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6 o táborech

tržiště nápadů a zkušeností

Tak tohle byla výzva. „6 uzlů? Na 4 uzlovačky?“ I tohle mohla 
být slova některých dětí, kterým jejich vedoucí oznámili, že 
pojedou do Valmezu na závody v Uzlařské regatě, které pořádá 
PS Táborníci. Zájem z kraje nebyl zrovna extra velký, ale oddíly 
které přijely, určitě nelitovaly. Krom samotného závodu navštívily 
klub deskových her Vrtule, Valašské muzeum strašidel, nový 
krytý bazén, či procházku a průlezky ve Valašském Meziříčí. 
Nehledě na nové hry, se kterými se všechny oddíly podělily. 
Ale k samotnému závodu. Bylo to drama. V každé kategorii 
o vítězi rozhodovaly sekundy, u těch starších i setiny. Nikdo si 
do posledního vázání nemohl být jistý. Ale každý ze sebe vydal, 
co mohl a snad byl i spokojen a těch pár slziček, co uronili ti, co 
to nevyhráli, může jenom povzbudit do účasti v dalším ročníku. 
A kdo se stal vítězem? Absolutním vítězem s nejrychlejším časem, 
27,01s, se stala Borůvka (Lenka Sakařová) ze Zborovic. Ale 
i ostatní si zaslouží obrovský obdiv, neb každý, kdo se zúčastnil, 
vyhrál sám nad sebou. A nová přátelství a zkušenosti jsou tou 
výhrou pro všechny.
Tak tedy za rok AHOJ 

Danča Fusková, foto: Martina Skýpalová a Tomáš Stříteský

Jednotlivá vítězství
Nejmladší:
Gajdošíková Lucie (Kunovice)
Kučera Václav (Kunovice)
Žáčková Lucie (Zborovice)

Mladší:
Huňková Nikola (Táborníci)
Ertlová Marie (Táborníci)
Litvínová Radka (Zborovice)

Starší
Sakařová Zuzana (Zborovice)
Manclová Iva (Kunovice)
Trávníček Michal (Zborovice)

Instruktoři
Mates = Marťa (Táborníci)
Soňa (Kunovice)
FBI (Zborovice)

Veteráni
Borůvka (Zborovice)
Danča (Táborníci)
Moňa (Zborovice)

I. ročník Uzlařské regaty



Vánoce Vánoce přicházejí
Rok se s rokem sešel a je to tu zase, po obchodech už nějakou dobu visí více či méně 
vkusná vánoční výzdoba a při nakupování nás do nálady dostávají vhodně volené písně. 
Z televizních reklam sem tam zazní dokonce i nějaká koleda, všichni nás přesvědčují, že 
máme ideální příležitost utratit u nich svoje peníze. Dokonce i v Mozaice jsou blížící se 
svátky místy patrné. Nemusíte se ale bát, i když bychom stejně jako předvánoční nabídky 
rádi upoutali co největší pozornost, nechceme vám nic prodat. Čestné pionýrské. 
Spíše pro vás máme dárek, na který jsme vás už od září připravovali a snad jsme vás 
patřičně nalákali. (Tedy není to dárek tak úplně od Mozaiky, ale aspoň vám o něm 
povíme.) Od začátku ročníku se dočítáte o chystané hře Poselstvo krále Jiřího – už znáte 
její téma, možnosti, které nabízí, spoustu organizačních podrobností, dokonce už jste se 
mohli dočíst i kdy skončí. Teď ale konečně přišel okamžik, kdy hra startuje a poselstva 
vyrážejí na cestu. Podrobnosti se dočtete na stranách 21 a 22.
Vánoce ale nejsou jen časem dárků a úklidu. Obzvlášť u nás a dalších podobných sdružení 
jsou také časem vymýšlení různých svátečních taškařic pro oddíly nebo třeba i pro rodiče 

„našich“ dětí. Přeju vám proto, abyste si v nadcházejících dnech užívali pohodu a radosti 
a Vánoce pro vás skutečně byly svátky míru a lásky a ne vyvrcholení celoročního stresu, 
jak tomu bohužel u některých lidí bývá. Takže šťastné a veselé!

Jakub

Výzva
Hledáme organizátora republikového finále Pionýrského Sedmikvítku v roce 2009 – oblast 
divadlo. Toto finále by se mělo konat na podzim roku 2009. Pro případné informace pište 
na Ústředí Pionýra nebo na adresu george@jmpionyr.cz.
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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

24. 1. Pionýrský Sedmikvítek – Hudba 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

12.– 14. 6. Branná hra Cesta odhodlání okolí Brna SPTO Brno

Kalendárium 2008 – 09
nabídkový plán akcí a soutěží



  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

Urychlený výkonný výbor
Určitě to všichni znáte, někdy se prostě sejde několik akcí 
v jednom čase a člověk aby se rozkrájel. Krájet se na kousky 
by ale byla škoda (i když celebrity platí plastickým chirurgům 
za okrajování přebytků velké peníze) a proto obvykle nezbude, 
než to nějak stihnout. To byl i případ listopadového Výkonného 
výboru ČRP, který probíhal souběžně se školením lektorů PVC 
a revizorů (o kterém se více dočtete na straně 16). Na první 
pohled se zdá, že tyhle dvě akce můžou klidně běžet pospolu, 
když ale několik členů výkoňáku lektoruje na školení, už je to 
trochu těžší. Proto se jednání muselo nezvykle vejít do pátečního 
večera. Obvyklé, leč nezbytné formality jsme proto přeletěli co 
nejrychleji, abychom se zčerstva vrhli na věci přínosnější. Ať už 

to byly otázky ekonomické, jako debata o rozpočtu na rok 2009 
a projednávání žádostí o výjimky v čerpání prostředků (z nichž 
některé schváleny byly, jiné ne), nebo aktuální organizační 
záležitosti jako třeba příprava personálního auditu na Ústředí 
(který probíhal v listopadu). Našli jsme si čas i na plány 
do budoucna – na přípravu oblastních porad a především 
na Poselství 2009 (více na straně 17). 
Jednání nebylo dlouhé, ale čas nás nutil k maximální věcnosti, 
takže jsme konce programu dospěli dříve, než nás únava vyhnala 
do postele.

Jakub

Řady členských organizací 
České rady dětí a mládeže 
(ČRDM) rozšířila Rada dětí 
a mládeže hl. m. Prahy. Stalo 
se tak 13. listopadu 2008 
na 29. Valném shromáždění 
ČRDM, jejíž počet členů se tím 
aktualizoval na 94. Delegáti 
rovněž odhlasovali dvojí změnu 
ve složení Představenstva 
ČRDM: odstoupivšího Pavla 
Trantinu nahradil Tomáš Navrátil 

(Junák); dalším členem Představenstva se stal Jiří Peterka 
(Together Czech Republic). 
Přijetím Rady dětí a mládeže hl. m. Prahy se počet krajských 
rad, které jsou členy ČRDM, zvýšil na sedm. Valné shromáždění 
naproti tomu odhlasovalo nepřijetí dalších dvou adeptů 
na členství v České radě, a to občanských sdružení Atmosféra 
a Mezera. Těm byl s ohledem na regionální, respektive lokální 
působnost doporučeno vstoupit do příslušných krajských rad a být 
tak členy ČRDM zprostředkovaně.
Jednání VS pokračovalo informacemi Představenstva ČRDM 
a rekapitulací nejdůležitějších událostí, k nimž došlo od jarního 
VS. Zmíněn byl i zdárně dokončený audit účetní uzávěrky za rok 
2005 a rozpracovaný audit za rok 2006; na základě doporučení 
revizní komise Představenstvo rozhodlo, že ČRDM bude auditovat 
uzávěrku každý rok. Z ekonomických záležitostí byl dále schválen 
návrh rozpočtu na rok 2009, jakož i nezměněná výše členských 
příspěvků.
Předseda České rady rovněž připomněl letošní Bambiriádu 
a přípravy jejího dalšího ročníku rezonujícího s předsednictvím 
ČR v radě EU. Organizátoři upřednostňují kvalitu a rozmístění 
bambiriádních měst ve všech krajích před jejich celkovým 
počtem a chystají zajímavé doprovodné akce (kulaté stoly, 
charitativní akce ve prospěch kosovské školy aj.). Delegáti 
VS rovněž obdrželi materiál týkající se zamýšlené výstavy 
u příležitosti Bambiriády – jde o další způsob, jak se všechna 
členská sdružení mohou při Bambiriádě 2009 prezentovat.
Se zajištěním Bambiriády se pojí také nabídka firmy E.ON Česká 
Republika s. r. o. na zapůjčení speciálně upraveného kamionu 
sloužícího jako pojízdná „učebna“ environmentální výchovy i jako 
improvizované kryté podium.
Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka dále připomněl možnosti již 
fungujícího právního servisu, nabízeného členským sdružením 
ve spolupráci ČRDM s jedním z nich – ELSA.

Důležitou oblastí, jíž se ČRDM zabývá, je již zmíněné 
předsednictví ČR v Radě EU. Aleš Sedláček v této souvislosti 
představil pracovní skupinu vedenou Janou Bělohlávkovou 
(Poznámka redakce: Shoda jmen s Martinem Bělohlávkem je čiště 
náhodná.) (AFS Mezikulturní programy), projektovou manažerkou 
ČRDM pro předsednictví ČR v Radě EU v oblasti mládeže. Jedním 
z podstatných aktuálních projektů je podle ní kampaň Evropa 
mladýma očima, organizovaná ve spolupráci s MŠMT, a příprava 
jarního setkáni mládeže z evropských zemí (Youth Event).
Z činnosti pracovních komisí upozornil Aleš Sedláček na aktivity 
skupiny „Stát“, jejíž členové chtějí nově sondovat možnosti 
spolupráce s ministerstvem pro místní rozvoj a zúčastnili se 
debat o fenoménu veřejné prospěšnosti. „Například pionýři, 
mladí ochránci přírody a junáci se tím aktivně zabývali a mají 
poměrně velké portfolio připomínek,“ uvedl Aleš Sedláček. Je 
pravděpodobné, že tato oblast se objeví v návrhu priorit ČRDM, 
jejichž výčet pro rok 2009 má předseda ČRDM předložit na příštím 
VS. Se stejnou vážností se debatovalo mj. i o přístupových 
jednáních představitelů ČRDM s Evropským fórem mládeže, jehož 
členkou by se Česká rada chtěla stát.
Téměř tříhodinové jednání 29. Valného shromáždění bylo 
převážně věcné; fakt, že se protáhlo nad předpokládaný limit, 
padá víceméně na vrub obsáhlosti jeho programu. (Poznámka 
redakce: Zpoždění vzniklo především při debatě o Stanovách 
ČRDM, o jejichž změně se hovoří již od roku 2005 a stále není 
jasné zda a kdy k ní dojde.) 
Po technické stránce bylo jednání zajímavé tím, že zápis z něj 
vznikal na rozdíl od dřívějška přímo na místě, kde ho členové 
mandátové komise rovnou podepsali.

Jiří Majer
Převzato z www.adam.cz, kráceno

informace4

Nejvyšší orgán ČRDM přijal další krajskou radu, přitakal i změnám v Představenstvu

Z Valného shromáždění ČRDM



Idyla
„Já jsem chtěl k těm desátým narozeninám čistě lidsky, sám 
za sebe, popřát všechno dobré do dalších desetiletí“ sdělil při 
oslavě v parku roztockého zámečku (kde to před těmi deseti lety 
začalo) ministr školství Ondřej Liška. Ministr také zavzpomínal 
na své mládí, kdy byl, stejně jako mnozí z nás, členem různých 
mládežnických organizací a iniciativ. „Bez toho bych v sobě 
dnes neměl potřebnou motivaci a hodnoty, které se snažím jak 
v politice, tak ve veřejném životě hájit“ zdůraznil. Upozornil 
také, že on ani jeho spolupracovníci nemohou při nejlepší vůli 
suplovat důležitou roli České rady dětí a mládeže.
V takovém duchu by jistě bylo možné pojednat o desátém výročí 
ČRDM. A přidat k tomu výčet nesporných úspěchů či přínosů, jako 
je deset ročníků Bambiriády, udělování ceny Přístav, spolehlivé 
zajištění pojištění na akcích sdružení, pojištění pro vedoucí, 
Devatero rad pro rodiče či dobrou spolupráci s ministerstvem 
zdravotnictví při úpravách hygienických předpisů. A všechno by to 
byla skutečnost.

Skautské dozrání
A přece skautská reflexe těch deseti let musí vidět víc. Těch 
deset let bylo totiž i pro nás velmi užitečnou školou. Předně – jak 
se konečně začít zbavovat uhranutí minulostí. Začít se chovat 
přiměřeně tomu, že se nepíše ani rok 1948, ani 1970. 
Nebojovat stále boje dávno uzavřené – a soustředit 
síly k těm úkolům, kterou jsou naléhavé dnes, protože 
opravdu rozhodují o nás i budoucnosti dětí a mladých 
lidí. Snad jsme se už také naučili lépe odhadovat 
naše příležitosti i případná ohrožení. Na posledním 
sněmu v Havířově se o ČRDM ani nejednalo, zatímco 
před pouhými sedmi lety se naše členství v ČRDM jevilo 
mnohým jako rozhodující problém našeho skautingu. 
Zvlášť cenné bylo, že díky ČRDM se Junáku jako 
organizaci i skautům na místní úrovni leckdes konečně 
podařilo dostat z jakési izolace, do níž nás zaháněl jak 
náš vlastní pocit nadřazenosti, tak určitá obava těch 
druhých z toho, že s nimi nedokážeme jednat dostatečně 
partnersky. To, že drtivá většina členských sdružení 
v posledních letech podporovala „naše“ kandidáty – ať 
na pozici předsedy ČRDM či členství v představenstvu – je 
dobrou vizitkou našeho dozrávání k partnerství. Druzí přeci 
jen lépe poznali, že síla skautů může být prospěšná i pro ně 
(to se ukázalo například při jednání o bývalém majetku SSM 
či „legislativním lobbingu“). To, že skauti jsou mezi hlavními 
„tahouny“ v ČRDM, je ku prospěchu všech.

ČRDM v roce 2008
sdružuje 95 členských sdružení
vydala 7 publikací
zajišťuje pro své členy pojištění
vydává časopis Archa a provozuje portál Adam.cz

Výzvy
Před ČRDM je ovšem ještě dlouhá cesta k naplnění vize, s níž ji 
před deseti lety skauti – společně s A–TOM, Asociací křesťanských 
sdružení mládeže, ČTU, Folklorním sdružením, Pionýrem 
a YMCA – zakládali. Jde o to, aby dokázala účinně promluvit 
ke společenským tématům, která se týkají výchovy, dětí 
a mládeže. První vlaštovkou je projekt „Nás se to týká“ zaměřený 
na prevenci sexuálního zneužívání dětí a mladistvých, který 
odstartoval s novým školním rokem.

Jiří Zajíc – Edy

Poslání ČRDM: podporovat podmínky pro kvalitní život 
a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí, včetně podpory 
dobrovolníků, kteří se dětem věnují
Bambiriáda – největší přehlídka dětských a mládežnickým 
sdružení a center volného času;koná se více než 25 městech ČR
Cena Přístav – ocenění pro zástupce veřejné správy a samosprávy 
za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží
Devatero rad ČRDM – na pomoc rodičům při výchově a hledání 
správné party pro jejich děti: http://www.crdm.cz/download/
dokumenty/Devatero_rad_CRDM.pdf

Debaty o České radě dětí a mládeže se v Pionýru 
vedou nejspíš od jejího založení, podobně tomu ale 
je i v dalších sdruženích. Tento text převzatý ze 
Skautského světa (září-říjen 2008) shrnuje deset let 
existence ČRDM z pohledu Junáka, který je stejně jako 
Pionýr zákládajícím členem.

5přečetli  jsme

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998. Modrá loďka, kterou má Rada ve znaku, pluje 
tedy po vlnách dětských řek již deset let.

Česká rada dětí a mládeže
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Setkání proběhlo v prostorách ČSOB, 
jež je od letošního roku sama na poli 
firemního dobrovolnictví velmi aktivní. 
Bylo rozděleno do částí, jež vedli zástupci 
neziskového sektoru, státních orgánů 
a zaměstnavatelů. Debatu, jež se snažila 
především odpovědět na ústřední otázku 
„Umíme využít potenciálu individuálního 
dobrovolnictví?“ zahájila Jana 
Vohralíková, jež je členkou rady vlády pro 
NNO, ale má i bohaté zkušenosti přímo 
s prací v neziskovkách – působila v YMCA 
v ČR a byla první předsedkyní České rady 
dětí a mládeže.

Za neziskové organizace dále hovořili 
hlavně Petr Halada za Pionýr, Pavel 
Zdráhal za Jihomoravskou radu dětí 
a mládeže a Michal Pokorný za Nadaci 
Dětem 3. tisíciletí. Státní správu zastoupli 
plk. JUDr. Petr Želásko z Policie ČR, který 
hovořil především o preventivním přínosu 
dobrovolných aktivit s dětmi a mládeží, 
a Eva Hampejsová z MŠMT, jež představila 
možnosti podpory takovýchto aktivit ze 
strany státu. 
Zaměstnavatele v diskuzi zastupovali 
manažerka pro společenskou odpovědnost 
ČSOB, Pavlína Folovská, manažerka 
projektu Companius RWE Transgas, Ivana 
Štefková a Senior manager, Corporate 
Responsibility Vodafone, Přemysl Filip. 
A samozřejmě se sešla řada posluchačů 
ze všech zúčastněných „skupin“, kteří se 
do debaty zapojovali a dotvářeli ji.

Celé setkání, které moderoval Tomáš 
Nejedlo z BLF, bylo do značné míry 
seznamovací. Všichni zúčastnění 
představovali svůj pohled na věc, své 
potřeby, zájmy a aktivity - a ukázalo 
se, že mohou být v souladu a navzájem 
se podporovat ku spokojenosti všech. 
To byl dle mého pohledu hlavní výstup 

téměř čtyřhodinové debaty. Ukázalo se 
také, že podpora dobrovolnictví ze strany 
firem nejen, že stále roste, ale často 
převyšuje i představy samotných jejich 
zaměstnanců, kteří se obávají požadovat 
volno a pak zjistí, že na svou aktivitu 
mohou třeba získat i grant – všechny 
zúčastněné společnosti totiž finančně 
podporují dobrovolnické aktivity 
svých zaměstnanců a často nejen jich. 
Zajímavým příkladem v tomto ohledu 
byl například i projekt Vodafone, který 
pěti lidem, kteří ani nemusejí být jeho 
zaměstnanci, v roce 2009 zaplatí práci 
na zvoleném prospěšném projektu, 
aby se mu mohli věnovat celoročně 
a skutečně naplno. Vedle toho podpora 
RWE Transgas směřuje především k dětem 
a mládeži a pomáhá drobnými ale dobře 
zúročenými příspěvky rozvoji aktivit nejen 
ve městech, ale i v nejmenších obcích.

Setkání ukázalo, že lidé ze zcela 
odlišných oblastí činnosti mohou nacházet 
společnou řeč, ale hlavně odhalilo řadu 
společných možností. Budou-li na něj 
navazovat další podobná, najdeme jistě 
i mnoho způsobů, jak jich využít.

Jakub

Z vyjádření ředitele Národní 
protidrogové centrály
Oblast užívání návykových látek a to 
jak legálních, tak nelegálních, měla 
za posledních 10 let v ČR poměrně 
bouřlivý vývoj. Situace je dnes taková, 
že například s kouřením má zkušenost 
přibližně 68 % žáků základních škol, 
s alkoholem pak 74 %. Také víme, že 50 % 
mladých lidí ve věku kolem 16 let má 
zkušenosti s marihuanou, 60 % návštěvníků 
tanečních akcí je pravidelnými uživateli 
extáze, 7 % mladých lidí má zkušenost 
s užíváním těkavých látek a že v ČR je 
zhruba 31000 problémových uživatelů 
drog, z nichž 90 % užívá drogu nitrožilně. 
Dále je třeba si říci, že drogová scéna 
je charakterizována nízkým věkem 
experimentátorů, kdy děti kolem 11 let 
věku začínají zkoušet zejména tabák 
a záhy alkohol. Dalším faktem je, že 
drogy jsou, byť s různou intenzitou, 
rozšířeny po celém území ČR. Tedy je 
jen otázkou času, kdy bude dítě osloveno 
nabídkou nějakou drogu vyzkoušet.
Rychlost s jakou se drogová scéna v ČR 
otevřela a rozvinula, nedala například 
současným rodičům moc velkou šanci, 
aby se mohli na tyto rychlé změny 
připravit. Proto je třeba podporovat 
dobrovolníky, kteří se specializují na volný 
čas dětí a mládeže. Právě na tomto 
poli lze pozitivně ovlivňovat hodnotové 
žebříčky, postoje a názory dětí. Zpravidla 
jde o činnost nevýdělečnou, kterou 
dobrovolníci vykonávají většinou ve svém 
volnu. Jsem přesvědčen, že je třeba 
lidem, kteří pro děti pracují vytvořit 
pokud možno takové podmínky, aby tuto 
práci mohli vykonávat. 

vrchní rada plk. JUDr. Jiří Komorous

Firemní dobrovolnictví není v České republice novinkou, cestu do širšího povědomí si přesto teprve 
hledá. I proto Business Leaders Forum (BLF), Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů (ČSRLZ)  
a  Pionýr s podporou Nadace Dětem 3. tisíciletí ve čtvrtek 6. listopadu 2008 uspořádali setkání na téma 
„Dobrovolnictví jako součást společenské odpovědnosti firem“. Jeho hlavním cílem bylo informování 
a hledání vzájemných vztahů mezi neziskovým sektorem a společnostmi, které se chtějí aktivně zapojit 
do různých forem „dobrovolnictví“. Byl to jeden z prvních kroků a určitě nebyl poslední.

Firemní dobrovolnictví
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Začněme krátkým představením 
organizace Business Leaders Forum. 
Název i popis v úvodu leccos 
napovídá, co ale v praxi děláte? 
Těch aktivit je celá řada, od organizování 
seminářů, workshopů i konferencí 
po realizaci projektů zaměřených např. 
na propojení vysokoškolských studentů 
s manažery firem formou stínování či 
organizaci každoroční soutěže Cena 
zdraví a bezpečného životního prostředí, 
nad kterou má záštitu ministr životního 
prostředí. Tato soutěž zároveň slouží 
jako nominační síto pro firemní projekty, 
jejichž autoři - firmy mají ambici se utkat 
v celoevropské konkurenci, kterou jednou 
za dva roky organizuje Evropská komise. 
Jsem hrdý na to, že naše soutěž má 
jednu z nejdelších historií pořádání v ČR. 
Letos ji organizujeme již poosmnácté. 
Je otevřena jakékoli organizaci, která 
v roce 2008 realizovala projekt vedoucí 
ke zlepšení životního prostředí či zdraví. 
Uzávěrka je k 31.12. 2008.
 
Jedním z vašich hlavních témat je 
takzvaná společenská odpovědnost 
firem. Zkuste popsat její základní 
principy.
Velmi zjednodušeně řečeno – firma 
se dobrovolně chová ve všech svých 
činnostech ohleduplně ke svému okolí 
(tím mám na mysli jak bezprostřední 
okolí firmy, tak i obyvatele) minimalizuje 
negativní dopad svého podnikání 
a maximalizuje kladné aspekty. Je stokrát 
potvrzená pravda, že jen ve zdravé, čisté 
a spokojené společnosti je prosperita.

V České republice je společenská 
odpovědnost firem relativně mladé 
téma, přestože v praxi mnoha 
firem se projevuje a projevovala 
už mnoho let. Je situace u nás 
v něčem specifická?
To máte pravdu. Terminologie společenské 
odpovědnosti je u nás nová věc, ale 
jednotlivé činnosti, které se pod tím 
skrývají, mají u nás tradici již od dob 
první republiky. Jako asi nejznámější 
příklad můžeme jmenovat styl podnikání 
rodiny Baťů. Péče o zaměstnance a jejich 
rodinné příslušníky, transparentnost 
a poctivé obchodování jsou základem. 
Nemyslím, že by naše situace byla něčím 

specifická, snad jen jedno můžeme 
ostatním závidět. Bohužel minulá 
ani současná vláda ještě výhodnost 
podpory konceptu nevzala na vědomí 
a neprosazuje jej jako závažné 
společenské téma. 

Pojďme k setkání zmíněnému 
v úvodu, probíhá podobných akcí 
více? 
Na téma společenské odpovědnosti firem 
se pořádá relativně hodně seminářů 
a konferencí. Téma dobrovolnictví je 
tam často zmiňováno. Ale tak, jak bylo 
pojato toto diskusní setkání, tj. zaměřeno 
na individuální dobrovolnictví, bylo 
myslím první svého druhu. 
Trochu mi to připomíná znovuobjevování 
kořenů naší tradice, neboť spolčování 
a s tím i individuální dobrovolnictví 
tu v českých zemích bylo běžné již 
za Rakouska-Uherska. A vydrželo přes 
různé překážky a režimy. Jen jsme tomu 
nikdy neříkali dobrovolnictví. 

Jaký jste měl z debaty pocit? Měli 
bychom v podobných setkáních 
pokračovat?
Myslím že to byl dobrý začátek. Ukazuje 
se, že „chytré“ firmy stále hledají nové 
inovativní přístupy jak spolupracovat 
s veřejností a komunitou. V záplavě 
„západních trendů“ se jaksi opomnělo, že 
je tu velké hnutí, velká potence, které se 
dá relativně lehko zmapovat a podpořit, 
z čehož mohou profitovat všechny 
strany. Je třeba nalézt více pozitivních 
příkladů firem, které již tento potenciál 
„individuálních dobrovolníků“ objevily 
či objevují, a žurnalistům nabídnout 
zajímavé příběhy. Rozhodně by toto 
diskusní setkání nemělo být jediné, ale 
mělo by se v nich dále pokračovat a téma 
rozvíjet.

Spolupracujete s vedením velkých 
silných firem i s neziskovými 
organizacemi. Jak tato kombinace 
funguje, je snadné najít společnou 
řeč se všemi naráz? 
Pokud se sejde zájem z obou stran určitou 
problematiku společně řešit, je to velice 
lehké a relativně rychlé. Co bývá největší 
překážkou v začátcích těchto spoluprací, 
je najít společný jazyk – některé pojmy 

a výrazy v podání manažerů mají jiný 
význam než v neziskovém sektoru. Také 
styl práce a rychlost má jiné časování.

Většinu rozhovorů uzavíráme 
stejnou otázkou. Byl jste dříve, 
nebo ještě stále jste členem 
nějakého volnočasového sdružení, 
oddílu a podobně? Na co z těch dob 
nejvíc vzpomínáte? 
V současné době mi to již časové možnosti 
nedovolují. Ale dříve jsem si prošel 
od praktikanta přes oddílového vedoucího 
až po hlavního vedoucího jak letního, 
tak i zimního tábora. Na to období velice 
rád vzpomínám. Na vymýšlení poutavých 
bojovek s příběhem i táborových her 
a poté na rozzářené oči odměňovaných 
dětí. To byla ta největší odměna pro nás.

ptal se Jakub

Na předchozí straně si můžete přečíst o setkání zástupců státu, firem a neziskových organizací 
na téma „firemní dobrovolnictví jako součást společenské odpovědnosti firem“, které spolu s Pionýrem 
uspořádala Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů a Business Leaders Forum (BLF). 
BLF je sdružení mezinárodních a českých společností a firem, které prosazuje dodržování etiky 
v podnikatelské praxi a skutečné naplňování společenské odpovědnosti firem a také podporuje 
spolupráci mezi firemním, veřejným a neziskovým sektorem. 
Ing. Tomáš Nejedlo, výkonný ředitel BLF, se na přípravě i průběhu setkání významně podílel a stejně 
ochotně přistoupil i k rozhovoru pro Mozaiku.

V dobrovolnictví je velký potenciál
rozhovor

Ing. Tomáš Nejedlo – Výkonný ředitel Business 
Leaders Fora (BLF) od roku 1997. 
Vystudoval FSI ČVUT v Praze obor Ekonomika 
a řízení strojírenské výroby.
Několik let pracoval jako marketingový 
ředitel v Intercontactu Praha a jako vedoucí 
projektant v Investičním rozvoji v Závodech 
průmyslové automatizace Čakovice a.s. 
Je příležitostným členem hodnotící komise 
jedné ze soutěží pořádané CZECH TOP 100, 
organizuje „Cenu zdraví a bezpečného 
životního prostředí“, je členem pracovního 
výboru evropské „Environmentální ceny pro 
podnikatele“ pořádané Evropskou komisí.
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O důležitosti propagování našeho 
sdružení již byla napsána celá řada článků 
a příspěvků, které vycházejí ze závěrů 
Poselství 2006. Po schválení nového 
znaku Pionýra již nic nebránilo, aby se 
začalo s přípravou návrhů a samotnou 
výrobou propagačních předmětů, 
které pomohou prezentovat jednotný 
vizuální styl sdružení a šířit povědomí 
o Pionýru mezi širokou veřejností. Aby 
již nedocházelo k tradiční otázce typu: 

„A to ještě existuje?“ Každý z nás tuto 
otázku slyšel nejméně jedenkrát ve svém 
životě, když začal vyprávět, kde pracuje, 
co dělá ve volném čase apod. Přitom 
právě my, jednotliví členové sdružení, 
můžeme udělat nejvíce. Nejsnazší 
a přitom účinnou cestou jsou různé 
tiskoviny, propagační předměty, které je 
možné využívat jako dárky a odměny při 
soutěžních kláních, drobné pozornosti 
pro organizace a firmy spolupracující 
s Pionýrem, ale také jako již zmiňovaný 
jednotící prvek při různých akcích 
pořádaných pod záštitou Pionýra.

V současné době je již v plném proudu 
výroba nových materiálů, které jsou 
tradičně k dispozici na stánku Mozaika. 
Jak jsem již uvedl, mám na starosti 
jejich distribuci a v následujících číslech 
Mozaiky vás budu průběžně informovat 
o novinkách a právě dostupných 
propagačních předmětech, případně 
dalších materiálech na stánku. 

Dostupné nové propagační 
předměty.
Mezi klasické a nejvíce preferované 
patří trička s novým logotypem Pionýra. 
V současné době je možné získat trička 
v devíti barvách (černá, bílá, zelená, 
žlutá, červená, hnědá, khaki, indigo 
a kiwi) a ve velikostech od S až po 5XL. 
Černá, bílá a zelená trička je možné 
objednávat v dámském a pánském 
provedení. Červená trička jsou pouze 
dámská, na druhou stranu žlutá a hnědá 
jsou pouze v pánském provedení. Právě 

takové tričko s logem Pionýra může být 
velmi vhodným propagačním předmětem 
při různých akcích, soutěžích apod. 
Dalším zajímavým a také praktickým 
předmětem jsou magnetky s logotypem 
a s maskotem, který také prošel úpravami 
spolu se změnou znaku Pionýra. Magnetky 
s maskotem jsou v současné době 
k dispozici ve třech základních pozicích.

Jako vhodné odměny na soutěže nebo 
drobné pozornosti jsou sady různě 
velkých samolepek s logotypem nebo 
pionýrským maskotem (ve formátu 
A5). Zajímavé jsou také kulaté tzv. 3D 
samolepky s logotypem Pionýra. Nedílnou 
součástí oděvu každého pionýra by měl 
být také odznak s logotypem, který bude 
hrdě nosit na prsou. V současné době 
velmi aktuálním a užitečným předmětem 
jsou dřevěné flash disky s logotypem 
Pionýra o kapacitě 2GB ve dvou barevných 
provedeních – světlé a tmavé dřevo. Výčet 
protentokrát uzavírá dřevěné jo-jo, opět 
s logotypem Pionýra.

Důležitou součástí propagačních 
předmětů jsou také informační materiály 
a letáky, které se snaží nejen přiblížit 
život našeho sdružení, jeho práci s dětmi 
akce pro veřejnost a podobně, ale také 
například představit Ideály Pionýra. Tyto 
materiály také pomáhají prezentovat 
jednotící prvky Pionýra, jako znak 
(logotyp), maskota, název a další – a tím 
je dostávat do povědomí veřejnosti.

Závěrem bych rád uvedl, že propagační 
předměty podle zkušeností z minulých let 
odebírají stále stejné pionýrské skupiny 
a oddíly. Vzhledem k počtu PS v republice 
je to poměrně malé procento a to i přes 
prezentaci těchto předmětů v Mozaice. 
Změna často nastává, když nějaký 
vedoucí osobně navštíví Ústředí Pionýra 
a prohlédne si, co vše je k dispozici. Poté 
odchází s plnou taškou nakoupených věcí 
a stává se pravidelným odběratelem. Co 
s tím? Vždyť stačí jen sledovat Mozaiku či 

poslat e-mail s dotazem. Snad by vedoucí 
PS na kolektivech vedoucích měli více 
informovat o tom, co je možné získat 
pro oddíl, skupinu a vůbec pro celkovou 
propagaci Pionýra. Vy, kteří dočtete celý 
tento příspěvek do konce, ozvěte se nám 
a navrhněte způsob, jak zlepšit distribuci 
těchto materiálů a předmětů – a také 
informací o nich. 

Máte-li zájem o výše uvedené propagační 
předměty či jiné materiály, nebo pokud 
chcete získat více informací či navrhnout 
výrobu a distribuci nějakého zajímavého, 
netradičního propagačního předmětu, 
ozvěte se! Můžete tak učinit tradiční 
písemnou formou na adresu: Pionýr - 
Jakub Šťástka, Senovážné náměstí 977/24, 
116 47 Praha 1 nebo na e-mailovou 
adresu: objednavky@pionyr.cz, případně 
telefonicky na číslo: 777 793 688 či 
osobní návštěvou na Ústředí Pionýra. 
Rádi přivítáme podnětné návrhy a zájem 
o propagaci Pionýra.

Štístko

Propagace propagace
Úvodem tohoto příspěvku bych se vám rád představil. Jmenuji se Jakub Šťástka a jsem od letošního září 
novou posilou na Ústředí Pionýra v Praze. Na starost jsem dostal především technické záležitosti a mezi 
nimi i distribuci různých propagačních předmětů, které Pionýr nabízí všem členům i dalším zájemcům.
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Letiště ve Vilniusu vypadá 
jako nádraží. Tak jsme ho 
s Kačou zhodnotili, hned 
jak jsme s batohy vylezli 
z letištní haly. Lámaná 
ruština a chlapík z půjčovny 
automobilů nám pomohli najít 
stanoviště autobusu číslo dvě 
a cestě do hotelu Pan Tadeuzs 
už nic nebránilo. Divoký 
východ na sebe nenechal 
dlouho čekat a drobný požár 
louky za městem nás skrz 

komentář „global warming, egal“ seznámil s dvojicí Rakušanů 
z organizace Kinderfreunde.
Chvilka hledání okořeněná rozhovorem s litevskou babičkou nás 
bez problémů dovedla do hotelu, ubytovali jsme se a za několik 
minut jsme se již setkali s ostatními účastníky semináře All 
Together projektu IFM-SEI.

All Together má podtitulek „the IFM-SEI inclusion project“, 
u kterého se setkáváme s drobným lingvistickým problémem  – 
inclusion dle slovníku znamená zahrnování, ovšem to nám 
mnoho neříká. V našem případě se jednalo a zahrnování různě 
znevýhodněných skupin do činnosti sdružení dětí a mládeže. 
Výraz budeme v tomto článku spíše počešťovat, tedy výraz 
„inkluze“ budeme vždy chápat ve správném významu. 
V Pionýru jsme s touto činností začali již před osmi lety, kdy 
začaly první projekty spolupráce pionýrských skupin s dětskými 
domovy. Zkušenosti z těchto projektů daly základ projektu 
Parťáci (ang. Fellows), který si svou premiéru odbyl v letošním 
roce. Inkluzí však může být i práce s dětmi s poruchami 
pozornosti a učení, práce s tělesně postiženými a další.  
Tedy věci v Pionýru již známé. 

Jako pionýři jsme mohli být na svou organizaci patřičně hrdí, 
protože Parťáci byly jedním ze čtyř projektů prezentovaných 
v rámci výměny zkušeností. Roxanne z Britských Woodcraft Folk 
představila projekt „Playout“, který přináší aktivity přímo k dětem 
tak, že vedoucí organizují hry v parcích přímo ve městech. 
Nejenže projekt „Playout“ přináší další členy do pravidelných 
oddílů Woodcraft Folk, ale hlavně přináší kvalitní aktivity dětem, 
které by se k nim obtížně dostávaly (www.playout.org.uk).
Německá organizace SDJ-Die Falken představila dva projekty. 
Britta představila již ukončený projekt, jehož cílem bylo přivést 
více žen do vedení organizace. Toho dosáhli skrz tzv. „mentoring“ 
tedy vzdělávání skrze úzkou spolupráci dvou lidí, zkušeného 
a nováčka.
Druhý projekt prezentovaný jeho organizátorem Kaiem je 
integrace menšin skrze rapovou a hip-hopovou dílnu, ve které 
mladí lidé produkují vlastní hudbu a videoklipy a komentují tak 
aktuální situaci ve společnosti z jejich perspektivy. 

Program semináře byl samozřejmě mnohem širší, definovali 
jsme znevýhodněné skupiny, bariéry, které jim brání účastnit 
se našich aktivit, setkali se s pracovnicemi litevské neziskové 
organizace, která pracuje s tělesně postiženými, přemýšleli nad 
projekty, které by mohly pomoci našim organizacím být více 
„inkluzivní“. Důležité bylo také vytvoření strategie pro vytvoření 
sítě dobrovolníků, kteří se ve světě inkluzí zabývají. Součástí 
bude například webová stránka, kde vedoucí najdou návody, 
znalosti, aktivity a mnoho dalšího materiálu zaměřeného na práci 
se znevýhodněnými skupinami. Stránka bude připravena do konce 
prvního čtvrtletí roku 2009.

Seminář nám hodně dal, krom vědomostí a znalostí, nových 
nápadů pro činnost, jsme si odvezli kontakty na mnoho kamarádů 
z jiných zemí Evropy.
www.ifm-sei.org

David Urban a Kača Marešová

Pionýři v Litvě
IFM-SEI All Together training, Vilnius, Litva, 5.– 9. 11. 2008
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Co se mělo stát základním 
prostředkem výchovy skautů?
Život v přírodě. První skauti neputovali 
přírodou jenom proto, aby unikli všednosti 
každodenního života. Toužili prožívat 
nejrůznější dobrodružství. Zakladateli 
skautingu však šlo o víc. Chtěl, aby 
chlapci při tom všem také objevovali svou 
vlastní identitu, své „JÁ“. Přál si, aby je 
dokázali skloubit s potřebami společnosti 
a přizpůsobovali se jim s nenucenou 
lehkostí. Tím je vyjádřena vzájemná 
spojitost a duchovní komunikace mezi 
vznikajícím hnutím a společností, do níž 
bylo začleněno.

Pro koho byl a je skauting určen?
Ve druhém pokračování jsme zmínili 
vojenskou zkušenost zakladatele 
skautingu. Jako důstojník britské armády 
pracoval pochopitelně výhradně s mladými 
muži. Tato jeho osobní zkušenost spolu 
s některými prvky vojenské přípravy 
přenesenými do programu vznikajícího 
nového hnutí pak bezesporu předem určily 
cílovou skupinu: jedenáctileté a starší 
chlapce, kterým charakter nabízených 
činností zejména vyhovoval – a to jak 
z hlediska věku, tak zájmů, fyzických 
a psychických dispozic.

Jak je to s ženským skautingem?
Myšlenky skautingu a činnosti v přírodě 
oslovily také dívky. Již prvního setkání 
britských skautů v roce 1909 se účastnily 
malé skupinky dívek a po roce jich 
v Británii aktivně působilo už víc než 
šest tisíc. Jako součást skautského 

hnutí byl dívčí skauting vytvořen v roce 
1910. I přes spontánní zájem ze strany 
mnohých děvčat zpočátku existovaly 
určité pochybnosti, zda jsou ženy schopny 
sehrát v mužském světě skautingu 
vůbec nějakou roli. V některých zemích 
byla dokonce činnost žen ve skautingu 
zpochybňováno na základě názoru, že 
dospívající potřebují především mužské 
vzory. Ne ve všech zemích existovala 

společná výchova chlapců a dívek. 
Přesto úloha žen ve skautském hnutí 
rostla a intenzivně se projevila zejména 
ve válečném a poválečném období, a to 
v obou světových konfliktech. V průběhu 
následujícího času se však nic nezměnilo 
na oddělené činnosti chlapeckých 
a dívčích oddílů, která trvá dodnes.

Jak a čím se utvářela identita 
skautingu?
V podstatě od prvních okamžiků jeho 
existence – svým v té době originálním 
programem, dále pak formulovanými 
ideály, zákony, slibem a symbolikou. 
Ve své činnosti užívá praktické výchovné 
metody, především pobytu v přírodě 
a uplatňuje všestranný rozvoj pozitivních 
stránek osobnosti cestou seberozvíjení 
a sebevýchovy.
(Skauting je jednou z forem mimoškolní 
výchovy přeměněné ve hnutí.)

Čím především - už od  svého 
vzniku - skauting oslovuje mládež?
Svou originalitou. Pobytem v přírodě, 
spojeným s hrami, sporty, jejím 
pozorováním a poznáváním. 
Jednoduchostí - dostupností a přitom 
přitažlivostí nabízeného programu 
činností. Nenuceností a přímostí 
praktických cvičení a užitečných rad jak 
„přežít“ v přírodě, jak se stát zdravějším, 
silnějším, praktičtějším, bystřejším, 
jak zdokonalovat sebe sama. Sázkou 
a důvěrou ve vlastní síly a schopnosti. 
Nabízenou šancí seberozvíjení 
a sebevýchovy.

Místo závěru 
doplním ještě 
i odezvu 
na optání, kde 
bereme naše 
odpovědi. 
Tyto, řekněme 
základní, jsme 
vybrali z řady 
(skautských) 
materiálů, kde 
jsme si tvrzení 
ověřovali, 
nicméně 
za výchozí podklad 
jsme užívali 
publikaci „250 
miliónů skautů“ 
(vydáno 1999), 

jejímž autorem je p. László Nagy, což 
je švýcarský občan maďarského původu, 
novinář, sociolog, historik. V letech 
1968–1988 vykonával funkci generálního 
tajemníka WOSM (Světové organizace 
skautského hnutí). Máme za to, že 
čerpáme ze zcela hodnověrných zdrojů.

Mirek, Martin

o skautingu10

Dnešní pokračování seriálu se vrací od aktuality z minulého čísla k odpovědím na otázky ozřejmující 
některé významné prvky skautingu, jak bylo naznačeno v čísle 2 tohoto ročníku. Budete-li mít však 
jakýkoli dotaz, ozvěte se – budeme se snažit na něj reagovat.
Současně však znovu odkazujeme na www.pionyr.cz, sekci historie, kde jsou k nalezení i jiné (dobové) 
dokumenty. Ty velmi dobře charakterizují dění, někdy zejména svou bezprostředností – jež je právě 
odrazem doby, v níž vznikly – vypovídají lépe o konkrétních situacích, než jejich „vysvětlování“.

Kořeny skautingu

o skautingu

Jeden z nejstarších skautských táborů, vedený A. B. Svojsíkem roku 1914. A. B. 

Antonín Benjamín Svojsík, průkopník (pionýr :-) skautingu u nás, na sjezdu  
25. 2. 1934. Jeho projev byl vysílám Rozhlasem.
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Zima je nezadržitelně tu, zimní slunovrat a Vánoce se kvapem 
blíží a obchody jsou plné tradičního předvánočního shonu… 
Zkrátka všichni máme plné hlavy dárků, stromečků, cukroví, 
očekávání. Léto je, zdá se, nekonečně daleko. Ale pozor! Zbývá 
jen něco málo přes 200 dní a čas dokáže letět jako splašený! Tak 
nás čeká pár důležitých úkolů, které bychom rozhodně neměli 
odsouvat! Tím máme na mysli zvažování o zapojení do s tábory 
souvisejících aktivit jako jsou např. Parťáci…
•  Je čas sestavit rozpočet tábora – vzít v úvahu příjmy 

z poplatků účastníků a případné jiné podpory, vedle 
toho uvážit předpokládané výdaje a vypočítat cenu 
tábora.

•  Sepsat na základě předpokládaného programu 
požadavky na materiální vybavení a soupis táborového 
materiálu.

Táborový příběh
Vánoce jsou čas vonící vánočkou, františkem a k téhle kouzelné 
atmosféře patří pohádky. Náš příběh je také vlastně tak trochu 
pohádkový, a proto se přímo nabízí ho převyprávět, vpodvečer, 
když se sedí v klubovně, stíny na stěnách se míhají a přítmím se 
nese povídání…

O hadím králi

Bylo, nebylo a přece se stalo… V Orlických horách a především 
v Kamenci se nacházelo v minulých letech velké množství hadů. 
Užovek, slepýšů a především zmijí. Ty byly různé, hnědé, černé, 
šedé a vzácné stříbrné. Všechny s černým klikatým pruhem 
na zádech. Nebylo žádnou zvláštností potkat zmiji přímo v táboře, 
nemluvě o okolí tábora. Přímo v táboře měli táborníci velké 
terárium, kde byly po nějakou dobu zmije. Ty potom, po poznání, 
děti daleko za táborem vypouštěly do volné přírody. Jednoho dne 
šel hlavní vedoucí tábora k potoku za táborem, aby se podíval, 
jak on říkal, po pořádku. Najednou slyší takové zvláštní zasyčení. 
Sšsš… Podívá se kolem a co nevidí. Za potokem na pařezu je 
svinutý krásný stříbrný had. Má černou klikatou čáru na zádech 
a na hlavě, světe div se, černou korunku. Okolo pařezu se ovíjí 
dalších asi deset zmijí černých a hnědých. „Snad to není hadí 
král?“, přemýšlí vedoucí.

Tu rozeznal v tom hadím sykotu takový zvláštní syčivý hlas: „Buď 
zdráv. Já jsem hadí král z Kameneckých skal. Přišel jsem s tebou 
uzavřít smlouvu. Smlouvu mezi námi hady a vámi, táborem 
v Kamenci. Smlouvu o vzájemné toleranci a úctě!“ Slovo dalo 
slovo a smlouva byla uzavřena. Vedoucí tábora slíbil, že táborníci 
nebudou zmije pronásledovat, škodit jim, či je zabíjet. Hadí král 
zase, že zmije odejdou z přímého okolí tábora a nikdy žádného 
táborníka z Kamence neuštknou. A tato smlouva platí dodnes.
A stalo se nedávno. Byla velká vedra. Malý táborníček běží 
od kuchyně po lávce přes řeku do tábora. Potká starého náčelníka 
a nadšeně říká: „Náčelníku, ona je to pravda. Smlouva platí…
Běžel jsem po lávce a proti mně se plazí černá zmije. Já jsem 
ji přeskočil a ona zmizela na druhé straně. Nic mně neudělala. 
Smlouva platí!“
Aby ne, vždyť ji uzavřeli sám hadí král a pionýrský vedoucí, 
a jejich slovo má přece svoji váhu!

Miloš

Do začátku ODT zbývá 131 dní. Do začátku letní činnosti zbývá 213 dní.

Táborový koutek – prosinec

Jelikož se se začátkem nového roku začne Kampaň ODT blížit 
závratným tempem, teď, v prosincových dnech, je třeba začít se 
na ni (a na prezentaci naší letní činnosti obecně) připravovat již 
konkrétněji.
•  Každá pionýrská skupina by měla začít uvažovat o větší 

prezentaci tábora a v té souvislosti i shromažďovat propagační 
materiály (fotografie z táborů apod.) a připravovat další 
podklady, jako třeba motivační dopisy atd.

•  Vzhledem ke svým materiálním a technickým možnostem 
dát dohromady originální způsob, jakým bude své tábory 
prezentovat rodičům: nástěnky, možnost čtení v táborovém 
deníku, ukázka nějaké činnosti na táboře a podobně.

•  Vybrat člena (zkušeného a s největší chutí do věci), který bude 
akci organizovat.

•  Posuzovat jakým způsobem by bylo možné se zapojit 
do Kampaně Pionýra Opravdu dobrý tábor. (A co v té věci dělá 
celá krajská organizace? Čím si vzájemně můžeme přispět?)

•  Využít informačních nástrojů, které máte „po ruce“, jako místní 
deníky a podobně. Podaří-li se vám do takovýchto tiskovin 
umístit příspěvky a informace, nezapomeňte na odkaz na  
www.dobrytabor.cz.

Přílohou tohoto čísla je i návratka pro zapojení vašeho tábora 
do databáze ODT pro rok 2009. Může se to zdát brzy, ale mnoho 
rodičů se po táborech ptá již začátkem roku. 
Zvažte proto vaše zapojení a pošlete údaje co nejdříve zpět – 
nejlépe rovnou elektronicky pomocí odkazu uvedeného v příloze.

red

© 2008 J. Dostál
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Výzbroj a výstroj po našem
Už jste viděli, jak naši snaživí inčové, Páťa a Robin, dotáhli 
nejen kupu materiálu, ale i literaturu o výzbroji a výstroji rytířů 
a válečníků v 15. století. Pobídli tím celý oddíl k tomu, abychom 
naše poselstva vypravili a vybavili co nejlépe. Asi chápete, že jich 
máme u plameňáků několik, vlastně tři, protože sporťáci zatím 
váhají a vymlouvají se, že musí trénovat. 
Technokrati a grínpísáci budou našimi rytířskými družinami, 
zatímco feministky se rozhodly zachovat jako dvorní dámy 
a šlechtičny. Tedy hlavně, co se módy a úkolů týče. Už jsme si 
sehnali i několik filmů, jako třeba husitskou trilogii – Jan Hus, 
Proti všem a Jan Roháč, ale pátráme dál i v zahraniční produkci. 
Chtěli bychom přece jen vyrobit aspoň pár kousků rytířské 
výstroje a samozřejmě i výzbroje.
Páťa a Robin s dalšími nadšenci ještě hledají možnosti, jak 
uskutečnit nějaké to rytířské klání, turnaje a souboje. Já s mojí 
zástupkyní Míšou zase máme dohled nad tím, aby tyhle hry 
neměly „vedlejší účinky“, tedy nějaké poranění nebo dokonce 
úrazy. Znáte děcka, jak dovedou zabrat, když se mají předvést, 
ukázat a vyhrát.
Jsem moc a moc zvědavý, jak tohle vyřešíte u vás. Dobré nápady 
uvítáme – a děkujeme za ně!

Oddílák Boubín 

Přes moře a přece pořád v Evropě
Z Burgundska a Brabantu naše další cesta povede přes 
moře, koňmo se teď k cíli nedostaneme. Nevydáváme se 
ale do exotických krajin nebo na objevitelskou plavbu. Naše 
poselstvo směřuje na dvůr anglického krále, snad si získá jeho 
přízeň.

Pikantní žemle – savoury rolls
Tam, kde nezní slova, někdy pomůže kousek dobrého jídla 
na zub! Kdoví, čím v oněch dobách pohostili Angličané pány rytíře 
z poselstva krále Jiřího. Však to byli statní mužští, jak o nich píše 
pan Šašek z Mezihoří.
Vy si můžete zkusit mňamku, která prý chutná anglickým dětem. 
Potřebujete 8 žemlí, 150 g zbytků z pečeného kuřete nebo 
krocana; zkusit však můžete i telecí pečeni. Dále si připravíte asi 
150 g majonézy, 1 rovnou lžičku hořčice, 1 rovnou lžíci sekané 
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Tak by se dalo nazvat to, co čeká na poselstva účastnící se hry Poselstvo krále Jiřího. Nebudou to jen 
rytířské hry, turnaje a souboje, ale i znalostní klání, ba i šikovnosti a důvtipu bude třeba. Řekl bych, 
že těžit ze hry mohou i ti, kteří své poselstvo nevypraví a „pojedou po svém“. Ať mají svůj tradiční 
program činnosti oddílu či skupiny, nebo si dokonce připravili hru vlastní. I oni si mohou ze hry leccos 
vybrat, vyzkoušet, udělat. Například o Evropské unii bychom měli něco vědět a znát všichni, vždyť jsme 
euroobčany. Což neznamená, že přestaneme být hrdí na svoji vlast, Českou republiku. I o ní, a nejen ze 
školního dějepisu, bychom měli vědět co nejvíce. I to patřilo k hrdosti pánů a rytířů, kteří pod vedením 
pana Lva z Rožmitálu tenkrát procestovali Evropou.

Hadži (scifiveta@quick.cz)

Klání téměř rytířské 

Robin a Páťa – „Jak na rytířská klání”     

tržiště nápadů a zkušeností



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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petrželky, srdíčko z hlávkového salátu nebo čínského zelí, pár 
kapek worchestrové omáčky, sůl a ještě 2-3 rajčata a petrželku 
vcelku.
Nejdříve seříznete povrch žemlí a vydlabete vnitřek. Vzniklou 
„lodičku“ vyplníte salátem, který si vyrobíte ze všech 
nachystaných pochutin. Drůbeží maso rozkrájíte na malé kostky, 
salát naopak na proužky. Okořeníte a osolíte, přidáte majonézu 
a hořčici s petrželkou. Dobře promícháte!
Na povrch „lodičky“ dáte plátky rajčat, kápnete majonézu a ještě 
přizdobíte petrželkou.
A to je vše. Zbývá popřát si – dobrou chuť!

Kriket – a jak na něj
K oblíbeným hrám, jak dospělých Angličanů, tak i jejich dětí patří 
kriket. Je to hra se staletou tradicí a patří do skupiny pálkovacích 
her. Pravidla hry jsou poměrně obsáhlá a tak je nemůžeme 
na Tržišti otisknout. Můžete si je však obstarat a nastudovat před 
tím, než začnete kriket hrát. Najdete je například ve třetím dílu 
Velké encyklopedie her nebo v knize Hry na hřišti a v tělocvičně. 
Hledat můžete i na internetu. Je ovšem možné, že znáte 
jinou populární hru anglických kamarádů, a tak si ji zařadíte 
do „anglického programu“ cestování s Poselstvem. 

Místo pancířů lněné prošívanice
Sotva se vám asi podaří z dostupných materiálů vyrobit 
napodobeniny kovových rytířských pancířů, které kryly zejména 
hruď, ale i břicho, klín a boky, nemluvě už o krytí rukou a nohou. 
A co takové plechové rukavice a nákladné přilby! 
Zeman Šašek, vypravěč příběhů z cesty poselstva Jiřího 
z Poděbrad, se v jednom místě zmiňuje o zajímavé součásti 
výstroje pro rytířská klání a turnaje. Jsou to lněné prošívanice  
(= lněný pancíř prošívaný). A s tím už si možná poradíte – třeba 
i za pomoci obětavých maminek, tetiček či babiček.
Vycházet můžete ze střihu kožené vesty zesilované kovovými 
lamelami nejrůznějších tvarů. Lamely byly na kožený podklad 
nýtovány. Tyto vesty se staly ve 14. století východiskem pro vznik 
úplného plátového krytí celého těla. 
Vy samozřejmě nemusíte vesty šít z kůže, vystačí vám i jiné 
materiály, možná vyhoví i starší prošívaná vesta bez rukávů. 
Kovové lamely lze nahradit lesklými koženkovými nebo jiným 
vhodným materiálem. Ovšem – pozor! Lamely byly upevňovány 
na vestu zevnitř, takže nýty na kabátci vytvořily zajímavý vzor. 
To samozřejmě pro naši hru dodržet nemusíte, ale určitým 
východiskem tato vesta je.
Ještě ke střihu. Základem je tvar indiánského ponča s velkým 
výřezem pro hlavu. Zádovou část tvoří pouze lichoběžníkový pás 
rozšiřující se směrem dolů. Je na něm našit pásek. Přední část 
je též lichoběžníková, ale má dva obdélné výběžky pod paže 
bojovníka. Tyto výběžky se šněrováním nebo přezkami připínaly 
k zadnímu dílu vesty.

Slovníček slušného turisty
„po zemích englických“

Tak mluví o Anglii starý vladyka Mezihorský, když svým vnoučatům 
vypráví o „cestě až na konec světa“. I když se tu v oněch dobách 
cizinci domluvili latinou, dnes tento „mrtvý jazyk“ angličtina 
nahrazuje celosvětově. Naučit se ji není právě lehké, ale 
potřebné. Zkusíme si tedy aspoň základní pojmy pro slušného 
turistu.

Mluvíme, oslovíme, ptáme se:
yes [jes]    ano
no [nou]    ne
thank you [fenkjů]   děkuji
please [plís]    prosím
good night [gud najt]  dobrou noc
good evening [gud ívnink]  dobrý večer
good morning [gud mornink]  dobré ráno
I am sorry, pardon me [ajem sory, pardon mi]
     promiňte, omluvte mě  
Can i have some drink please? [ken aj hev sam drink plís]  
     prosím napít
Can i have some food please? [ken aj hev sam fúd plís]  
     prosím najíst
How much does it cost? [hau mač daz it kost]  
     kolik to stojí
where is [ver is]   kde je
airport [érport]    letiště
railway station [rejlvej stejšn] nádraží
hotel [hotel]    hotel
hospital [hospitl]   nemocnice
police [polis]    policie

A kolik slov či frází si dokážete doplnit sami? Zkuste si to mezi 
sebou, kdo čeho zná víc. 

(Text i ilustrace podle knihy Člověk, zbraň a zbroj v obraze doby –  
5.-17. stol., Naše vojsko 1983)
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 Mladá Boleslav
Nevšední oslava vzniku republiky
Boleslavští pionýři oslavili vznik republiky „Během na Michalovickou 
Putnu“. Nevlídné počasí úterního odpoledne 28. října neodradilo 
14 účastníků běhu na 100 metrů dlouhé trati do prudkého kopce. 
Nejrychlejší závodníci ji zdolali za 26 vteřin. Po doběhnutí 
si závodníci opekli buřty a poté shlédli vystoupení skupiny 

historického šermu „Mordýři“, která v dešti a na mokré trávě 
předvedla své představení. Po vyhodnocení závodu a předání cen 
se spokojení účastníci rozešli do svých domovů a již se těší na další 
ročník tohoto nevšedního závodu.
František Batěk, 1. PTS Mladá Boleslav, foto: Antonín Hyka

Brno
Pro odvážné a zdatné oddíly a PS
Republiková akce pro zdatné tábornické a branné pionýrské 
kolektivy – branná hra Cesta odhodlání se chystá v termínu  
12. - 14. 6. 2009 v okolí Brna. Pořádá ji tentokrát SPTO Brno.
Barbora Pokorná z SPTO Brno

Holešov
Vydařená víkendovka s Halloweenem
Poslední říjnový den jsme se sešli na vlakovém nádraží 
v Holešově, kde začala naše podzimní víkendovka s názvem 
K – SET II. 
Na vrch Tesák jsme přijeli už za úplné tmy. Našim cílem 
a domovem na dva dny se stala příjemně vytopená turistická 
chata. Po večeři začala halloweenská noc. Ve skupinkách jsme 
procházeli několik stanovišť a plnili u strašidel úkoly.
Druhý den nás čekalo dopoledne plné her a soutěží družin 
v několika zajímavých disciplinách, které skončilo schovávanou 
v lese. Odpoledne patřilo tábornickým dovednostem a znalostem. 
Pracovali jsme s buzolou, překonávali lanové překážky, vyzkoušeli 
jsme si ringo a lacros. Po tábornickém programu nás čekal, asi 
letos už poslední, táborový oheň. Večer byl opět ve znamení her 
a písniček a také programů, které jsme si v družinách připravili 
sami.
Zajímavé pro nás bylo také setkání s francouzským dobrovolníkem 
Brunem, který se zapojil do našeho programu.
Nedělní dopoledne proběhlo ve znamení balení a uklízení. Před 
odjezdem vedoucí vyhodnotili všechny soutěže a všichni dostali 

odměny a pamětní listy. Víkendovka se vydařila, ani se nám moc 
nechtělo domů. 
Pája, Bětka, Adéla, Pepa, účastníci víkendovky, PS M. Očadlíka, 
Holešov

Hrádek
Svátek dýní
Při podzimních prázdninách pořádá Pionýr Hrádek tradiční veselici 
Svátek dýni. Letos to bylo již počtvrté za spoluúčasti zdejší 
základní školy.
Přes 80 účastníků se sešlo ve středu 29. 10. odpoledne ve školní 
jídelně. Mezi přítomné přišli i zástupci „Pomocných tlapek“ se 
svými asistenčními psy. Byla to návštěva zajímavá, milá i poučná. 
Děti v halloweenových maskách pak čekaly výtvarné dílničky, kde 
malovaly, skládaly a tvořily. Starší děvčata předvedla svá taneční 
vystoupení a zorganizovala soutěž v tanci a o nejpěknější masku. 
V závěru se předávaly diplomy a všichni si odnesli domů dárky. 
Vlasta Vasková, Pionýr Hrádek

Spát se šlo až k ránu
O podzimních prázdninách byl do plánu Pionýra Hrádek zařazen 
i rozšířený program pro instruktory - věkovou kategorii 15 až 18 
let. Přihlášení dostali informace, že v sobotu 25. 10. mají sraz 
v 18.00 hod. u Domu dětí. Mají mít na sobě poznávací znamení, 
s sebou věci na přespání, poplatek a mlsnotu na společný stůl. 
Odvážných přišlo 9 a s nimi 2 vedoucí.
Po večeři mladší vyrazili na noční pěší výlet do Dobříva. 
Po půlnočním návratu a sdělování zážitků pokračoval program 
a spát se šlo až k ránu. Po budíčku a vlastnoručně vyrobené 
snídani probíhal úklid všech užívaných místností. V závěru 
si všichni připomněli hry, které se ráno navzájem naučili, 
a domluvili se na další akci, tentokrát v pionýrské chatce. 
Bára Matějková, Pionýr Hrádek 

Nepomuk
Úspěšná výstava
V září proběhla v Malé galerii v Nepomuku výstava ze sedmi 
táborových běhů Pionýrské skupiny Nepomuk. Na výstavních 
panelech bylo 358 fotografií a mnoho dalších dokumentů 
z našich táborů a každý návštěvník si mohl udělat obrázek 
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o tom, jak se o děti během táborového pobytu staráme a jaký 
program pro ně připravujeme. Výstavu shlédlo do začátku října 
458 návštěvníků. Je to o něco víc než 424 dětí na všech bězích 
tábora.
Každý táborový běh se představil úvodním tablem a sadou 
fotografií. Nechyběly ani výrobky dětí. Zajímavá byla i táborová 
trička, vlastnoručně batikovaná dětmi. Při vernisáži výstavy 
byla předána ocenění nejlepších vedoucím, instruktorům 
a pracovníkům táborů. 
Součástí výstavy byla i anketa, jejíž otázky nám pomohly 
vyhodnotit nejhezčí fotografie a tabla. Bylo odevzdáno 130 
anketních lístků a nejvíc hlasů získalo táborové tablo prvního 
běhu před třetím a druhým během. V anketě jsme dostali 120 
jedniček za uspořádání a obsah výstavy.
Text a foto: Miroslav Dvořák, Nepomuk

Olomouc
Folkový guláš 2008
Letošní olomoucké oblastní finále folk a country soutěže 
Pionýrského Sedmikvítku Dětská Porta proběhlo 11. října. Letos 
poprvé v prostorách olomouckého U - klubu. Soutěž nesla 
počtvrté název „Folkový guláš“.

Zúčastnilo se 41 soutěžících v osmnácti uskupeních. Samostatnou 
byla soutěž autorská, která byla zastoupena pěti příspěvky 
od tří autorů. Vítězové jednotlivých kategorií byli porotou 
navrženi k postupu do celostátního finále. Postupují: Štaigl Vít 
(Mohelnice), Krahulcová Daniela (Boskovice), Fašánková Lucie 
(Bruntál), Nosálová Dagmar (Tovačov), Zácha Martin (Štěpánov), 
Poměnky (Štěpánov). Letos se sešla velmi kvalitní porota, kterou 
tvořily známé postavy folk a country hudby ze širokého okolí. 
Před a během klání vycházely tiskoviny „Guláš“ s aktuálními 
informacemi pro soutěžící, porotu i diváky. Sál byl ozvučen 
profesionálním zvukařem a účastníci si tak mohli (někteří poprvé) 
vyzkoušet hraní před mikrofonem.
Letos se opět zúčastnilo více uskupení než minulý rok a i co 
se týká kvality jednotlivých vystoupení, byla na vyšší úrovni. 
Neustále se ale projevuje malý zájem mladých hudebníků. Další 
oblastní finále v příštím roce bude nejspíš 24. října 2009.
Pavel Maršálek, 2. PS Olomouc

Sušice
Chladné počasí nevadilo
V pátek 19. září 2008 přes dvacet členů PS Otava Sušice přijela 
do ATC Nové Městečko, aby tu připravili tradiční podzimní sraz 
pro pionýry Plzeňského kraje i pro návštěvníky z  okolí. Pozvání 
přijali pionýři z  PS Prácheň z Horažďovic, PS Tuláci z Klatov, 
PS Šlápota z Plzně, PS z Dobřan a volnočasový klub historického 
šermu Avalon z Plzně.
Stovka členů Pionýra z Plzeňska se večer sešla u společného 
ohně, kde všichni ocenili Noční ohňovou šou Avalonu a v sobotu 
ráno se dva autobusy dětí a dospělých vydaly za krásami Šumavy 
a na hrad Kašperk.
Pořadatelé, posíleni o dalších 15 členů, však zůstali a spolu 
s kolegy z Klatov připravili pro asi 250 dalších návštěvníků bohatý 
program. Jezdilo se na lanovce, překonávala se překážková 

dráha, šplhalo se po síti, v lanovém centru si každý mohl dokázat 
svoji odvahu, sílu i obratnost, střílelo se z praku, z luku i ze 
vzduchovky. Účastníci si mohli vyzkoušet kroket, diabollo, bollo 
ball, suché lyže, boccu, chůdy, petanque, naučit se nové stolní 
hry či zhlédnout představení historického šermu klubu Avalon. Pro 
mlsné tu byl krámek se sladkostmi i kolo štěstí. 
Koho nezastrašila zima, ten mohl prožít zajímavý den se spoustou 
disciplín i trochou toho adrenalinu. Navštívila nás i senátorka 
JUDr. Jiřina Rippelová.
Poděkování patří všem organizátorům i všem sponzorům, kteří 
přispěli na tuto akci.
Petra Klímová, PS Otava, Sušice

Šternberk
Čarodějnická výprava
Prodloužených podzimních prázdnin 24. - 28. 10. využili 
členové PS Plejády Šternberk již tradičně k cestování. A to 
nejen v prostoru, ale i v čase. Vedoucí spolu s třinácti malými 
čarodějnickými učni se „vrátili“ do 17. století a vžili se do kůží 
čarodějnic a inkvizitorů. A kam jinam vyrazit, než na nejznámější 
místo na Moravě proslulé čarodějnickými procesy – do Velkých 
Losin.

Vše propuklo už v pátek cestou vlakem na faru, místo našeho 
ubytování. Mladí mágové na sebe začali vytahovat svá kouzla 
a chlubili se černými kočkami pro štěstí. Ale opravdový rej začal 
až v sobotu. Dopoledne malý výlet po okolí, abychom protáhli 
těla, nechyběla ani „listová bitva“. Po vydatném obědě jsme si šli 
vychutnat trochu historie na zámek ve Velkých Losinách. Neděle 
prověřila naši fyzickou výdrž. Celodenní výlet na přečerpávací 
elektrárnu Dlouhé Stráně zhatilo počasí. Cestou jsme si prohlédli 
také největší vodopády na Šumpersku. Pondělní vodní radovánky 
nezkazil ani zápach sirné vody v termálním koupališti. Během 
celé výpravy probíhalo bodování her. Proto už víme, kdo nejlépe 
létá na koštěti, umí odhalit otisk rtu čarodějnice a ví jak pomáhat 
obviněným ve věznění. Prázdninový „slet“ vyvrcholil velkou 
kouzelnickou show. Všichni předvedli své umění. Například čtení 
myšlenek, otvírající se lekníny, procházení jehly balónkem bez 
prasknutí, různé karetní triky a nechyběla ani levitace. Akce 
se vydařila, všichni odjížděli domů spokojeni a už teď se těší 
na další dobrodružství. Chcete je prožít s námi? Více informací 
na www.plejady.zde.cz

Helča Pš, Med., PS Plejády, Šternberk

Všechno nejlepší!
1. 12. oslavil Pavel Dubec z PS Vroutek (Ústecká KOP) své  
60. narozeniny.

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví a elánu do dalších let.

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 a o jeho výročí se dozvědí všichni 
naši čtenáři.
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Školení bylo plné smysluplných informací, 
lektorka moc sympatická a šikovná. 
Mě osobně ta slovenština nebyla moc 
příjemná, i když jsme si rozuměli bez 
problémů. Ostatní informace i program 
byl příjemný, to se týká i „odpovědny“ 
i nedělního povídání Martinovo a Káči – 
fakt jsem některá slova a termíny slyšela 
poprvé v životě. Ale všimla jsem si, že 
kolem mě seděli samí zapálení lektoři, 
kteří uměli mluvit a věděli o čem mluvit. 
Mám co zdokonalovat. Je dobrý to vidět.
Nějaké připomínky také mám – špatný 
sál, chyběla mi okna nebo slušné větrání 
a chyběly mi dopředu informace o tom, 
jak celé školení bude probíhat, prostě 
program. Chyběl mi stánek Mozaiky. 

Iva Mochurová

…V mimořádně uvolněné a přátelské 
atmosféře, kterou nejsem schopna 
srovnat se žádným pionýrským jednáním 
na celostátní úrovni, kterého jsem 
se v uplynulém roce zúčastnila, byla 
ve večerní odpovědně zodpovězena 
vážně i nevážně mnohá otázka či alespoň 
ozřejměn problém, podány informace. 
Velmi, velmi jsem ocenila, že zde 
na rozdíl od jiných akcí nedocházelo 
ani náznakem k vzájemnému napadání 
či podezírání, že se alespoň na půdu 
lektorského kurzu vrátil přátelský 
pionýrský duch.
Za vážný nedostatek považuji absenci 
lektorů z některých PVC, snad s ohledem 
na možnost přenosu informací a materiálů 
mohl být přítomen alespoň jeho zástupce.

Darina Zdráhalová

Sobota – skvěle připravený program pro 
lektory PVC. Velmi dobrý profesionál  – 
zaměřila svou lektorskou činnost 
na oblast přípravy vzdělávací akce, 
na osobnost lektora, silné a slabé stránky. 
Záporem byl malý časový prostor – pouze 
dvě praktická cvičení.
Večerní program (otázky x odpovědi): 
skvělá atmosféra, bez dohadování, 

negativismů, osočování… Rozcházeli jsme 
se v pohodě a s úsměvem. 
Neděle – čas strávený s garantem ÚPVC 
– pracovní skupiny – klíčové kompetence, 
doplnění osnov vzdělávání /I, OV/. Skvělá 
atmosféra, uvolnění. Program velmi 
dobře naplánován, z toho plyne i velká 

pochvala organizátorům. Podle mne jedna 
z nejlepších schůzek, které jsem měla 
možnost zažít /a že jsem jich zažila :)

Ludmila Kočí

První den se slovenskou lektorkou – pro 
mě jako začátečníka přínosné, super 
přístup lektora… jsem pro uskutečnění 
dalšího školení pro lektory, ale podrobněji 
zaměřené na jednotlivé obecné části, 
které jsme nyní probírali, pro zkušené 
lektory to hodnotím spíše jako opakování 
či připomenutí některých pravidel 
lektorování.
Druhá část s Martinem Bělohlávkem 
(sobota podvečer a neděle) – vyhodnocení 
kompetencí OV a I vůči obsahu vzdělávání 
– posouzení a závěry budou údajně 
využity pro případné úpravy obsahů 
těchto vzdělávacích programů – takže to 
hodnotím tak, že asi to smysl mělo.
Připomínka: Toto setkání bylo pozvánkou 
prezentováno jako školení lektorů, ne 
jejich setkání, tzn. že jsem od toho 
čekala více odborných věcí v lektorování.

Renata Chrástková

Školení revizorů bylo rozděleno do dvou 
částí, daní a praktických rad k revizní 

činnosti. Oba tyto bloky byly připraveny 
velmi kvalitně, přehledně, pomohly nám 
si utřídit mnoho věcí a zefektivnit naši 
práci. Velmi kladně hodnotíme i diskusní 
večer se členy VV ČRP a závěrečnou 
výměnu zkušeností z revizní činnosti 
jednotlivých účastníků školení.

Michal Oláh

Bylo hrozně fajn, že se vše odehrávalo 
ve velmi krátkých vzdálenostech. Školení, 
krmení, spaní. Přineslo mi to větší 
rozhled na práci revizora, což sem uvítal, 
a na práci účetního, což sem uvítal méně, 
protože mám poněkud narušené spaní. 
Ale s tím se vypořádám.
Celou organizaci hodnotím jako výbornou 
a školení velmi přínosné, alespoň pro mne.

Vený Johánek

Přestože oznámení přípravy lektorů 
(a revizorů) předcházelo bezmála rok 
akci samé, přestože informace o ní 
zazněla na (rozšířeném) zasedání ČRP 
v dubnu, kde se účastnily i delegace KOP, 
přes informace garantům se mnozí letos 
v říjnu divili… co se děje?
Odpovídal jsem: přistupujeme k plnění 
gentlemanské dohody staré (pravda!) 
již bezmála deset roků – přistupujeme 
ke přípravě lektorů. Hlahol, který to 
mezi některými vyvolalo, byl těžko 
představitelný: MY si do svého pašalíku 
zasahovat nedáme – jsme dokonalí, 
nejchytřejší, nic nepotřebujeme…
Upřímně: čert vezmi ustanovení 
o povinnosti kvalifikace – to jistě mnozí 
z lektorů hravě doloží, zejména ti 
s vysokoškolskými tituly. Ale ta nechuť 
potkat se, vyměnit si názory, zkušenosti… 
ta šokovala.
Akce se nakonec konala, nebyla naprosto 
dokonalá – nebyla úplně podle našeho 
záměru a gusta, leč chystejte cokoli, 
když s něčím počítáte a všechno je jinak. 
Převažující ohlasy na místě i ty písemné 
ale potvrzují, že nebylo marné přijet.

Martin

Jen houšť a větší kapky
Zase jeden ztracený víkend v Praze. To si určitě pomysleli leckteří lektoři pozvaní na 8. a 9. listopadu. 
Já tedy ano. Informace o obsahu školení neurčitá  – znáte to, co si myslíme my z venkova o Pražácích. 
Opak byl pravdou. Scházeli jsme se sice „jako Švábi na pivo“, ale potom to začalo. Příjemná a osvěžující 
prezentace „Tréninku trenérů“ v podání lektorky Zdeny Calekové. Aktivní zapojení všech účastníků. 
Další program docela podle mého gusta. A můj celkový dojem? Ne, že bychom měli vystaráno, ale 
přesvědčil jsem se, že vzdělávání v Pionýru je v rukou perfektní party lidí, kteří o něj mají opravdový 
zájem. Od roku 1990 jsem se zúčastnil spousty setkání, jednání, zasedání a školení na různých úrovních. 
Většinou jsem si na nich nabil baterii do další práce. I tohle školení mne utvrdilo v přesvědčení, že je mezi 
námi spousta odborníků, v tomto případě pedagogů, ale i laiků, obětavců a nadšenců. Jsem rád, že jsem 
je poznal osobně. Pro ÚPVC mám doporučení. Zalévejte hojně tuto rostlinku, aby nám neuschla.
Takže: „Pražáci, díky za pozvání, příště na mne nezapomeňte. Určitě se s vámi a tou prima partou 
pionýrských lektorů rád opět sejdu.“

Jiří Perkner-Pérák
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Poselství 2009
Je proto nasnadě, že může být účelné, aby si někdo z každé 
pionýrské skupiny v termínu 26. – 28. září 2009 (předběžně 
stanovený termín 8. – 10. 5. byl zářijovou Českou radou Pionýra 
posunut na tento, který je již definitivní) udělal čas, neplánoval 
si na prodloužený víkend jinou akci a již nyní začal přemýšlet 
o účasti a svém přínosu ke zdaru akce.
Česká rada Pionýra na svém posledním zasedání zhodnotila situaci 
tak, že úspěšná akce by se měla rozvíjet, a tak rozhodla, že 
znovu pozve všechny MLADÉ a TVŮRČÍ, lhostejno, jestli jim je 
18 či 80 (to se asi před minulým Poselstvím zdůrazňovalo málo)… 
Věk totiž není vždy přesným ukazatelem schopnosti připustit, že 
ne vše co dělám a děláme je dokonalé, že si vždy zaslouží ještě 
kousek poznání navíc, protože zrovna tohle ještě nevím… Těžko 
říci, kdo si hned vybaví název jedné naší publikace.

Bez nás to nepůjde,
ale bez těch, kteří chtějí více poznat, stále se učit, získávat nové 
kamarády i dovednosti a znalosti a předávat své ostatním – bez 
těch všech to vážně nepůjde, ti by neměli zůstat doma! Naopak! 
Právě jim je určena nabídka k účasti v některé ze čtyř základních 
oblastí: 
Činnost, Lidé, Organizace, Pionýr 
či dokonce návrh, zda by se některá pionýrská skupina (či celá 
krajská organizace) neujala jednoho celého problému a zkusila 
připravit náznak jeho řešení pro ostatní. Jistě, třeba právě 
tato výzva se někomu může zdát až příliš náročná, ale proč se 
nepochlubit, co se nám daří a nepodělit se s ostatními o získané 
zkušenosti? Mimochodem – obsah Poselství 2009 by měl vycházet 
ze stejných hlavních témat jako tomu bylo v roce 2006 pro snazší 
navazování na předchozí závěry. Od těchto témat se bude odvíjet 
i rozdělní pracovních skupin.

Oblastní porady 2009
jako účelný a uskutečnitelný nástroj přímého přenosu informací, 
jako prostředek k výměně názorů, zkušeností, zpráv.
Průběh je naplánován na období leden – březen 2009, s tím, že 
jejich zařazení do dění v rámci krajských organizací Pionýra je 
především v rukou KRP a VV KRP, které mají rozhodnout, zda 
půjde o oddělenou akci či součást nějaké další aktivity KOP (např. 
o tzv. rozšířené zasedání KRP a podobně).

Nejbližší stanovené termíny jsou:
10. 1. 2009 Středočeská KOP
25. 1. 2009 Ústecká KOP

Zváni jsou sice především vedoucí PS, ale dveře jsou otevřeny 
i pro další zájemce: vedoucí oddílů a jiné aktivní členy 
z pionýrských skupin.

Vždy jde o příležitost
Je mnoho záležitostí, které „hýbou“ Pionýrem či emocemi 
(jednotlivých) lidí. Bezprostřední setkání na oblastech vytvoří 
přirozené prostředí, kde nenuceně, v přátelském ovzduší a užším 
kruhu, je možné vysvětlovat, odpovídat, vyslovovat názory 
i stanoviska.
A příležitosti se mají využívat, tak to společně udělejme!

Martin

Ochutnávka z toho, co nás čeká
Jsou věci, které se opakují, a přece mohou být vlastně pokaždé jiné, snad zajímavější, možná až 
přitažlivější – třeba proto že mohou být akčnější či nabitější…
Když poprvé zaznělo slovo „Poselství“, mnozí kroutili hlavami, co že si to v té Praze zase vymysleli. 
Nehodlám polemizovat s názorem, že vše, co se „v Praze“ vymyslí, lze obecně považovat za obzvlášť 
přínosné a dokonalé či naopak tradičně jen za zkázu, zmar a otravu – oba krajní názory mají své skalní 
zastánce. Ale je nesporná pravda, již i mnozí kritici připustili, že „Poselství 2006“ přineslo cosi zcela 
nového…

Jistě je pochopitelné, že toto letmé pobídnutí samo o sobě nepostačuje k nalákání účastníků a zajištění 
zastoupení maxima pionýrských skupin. Proto o Poselství 2009 budeme ještě hovořit – nejen v Mozaice, 
ale především na všech setkáních, jež se do té doby uskuteční. Tím se dostáváme k avízu jiné akce, jež 
se v minulosti pravidelně opakovala, ale v posledních letech nějak usnula. Rozhodli jsme se z několika 
důvodů spící Růženku probrat k životu a pro rok 2009 obnovujeme
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1. Proč házejí na Štědrý den dívky pantoflem? 
a) Aby se dozvěděly, kde je jejich milý. 
b) Aby se dozvěděly, jestli se příští rok vdají. 
c) Aby věděly, jestli příští rok otěhotní.

2. Kam se při štědrovečerní večeři dávají rybí šupiny, které mají 
zajistit dostatek peněz příští rok?
a) Pod ubrus. 
b) Pod talíř. 
c) Pod stůl. 

3. Na Štědrý večer vám vaší budoucnost může prozradit lití:
a) Bronzu. 
b) Vosku. 
c) Olova.

4. Pouštění lodiček vám prozradí:
a) Kdo se bude příští rok zdržovat doma a kdo půjde do světa. 
b) Kdo se vdá a kdo zůstane svobodný. 
c) Kdo bude mít štěstí.

5. Tyto lodičky se vyrábějí z:
a) Vaječných skořápek. 
b) Ořechových skořápek. 
c) Papíru.

6. Když se na Štědrý večer rozsvítí, měl by si, podle pověry, 
každý prohlédnout svůj stín. Proč?
a) Koho stín je nejdelší, ten bude mít štěstí. 
b) Koho stín je nejpokřivenější, ten bude mít příští rok smůlu. 
c) Koho stín nemá hlavu, ten do roka zemře.

7. Může se, podle pověry, věšet na Štědrý den prádlo?
a) Ne, jinak z rodiny odejdou peníze. 
b) Ne, jinak se někdo z rodiny do roka oběsí. 
c) Ano, přináší to štěstí do rodiny.

8. Jak je to s psaním milostných dopisů o Štědrém dnu?
a) Přináší to smůlu. 
b) Přináší to štěstí. 
c) Symbolizuje to nadcházející svatbu.

9. Dívky by měly o Štědrém dnu třást bezem, pokud se chtějí 
dozvědět, kde je jejich milý. Čím by ale, podle pověry, měli třást 
chlapci?
a) Hlohem. 
b) Plotem. 
c) Osikou.

10. Svobodné dívky dřív klepaly střevícem na kurník, aby se 
dozvěděly, jestli se následující rok vdají. Když se ozvala slepice, 
znamenalo to, že dívka:
a) Zůstane na ocet už navždy. 
b) Bude slavit svatbu. 
c) Zůstane svobodná.

připravil Lee

Znáte vánoční zvyky? 
Orientujete se v záplavě vánočních zvyků, tradic, obyčejů a pověr? Znáte více zvyků, než že uvidíte 
zlaté prasátko, pokud se postíte, či vás tradiční vánoční poetika spíš míjí? Zkuste seznámit děti v oddíle 
s vybranými otázkami (některé jsou ale svou odpovědí trošku drsnější než by se mohlo na první pohled 
zdát).

Odpovědi: 1b, 2b, 3c, 4a, 5b, 6c, 7b, 8a, 9b, 10c. 



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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1. 12. 1918 – Sjednocením Srbska a Státu 
SHS vzniklo Království Srbů, Chorvatů 
a Slovinců (od roku 1929 Jugoslávie).

v Rakousku. Západ žije na dluh. Česko 
také. Studie ukázala, že dvě třetiny lidí 
žijí v zemích, které "jsou ekologickými 
dlužníky", tedy jejichž konzum převyšuje 
kapacity přírodních zdrojů dané země.4.12.1808 – Po dobytí Madridu zrušil 

Napoleon Bonaparte inkvizici ve Španělsku.

5.12. 1868 – V Rakousku-Uhersku byla 
zavedena všeobecná branná povin-
nost, délka základní vojenské služby byla 
stanovena na 3 roky. 

10.12. 1948 – Na generálním shromáždění 
OSN v Paříži byla schválena Všeobecná 
deklarace lidských práv. 

15.12.1938 – Druhá republika: národní 
shromáždění schválilo zmocňovací zákon, 
který umožňoval vládě nahrazovat zákony 
vládními nařízeními a měnit ústavu, což 
znamenalo zánik demokracie v Česko-
Slovensku.

17.12. 1538 – Papež Pavel III. vyloučil 
z církve anglického krále Jindřicha VIII.. 

23.12. 1888 – V důsledku záchvatu duševní 
poruchy si nizozemský malíř Vincent Van 
Gogh odřezal kus levého ucha a dal 
ho prostitutce. 

26.12. 1898 – Pierre a Marie Curie 
oznámili objev nového chemického 
prvku, později nazvaného radium. 

Vzácné gorily v ohrožení povstalců. 
V nebezpečí se ocitly dvě stovky vzácných 
horských goril na území Demokratické 
republiky Kongo. Jejich domova, 
národního parku Virunga na východě 
země, se zmocnila povstalecká armáda. 
Povstalci obsadili ředitelství unikátního 
parku, a znemožnili tak ochráncům 
přírody vzácné primáty sledovat a chránit. 

Tahle Země nestačí. Potřebujeme 
druhou planetu. Svět spěje k ekolo-
gické katastrofě. Vyplývá to ze zprávy 
"Living Planet Report 2008", kterou 
vydala organizace World Wide Fund 
(WWF), jedna z největších ochranářských 
organizací na světě. Podle ní totiž 
lidstvo spotřebovává daleko více surovin 
a zdrojů, než je planeta Země schopna 
obnovovat. V posledních pětatřiceti 
letech tak vyspělá část světa spotřebovala 
zhruba jednu třetinu přírodních zdrojů. 
"Pokud budou naše nároky na Zemi 
úměrně růst, budeme v roce 2035 potře-
bovat dvě planety, abychom uspokojili 
svůj životní styl," objasnila výsledky 
zprávy Aichbergerová, manažerka WWF 
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400 let dalekohledu. Většina 
znalejších lidí ví, že dalekohled vymyslel 
Galileo Galilei. A mýlí se. "Je zajímavé, 
že zrovna v našem městě žili hned dva 
lidé, u nichž se historikové přeli, komu 
z nich vlastně patří uznání za vynález 
dalekohledu," říká astronom Koppejan 
z nizozemského Middelburgu. Zde v té 
době žili dva optici, téměř sousedé: 
každý měl svůj domek postavený z jedné 
strany kostela na hlavním náměstí. "To 
bylo velmi praktické. Když byl dům 
přilepený ke kostelu, měl majitel jednu 
zeď zadarmo," vysvětlil pan Koppejan. 
Jeden z těchto výrobců brýlí se jmenoval 
Johannes Lipperhey a druhý Zacharias 
Janssen. Zpráva o novém vynálezu se 
i v tehdejším světě rychle šířila. Už v roce 
1609 se o něm doslechl Galileo Galilei, 
matematik, fyzik a astronom působící 
tehdy na italské univerzitě v Padově. 
Okamžitě pochopil princip a sestrojil 
dalekohled vlastní. 

Využití sluneční energie v Česku má další 
primát. V Dubňanech na Hodonínsku 
v listopadu zahájili provoz největší 
sluneční elektrárny v Česku. 
Přímo ze slunce ročně vyrobí 2224 MWh 
elektrického proudu, čímž pokryje 
spotřebu 410 rodinných domů. 12 000 
fotovoltaických panelů potřebných 
k výrobě takového množství energie 
zabírá  pozemek o rozloze sedmi hektarů. 
Elektrárna je napojena na síť vysokého 
napětí distribuční soustavy. 

Projekt na podporu české technické inte-
ligence Česká hlava roztáhl svá křídla 
i do Evropy. V říjnu ve Valdštejnském 
paláci v Praze poprvé přebírají české ceny 
i nápadití středoškolští studenti z dalších 
evropských zemí. Soutěž s názvem 
Innovating Minds, tedy volně přeloženo 
Nápadité hlavy, odměnila středoškoláky 
ve čtyřech kategoriích. V každé z nich činí 
hlavní cena 5 000 eur, které platí české 
podniky. Ze šedesáti přihlášených prací 
pocházejících ze dvanácti zemí vybírala 
mezinárodní porota, v níž byli i dva 
nositelé Nobelovy ceny: Richard Ernst 
ze Švýcarska a Timothy Hunt z Británie. 
Jednu z hlavních cen získal absolvent 
gymnázia v Praze na Proseku Jakub 
Marian. Vypracoval počítačový algoritmus 
pro simulaci chování kapalin v grafických 
programech.

připravil Lee
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Česká Kanada 2007
Mezi osmým a desátým červnem 2007 se pionýrské oddíly z celé 
republiky sešly dosud naposled a bylo jich téměř 600. Krásné 
prostředí Jižních Čech, ukázkové počasí i dobře odvedená práce 
organizátorů daly dohromady parádní víkend. Účastníci se mohli 
vybít sportovně i kulturně, zasoutěžit si v různých disciplínách, 
vyrazit na výlety nebo se třeba zúčastnit slavnostního závěru 
celoroční hry Signály z vesmíru.

Nová Rabyně 2009
Obvykle se RSPO koná začátkem června, kdy teplé počasí přeje 
různorodému programu a spaní pod stanem, rok 2009 bude ale 
v tomto ohledu výjimkou. Všichni se totiž potkáme již na konci 
května (to už bude určitě taky teplo, nebojte), což 

není kvůli rozmaru pořadatelů, ale kvůli střetu s termínem 
Bambiriády, která je na příští rok plánována právě na termín, 
který by jinak připadl našemu setkání (4.– 7. 6.). Čeká nás 
krásná krajina kolem Slapské přehrady a také spousta zábavy. 
V některých následujících číslech Mozaiky vás budeme průběžně 
přivádět do nálady zprávami o chystaném programu a dalších 
podrobnostech. Již teď je jasné, co už mnozí víte, že na setkání 
vyvrcholí hra Poselstvo krále Jiřího (která byla v minulém čísle 
zahájena výzvou k zapojení a v tomto čísle již „naostro“ začíná 
prvními úkoly). Pořadatelé ze Středočeské KOP si pro vás ale jistě 
nachystají mnoho dalších radovánek, takže hlavně nezapomeňte 
přijet!

red

Každé dva roky se na některém místě v Čechách či na Moravě na víkend sjede několik set lidí a celou 
dobu je tam pěkně živo. Zní to trochu jako začátek povídání o nějaké technoparty či demonstraci, ale 
pravda je úplně jiná. Mluvíme o Republikovém setkání pionýrských oddílů – tedy o akci, na které se 
sejdou pionýři opravdu ze všech koutů naší republiky a možná i pár návštěvníků odjinud, takže můžete 
potkat staré známé i najít nové kamarády. 

Přijeďte i vy!

pozvánka

Vytáhněte zápisníčky a pište si:

Do plánu na příští rok zařadit Republikové setkání 
pionýrských oddílů 2009
Termín: 22. – 24. 5. 2009
Místo: Autokemp Nová Rabyně 
Pořadatel: Středočeská krajská organizace Pionýra

Ilustrační foto z Republikového setkání 

pionýrských oddílů 2007.



Poselstva,  
připravte se na cestu!

Už od září píši vám v listu tomto, 
Mozaika Pionýra zvaném, o chystaném 
velkém soutěžení mládenců a panen 
statečných, šikovných a chytrých, 
kteréžto nazváno bylo Poselstvo 
krále Jiřího. V částce první říkal 
jsem vám o hře této a jejím naplnění. 
Říjen pak byl měsícem, kdy jsem vám 
připomněl, jak kdysi vypadal „plochý 
svět“ století patnáctého. Osvětlil jsem 
vám též hierarchii šlechtických titulů, 
jež nápomocna bude vám při hře 
této. A pověděl jsem vám o tvorbě 
(vlastních) erbů i co je to heraldika. 

Zdalipak jste to všechno četli? Proč? 
Hned vám povím! 

V měsíci  listopadu jsem vás už přece 
vyzval, abyste se i vy sami připojili 
k putování velkému po zemích 
evropských, kudy kdysi slávu své vlasti 
šířilo poselstvo vedené panem Lvem 
z Rožmitálu. A teď, v měsíci zimním, 
prosinci, nastal čas posledních příprav 
na společnou pouť.

Proto se ptám: Zdalipak jste nezaspali 
a poselstvo své už jste připravili, ba 
i přihlásili? 

Čtěte teď z knihy, jaké to tenkráte 
v Plzni bylo, kde shromažďovalo 
se poselstvo krále Jiřího, abyste pro 
sebe obraz té doby správný měli:

Byli tam už pan Burian ze Švamberka 
se služebníky svými, pan Pětipeský, 
pan Bořita z Martinic, každý se svými; 
nazejtří přijeli vladyka Kovarský, 
Miroš, Drslav, Vratislav, samí to lidé 
šlechtičtí a většinou mladí a statní. 
Krásný lid! Radost vzpomínat. 
A druhého dne přijel sám pan Lev 
z Rožmitála a s ním jakýsi Frodnar 
a Němec Kraffenberg, aby v Němcích 
tlumočil, nebo my německy neuměli, 
leda pan Lev trochu, ale ne hrubě. 
Zato latinsky hovořil jako nějaký mistr 
učený a hbitě řečňoval. S ním také 
ještě přijel Jan z Kolovrat, jak jsme 
mu všechno Žehrovský říkali. Ah, toho 
našeho hrdiny!

Ach, braši milí, takových lidí 
statečných už dnešního dne není. Ten 
byl náš Achilles a všude byl nám pro 
čest, nám i všem Čechům. -

Tak jsme se vám v Plzni sjeli; bylo nás 
všech přes čtyřicet a koní jsme měli 
přes šedesát.

Abych zkrátka pověděl: pan Lev nejel 
do světa pro svou kratochvíli, ale 
aby mařil dílo papežského legátu, 
to jest, aby u knížat a králů hleděl 
zachovat přízeň a dobrou vůli králi 
Jiříkovi, a kde jí ještě neměl, aby ji 
pan Lev získal. Nebyl to snadný úkol, 
ale věřte, pan Lev pořídil jak náleží. 
Však byl obratný a hladký jako úhoř, 
když bylo potřeba, dvorný, výmluvný, 
a vtipu měl dost. A udatnost přitom 
vtělená. A rádi jsme ho měli. Do ohně 
bych byl pro něj skočil.

(Alois Jirásek,  
Z Čech až na konec světa)

Zdalipak i teď rozhodnuti a připraveni 
jste sestavit své poselstvo a vyslat 
je na dalekou pouť ve stopách 
statečného pána rytíře Lva 
z Rožmitálu a druhů jeho? Toť sami 
hned uvidíte, když úkoly mé splníte 
a mne o tom neprodleně zprávy 
podáte!

Panovník moudrý 
a osvícený se pozná 

nejen podle toho, že sám 
dokáže o věcech správně 
rozhodovat pro blaho lidu 

svého, nýbrž také že si 
poradit nechá a mínění 

druhých naslouchá. Často 
však cenné nápovědy 

přicházejí i odjinud, než 
od ctihodných rádců. 

Třeba i od někoho, od nějž 
se spíše vozembouchy, 

kozelce, nevhodné 
připomínky a jiné 

vylomeniny očekávají. 
I králi Jiřímu byl dobrým 
přítelem a rádcem jeho 

šašek, jenž mu často 
připomínal, aby na prostý 

lid pamatoval. 

Zdalipak víte, jak  
se tento šašek i rádce 

v jedné osobě jmenoval?

Budete se s ním při hře 
potkávat, tak zapátrejte 
v paměti a napište nám. 

pokračování na další straně
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Pamatujte, že nechci být na vás pro 
kroky první přísný a náročný, a tak 
ze čtyř zadání postačí, když vaše 
poselstvo aspoň dvé úkolů splní!

Stane-li se tak, obdržíte dekret můj, 
tedy od kancléře Lukáše z Hunce, 
jakožto osvědčení o připravenosti 
vydati se na cestu do zemí cizích. 
Hodnocení plnění úkolů zadaných 
svěřuji do rukou vedoucích vašich 
oddílů, či jiných osob dospělých, 
jež poselstva přihlásily. Jak ráčil 
jsem žádati. Ty nechť se stanou 
prodlouženou rukou mojí kancléřskou!

Čtěte nyní úkoly mé a neprodleně 
pošlete mi zprávu písemnou či po oné 
síti kouzelné, internet zvané, jak jste 
je splnili.

Chystáte-li poselstvo na cestu • 
dalekou, co všechno byste si vzali 
s sebou? (sepište seznam)
Připravte krátké povídání o vlasti • 
české, kterým byste ji v cizině 
představili.
Navrhněte pro své poselstvo vlastní • 
název a erb.
Zdalipak víte, co je na erbu pana • 
Lva z Rožmitálu? (tuto odpověď 
zašlete prostřednictvím SMS)

Jaká by to byla cesta, když by o ní 
nebyly žádné záznamy! Jistě plná 
zážitků, které by však možná brzy 
vyprchaly. 

Nenechte se proto ochudit časem 
zapomnění a zaznamenejte vše, co 
jste zažili při společném putování. 

Pište, malujte, foťte, či jinak • 
zaznamenejte plnění jednotlivých 
úkolů a zasílejte do Mozaiky. 

Dobrá zpráva pro ty, kteří 
nemajíce kamarádů svých pro 
ustavení poselstva,
přec chtěli by se putování zúčastnit! 
Připravil jsem pro vás samostatné 
úkoly v podobě soutěžního klání 
nazvaného Evropan! I pro vás, 
jednotlivce, budu v Mozaice 
vyhlašovat úkoly, které – nemajíce 
tohoto listu – najdete i na kouzelné 
síti, webové adrese hry:  
poselstvo.pionyr.cz. Tady také 
přihlásit se můžete a psát sem i své 
dotazy či posílat zprávy o plnění úkolů 
zadaných.

Mnoho zdaru v putování!

Lukáš z Hunce 
Kancléř

Odívání v době cesty 
poselstva    
Období na přelomu gotiky 
a renesance. Móda v různých částech 
Evropy se liší. U nás husitství ukončilo 
éru okázalé a barevné „lucemburské“ 
gotiky. Přetrvává tzv. „polská“ móda 
dlouhých pánských suknic a knírů, 
nosí se těžké, kožešinou obšité šuby 
(kožichy) a kožešinové čapky.

Muži mají vlasy k ramenům. Ženy 
odložily vysoké kornouty gotických 
heninů a nosí spíše různé čepce, 
či věncovité točenice, doplněné 
rouškami a závoji. Ženské šaty 
zdůrazňují pas, sukně se dotýkají 
země, ale mizí vlečky. Celkově 
je oblečení volnější, postavy 
jsou přirozenější. Přetrvává vliv 
husitského asketismu – barvy jsou 
tmavší a tlumenější (oproti křiklavým 
oděvům lucemburské gotiky).

Nová renesanční móda vzniká 
v severní Itálii. V Burgundsku, 
dalším módním centru, se mísí s tzv. 
„burgundskou“ gotikou. Muži nosí 
krátké kabátce nad kolena, s úzkým 
pasem, zdůrazněnými rameny, 
širšími rukávy staženými v zápěstí 
a přiléhavé spodky (což v té době 
znamená kalhoty) v jasných barvách. 
Rovněž svrchní rozhalený oděv bez 
rukávů je krátký. Vlasy si zastřihují 
pod ušima, krk zůstává holý. Chodí 
hladce oholeni.

V dámské módě se nosí menší 
čtvercové výstřihy, pas je – stejně 
jako u mužů - zdůrazněn. Dlouhé 
vlasy jsou vyčesány z krku a zaplétány 
do složitých účesů. Na hlavě nosí 
velké, turbanovité čepce. Boty nosí 
muži i ženy dosti podobné (něco jako 
baletní „piškoty“).

Muži nosí malé klobouky se vzhůru 
ohrnutou střechou, nebo obdobně 
vypadající čapky. V italské módě 

převažují rendlíkovité, nahoře širší 
látkové čapky, případně něco, co 
připomíná sádrové zahradní trpaslíky.

Ze šperků převažují masivní prsteny 
(ty jsou obvykle i odznakem hodnosti 
a někdy i pečetí) a okázalé zlaté 
řetězy, často s výrazným přívěskem 
(obvykle symbolem úřadu nebo řádu).             

Mluvíme, pochopitelně, o módě 
šlechtické, takže k nezbytným 
doplňkům mužů patří dýka a úzký, 
jedenapůlruční meč (trochu těžší 
předchůdce pozdějšího kordu). To 
souvisí s používáním skvělé kompletní 
plátové zbroje („brnění“, která 
vídáme na hradech a zámcích). Ta v té 
době dosahuje vrcholu dokonalosti 
a meč ji neprosekne. Proto se používá 
úzký, víceméně bodný meč, který 
hledá skuliny. Bohužel pro chrabré 
rytíře, žádné „brnění“ nechránilo 
před prachem vystřelenou kulí, která 
začíná ovládat bojiště.

Zatím jsme mluvili o módě šlechtické 
(což ovšem v severoitalských 
republikách splývá s měšťanskou). 
V ostatních zemích měšťané sice 
šlechtu napodobují, ale mnohem 
střízlivěji (zejména co do barev).

Samostatnou skupinu představují 
církevní oděvy, které si drží svůj 
středověký styl dodnes.

Nejpočetnější skupiny obyvatelstva, 
venkovských zemědělců, se módní 
změny příliš nedotýkaly. Většina 
chodila stále v podomácku šitých 
jednoduchých oděvech z vlastnoručně 
vyrobených látek. Málokdo, málokde 
(v bohatších oblastech) a zejména 
málokdy (války, epidemie a jiné rány 
mnoho možností neponechávaly) 
si mohl dovolit kupovat kvalitnější 
látky a nosit něco honosnějšího. Styl 
odívání se výrazně lišil v každém kraji 
a nebylo těžké poznat odkud kdo je 
(z toho vznikly později národní kroje). 

POZÓÓÓÓR dávejte všichni dobrý!!!

Hra má svoji webovou adresu, 
podívejte se na ni a hojně ji využívejte!

poselstvo.pionyr.cz Ilustrace z knihy Středověk, 
Eduard Wagner, Aventinum 2006

Eduard
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Zbrojnoši! 
Chopte se t ch t í!

Pohn te, 
jsou vám 
v patách!

Tys tomu dal, 
Maxíku! Královna 

se lekla...

Odkud to 
zv d lo?

Vida, po svátku 
svaté Kate iny 

panny. Jak 
p íhodné!

Nám t a scéná  © Vlastislav Toman
kreslí © Michal Kocián 2008

4. Kdy vyjede poselstvo?  
Zmatká  a Maxík se vydali se Strážci asu IKS na palub  asostroje do 15. století. Na cest  ze Zbraslavi do Prahy 
potkali královnu Johanku. Maxík jí prozradil, kdy vyšle král Ji í z Pod brad své poselstvo. 

STRÁŽCI ČASU

Kecka nasadil 
královn  “mouchu” 

do šat
Aspo  

se budete 
koukat

Vím já? 
Možná boží 

znamení!

Dej v d t bratru 
svému, panu Lvu 
z Rožmitálu, on 

poselstvo 
povede!

Exík se inil! Kdo 
bude další?

Jsem pro Michala 
a Hanku!

No - tak 
to bereme! 

Hanko, 
souhlasíš?

Ty vedeš naše 
poselstvo -  
pionýrské!

Po kat...! 
eský rozhlas 2... 
Mluví o Posel-

stvu...

Jóóó..! 

Jóóó..! 

Já list sv j mu 
vystavím a císa e 

Fridricha též o list 
požádám..

Lituji, ale 
váš as, Zmatká i 

a Maxíku, 
vypršel...

To už se 
vracíme? 
Neéé...

Vid li jsme krále 
Ji ího i královnu 

Johanu...

Je to pár 
minut, co jste 

odlet li...

To je 
supr, 

Kecko!

Pozd ji v Praze
Jako 

byste tam 
p ímo byli 

Paní má 
a královno, 

o em to 
mluvíš?

Pachole jakési m  
cestou ze Zbraslavi 

eklo, že to bude 
26. listopadu...

Pane m j 
a králi, tys roz-
hodl, kdy odjede 
poselstvo? A beze 

mne?

To ta 
“moucha”?



Nám t a scéná  © Vlastislav Toman
kreslí © Michal Kocián 2008

5. Z Plzn  na konec sv ta   
Pionýrský oddíl Lví ata nebude chyb t ve h e Poselstvo krále Ji ího. Se svými kamarády z roku 2101, Strážci asu 
IKS, hledají informace o dob , ve které se “na konec sv ta” vypravil pan Lev z Rožmitálu. 

STRÁŽCI ČASU

Co se stalo, 
Hanko?

A to jako 
jen tak, beze 

všeho...?

Bude to 
jen na 
chvilku

Kam to 
bude?

Rok 1465 

Rád bych 
za poselst-

vem...
Tak t eba 

Plze , úterý, 
listopad... 
Sedn te si!

Vítejte na 
palubn  
Exíku!

... a už 
jsme tady!

Vte inku! Tady 
ho máme, pana 

Lva!

Páni, 
fešák!

Jak se 
nese...!

Sakra! 
To byl 

fofr...!!

M li jsme asi volit 
Burgundsko?

Vid t tu 
slávu, souboje, 

hry...

Hle, pane 
Žehrovský, jacísi 

pocestní! K m stu-li 
sm ují?

Trochu vás 
p evlékneme...

Panic a panna 
se slouhou?

To je ale 
poselstvo!

Pane Žáne, jak 
ho mám oslovit?

Snad sta í 
íct - vzácný 

pane!

A pro -
pak?

Cesta je to 
dlouhá a my 
nem žeme...

Žáne, 
pošleme 

jim trans-
misí holo-

gramy! 

...a jako 
byste tam 
sami byli!

A budeme 
u toho všichni! 

Super!!!

Vy si však pro-
mluvíte s panem 

Lvem, když jste ta 
Lví ata!

Návod 
p iložen, 

hihi!

Když neznáme 
dop edu úkoly 

Poselstva...

To je hyper-
translátor! 

Navolíte místo 
a as...

Práv  odjížd jí! 
ty icet jezdc , 

na šedesát koní, 
dva vozy...

Kterýpak 
je ten 
Lev z 

Rožmi-
tálu?

Už 
musíme 
jít...

Prý sout ž 
k Poselstvu na 

Ro 2 ... od 
ledna... 


