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6 o táborech

tržiště nápadů a zkušeností

Nikdy jsem se netajil 
tím, že jsem příznivec 
rockové a punkové 
muziky, proto mi je 
soutěž Pionýrského 
Sedmikvítku ProRock 
blízká a myslím si, že 
je skutečně ojedinělá 
(pro věkové ohraničení 
soutěžících do 20 
a do 26 let). 

Měl jsem tu 
příležitost, ostatně 
podobně jako 

loni, být nejen u celého finále, ale 
i u výběru kapel do finále a musím konstatovat, že je výběr 

stále obtížnější – kapel se letos přihlásil rekordní počet a demo 
nahrávky jsou čím dál kvalitnější, což podobně hodnotila i porota.

Kvalita soutěže jednoznačně roste rok od roku!

Podělím se s vámi o několik dojmů: hned druhá kapela v pořadí 
finálového odpoledne „rozsvítila“ celý sál. Rozjívení kluci ve věku 
13 až 15 let ze Šumperské skupiny Koblížci předvedli velmi veselý 
a hravý punk. V zákulisí s úžasem zjistili, že v sále sedí „nějaká 
porota“. Na podium vlítli oblečení infantilněji, než by slušelo 
k jejich věku, v barevných komiksových tričkách, podkolenkách 
a rafinovaně nagelovaných vlasech. Veškerou nervozitu odbourali 

legrací na vlastní účet, ve stylu „ukažme si na něj prstem“ či 
„my jsme úplně blbý“ zdolali i svízele zapojení kytar a baskytary. 
Podobně vesele prošli i zvukovou zkouškou, aby potom vyšvihli 
(na svůj věk) profesionální výkon ve třech vybraných písničkách. 
Nebylo to bez chyb či vyzrálé, ale sál i porota se velmi bavila. 
Musím říct, že nikoliv jejich naivitou či rozjíveností a uličnictvím, 
ale jejich výrazem a přístupem. 

Asi pátí v pořadí hráli MEMPHIS, vítězové letošního ročníku. 
Čtveřice pěkných chlapců co hrála obdobnou hudbu jako Red Hot 
Chili Peppers. Začali vlastním originálním vstupem na podium 
s předehrou a nejvíce se líbili hudbou i vizáží přítomným 
děvčatům. Nebylo jim téměř co vytknout. 

Nám mužským posluchačům se více líbila skupina DIVINE či 
T.B.A. (které skončily umístěním za MEMPHIS). T.B.A. byli dle 
mého názoru kvalitativně asi nejvýše, podpořeni navíc výhodou 
amerického zpěváka se zvláštním zabarvením hlasu. Hudebně pro 
náročnější posluchače, přitom ale s velmi příjemnou muzikou. 
DIVINE ohromili jak nástupem v bílých oblecích s bílými maskami, 
tak úžasnou zpěvačkou i výborným zpěvákem. Navíc velmi tvrdou 
muzikou. 

Všechny kapely slovně ocenily pořadatele a řada z nich 
neopomněla pochválit přípravu a poskytnuté zázemí soutěže, což 
bylo příjemné slyšet, a já se k nim připojuji s poděkováním všem 
těm dobrovolníkům, kteří soutěž připravili. Především Aničce 
Hrabětové a Anetě Caklové! 

Leeco, foto: David Urban, Jiří Jirsa

ProRock 2008 



Republikové finále proběhlo 21. 11.– 23. 11. 2008 ve třech 
městech na Vysočině. Soutěžní klání se konalo v Přibyslavi. Další 
doprovodné kulturní a kulturně-historické aktivity pak v Chotěboři 
a Havlíčkově Brodě. Zúčastnilo se i 74 hostů ze zahraničí, kteří 
měli také možnost navštívit historické centrum Havlíčkova Brodu 
a Muzeum v Přibysalvi. V rámci soutěží proběhla jedna dílna 
s porotou a jedna mezi vedoucími souborů. Do odborné poroty 
usedli Jana Rosecká, ředitelka žďárského souboru Kamínek, Hana 
Šteidlová, vedoucí souboru Studánka, a Petr Štefáček, ředitel 
Kulturního domu Přibyslav. Soutěž a doprovodné akce probíhaly 
v kulturních domech, v Přibyslavi ji natáčela kabelová televize, 
www.vysocina-news.cz uveřejnila reportáž. Jako doprovodný 
program v rámci soutěže vystoupily děti z tanečního kroužku ZŠ 
Přibyslav. Mezi hosty se soutěže zúčastnil předseda Folklorního 
sdružení ČR pan Pšenica a místostarosta Přibyslavi pan Omes. 
Oba pánové spolu s předsedou Krajské organizace Pionýra kraje 
Vysočina panem Němcem na závěr soutěže ocenili nejlepší 
soubory.

Akce splnila své poslání. Setkaly se děti z různých zemí, různých 
kultur, i různého věku. Měly možnost naučit se některé odlišné 
taneční prvky, které náš folkor nepoužívá. Viděly také využití 
starých zbraní – valašky, jako součást vystoupení. Zahraniční 
soubory zase obdivovaly zdobnost a krásu krojů, netradiční 
slovanské tradice a zvyky, se kterými české soubory vystoupily. 

Zahraniční hosté na společném jednání vedoucích delegací 
a organizátorů uzavřeli další dohody o spolupráci a výměnách 
souborů v roce 2009. Naše soubory se zúčastní kulturních akcí 
v Maďarsku – květen (Kazár) a září (Szeksárd) 2009. Tyto kontakty 
budou již realizovat konkrétní české soubory z Havlíčkova 
Brodu a případně z Okříšek. Přínosem bylo i setkání a výměna 
zkušeností mezi vedoucími souborů.

Výsledky soutěže: 
I. kategorie

Rouchováček Rouchovany
Okřešánek Okříšky

Kalamajka Havlíčkův Brod
Pantlék Němčice nad Hanou

Rozmarýnek Třebíč

II. kategorie
Kamýček Kamýk nad Vltavou

Okřešánek Okříšky

III. kategorie
Pantlék Němčice nad Hanou

Dřeváček Jihlava
Kamýčan Kamýk nad Vltavou

Okřešánek Okříšky

Folklorní tance 2008 
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Jak na nový rok…
V novoročním úvodníku se dá mluvit o lecčems. Třeba o tom, jaký ten další rok bude. 
Tak trochu to naznačují výročí připomenutá v Kvízu a Kaleidoskopu. Může se zdát, že 
připomínání minulosti je zbytečné a je třeba myslet na budoucnost, ale již mnohokrát 
se potvrdilo, že historie se opakuje. A navíc, hledět do budoucnosti můžeme jak chceme, 
stejně nás nakonec nějak překvapí, až se stane přítomností. A přece Pionýr jako celek 
v září tohoto roku dá „hlavy dohromady“ a podobně jako v roce 2006 se na Poselství 2009 
pokusí určit, kudy povedou naše kroky v dalších letech.
Nabízí se i téma novoroční předsevzetí, jež si určitě více lidí dává, než kolik je plní, 
a jsou potom spíše předmětem vtipů a smutným dokladem naší vlastní nedůslednosti. 
Možná jsou také ukázkou, že člověk by neměl činit důležitá rozhodnutí podle kalendáře, 
ale až ve chvíli, kdy je připraven je naplnit a nést za ně odpovědnost. Ale Mozaiky se 
týkají spíše předsevzetí „novoročníková“, která se tak trochu podle kalendáře dělat 
musí – jako třeba že v tomto ročníku bude zajímavější, čtivější, užitečnější, zkrátka 
že bude skutečně dobrým zpravodajem toho našeho pionýrského spolku. Snažíme se 
tato předsevzetí plnit už od září, ale daří se nám? Nejdeme na to třeba úplně špatně? 
No, snad ne, ale byli bychom klidnější, kdybychom měli zpětnou vazbu od čtenářů, 
kdybychom věděli, co se jim v Mozaice líbí a co jim naopak chybí – ano, vím, že to je už 
ohraná písnička, třeba se nějaké podněty urodí na oblastních poradách začátkem roku. 
Ale znáte to, jak na nový rok, tak po celý rok. Proto nebudu v lednu končit stesky 
po čtenářských odezvách, protože bych pak žádné nedostal a ptal bych se po nich celý 
rok. Radši vám všem na závěr popřeju v novém roce hodně štěstí, zdraví a nadšení pro 
všechno, co děláte.

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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foto na titulu: Jiří Jirsa
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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 2009
nabídkový plán akcí a soutěží



Sami o sobě, o své činnosti.
Přitom jde o jednu z letitých soutěží Pionýra, která má svoji 
tradici i navyklé účastníky – a zde jsme udělali právě tu chybu. 
Spolehli jsme se, že to všichni vědí... a mnozí znají! I proto 
letošní ročník soutěže proběhl za nemalé účasti a mezi oceněnými 
byli:

PS Plejády Šternberk
PS Obránců míru  
     Kopřivnice
PS Otava Sušice
PS des. St. Roubala
     Habartov
PS Zborovice
PS Čtyřlístek Domažlice
PS Dobřany
PS Nepomuk
PS Šenov
147. PS Galaxie
a další...

Jistě si zaslouží i připomenutí zde, v Mozaice Pionýra, protože 
přinášejí to, co potřebujeme: přibližují Pionýr, činnost oddílů 
a s dětmi veřejnosti.
Ale, bohužel, nám (tradičním) organizátorům „nesepnulo“. 
Chybovali jsme: neoživili, nepřipomenuli, neupozornili, ba 
přesněji vlastně vůbec nezmínili – vyhlášení soutěže, nenabídli 
pravidla k upamatování.

Dávat o sobě vědět
je totiž dnes jednoduše nezbytnost. A soutěž „Sami o sobě, 
o své činnosti“ je nástrojem, prostředkem, jak tuhle záležitost 

– informovat o sobě nad běžný rámec vyprávění mezi svými 
nejbližšími – posouvat dále. Správná byla připomínka, že by se 
nemělo jednat o téměř klubovou, ehm, vlastně uzavřenou soutěž 
mezi těmi, kdo ji znají.

Trochu to funguje, ale
Na jedné straně proto může všechny těšit, že i přes to 
promeškání příležitosti soutěž připomínat, se o ní ví – proběhla. 
Ale přiznáváme, že kdybychom byli činorodější, mohlo se zadařit 
více. Jenže, jak se shodli místopředsedové Pionýra: ona soutěž je 
tak trochu Popelkou. A uznali, že se to musí změnit. Berte proto, 
milí čtenáři, tohle povídání jako sebekritické přiznání chybky 
a první krůček k tomu, aby se věc změnila, což se jistě projeví 
i v dalších číslech našeho zpravodaje.

Martin

Svébytnou součást soutěže tvoří webové prezentace, které se 
stále více rozšiřují. A je na místě otázka, zda jim vymezit zcela 
samostatnou kategorii, nebo je vnímat jako složku celkového 
představování jednotlivých PS a podobně. (Přístup k jejich 
zpracování je rozmanitý, na některých se například jen obtížně 
dá najít byť jen zmínka o Pionýru... Což ale není případ účastníků 
soutěže „Sami o sobě...“, ale asi také stojí za zaznamenání.)
Záležitost webů se stala i předmětem diskuse mezi našimi 
odborníky na IT, neboť od nich přišly poznámky, že nezřídka více 
než pokulhává kvalita kódu stránek, a tak vznikl i podnět, zda 
zařadit i tuto složku do hodnocení prezentací, protože nekvalitní 
zpracování s množstvím hrubých chyb také nedělá pionýrům 
dobrou reklamu.
Uvádíme příklady těch, kde se o Pionýru hovoří nepřehlédnutelně, 
ba někde existuje přímé spojení („proklikem“) na prezentaci 
celého sdružení Pionýr.

5sami o sobě

Na posledním zasedání České rady Pionýra přišla řeč i na jedno opomenutí či možná přesněji zanedbání. 
Aneb když se člověk spolehne, že to vlastně (skoro) všichni vědí, takže je to jasné... Zkrátka, nikdo 
si ani nevzdechl, abychom v době, kdy se vede hodně řečí o potřebě se prezentovat a představovat 
Pionýra veřejnosti, řádně připomenuli soutěž

Napravujeme!

147.cz

plejady.zde.cz

habartovsky.pionyr.cz

pionyr.koprivnice.cz
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Ještě předtím (a koneckonců i potom – 
v neděli) bylo třeba mnoho udělat. A hned 
v úvodu se ukázal další důvod, proč bylo 
toto jednání výjimečné. Delegáti byli 
totiž seznámeni se záměrem předsedy 
Pionýra, Petra Halady, odstoupit z funkce. 
Petr uvedl svůj záměr slovy: „Pokud budu 
mluvit s chvěním v hlase, odpusťte mi 
to, protože mluvím o něčem, co mi leží 
na srdci od roku 1984.“ A dále vysvětlil, 
že důvodů pro jeho rozhodnutí je několik, 
objektivních (nedostatek času na práci 
a rodinu) i subjektivních, všechny ale 
vedou k tomu, že předsedu Pionýra proto 
nedělá tak dobře, jak by chtěl.
Jak se dalo předpokládat, ihned zaznělo 
několik žádostí, aby Petr svou rezignaci 
ještě zvážil, aby nebyl ke svojí práci 
příliš kritický, protože byl a je dobrým 
předsedou. V menšině pak zazněly 
názory, že jistě ke svému rozhodnutí 
dospěl po pečlivém uvážení situace 
a měli bychom ho proto respektovat 
a hledat řešení. Do této vypjaté diskuse 
se záhy připojilo druhé téma – volání 
zástupců Středočeské KOP po odvolání 
Martina Bělohlávka kvůli jeho způsobu 
řešení problémů (dle Statutu Pionýra 
by však něco takového musel navrhnout 
předseda sdružení). Prosazování tohoto 
návrhu bylo podpořilo i hlasování většiny 
středočeských skupin (nebylo však zřejmé, 
ani po opakovaných dotazech od různých 
přítomných delegátů, jaká újma byla 
těmto PS učiněna).
Následovala debata, do níž se zapojovali 
zástupci několika krajů. Mně osobně z ní 
vyplynuly dva hlavní závěry – komunikace 
mezi některými jednotlivci může být 
problematická a nelze to přehlížet, 
nejdůležitější ale je, abychom byli 
společně schopni posouvat věci dál 
a táhnout za jeden provaz.
Debata byla dlouhá a náročná, ale 
asi to nešlo jinak. O problémech je 
někdy prostě třeba mluvit. Jak se ale 
říká v některých pohádkách – konec 
dobrý, všechno dobré. Petr Halada se 
nakonec rozhodl své původní rozhodnutí 
přehodnotit a setrvat ve funkci. Zároveň 
oznámil, že nehodlá navrhnout odvolání 
Martina Bělohlávka a vzhledem k výše 
zmíněným časovým potížím na něj bude 
i nadále delegovat velkou část svých 
pravomocí. Jak už naznačil Petr Halada 
výše, problém se v podstatě nevyřešil, ale 
máme čas do příštího výročního zasedání 
(2010), abychom se zamysleli, co dál, 
a hledali řešení. Snad tomu přispěje třeba 
i chystané Poselství 2009.
Naštěstí i po této dramatické diskuzi si 

shromáždění delegáti uchovali dostatek 
energie, aby bylo možné se v programu 
posunout dále a řešit další konkrétní 
záležitosti.
S koncem roku je třeba uzavírat 
hospodaření a tak bylo aktuální téma 
dotací a řešení některých nedostatků 
(především u Liberecké KOP) které 
vyúčtování komplikují. S financemi 
souvisela i debata o Pionýrském 
Sedmikvítku, kromě informací o soutěži 
samotné zaznělo i (již dva roky staré) 
volání po souhrnném materiálu, který 
by stanovoval povinnosti pořadatelů 
jednotlivých soutěží a v návaznosti na ně 
i způsob financování. Méně radostná byla 
také rozprava o zpožděném uveřejňování 
usnesení ČRP a VV ČRP, byla ale přislíbena 
neprodlená náprava.
S koncem roku ale přicházejí obvykle 
i plány na roky následující. Začátkem 
roku nás čekají oblastní porady ve všech 
krajích a na jaře pravděpodobně i tradiční 
vzdělávací akce Kamínka. V září 2009 
pak proběhne druhé Poselství. Termín 
je už definitivně stanoven na 26. – 28. 
9. (předpokládaný květnový termín 
byl zrušen). Zazněla také výzva všem 
PS i KOP, aby se zapojily do obsahové 
přípravy jednání. 28. září také souběžně 
s Poselstvem proběhne jednání ČRP, 
obdobně jako to mu bylo v roce 2006.
Ještě dále do budoucna směřovaly 
nabídky dvou zahraničních aktivit – 
možnosti pobytu na táboře organizace 
Kinderfreunde v létě 2009 v Rakouských 
Alpách a také informace o chystaném 
pionýrském mezinárodním táboře v roce 
2010. Můžeme se také těšit na nové 
slušivé Pionýrské oblečky, protože začala 
pracovat skupina Pionýr Fashion.
Listopadová ČRP také uzavřela jedno 
téma projednávané na několika 
posledních jednáních, když schválila 

směrnici o nemovitostech.
Na příštím jednání ČRP v lednu by měl být 
věnován prostor (mimo jiné) podrobnější 
debatě o kampani Opravdu dobrý tábor 
a zapojení Pionýra do tzv. Květinového 
dne.

Jakub

Mimořádně výkonný výbor
Jednání Výkonného výboru ČRP obvykle 
připomíná jiná jednání podobných orgánů. 
Především se mluví, řeší se problémy, 
zaujímají stanoviska, přijímají usnesení. 
Ale 6. 12. byli přítomní členové VV 
v náladě podat i nějaký hmatatelnější 
výkon a měli k tomu i příležitost. 
Na Ústředí totiž byly zrovna dovezené 
dřevěné tangramy (k vidění také na straně 
20). Jednotlivé kousky skládačky byly 
ale zvlášť a bylo je třeba naskládat 
do krabiček. Tak se vrhli do práce 
a podávali ohromující výkony, ještě než 
vůbec začali jednat.
Ale i na jednání se dostalo a obdobně 
jako listopadová ČRP se i výkonný výbor 
hodně zabýval vyhlídkami do budoucnosti, 
jako třeba plány a návrhy na udělování 
vyznamenání, což je vždy radost. Některá 
další témata předznamenala i Česká 
rada Pionýra, jako třeba přípravu 
oblastních porad (jichž by se měl vždy 
některý člen výkonného výboru účastnit) 
a Poselství 2009. Stejně tak debata 
o obsahu funkce 1. místopředsedy Pionýra 
se po listopadovém jednání ČRP dala 
předpokládat.
Aktuální novinka na závěr se týká 
koncertu Děti dětem, který komplikovaly 
příliš vysoké náklady na pronájem 
Kongresového sálu, kde se měl konat. 
Nakonec se přesunul do dostupnějšího 
Společenského sálu Kongresového centra 
Praha, kde proběhl již loni.

Jakub

22. listopadu proběhlo poslední jednání České rady Pionýra v roce 2008. A nebylo to jen tak ledajaké 
jednání. V sobotu večer byli totiž všichni zváni na ProRock, tedy rockovou soutěž Pionýrského 
Sedmikvítku – a toto pozvání skutečně mnozí přijali.

Rocková rada Pionýra
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V listopadu se hodně hovořilo 
nejen o tobě, ale také o Martinovi 
Bělohlávkovi. Jaký jsi měl z té 
debaty pocit? Co podle tebe 
přinesla?
Pocit byl pro mne skličující a rozhodování 
pro mne (o mé osobě) bylo nesmírně 
těžké. Věřím, že debata (i o Martinovi) 
přinesla všem poznatek, že nám jde 
o jednu věc, o dobro organizace, která 
nese jméno Pionýr. A dokážeme pro ni 
mnoho obětovat. 

A myslíš, že měla i nějaký dopad 
na sdružení do budoucna?
Pevně věřím, že dopady budou jen 
pozitivní a že se odrazí na dobré práci 
dobrovolníků v ČRP. 

Například jak? 
Aktivnějším zapojením do práce ČRP. 
Jednání České rady Pionýra nejsou jen 
k odsezení, ale jsou o práci a zase jenom 
práci.

Uplynul rok od tvého druhého 
zvolení předsedou Pionýra. Jak 
tento rok hodnotíš? Naplňují se 
představy, s nimiž jsi kandidoval?
V podstatě ano. Myslím si, že jsme všichni 
udělali kus práce. Jen bych ještě chtěl, 
abychom spolu trochu lépe a častěji 
mluvili, problémy netutlali a řešili je. 

Máš na mysli nějaký konkrétní 
tutlaný problém?
Nemám, protože o všech zapouzdřených 
problémech jsme mluvili.

Jde už nyní pojmenovat nějaké 
rozdíly mezi prvním a druhým 
funkčním obdobím?
Určitě ano. Mám daleko víc práce 
s řešením investic Pionýra do nemovitostí 
FDM a s nemovitostmi FDM obecně. 
Pracovní a provozní problémy se kupí 
i na Ustředí Pionýra a musím je řešit 
nebo o nich rozhodovat. Významně také 
narostlo množství setkání a akcí, které 
musím jako předseda Pionýra absolvovat. 
Ale opravdu jsem rád, že jsme již 
za prvním Poselstvím a že se některé jeho 
části začínají zdárně naplňovat.

O Poselství se mluví často, zdá se, 
že jeho závěry jsou živější, než 
výstupy z některých jiných jednání… 
V čem byl podle tebe jeho hlavní 
přínos?
Většina návrhů a závěrů Poselství 2006 
byla z dílny účastníků akce a vznikla 
přímo na akci a pak se urodilo její řešení. 
Tedy vymyslelo se a zrealizovalo. To je 
největší přínos.  

Překvapil tě některý z výstupů 
Poselství 2006?
Určitě a ne jeden. Mile mne překvapily 
výstupy týkající se vzdělávání a vnitřní 
činnosti organizace.

A co myslíš, že by mělo přinést 
chystané Poselství 2009?
Nalezení dalších zajímavých podnětů pro 
práci sdružení a další postup v oblasti 
propagace organizace. 

Ano, Poselství se pořádá kvůli 
novým podnětům, ale zkus být 
trochu konkrétnější. Víš o nějaké 
řekněme otevřené otázce, 
která by na Poselství mohla být 
zodpovězena?
Další směrování v organizaci republikových 
akcí Pionýra a republikových finále 
Sedmikvítku, jejich celková náplň a cíle.

Ještě dříve - na začátku tohoto 
roku budou probíhat oblastní 
porady. Je něco zásadního, co 
budeš chtít říci ve všech krajích?
Dvě věci, že nás v září čeká Poselství 
2009 a je potřeba, aby se na jeho obsahu 
začalo na krajích pracovat, a že Ústředí 
Pionýra je parta lidí, kterým na Pionýru 
záleží. 

Čekáš z oblastních porad nějakou 
zásadní zpětnou vazbu?
Popravdě nečekám, protože se domnívám, 
že na zásadní zpětné vazby z organizace 
bychom neměli čekat na oblastní 
porady, ale měly by ke mně doputovat 
v okamžiku, kdy se narodí.

A děje se tak? Dostávají se tobě 
často podněty ze sdružení? A Jaké?

Děje se tak často. Prakticky při každém 
setkání s členy sdružení dostávám mnoho 
zajímavých informací a námětů k práci 
a vedení organizace. Věřím, že se mi 
je daří řešit nebo zapracovat do řízení 
organizace.

Na závěr ještě trochu více 
do budoucnosti. Debata o tvém 
možném konci ve funkci předsedy 
musela vyvolat u mnohých otázku, 
kdo by mohl být tvým nástupcem. 
Jaký myslíš, že musí být člověk, 
který by mohl vést naše sdružení 
dál?
Mladý a hezký nebo mladá a hezká. Ne, 
teď vážně. Musí to být člověk, který 
slovo Pionýr neříká jen ústy, ale má ho 
v srdci. A já ho budu usilovně hledat. 
A přimlouvám se, aby další předseda byl 
předsedou placeným. Dobrovolník tuto 
funkci totiž zvládá velmi a velmi těžko. 
A opravdu vím, o čem mluvím. 

ptal se Jakub

Z předchozích stran je patrné, že v našem sdružení nevládne vždy jen idyla. Předseda Pionýra, Petr 
Halada, byl v listopadu 2007 zvolen Výročním zasedáním Pionýra podruhé do funkce předsedy sdružení. 
Po roce začal hovořit o rezignaci. Ačkoli od tohoto záměru nakonec upustil, je to signál, který není 
možné přehlížet. Proto zde tentokrát nenajdete rozhovor s žádnou osobností mimo Pionýra, jak tomu 
bylo dříve, ale naopak s osobností, jež stojí přímo ve středu sdružení, i když uvažovala, že se této 
pozice vzdá. Zkrátka jsem požádal Petra Haladu, aby se k současné situaci vyjádřil sám.

Příští předseda by měl být mladý  
a krásný

rozhovor

Petr Halada
narozen 9. 6. 1962
člen organizace od 1. 5. 1970
člen VVČRP od 1998
předseda Pionýra od listopadu 2004
povoláním učitel základní školy
zdravotní stav vzhledem k věku uspokojivý
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Přínos skautingu
Jak už bylo uvedeno, jeho vklad do vývoje 
dětských organizací je nezpochybnitelný: 
skauting není „pouhý“ pobyt v přírodě, 
turistika, tělesná či branná činnost, tím 
méně „únik do přírody“ před děním 
a problémy společnosti. Představuje 
ucelený výchovný systém postihující celou 
osobnost dítěte, člověka, charakterizuje 
jej propracovanost a propojení obecného 
cíle a dílčích cílů, metody, prostředky 
činnosti či stupňování nároků. Zřejmým 
praktickým přínosem je i práce s vnějšími 
prvky umocňujícími jeho přitažlivost: 
stejnokroje, symboly, funkční označení – 
což vytváří sounáležitost a upevňuje pocit 
vzájemnosti… Tohle a jistě i ještě další 
věci jsou přínosem skautingu pro rozvoj 
sdružování a organizování dětí a za to 
zaslouží uznání! Skauting navíc prokázal 
svoji životnost, neboť stoletá historie 
je nepochybným důkazem o trvanlivosti 
a vitalitě myšlenky i hnutí.

Kritikové Pionýra,
tvrdící, že pouze opisuje od skautingu 
ovšem nepřipouštějí, že například 
rozčlenění organizačních jednotek, 
respektování věkových zvláštností 
či využití intenzivních soustředění 
naplněných programem (s vžitým názvem 
tábory), které pionýři také upotřebili 
a uplatňují i dnes, ovšem využívá či si 

jejich „autorství“ připisuje například 
i nejedna sportovní organizace… Proto 
nelze říci, že by Pionýr opisoval výhradně 
ze skautingu, jakkoli je nesporné, že se 
v mnohém inspiroval a velké množství 
podnětů užil. Je ovšem otázkou, zda 
je proto nutné hovořit o vykrádání, jak 
někteří činí… – to by z plagiátorství museli 
být obviněni i mnozí další.

Pionýrské hnutí zakládalo mnoho 
skautů,
což je také nesporná skutečnost – ať se 
to mnohým nepozdává či přímo zajídá – 
a my, jako pionýři, na to musíme být hrdí. 
Šlo zpravidla o lidi tvůrčí, přemýšlivé, 
kteří tak zdaleka nečinili na ideologickou 
objednávku, ale z nadšení a přesvědčení, 
že jakkoli je skauting zajímavý, 
mohou se – při zachování osvědčených 
prvků – rozvinout ještě jiné. Což je zase 
nepopiratelný přínos pionýrství do rozvoje 
hnutí a organizování dětí.

Přínos pionýrů
můžeme proto vidět například v rozvoji 
dětské demokracie, což je sice 
v minulosti pionýrského hnutí nezřídka 
i zesměšňováno, ba uráženo, ale šlo 
o průkopnictví (pravda, připusťme, že 
občas přeháněné) participace, neboli 
snahy o spolupodílení dětí na správě 
a řízení jejich věcí. Stejně tak je 
nezbytné za vklad považovat péči o rozvoj 
hry i práce, jako nástroje, prostředků 
ve výchově, a dále například rozmach 
zájmové činnosti: neboť soustava 

zájmových oddílů a náplň pro jejich 
činnost zformulovaná do systému 
zájmových odznaků (v Pionýrské 
organizaci SSM Mladý technik, 
přírodovědec, umělec, sportovec, turista 
či Praktická dívka) – to jsou stejně tak 
z předpojatosti zpochybnitelné jako 
zřetelné příspěvky pionýrství k růstu 
dětských organizací.

Pionýrské hnutí
jistě čerpalo i ze studnice skautských 
zkušeností a tradic, ale současně ukázalo 
i jiné možnosti, šlo jinou cestou, čímž 
obohatilo pojetí rozmanitých hnutí 
dětí (a v konečném důsledku i mládeže 
a dospělých) a tvarovalo se, členilo, 
hledalo a vytvářelo prostor pro volbu 
a zároveň vymezovalo nové možnosti. 
Dnes má své vymezené cíle a promyšlenou 
a skloubenou soustavu vazeb, forem 
a postupů vždy s respektem k věkovým 
a individuálním zvláštnostem dětí, a je 
tak zřetelně odlišené a definované 
od řady jiných aktivit, netoliko skautingu. 
Protože však s ním ho váže i mnoho 
dalších spojitostí a z konkrétního 
historického dění je zde mnoho závislostí, 
jde o tématiku nejcitlivější, a nezřídka 
i nejdiskutovanější. A tak jen málokdo 
„řeší“ vztah duhovství či kondorství 
a skautingu, ale mnoho lidí jednoznačně 
chápe, že právě třeba tzv. duhovství či 
kondorství je vlastně odnoží pionýrského 
hnutí, protože právě z něj vzešlo – což je 
ovšem už zase zcela jiný příběh.

Martin

o skautingu8

Předcházející díl našeho seriálu byl naplněn věcnými otázkami ke skautingu a odpověďmi na ně. 
Při setkáních a seminářích v rámci přípravy však dostávám značné množství dotazů směřujících 
ke vzájemnému vztahu pionýrů a junáků/skautů, respektive Pionýra a Junáka (jako organizací) – není 
totiž vždy totéž vztah jednotlivců a celků…
Už jsem několikrát uvedl, že zde není jednoduchých odpovědí, a to přesto, že mnoho lidí nabízí snadné 
černobílé pojetí vzájemných vztahů. Nesporné je totiž pouze to, že mezi oběma hnutími a sdruženími 
existují styčná místa a třecí plochy. O to více pak záleží na každém, co více zdůrazní…  
To je přece známý přístup: chci-li zvýraznit problematické vazby, hovořím více o neshodách, různicích 
a tření; mám-li zájem podtrhnout šance, zdůrazním kontaktní prostor a z něj plynoucí vyhlídky. 
Odpovědnost za pojetí výkladu je proto zcela na nás samotných a zájmu, kam směřovat: zda ke srážce či 
k součinnosti.

Pionýr a skaut

o skautingu

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

A. B. Svojsík s Frankem Elstnerem a Josefem 
Horkým.

A. B. Svojsík mezi účastníky a instruktory jedné z prvních lesních škol.
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táborový koutek 9

Silvestr je za námi, Nový rok jakbysmet – oslavy skončily 
a s novým rokem se nám opět tábor přiblížil! Zkuste se v rámci 
příprav na tábor také zapojit do úspěšných projektů, jako jsou 
Parťáci nebo Návštěvník. Tento měsíc je třeba:
• Rozeslat přihlášky účastníkům tábora.
•  Zahájit vzdělávání pracovníků tábora (doplnění kvalifikace 

a podobně).

Táborový příběh
Uváděná příhoda může znít jako ozvěna silvestrovského 
veselí, jako vtip, ale život sám píše nejlepší a nezřídka 
i nejneuvěřitelnější příběhy - aneb i to se může stát...

Zakufrování

Stalo se to kdysi dávno, kdy nebyla v Kamenci ještě zavedena 
elektřina a kdy se svítilo svíčkami a petrolejkami. Za táborem 
ještě stála Ungrova chalupa, která tehdy nebyla táboru 
k dispozici. Proto se porady vedoucích konaly v malé jídelně 
za kuchyní. Jednoho dne, vlastně jednoho večera, okolo půlnoci, 
pomalu končila porada vedoucích. Svíčky dohořívaly, všem se 
klížily oči a každý se již těšil do stanové postele. Všude byl klid, 
kamenecké pověstné noční ticho. Jen v předsíni chalupy tiše 
zurčel malý potůček, tehdejší kuchyňský vodovod. „Tak konec 
a jdeme spát“, končil hlavní vedoucí poradu. A tu se najednou 
rozletěly dveře a v nich, v příšeří, tři postavy v jakýchsi modrých 
kombinézách se začerněnými obličeji. V odrazu svíček byly vidět 
jen zářící oči. Než se překvapení vedoucí vzpamatovali, ozval 
se tichý, chraptivý hlas: „Prosím vás, nevíte kde jsme? Je tu 
Skuhrov?“ „To ani né. Dáte si kafe?“, odpověděl hlavní vedoucí. 
Po nějaké chvilce se ze tří postav vyklubalo postav šest. Z nich 
byly dvě ženy v modrých leteckých uniformách. Ejhle, vojenští 
letci z vojenského letiště v Hradci Králové. Nenadálí hosté 
se posadili a dozvěděli se, že jsou v Kamenci a do Dobrého, 
kde byl cíl jejich cvičení, je to asi 20 kilometrů. Byli to letci, 
navigátoři z vojenského letiště v Hradci Králové. Byli vysazeni 
někde před Skuhrovem, s úkolem dostat se do jedné hodiny 
ke kostelu do vesničky Dobré. Špatně se orientovali, spletli si 
souběžné silnice a dostali se do Kamence. Bylo krátce po půlnoci 
a bylo jasné, že se do Dobrého nemohou včas dostat. A tak padl 

od Kameneckých nápad: „Vezmeme náš boják a my vás tam 
dovezeme. Za půl hodiny jsme u kostela.“ A tak se také stalo. 
Několik minut po jedné byli letci v Dobrém. Za několik dní se 
v Kamenci objevili dva vojenští letci. Přivezli vedoucím veliký 
dort a poděkování. Byli jediní, kteří do Dobrého, v daném čase, 
dorazili. Dokonce dříve než rozhodčí. Dostali pochvalu a byli 
nejlepší. Jo, kdo umí, tak umí.

Miloš

Do začátku ODT zbývá 100 dní. Do začátku letní činnosti zbývá 182 dní.

Táborový koutek – prosinec

I kampaň ODT je tu co nevidět – přesněji za 100 dní! Síly 
nabrané během vánočních svátků tedy vložme opět do práce! 
Od teoretických úvah o regionálních akcích Opravdu dobrého 
tábora je třeba přejít k jejich skutečné přípravě. Mohou se 
jí chopit krajské organizace Pionýra, ale i pionýrské skupiny 
samostatně nebo několik ve spolupráci. Je jasné, že hlavním 
tématem jsou letní tábory – tedy ty naše „opravdu dobré“. 
Vždy je ale dobré zvolit téma doplňující, na něco se zaměřit. 
Příkladem může být související projekt Parťáci, který se úspěšně 
rozběhl a dále pokračuje, nebo celotáborové hry (a hry obecně) 
jako výchovný prostředek a podobně.
Aby regionální akce proběhly v pořádku a byly úspěšné, je třeba 
učinit několik konkrétních kroků:
•  Zajistit potřebné množství lidí, kteří v daný den budou 

u expozice, případně jednat o jejich uvolnění.

•  Určit zodpovědného člena, který bude akci organizovat 
a dohlížet, aby všechno klaplo.

•  Sepsat seznam materiálních potřeb, které bude třeba 
obstarat, a dalších věcí, které bude třeba zajistit, jako třeba 
administrativa spojená se zábory pro stánky.

•  Hledat partnery, kteří pomohou s propagací před akcí, aby vaše 
snaha zasáhla co nejvíce lidí.

Na závěr připomínáme, že tyto regionální akce, které jsou jedním 
ze stěžejních bodů kampaně, je třeba vnímat jako oboustrannou 
příležitost. Pomáhají propagaci značky Opravdu dobrý tábor, ale 
zároveň tato dobře zavedená značka při nich pomáhá propagovat 
konkrétní aktivity pořádajících pionýrských skupin.

red

© 2008 J. Dostál
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Na ledě i bez ledu
V každém oddílu, kde je dobrá parta, se najde pár takových 
čiloušů, jako jsou naši Páťa a Robin. Tyhle kluky nemít, tak 
si je musím vymyslet! Poselstvo je chytilo od samého začátku. 
Hned sháněli literaturu, obrázky, filmy, cokoliv, kde je něco 
o době krále Jiřího z Poděbrad i o samotném poselstvu pana 
Lva z Rožmitálu. Eliška-Ryška zase kdesi vykutala knížku Aloise 
Jiráska Z Čech až na konec světa. Tady jsme se ovšem domluvili, 
že ji budeme číst po částech, aby to odpovídalo průběhu hry.
Tak došlo i na to „burgundské běhání po ledu“, a tak 
jsme rozhodli, že něco takového uděláme. Měli jsme dvě 
varianty – ledovou a suchou. Při té první se šlo na led, u suché 
samozřejmě na inlajnky. Měli jsme několik „klání“ – na rychlost 
na daném úseku, na průjezd vytyčenou trasou (pěkně klikatou!), 
na nejzajímavější figuru (jako u krasobruslení) a pak „trestné 
střílení“ – jako u hokeje (rozjezd a střelba na minibranku).
Jo, a ještě něco! Páťovy „šlajfky“ se staly senzací! Kdekdo si je 
chtěl ozkusit. Staré brusle na kličku dokonce vyvolaly pátrací 
akci doma, u příbuzných a známých – vyšlo to! Máme už tři páry. 
Zato Robinovy retro burgundské brusle ve zkoušce moc neobstály. 
Bohužel… Kdepak asi udělal chybu?

Oddílák Boubín 

Opusťme zemi englickou…
a plujme do francouzské Británie! Tak asi kdysi dávno zavelel pan 
Lev z Rožmitálu své družině. Tou dobou ovšem v oněch končinách 
zuřila válka mezi králem francouzským a králem anglickým. 
Takže se nám to pěkně zamotává! Kde ležela a komu patřila ona 
francouzská Británie? I to je jedna z otázek, na kterou by mělo 
odpověď najít to vaše malé pionýrské poselstvo. Je nepovinná, 
ale do naší hry patří. Takže – vzhůru na moře!

Francouzská cibulačka
Cibulačku i dnes najdete na jídelním lístku ponejvíce 
v restauracích, protože doma se už tak často nevaří, jako kdysi 
a zejména na venkově. Čímpak se asi liší cibulajda, kterou by vás 
možná pohostili francouzští kamarádi? Tak si to zkuste porovnat 
zatím sami. Recept je tady.
Potřebujete 4 velké cibule, 3 lžíce oleje, 1 vrchovatou lžíci 
mouky, 4 plátky chleba, 60 g strouhaného sýra, sůl a pepř.
Nejdříve cibuli nakrájíte na jemná kolečka a necháte zpěnit 
na lžíci oleje. Pozor, nesmažíme! Pak zasypete moukou 
a promícháváte lžící nebo vařečkou tak, aby směs zezlátla. Nyní 
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Poruším zvyk psát nebo hovořit na začátku nového roku o tom, jaké si má člověk dát předsevzetí – a jak 
je obvykle nesplní. U nás, pionýrů, vlastně ten předěl roků není z prosince na leden, ale ze srpna 
do září. A pokud jsme si tehdy nějaké ty plány a rozhodnutí dali, pak teď je spíše čas na malou kontrolu, 
případně bilanci plnění.
Udělejme si tedy takové novoroční posezení a poctivě se podívejme, jak jsme na tom, jak se nám ty 
(loňské) čtyři měsíce vyvedly. A jaké jsou vyhlídky pro nastávající půlrok do prázdnin, které jsou vlastně 
naším velkým, dvouměsíčním silvestrem. V tom jsme na tom lépe než dospěláci. Získáme nějaké nové 
pionýry, zúčastníme se hry Poselstvo krále Jiřího, připravíme nějakou akci pro veřejnost, aby o nás lidé 
věděli a lépe smýšleli… Ale ne, nebudu vám napovídat! Vy sami nejlépe víte, „kde vás bota tlačí“ i kde si 
můžete radostně zakřičet „umíme“! Tak, jedeme dál!

Hadži (scifiveta@quick.cz)

Bez předsevzetí, ale poctivě 

Robin a Páťa – „Jak běhat na ledu”     

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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najednou přilijete 1 a ½ litru studené vody, osolíte, opepříte dle 
chuti a uvedete do varu. Vaříte asi 20 minut, mezitím připravíte 
topinky. Naskládáte je do pekáčku a přelijete cibulovou polévkou, 
posypete nastrouhaným sýrem a 10 minut zapékáte v troubě.
Tím jste dílko zdárně dokončili a můžete si popřát dobrou chuť. 
Kdopak ví, zda si tuhle cibulačku ochutnali i členové poselstva 
pana Lva z Rožmitálu, když se ze země englické přeplavili na břeh 
francouzské Británie, což je dnešní Bretaň, u města a přístavu 
Sant Malo.  

Pétanque
Tahle vám asi cizí nebude. V poslední době si získává stále 
víc a víc zájemců i u nás. Dokonce se dají koupit hrací koule 
i v několikerém provedení. Jde jen o to, zda znáte pravidla téhle 
francouzské hry. Tady je máte a hru si vyzkoušejte.
Ke hře potřebujete 5, ale i více koulí. Pro každého hráče dvě 
či tři velké o průměru 71 – 80 mm, a jednu malou, společnou pro 
všechny hráče, o průměru 30 mm. Té se říká prasátko.
Hřiště má rozměry 15 × 4 m, nejméně však 12 × 3 m, nejlépe 
písčité.
Pétanque je hra určená pro dva hráče, nebo pro dva týmy. Začíná 
vhozením prasátka do hřiště, tak aby bylo nejméně 1 m od jeho 
hranic. Každý hráč se pak snaží svým hodem dostat své koule co 
nejblíže k prasátku. Hráči (týmy) se střídají a svou koulí mohou 
odstrčit kouli soupeře i prasátko.
Za každou kouli, kterou má hráč blíže k prasátku než soupeř, si 
připisuje jeden bod. Vyhrává ten, kdo má po vyházení všech koulí 
nejvíce bodů. 
Na obdobném principu existuje několik her, kdy se například 
místo koulemi hraje kameny, dokonce i cvrnkáním kuliček. Ale 
pétanque je pétanque! Tak si ho příležitostně vyzkoušejte!

Kdo jsou Strážci času IKS? 
Znáte je z komiksu na zadní straně Mozaiky a leckomu vrtá 
hlavou, kdo jsou a odkud přicházejí. Ale leckoho zajímá i otázka, 
jak i proč se dostali právě k pionýrskému oddílu Lvíčata, jehož 
příhody jste v loňském ročníku sledovali pod názvem Silná pětka. 
Nuže, tady je odpověď.
Jsou to studenti pražského Gymnázia kosmické přípravy, ovšem 
z roku 2101! Tedy z budoucnosti. Při praktických cvičeních 
na kosmické stanici Institutu kosmického sledování (IKS) se 
seznámili se strojem času Experimental, kterému však říkají Exík. 
Doprovází je jejich instruktor, biorobot Žán, a pak je tu Kecka, 
hlavní počítač Exíku, který se občas zhmotňuje do lidské podoby. 
Cestují prakticky kamkoli do minulosti, kde prožívají různá 
dobrodružství a získávají i zajímavé poznatky a historické údaje.
I když se vám Strážci času už v komiksu představili, uděláme 
to ještě jednou. Z Česka je to Marina Tomsová, Tino Lapin je 
Francouz, Bendži Mutabe je Afričan a Čong-li-Ian přišel z Asie.
Příběhy Strážců času IKS začaly vycházet v roce 2000 v sešitech 

Slovníček slušného turisty po zemi francouzské
Řeč pro mnohého Čecha velmi libozvučná! Francouzské šansony 
skvělé! A co kuchyně? Dalo by se toho napsat mnohem více. Pro 
vás však je důležité zvládnout aspoň pár slovíček a frází, abyste 
se domluvili nebo u nás francouzskému turistovi pomohli.  
Tak jdem na to!

Mluvíme, oslovíme, ptáme se:
Oui [ui]     ano
Non [nö]    ne
Merci [mersi]    děkuji
Bonjour [bönžu:r]   dobrý den
Bonsoir [bönsua:r]   dobrý večer, dobrou noc
Bon apetit [böapeti]  dobré chutnání
S´il vous plait [sil vu ple]  prosím vás 
Aéroport [aeropo:r]   letiště
Gare [ga:r]    nádraží
Hôtel [otel]    hotel
L´hopital [lopital]   nemocnice
De polise [dpolis]   policie
L´éau potable [ló potabl]  pitná voda
Je veux manger [žvö manže]  chci jíst
Je veux boire [žvö boár]  chci píti
Comment va-t-on [koman vaton a] kudy se jde na…?
Combien est ceci [kobjeň ésesi] kolik to stojí?

Poznámka: písmeno ö se čte jako nosové o (on) a samohláska 
před dvojtečkou se čte dlouze.

Ahoj, Evropo, které Pionýr vydával za přispění Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy a České národní agentury Mládež. 
Vyšlo celkem 10 sešitů. Každý byl věnován jedné zemi původní 
patnáctky Evropské unie; kromě komiksu přinášel i základní údaje 
o EU a zajímavosti, čtení, soutěže a tzv. časové osy - datové 
historické údaje každé země. Ahoje byly rozesílány na pionýrské 
kolektivy, školy, dětské domovy a jiná zařízení pro děti a mládež.



První stopy člověka již z období neandrtálců 
(jeskyně Šipka - před 220 000 do 40 000 let př. n. l.).

Od 30 000 př. n. l. trvalé osídlení lovci stádní zvěře 
(lovci mamutů) – Předmostí u Přerova, lovci koní.

Od 5 st. př. n. l. v období Lathénu (mladší doba 
železná) Keltští Bójové (odtud název země Bohemia), 
stavba rozsáhlých opid (Stradonice u Berouna).

Na přelomu letopočtu pronikání Germánů a boje 
s Římskou říší.

6. st. Příchod Slovanů na naše území.

623 – Cca 656 – Sámova říše, boje s Avary a Franky.

815 – Poprvé zmíněni Češi, znovu 845 (14 českých 
knížat v Řezně).

asi po 830 – 906 Velká Morava

863 – Cyril a Metoděj

Za Svatopluka Čechy součástí Velké Moravy 

kníže Bořivoj (zemřel 894) přijal křesťanství.

asi 895 – Osamostatnění českého knížectví 
Přemyslovců.

V průběhu 10. století sjednocení Čech. 

Boleslavové ovládají i Slezsko a Halič.

První čeští svatí: Václav a Ludmila (Bořivojův vnuk 
a manželka).

Z té doby zpráva Ibráhíma ibn Jákúba o Praze – 
zděném městě.

975 – založeno biskupství v Praze, podřízeného 
arcibiskupství Mohučskému (částečná církevní 
samostatnost), druhým pražským biskupem další 
národní sv. Vojtěch (Slavníkovec).

1085 – kníže Vratislav II. prvním českým králem.

Pro něj píše svou kroniku Kosmas.

1158 – Kníže Vladislav II. získává podruhé královskou 
korunu a spolu s ní do znaku lva.

1212 – Přemysl Otakar I. získává Zlatou bulu 
sicilskou – listinu, která potvrzuje natrvalo 
samostatnost českého státu a postavení českého 
krále jako prvního ze sedmi volitelů německých 
císařů.

1241 – Vpád Tatarů do Evropy. Český král Václav I. 
se poprvé pokouší vytvořit evropské společenství, 
které by jim čelilo.

Kolem r. 1300 se v Kutné Hoře začínají razit Pražské 
groše (první česká měna velkého mezinárodního 
významu). 

1306 – Vymření Přemyslovců, v Olomouci zavražděn 
Václav III.

1310 – Nástup Lucemburků, Jan Lucemburský, 
manžel Elišky Přemyslovny.

1348 – Janův syn Karel IV. zakládá Univerzitu (první 
na sever od Alp).

1356 – Karel IV. římskoněmeckým císařem.

1415 – Upálení mistra Jana Husa, zakladatelské osoby 
první evropské církevní reformace (a též autora 
háčků a čárek v českém pravopise, čímž odstranil 
spřežky).

Následují vítězné husitské války v podstatě proti 
celé Evropě.

1458 – 1471 - Jiří z Poděbrad, za něhož se objevuje 
prezidentské heslo „Pravda vítězí“  (druhá manželka 
Johana z Rožmitálu).

V letech 1465-7 vysílá poselstvo k evropským 
panovnickým dvorům (vedené švagrem Lvem 
z Rožmitálu) – první pokus uskutečnit jakousi 
Evropskou unii.

1526 – V boji s Turky u Mohače padne Ludvík 
Jagellonský (český a uherský král), jeho nástupcem 
zvolen Ferdinand I. Habsburský, jehož rod u nás 
vládl až do r. 1918.

1576 – 1611 – Legendární Rudolf II. známý svými 
alchymisty a astrology (mezi nimiž byli i vynikající 
astronomové Tycho Brahe a Johannes Kepler) udělal 
z Prahy nejvýznamnější kulturní centrum Evropy.

Za jeho doby žil v Praze též legendární rabín Jehuda 
Löw ben Becalel, který vytvořil slavného Golema. 

V té době se u nás razí stříbrné jáchymovské tolary, 
které se staly natolik slavnými, že jejich název 
k nám promlouvá dodnes z názvů mnoha měn států 
– dolary.

1618 – 1648 – Třicetiletá válka, která začala 
i skončila na našem území a měla pro další 
vývoj osudové následky. Nespokojenost české 
šlechty s Habsburky vyvrcholila druhou pražskou 
defenestrací 1618. A pokračovala stavovským 
povstáním potlačeným po porážce 1620 na Bílé hoře 
následných popravách českých pánů 1621. Ještě 
vážnější důsledky mělo Obnovené zřízení zemské 
1628. Na tři sta let se Čechy ze suverénního státu 
staly druhořadou provincií Habsburské říše.

1592 – 1670 – Jan Amos Komenský „učitel národů“.

V druhé polovině 18. století se díky osvícenským 
reformám Čechy dostávají opět do popředí 
evropského dění, což se za dalších 100 let projeví 
mimořádným rozvojem vzdělanosti, vědy a techniky.

1775 – Povinná školní docházka (počátky 
osvícenského absolutismu za Marie Terezie).

1781 – Josef II. – zrušení nevolnictví a

1790 – toleranční patent (o zrovnoprávnění 
nekatolických náboženství).

1805 – Bitva tří císařů u Slavkova (Napoleonův 
vrchol).

přelom 18. a 19. století 

Jedním z důsledků osvícenství je výrazná 
urbanizace, což vyústí v národní obrození.

Na jeho počátku stojí jazykovědci (Josef Jungmann, 
Josef Dobrovský).

Do poloviny 19. stol. se rozvine plnohodnotná 
novodobá česká kultura.

Jedním z výrazů je i vznik současné české hymny 
(Josef Kajetán Tyl a František Škroup).

V poslední 1/3 19. století s takzvanou generací 
Národního divadla nastupují umělci přesahující 
úzce národní význam. Na přelomu století evropsky 
významní umělci (např. Bedřich Smetana, Antonín 
Dvořák, Alfons Mucha).

1914 – 1918 – I. světová válka.

V důsledku snahy o samostatný stát vznikají 
zahraniční vojenské jednotky – legie.

28. 10. 1918 – Vyhlášena samostatná Československá 
republika.

Prvním prezidentem Tomáš Garrigue Masaryk.

Za pouhých 20 let své existence se zařadila mezi 
nejvyspělejší státy (v umění dala Evropě např. 
Františka Kupku, Osvobozené divadlo, Karla Čapka, 
Franze Kafku a mnoho dalších).

1938 – Mnichov, ztráta pohraničí a návazně odtržení 
Slovenska 14. 3. 1939 a vytvoření německého 
protektorátu 15. 3. 1939.

1939 – 1945 – Okupace nacistickým Německem. 

Válka v Evropě končí v Čechách v květnu 1945 – 
obnovena republika.

1968 – Federální stát Čechů a Slováků, ale také 21. 8. 
okupace Sovětskými vojsky.

17. 11. 1989 – Začátek „sametové revoluce“.

1. 1. 1993 – Vznik České republiky po rozpadu ČSFR.

1. 5.  2004 – Vstup ČR do EU.

1. 1. – 30. 6. 2009 – České předsednictví EU.

Časová osa  
naší historie
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národní sv. Vojtěch (Slavníkovec).

1085 – kníže Vratislav II. prvním českým králem.

Pro něj píše svou kroniku Kosmas.

1158 – Kníže Vladislav II. získává podruhé královskou 
korunu a spolu s ní do znaku lva.

1212 – Přemysl Otakar I. získává Zlatou bulu 
sicilskou – listinu, která potvrzuje natrvalo 
samostatnost českého státu a postavení českého 
krále jako prvního ze sedmi volitelů německých 
císařů.

1241 – Vpád Tatarů do Evropy. Český král Václav I. 
se poprvé pokouší vytvořit evropské společenství, 
které by jim čelilo.

Kolem r. 1300 se v Kutné Hoře začínají razit Pražské 
groše (první česká měna velkého mezinárodního 
významu). 

1306 – Vymření Přemyslovců, v Olomouci zavražděn 
Václav III.

1310 – Nástup Lucemburků, Jan Lucemburský, 
manžel Elišky Přemyslovny.

1348 – Janův syn Karel IV. zakládá Univerzitu (první 
na sever od Alp).

1356 – Karel IV. římskoněmeckým císařem.

1415 – Upálení mistra Jana Husa, zakladatelské osoby 
první evropské církevní reformace (a též autora 
háčků a čárek v českém pravopise, čímž odstranil 
spřežky).

Následují vítězné husitské války v podstatě proti 
celé Evropě.

1458 – 1471 - Jiří z Poděbrad, za něhož se objevuje 
prezidentské heslo „Pravda vítězí“  (druhá manželka 
Johana z Rožmitálu).

V letech 1465-7 vysílá poselstvo k evropským 
panovnickým dvorům (vedené švagrem Lvem 
z Rožmitálu) – první pokus uskutečnit jakousi 
Evropskou unii.

1526 – V boji s Turky u Mohače padne Ludvík 
Jagellonský (český a uherský král), jeho nástupcem 
zvolen Ferdinand I. Habsburský, jehož rod u nás 
vládl až do r. 1918.

1576 – 1611 – Legendární Rudolf II. známý svými 
alchymisty a astrology (mezi nimiž byli i vynikající 
astronomové Tycho Brahe a Johannes Kepler) udělal 
z Prahy nejvýznamnější kulturní centrum Evropy.

Za jeho doby žil v Praze též legendární rabín Jehuda 
Löw ben Becalel, který vytvořil slavného Golema. 

V té době se u nás razí stříbrné jáchymovské tolary, 
které se staly natolik slavnými, že jejich název 
k nám promlouvá dodnes z názvů mnoha měn států 
– dolary.

1618 – 1648 – Třicetiletá válka, která začala 
i skončila na našem území a měla pro další 
vývoj osudové následky. Nespokojenost české 
šlechty s Habsburky vyvrcholila druhou pražskou 
defenestrací 1618. A pokračovala stavovským 
povstáním potlačeným po porážce 1620 na Bílé hoře 
následných popravách českých pánů 1621. Ještě 
vážnější důsledky mělo Obnovené zřízení zemské 
1628. Na tři sta let se Čechy ze suverénního státu 
staly druhořadou provincií Habsburské říše.

1592 – 1670 – Jan Amos Komenský „učitel národů“.

V druhé polovině 18. století se díky osvícenským 
reformám Čechy dostávají opět do popředí 
evropského dění, což se za dalších 100 let projeví 
mimořádným rozvojem vzdělanosti, vědy a techniky.

1775 – Povinná školní docházka (počátky 
osvícenského absolutismu za Marie Terezie).

1781 – Josef II. – zrušení nevolnictví a

1790 – toleranční patent (o zrovnoprávnění 
nekatolických náboženství).

1805 – Bitva tří císařů u Slavkova (Napoleonův 
vrchol).

přelom 18. a 19. století 

Jedním z důsledků osvícenství je výrazná 
urbanizace, což vyústí v národní obrození.

Na jeho počátku stojí jazykovědci (Josef Jungmann, 
Josef Dobrovský).

Do poloviny 19. stol. se rozvine plnohodnotná 
novodobá česká kultura.

Jedním z výrazů je i vznik současné české hymny 
(Josef Kajetán Tyl a František Škroup).

V poslední 1/3 19. století s takzvanou generací 
Národního divadla nastupují umělci přesahující 
úzce národní význam. Na přelomu století evropsky 
významní umělci (např. Bedřich Smetana, Antonín 
Dvořák, Alfons Mucha).

1914 – 1918 – I. světová válka.

V důsledku snahy o samostatný stát vznikají 
zahraniční vojenské jednotky – legie.

28. 10. 1918 – Vyhlášena samostatná Československá 
republika.

Prvním prezidentem Tomáš Garrigue Masaryk.

Za pouhých 20 let své existence se zařadila mezi 
nejvyspělejší státy (v umění dala Evropě např. 
Františka Kupku, Osvobozené divadlo, Karla Čapka, 
Franze Kafku a mnoho dalších).

1938 – Mnichov, ztráta pohraničí a návazně odtržení 
Slovenska 14. 3. 1939 a vytvoření německého 
protektorátu 15. 3. 1939.

1939 – 1945 – Okupace nacistickým Německem. 

Válka v Evropě končí v Čechách v květnu 1945 – 
obnovena republika.

1968 – Federální stát Čechů a Slováků, ale také 21. 8. 
okupace Sovětskými vojsky.

17. 11. 1989 – Začátek „sametové revoluce“.

1. 1. 1993 – Vznik České republiky po rozpadu ČSFR.

1. 5.  2004 – Vstup ČR do EU.

1. 1. – 30. 6. 2009 – České předsednictví EU.

Časová osa  
naší historie
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 Brno
„Dobrý oddíl“ radí rodičům
Brněnské tábornické oddíly chtějí pomoci rodičům při výběru 
kolektivu pro jejich dítě. Na stránkách www.dobryoddil.cz se tak 
objevilo sedm praktických rad, užitečných nejen pro nalezení toho 
správného oddílu, ale i zájmového kroužku a sportovního kurzu. 
Záleží pak jen na rodičích, zda se svým ratolestem budou pořádně 
věnovat při výběru jejich aktivit. Brněnské sedmero se může hodit 
i jinde.

Sedmero dobrých oddílů doporučuje mimo jiné:
Myslete na celkový rozvoj dítěte… Sestavte se svým dítětem rozvrh 
volnočasových aktivit tak, aby ho rozvíjel všestranně. Velkou 
výhodou oddílů je to, že rozvíjejí děti jak po fyzické stránce 
různými hrami, sportem, tak duševně a sociálně pobytem v partě 
kamarádů…
Mějte oči otevřené… Sledujte, co vaše dítě o oddílu říká, jak mluví 
o svých kamarádech, vedoucích. Dozvíte se mnoho o činnosti 
oddílu, jeho fungování a hodnotách, které dětem vedoucí vštěpují… 
Dobrý vedoucí není nikdy sám… Oddílový vedoucí je nejen 
kamarádem, pedagogem či vzorem vašich dětí, je také 
zdravotníkem, kuchařem, organizuje program a zastává řadu 
dalších aktivit… Obvykle je vedoucích více, nebo s ním spolupracují 
mladší instruktoři, kteří mu pomáhají.
Buďte aktivní! Aktivně se zajímejte o činnost oddílu, ptejte se 
na termíny akcí, potřeby na výlety, a pokud vám něco není jasné, 
neváhejte se zeptat…
Aktivně hledejte informace… Správný oddíl šíří informace o své 
činnosti. Samozřejmostí jsou dnes internetové stránky s články 
z akcí, fotkami z činnosti a v neposlední řadě kompletními 
kontaktními informacemi… Pečlivost, se kterou jsou tyto materiály 
připraveny, leccos napoví…
Nejlepší je doporučení přátel… Nástěnka s krásnými fotkami či 
dobře zpracovaný informační leták jsou dobrou vizitkou oddílu. 
Nejlepší referencí však je osobní doporučení přátel, jimž můžete 
důvěřovat.
Dobře naslouchejte svému dítěti… Pokud budete dobře naslouchat 
svému dítěti, poznáte jeho zájmy i vlastnosti. Pomoc při výběru 
zájmového kroužku či oddílu pak pro vás bude snazší.

Habartov
Nejlepší byly žirafy
Na podzim se vydali habartovští pionýři na výlet do pražské 
zoologické zahrady.
Kousek za vchodem je velká tabule s ukazatelem, kolik je v zoo 
návštěvníků. Když jsme všichni prošli, bylo tam již 778 lidí.
Vydáváme se směrem do kopce do Indonéského pavilonu. Odtud 
k ledním medvědům. Samec Umca zde stojí ve vodě a podivně kývá 
hlavou ze strany na stranu. Na informační tabuli se dozvídáme, 
že tento zlozvyk získal už jako malý medvídek. Od medvědů 

pokračujeme kolem orangutanů k vydrám, pak ke klokanům, 
vlkům a hyenám. Po chvíli přicházíme k žirafám a na tato krásná 
zvířata se nemůžeme vynadívat. Naše další cesta vedla ke slonům 
a hrochům. Zašli jsme se podívat i do Sečuánského pavilónu a svezli 
se vyhlídkovým vláčkem.
Odpoledne byla v ZOO diskotéka pro děti. Každé dítě, které mělo 
masku zvířete, se mohlo zúčastnit. Kdo masku neměl, mohl si ji 
nechat namalovat na obličej.
Večer nasedáme do autobusu namalovaní jako tygři, zebry nebo 
lvi a odjíždíme zpět domů. A těšíme se, až budeme všechny naše 
zážitky vyprávět doma.
Anička Kováčová, PS des. St. Roubala, Habartov

Hrádek – Rokycany 
Lampičková slavnost
V úterý 25. 11. měla svátek Kateřina. Dle staletého kalendáře 
toho dne v minulých dobách lidé pořádali veselice s občerstvením 
a chodily maškary. Tak bylo ukončeno období před nadcházejícím 
adventem. 
Mateřská školka Harmonie v Rokycanech obnovila před několika 
lety tuto starou tradici a pořádá na svátek Kateřiny lampičkovou 
slavnost s průvodem. Letos se ho zúčastnilo již popáté přes šedesát 
děvčat a kluků z Pionýra Hrádek. Výlet do Rokycan a zpět byl pro 
mnohé zvláštní, protože se jelo vlakem. Setkání se zástupci MŠ 
Harmonie – manželi Rázkovými, bylo tradičně milé a vystoupení 

dětí z „mateřinky“ sklidilo velký potlesk.
Společný lampiónový průvod mladších a starších dětí i dospělých 
pak měl téměř sto účastníků. Cestou domů si děti povídaly, jak se 
těší na Mikuláše a blížící se Vánoce.
Vlasta Vasková, Pionýr Hrádek

V Záchranné stanici živočichů
Ve středu 3. 12. se vydal oddíl Kamínky místo na pravidelnou 
oddílovou schůzku na návštěvu Záchranné stanice živočichů 
do Rokycan. Beseda byla pro děti poutavá a ještě si odvezly 
krmítko, do kterého budou celou zimu u své klubovny dávat krmení 
pro hladové ptáčky. I na fotografiích je vidět, s jakým zaujetím děti 
sladovaly ukázky a výklad.
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Kamínky jsou oddíl s nejmladší tradicí na PS Pionýr Hrádek. Je 
v něm 24 prvňáčků a jejich vedoucí už pro ně stačily od září 
připravit např. výlet na hvězdárnu nebo posezení při táboráčku 
u pionýrských chatek. 
Michala Štancová, Pionýr Hrádek

Hrádek

Mikuláš v Klubíčku
Mateřský klub Klubíčko při PS Pionýr Hrádek uspořádal v pátek 
5. prosince ve spolupráci s vedením ZŠ v Hrádku sbírku pro Dům 
sv. Zdislavy v Plzni. Celkem se vybralo 20 velkých pytlů hraček pro 
vánoční nadílku potřebných dětí. Celá akce se uskutečnila ráno 
před vyučováním a během dopoledne maminky připravily pro děti 
mikulášskou nadílku. V převleku přišli žáci školy a předali drobotině 
dárky. 
Vlasta Vasková, Pionýr Hrádek 

Mladá Boleslav
Za modely železnic
V sobotu 22. listopadu jsme si udělali výlet na výstavu modelové 
železnice na Masarykovo nádraží v Praze. Cestou z Mladé Boleslavi, 
odkud je náš železniční kroužek v „Oáze dětí“ při 1. PTS, nás 
provázelo husté sněžení, ale i tak vlaky jely bez zpoždění. 
Na výstavě, kterou pořádá Klub železničních modelářů Praha, byly 
vystaveny čtyři kolejiště různých měřítek. Na některých z nich 
si samotní návštěvníci mohli vyzkoušet řízení vlakové soupravy. 
Největším exponátem bylo modulové kolejiště v měřítku TT, které 
ztvárňovalo skutečný provoz na železnici. Ve vstupní chodbě je 
ukázka kolejiště zahradní železnice O od firmy ETS, kterou si 
děti velice oblíbily, protože si tam mohly samy vyzkoušet jezdit 
s vlakem.
František Batěk, 1. PTS Táborník, Mladá Boleslav

Šternberk
Ten dělá to a ten zas tohle
Prodloužený víkend 14. - 17. listopadu 2008 strávili členové 
Pionýrské skupiny Šternberk na akci plné adrenalinových zážitků 
v Bohuslavicích u Konice. 
Čekaly na nás hry, při kterých jsme „prošli blátem a dotkli 
se hvězd“. Zúčastnilo se 10 malých i větších členů a 5 super 
vedoucích. Po sobotní vydatné snídani rozdali vedoucí členům 
družstev „hendikepy“, tj. omezení, která nás provázela ve všech 
hrách (zlomená ruka, zlomená noha, mlčenlivost, slepota). Večerní 
zpívání s kytarou nemělo chybu. 
Neděle začala nečekaně brzy budíčkem a rozcvičkou. Následovalo 
plnění úkolů s „hendikepy“ a test rovnováhy. Zlatým hřebem 
byl přechod přes lanovou lávku nad rybníkem. Až na jednoho 
nedobrovolného plavce ji zvládli úspěšně všichni bez úhony. 
Následoval průchod přes tunel (nikoli železniční), jízda zručnosti 
z kopce po jednom kolečku na čas, přechod vypuštěného rybníka 
s vlastnoručně donesenou kládou, slalomový běh se žebříkem, 
večer noční hra – běh po odrazkách. Všichni, i ti nejmenší, statečně 
udrželi slzičky a nikdo neplakal. Poslední den akce jsme věnovali 
balení a úklidu chaty a cestě k domovům. Akce se všem líbila a již 
nyní se těšíme na další. 
Zapsala Olča s Míšou, upravil MED

Valašské Meziříčí

Zdravá nebo dravá pionýrská krev
Pionýři z Valašského Meziříčí se 3. prosince sešli na transfuzní 
stanici. Zdravá nebo dravá pionýrská krev, to je celkem jedno, 
důležité je, že když je potřeba darovat krev, tak se najde pár 
odvážlivců, kteří se nebojí a jdou do toho, i když to dělají úplně 
poprvé. Někteří už šli dokonce poněkolikáté, jako ostřílení dárci, 
takže pro ně to nebylo nic neobvyklého. Pochvalu si ale zaslouží 
úplně všichni, i ti, co chtěli, ale nemohli, a o něco vyšší si zaslouží 
nováčci. Takže za tři měsíce se tam třeba sejdeme zas. 
Darina

Všechno nejlepší!
Ani ve víru novoročního veselí nemůžeme zapomenout 
na oslavence ze sdružení.

4. 1. slaví Naďa Jelínková z PS Jana Žižky z Trocnova (Středočeská 
KOP) své 50. narozeniny.
10. 1. slaví Dušan Dušek z PS 8. Března (Jihočeská KOP) své  
60. narozeniny.

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



16 zahraničí

Tréninkový kurz pod plným názvem „Image building for inclusion 
groups“ měl za úkol seznámit účastníky s východisky práce 
v rámci inkluze určitých znevýhodněných skupin a tvorby 
pozitivního image na veřejnosti. Tato vzdělávací akce spadá 
do kompetence evropského vzdělávacího centra SALTO inclusion, 
které zřizuje Evropská Komise v rámci programu Mládež v akci. 
Kurz probíhal od 6. do 12. října 2008 v evropském mládežnickém 
centru. Díky shovívavosti lidí v ČNA Mládež, která zprvu neměla 
tuto akci vůbec v rozpočtu, jsme nakonec dostali zelenou a mohli 
vyjet. Za což jim dodatečně děkujeme.

Ještě před začátkem akce byl organizátorský tým v častém 
mailovém kontaktu s účastníky a všem poskytnul přesné 
informace ohledně zázemí kurzu, programu, ubytování a cesty. 
Dorazit na místo tedy dvěma ostříleným pionýrům nedělalo 
problém. Celá budova mládežnického centra je zároveň 
diplomatickou institucí, kde se kromě seminářů pořádají také 
nejrůznější meetingy, konference nebo jiná setkání politického 
rázu. Nicméně člověk zanedlouho vycítí z chování personálu 
a lidí kolem provozu centra, že tohle místo je opravdu svým 
návštěvníkům nakloněno a v mnoha i specifických případech 
jim vychází vstříc. K plně vybaveným pokojům a seminárním 

a konferenčním místnostem patřila i sauna, fitness, místnost pro 
disko, ale také knihovna nebo počítačový koutek s internetem.

Na kurz se sjelo 24 účastníků z 15 zemí Evropy. Rozmanitost 
jednotlivých kultur, zázemí pracovníků z různých neziskových 
organizací a jejich zkušenosti s programem Mládež v akci 
posunuly dopad této akce ještě mnohem dál a tak bylo možné 
v mnohém porovnávat a vyměňovat si zkušenosti z oblasti 
práce s dětmi a mládeží. Však také došlo k mnoha shodám. Z té 
naší pionýrské strany hlavně s některými tureckými a jednou 
francouzskou organizací, kde jsme našli společnou notu 
hlavně ve způsobu táboření a trávení času s dětmi v přírodě. 
Je taky nutné podotknout, že Pionýr zde patřil spolu s touto 
Francouzskou organizací Etudes ET Chantiers (která je spíše sítí 
než organizací) k největším ze všech. Jaké překvapení pak pro 
nás bylo, když zástupce této organizace, Jeremie, vzpomenul 
na tábor sdružení Duha a nejlepší okamžiky strávené u táboráku.
Celý kurz a jeho náplň dostal svou „story“ neboli tematický 
kabát. Tentokráte veškeré možné ceremonie, zahájení, ukončení, 
pasování a jiné byly prezentovány v duchu superhrdinů. 
Na stěnách visely nejrůznější plakáty od Supermana až po Shreka. 

Mezi hlavní tematické bloky patřily předsudky a stereotypy, 
tvorba image, média, lobbing, akční plánování, strategie, 
fundraising, ale také tvorba konkrétního projektu nebo 
spolupráce. Neformální metody učení střídaly hry, produkce, 
ale i návštěva komunitního centra „Ability Park“ či možnost 
shlédnout historické památky jak v městské části Buda, tak Pešť. 

Na závěr kurzu obdrželi všichni účastníci formou pasování Youth 
Pass, který slouží jako evropský životopis a mnoho organizací jej 
využívá k ověření znalostí a dovedností mladých lidí. Na závěr 
česká výprava prodloužila svůj odjezd a strávila nádherný 
slunečný den v centru Budapešti a na Margaretině ostrově. 
Děkujeme také Pionýru za nejen materiální podporu.

Jakub Trnčák a Hana Klimecká, PS Kopřivnice

Mezinárodní tréninkový kurz
Tvorba pozitivního „image“ znevýhodněných skupin. Maďarsko – Budapešť.
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Pokud v budoucnu totiž zaslechnete něco o druhém a dalších 
ročnících, půjde pouze o formální sdělení, které bude poukazovat 
na to, že další a další děti budou mít možnost strávit léto 
s partou dobrých lidí a nezahodit vše posledním gulášem 
v táborové kuchyni. Tedy stát se našimi parťáky.
Mezi parťáky je nastaven společensky rovnocenný vztah. Jeden 
se učí od druhého a navzájem se podporují. Právě podpora je 
jedním z pilířů života dětí v zařízeních institucionální péče, 
ale hlavně také v momentě, kdy jej opouštějí. Pokud byste 
měli zájem utvořit si v hlavě zevrubnou představu o pocitech 

dětí, opouštějících ve věku plnoletosti svůj náhradní domov, 
doporučuji se střemhlav rozeběhnout proti nejbližší zdi. Prosím, 
nedělejte to. Jednak byste měli na hlavě velkou bouli a ani pak 
byste neochutnali to dlouhodobě deprimující sociální vakuum, 
které vás uvnitř zpracuje pouze na základní segment, vyžadující 
jediné: Spolehlivý kontakt s okolním světem.
Během let 1995–2004 opustilo institucionální péči celkem 17 454 
dětí. Po odchodu ze zařízení se z tohoto počtu dopustilo trestné 
činnosti 6 542 dětí (38%), které nespáchaly trestný čin ani před 
a ani během pobytu v zařízení. 
Mezi hlavní důvody těchto problémů po opuštění instituce patří 
vztahová a sociální prázdnota, nezkušenost a neznalost úkonů 
běžného života. Tyto aspekty vyúsťují zpravidla v kompletní 

rezignaci na život mimo ústavní péči, demonstrovanou také tím, 
že bývalí klienti zařízení si volí bydlení v domovech „na půli 
cesty“, u svých původních rodičů, nebo tráví veškerý volný čas 
stále s kamarády „z domova“ a domů chodí jen na noc.
V souvislosti s hodnocením projektu a dotazníky, které přicházejí 
od účastníků zpět, dlužno podotknout, že dětské domovy vidí 
spolupráci s pionýrskými skupinami z dlouhodobého hlediska jako 
perspektivní a vyjádření dětí i zástupců institucí znějí v rytmu 
spolupráce, oddílové, víkendové a další činnosti, což znamená, 
že někteří parťáci už na svůj poslední táborový guláš jen tak 
nezapomenou. 

Činnost v Pionýru a participace na skupinové činnosti vybavuje 
děti neocenitelnými životními zkušenostmi, dovednostmi, 
představami o sobě samém a o lidech okolo. Osobnost „běžného“ 
pionýra tak představuje mnohostrannou bytost se schopností řešit 
věci s chladnou hlavou operativně nebo za pomocí důkladného 
plánování. Člověka, který se v průběhu dětství a dospívání setkal 
s tak rozmanitou řadou možností, překážek, proher a vítězství, 
že jeho očekávání v dospělosti jsou mnohem výše a cílevědoměji 
postaveny na pevných základech odhodláni a víry v sebe sama. 
Víte, že nejčastější odpovědí na otázku týkající se činnosti 
ve volném čase bylo „chodit na výlety“? Není tohle právě to, co 
bychom měli umět nejlépe?
Pionýr je místo, kde si uvědomíme, že to, co hledáme, není 
pomoc, ale odvaha překonat a také, že to nebylo něco nového, 
ale to, co bylo od začátku v nás. Pokud zvažujete první kroky 
směrem k projektu Parťáci, nalezněte odvahu. Poděkování 
za první ročník projektu patří hlavně Martinovi, Katce, 
Hance, Jasmínce, Simoně, Zuzce, Irence a dalším obětavým 
spolupracovníkům na Ústředí i mimo něj. Díky.

Jakub Trnčák

Nekonečný příběh jménem Parťáci
Posledním složeným stanem letošního léta byl také „zakončen“ 1. ročník projektu Parťáci. Zakončen 
jako projekt, mající za úkol zprostředkovat dětem ze zařízení institucionální péče pobyt na pionýrských 
táborech, ne však jako užitečný nástroj k tzv. následné činnosti. Parťáci, kamarádi, rodina. Všechna tato 
slova mají jedno společné. A to vztahové kontinuum, které posouvá „zakončení“ projektu do nenávratna.

ilustrační fotografie z letních pionýrských táborů
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Jaká výročí nás čekají v roce 2009 
Jaký bude rok 2009 – rok vola (podle čínského zvěrokruhu)? Na to nám těžko někdo předem odpoví 
přesně. Možná, že nám napoví následující kvíz, alespoň co se týká různých významných výročí, která 
nás čekají v tomto roce. Zkuste přiřadit správný obrázek s popiskou k určitému roku končícímu 
na číslovku 9. Ztížením kvízu bude skutečnost, že některé události (např. narození některých osobností) 
se odehrály ve stejném roce. Proto je v závorce za rokem uvedeno, kolik událostí z našeho kvízu se 
v něm odehrálo. V kvízu nejsou zobrazeny všechny dotazované události, ostatní obrázky si lze podle 
správných odpovědí dohledat např. na internetu.

Správné odpovědi:
1) 1099 – První křížová výprava: Křesťanští vojáci dobyli po dlouhém obležení baziliku Svatého hrobu v Jeruzalémě. 
2) 1789 – Velká francouzská revoluce. 
3) 1809 – narodil se Louis Braille, který se stal vynálezcem takzvaného Braillova písma, systému psaní pro slepé. 
    1809 – narodil se Edgar Allan Poe, americký romantický básník, prozaik, literární teoretik a esejista.
    1809 – narodil se Charles Darwin, anglický přírodovědec a tvůrce evoluční teorie. 
    1809 – narodil se Abraham Lincoln, 16. prezident USA (a první prezident z řad Republikánské strany). Za americké občanské
    války vedl severní státy proti Jihu.
4) 1879 – narodil se německý fyzik Albert Einstein, nositel Nobelovy ceny a autor Teorie relativity.
5) 1899 – narodil se Ernest Hemingway, americký spisovatel. 
6) 1909 – zřejmě jako první člověk dosáhl Robert Peary severního pólu.
    1909 – Louis Blériot uskutečnil první let přes kanál La Manche v letadle těžším než vzduch. 
7) 1929 – narodil se Martin Luther King, americký aktivista za lidská práva a nositel Nobelovy ceny míru, který byl zavražděn
    v r. 1968. 
    1929 – narodil se Milan Kundera, český spisovatel.
8) 1939 – Narodil se Karel Gott, český zpěvák.
9) 1969 - APOLLO 11 – Neil Armstrong uskutečnil první sestup člověka na povrch Měsíce.
    1969 – britská rocková kapela Led Zeppelin vydala své první album, Led Zeppelin.
10) 1989 – počátek Sametové revoluce, která vedla ke zhroucení komunistického režimu v Československu.

narození vynálezce Braillova 

písma

první Křížová výprava

Velká francouzská revoluce

narození Milana Kundery

první přelet kanálu La Manche 

letadlem těžším než vzduch

narození Ernesta Hemingwaye

narození Alberta Einsteina

narození Karla Gotta

Sametová revoluce

první člověk na Měsíci

1) 1099 
2) 1789
3) 1809 (4)
4) 1879
5) 1899
6) 1909 (2)

  7) 1929 (2)
  8) 1939
  9) 1969 (2)
10) 1989

připravil Lee



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. 1. 1999 – Evropská měnová jednotka 
ECU byla nahrazena Eurem. 

30. 1. 1649 – Anglická občanská válka 
– král Karel I. byl v Londýně setnut 
kvůli zločinu velezrady.

2. 1. 1959 – Sovětská sonda Luna 1, jež 
provedla první průlet okolo Měsíce, byla 
vypuštěna z kosmodromu Bajkonur. 

8. 1. 1949 – Bulharsko, Československo, 
Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Sovětský svaz 
utvořily Radu vzájemné hospodářské 
pomoci (RVHP), obchodní organizací 
sdružující socialistické státy sovětského bloku.  

12. 1. 1969 – Britská rocková kapela Led 
Zeppelin vydala své první album, Led 
Zeppelin. 

15. 1. 1929 – Narodil se Martin Luther King, 
americký aktivista za lidská práva a nositel 
Nobelovy ceny míru († 4. dubna 1968). 

15. 1. 1989 – V Praze na Václavském 
náměstí začala série mohutných 
protikomunistických demonstrací, později 
nazvaná Palachův týden.

16. 1. 1969 – Na protest proti srpnové 
okupaci a v touze vyburcovat veřejnost 
k odporu se na Václavském náměstí upálil 
dvacetiletý student Karlovy univerzity 
Jan Palach. 

16. 1. 1909 – Expedice, jíž vedl Ernest 
Shackleton, stanula na jižním magnetic-
kém pólu. 

18. 1. 1409 – Václav IV. vydal Dekret 
kutnohorský, jímž se na Karlově 
univerzitě měnil poměr hlasů mezi cizinci 
a Čechy. Univerzitu záhy opustila drtivá 
většina studentů a profesorů. 

23. 1. 1919 – Po marném vypršení 
ultimáta zaslaného polským zástupcům 
v Těšíně zahájilo československé 
vojsko útok na Polskem obsazenou část 
Těšínska, čímž začala Sedmidenní válka 
mezi Československem a Polskem.  

26. 1. 1699 – Byl podepsán Karlovický 
mír, podle něhož rakouští Habsburkové 
získali vládu nad Uhrami na úkor poražené 
Osmanské říše.  

28. 1. 1919 – Národní shromáždění přijalo 
zákon o zřízení druhé české vysoké školy – 
Masarykovy univerzity v Brně.  

kaleidoskop 19

Nezvěstný od roku 1921 se našel. 
Nártoun drobný nevyhynul. Jen se 
schovával. Teď byla maličká poloopice, 
přímý příbuzný člověka a předobraz 
hned několika filmových postav (např. 
Gremlins, Mistr Yoda, Glum), 
znovuobjevena na indonéském ostrově 
Sulawesi. Na hoře Mt. Rore Katimbo 
vědci odchytili a označili tři exempláře 
jednoho z nejvzácnějších primátů planety. 
Až do té doby nikdo nevěřil, že existují, 
protože se je lidé snažili objevit desítky 
let a přesto je nikdo neviděl ani neslyšel. 
Proto byl považován za vyhynulý druh. 
Bylo velmi obtížné ho udržet, protože 
nártouni umějí otočit hlavu o 180 stupňů. 
"Nártouni vnímají velmi dobře špatné 
zacházení, jsou lehce deprimovatelní, 
neurotičtí a sangviničtí," popisují je 
specializované internetové stránky. 
„Pokud žijí v zajetí a nemají dostatek 
stromů, jsou deprimovaní a důsledkem 
toho páchají i sebevraždy. Bijí, rozbíjejí si 
hlavu o mříže své klece.”

Třetinu spláchneme do záchodu. 
Zhruba tolik pitné vody v domácnosti 
každý den doslova spláchneme do zá-
chodu. Každý člověk denně průměrně 
spotřebuje 22 litrů pitné vody na splách-
nutí záchodu a většina lidí si tento fakt 
ani neuvědomuje. Tento přístup „spláchni 
a zapomeň“ vytváří nový problém. Jen 
několik hodin před Světovým dnem toalet 
vydali účastníci asijsko-tichomořské 
konference varování před tím, že kvůli 
klimatickým změnám by do roku 2080 
mohla mít polovina lidí na světě nedosta-
tek čisté vody. Podle ochránců životního 
prostředí přitom existuje několik způsobů, 
jak vodou na toaletách šetřit. Tím 
nejzákladnějším je duální splachování, 
které umožňuje vypustit do mísy šest, 
nebo jen tři litry nebo využití „stop 
tlačítka“. Technicky složitějším řešením 
je využívání „šedé vody“, což je odpadní 
voda z umyvadel, dřezů, vany, myčky 
nebo pračky. Po přečištění například 
v kořenové čistírně se dá znovu použít 
třeba ke splachování nebo na zalévání 
zahrádky. Zatímco ve vyspělých státech 
se pitnou vodou dokonce splachuje, 
v chudých zemích žije podle odhadů asi 
2,5 miliardy lidí - více než 40 procent 
populace - bez nejzákladnějšího sanitár-
ního zařízení. Každý rok kvůli nemocem 
z vody kontaminované lidskými výkaly 
zemřou dva miliony lidí, přičemž 90 
procent z nich jsou děti, kterým ještě 
nebylo pět let.

připravil Lee
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Praha 11. 11. 2008

Vážený pane řediteli,
obracím se na Vás v návaznosti na předcházející jednání s oficiální žádostí o převzetí mediálního partnerství 
ČRo 2 – Praha k dlouhodobé hře pro dětské kolektivy i jednotlivce „Poselstvo krále Jiřího“ organizované 
sdružením Pionýr u příležitosti předsednictví České republiky Radě Evropské unie v 1. pololetí r. 2009.
Všechny bližší podrobnosti jsou:

1. oficiální

2. pro děti

3. pro běžné užití všeobecný
4. průběžné užití zimní

Na Ústředí Pionýra jsou k dispozici nové hlavičkové papíry (tradičně s možností doplnění vlastních kontaktních údajů) 

v několika variantách.

Kromě hlavičkových papírů je k mání řada dalších propagačních předmětů s logotypem Pionýra. Nově nabízíme:

tangram

stojánek na bloček  

a mobilní telefon

dětská trička

dřevěná propiska

doktorské kartičky



Kdož vyrazil s námi na cestu dalekou 
a poselstvo své již vypravil v měsíci 
prosinci roku loňského, ten dobře 
udělal. Vstupuje s námi do země 
německé, abychom odtud směřovali 
dál na Burgundsko a Brabant.

Však ani ti, kteří za námi teprve 
vyrážejí, nemusí se rmoutiti, neb 
úkoly, jež zadal jsem vám v listu 
minulém, splniti mohou i teď. Jsouť 
tak určeny, že to dokážete při vůli 
dobré a snaze pilné! 

Zvídavost má však nedá mi, abych 
se nezeptal, zda jste si už dokázali 
říci, kdo hejtmanem poselstva 
vašeho bude, kdo rytířem statečným 
se stane po turnajích, které vás 
čekají, kdo kronikářem může být 
a zda i nějaké dámy ctnostné 
se s vámi na cestu vydaly. A erby své 
nezapomeňte si vyhotovit! Ba i strůj 
a zbroj pořiďte si, jak radí vám 
tento list, Mozaika zvaný.

Nuž, přečtěmež si z knihy naší, jak 
dařilo se nám v Němcích.

Ach, všelijak. Byliť jsme všude 
rozkřičeni jako nejhorší kacíři. Někde 
se nám vyhýbali, někde se nás štítili 
nebo černě na nás hleděli, a kdyby 
směli, zle by nás vítali. Ale skoro 
všude pak obrátili, když nás poznali, 
když viděli, že jsme pobožní jako oni 
a ještě pobožnější, že nejsme divocí 
lidojedi, jak o nás o Češích všude 
předtím, o těch vojnách husitských 
rozhlásili, když se českých husitů tak 
báli.

A panu Lvovi se také dařilo. Markrabí 
braniborského v Anspachu si tak 
získal, že ho nechtěl ani pustit, a když 
jsme se na další cestu vypravili, dal 
mu markrabí listy na doporučenou 
a dal nás vyprovodit. V Anspachu 
jsme se měli tuze dobře a pak v Rejně 
Kolíně.

(Alois Jirásek, Z Čech až na konec světa)

Nejen na turnajích však pánové 
a rytíři z družiny pana Lva 
z Rožmitálu ukazovali, co umějí! 
V Rejně Kolíně na přání paní 
a panen ukázali jim, co je to český 
tanec, zejména ten pochodňový. 
Čtyřiadvacet párů jich bylo, 
když za paní a slečny na pomoc 
sobě přibrali panice a rytíře 
tamější. Províjeli se a proplétali 
se s pochodněmi planoucími 
za hudby zvučné, až hlasitě jim 
všichni holdovali!

Není-liž to výzva i pro vaše malá 
poselstva, jak udělati sobě tanec 
český se světly? 

Hleďme však, jaké překvapení 
čekalo na poselstvo pana Lva 
na burgundských hranicích.

Z Němec jsme se přes Cáchy dostali 
brzo na burgundské hranice. A sotva 
jsme za nimi urazili den cesty, již jsme 
spatřili něco neobyčejného. Přijeli 
jsme k jednomu městečku a u toho 
měli zrovna podivný hon na králíky. 
Rozumíte-li, na králíky, kterých tam 
mnoho chovají v širém. Ale divné měli 
na ně honce – ochočené tchoře, věříte-
li. Ti byli tak vycvičeni, že králíky 
v podzemních norách vyčenichali 
a odsud je kousáním vyštípali a ven 
vypudili, kdež na králíky čekala tenata, 
sítě a myslivci. To vám byl roj a shon, 
to bylo pískotu a kvičení i štěkotu 
divného! Králíků bylo jako myší, jen 
se jimi vše hemžilo. Kteří proklouzli, 
utíkali jako vítr. Ale jen málo se jich 
zachránilo…

(Alois Jirásek, Z Čech až na konec světa)

Cesta daleká, 
 ať vás neleká!
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4. průběžné užití zimní

Kromě hlavičkových papírů je k mání řada dalších propagačních předmětů s logotypem Pionýra. Nově nabízíme:



Družina pana Lva však do Burgundska 
nepřišla lovit králíky, ať pomocí 
tchořů nebo jinak. Na české pány 
a rytíře tu čekalo mnoho jednání, 
ale také i hodování, a zejména pak 
rytířské turnaje a zápasy všeliké. 

Což mi připomíná, že určiti vám 
musím úkoly nové povinně volitelné 
na měsíc leden roku dvou tisícího 
devátého! Z nich aspoň dva splniti 
musíte!

Zdalipak víte, kterak se země • 
Brabant, nazývá dnes? Odpověď 
mi pošlete pomocí kouzla zvaného 
mobil formou SMS! (na číslo 
777 248 725)
Popište a namalujte znak města • 
Kolín nad Rýnem! Zkuste si třeba 
zavolat velvyslanectví německé!
Lovit králíky pomocí tchořů • 
nebudete, ale hru, ve které budete 
(třeba) čichem určovat nějaké vůně 
či zápachy, určitě připravit umíte. 
Kdo čeho pozná nejvíce?
Běhání po ledu – burgundské • 
brusle si vyrábět nemusíte (jak to 
zkusil v Tržišti Páťa), ale uspořádat 
můžete společné bruslení poselstev 
z oddílu nebo ze sousedství 
a přizvat kamarády.

Do mého hodnocení můžete získat 
i body za úkoly nepovinné!

Napište mi, které obnovitelné • 
zdroje energie Evropská unie 

podporuje s cílem snižovat 
závislost na pevných palivech.
Uspořádejte rytířské turnaje, hry • 
a zápasy! Nebo to může být turnaj 
v deskových hrách, na sněhu 
(pokud bude) a podobně. Vítěze 
můžete pasovat na rytíře.

Víte-li o někom, kdo by se chtěl 
do naší hry zapojit ač nemá družinu, 
s níž by se na cestu vydal, odkažte 
ho na adresu poselstvo.pionyr.cz, kde 
vše potřebné zví o hře Evropan, která 
je pro jednotlivce určená.

A tak jsem u konce vyhlášení 
svého pro měsíc leden, roku 2009! 
Pište nebo posílejte mi své zprávy 
i po síti kouzelné, jež adresu má: 
poselstvo.pionyr.cz Na ohlášení vaše 
netrpělivě čekám, abych radost měl 
i z vás, mládenců a panen šikovných 
a statečných!

Mnoho zdaru v putování!

Lukáš z Hunce, kancléř

A ještě připomenutí na závěr – 
nezapomeňte pravidelně sledovat 
Český rozhlas 2 – Praha, kde každé 
ráno probíhá soutěž pro děti o ceny 
a můžete se tu i doslechnout různé 
zajímavosti k naší hře.

Kdyby poselstvo pana Lva 
z Rožmitálu putovalo po své trase 
dnes, ledová etapa by ho zavedla 
do centra sjednocené Evropy – 
do Bruselu.

Co je to vlastně EU?
Evropská unie je společenství 
sedmadvaceti evropských států, 
které spolupracují v politické 
a hospodářské oblasti, mají stejné 
povinnosti a pomáhají si.

Nápad řešit evropské problémy 
společně je velmi starý, to je jasné 
z naší hry. K myšlence sjednocené 
Evropy se politici vrátili až po 2. 
světové válce. Obavy za sjednocení 
byly zprvu velké, ale představa 
trvalého míru lákala.

Členské státy
Už bylo řečeno, že členských 
států EU je 27. V počátku nejvíce 
o založení stáli Francouzi a Němci, 
k nim se 18. dubna 1951 přidali 
Belgičané, Italové, Lucemburčané 
a Nizozemci. 1. ledna 1973 se toto 
uskupení rozrostlo o Dánsko, Irsko, 
Norsko a Velkou Británii. Na začátku 
roku 1981 se přidalo Řecko. V roce 
1986 se k evropskému společenství 
připojilo Portugalsko a Španělsko. 
O devět let později se přidružilo 
i Finsko, Rakousko a Švédsko. Dnes 
jsou členy navíc Bulharsko, Česká 
republika, Estonsko, Kypr, Litva, 
Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, 
Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

Pilíře EU 
Evropská unie má takzvané tři 
pilíře. Do prvního můžeme zařadit 
Evropské společenství uhlí a oceli 
(ESUO) – částečně odstraňující první 
problém, kvůli kterému se dlouho 
vedly hádky. Můžeme tam také 
přiřadit Evropské Hospodářské 
společenství (EHS), smlouva o něm 
byla podepsána, neboť šlo o pokus 
řešit velký problém s pěstováním, 
prodejem, cenami, dovozem 
a neúrodou a naopak. Do této 
skupiny můžeme přidat Evropské 
společenství pro atomovou energii 
(EURATOM), tím si země zajistily, 
že proti sobě nebudou používat 
atomové bomby. 

Druhý pilíř tvoří zahraniční 
a bezpečnostní politika, například 
snadnější cestování občanů 
členských států EU po území unie.

Do třetího pilíře můžeme schovat 
vše, co se týká práv, soudů 
a záležitostí uvnitř státu.
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6. P jdeme ve vašich stopách   
Strážci asu IKS umožnili Michalovi, vedoucímu Lví at, a instruktorce Hance, exkurzi do roku 1465, kdy z Plzn  
odjížd lo poselstvo krále Ji ího. Mají šanci promluvit si s panem Lvem z Rožmitálu.

STRÁŽCI ČASU

Vzácný 
pane, jsi Lev 
z Rožmitálu?

P jdeme ve 

vašich stopách...

Post j, pane 
Šašku! To  

ano! Pro  se 
ptáš?

Prý vedete 
poselstvo, 
ehm, až na 
kraj sv ta!

A to 
se poda í, 
pane Lve!

Je mež! Cesta 
daleká!

...nacvi it 
ty holo-
gramové 
p enosy!

P jde 
to i v klu-

bovn ...

Rok 2008

...napravit mín ní 
o eské zemi a našem 
králi, zachovat mu 
dobrou p íze  ...

Pravdu díš - 
král Ji ík m  

posílá...

To je p e-
kvapení! Te  

musíme 
zpátky...

Jak to 
myslíte, 
Žáne?!

Pane, 
dovol, já to...

P šmo 
a bez koní? 

Chacha! 

...a my 
zajistíme 
p enos!

Lidi! Exík je 
fu ! Zmizel...!

Klídek! 
ekají na naše 

zadání...

To je 
ten Lev 

z Rožmi-
tálu?

Pozor! P enos 
za íná! A je 

to...?

Asi 
ano...

Tak jo! 
Zmatká i, co 
chceme vid t?

A te  
si chvilku 
po káme

Pustíme 
sondu "pták“! 
To zatím sta í...

P jdeme 
ven nebo...?

Únor 1466, Brusel

Brusel, 
rok 1466, 
rytí ské 

turnaje...

Tady nastavíte 
rok, napíšete 

hledanou 
situaci...

Uvidíme 
se ve Finis-
terre, pane 

Václave Šašku 
z Mezi-
ho e!
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7. Rytí ské divy a panské údivy    
Pioný i jako by se p enesli na burgundský hrad vévody Filipa, kde se konaly velké rytí ské hry na po est eského 
poselstva vedeného Lvem z Rožmitálu. eští páni si v nich vedli nadmíru dob e.

STRÁŽCI ČASU

Tak co? 
Dobrý?!

Nevpadnou 
na nás?!

Jako na 
divadle...

Co to 
d lá?!

Co to 
d lá?!

Proti zdi...!

Zabije 
sebe 

i kon ! 

To už je 
konec, 
Mari?

No... Ješt  
jedna zajíma-

vost...
Dneska by to 

sta ilo...
Haló! Odsko ili 

jsme si zabruslit!

Žán a Kecka 
jsou v Exíku...

Oni tenkrát 
znali brusle?!

Sákryš! A já to 
prošvihla!

Díky - a jsme 
domluveni!

Sta í se ohlásit 
a máte další 

p enosy...

Jasn , 
Kecko!

Prý po lodi 
na mo i 

plout musíme, 
pane?

Tak jest! 

Neomrkneme 
si tu Anglii?

Nu, chlap e, 
vysp mež se dob e! 
Zítra odjíždíme do 

Englicka...

Že by, 
Žáne?

Tak zase všichni 
na palub ?

Pozd ji

Sáhn te si...

Byl p ivázáný! 
Pro  nespadl?! 

Ustupte, 
a  sestoupit 
mohu nejsa 
p ivázán...!

P ijm te, pane Lve, zla-
tý et z se znamením 

zlatého rouna...

Vybrali 
jsme jen 
pár zají-
mavostí...

Pane Šašku, 
te  Burgundi 

uvidí...

... co 
eský rytí  
dokáže?! 
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