bys měl dobře znát. Zbaví tě nereálných 
očekávání i zbytečných zklamání. Poctivě připravená hra, 
soutěž i jakákoliv jiná činnost nemusí někdy zabrat nikoliv 
pro nezájem dětí, ale protože objektivně uspět nemohla. 
Důvodem jsou věkové zvláštnosti dětí. Pro jejich přiblížení 
si je rozdělme do tří věkových skupin, v nichž se odehrávají 
charakteristické vývojové změny všech jedinců (samozřejmě 
s výkyvy plus minus).
 
7 – 9 let
Fyzický  vývoj  probíhá  klidně  a  stejnoměrně.  Kostra  se  však  stále  nachází 
ve stádiu formování. V tomto období je potřeba věnovat zvýšenou pozornost 
správnému držení těla. Rozvíjí se tzv. „jemná motorika“. Schopnost jemného 
a  přesného  pohybu  prstů  a  ruky  není  ještě  dovršena.  Děti  tohoto  věku 
se  vyznačují  velkou  pohyblivostí.  Neodhadnou  vlastní  možnosti  a  mnohdy 
se  snažit  přepínat  síly.  V  oddíle  je  nutné  zařazovat  vhodné  pohybové  hry, 

správně volit  jejich časové  rozpětí. Rozvoji motoriky pomáhá např.  i  uzlování.  Jednotlivé činnosti by  se měly poměrně  rychle 
střídat, protože děti tohoto věku se na jednu věc dokážou soustředit maximálně 10 – 15 minut. Rychle se mění i jejich nálady. 
V učení převládá mechanická paměť. Děti tohoto věku sice uznávají autority, ale uvědomělá kázeň je nulová. V jejich jednání 
převládají emoce, projevuje se nedostatek vůle (třeba i pláč) při překonávání překážek, což bez potřebného povzbuzování může 
vést až ke ztrátě důvěry ve vlastní schopnosti. 

9 – 12 let
Nesouměrný růst těla (samá ruka, samá noha) způsobuje určité narušení koordinace pohybu. Svou neobratnost si děti v tomto věku 
uvědomují. Snaží se ji buď maskovat, nebo se vyhýbají činnostem vyžadujícím obratnost. Přetrvává sklon k přeceňování vlastních 
sil a možností. Děti  tohoto věku zaujímají první kritické postoje k autoritám. Touží po uplatnění  svého JÁ. Vztahy mezi kluky 
a děvčaty jsou poměrně vyostřené. Vznikají první vážnější kamarádství. Většina 9 – 12letých chce volný čas trávit se svými 
vrstevníky  a  společně  něco  zajímavého  prožívat.  Začínají  se  vyhraňovat  zájmy,  určitá  „specializovaná“  činnost  se  stává 
trvalejší.

12 – 14 let
Prudký tělesný růst pokračuje. Fyzická síla (hlavně u chlapců) však převyšuje psychiku, 
která  „zaostává“.  Pozornost  je  poměrně  trvalá.  Projevuje  se  zájem  především 
o kolektivní sporty a hry. Zájmy se dále diferencují. Děti v tomto věku začínají 
chápat, co to jsou morálně volní vlastnosti. Projevuje se u nich určitá nejistota 
z  okolního  světa,  maskovaná  suverénním,  vyzývavým  vystupováním, 
zejména ve vztahu k dospělým. Snaží se jim přesto vyrovnat, ne vždy 
však v kladném slova smyslu. 

Odmítají  snášet  pokusy  vedoucí  k  potlačování  jejich 
vlastní  osobnosti.  Citliví  jsou  k  jakémukoliv  projevu 
nespravedlivosti. Často mívají sklony k radikalismu. 
Přitom  sami  k  sobě  příliš  kritičtí  nejsou. 
Paměťový rozsah roste, jsou schopni uvažovat 
logicky. 

Myšlení  zejména  nejstarších  školáků  se  už 
příliš neliší od dospělých, ale v úsudcích jim 
chybí životní zkušenost. Začíná se projevovat 
touha po osamostatnění. Hledají svoje místo 
ve  světě,  který  „řídí“  dospělí,  avšak  stále 
ještě  nechtějí  „brát  život  vážně“,  spíše 
dávají přednost recesi.

Tolik  pouze  stručný  výčet  hlavních  rysů 
jednotlivých  věkových  kategorií,  zásadních 
pro to, abys je jako oddílový vedoucí nejen 
znal, ale ve své činnosti  je především plně 
respektoval.  Mirek Jalovecký

Odpověz si:
1. Proč je nutné u nejmladších dětí (7 – 9 let) střídat jednotlivé činnosti v poměrně krátkých časových intervalech? 2. Jaký druh pohybových her nemůžeš zařazovat do programu pro tuto věkovou kategorii a proč?

3. Co uděláš pro to, aby se vztahy mezi  9 – 12letými děvčaty a kluky v oddíle zbytečně nevyostřovaly?
4. Můžeš s 12 – 14letými skutečně jednat jako se sobě rovnými partnery?5. Které činnosti lze považovat za přijatelnou recesi a kdy už rozhodně o recesi nejde? 

6. A co je to vlastně „recese“?



Pásové značení
Pásové  turistické  značky,  kterými  jsou 
značeny  cesty,  jsou  čtvercové  o  straně 
deset  centimetrů.  Mezi  dvěma  bílými 
pruhy  je  červený,  modrý,  zelený  nebo 
žlutý  pruh.  Značky  se  umisťují  (nebo 
malují)  na  stromy,  sloupy,  patníky, 
kameny,  skály,  ploty  apod.  Mění-li 
se směr, používají se jednoduché pásové 
šipky.  Odkloněním  šipky  od  vodorovné 
polohy  na  svislém  objektu  bývá 
naznačeno  stoupání  nebo  klesání  cesty.

Místní značení
Pro místní značení se používají čtvercové 
značky  složené  ze  dvou  trojúhelníků, 
z  nichž  horní  je  barevný,  spodní  bílý. 
Značka  pro  ukončení  značené  trasy 
se umisťuje na konci každé trasy přivrácená 
ke směru, odkud tato trasa nebo odbočka 
přichází. Tato značka je rovněž čtvercová, 
se širokým bílým rámečkem, uprostřed je 
malý barevný čtverec.

Odbočky
V  některých  místech  značených  tras 
se můžeme setkat s tzv. odbočkami. Může 
jít  například  o  odbočku  ke  studánce, 
k naučné stezce, k vrcholu nebo vyhlídce, 
ke cvičným skalám, k jeskyni, vodopádu, 
chráněnému  stromu,  ke  hradu  či  jeho 
zřícenině.  Je  na  vedoucím  a  časových 
možnostech  programu,  zda  s  oddílem 
na  chvíli  opustí  hlavní  trasu  a  odbočky 
využije.  Chce  to  čas  navíc  a  pokud 
víš,  že  už  tak  trochu  nestíháte,  tak 
rozhodně  odbočku  vynech,  byť  by  byla 
sebelákavější.

Směrníky
Součástí  značení  turistických  cest 
jsou  ještě  tzv.  „směrníky“.  Jsou  to 
v  podstatě  orientační  tabule  s  texty 
a  značkami  jednotlivých  cest.  V  textu 
je  uveden  nejbližší  (případně  konečný) 
cíl  značené  trasy  s  udáním  vzdálenosti 
v kilometrech. 

Když značení zmizí...
Na  značení  se  můžeš  zpravidla 
spolehnout,  i  když  nelze  vyloučit, 
že  na  trase  někdy  může  „zmizet“. 
Turistické  značky  sice  podléhají 
určité  ochraně  –  jejich poškozování  je 
přestupkem – jenomže to nelze uhlídat. 
Stačí například, aby traktor při polních 
pracích vyvrátil kůl v poli  se značkou, 
soukromý  majitel  ji  při  údržbě 
plotu  zakryl  novým  nátěrem,  nebo 
ochránil  svůj majetek  zákazem vstupu 
na soukromé cesty a pozemky. A to by 
měl  být  jediný  důvod  pro  částečnou 
improvizaci  (při  které  pomůže 
turistická mapa), spíše však pro přesný 
odhad,  kde  se  právě  nacházíš,  v  jaké 
vzdálenosti  asi  může  následovat  další 
značka  a  v  jakém  orientačním  bodu 
podle  mapy  značená  cesta  pokračuje. 
Značky by neměly být od sebe ve větší 
vzdálenosti než několik desítek metrů, 
v nepřehledném terénu se dokonce při 
značení dodržuje pravidlo, aby z jedné 
(poslední)  spatřené  značky  bylo  vidět 
na další, navazující. Mirek 

Abeceda výprav
Téma páté

Jak na CETEH (5) – Pozor na kazisvěty...
Sebelépe vytvořenou dlouhodobou hru na to mezi dětmi nejlákavější téma může „zbourat“ nejedno nedopatření, nepochopení, 
někdy i přehnaný smysl pro recesi. Shrňme si tentokrát ve zkratce, co všechno může naše herní úsilí pokazit...

Nejčastěji to je snaha zaplnit letní tábor dětmi „na inzerát“ mimo oddíly a skupiny. Nezřídka nereagují na celoroční motivované 
hry prostě proto, že „nejsou jejich“. Nebyly u předchozích etap, neměly šanci průběh hry nějak ovlivnit. Jsou jako diváci, kteří 
přijdou až na závěr filmového představení. Jistě je lze seznámit s hlavním motivem, s tím, co bylo, ale nejlépe se zapojí, mají-li 
už v přípravném období tábora možnost účastnit se některých etap. Osvědčily se např. skupinové srazy koncem školního roku, 
kde se ve stručnosti vlastně připomenou nebo zopakují nejdůležitější momenty naší „velké hry“. 

Nebezpečí je  i tam, kde se v průběhu hry během roku nebo na táboře objeví skupinka „nováčků“ – kamarádů, kteří přišli 
odjinud (a je jedno, zda z jiného oddílu, sdružení, či třeba z ulice). V takové partě již obvykle existují pevné kamarádské vazby 
a vztahy a pokud její členové (zejména ti starší) hru nepřijmou, hrozí nebezpečí opozice až ignorace. Zkušený vedoucí jistě 
dovede odhadnout, jak partu plně začlenit, třeba tak, že získá osobní vliv na její nejdůležitější členy a mluvčí. 

Dospívající a často i začínající instruktoři mívají tendenci si dlouhodobé a táborové hry zpestřit různými legráckami a recesemi. 
Smůla je, když to, co tvůrci hry považují za vážné a výchovně potřebné, třeba i nechtě naši pomocníci zesměšní, otočí smysl 
a cíle hry  do „legrace“. Oni sami se mohou dobře pobavit, ale týmu tvůrců se mohou ježit vlasy hrůzou a hlavně – svěřené děti 
ztrácejí přehled, o co vlastně jde, o čem ta hra je, co je pro ně důležité a co jen zábava... Jediná rada může být: důkladně 
si to na nějaké poradě vedení vysvětlit. A když si někdo poradit nechce dát, pak i zvážit, je-li jeho role v oddíle, na táboře 
i ve hře samotné skutečně nezastupitelná.  Krtek

O cestách značených i „vlastních“
V naší zemi máme hustou síť značených turistických cest. Ve  městech a obcích 
bývá dokonce u nádraží či autobusových zastávek jejich „výchoziště“. Oficiální 
trasy jsou vyzkoušené, vytyčují je odborníci, značkáři Klubu českých turistů. 
Chodit s oddílem po značených cestách není nic podřadného. Vydat se s dětmi 
do neznáma není projev hrdinství a odvahy, nýbrž neodpovědnost a hazard. 
Pokud postrádáš dokonalou místní znalost a krátce před oddílovou výpravou 
sis trasu sám „neprošlápl“, tak nic takového raději nepodnikej.

abeceda výprav 23

Pochodové značky
Základní  pochodovou  značkou  je  šipka, 
jejíž hrot ukazuje směr pochodu. Pokud má 
být  přesun  urychlen,  umístíme  2  –  3  šipky 
za  sebou. Sdělení „tudy nechoď“  je značka 
ve  tvaru  písmene  „X“.  Na  ukrytou  zprávu, 
dopis s úkolem, upozorňuje značka ve tvaru 
čtverce se šipkou. 
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Z Ústředí Pionýra
Přejeme všem pionýrům spoustu štěs- ●
tí, úspěchů a pohody v roce 2008.

Nevelkou  partu  pracovníků  ústře- ●
dí  posílila  sympatická  Zuzana.  Jako 
asistentka převezme spoustu důleži-
tých technických a administrativních 
prací, při nichž v posledním více než 
roce  museli  zaskakovat  lidé,  kteří 
měli na starost něco úplně jiného. 

Tiskařský  šotek  se  bohužel  vloudil  ●
i  na  stránky  oblíbeného  pionýrského 
skládacího  kalendáře.  Vymazal  pře-
stupný 29. únor a přidal 31. duben. Po-
kud nešlo o šotka, věřte, že pachatel 
si vyslechl nejedno ostré odsouzení... 
Každopádně se omlouváme i za něj.

Konec minulého roku znamenal, že si  ●
většina  pracovníků  ústředí  vybírala 
velké  zbytky  dovolených  na  zota-
venou,  které  během  roku  nestihli. 
A  tak  náš  šéf  Martin  byl  přistižen, 
jak chodí pro poštu, rozlepuje obál-
ky a třídí dopisy.

Na  přelomu  roku  se  po  výpad- ●
ku  elektřiny  v  našem  sídle  poně-
kud  rozhasila  počítačová  síť.  Její 
správce Anštajn se sice pustil včas 
do díla, ale přesto se stalo, že ně-
komu nepřišly i důležité e-mailové 
zprávy  a  do  zemí  českých, morav-
ských a slezských zase některé dů-
ležité informace neodešly včas. 

V den usilovného dokončování tohoto  ●
čísla Mozaiky a příprav jeho odeslání 
do tisku se v budově na Senovážném 
náměstí, kde sídlí naše redakce, ro-
zezněl požární alarm. Důvodem bylo 
mléko ohřívané v mikrovlnné troubě 
o  čtyři  patra  pod  námi.  Alarm  na-
štěstí  po  chvilce  ztichl  a  my  mohli 
pokračovat v intenzivní práci. ;-)

V r. 1908,  pozdější  prv-
ní  český  letec,  Jan  Kašpar 
přestal  pracovat  v  továrně 
na  vzducholodě  a  začal  pra-
coval v mladoboleslavské au-
tomobilce  Laurin&Klement. 

Doprava elektrickými tramvajemi přes Karlův most 
byla zahájena 28. září 1905. Systém byl poměrně po-
ruchový, navíc těžké tramvaje ohrožovaly stav mostu 
a jeho soch, a proto bylo od provozování tramvajové 
dopravy na Karlově mostě už v roce 1908 upuštěno.
Dne 7. března 1908 zahájily Elektrické podniky do-
pravu  na  první  pražské  (i  české)  autobusové  lince 
z  Malostranského  náměstí  na  Pohořelec.  Brzy  byla 
prodloužena  přes  Karlův  most  na  Křížovnické  ná-
městí. Pro značné technické potíže byla po nehodě 
17.  listopadu 1909 doprava bez náhrady  zastavena 
a Praha opět zůstala bez autobusů. 

16. září 1908 vyhlásil bulhar-
ský kníže Ferdinand v Buch-
lově na Moravě nezávislost 
Bulharska na Turecku a přijal 
titul krále.
5. října 1908 byla anektová-
na Bosna a Hercegovina Ra-
kousko-Uherskem.  

30. července roku 1908 byl v Rusku nad západní Sibiří pozorován velký, žhavý, kulatý ob-
jekt padající směrem z východu. Tento objekt byl pozorovatelný až z Moskvy!!! Po dopadu nebyla 

slyšet ani ohlušující rána ani nebyl vidět „atomový 
hřib“. Mezi odborníky se k tomuto úkazu ujal po-
jem Tunguzský meteorit. Nedovedli si ho totiž 
nijak jinak vysvětlit. První výprava se na toto mís-
to vypravila teprve až v roce 1920. Ovšem čekalo 
ji velké překvapení. Žádný meteorit nenašli, ani 
žádný kráter. Jakoby se po něm země slehla. Je-
diné co zbylo po tomto vesmírném návštěvníkovi 
bylo 2800 m2 padlých kmenů stromů ve stejném 
směru. Východní část této plochy byla spálena.

● Byla založena ZOO v Ústí nad Labem. ●  V roce 1908 byl vydán poslední díl Ottova slovníku 
naučného (vycházel od 1880). ● V Žamberku byl hronovským podnikatelem Jindřichem Židem otevřen 
závod Jindřich Žid a spol. ● JUDr. Václav hrabě z Kounic se oženil s Josefínou Horovou a při této 
příležitosti věnoval ve prospěch brněnských studentů svůj dům na tehdejší Giskrově ulici č. 5 (nyní 
Žerotínovo náměstí č. 9). Založil spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně.

IV. letní olympijské hry se usku-
tečnily ve dnech 19. července 
až 3. srpna 1908 v hlavním měs-
tě Velké Británie Londýně.  Pů-
vodně  byly  1903  přiděleny  Římu, 
ale po výbuchu Vesuvu v roce 1906 
se  italská  vláda  rozhodla  věnovat 
všechny finanční rezervy na obno-
vu Neapole a tak se znovu měnilo 
pořadatelství  na  po-
slední chvíli. Přijal je 
Londýn, který ve vel-
mi  krátkém  čase  za-
jistil  výstavbu  větši-
ny  nutných  zařízení. 
Během deseti měsíců 
vybudovali  organizá-
toři  nový  Olympijský 
stadión  pro  100  000 
diváků. Jeho součástí 
byla  atletická  dráha, 
cyklistická dráha, pla-
vecký  bazén  a  také 
prostor  pro  gym-
nastické soutěže a zápas. Londýn 
měl v té době i zimní palác, proto 
se na program her dostalo i kraso-
bruslení,  první  zimní  olympijský 
sport. Hry byly rozděleny do dvou 
částí:  letní  vyvrcholila  v  červnu, 
zimní  v  říjnu.  Při  zahájení  her 
pochodovali  sportovci  na  stadion 
seřazeni  podle  národností,  proto-
že většina zemí vyslala na hry své 
reprezentační  týmy.  Tak  i  česká 
olympijská výprava šla poprvé pod 
národní  vlajkou. Poprvé  v historii 

se běžel maratónský běh na vzdá-
lenost  42  kilometry  a  195 metrů. 
Toto  prodloužení  vzniklo  náhod-
ně, když organizátoři ke 26 mílím 
z  Windsoru  do  Shepherd’s  Bush 
přidali  ještě  385  yardů  na  stadi-
ónu,  aby  byl  cíl  přesně  pod  lóží 
královny Alexandry. Tato náhodou 
vzniklá vzdálenost se později stala 

pravidly  stanovenou 
délkou  maratónského 
běhu.  Hry  vynika-
ly  nejenom  skvělou 
organizací,  ale  také 
vyjímečnými sportov-
ními  výkony.  Průběh 
i  příprava  IV. OH  dá-
valy  naději  na  obrat 
k  lepšímu  v  rozvoji 
olympijského hnutí. 

Český olympijský vý-
bor pracoval na pří-
pravách k účasti 
velmi intenzivně. 

Nepodařilo se mu ale zlomit odpor 
sokolstva vůči sobě i vůči sportu. 
Projevily se i rozpory mezi Českou 
atletickou amatérskou unií (ČAAU) 
a  Českým  atletickým  svazem 
o rozdělení sfér vlivu a vyhraněný 
klubismus.  Vzájemná  nevraživost 
mezi  AC  Sparta  a  SK  Slavia  ved-
la  až  k  nechutným  denunciacím 
u  londýnského  organizačního  vý-
boru.  Nakonec  se  ČOV  podařilo 
získat souhlas České obce sokolské 
s účastí gymnastů Františka Erbe-

na  a  Josefa  Čady  a  jmenování  V. 
Müllera jako rozhodčího gymnasti-
ky a zástupce ČOS na hrách (Erben 
nakonec onemocněl a nahradil ho 
Bohumil  Honzátko).  ČOV  nomino-
val na hry sportovce, do Londýna 
odjelo 18 závodníků a sedm funk-
cionářů.  Funkcionáři  jeli  za  své, 
část  nákladů  závodníků  nesl  ČOV 
(vynaložil  přesně  2  254,68  K), 
o  zbytek  se  podělili  sportovci 
se svazy a kluby.

stránku připravil Lee

Vědy a umění
Francouzský kritik umění Louis 
Vauxcelles jako první použil ter-
mín „kubismus“. 
Švýcar Jacques Edwin Brande-
berger vynalezl celofán. 
Američan William David Coo-
lidge  zkonstruoval  lampu  s wolf-
ramovým vláknem. 
5. října 1908 – po nešťastné udá-
losti shořela ztužená vzducholoď 
Zeppelin LZ 4. 
Bylo patentováno konické ořezá-
vátko na tužky.
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Z ČRDM
Jakou roli na svém pracovišti hrajete?
V jakémkoliv uskupení lidí dochází dříve nebo později 
k profilování jednotlivých osobností ve smyslu osvojování 
určité sociální role. Je tomu tak i na pracovištích, ať již 
jde o dílnu, kanceláře či jiná pracovní prostředí.
Tyto role jsou zaujímány bez ohledu na oficiálně delegované 
role pracovní. V uvedeném smyslu můžeme přirovnat pracoviště 
k divadelní scéně, ve které předvádějí herci svým divákům 
postavy v rolích, které jim v dané inscenaci určil režisér. Na rozdíl 
od nich probíhá však na pracovištích jiná herecká identifikace. 
Jde o herecké projevy psychologické projekce, která vychází 
z podvědomých motivačních impulzů dané osobnosti. Ty jsou 
zaměřeny na uspokojení sociální reprezentace svého „já“ 
ve svém nejbližším sociálním prostředí.
„Jevištěm i hledištěm“ se může stát nejen pracoviště, ale 
i jiný sociální prostor... Zkuste si nyní sami vytipovat, jak 
jsou na vašem pracovišti tyto role personifikovány.

Vůdce
Pracovník  –  pracovnice  se  zvýšenou  motivační  potřebou 
sebeprosazování. Jde o osobnost se zvýšenou aviditou, která 
bez  ohledu  na  formální  stupeň  svého  personálního  zařazení 
intenzívně usiluje o získání vyššího sociálního statusu. Častým 
psychologickým paradoxem může být stav, že tento pracovník 
–  herec  může  dosáhnout  vyšší  stupeň  autority  než  samotný 
vedoucí skupiny. To zpravidla zapříčiní vznik konfliktní situace 
mezi těmito dvěma aktéry. Preventivně je možno situaci řešit 
tak, že obě tyto vůdcovské autority se budou snažit o vzájemné 
respektování s vyloučením soutěžení o prestiž.

Arbitr
Psychologické  pojetí  této  role  znamená,  že  její  představitel 
dokáže  v  různých  konfliktních  situacích  působit  jako 
„katalyzátor“,  který  svojí  neformální  sociální  autoritou 
a komunikačními dovednostmi přiměje protistrany k nalezení 
východisek.  Zpravidla  jde  o  osobnost  empatickou,  která 
sama o sobě chce pracovat v harmonickém sociálním klimatu. 

Trpitel
Představitelé  této  role  jsou osobnosti,  které  se  již dlouhodobě 
identifikují  jako  osoby,  kterým  osud  neustále  naděluje  smůlu, 
nehody  a utrpení.  V  charakteristice  této osobnosti  figurují  dva 
psychologické  typy:  skuteční  –  totální  –  trpitelé,  kteří  se  však 
zpravidla herecky neprezentují. Ti druzí, kteří vedou monology 
o svém utrpení, smůle apod., na scéně pracoviště vlastně realizují 
situační  abreakci,  jejímž  cílem  je  jednak  ulevit  svému  nitru 
zveřejněním svého trápení a získat od spolupracovníků politování. 

Šprýmař
Je  prokazatelné,  že  tato  role,  je-li  na  pracovišti  obsazena, 
svojí  funkcí  působí  jako  pozitivní  psychologický  fenomén 
nejen v daném pracovním kolektivu, ale  i v  jiných sociálních 
skupinách.  Takový  „enšpígl“  (německý  pohádkový  hrdina 
Eulenspiegel),  má  důležitou  terapeutickou  roli  ve  skupině. 
Jeho herecké extempore může například proměnit stav napětí 
a  stresu  v  pozitivní  uvolňující  abreakci  vyvoláním  smíchu, 
humornou  peripetií  dosáhnout  změny  negativních  postojů, 
přispět k optimističtější pracovní orientaci apod. 

Důležitou  sociální  rolí,  kterou  je  nutno  z  psychologického 
hlediska  rehabilitovat  v  relaci  k  již  uvedeným  rolím,  je 
role  statisty  –  statistů!  Jde  o  osobnosti,  bez  kterých  nelze 
uskutečňovat  divadelní  představení,  ekonomické,  sociální, 
výrobní programy ani další pozitivní společenské dění.

Strategie  řízení  lidských  zdrojů  a  její  naplňování  je  závislé 
právě na tom, jakými metodami bude realizována v posledním 
článku řízení – v pracovních skupinách... 

Max Strmiska, poradenský psycholog 
(kráceno)

Co chystá ČRDM  
v roce 2008
Činnost ČRDM bude v roce 2008 probíhat 
dle „Strategie ČRDM na léta 2006-2010“.  
Ta stanovuje šest strategických oblastí: 
Oblast č. 1 – Stát: Základní okruhy činnosti pracovní skupiny 
Stát  jsou  již  stanoveny  a  mají  dlouhodobý  charakter. 
Skupina reaguje především na legislativní situaci.

Jedním z nastartovaných jednaní o legislativních 
materiálech, které budou mít dopad na letní táborovou 
činnost v roce 2008, je výklad Zákona o odpadních vodách. 
Skupina Stát usiluje o výklad, který by byl příznivý pro 
tábory „na zelené louce“, bez staveb s pevnými základy.

Oblast č. 2 – Veřejnost: V roce 2008 bude ČRDM využívat 
stávajících prostředků komunikace s veřejností. Významnou 
událostí bude 10. výročí Bambiriády a založení ČRDM. 

On-line zpravodajství Adam.cz a časopis Archa jsou určeny také 
pro zprávy z vaší činnosti. Nebojte se podělit se s ostatními 
o radosti a zkušenosti z vaší dobrovolné práce s dětmi a mládeží. 
Bambiriáda vám může pomoct „být vidět“ na veřejnosti. 
V roce 2008 se bude konat ve 13 krajích a 27 městech pod 
mottem: „Máš právo mít kamarády, tak nestůj a přidej se“.

Oblast č. 3 – Zahraničí: Pokud bude ČRDM na jaře přijata 
za  člena  Evropského  fóra  mládeže,  bude  se  v  oblasti 
zahraničních  vztahů  prohlubovat  podíl  na  formování 
evropské politiky vůči mládeži. Velkou výzvou je zapojení 
do předsednictví České republiky v Evropské unii v roce 2009. 

Informace o zahraničních aktivitách můžete získat  
na www.adam.cz/zahranici. V roce 2008 chceme přinést 
do ČR zajímavá témata ze zahraničí a společně s Tandemem 
(Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže) 
uspořádáme česko-německý seminář o negativním působení 
médií na děti a možných výchovně-preventivních strategiích. 

Oblast č. 4 – Partneři: Národní  institut  dětí  a  mládeže 
MŠMT ČR je partner, který může ČRDM mnoho nabídnout, 
zejména v oblasti vzdělávání ve specifických tématech dle 
poptávky  členských  sdružení.  Spolupráce  se  bude  v  roce 
2008 zintenzivňovat také při využití evropských prostředků 
z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Pokud bude projekt schválen, bude ČRDM hledat pro jeho 
realizaci regionální partnery a dopad projektu do oblasti 
vzdělávání pracovníků s mládeží tak bude opravdu celostátní.
Oblast č. 5 – Členská základna: V  této oblasti bude pro 
rok 2008 velkým tématem členství v ČRDM a její struktura 
– zejména ve vztahu k menším organizacím bez celostátní 
působnosti.  V  souvislosti  s  tím  se  rozvíjí  spolupráce 
s krajskými radami dětí a mládeže, z nichž šest je členem 
ČRDM.  Povedeme  jednání  o  vstupu  dalších  celostátních 
sdružení dětí a mládeže, která  jsou členy mezinárodních 
organizací zakotvených v Evropském fóru mládeže.

Oblast č. 6 – Servis:  V  roce  2008  chceme  zintenzivnit 
vzdělávací servis pro členská sdružení. 

Ve spolupráci s členským sdružení ELSA ČR právě startujeme 
právní  poradenství,  které  by  mělo  projít  zkušební  fází 
a v roce 2008 již fungovat v plném režimu. 
ČRDM v roce 2008 opět zajišťuje základní pojistnou ochranu 
(pojištění úrazové a pojištění odpovědnosti za škodu). 
Nabídka plánovaných vzdělávacích a informačních aktivit 
pro rok 2008 bude průběžně zveřejňována. 

Další  informace o činnosti ČRDM získáte na www.crdm.cz 
a www.adam.cz.

Michaela Přílepková, ředitelka Kanceláře ČRDM
(kráceno)

Napsali o rolích v kolektivech
Právo 12. 12. 2007



13. – 15. 6. 2008 v  Lužických horách  
Pro ty, kteří BHCO neznají: 
Jde o brannou hru, pořádanou převážně pro dětské oddíly, v níž 
účastníci putují po určené trase během pátečního odpoledne 
a celé soboty. Sobotním večerem soutěž končí. V neděli vrcholí 
vyhlášením  výsledků.  Soutěžící  procházejí  trasu  bez  svých 
vedoucích,  se kterými  se  setkají až v cíli. Na  trase soutěžní 
skupiny  uplatňují  to,  co  se  během  roku  v  oddílech  naučily 
z turistiky a tábornictví, branných disciplin i o životě v přírodě 
a  její  ochraně.  Po  absolvování  páteční  trasy  bude  záležet 
na účastnících, jak přečkají noc. Mohou využít i stanů, neboť 
soutěžní bivak je pro tento ročník vypuštěn. Obě noci prožijí 
účastníci  v    tábořišti  v blízkosti  terénní  základny v Krásném 
Buku u Krásné Lípy. Na sobotní trasu se mohou vydat s výbavou, 
kterou uznají  za  vhodnou  s ohledem na počasí  a obsah hry. 
Letos není zařazeno vaření jako soutěžní disciplina, je zajištěna 
sobotní večeře, ostatní stravování je v režii účastníků. Hra je 
pro tento ročník rozdělena do čtyř věkových kategorií:
a) 10 – 12 let
b) 13 – 15 let
c) 16 – 21 let
d) 22 – 100 let

Početní složení soutěžích kolektivů:

- v kategoriích a, b, c je minimální počet členů 5, maximální 9;

- v kategorii d je minimální počet členů 3, maximální 9. Nesmí 
v ní soutěžit osoba mladší 18 let. Vítězná skupina v kategorii 

d nezískává putovní pohár, o ceny pro vítěze však ochuzena 
nebude.

Podmínkou pro udělení putovního poháru je účast minimálně 3 
soutěžících kolektivů v dané kategorii.

Zařazení soutěžících kolektivů do jednotlivých kategorií 
udává věk nejstaršího člena skupiny.

Start: v pátek 13. 6. 2008 − železniční stanice Rybniště.

Závěr:  základna  v  Krásném  Buku  (žel.  stanice  Krásná  Lípa, 
autobusová zastávka Krásná Lípa).

Prezence  skupin:  13.  6.  2008;  15.00  −  20.00  hod  v  místě 
startu.

Účastnický poplatek: 150,- Kč za osobu.

Přihlášky  si  lze  vyžádat  na  níže  uvedených  kontaktech.  Je 
třeba je zaslat organizátorům do konce dubna 2008.

Stálým  účastníkům  budou  zaslány  nejpozději  do  konce 
ledna 2008.

Kontakty:  +420  604  471  138;  bhco2008@seznam.cz;  
www.bhco2008.wz.cz. 

Webové stránky budou k dispozici začátkem roku 2008. 

Za tým organizátorů z 4. ZO ČSOP,  
oddíl Ranger Krásná Lípa, Jiří Charvát

Pozvánka na XXXIII. ročník branné hry „Cesta odhodlání“ (BHCO) 
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Nezapomeňte 
  na Cenu Přístav!
Cena Přístav je oceněním pro zá-
stupce veřejné správy a samo-
správy za podporu mimoškolní 
práce s dětmi a mládeží. Cenu 
Přístav bude letos Česká rada 
dětí a mládeže udělovat již po-
sedmé, uzávěrka nominací je 15. 
dubna 2008.
Máte  to  štěstí,  že  místní  nebo  regionální 
zastupitelé podporují pionýrskou činnost? Víte 
o někom, kdo by si nominaci na Cenu Přístav 
zasloužil?  V  takovém  případě  neváhejte 
se  zasláním  návrhu  na  udělení  ceny!

Cena Přístav je ocenění zástupcům veřejné 
správy  na  místní  a  regionální  úrovni,  kteří 
tuto  funkci  vykonávali  alespoň  po  část 
období  od  1.  ledna  předcházejícího  roku, 
za významnou podporu mimoškolní činnosti 
a zásadní podporu jejího rozvoje. Navrhnout 
kandidáty  mohou  alespoň  tři  občanská 
sdružení  dětí  a  mládeže  nebo  Domy  dětí 
a mládeže (střediska volného času). 

Pionýrské nominace v minulých ročnících ne-
zůstaly ležet stranou a stojí za to poděkovat 
a  ocenit  touto  cestou  každého  zastupitele 
či  starostu,  který  nám pomáhá  bez  ohledu 
na to, za jaký politický subjekt kandidoval.

Další  informace  o  Ceně  Přístav,  laureátech 
minulých  ročníků  a  podmínkách  navržení 
jsou na stránkách www.crdm.cz/pristav.

red

Jaká zavazadla 
do stanů?

Při hodnocení letošních táborů, které pořádalo naše občanské sdružení 
Pionýr  Hrádek,  se  ozval  nápad,  který  bychom  chtěli  poslat  mezi 
pionýrský lid. Protože na tábor už dávno nedávají rodiče dětem věci 
do vhodných zavazadel, napadlo nás, že by pomohlo, kdyby se našel 
nějaký šikovný podnikatel v této oblasti. Výroba klasických kufrů, které 
by se daly pod postel ve stanu, to by byla paráda. 

Mohl  by  na  něm  být  náš  pionýrský  pes  a myslím,  že  by  je  kupovali 
rodiče bez ohledu na to s jakým sdružením jejich dítě na tábor jede.

Velké  sportovní  tašky  jsou  neskladné  a  jde  v  nich  špatně  udržovat 
v  průběhu  tábora  pořádek.  Vhodná  cena  a  propagace  na  stránkách 
„Opravdu dobrý tábor“ i v Mozaice by snad rodičům i dětem usnadnily 
přípravu na tábor. Necháme ten nápad zapadnout?

Vlasta Vasková, Pionýr Hrádek 



Objednávejte na propagace@pionyr.cz.



Příště: Lvíčata najdou nečekané spojence a chystají se na hory.

STARÝ ZASAHUJE
Veselá vánoční besídka oddílu měla smutný konec – Měst-
ský úřad poslal oddílu výpověď z klubovny. Odešel instruk-
tor Zmatkář. Zato dětí přibylo a Lvíčata už mají 15 členů. 


