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6 o táborech

tržiště nápadů a zkušeností

Oslavy Zlatého kokosu byly zahájeny ve velkolepém stylu 
s patrnou inspirací Danem Nekonečným. Kolem desáté večerní 
šly děti do hajan a vedoucí se setkali na poradě, během níž je 
náčelník oslav vyzval, aby spolu s ním šli obdivovat svítící kokos. 
Ten byl ale zákeřným záškodníkem zcizen a rozbit, což způsobilo 
kletbu, která všechny vedoucí přeměnila na lemury. Ti se pak 
museli celý víkend snažit uchlácholit opičího bůžka, který jediný 
mohl darovat náčelníkovi nový kokos a kletbu tím zrušit.

V sobotu ráno se děti nestačily divit, když je místo vedoucích 
budili lemuři – navíc za zvuků písničky „Já tak rád trsám trsám“ 
z filmu Madagaskar. Dopoledne byly děti rozděleny do několika 
skupin a hrály různé akční hry. Mezitím vedoucí nacvičovali svůj 
první lemuří taneček, kterým si pak před obědem vysloužili 
bouřlivé ovace.

Po obědě startovala Lemuří stezka, kde dvoučlenné hlídky 
prokazovaly své znalosti a dovednosti v různých turisticko-
tábornických disciplínách. Zároveň probíhaly hry na hřišti 
a lanové aktivity v lese. Večer následovalo divadelní představení 

vedoucích na téma dávné lemuří legendy o městě Mikelo, které 
sklidilo velký potlesk. 
Poté se děti pod vedením kameneckých vedoucích vydaly pro 
dřevo na oheň. Ostatní vedoucí zatím trénovali závěrečný taneček 
pro přivolání opičího bůžka. Rituál sice trochu poznamenala 
bouřka, ale s prvními kapkami deště se zjevil i opičí bůžek 
a předal králi oslav nový zlatý kokos. Každá skupina obdržela 
památeční kokos na dřevěném podstavci. 

Po zahnání dětí na kutě následoval noční program pro instruktory 
a vedoucí – ringostezka, tedy trať vyznačená provázkem, na který 
se navlékne rulička od toaleťáku.  
Aby byla trasa zábavná, vedla zřídka navštěvovanými zákoutími. 
Prošlo jí 21 lidí, kteří si místy sáhli až na dno sil a do cíle přibíhali 
skoro celý mokří. 

V neděli ráno odstartovala velká terénní hra pod vedením 
kameneckých vedoucích, která byla poslední částí programu před 
předáním odměn a rozloučením.

Michal Krtek Rejzek, Foto: David Urban

Oslavy Zlatého kokosu v lemuřím stylu
O víkendu 6.– 8. 6. 2008 se v Malé Hraštici u Dobříše setkaly pražské pionýrské skupiny a oddíly. 
Na „Oslavách Zlatého kokosu v lemuřím stylu“ se sešlo asi 130 pionýrů z osmi skupin – 45. PS Praha 
6 – Dálava, 32. PS Pláňata, 68. PS Lvíčata, 147. PS Galaxie, PS Omega, 230. PS Záře, 188. PS Bobříci 
a pomohli i dobrovolníci z 1. PS Náchod – LT Kamenec.



Změna je život
Toto známé rčení patří k těm, jež málokdo zpochybní. Vše živé i neživé se v čase 
nevyhnutelně mění. I Pionýr jako celek prochází vývojem, jenž s sebou přináší proměny – 
ať už k lepšímu či horšímu (těch je, doufejme, méně). I v tomto čísle Mozaiky je mnoho 
proměn. Některé jsou patrné na první pohled – nejen, že je grafika časopisu zcela 
jiná, ale je poprvé celý barevný. To s sebou nese i menší rozsah, budeme se ale snažit, 
abychom těch 20 stran využili co nejlépe. 
Další změny budou patrné spíše při čtení – a právě tyto, obsahové, se projeví spíše 
postupně, protože změny v redakci proběhly naopak dost náhle (už se do těch změn 
začínám zamotávat a ještě jsem neskončil, tak směle dál). A právě obměny složení 
redakce a rozdělení úloh v ní jsou důvodem, proč tentokrát píšu úvodník já a ne Karel 
Krtička, jako v mnoha předchozích číslech. Po povídání o tolika změnách si netroufnu 
hádat, kolik úvodníků si ode mne ještě přečtete, ale snad s jistotou mohu říci, že tenhle 
není poslední.
Aby toho nebylo málo, Mozaika je nejen změněná, ale o některých důležitých změnách 
i hovoří – jako například v rozhovoru na straně 5, jenž je věnován nové vizuální identitě 
sdružení Pionýr. Věnujeme se zde ale i věcem, které (ačkoli se také neustále mění) 
zůstávají stále stejně krásné, jako třeba letní tábory.
Na závěr už zbývá jen říct, že doufám, že změny v Mozaice se příliš nedotkly toho, co 
v ní bylo dobré, a že toto číslo nepřivodí některým čtenářům stavy změněné (snížené) 
příčetnosti. I když třeba bychom dostali nějakou vášnivou čtenářskou reakci, což je 
vždycky fajn.  
Takže klidně pište a vůbec nás nešetřete. Adresa mozaika@pionyr.cz stále platí.

Jakub
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Listopad 2008

15. 11. Pionýrský Sedmikvítek – hudba Č. Budějovice Jihočeská KOP

21.- 23. 11. Pionýrský Sedmikvítek – folklórní tance Přibyslav KOP kraje Vysočina

22. 11. Pionýrský Sedmikvítek – ProRock Praha POP

Prosinec 2008

13.- 14. 12. Pionýrský Sedmikvítek – Clona Děčín 96. PS Veselí medvědi
69. PS  Netopýr

Leden 2009

16.- 18. 1. Pionýrský Sedmikvítek – Výtvarná 
a rukodělná činnost Kopřivnice PS Obránců míru 

Kopřivnice

23.- 25. 1. Pionýrský Sedmikvítek – Divadlo Č. Budějovice Jihočeská KOP

29. 1.- 1. 2. Pionýrský Sedmikvítek – Dětská Porta Praha 96. PS Veselí Medvědi

30. 1.- 1. 2. Ledová Praha Praha Pionýr a Nadace Dětem 
3. tisíciletí

31. 1. Koncert Děti dětem Praha Pionýr a Nadace Dětem 
3. tisíciletí

Květen 2009

22.- 24. 5. Republikové setkání pionýrských oddílů Střední Čechy Středočeská KOP

Červen 2009

4.- 7. 6. Bambiriáda celá republika ČRDM

Kalendárium 2008 – 9
nabídkový plán akcí a soutěží

foto na titulu: Jaroslav Kratochvíl



  Co si pamatuji, vždycky mě žádné někdo dokázal si narychlo na záznamník 
  už žádné opravdu. vždycky narychlo na záznamník už žádné opravdu.

6 o táborech

tržiště nápadů a zkušeností

Léto Výkonného výboru ČRP
Od minulého čísla Mozaiky uběhlo mnoho času a Výkonný výbor ČRP se za tu dobu sešel hned dvakrát. 
V polovině června (13.- 14. 6.) a začátkem srpna (9. 8.). Ačkoli letní období moc nepřeje trávení času 
v zasedacích místnostech a ještě méně dlouhodobému užívání přehřívajícího se mozku, tato dvě jednání 
byla pracovní a projednali jsme na nich mnohé.

informace4

Sexuální zneužívání dětí 
a mladistvých – to je černá můra 
každého, kdo má na starosti činnost 
našich sdružení. Každý takový případ 
je porážkou nás všech. Pošlapává 
naše poslání být spolehlivými staršími 
kamarády dětem a dospívajícím 
na jejich cestě ke zralé dospělosti 
a navíc před veřejností znehodnocuje 
obětavou práci více než desetitisíce 

dobrovolníků, kteří se věnují statisícům dětí. Nechceme být 
jen pasivními oběťmi téhle situace. Nechceme, aby se dětem 
a dospívajícím v našich sdruženích ubližovalo. Nechceme, aby 
hlavním zájmem médií o naši činnost byly sexuální skandály. 
Budeme proti tomu aktivně bojovat. Týká se to nás všech.

Záměr 
Ve sdruženích vyškolíme koordinátory prevence. 
Pro vedoucí (výchovné činovníky) postupně vypracujeme 
ve spolupráci s odborníky metodické materiály, které jim 
pomohou lépe čelit nebezpečí sexuálního zneužívání na akcích, 
za něž jsou zodpovědní. 
Nabídneme preventivní programy pro děti a dospívající, 

vytvořené ve spolupráci s českými odborníky i podle již 
existujících metodik zahraničních. 
Povedeme vůči veřejnosti ofenzivní komunikační kampaň.

Konkrétní kroky do konce roku 
Semináře
Setkání s odborníky 14. října odpoledne (cca 13.30 až 17.30) 
Pomoc zneužívaným dětem – MUDr. Petr Pöthe
Problematika sexuálního zneužívání – typologie, diagnostika, 
možnosti řešení – Prof. PhDr. Petr Weiss Phd. 
Preventivní programy pro děti a mládež – Doc. PhDr. Lenka Šulová 

Krizová komunikace ve 2. týdnu v listopadu (termín a odborníci 
budou upřesněni) 
Zahraniční zkušenosti 12. a 13. prosince 
zástupci německých sdružení, která už řadu let pracují 
na prevenci sexuálního zneužívání (DPSG, Evangelische Jugend);
zástupci centra pro prevenci sexuálního násilí a zneužívání dětí 
a mládeže; koordinátoři prevence

Metodické materiály 
Kodex pro prevenci sexuálního zneužívání dětí a mladistvých při 
aktivitách sdružení; Příručka koordinátora prevence.

Nás se to týká

Dvoudenní červnové jednání se zabývalo řadou organizačních 
i obsahových záležitostí. Hned v úvodu zazněly nepovzbudivé 
informace o jednáních mimo sdružení – s ČRDM o předávání 
informací pojišťovně Generali nebo s Junákem o majetkovém 
a morálním vyrovnání, jež bylo starostou Junáka odmítnuto 
s odkazem na další nedořešené spory. Nedali jsme se odradit 
a prokousávali se programem dál. 
Zdánlivě nezajímavý blok s názvem „organizační“ obsahoval 
několik opravdových evergreenů (jako třeba dluh PS CKU 
Alfa), jejichž rozuzlení je v nedohlednu, ale nabídl i debatu 
nad zajímavými náměty. Jedním z nich byl návrh na udělování 
ceny Pionýr roku, jenž je všeobecně přijímán kladně, proto se 
budeme snažit, aby byl uveden do života. Nepřeslechnutelné 
bylo také volání ekonomky Kateřiny po podkladech pro projekty 
na Pionýrský Sedmikvítek 2009. Dlužno podotknout, že dosud 
nebylo programově-obsahovou sekcí vyslyšeno.
Důležitým tématem byly vnější vztahy. Objevily se v několika 
podobách – v debatě o mezinárodním táboře 2009 či o možnosti 
hostit v době předsednictví ČR v EU pracovníka Evropského 
fóra mládeže. Hlavně však v rozpravě o zajištění jednotného 
vizuálního stylu Pionýra, jež byla obohacena i o osobní prezentaci 
jednoho ze zájemců o tuto zakázku – firmy Kafka Design. I tento 
osobní přístup nakonec rozhodl o výsledku výběru. 
Červnové jednání bylo zkrátka obsahově bohaté, výše je jen 
pár vybraných zajímavostí. Jednodenní srpnové jednání bylo 
stručnější a rychlejší.
Některá projednávaná témata byla stejná jako v červnu, ale 
přes ně jsme se rychle dostali k příjemnějším věcem, jako 
návrhy na vyznamenání nebo výsledky sbírky Český den proti 
rakovině – o nich se hovoří dále v tomto čísle a jsou rozhodně 
důvodem k radosti a hrdosti. Zajímavým tématem, jež se 
dotýká mnoha pionýrských skupin, byla kampaň Opravdu dobrý 

tábor – respektive doplňující projekty Parťáci a Návštěvník a také 
návrh na udělování ocenění „opravdu dobrým táborům“ či spíše 
Pionýrským skupinám a oddílům, jež takové tábory dlouhodobě 
pořádají. 

Jakub

Ze sekcí ČRP
IT sekce přes prázdniny vytvořila plán práce v následujících 
letech. Sekce vnějších vztahů byla v létě aktivní obzvlášť 
kvůli řešení otázky jednotného vizuálního stylu Pionýra. Sešla 
se na dvou schůzkách v červnu a srpnu, přičemž obzvlášť 
na červnové schůzce byla hojná účast z několika KOP.

Nabídka vzdělávacích akcí PVC (výběr)

Hlavní vedoucí dětských táborů
12.- 14. 9. PVC kraje Vysočina
7.- 8. 11. Středočeské PVC (Mladá Boleslav)

Kvalifikace instruktora a OV
31. 10.- 2. 11. Zlínské PVC; základna v Rajnochovicích

Nabídkové semináře Pražského PVC
16. 9.  Generační krize na pionýrské skupině
21. 10.  Silné a slabé stránky pionýrské skupiny
18. 11.  Papírománie

Kurs instruktorů „Vaikis“ – PVC Královéhradecké KOP
17.- 19. 10. TZ Suchý důl
21.- 23. 11. klubovna Jaroměř
(Do nabídky jsou zahrnuty pouze akce, u kterých je v plánu práce 
PVC uveden termín konání.)



rozhovor

Co se vlastně skrývá za slovy 
Corporate Identity?
Termín Corporate Identity byl poprvé 
použit ve Spojených státech v 50. letech 
a dal by se přeložit jako jednotný firemní 
styl nebo podniková identita. Netýká 
se ovšem jen firem, ale i jakýchkoliv 
organizací nebo spolků, produktů, akcí 
nebo událostí (konference, veletrh atd.). 
Svůj jednotný styl si vytvářejí také státy 
nebo jejich části (kraje, města, turistická 
místa), hudební skupiny (třeba i pro 
jedno koncertní turné – logo turné, vzhled 
plakátů a reklam, oblečení muzikantů 
atd.) a takto by se dalo pokračovat. 
Jednotný firemní styl je všude kolem nás. 

Jsou nějaká obecná pravidla 
vytváření a užívání takového 
jednotného stylu?
Hlavním cílem je odlišit se od ostatních 
sadou pevně daných nezaměnitelných 
vizuálních prvků a být tak snadno 
rozpoznatelný, takže hlavní pravidlo je 
jednotnost a jedinečnost. 
Vizuální prezentace musí být také 
kvalitní, protože jde o druh reference. 
Proto si třeba zaměstnanci nemůžou 
vyrábět vizitky každý dle svého vkusu.
Pro firemní identitu je také důležitý 
logický systém. V některých případech 
na ní pracují odborníci z řady oborů, 
nejen designéři, ale i architekti (vzhled 
budov a interiérů), hudebníci (hymny, 
znělky) a módní návrháři (uniformy). 
Toto všechno pak musí do sebe zapadat. 
Opravdu fungující prvky firemní identity 
už na první pohled představují firmu 
(sdružení,…) tak, jak si přeje – jako 
dynamickou, veselou, konzervativní, 
kvalitní, spolehlivou atd.
Z hlediska užívání je potom důležité, 
aby všichni členové organizace přijali 
jednotný styl za svůj a dodržovali ho.

Pojďme k Pionýru, jaké změny 
přinášíte?
Dosavadní jednotící prvky Pionýra byly 
velmi různorodé. Někde se použila duha, 
jinde ručně psaný nápis Pionýr nebo 
původní znak s knihou. I maskot měl 
několik různých podob atd. Bylo proto 
třeba systém zjednodušit a sjednotit. 
Hlavním stavebním prvkem Corporate 
Identity je vždy logo. Aby stál celý systém 
na pevných základech, byla konstrukce 
značky podrobena důkladné analýze. Z té 
vzešla tzv. kombinovaná značka – znak 

doplněný o závazně umístěný název Pionýr 
v modré barvě. Ta bude nadále hlavní 
vizuální konstantou. Kromě dvou variant 

kombinované značky je možné užívat 
i samostatný znak, jehož kresba byla 
nepatrně opticky vyčištěna. Pro některé 
bolestnou změnou možná bude postupné 
odstranění předchozích vizuálních prvků 
(duha, kaligrafický nápis,…) ze všech 
materiálů Pionýra.

Zmínil jste i maskota, takže ani náš 
pes před vámi neutekl? 
Kdepak i pejska jsme doběhli. I on byl 
nejednoznačný, protože v posledních 
letech se při jeho kresbě vystřídalo 
několik (byť kvalitních) kreslířů. 
Existovalo tak více variant a maskot 
nemohl plnit svou roli, děti ho mohly jen 

těžko odlišit v záplavě jiných ilustrací 
kolem sebe. Bylo proto nutné v manuálu 
jasně popsat i závaznou konstrukci 
kresby maskota – psa (tvar očí, hlavy, 
rukou, oblečení, použité barvy). Nejde 
o omezování tvůrčí práce – tu lze 
rozvíjet v mnoha dalších ilustracích – ale 
o vytvoření jednoho rozpoznatelného 
a pro Pionýr typického maskota (resp. 
kromě psa je zde i doplňková podoba 
holky – fenky).

Grafický manuál, o kterém mluvíte, 
se dostane ke všem pionýrským 
skupinám. K čemu slouží?
V manuálu jsou závazně stanovena 
základní pravidla vizuální komunikace 
daného subjektu. Systematicky popisuje 
tvarové i barevné verze loga a veškeré 
další grafické prvky – jako je spolkové 
písmo a barvy, maskot nebo další součásti 
vizuálního stylu. Popisuje také základy 
jejich správného užívání a obsahuje 
základní aplikace, jako vizitky, dopisní 
papíry, razítko,… Grafický manuál má 
smysl jen tehdy, pokud je dodržován – 
jedná se o jakousi bibli spolkového 
designu.

Nakonec trochu z jiného soudku. 
Obvykle pracujete pro velké 
komerční společnosti, práce pro 
Pionýr byla určitě v něčem odlišná. 
Proč jste si ji vybral a čím pro vás 
byla zajímavá?
Kdysi dávno jsem byl také pionýr. :-) Ale 
vážně - tento projekt byl pro nás další 
zajímavou výzvou. Jak jsem ale uvedl 
dříve, obecně je jedno, zda se vytváří 
vizuální styl pro firmu nebo pro Pionýra, 
obecné zásady platí pro každý subjekt. 
Tato práce je vždy na pomezí výtvarné 
grafické práce a logického přístupu 
k řešení funkčního systému, což nás 
fascinuje. Doufáme, že se nám práce 
podařila a bude Pionýru úspěšně sloužit 
mnoho let. Ještě bych chtěl poděkovat 
lidem z vedení Pionýra, se kterými byla 
spolupráce velmi přátelská, smysluplná 
a všechny připomínky konstruktivní.

ptal se Jakub

5rozhovor

Po schválení nového znaku Pionýra Výročním zasedáním Pionýra v listopadu 2007 vznikla potřeba znak 
uvést do praxe a začlenit do všech aktivit sdružení jako základní jednotící prvek. Ze zkušenosti bylo 
navíc zřejmé, že je třeba vytvořit opravdu jednotný vizuální styl sdružení, odborně nazývaný Corporate 
Identity. Pro tento úkol byla nakonec vybrána renomovaná firma Kafka Design (www.kafka.cz), jejíhož 
ředitele Ondřeje Kafku jsme požádali, aby nám svou práci krátce představil.

Proč má Pionýr jednotný vizuální styl?

Ondřej Kafka (*1972)
Grafický designér, od roku 1990 
majitel grafického studia Kafka 
Design, vydavatel grafického 
časopisu Font (www.font.cz).

Upravený znak Pionýr byl nově doplněn 

o název v modré barvě a vznikla tak 

kombinovaná grafická značka (logotyp).

Podoba maskotka je popsána v grafickém 

manuálu. Navíc je nakreslený jako skládačka 

a lze tak snadno vyměnit třeba ruku…
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Průkopník užitého umění
Christopher Dressler (1834 – 1907) 
je považován za jednoho z prvních 
designérů v dnešním slova smyslu. Byl 
jedním z nejvýznamnějších představitelů 
obrodného hnutí, jež se v druhé polovině 
devatenáctého století snažilo pozvednout 
estetickou úroveň předmětů, jež člověka 
obklopují. Na rozdíl od ostatních však 
tuto snahu propojil s moderní technikou 
a svá díla vyráběl v továrnách. Při práci 
se inspiroval přírodními zákonitostmi, 
především botanikou, i různými kulturami 
a jejich uměním. Vytvářel drobné 
předměty denní potřeby i kompletní 
interiéry. 

Konvice, kam se podíváš
Jak už jsem naznačil, název výstavy jsme 
mohli těžko přehlédnout. A tak musela 
přijít otázka, kdo tam tedy půjde a napíše 
reportáž. No kdopak asi? Tak jsem vyrazil 
do pražského Uměleckoprůmyslového 
muzea. Věděl jsem jen to, co říká 
základní anotace výstavy, a neměl moc 
představu, co bych tak o tom mohl psát. 
Až na výstavě jsem opravdu pochopil, 
proč se jmenuje, jak se jmenuje. 
Zpočátku jsem jen koukal a musím říct, 

že označení užité umění zde bylo zcela 
na místě. Všude kolem byly vystaveny 
předměty zcela běžného denního 
užití – konvice na čaj, příbory, podnosy, 
hřebeny, stojánky na topinky (ty tedy 
pro mne nejsou úplně předmětem denní 
potřeby, vlastně jsem dřív netušil, že 
něco takového existuje) – vše vytvořeno 
tak, aby to zároveň plnilo svou funkci 
a lahodilo oku. Vystavené předměty byly 
ale členěné do skupin podle období, 
ve kterém vznikaly, a vlivů, jež se v nich 
projevily. Jako příklad lze uvést kolekci 
čajového nádobí vytvořenou po pobytu 
v Japonsku. Oproti předchozím zdobným 
exponátům se vyznačovala jednoduchými 
ostře řezanými liniemi, přesto bylo ale 
zřejmé, že autorem je jeden člověk. 
A to je právě podle mne pojítko mezi 
výstavou Christiana Dresslera a sdružením 
Pionýr. Hledání nových cest a průkopnictví 
jsou první věci, které vás napadnou jako 
význam slova pionýr. Stejně, jako bylo 
popsáno výše na čajovém nádobí, je 
(nebo by mělo být) pro Pionýr typické 
hledání a zkoušení nového, snaha 
posunout se o kus dál, ale také vědomí 
a dodržování základních principů, jež jsou 
pevně stanovené a neměnné (v našem 
případě jsou to Ideály Pionýra). Na cestě 
za poznáním a novými zážitky si musíme 
umět stát za svým, nesmíme zapomenout, 
kdo jsme a odkud pocházíme. Právě to 
z naší činnosti dělá cestu odněkud někam 
a ne jen bezcílné hledání zábavy.

pionýr
Ha, chyba, tam přeci musí být velké 
písmeno! Ba ne, nemusí – jak už bylo 
naznačeno, mluvíme tu i o obecném 

významu tohoto slova, tedy průkopník. 
Poslední dobou je při sledování médií 
možné zjistit, že se pionýr vrací jako 
zcela obecné pojmenování, je užíváno 
bez jakékoli přímé souvislosti s námi. 
Zmíněná výstava je jen jedním z mnoha 
příkladů. Můžeme mít různé názory 
na to, zda je dobře, když lidé budou 
běžně chápat a vnímat význam slova 
pionýr a od něj si budou odvozovat 

i smysl našeho názvu, nebo by bylo lepší, 
kdyby toto slovo zůstalo jen „naše“ 
bez ohledu na schopnost veřejnosti 
oprostit se od historických předsudků. 
Nic ale nezměníme na tom, že jazyk 
si žije vlastním životem a slovo pionýr 
si příznačně hledá nové cesty k lidem. 
Možná je proto na čase ujistit se, že 
i naše děti v oddílech vědí, co znamená 
být pionýr.

Jakub

Pionýr moderního designu
Název, který našinec rozhodně nemůže nechat bez povšimnutí, obzvlášť teď, když hovoříme o designu 
moderního Pionýra (viz rozhovor na předchozí straně). Co se za ním asi skrývá? Při bližším pohledu je 
jasné, že se našeho spolku vůbec netýká, jde o výstavu díla Christophera Dresslera. Při ještě bližším 
seznámení s vlastní výstavou se ale ukáže, že s námi a obsahem našeho názvu má mnoho společného. 
Je to jasný (a ne ojedinělý) doklad toho, že slovo pionýr se vrací ve svém obecném významu, což může 
zpětně pomoci veřejnosti vnímat obsah názvu a ne jen historické reminiscence, stejně jako pochopit, 
proč jsme si vlastně název ponechali.
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Celý týden se nesl v přátelském duchu 
a byl naplněn zajímavým programem. 
Někdy volným – jako třeba koupání 
v horském jezeře, plavba v českých 
pálavách, plážový volejbal atd. – jindy 
tematicky laděným – různé seznamovací 
a akční hry, workshopy na témata 
Evropské unie nebo třeba dětských 
a lidských práv. Při nich si skupinky daly 
dohromady základní lidská práva, a poté 
zkoušely vymyslet, která základní práva 
ještě chybí v listině základních práv 
a svobod. Pak si vybraly jedno z práv 
a natrénovaly scénku, která znázorňovala 
porušování tohoto práva. 
Ostatní skupinky pak měly za úkol scénu 
stopnout ve vhodný moment a pomocí 
výměny „herců“ z vlastních řad zjednat 
nápravu. 
Nechyběl ani výlet po krásných rakouských 
horách, průzračných horských řekách 
a jezerech s následnou plavbou lodí zpět 
do kempu přes jedno obzvláště velké 

jezero. Zajímavá byla i návštěva muzea 
plazů, kde si mohli účastníci prohlédnout 
nejen všemožné druhy hadů a krokodýlů. 

Otrlejší si mohli některé bezpečnější 
exempláře vzít i do rukou.
Po večerech se buď sedělo u ohně 
s kytarami (kde české písničky slavily 
překvapivé úspěchy – i když jim 
nikdo nerozuměl) nebo se tancovalo 
a seznamovalo v rytmu diska. 
Díky společnému programu a vytváření 
stále nových smíšených skupinek se brzy 
odbouraly jazykové a národnostní rozdíly. 
Poslední den by již nezávislý pozorovatel 
těžko rozpoznal, kdo je z jaké země.
Každý se bavil s každým.
Program celého týdne si každý 
pochvaloval, a to nejen proto, že se 
účastníci z velké části na jeho tvoření 
aktivně podíleli. Loučení se neobešlo 
bez slz a příslibů, že se všichni určitě 
zase brzy sejdeme, například za rok 
na mezinárodním táboře, který bude 
tentokrát v České republice.

Anštajn

Dvacet organizací
Mezinárodní výbor je největší setkání 
vedení členských organizací IFM-SEI mezi 
kongresy a koná se jedenkrát do roka. 
V Londýně se tentokrát sešli zástupci 
z Brazílie, Peru, Chile a Kolumbie 
z Latinské Ameriky, z Izraele, Indie 
a Indonésie z  Asie a z Německa, Rakouska, 
ČR, Slovenska, Belgie, Norska, Švédska, 
Finska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Dánska 
a z hostující Velké Británie z  Evropy. 
Na programu jednání byla tradiční zpráva 
a diskuse o činnosti presidia a kontrolní 
komise, finanční plánování a schvalování 
ekonomických dokumentů za rok 2007 
a pro rok 2008. Hospodaření za rok 2007 
skončilo s nepatrným ziskem cca 4 000 €, 
což mezinárodní výbor přijal s potěšením 
a poděkoval za tento výsledek 
sekretariátu a finanční skupině. 

Grant Evropské komise
Významným úspěchem byla také 
zpráva od Evropské komise o přidělení 
administrativního grantu pro léta 2008-
2010 ve výši cca 40 000 € ročně. 

IFM-SEI se tak stala jednou z 50 
„šťastných organizací“ z celkového počtu 
200 žadatelů. 
Hlavní část programu byla zaměřena 
na spolupráci s OSN v oblasti dětských 
práv a na vnitřní demokratické fungování 
v IFM-SEI, především ve vztahu 
ke kongresu IFM. Jednání se jako host 
zúčastnila Kirsty Williams z UNICEF 
Velká Británie. Němečtí SJD-Die Falken 
představili dětskou participaci na táboře 
k dětským právům, který v Německu 
proběhl letos v květnu. 

O vnitřní demokracii v IFM-SEI
Diskuse o vnitřní demokracii proběhla 
na základě podnětu z Latinské Ameriky, 
aby se upravil přepočet mandátů 
na kongresu z původního systému (1-5 
hlasů dle velikosti členské základny) 
na systém, kdy každá členská organizace 
bude mít dva hlasy (jeden pro ženu 
a jeden pro muže). 
Diskuse však nakonec byla mnohem 
komplexnější a zabývala se i zapojením 
členských organizací do činnosti IFM-SEI. 

Nejednalo se o poslední krok, ale 
o otevření tématu před nadcházejícím 
kongresem (ten proběhne v roce 2010), 
který se návrhem z Jižní Ameriky bude 
zabývat.

Letík

Mezinárodního tábora v kempu Döbriach na přelomu července a srpna se zúčastnila mládež z Rakouska, 
Finska, Litvy, Anglie a České republiky. Nás, českých Pionýrů z 230. PS Záře, bylo dvanáct – deset dětí 
a dva vedoucí. Podobné složení měly i ostatní výpravy. Tématem tohoto setkání mladých ve věku  
13 – 17 let byla demokracie a evropská sounáležitost, ovšem kdo by si pod tímto tématem představil 
nudné semináře a školení, byl by na omylu.

Začátkem června 2008 zasedal Mezinárodní výbor IFM-SEI. Přátele z celého světa hostila britská 
organizace Woodcraft Folk v hlavním městě Velké Británie a Severního Irska, v Londýně. Jednalo se 
o dětských právech, hospodaření a vnitřní demokracii.

„Mládež v akci“ v Rakousku

Mezinárodní výbor IFM-SEI v Londýně
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tržiště nápadů a zkušeností

Účastníkům loňského putovního tábora předsedy Pionýra 
přineslo velké zklamání mé sdělení, že letošní tábor se 
konat nebude. Nakonec jsem se ale i přes velké pracovní 
problémy na některé tábory podíval a na táborech své mateřské 
pionýrské skupiny jsem dokonce několik dnů vařil. 
První tábor, který jsem navštívil, patřil 14. PS Tábor. Konal se 
v Pávku, kde mne přivítala usměvavá a velmi příjemná manželka 
hlavního vedoucího. Provedla mne příjemným tábořištěm, kde 
bylo vidět, že se na jeho budování podílí mnoho pracovitých 
rukou. 
Jak v dlani schovaný je tábor PS Těpéra v Lidečku. Je malinký 
a na pěkném místě s krásným koupáním poblíž. Na otevřeném 

ohni zde zrovna připravovali oběd. Celotáborová hra se sice 
jmenovala Kocourkov, ale jako v Kocourkově jsem si rozhodně 
nepřipadal. 
Mojí další zastávkou byl letní tábor PS Letov v Janoušově, 
v krásném prostředí lesů u potoka. Tábor nově budovaný, přesto 
s dlouhou historií. 
Můj puťák skončil u 8. PS Příbram na Jizeře, kde se na louce 
vyrojila indiánské tee-pee. 
Všechny tábory, které jsem letos viděl, byly velmi pěkné. Děkuji 
všem vedoucím a personálu táborů za jejich práci.

Petr Halada

14. května 2008 se konal 12. ročník celostátní veřejné sbírky, 
kterou pravidelně pořádá Liga proti rakovině Praha. Do akce, 
známé také jako Květinový den, se zapojili i pionýři – celkem 78 
pionýrských oddílů a skupin ze všech koutů republiky. A nevedli si 
vůbec špatně, získali pro boj proti rakovině 1 953 362 Kč! Oproti 
loňsku tak Pionýr vybral o půl milionu víc. 
Za symbolické měsíčky lékařské vybrala nejvíce peněz brněnská 
52. PS Slunovrat, její tři oddíly měly na konci dne v kasičkách 
přes 130 000  Kč. Ani ostatní skupiny ale nezahálely, velké částky 
vybralo několik skupiny z Prahy – u PS Kalich to bylo celých 
90 000, přes 60 000 pak získala PS Galaxie i PS Záře, 56 000 PS 

Sosna. Ale i ostatní pionýři se činili. 
PS Beroun-Závodí prodala kvítky za téměř 78 000 a PS Hády z Brna 
překročila částku 60 000 Kč.
Je však třeba říci, že v této dobročinné sbírce zdaleka nebyli 
úspěšní jen pionýři z velkých měst. Třeba Pionýrská skupina 
F. L. Věka ve „své“ Dobrušce vybrala téměř 42 000 Kč, což je 
úctyhodný výkon. 
Veliký dík a uznání ale patří i všem ostatním, kteří se do sbírky 
zapojili. Doufejme, že i v příštím roce pionýři vyrazí do boje 
s rakovinou v hojném počtu a letošní skvělý výsledek překonají.

red

Málem zrušený předsedův puťák

Kytky za dva miliony – Díky všem, 
kdo pomohli

z táborů, poděkování8
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1. den: Praha - Lhota pod 
Hořičkami, TZ Větrník – Kamenec – 
Meziměstí
Vyjíždíme z Prahy a nastavujeme do GPS 
Lhotu pod Hořičkami u Jaroměře, kde se 
nachází tábor 93. PS Orion. Přijíždíme 
v době poledního klidu, počasí nic moc. 
Celotáborovka se nese v duchu pirátů. 

Po asi hodinovém povídání se vydáváme 
dál, tentokrát směr 1. PS Náchod 
na Kamenec. Co k tomu dodat – Kamenec 
je prostě Kamenec! To si jeden musí zažít 
na vlastní kůži. Zaujala nás přehrada 
na koupání, kde má voda asi tak 5 stupňů. 
Z Kamence vyrážíme za 230. PS Záře 
do Meziměstí, kde máme domluvený 
nocleh. Po příjezdu obdivujeme hlavně 
nový srub. Jako celotáborovku mají stavbu 
železnice na divokém západě. Večer 
kecáme u ohníčku, hrajeme na kytaru – no 
prostě pohoda.

2. den: Meziměstí - Havlíčkův Brod - 
Těmice, TZ Eustach – Předboř - 
Cetule u Pacova
Ráno nás budí děti, které se chystají 
na výlet do Opočna. Po snídani opouštíme 
pohraničí a vyrážíme na Vysočinu, pod 
zříceninu hradu Ronovec u Havlíčkova 
Brodu, kde táboří 45. PS Praha 6 – oddíl 
Dálava – Krtkův tábor. Dorážíme akorát 
před obědem. Zaujala nás postavená 
pirátská loď a Krtka fakt, že i bez něj 
tábor běží, jak má. Poté se přesouváme 
do Havlíčkova Brodu na sraz se skautem 
Samem, který nám dřív na kurzu NIKOLIV 

povídal o skautech. Když jsme probrali 
novinky u pionýrů i skautů, vyrážíme 
dále směr TZ Eustach, kde přebývá 96. 
PS Veselí Medvědi. Děti jsou zrovna 
na výletě, ale čekání zpříjemňuje 
povídání a buchta s kávou. A samozřejmě 
také prohlídka tábora v duchu Číny. 
Nakonec jsme se dočkali i dětí, ale 
už musíme vyrazit, protože nás čeká 
další tábor, a to 87. PS Javor, která 
táboří v Předboři. Místo je moc pěkné 
a hlavní vedoucí nám vše ukazuje. Jako 
celotáborovku mají Strážce času. Snaží 
se, aby dějiny šly za sebou tak, jak mají, 
a nikdo v nich nic neměnil. Poslední 
zastávkou toho dne byl tábor 188. PS 
Bobříci, kam jsme dorazili až těsně před 
večerkou. 

3. den: Cetule u Pacova - Lesná 
u Pacova - Lukavec u Pacova – 
Čestín – Drahňovice 
Z táborů, kde jsme byli, vstávají Bobříci 
asi nejdříve – v 7.00. Mají tábor na zelené 
louce, kde bylo potřeba vše postavit. 
Po nástupu se staví katapulty – jejich 
celotáborovka je Tajemství ztraceného 
hradu. Prostě další pěkný tábor. Když  
je kafe dopito a dotazníček vyplněn, 
odjíždíme k nedalekému táboru 49. 
PS Kočovníci. Je také na  zelené louce 
a navíc trvá celý měsíc. Celotáborovku 
mají ve stylu fantasy. Další tábor – 154. 
PS Paprsek – je nedaleko u Lukavce. 
Ohromilo nás velké tábořiště, ale děti 
jsou opět kdesi na výletě. Naše další 
cesta vedla do Čestína za 143. PS Jana 
Nerudy, kde je na první pohled patrné, 
jaké škody napáchala vichřice na konci 
června. Na základnu nespadl žádný strom, 
ale okolí vypadá velmi žalostně – samé 
polámané stromy. Všude okolo je zákaz 

vstupu do lesa, ale vedoucí zvládli 
připravit program i v těchto ztížených 
podmínkách. Předposlední tábořiště 
patří 21. PS Střelka. Překvapil nás solární 
panel a také fakt, že mají na táboře 
hluchoněmého kluka. A že s ním ostatní 
děti nemají potíže a platí to oboustranně. 
 
4. den: Mitrovice u Mezna – Oselce – 
Nečín - Jince
Předposlední den putování začínáme 
návštěvou u 1. PS Podskaláci, která 
má tábor hned vedle rybníka, což nás 
naprosto uchvátilo. Neodolali jsme 
a půjčili si loď. Holky Podskalačky 
nám sice vzaly pádla, ale i tak to Heri 
zvládnul. Jako celotáborovku mají 
pravěk, v táboře stojí překližkový mamut 
a chovají zde králíky. Další je tábor 37. 
PS pplk Vally u obce Oselce, který se 
celý změnil na Divoký západ. Nejvíc nás 
uchvátila vysoká strážní věž, kterou jsme 
nikde jinde neviděli. Návštěvy tohoto dne 
uzavírá tábor 68. PS Lvíčata u Nečína. 
Také pravěký – zrovna pečou mamuta. 
Odsud jedeme jen přespat k Markétě 
do Jinců, kde se oddáváme odpočinku 
a grilování.

5. den: Jince - Stará Huť 
u Dobříše - Praha
Poslední den našeho putování je už 
bez Markéty. Na cestě do Prahy se 
zastavujeme u 241. PS Ledňáček, která 
má svůj tábor kousek od Dobříše. Hrají 
si na Asterixe a Obelixe. Zaujalo nás 
tu osvětlení ke kadibudkám – po cestě 
zapíchané lampy se solárními panely. Dál 
už nám zbývá jen odjet do Prahy a znovu 
se rozjet na své tábory, ať už probíhající 
(Krtek), nebo teprve začínající (Heri).

Markéta, Heri, Krtek

Vyrazili jsme ve třech, abychom se podívali, jak se pražským skupinám na táborech daří. Celkem jsme 
navštívili 16 táborů a ujeli přes tisíc kilometrů. Putování bylo pohodové a na žádném táboře jsme 
nezjistili zásadní problémy. A kde všude jsme byli? 

Cesta z města



Hrát či nehrát?
Tahle hamletovská otázka možná vbrzku zazní v nejednom 
pionýrském kolektivu. Mohou za to informace o celostátní hře 
pro oddíly Poselstvo krále Jiřího, které pronikají na veřejnost. 
Hra však má začít až koncem roku, tedy v době, kdy už leckterý 
kolektiv rozjel své vlastní dlouhodobé aktivity, nebo se věnuje 
tradiční činnosti.
Dá se však předpokládat, že úkoly budou nastaveny tak, aby se 
daly plnit i za těchto podmínek. Mohou tak činnost obohatit nebo 
doplnit, a v lecčems budou pro děti lákavé. 
O účasti by proto měli rozhodovat především pionýři, nejen 
vedoucí. Ti by měli spíš poradit, navodit úvahy, zda ano či ne.
Je tomu tak i u nás, Plameňáků. Grínpísáci, Technokrati a z větší 
části i Feministky o účasti uvažují. Sporťáci a pár děvčat váhá. 
Tak nějak jsme si o tom povídali. A závěr? Jednoduchý: Tři družiny 
jsou pro, čtvrtá – sportovně zaměřená – se zatím nepřipojí. I to je 
řešení, hlavně že rozhodla děcka sama.
A pokud to nevíte, tak družiny máme u nás zájmově zaměřené 
– Technokrati na techniku, Grínpísáci na ochranu přírody a ryze 
dívčí družina si říká Feministky. A Sporťáci jsou jasní. Vymysleli si 
to kdysi pionýři sami a už to tak zůstalo.
Tak na shledanou při putování z Čech až na konec světa!

Oddílák Boubín

Co si hrají děti v Německu?
Krabičková štafeta
K této hře potřebujete pouze dvě klasické krabičky od zápalek. 
Hraje ji šest i více hráčů, kteří se rozdělí do dvou družstev 
a posadí se naproti sobě do řady. První v řadě je kapitán, ten si 
nasadí krabičku na nos a po zahájení hry se ji snaží předat na nos 
vedlejšího spoluhráče – bez pomoci rukou! 

Krabička tak putuje z nosu na nos až na konec řady a znovu 
zpátky až ke kapitánovi. Spadne-li někomu na zem, musí si 
lehnout a nosem krabičku dostrkat k noze spoluhráče, kde si ji 
může opřít. A snaží se tak dostat opět nos do otvoru, aby krabičku 
zvedl a předal. Snadné to jistě nebude a o smích nouze nebude 
taky.
Samozřejmě se měří čas obou družstev a kdo štafetu zvládne dřív 
po zásluze zvítězí. Je to hra při které se jistě pobavíte a možná 
i nazlobíte, na sebe i na nešikovné kamarády.

Pavla

tržiště nápadů a zkušeností10

Mluví a píše se o tom od té doby, kdy bylo rozhodnuto, že Česká republika v roce 2009 bude prvních šest 
měsíců předsedat Evropské unii. Co to znamená pro nás, vedoucí, a co třeba pro naše pionýry? Položme 
si sami sobě otázku: Co vlastně víme o Evropské unii? 
Dokážete například vyjmenovat státy, které jsou v Unii? Aspoň základní patnáctku nebo všech dvacet 
sedm. Které státy mají být v dohledné době přijaty?
Ne, nechci vás zkoušet. Jen chci připomenout, že jsme nejen občany České republiky, ale i Evropské 
unie. A tak určité znalosti bychom měli mít. Právě tak i děti, které vedeme. A tak to v Tržišti tentokrát 
zkusíme trochu z jiného soudku a na vás je, abyste hledali další formy a možnosti.
U nás to tedy bude o hrách a pochoutkách dětí z unijních zemí, a k tomu malé slovníčky – pro všechny 
případy. Hranice zmizely, tak odstraňujme ještě i ty jazykové bariéry. Začneme hned u našeho 
západního souseda, Německa.

Hadži (scifiveta@quick.cz)

Půl roku pro Česko – a co pro nás?

Robin a Páťa – „Z Čech až kam?”     

tržiště nápadů a zkušeností
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Čokoládové flameri
(Schokoladenflammeri)
Na přípravu potřebujte: ½ l mléka, 2 lžíce cukru, 80 g krupice,  
2 lžíce kakaa, ořech másla (vrchovatá kávová lžička), špetku soli, 
kompot nebo čerstvé ovoce, šlehačku.
A jak na to?
Kakao utřete s kouskem másla. V mléce rozmícháte krupici, 
osolíte a necháte aspoň 15 minut stát. Pak za stálého míchání 
vaříte na slabším ohni do zhoustnutí. Přidáte cukr a utřené máslo 
s kakaem. Studenou vodou vypláchnete formu ve tvaru věnce, 
směs do ní urovnáte a necháte dobře vychladnout.
Studené flameri vyklopíte a ozdobíte ovocem a šlehačkou. Místo 
jedné větší formy můžete použít i více menších.
Zkuste vyhledat i jiné pochoutky, které mají rády německé děti. 
Čím starší recept, tím větší úspěch. Nezapomeňte ani na to, co 
byste kamarádům z Německa nabídli jako vaši oblíbenou českou 
pochoutku!

Pavla

Pětku třikrát podtrženou
bych dal všem sdělovacím prostředkům za to, jak málo dokážou 
přinášet kladných zpráv o dětech a sdruženích, která dělají 
spoustu zajímavé činnosti, a v nichž jako vedoucí pracuje mnoho 
obětavých lidí, často na úkor svého volna i dovolené.
Naopak dokáží věnovat mnoho prostoru a času akcím, při nichž 
nakonec musí asistovat policie, kde se holduje alkoholu a drogám 
a hluk obtěžuje celé okolí. Právě tak mají místo pro zprávy 
o kriminalitě mládeže nebo užívání drog či sexuálních a jiných 
deliktech páchaných dětmi nebo na dětech. A když už věnují 
pozornost táborům a podobným akcím v přírodě, obvykle je to 
v souvislosti s nějakou nehodou, která se tam přihodí.
Je skutečně pravda, co se občas někde prořekne? Že kladné 
příklady neprodávají – noviny i sledovanost médií!

Chcete-li se vyjádřit k tomuto názoru, nebo přidat své zkušenosti, 
napište do Tržiště! 
A můžete poslat i mejl na adresu: scifiveta@quick.cz

scifiveta@quick.cz.  

Připínáček se ptá i připomíná

• Máte oddílovou vývěsní skříňku nebo nástěnku pro 

veřejnost? Doplňte ji o čerstvé zprávy z prázdnin! 

• Chcete získat nové členy pro váš oddíl (skupinu)? 

Připravte nějakou zajímavou akci nebo soutěž! Můžete 

upozornit i na hru Poselstvo krále Jiřího ve škole, 

v centru volného času, domě dětí a mládeže a jiném 

středisku. Hra bude přístupná všem, kteří o ni projeví 

zájem.

• Nezapomeňte se ozvat v místním tisku, rozhlasu 

a televizi! Že už jste se o to pokoušeli, ale odmítli vás? 

Pokud píší a mluví o jiných aktivitách a sdruženích, pak 

se musíte prosadit i vy! Jste přece pionýři – průkopníci!

• Zkontrolovali jste a správně uložili táborové 

vybavení? Dali jste do opravy poškozené věci nebo včas 

nakoupíte nové? 

Zařaďte si požadavky do finančního plánu.

Slovníček slušného turisty pro cestu Německem
Mluvíme, oslovíme a ptáme se:
ja [ja]      ano
nein [najn]     ne
bitte [bite]     prosím
danke [danke]     děkuji
guten Tag [guten tag]   dobrý den
guten Abend [guten abend]   dobrý večer
Ich möchte essen [ich méchte esen]  já chci jíst
Ich möchte trinken [ich méchte trinken] já chci pít
Wo ist…? [vó ist]    Kde je…?
Was kostet das? [vas kostet das]  Co (kolik) to  
      stojí?
Bitte, sagen Sie mir… [bite zágn zí mir]  Prosím,   
      řekněte mi…
Bitte, Herr (Frau)… [bite, hér/frau]  Prosím,   
      pane/paní
Auf Wiedersehen! [auf vídrzén]  Na shledanou!
Entschuldigen Sie, bitte… [enšuldigen zí, bite] Promiňte, prosím

Když hledáme:
der Flughafen [der flugháfen]   letiště
der Bahnhof [der bánhóf]   nádraží
das Hotel [das hotel]   hotel 
das Krankenhaus [das krankenhaus]  nemocnice
die Polizei (dí policaj)   policie
das Wasser (das vaser)   voda
Wo ist die Strasse…? [vo ist dí štrase]  Kde je ulice…?

…a to ostatní už se jistě doučíte sami! Zkuste si například 
sestavit jednoduché věty a podle potřeby si slovníček doplňte 
o další slova a fráze.   Knihomol
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sami o sobě

Léto nám skončilo a je tu zase školní rok! 
Jen co jsme ale zamávali svým letošním 
táborům, už je čas začít plánovat 
a organizovat, aby se nám to příští rok 
opět vydařilo a ještě to bylo o chlup lepší. 
Na letošních táborech se také úspěšně 
uvedly první ročníky projektů Parťáci 
a Návštěvník, takže s nimi můžeme 
počítat i v příštím roce. Už teď je také 
jasné, že bude pokračovat kampaň 
Opravdu dobrý tábor.

Připomínáme
Jako v předchozích letech, i letos 
účastníci táborů zažili řadu dobrodružství 
při celotáborových hrách – do konce října 
je možné tyto hry přihlásit do tradiční 
soutěže. 

Pro odlehčení
V každém táborovém koutku si budete 
moci přečíst jednu táborovou historku 
nebo pohádku.
Začneme povídáním o skřítcích žijících na 
Kamenci. 

Kamenečtí skřítci

Nedaleko Kamence, vlastně skoro 
v Kamenci, je vrch Kamenec. Jeho 
součástí je ojedinělý jev v Orlických 
horách. Na jeho vrcholu je umístěno šest 
zvláštních skal. Jedna z nich má podobu 
lidské hlavy. 
Mezi těmito skalami, v hustém lese, je 
vesnička malinkatých horských skřítků. 
Jsou tak malí, že nejsou lidským okem 
vidět. Mají ale velikou moc. Dokáží se 
zvětšovat a zmenšovat. Mají velikou 
sílu a jsou vesměs velmi pracovití 
a šikovní. V malinkatých chaloupkách žijí 
po rodinách. Jmenují se podle činnosti, 
kterou se zabývají. 
A tak zde žijí hodní Smrčínkové, 
Borovičkové, Houbičkové, Bylinkáři 
a jiní. Jsou i zlobiví, jako Stejskálkové 
a Pařízkové. Zvlášť takový protivný 
skřítek je Stejskálek. Ten si vleze za ucho 
malého táborníka a začne mu našeptávat: 
„Heleď, nezůstávej tady, jeď domů. 
Tady přece nebudeš? Co bys poslouchal, 
uklízel a cvičil? Co tvá maminka a počítač? 

Co řízečky, hranolky a zmrzlinka?“ 
Prostě našeptává a našeptává. Nebo 
takový Pařízek? Ten má radost, když si 
někdo ublíží. Utíkáte lesem, klopýtnete 
a upadnete. To nebyl pařízek, to vám 
podtrhl nohy skřítek Pařízek. 
O těch hodných ani nevíme, ale s těmi 
protivnými musíme bojovat. Je to velmi 
těžké…

Miloš

Na této stránce vám budeme pravidelně 
přinášet informace o kampani Opravdu 
dobrý tábor, jež už čtvrtým rokem 
pomáhala rodičům a dětem při výběru 
tábora. Doporučovali jsme jim při ní 
ty naše „opravdu dobré“, občas radili 
začínajícím pořadatelům táborů, kteří 
se na nás obraceli s všetečnými dotazy. 
Mezitím jsme komunikovali s médii, jež 

o táborovou tématiku projevují stále větší 
zájem. 
V období od dubna do července jsme 
zaznamenali přes 22 tisíc návštěv stránek 
dobrytabor.cz a od začátku roku jsme 
odpověděli na téměř 250 e-mailových 
dotazů, většinou ke konkrétním táborům 
a volným místům na nich.
Aby bylo vidět, že i lidé „zvenku“ naši 

práci oceňují, uvádíme několik ohlasů 
na naše informační služby i na vlastní 
proběhlé tábory. 

Paní, která potřebovala poradit 
s vlastním táborem, svůj dotaz například 
uvedla takto: 
„Dobrý den, již jednou jsem se na Vás 
obrátila a velice rychle a věcně jste mi 
odpověděl…“ A naši odpověď odepsala: 
„Děkuji Vám opět za velmi rychlou 
a fundovanou odpověď. Galářová“

Jedna z maminek, které sháněly tábor 
pro své děti, nám napsala:
„Vloni jsem pres váš web vybírala tábor, 
dokonce o měsíc později, vybrala, vše 
vyřídila, děti přijely naprosto nadšené, 
takže vás doporučuji na všechny strany, 
školy, maminky i tetičky :-)
Diky, Katka Hanáková“

Rodiče účastníků tábora 147. PS Galaxie 
byli zjevně spokojeni:
„Také já se přidávám alespoň tímto 
k velkému díky za to vše, co mohla naše 
dítka díky Vám všem, co jste se jakkoliv 
podíleli na tomto táboře, zažít. Pokaždé, 

když se mi holka vrací, tak plná zážitků, 
nových poznatků, z rukávu ještě několik 
týdnů po návratu sype veselé historky 
a já nevím čeho všeho. Takže ještě 
jednou DÍKY VÁM VŠEM! Zdraví spokojená 
Mamina.“

„Velké poděkování vedoucím, 
kuchařům, všemu personálu a těm, 
kteří celý rok plánovali a připravili 
pro ta naše děcka, tak suprový tábor. 
Připravit, naplánovat a vůbec vymyslet 
takovýto program zabere nějaký čas. 
Máte můj obdiv. Snad nebudu sám, kdo 
Vám alespoň touto cestou poděkuje, 
ale já děkuji. Užijte si těch posledních 
pár hodin s tou kupou dětí a v sobotu se 
na Vás všechny v Praze těšíme.” 

Hron P.

Táborový koutek - září
Do začátku ODT zbývá 222 dní. Do začátku letní činnosti zbývá 304 dní.

© 2008 J. Dostál
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A co Pionýr? aneb výstřižek 
z deníku Mladá fronta
Redaktoři Mladé fronty se v září 
1968 rozhodli požádat představitele 
jednotlivých organizací mládeže 
o odpověď na otázku – Jak chtějí 
pokračovat ve své práci ve změněných 
podmínkách, po obsazení vlasti vojsky 
cizích zemí? Jako první (18. září 1968), 
odpovídal – A co Pionýr? – předseda České 
rady Pionýra, O. Kryštofek:
„… Dny před začátkem školního roku se 
staly dobou prudkého zrání – pro dospělé 
i pro děti. Obstáli čestně jako všichni 
čestní lidé … Děti pomáhaly, kde se 
dalo: byly spojkami, staraly se o menší 
děti, … Děti a jejich vedoucí dokázali, 
že nový český Pionýr je hnutím dětí 
této země a od nikoho jiného příkazy 
a pokyny přijímat nebude. Ten týden 
také urychlil zdravý vývoj, který zrál 
už předtím. Vedl k naprosto přirozené, 
spontánní a oboustranně cenné spolupráci 
mezi pionýry a junáky, ať už šlo o vedení 
Pionýra a náčelnictvo Junáka, nebo 
o společnou práci oddílů venku. … Přes 
léto vyšlo z našich okresních táborových 
škol několik set nových oddílových 
vedoucích … A právě děti budou co 
nejvíce potřebovat uchování oné 
atmosféry polednové svobody, pravdy, 
důvěry, opravdovosti a činorodosti. Budou 
se stále ptát – i ony vyspěly za poslední 

týdny – budou chtít dále pomáhat, budou 
si chtít – právem – i  hrát. Potřebují kolem 
sebe zralé, obětavé dospělé, stejně jako 
bystré mladé lidi, kteří jim budou schopni 
povědět pravdu, vysvětlit nejasné …“ 
(Celý text je k dispozici na www.pionyr.cz.)
Slova zaznamenaná v deníku MF jsou, dle 
našeho mínění, zcela nadčasová a aktuální 
i dnes s odstupem čtyř desetiletí!

Služba vlasti aneb pionýři versus 
junáci…
Druhé (historické) upomenutí má být 
i příspěvkem do trvalé diskuse o vztazích 
mezi Pionýrem a Junákem, tudíž i odezvou 
na tvrzení, že naše organizace spolu 
pouze zápolily a stály „proti sobě“ – což 
je tvrzení, které je stále přiživované a má 
vytvářet dojem nesnášenlivosti.
Právě v době, která je i dnes označována 
za dobu tříbení charakterů, je ukázkový 
čas, kdy se projevovalo: kdo kde a za co 
stojí. Dne 30. srpna se sešli zástupci 
náčelnictva Junáka a České rady 
Pionýra a jednali o situaci v dětském 
a mládežnickém hnutí, citujme dále:  
„…Dohodli se na nejužší spolupráci 
ve všech směrech … obě organizace 
uvítaly myšlenky „Služby vlasti“, … 
podporují ji a věnují její realizaci 
všechny své síly … obrátí se společným 
prohlášením ke členům…“ 
Ze společného provolání (vydaného 

31. 8. 1968) vyjímáme: „… Službou 
vlasti se prohlubuje i rozšiřuje dosavadní 
činnost všech oddílů Pionýra a Junáka, 
která jinak pokračuje jako dříve! Chceme 
po vás jen, abyste také vy, děti, přispěly 
podle svých sil a možností … k obnově 
svobodného, důstojného života v celé 
naší vlasti, k nápravě škod, které utrpěla, 
k jejímu rozvoji a tím vším i ke svému 
štěstí! 
Vaši dospělí přátelé, vedoucí, vůdci, 
rádci, učitelé, zástupci Ústřední a České 
rady Pionýra, náčelnictva Junáka 
a Junáka-Zálesáka." 
(Celý text je k dispozici na www.pionyr.cz.)

A dnes?
Prostor nám neumožňuje popisovat 
vše podrobněji – leč jde jistě o obtížně 
zpochybnitelný doklad toho, že zdaleka ne 
vždy stál Junák a Pionýr na protichůdných 
pozicích, ba až v nepřátelství, jak se 
nezřídka stále dozvídáme. A nejen z řečí, 
ale i z praxe. Některá střediska Junáka, 
když se dozvěděla o spolupráci Junáka 
a Pionýra v České radě dětí a mládeže – 
jako například středisko Junáka v Jevíčku 
a jiná – na protest z Junáka vystoupila. 
(http://www.sweb.cz/skaut-jevicko)

Martin

V právě zahájeném seriálu bychom chtěli představit skauting a jeho „společnou“ historii s Pionýrem. 
Tento záměr vychází nejen z našich Ideálů – Poznání: ačkoli se dlouho „známe“, stále jsme se dost 
nepoznali; Přátelství: máme mnoho společného v cílech, mohli bychom proto za jeden provaz tahat 
z jednoho konce; a Paměť: hovoříme o minulosti – ale i z toho, že jde o téma stále aktuální. Září přináší 
dvě ohlédnutí…

Skauti a pionýři
Ohlédnutí za létem 1968

© 2008 M. Vostrý

o skautingu
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 Brno
Sraz PTO u Krkaté báby
Koncem května  proběhl tradiční sraz PTO, na němž se sešlo okolo 
tří stovek pionýrů. Tábořili společně na louce poblíž vesnice Lubě 
v oblasti Krkatá bába, hráli hry a vyhlásili výsledky celoroční 
mezioddílové soutěže Zelená liga. 

Páteční odpoledne a večer bylo vyhrazeno stavbě stanů 
a přístřešků, stejně jako diskusi náčelníků a sbližování táborníků. 
Sobotní program byl nabitý hříčkami a hrami, při nichž se 
děti nejen bavily, ale často se přiučily rozličným tábornickým 
dovednostem. Vyvrcholením dne pak byl společný táborák 
s kytarami a zpěvem, kde se setkali pionýři bez ohledu na svůj 
věk. 
Nedělní ráno bylo zasvěceno vyhlášení prestižní mezioddílové 
soutěže Zelená Liga, jejíž ročník 2007/2008 skončil vítězstvím 
63. PTO Phoenix. Po několika dalších hrách uvedli táborníci 
louku do původního stavu a vyrazili k domovu. Akce se, až 
na pár puchýřů, obešla bez zranění a účastníci tak měli možnost 
nerušeně okusit život v jarní přírodě. 
Petr Kolář

Hoštejn
Objevy a vynálezy, které změnily svět
V druhé polovině července (13.– 20. 7. 2008) se na tábor s PS 
Plejády Šternberk v Hoštejně s mottem „Objevy a vynálezy, které 
změnily svět“ vypravilo na 50 účastníků. 
Byl to opravdu široký záběr – od kola přes knihtisk, kompas, 
elektřinu nebo počítač až po roboty na Marsu. A tak jsme 
se obratem dokázali z genových inženýrů změnit na tlupu 
neandrtálců shánějících oheň a po lítých bojích mikrobů 
na sklíčku mikroskopu jsme se spojili při noční likvidaci havárie 
v jaderné elektrárně. Šikovnost byla potřeba při simulaci 
tkalcovského stavu a šicího stroje, přesnost rozhodovala 
u revolveru a taktika pomohla k vítězství živému telegrafu. 
Nácvikem trpělivosti se staly archeologické vykopávky a hlavně 
následné skládání „starověké“ keramiky. Ameriku (a cestu 
k indiánskému pokladu) se podařilo najít všem a fyzicky náročný 
výstup na Mount Everest se obešel beze ztrát.
V neděli se konal velký Návštěvní den. Od desíti ráno začal příliv 
rodičů, prarodičů a sourozenců zvědavých na to, jak si na táboře 

vedeme. Pro zájemce jsme si připravili drobné hříčky, např. 
zkouška čichu nebo paměti. Velkým tahákem byla lanovka, letos 
připravená speciálně pro dospělé, na které se tatínci navzájem 
hecovali a maminky … vlastně taky. Problémem pro nás nebyl 

ani zvýšený počet strávníků a guláš ze stylové polní kuchyně 
všem chutnal. Odpoledne k programu přibyly ukázky vojenské 
výzbroje a nejenom kluci od těch nejmenších až  po dědečky si 
s nadšením potěžkali pancéřovku, osahali granát a zkusili složit 
samopal. Poslední ze zhruba 70 návštěvníků se s námi loučili 
po páté odpoledne a všem jsme museli slíbit, že akci příští rok 
zopakujeme. 
Počasí nás tentokrát trošku zlobilo, ale ani to nás neodradilo 
od her, turnaje v ringu, zápasů v softu nebo návštěvy 
„konkurenčního“ tábora na Březné. Dokázali jsme se dva týdny 
společně bavit, žít a přežít v přírodě bez vymožeností civilizace 
a postarat se sami o sebe. Se všemi se těšíme na viděnou 
třetí sobotu v září na tradičním potáborovém setkání a hlavně 
na příštím táboře.
Pavel (Dory) Dorazil

Hrádek
Tábor u Spáleného mlýna
I. běh stanového pionýrského tábora od 30. 6. do 12. 7. 2008 
na Berounce u Spáleného mlýna se začátkem července rozjel 
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na plné obrátky. Pořádající PS Občanské sdružení Pionýr Hrádek 
zde měla pět oddílů, 70 dětí a 28 vedoucích a instruktorů. 
Stanový tábor i další stavby vybudovali na vlastním pozemku. 
Vlasta Vasková

Šternberk
Pozvánka na Šternberskou stezku
Pionýrská skupina Plejády Šternberk a Junák – svaz skautů 
a skautek ČR, 13. středisko Šternberk pořádají v sobotu 20. září 
2008 již 3. ročník společné akce pro rodiče i děti všech věkových 
kategorií. Začátek je v 9.30 hod. v Tyršových sadech (městský 
park), startovné 10,- Kč za účastníka. Slavnostní vyhlášení 
výsledků plánujeme ve 14.00 hod.

Chcete si připomenout své dovednosti, zručnost, všeobecné 
znalosti a dozvědět se něco o historii Šternberka? Pak je právě 
pro vás určena tato pohodová akce, kde si za odměnu vyzkoušíte 
i nízké lanové překážky. Trasa vhodná i pro rodiče s kočárky. 

Přijít může opravdu kdokoliv. Koná se za každého počasí. Akce 
je realizována za finanční spoluúčasti města Šternberk, MŠMT 
a sponzorů. 
Informace: Petr Xˇandy Dvořák tel.: 603 930 252, e-mail: 
mlocek@seznam.cz. Podrobnější informace najdou zájemci 
i na webových stránkách www.plejady.zde.cz.
(MED)

Všechno nejlepší!
Po prázdninách začíná řada věcí nanovo, stejně tak i náš koloběh 
blahopřání k narozeninám významným oslavencům ze sdružení. 
Všem přejeme hodně zdraví a chuti do další práce v Pionýru.

12. 9. oslaví Marta Kubátová z PS Fanka Elstnera (Pardubická KOP) 
60. narozeniny.

25. 9. oslaví Jana Saktorová z II. PS Vrabčáci (Olomoucká KOP) 60. 
Narozeniny.

26. srpna si mnoho lidí vzpomnělo, že uplynulo 5 roků od úmrtí 
Doc. Sylvie Ostrovské, mezi pionýry známější jako Sylvina. Je 
jen málo lidštějších, přemýšlivějších a pracovitějších lidí než 
byla historička, znalkyně ženského hnutí a pedagožka působící 
na řádné vysoké škole i Lidové univerzitě – Sylvie. Za vše, co 
vykonala v pionýrském hnutí, jí patří naše vzpomínka.

Na závěr tu ještě máme jedno opožděné blahopřání. 
Z červnového čísla nedopatřením vypadla gratulace Mileně 
Kořínkové, která mnoho let vedla 211. PS z Prahy 10 
a nesmazatelně se coby garant podepsala na pražském 
vzdělávání. 24. 6. oslavila šedesátiny, takže pozdě, ale přece – 
všechno nejlepší!

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.

Tyto stránky pravidelně věnujeme příspěvkům ze života 
sdružení. Pokud máte pocit, že se zde objevují často informace 
jen z několika míst, je to dáno tím, že se někde své propagaci 
i propagaci Pionýra věnují důsledně, jinde téměř vůbec. Rádi 
budeme publikovat zprávy i odjinud - stačí, abyste je napsali 
a poslali, pokud možno přidali i pár fotografií, na nichž se něco 
děje. Může se stát, že vaše příspěvky budeme muset upravit či 
zkrátit, ale nebojte se, že bychom je neotiskli. Ale nezapomeňte 
psát co nejdříve, co přijde po uzávěrce, může se dostat až 
do dalšího čísla.
red
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Jak pozoruhodná je situace nás dětí Země! Každý je zde 
na krátké návštěvě. Neví k čemu, ale leckdy myslí, že to cítí. 
Z hlediska denního života bez hlubšího uvažování však víme: jsme 
tu pro druhé lidi, především pro ty na jejichž úsměvu a blahu 
zcela závisí naše vlastní štěstí, potom však i pro ty, s jejichž 
osudem nás váže pouto společného cítění…
Albert Einstein

Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle 
obsahu.
Seneca

Ti, kteří mají trpělivost dělat jednoduché věci dokonale, osvojují 
si umění dělat těžké lehce. 
Friedrich Schiller

Nemám rád lidi, kteří se ničemu neobdivují, neboť sám jsem 
strávil celý život tím, že jsem se obdivoval všemu.
Johann Wolfgang Goethe

Teď když jsme se naučili létat vzduchem jako ptáci a plavat 
pod vodou jako ryby, zbývá jenom jedno: abychom se naučili žít 
na Zemi jako lidé!
George Bernard Shaw

Nemůžeme posuzovat člověka podle prostředí. Jidáš měl přece 
také plno významných přátel.
Ernest Hemingway

Kdyby se lidé v dospělosti stávali tím, po čem touží ve čtrnácti 
letech, byl by celý svět dočista jiný.
Albert Schweitzer

Vynášíte nade mnou rozsudek s větším strachem, než s jakým já 
jej poslouchám.
Giordano Bruno

Blud nepřestává být bludem, sdílí-li ho většina.
Lev Nikolajevič Tolstoj

TAJENKA:

připravil Lee

Citáty známých osobností
Ve stálé rubrice Kvízů bychom vás rádi seznamovali s možnou formou získávání znalostí a zájmů, 
vhodnou zejména pro starší děti, či instruktory. Pokusíme se tématicky, obsahově i vizuální podobou 
prostřídat různé typy kvízů, kombinovaných s obrázky a případně s tajenkou, která vyjde na základě 
použití správných možností, jak tomu bylo například u Olympijského kvízu v posledním čísle 
předchozího ročníku. V tomto čísle jsme se zaměřili na zajímavé citáty významných osobností, jejichž 
jména jsou uvedena pod citátem. Máte za úkol k těmto osobnostem přiřadit správnou podobiznu. 
Na schůzkách s dětmi lze následně rozvinout povídáním o té které osobnosti či o významu daného 
citátu a zamyšlením nad tím, komu je směřován, za jaké situace vznikl, popř. jaké poučení nám nabízí. 
Pokud se vám některý z citátů líbil či znáte i jiné, neméně zajímavé, podělte se s námi na emailu: 
mozaika@pionyr.cz, ty nejzajímavější reakce a citáty rádi uveřejníme. V tajence je skryt název bájného 
kontinentu. 
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Průkopník užitého umění
Christopher Dressler (1834 – 1907) 
je považován za jednoho z prvních 
designérů v dnešním slova smyslu. Byl 
jedním z nejvýznamnějších představitelů 
obrodného hnutí, jež se v druhé polovině 
devatenáctého století snažilo pozvednout 
estetickou úroveň předmětů, jež člověka 
obklopují. Na rozdíl od ostatních však 
tuto snahu propojil s moderní technikou 
a svá díla vyráběl v továrnách. Při práci 
se inspiroval přírodními zákonitostmi, 
především botanikou, i různými kulturami 
a jejich uměním. Vytvářel drobné 
předměty denní potřeby i kompletní 
interiéry. 

Konvice, kam se podíváš
Jak už jsem naznačil, název výstavy jsme 
mohli těžko přehlédnout. A tak musela 
přijít otázka, kdo tam tedy půjde a napíše 
reportáž. No kdopak asi? Vyrazil jsem 
tedy do pražského Uměleckoprůmyslového 
muzea. Věděl jsem jen to, co říká 
základní anotace výstavy, a neměl moc 
představu, co bych tak o tom mohl psát. 
Až na výstavě jsem opravdu pochopil, 
proč se jmenuje, jak se jmenuje. 
Zpočátku jsem jen koukal a musím říct, 
že označení užité umění zde bylo zcela 
na místě. Všude kolem byly vystaveny 
předměty zcela běžného denního 
užití – konvice na čaj, příbory, podnosy, 
hřebeny, stojánky na topinky (ty tedy 
pro mne nejsou úplně předmětem denní 
potřeby, vlastně jsem dřív netušil, že 
něco takového existuje) – vše vytvořeno 
tak, aby to zároveň plnilo svou funkci 
a lahodilo oku. Vystavené předměty 
byly ale členěné do skupin podle období, 
ve kterém vznikaly, a vlivů, jež se v nich 
projevily. Jako příklad lze uvést kolekci 
čajového nádobí vytvořenou po pobytu 
v Japonsku. Oproti předchozím zdobným 
exponátům se vyznačovala jednoduchými 
ostře řezanými liniemi, přesto bylo ale 
zřejmé, že autorem je jeden člověk. 
A to je právě podle mne pojítko mezi 
výstavou Christiana Dresslera a sdružením 
Pionýr. Hledání nových cest a průkopnictví 
jsou první věci, které vás napadnou jako 
význam slova pionýr. Stejně, jako bylo 
popsáno výše na čajovém nádobí, je 
(nebo by mělo být) pro Pionýr typické 
hledání a zkoušení nového, snaha 

posunout se o kus dál, ale také vědomí 
a dodržování základních principů, jež jsou 
pevně stanovené a neměnné (v našem 
případě jsou to Ideály Pionýra). Na cestě 
za poznáním a novými zážitky si musíme 
umět stát za svým, nesmíme zapomenout, 
kdo jsme a odkud pocházíme. Právě to 
z naší činnosti dělá cestu odněkud někam 
a ne jen bezcílné hledání zábavy.

pionýr
Ha, chyba, tam přeci musí být velké 
písmeno! Ba ne, nemusí – jak už bylo 
naznačeno, mluvíme tu i o obecném 
významu tohoto slova, tedy průkopník. 
Poslední dobou je při sledování médií 
možné zjistit, že se pionýr vrací jako 
zcela obecné pojmenování, je užíváno bez 
jakékoli přímé souvislosti s námi. Zmíněná 
výstava je jen jedním z mnoha. Můžeme 
mít různé názory na to, zda je dobře, 
když lidé budou běžně chápat a vnímat 
význam slova pionýr a od něj si budou 
odvozovat i smysl našeho názvu, nebo by 
bylo lepší, kdyby toto slovo zůstalo jen 

„naše“ bez ohledu na schopnost veřejnosti 
oprostit se od historických předsudků. 
Nic ale nezměníme na tom, že jazyk 
si žije vlastním životem a slovo pionýr 
si příznačně hledá nové cesty k lidem. 
Možná je tedy spíš na čase ujistit se, že 
i naše děti v oddílech vědí, co znamená 
být pionýr.

Pionýr moderního designu
Název který našinec rozhodně nemůže nechat bez povšimnutí, obzvlášť teď, když hovoříme o designu 
moderního Pionýra (viz rozhovor na předchozí straně). Co se za ním asi skrývá? Při bližším pohledu je 
jasné, že se našeho spolku vůbec netýká, jde o výstavu díla Christophera Dresslera. Při ještě bližším 
seznámení s vlastní výstavou se ale ukáže, že s námi a obsahem našeho názvu má mnoho společného. 
Je to jasný (a ne ojedinělý) doklad toho, že slovo pionýr se vrací ve svém obecném významu, což může 
zpětně pomoci veřejnosti vnímat obsah názvu a ne jen historické reminiscence, stejně jako pochopit, 
proč jsme si vlastně název ponechali.

6o táborech
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Kaleidoskop
Česko se po letech opět chystá 
do kosmu. Ve vesmíru se mají znovu 
objevit české technologie. Příští rok 
odstartuje evropská družice Proba 
s dvěma v Česku vyrobenými aparaturami 
pro měření plazmy v atmosféře. Půjde 
o projekt Evropské kosmické agentury 
(ESA), jejímž členem se Česko letos stalo.

Nový výzkum vzorků půdy doveze-
ných před 40 lety z Měsíce přinesl důkazy, 
že zde voda existovala po celou dobu 
existence tohoto tělesa. Analýza prvků 
získaných z měsíční horniny odhalila 
známky vody staré tři miliardy let a pod-
pořila tak domněnku, že se voda udržela 
ve stínu kráterů na povrchu Měsíce. To 
prý také znamená, že tuto vodu sem 
nezanesly komety, ale vyskytovala se zde 
od samého počátku.

Kouzlo stradivárek? Hustota dřeva. 
Malá doba ledová v sedmnáctém století 
zajistila stromům, ze kterých své nástroje 
vyráběl Ital Antonio Stradivari, ideálně 
vyrovnanou hustotu dřeva po celém 
nástroji. Díky tomu mají slavné housle 
tak sytý a čistý tón.  Podle výzkumu 
nizozemských vědců zůstávají tři sta let 
staré nástroje stále těmi nejdokonalejšími 
na světě, protože klimatické podmínky 
od té doby nikdy nebyly tak příznivé. 
Rozhodující je totiž to, jak do kvality 
dřeva zasahují letokruhy. Části hmoty 
pocházející z jarních růstových sprintů 
mají menší hustotu než užší „zimní" části 
letokruhů. Pro zvukové vlastnosti je však 
lepší dřevo co nejkompaktnější.

Nejen slona nebo užovku v ZOO, ale 
také vzácný rukopis v knihovně mohou 
adoptovat ti, kdo chtějí přispět na dobrou 
věc. Národní knihovna udala adoptivním 
„rodičům“ již sedm vzácných rukopisů. 
Sponzoři tak knihovně věnovali téměř 
čtyři miliony korun, za něž se pořizují 
umělecké kopie starých knih. Protože 
mnoho set let staré knihy není možné 
vystavovat bez rizika poškození, vznikají 
jejich kopie i digitální podoba rukopisů. 
Od nadace jednoho bankovního ústavu 
získala knihovna dar ve výši 370 tisíc 
korun na další uměleckou kopii.

Zájemcům o filmové umění se 
otevřela možnost zhlédnout neobvyklé 
a dosud nedostupné snímky spojené se 
samými začátky filmu. Umožní jim to 
webová stránka Europa Film Treasures, 
na které se podílí téměř třicítka filmoték 
a archivů z 19 evropských zemí, včetně 
Česka. Přístup k těmto filmovým 
pokladům bude zdarma. Od 3. července 
je na adrese www.europafilmtreasures.eu 
uloženo asi padesát neznámých filmů, 
vyrobených mezi lety 1898 až 1970 
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a pocházejících z různých končin světa. 
Všechny budou doplněny titulky v pěti 
jazycích – francouzštině, angličtině, 
španělštině, italštině a němčině.

Je Homérova slavná Odyssea 
skutečným záznamem historických 
událostí? Odborníci se o tom dodnes 
nedokážou shodnout. Nyní přišli vědci 
s velmi přesným výpočtem let, kdy se 
příběh odehrál. Podle Homérových zmínek 
o poloze slunce či hvězd a o zatmění 
slunce určili, že Odysseus se po létech 
putování vrátil na domovskou Ithaku 16. 
dubna 1178 před n.l., tedy před 3186 lety.

Zpěvem slavné árie Kecala ze 

Smetanovy opery Prodaná nevěsta 

v češtině zahájil britský herec Christopher 

Lee setkání s karlovarským publikem 

na filmovém festivalu. Lee proslul rolemi 

filmových padouchů. Již v šedesátých 

letech si zahrál Draculu, v posledních 

letech se vrátil rolemi Sarumana v trilogii 

Pán prstenů či jako hrabě Dooku v nových 

dílech Hvězdných válek.

Správa Krkonošského národního 
parku dovolila cyklistům jezdit až 
na Luční boudu.

Americký internetový portál 
Foreign Policy zařadil českého 
exprezidenta Václava Havla mezi sto 
nejvlivnějších intelektuálů světa.

30. 9. 1938 byla podepsána 
Mnichovská dohoda v níž bylo rozhodnuto 
o podstoupení československého pohraničí 
(Sudet) Německu. O nás bez nás. Národ 
ztratil iluze o pomoci Francie a Anglie, 
které v zájmu dočasného zachování 
evropského míru zaprodaly mladý 
demokratický stát uprostřed Evropy. Hitler 
si tak otevřel definitivně cestu k expanzi 
v Evropě. První republika skončila a brzy 
i druhá.  
15. 3. 1939 se Morava a Čechy dostaly 
do područí Německa na dlouhých 6 let. 

Olympijská výročí:
1928 získal v Amsterdamu zlatou medaili 
na bradlech za gymnastiku sokol Ladislav 
Vácha, který byl v roce 1943 po dvou 
měsících věznění umučen gestapem 
v brněnském Špilberku za protinacistický 
odboj. 
1948 získal v Londýně zlato za běh 
na 10 km Emil Zátopek. 
1968 získala v Mexiku své čtyři zlaté 
a dvě stříbrné medaile Věra Čáslavská, 
která se stala idolem všech příznivců 
sportu.

Připravil Lee 
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Pionýr vlastní několik nemovitostí, jež mohou být užitečné mnoha 
členům. Při vhodných příležitostech bychom proto některé z nich 
rádi představili. A právě takovou příležitostí je třeba rekonstrukce 
sociálního zařízení v Čimelicích. Od jara je tak pobyt na této 
základně opět o něco příjemnější. 
Čimelice jsou TZ vhodnou pro pořádání letních táborů, 
víkendových a zážitkových akcí. Okolí je vhodné pro výlety 
na kolech i pěšky od jara do podzimu, cesty jsou mírně kopcovité 
ale nejedná se o nepřekonatelná převýšení. V blízkosti se 
nacházejí významné české památky, jako například krásná 
zřícenina hradu Zvíkov nebo krásné město Písek. Nedaleko je 
i Orlík a Brdy. Koupání je možné v některém ze soustavy rybníků, 
která se kolem Čimelic nacházejí, nebo v o kousek (cca 13 km) 
vzdálenějším orlickém jezeře. 

Charakteristika ubytování umožňuje pořádání akcí pro větší 
množství účastníků – 98 v chatkách, ve stanech dle dohody. 
Na základně je celkem 14 chatiček vybavených 7 lůžky a v každé 

z nich je topeníčko, takže není problém ani s chladnějším a méně 
příznivým podzimním počasím. Jsou vybudovány nové sprchy 
a záchody, nově vybavená je i kuchyně, pro posezení, snězení 
oběda a jiných pochutin, zahrání si  her určených do místností 
je nejvhodnější prostorná jídelna, ve které je k dispozici 
i pingpongový stůl. 

Adresa: Pod Hvížďalkou, 398 04  Čimelice, okres Písek (kraj 
Jihočeský)
Majitel: Pionýr – správce Středočeská KOP
Dopravní spojení: Autobus i vlak, vzdálenost cca 1km, dobré 
spojení s Prahou, Českými Budějovicemi a Táborem.
Popis základny: Na kraji obce, na ostrově. Základna je v údolí 
řeky, prakticky izolovaná od obce. Koupání a les cca 1km.
Cena: Letní prázdniny – paušál 3000,- Kč na den + každá osoba 
nad počet 50 – 20,- Kč na den, + el. energie. Při zajištění vaření 
je částka za stravu dle dohody. Mimo sezónu dle vytížení – cca 
50,- Kč na den + el. energie.
Kontakt: Petra Zavadilová, tel.: +420 777 248 702, 
e-mail: petra.zavadilova@seznam.cz

Levné ubytování pro skupiny
Na návsi malé vesničky u Světlé nad Sázavou. Nedaleko les 
s kapličkou a stanice ohrožených živočichů Pavlov, Stvořidla, 
Ledeč nad Sázavou.
Kapacita: 30 lůžek v budově + pro LT 8 míst ve stanech 
na zahradě s ohništěm, plně vybavená kuchyň po rekonstrukci, 
hlavní místnost 60m2, 3 ložnice,větší část vytápěna ústř. 
plynovým topením.
Cena: léto 60 Kč, zima 70  Kč / osoba / den.
Kontakt: 188. PS T.O. Bobříci www.bobrici.cz/vlkanov 
Ing. Daniela Kočová 
Mobil: +420 777 56 26 82
E-mail: dkocova@bobrici.cz

O nabídkovém 
programu pro práci 
s dětmi z prvních 
a druhých tříd 
základní školy 
s názvem Zvířátka 
jsme již v Mozaice 
psali několikrát. 
Název programu 
neplyne z toho, jak 
se tyto děti dokáží 
někdy chovat, ale 
z uchopení oblastí 
výchovy (člověk 
a společnost, sport 
a pohyb, kultura, 
pracovní činnosti, 
příroda a život) 
pomocí pěti zvířátek. 
Pokud se Zvířátky 
pracujete, ale chybí 
vám širší teoretický základ k jejich využití, nebo jste s nimi ani 
pracovat nezačali, protože jste nevěděli, jak na ně, je právě pro 
vás určena vznikající Metodika Zvířátek. Jde o zatím pracovní 
verzi otevřenou podnětům a zkušenostem, ale zároveň je už nyní 
cennou pomůckou ke zkrocení Zvířátek. Jestli o ni máte zájem, 
je ke stažení na adrese www.pionyr.cz/zviratka. Zájemcům je 
možné dodat metodiku v tištěné podobě. 
Stačí si požádat na Ústředí Pionýra v ČR či napsat na  
e-mail: zviratka@pionyr.cz.

Táborová a turistická základna Pionýra Čimelice

Turistická základna Vlkanov Jak na Zvířátka



Ano a je to daleko větší námaha, kdežto práce pro Zoo, jde jako když 
dýchám. Jen to ze mě odpadá a oni to akceptují. Je ideální, když si 
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Na motivy této historické události 
jsme připravili novou dlouhodobou 
hru, kterou můžete využít v činnosti 
svého oddílu. A jelikož hra je založena 
na tématech české i evropské historie 
i současnosti, tedy na tématech 
společných pro všechny děti u nás, 
nabízíme ji také školám, ostatním 
sdružením dětí a mládeže a podobně.

Hra se jmenuje „Poselstvo 
krále Jiřího“ a nabídne dětem 
„procestování“ evropských zemí 
ve stopách pana Lva z Rožmitálu. 
V nich budou od jednotlivých 
panovníků získávat dekrety stvrzující 
spojenectví. 

Hra bude rozdělena do několika etap. 
V průběhu každé z nich děti navštíví 
jednu či více z evropských zemí, 
kde budou plnit tématické úkoly. 
Završením každé etapy bude získání 
dekretu a postup po historické 
mapě. Historickou mapu a další 
materiál nezbytný ke hře obdrží 
každé přihlášené poselstvo poštou. 
Úkoly k jednotlivým etapám her 
budou vycházet začátkem každého 
měsíce v Mozaice, nejvíce informací 
ke hře ale najdete na adrese 

poselstvo.pionyr.eu. Tyto stránky 
umožní sledovat postup poselstva 
a průběh celé hry a také poskytnou 
potřebný prostor pro komunikaci 
a vzájemné porovnávání mezi 
jednotlivými poselstvy.

Putování vyvrcholí  na Republikovém 
setkání pionýrských oddílů v dobové 
atmosféře (rytířská vystoupení, 
gotický tanec, kostýmy apod.), kde 
proběhne předání získaných dekretů 
Jiřímu z Poděbrad. Odměnou za to 
dostanou poselstva od krále pamětní 
list s královskou pečetí.

Účastníci hry budou mít možnost 
sbírat kartičky s fotografiemi 
soudobých významných osobností, 
v Mozaice a především na zmíněném 
webu budou nacházet články 
s historickými informacemi i současné 

aktuality z EU. Své znalosti pak uplatní 
v historických kvízech a doprovodných 
soutěžích. Dozví se mnoho zajímavých 
informací o jednotlivých státech 
Evropy a seznámí se s významnou 
etapou našich dějin. Vzhledem 
k českému předsednictví Radě EU 
v příštím roce bude hra také vhodným 
prostředkem k seznámení dětí s touto 
důležitou institucí. Věříme, že děti 
získají nové informace, ale především 
si užijí mnoho zábavy.

A kdy to všechno vypukne? V měsíci, 
kdy listí nejčastěji opouští svoji 
rodnou větévku, tedy v listopadu 
2008. Do té doby máte prostor s dětmi 
prodiskutovat, zda budou mít zájem 
zapojit se do této hry a případně 
s nimi již zapátrat  po zajímavých 
informacích ze života krále Jiřího 
z Poděbrad a pana Lva z Rožmitálu.

Jednoho dne si český král Jiří z Poděbrad k sobě zavolal 
svého švagra pana Lva z Rožmitálu a pravil mu: „Sestav 
poselstvo, které bude putovat po evropských zemích a bude 
vylepšovat pověst českého národa. S ním se pak vydej 
na dlouhou cestu.“ V pozadí této diplomatické cesty stála 
myšlenka širší spolupráce evropských vladařů. Jiří z Poděbrad 
chtěl získat spojence pro České země a vyřešit společnou 
obranu Evropy proti turecké expanzi. 

Diplomatická cesta pana Lva z Rožmitálu 
začala 26. listopadu 1465 a trvala až 
do roku 1467. Václav Šašek z Bířkova, 
jeden z účastníků poselstva, ve svém 
deníku realistiky popsal celou cestu 
a zachytil zejména zvyky, život a zeměpis 
navštívených zemí. Tento deník inspiroval 
Aloise Jiráska k napsání knihy „Z Čech 
až na konec světa“. K tomuto tématu 
existuje také kniha Jindřicha Háska „Cesta 
Lva z Rožmitálu přes Brusel až na konec 
světa“ a několik dalších knih o době Jiřího 
z Poděbrad od stejného autora. Další 
informace o této době lze získat také např. 
na internetu nebo v muzeu v Rožmitále pod 
Trenčínem, kde mají velmi pěknou expozici.
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PREKVAPENÍ NA „ENTOU“ 
Před koncem tábora přináší Starý, čili Olda, bývalý vedoucí pionýrského oddílu Lvíčata, zajímavou zprávu z Ústředí Pionýra.
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