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Rozhovor s Jiřím Jaskmanickým
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Brdský střelec
S příchodem dalšího prosluněného 
dne letošního podzimu se v sobo-
tu 10. 10. 2009 na naší příměstské 
základně „Muničák“, ve Vojenském 
prostoru Brdy sešla necelá stovka 
účastníků dalšího kola již tradičního 
závodu našeho oddílu Hvězda „Brdský 
střelec“. Mezi účastníky závodu byli 
zástupci všech pionýrských skupin 
z okresu Rokycany, protože jsme akci 
pojali zároveň jako okresní setkání. 
Pro letošní podzimní kolo jsme vybrali 
z rozsáhlého repertoáru možných dis-
ciplín střelbu ze vzduchovky na špalíky 
vleže, střelbu ze vzduchové pistole 
ve stoje, střelbu z kuličkové pistole 
na PET lahve, střelbu z praku, střelbu 
z luku. Z důvodu obavy z podzimní 
epidemie chřipky (letos posilněné 
o „ nějakou zvířecí mutaci“) jsme pro 
jistotu vynechali oblíbenou foukač-
ku. Účastníci závodili v trojčlenných 
družstvech, která mohla být koeduko-
vaná a věkově prostupná. Zároveň byli 
hodnoceni v hlavní soutěži jednotlivců 
napříč věkovými kategoriemi „O pu-
tovní pohár Brdského střelce“. Z cel-
kového vítězství se naštěstí nakonec 
radoval zástupce našeho oddílu, i když 
to nebylo vůbec lehké. Vítěz se může 
do jarního kola těšit ze zapůjčeného 
putovního poháru ve tvaru dřevěné 
placky s pavézou a maketou ležícího 

střelce. V některých disciplínách si 
medaile odváželi zástupci PS Hrádek 
a PS Rokycany, což je velkou výzvou 
do jarního kola pro nás, domácí.
Pokud byste měli zájem se této 
akce zúčastnit v květnu, stačí nás 
kontaktovat.

Za organizační štáb závodu Franta Kubů,  
PS Bílá Cerkev, Strašice

foto Michal „Michalí“ Andrlík
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Dárečky vítané i nevítané
Pomalu minula doba, kdy si lidé s úlekem uvědomují, že Vánoce už zase 
budou za chvilku. Teď už se připomínají skoro na každém kroku a zbývá 
do nich jen pár dní. Mnozí už potrápili fantazii, vymysleli překvapení 
pro své blízké a dárečky mají třeba už i zabalené. Jiní čekají, až opravdu 
nebude úniku, aby si poslední předvánoční večer užili se vším všudy. 
A někdo na Vánoce čekat ani nechce a v duchu lásky a pospolitosti obda-
rovává ostatní třeba i víc než měsíc předem.
Pravda, s tou láskou a pospolitostí si dělám legraci. Některé dárečky totiž 
vycházejí z pohnutek zcela opačných. A teď nemyslím na předchozí stra-
ně zmíněnou „zvířecí mutaci“ chřipky, která se poslední dobou taky mezi 
lidmi rozdává. Té je totiž celkem jedno, na koho si „přeskočí“. Myslím 
„dárečky“ opravdu pocházející ze zloby a nenávisti, jako třeba dopis ro-
zeslaný na řadu adres s cílem ubližovat a očerňovat. Takových jistě chodí 
mezi lidmi spousta, v listopadu byl ale do světa vypuštěn jeden pro nás 
zajímavý tím, že hovořil o poměrech v Pionýru. Mnozí z vás o něm jistě 
slyšeli nebo ho dokonce četli. 
Nebudu tu popisovat jeho obsah, kdo má zájem, může si udělat názor 
sám (je k dispozici na vnitřních internetových stránkách sdružení –  
servis.pionyr.cz). Spíše si neodpustím řečnickou otázku. Jaké to asi je, 
někoho tak moc nesnášet, abych měl potřebu na něj útočit anonymními 
dopisy? A poskytly by mi napáchané škody aspoň nějaké zadostiučinění, 
kdyby můj sok ani nevěděl, odkud vítr vane? Upřímně doufám, že tyto 
otázky si nikdy nezodpovím, protože do tak politováníhodné situace jako 
šiřitelé anonymních podpásovek bych se opravdu nechtěl dostat.
A to samé přeju před Vánocemi i všem čtenářům Mozaiky. Ať vám nikdo 
neleží v žaludku, tam teď potřebujete dost místa na kapra, salát, cukroví 
a další vybrané pochoutky. A jestli hodokvasu neholdujete, věřím, že as-
poň pod vaším stromečkem a v očích vámi obdarovaných najdete dary 
k nezaplacení.

Jakub

Kalendárium 2009/2010
nabídkový plán akcí a soutěží

Prosinec 2009

12. 12. Pionýrský Sedmikvítek 
– Clona Děčín 

96. PS Veselí 
medvědi a 69. PS 
Netopýři 

Leden 2010

15. – 17. 1.
Pionýrský Sedmikvítek 
– Výtvarná a rukodělná 
činnost 

Kopřivnice PS Obránců míru 
Kopřivnice

29. – 31. 1. Ledová Praha Praha Pionýr, Nadace 
Dětem 3. tisíciletí

29. – 31. 1. Pionýrský Sedmikvítek – 
Dětská Porta Praha 96. PS Veselí 

medvědi

29. 1.
Setkání k 20. výročí 
obnovení samostatného 
Pionýra

Praha Pionýr

30. 1. Koncert Děti dětem Praha Pionýr, Nadace 
Dětem 3. tisíciletí
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Výzva
V návaznosti na pilotní projekt spolupráce s Českým zeleným křížem 
(viz článek na straně 8 Mozaiky ze září 2009) nabízíme možnost účasti 
dentistky na zimním táboře, který se bude konat ke konci února 2010. 
Případní zájemci, hlaste se na e-mail petr.kubu@pionyr.cz. Můžete 
se přihlásit i na jiné termíny (včetně letních prázdnin 2010), protože roz-
sah spolupráce v roce 2010 mezi Pionýrem a ČZK je ve stádiu příprav.  
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Na 98 se rozrostl počet členských 
sdružení České rady dětí a mládeže. 
Stalo se tak na 31. Valném shromáž-
dění ČRDM, 5. 11. 2009. Delegáti 
na něm odhlasovali přijetí AISEC 
Česká republika a Společenství 
harmonie těla a ducha. VS rovněž 
jmenovalo do Představenstva ČRDM 
dva nové členy, Lenku Dvořákovou 
(Expedice Natura) a Jana Husáka (AFS 
Mezikulturní programy). 
Třetím adeptem členství v ČRDM bylo 
sdružení Atleti v akci. Valné shromáž-
dění mu doporučilo usilovat o členství 
v ČRDM prostřednictvím krajské rady 
(Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy).
Delegáti a delegátky se seznámi-
li s informacemi z představenstva 
a Kanceláře ČRDM, s hodnocením 
priorit na letošní rok a s návrhem krát-
kodobých priorit na rok příští, stejně 
jako s návrhem rozpočtu na rok 2010 
a zprávou revizní komise. Na základě 
pilného návrhu Duhy, podpořeného 
Pionýrem, odsouhlasili změnu členských 
příspěvků: napříště budou členská sdru-
žení sice platit za „duši“ tři koruny jako 
dosud, nejméně však paušálních 500 
namísto stávajících 200 korun.
Předseda ČRDM Aleš Sedláček připo-
mněl mj. přípravu zamýšlené ekono-
mické analýzy a s ní související sběr dat 
pomocí dotazníků. „Snažíme se pře-
svědčit stát, že naše práce má nějakou 
hodnotu a tu se snažíme kvantifiko-
vat. Snažíme se státu říct, že se mu 
vyplatí, když nás bude podporovat, 

a to i ekonomicky. Protože objem 
prostředků, které nám vyplácí přes 
dotace, je menší než objem, který 
vyprodukujeme,“ shrnul smysl dotazní-
kové akce. Upozornil, že o kvantifikaci 
svého užitku se opírají i jiné neziskové 
subjekty, třeba knihovny. Také v pří-
padě organizací pracujících s dětmi 
a mládeží by bylo tudíž přínosné poku-
sit se kapitalizovat výhody, které jejich 
činnost společnosti, respektive obcím 
přináší, a na výsledek pak vhodně 
poukázat. Za příkladný přitom označil 
Aleš Sedláček přístup Asociace TOM: 
ta shromáždila od svých nižších orga-
nizačních jednotek stovku vyplněných 
dotazníků, volání po nich tedy vyslyšel 
každý třetí oddíl tomíků.
Ředitelka Kanceláře ČRDM Michaela 
Přílepková informovala zejména 
o pojištění. Jak vysvětlila, snahou 
České rady je uzavřít úrazovou a od-
povědnostní pojistku nově na čtyřle-
té období, a proto přikročila ČRDM 
k výběrovému řízení. Z něj vyšla 
vítězně Generali Pojišťovna a.s., která 
byla dodavatelkou pojištění pro ČRDM 
již v minulosti. Michaela Přílepková 
v této souvislosti ocitovala vybrané 
výňatky z návrhu smlouvy, aby si o ní 
delegáti mohli učinit bližší představu. 
Dokument má být podepsán v brz-
ké době a pak bude na jeho základě 
vytvořen metodický materiál pro 
potřeby členských sdružení. Ředitelka 
Kanceláře ČRDM zároveň apelovala 
na dodržování termínů pro zasílání 

podkladových materiálů nutných 
ke zpracovávání pojistek.
O situaci v krajských radách dětí a mlá-
deže poreferoval člen představenstva 
ČRDM Martin Paclík. „Můj názor je, 
že krajské rady, pokud fungují, jsou 
velice důležitým partnerem pro kraj, 
jemuž významně pomáhají v oblasti 
dětí a mládeže. Máme několik prak-
tických zkušeností, že kraj, který má 
krajskou radu dětí a mládeže, ve chvíli 
kdy upravoval dotační politiku, tvořil 
strategické materiály, koncepce a tak 
dále, jenom díky té krajské radě neza-
pomněl na naši oblast (dětí a mládeže). 
Víme, že mnohdy bývá – třeba oproti 
mediálně známým, ryze sportovním 
odvětvím – někde v pozadí…,“ podotkl 
Martin Paclík. Význam dětských a mlá-
dežnických krajských rad má najít svůj 
formální výraz i v organizační struktuře 
ČRDM. O příslušném návrhu na změnu 
stanov však delegáti, jichž se nesešla 
potřebná (v daném případě třípětino-
vá) většina, nemohli tentokrát hlasovat 
– k úpravě stanov by tedy mělo dojít 
na příštím Valném shromáždění.

Jiří Majer
převzato z www.adam.cz, kráceno

Poselství 2010 – výzva 

Bez práce nejsou koláče 

ČRDM přijala dvě nová sdružení 

Máte názor na to, kam by měl Pionýr 
v budoucnu směřovat, a chcete 
se o něj podělit? 
Máte zájem se zapojit do obsahové 
přípravy Poselství 2010? 
Pak budete vítáni na lednovém jednání 
České rady Pionýra (23. – 24. 1. 2010), 

které proběhne v „hotelu“Jizera 
v Horní Sytové, kde bude přípravě 
obsahu Poselství 2010 věnován značný 
prostor.
Zúčastnit se může každý, stačí se jen 
předem (do 18. 1. 2009) nahlásit 
na adresu irena@pionyr.cz.

I když na Zelené Lhotě dostane 
koláče asi každý, i kdyby se přijel jen 
tak poflakovat. To ale nebyl případ 
Výkonného výboru ČRP, který sem 
vyrazil jednat a témat k probrání byla 
jako obvykle spousta. Připomenu tu 
pár zajímavějších. Probírali a schvalo-
vali jsme například návrhy na vyzname-
nání. Dokonce i na nejvyšší pionýrské 
vyznamenání – Křišťálové vlaštovky, 
které schvaluje ČRP. Debatovali jsme 

o pravidlech soutěže Sami o sobě, 
o své činnosti a schválili jejich nove-
lu. Probírali jsme i připravované akce 
– například Mezinárodní tábor 2010 
a jeho zajištění po všech stránkách 
nebo možnost uspořádání kongresu 
IFM-SEI v ČR.
Řeč přišla i na nezbytné ekonomické 
a administrativní otázky, z nichž k hlav-
ním patřilo projednání připravované-
ho rozpočtu na rok 2010 a příprava 

na pravděpodobně nižší státní dotace 
v příštím roce. Důležitým tématem byl 
také přijatý zákon č. 227/2009 sb., kte-
rý zasáhne všechny (více na straně 15).
Na závěr si zasloužíte omluvu – v mi-
nulém čísle jsem sliboval zprávu 
z listopadového jednání ČRP, které ale 
proběhlo dlouho po uzávěrce, což jsem 
si dříve neuvědomil, takže si ji přečtete 
až v čísle dalším.

Jakub
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Poslední dobou si připomínáme dvacá-
té výročí událostí listopadu 1989. Jaká 
byla vlastně v té době mezi studenty 
nálada, co vás nejvíc motivovalo?

Těch motivačních faktorů bylo víc. Pro 
mne osobně ten hlavní důvod bylo 50. 
výročí událostí, které vedly k tomu, 
že Mezinárodní svaz studentstva 
vyhlásil v Londýně v roce 1941 17. lis-
topad Mezinárodním dnem student-
stva. Další důležitou pohnutkou bylo 
posilování různých forem neonacismu, 
což je i po dvaceti letech stále aktuální 
téma.
V této době bylo už všem jasné, 
že brzy dojde k nějakému dějinnému 
zlomu, a vysokoškoláci se aktivně 
zapojovali. Účastnili jsme se různých 
diskusních klubů, na kterých poprvé 
oficiálně vystupovali představitelé 
politické opozice, a sami jsme do-
konce jeden významný diskusní klub, 
který se uskutečnil na Ořechovce, 
zorganizovali.

Provázely přípravy nějaké překážky 
a nepříjemnosti? Co vlastně bylo tehdy 
potřeba, aby se taková demonstrace 
uskutečnila?

Poté, co jsme myšlenku uspořádat 
studentský pochod veřejně sdělili, 
narazili jsme na naprostý nesouhlas 
stranických orgánů, a to až po UV KSČ. 
Po složitém přesvědčování na všech 
možných úrovních bylo nakonec roz-
hodnuto, že bude manifestace povo-
lena. V tento moment už bylo velmi 
jednoduché zažádat si na Odboru 
vnitřních věcí ONV Praha 2 o povolení 
manifestace, přičemž jsem zjistil, že už 
v té době platila jen ohlašovací povin-
nost, což jsem tehdy nevěděl.

Tušili jste tenkrát, jaký dopad budou 
listopadové události mít?

Ve společnosti se předpokládalo, 
že v souvislosti se dnem lidských práv 
(poznámka: 10. 12.) nebo Palachovým 
týdnem (poznámka: připomenutí 
úmrtí Jana Palacha 19. 1. 1969) dojde 
k razantním vystoupením opozice. 
Málokdo čekal, že se události dají 
do pohybu už v listopadu. Ale že to 
přijde, bylo při pohledu do ostatních 
zemí socialistického bloku zřejmé.

Jaká byla atmosféra přímo 
na shromážděních?

Když jsem šel letos po trase tehdejší-
ho pochodu, vyslechl jsem mimoděk 
hovor dvou studentů. Bavili se o tom, 
že je fajn si tu trasu po dvaceti letech 
projít, ale jeden z nich si posteskl, 
že ho mrzí, že u toho nebyl tenkrát. 
Že to musela být euforie a obrovské 
nadšení. A ono to tak skutečně bylo, 
hlavně těch několik prvních hodin, kdy 
lidé cítili obrovskou sounáležitost bez 
jakýchkoli rozdílů. Vzduch byl naprosto 
zelektrizovaný a mě osobně naplňoval 
obrovský pocit štěstí a radosti. Že ten-
to pocit vydržel u mne spíš pár hodin 
a u jiných pár dnů, to už je věc jiná.

Připomínání listopadu 1989 zaplni-
lo i média, jak to po těch 20 letech 
vnímáš?

Připomínání událostí 17. listopadu bylo 
dost překryto hodnocením uplynulého 
období, různými inventurami demo-
kracie a vyjadřováním větší či menší 
spokojenosti se současným vývojem.
Možná by stálo za to se zamyslet nad 
tím, jak si 17. listopad připomněla spo-
lečnost. Ani by mi nevadilo, že se ofici-
ální instituce přípravy oslav neúčastni-
ly a nechaly to na neziskovkách, ale byl 
jsem hluboce raněn tím, co se odehrálo 
přímo na Albertově. Vulgární a hloupá 
písnička skupiny Snaha byla ve finále 
zcela překryta převzatým vystoupe-
ním herce Matonohy z pořadu HBO 
Na stojáka, které může být vtipné 
večer v televizi, ale je zcela nedůstojné 
na takovéto akci.

Setkáváš se s nějakým obecně rozšíře-
ným omylem o událostech listopadu 
1989?

Často se v různých zdrojích i v pově-
domí lidí setkávám s přesvědčením, 

že studentské manifestace byly po-
řádány nezávislými studenty. Pravda 
je ale taková, že s přípravou začala 
právě Městská vysokoškolská rada 
SSM a v průběhu jsme nabídli spolu-
práci nezávislým studentům – sdružení 
Stuha. Pravděpodobně právě díky 
tomu, že byla akce řádně ohlášena 
a povolena, a díky oficiálním informač-
ním tokům SSM se mohlo pochodu 
zúčastnit takové množství lidí. 

Občas se ozývají i různé teorie, 
že vše bylo zinscenované a podobně. 
Pociťovali jste něco takového?

Nám nikdo do ničeho nekecal. I jiné 
angažované skupiny obyvatelstva 
se ale snažily na této akci přihřát si 
polívčičku, o tom není pochyb.

Na závěr se s námi poděl o nějakou 
osobní vzpomínku nebo málo známou 
zajímavost.

Málokdo ví, že v listopadu před sa-
motnou manifestací došlo ke schůzce 
představitelů SSM a několika zástupců 
bezpečnostních složek, kteří nás žáda-
li, ať s tím konečně pohneme, protože 
už je nebaví dělat nesmyslné represe, 
které stejně nic nezachrání.

ptal se Jakub

Nikdo nám do ničeho nekecal
V předchozích číslech Mozaiky jsme si v rozhovorech připomínali události začátku devadesátých let mi-
nulého století, především obnovu činnosti Pionýra. Tentokrát zamíříme ještě o něco dále do minulosti 
– do listopadu 1989. Jiří Jaskmanický, který tentokrát odpovídal na naše všetečné otázky, byl nejen 
dlouholetým vedoucím pionýrské skupiny a oddílu, ale v květnu 1989 se také stal předsedou Městské 
vysokoškolské rady SSM v Praze. Jeho podpis byl na oficiální žádosti o povolení studentského pochodu 
z Albertova 17. listopadu 1989.

PaedDr. Jiří Jaskmanický 
Narozen v roce 1964 v Jaroměři.
V letech 1983 – 1987 studoval 
na Pedagogické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze obor speciální peda-
gogika-vychovatelství se zaměřením 
na výtvarnou výchovu.
Od května 1989 předseda Městské 
vysokoškolské rady SSM v Praze.
V současnosti se zabývá výtvarným 
uměním a galerijní činností.

ilustrační foto
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Podzimní prázdniny
Každý rok vyhledávají valmezáčtí 
pionýři místo, kam by jeli během pod-
zimních prázdnin. Už byli v Kroměříži, 
v Teplicích, či jen na nějaké místní 
chatě. Letos to bylo trošku netra-
diční, a to proto, že oni byli ti, kteří 
ubytovali a starali se o ostatní. Děti 
z Chropyně, Šternberka, Zborovic, 

Kroměříže, Hranic, Kunovic, Holešova, 
ale i z Valmezu trávily ty 4 dny spo-
lu. Během této doby pionýři navští-
vili atrakce jako je vrtule, muzeum 
strašidel, místní bazén, hvězdárna. 
Někteří se vydali dál a jeli se podí-
vat na Radhošť, či do Rožnova, jiní 
se účastnili Uzlařské regaty či turnaje 
ve vybíjené. Prostě každý si vybral 

to, co chtěl. Při této příležitosti byl 
také Zlínskou krajskou radou oceněn 
jeden z vedoucích pořádající skupiny 
Táborníci, a to Pavel „Henry“ Vaněk 
za dlouholetou a obětavou práci pro 
děti. Ale čtyři dny uběhly jak voda 
a nezbývá než doufat, že aspoň někteří 
návštěvníci se k nám zase někdy vrátí.

Podzimky 3 v 1

Regata
Lodní, ambulanční, rybářský, škotový, 
dračí, zkracovací. Tak tohle jsou uzly. 
šest uzlů navázat na čtyři uzlovačky. 
Pro někoho nepředstavitelné, pro jiné 
otázka tří minut, pro ty ostřílené třicet 
sekund stresu a konec. Tak tohle byl 
druhý ročník Uzlařské regaty, kterou 
pořádala pionýrská skupina Táborníci 
Valašské Meziříčí.  V pěti kategoriích 
se utkalo skoro 50 závodníků, kteří 
chtěli uspět. Proto, aby se člověk do-
stal do finále, musel ve třech kvalifi-
kačních kolech uvázat aspoň jednou 
regatu v takovém čase, aby porazil 
svoje soupeře. Tři kola znamenají, 
že do finále se dostanou jen ti nejlepší. 
Slzy, pot, radost, smích, tak různé byly 
pocity všech po uzavření kvalifikace. 
V kategorii nejmladších (do 10 let) bylo 
nejvíc vidět, jak s každým kolem padá 
nervozita a jak se účastník zlepšuje. 
Samotná vítězka se od prvního kola 
po finálové zlepšila o 20 vteřin a po-
razila tak i soupeře, kteří to nečekali. 
A vedoucí či instruktoři Kristýnky 
Kozákové z pořádající skupiny 
Táborníci můžou na ni být jenom hrdí. 
Kategorie mladších (10 – 13 let) bývá 
tradičně nejvíce obsazená. Konečný 

nejlepší čas 24,61 sekundy, který je 
nejen nejlepší čas mladší kategorie, 
ale vůbec nejlepší čas celého závodu 
Uzlařské regaty, patří Nikole Huňkové 
z pořádající skupiny.  Její soupeři 
neměli šanci, tak se spíš sledoval boj 
mezi 2. a 3. místem, kdy nejtěsnější 
souboj vyhrála Veronika Cherynová  
o pouhých 1,03 sekundy.
Děti ve věku 13 – 15 let už by měly 
mít zkušenosti a s nervozitou se umět 
vypořádat. Tento závod opět ukázal, 
že to tak není. Sice suverénně zvítězila 
Olga Minářová z PS Plejády Šternberk, 
ale i ona se nevyvarovala chyb a někte-
rý její čas nebyl dle jejích představ. 
Instruktoři už berou vše s nadhledem. 
A tak vypadal i jejich závod. Jednou 
se to povede, jednou ne. Proto se ob-
sazení prvních tří pozic střídalo. Možná 
jen vítězka Zuzana Sakařová se snažila 
nejvíc, a tak si zasloužila první místo. 
O největší překvapení domácí sku-
piny se postarala instruktorka Marie 
Štefánková. Její kamarádi spoluvedoucí 
se smáli už jen tehdy, když Maruška 
přišla před závodní stůl. A když potom 
ředitel závodu Pavel Vaněk vyhlásil její 
druhé místo, byl to šok pravděpodob-
ně i pro Marii samotnou.

A konečně kategorie vedoucích. Zde 
bylo obsazení podobné jako loni. 
První místo vedoucí z PS Zborovice, 
na druhém místě Danča Fusková 
z domácí skupiny a na třetím místě 
Petra Vašinková z pionýrské skupiny 
Kunovice.
Závod byl sice dlouhý, ale stejně už 
teď se každý těší na příští ročník, neb 
v tomto typu závodu nejde jen o sou-
těžení a výhru, ale především o to, 
že potkáme své kamarády, nové získá-
me a užijeme si spousty zábavy.

Vybíjená
Možná si někdo říká, že pionýři jsou 
spíše turisti, než sportovci, to se ale 
mýlí. Důkazem je krajský turnaj 
ve vybíjené, kteří pionýři pořádali 

o podzimních prázdninách. Kromě 
domácí pionýrské skupiny Táborníci 
přijely i skupiny ze Zborovic, Kunovic, 
či z Holešova. A byl to boj. Vítězství 
byla těžce vydřená a mnohdy rozhodo-
valo vyřazení posledního hráče. 
A jak to tedy dopadlo? V kategorii 
mladších vyhráli suverénně pionýři 
z Kunovic. Neporaženi mohli odjet 
v klidu domů. Na druhém a třetím 
místě se překvapivě umístila družstva 
z PS Zborovice. V kategorii starších 
byl už boj napínavější. Občas vyhráli 
Táborníci, občas Zborovice, Kunovice 
či Křižná se ale zahanbit taky nenecha-
ly. Ale vyhrát mohla jen jedna skupina 
a tou byly již zmiňované Zborovice. 
Na druhém místě pak byli pionýři 
z Křižné a na bednu se dostali i pořá-
dající Táborníci. Kategorie vedoucích 
a instruktorů byla vyhlášena spíš 
z recese, než pro opravdový boj. Ale 
zase nikdo nechce jen tak prohrát, 

a tak se i tady těžce získávaly body. 
A v konečném pořadí zvítězili pio-
nýři z Holešova, druzí byli Táborníci 
a Zborovice braly krásné třetí místo.
Vybíjená skončila, ceny byly rozdány 
a nezbývá nic jiného než popřát vítě-
zům a poraženým vzkázat, že za rok 
mají šanci zvítězit.

Danča Fusková, PS Táborníci Valašské Meziříčí
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Nové pionýrské oblečení na cestě
Připravujeme - Koshulka!Každá pionýrka či pionýr, co pláče, 

že nemá co na sebe, se může 
těšit na nové pionýrské oblečení. 
Pracovní skupina při České radě 
Pionýra totiž připravila kolekci 
nového pionýrského oblečení pod 
značkou Pionýr Fashion. Na této 
stránce naleznete ukázky z návrhů 
této kolekce, která by měla brzy 
obsadit vaše šatníky. Na její tvorbě 
jste se podíleli i vy sami. Na repub-
likovém setkání Pionýra v květnu 
2009 totiž proběhla tvořivá dílna, 
kde děti i vedoucí měli za úkol 
kreslit, jak by si takové pionýr-
ské oblečení představovali. Sešlo 
se více než 200 návrhů. Vybírat 
z nich nebylo vůbec jednoduché, 
jelikož opravdu hodně z nich bylo 
kvalitních. Po grafickém zpraco-
vání se návrhy proměnily do jejich 
finální podoby, kterou si nyní 
můžete prohlédnout. V první fázi 
se jedná o nabídku triček pro běžné 
nošení do školy, do práce, na oddíl 
(kolekce „City“) a nabídku triček 
pro nošení do přírody (kolekce 
„Outdoor“).  Návrhy triček však 
práce na kolekci zdaleka nekončí. 
Již brzy se můžete těšit na další 
výstupy.

Nosíte pionýrský kroj? Máte rádi tra-
diční košile nebo spíš dáváte přednost 
neformálnímu oblečení? Chtěli byste 
mít se všemi pionýry společný kroj? 
Pokud odpověď alespoň na jednu 
z těchto otázek zní ano, tak Koshulka 
je něco pro vás. 

Koshulka je návrh nové pionýrské 
košile. Připravila ji neformální skupina 
vedoucích, nicméně její hlavní autor-
kou a designérkou je Míša Kadlecová 
z pionýrské skupiny Kolo Koloveč. 
Ve své stavbě kombinuje tradiční košili 
s moderními prvky, znak Pionýra, zají-
mavou barevnost a pionýrské Ideály. 

Základem je klasická košile se sedmi 
knoflíky (7 ideálů Pionýra). K jednomu 
z knoflíků je připojen knoflík druhý. 
Tyto pak znázorňují ideál Přátelství, 
protože člověk, který má přátele, není 
nikdy sám.  Od vzhledu klasické košile 
odlišuje Koshulku především kapuce 
s provázky na její utažení. Na ramenou 
je formou vystouplého reliéfu (tzv. 

paspulka) znázorněna vlaštovka, která 
z ramenou přechází až k loktu na ru-
kávech. Zde je košulka uzpůsobena 
k případnému upevnění vyhrnutých 
rukávů. Košulka má jednu hlubší kapsu 
umístěnou na levém rameni. Celý 
koncept košulky je připraven v šedoze-
lené kombinaci barev s vyšitým znakem 
Pionýra na pravé straně. 

Jak Koshulka vznikla? Jaké jsou všechny 
její možnosti? Všechny tyto otázky 
a mnohem víc se můžete dozvědět 
na koshulka.pionyr.cz. 

za pracovní skupinu Pionýr Fashion
Jiří Let
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Jak přežít Vánoce a Nový rok,

Slova a skutky,
tak by se leckdy dalo mluvit o tom, co říkáme a co naopak 
děláme. Řekl bych, že klasickým příkladem mohou být 
naše pionýrské Ideály. Najdeme je v brožůrkách, na ná-
stěnkách, některá děcka je zpaměti odříkávají, jako když 
bičem mrskáš, a pak třeba položíš otázku (jednomu nebo 
všem), jak si představuješ ten či onen Ideál proměnit 
ve skutek. Bác! Nic, pár frází, krčení rameny, ba i dohado-
vání mezi sebou, zda to či ono je ten či onen Ideál.
A podívejme se sami na sebe. I vedoucí si leckdy neví 
rady, „jak teorii uplatnit v praxi“.
Letos jsme si u nás s „pomocí“ pomohli sami. Tedy aspoň 
v jednom směru. Tradiční předvánoční bazar, který dě-
láváme, jsme letos rozšířili z hraček a různých drobností 
i na oděvy a sportovní vybavení. Část věcí, které shro-
máždíme – nejen od členů oddílu – rozdělíme a uděláme 
z nich dárkové balíčky pro chudší kamarády. Ostatní věci 
půjdou do vánočního bazaru a jeho výtěžek věnujeme 
na některé konto nadací pomáhající dětem. Dali jsme si 
jednoduché heslo: Kamarádi kamarádům!  

Oddílák Boubín

Robin a Páťa – „Kamarádi kamarádům”

Fígle se žvýkačkou
Osobně nenávidím žvýkačkové fleky na chodnících, 
žvýkačky nalepené na zábradlích nebo pod stoly a sedač-
kami. Zkrátka všude tam, kde nemají být odhozené nebo 
odložené, či jak to nazvat.
Na druhé straně zase vítám možnosti, které žvýkačka 
nabízí v případě nouze jako tmel či lepidlo. Kdysi jsme 
se vraceli rozhrkaným autobusem z tábora a najednou 
se řidič ptá, jestli má někdo žvejku. Zalepil s ní prasklou 
trubičku u chladiče a my pak žvýkali až domů osto-
šest, aby mohl náplast obnovovat, protože se horkem 
odtavovala. 

Technikus

Buďte vidět i v zimě!
Nebuďte jako některá zvířátka, která v zimě zalehnou 
do svých pelíšků či brlohů a nechtějí nic vědět o tom, co 
se kolem nich děje. I v zimě byste měli uspořádat akce 
přístupné všem dětem z vašeho okolí a podle možností 
přizvat i rodiče. Záleží samozřejmě na tom, jaká bude 
u vás příležitost uspořádat například sáňkařské závody, 
maškarní rej na kluzišti, nebo soutěž o nejlepšího, největ-
šího či nejoriginálnějšího sněhuláka! 
Při takových akcích nezapomeňte, aby bylo vidět, kdo je 
pořadatelem! Transparent, plakát, znak Pionýra i jiné, tře-
ba jen drobnosti by měly návštěvníkům něco říci o vašem 
oddílu a jeho činnosti. 
Můžete ovšem konat i další akce v klubovně nebo 
v pronajatém sále, když počasí nepřeje pobytu venku. 
Nezapomeňte připomenout například svou letní činnost, 
tábor a jiné akce. Nabídněte rodičům ukázky a dokumen-
ty, z nichž poznají, co děti v pionýrském kolektivu prožijí. 
Práce s rodiči by měla patřit k pravidelným aktivitám 
vašeho pionýrského kolektivu!
Zkrátka a dobře – buďte vidět i v zimě!

Oddílák Boubín

Kreslí: J. FilípeK - Yeep

píse: V. Toman - Hadziˇ ˇ

to bývá pro leckoho zapeklitý problém. Vánoce i příchod 
nového roku mohou s sebou nést nejen mnoho radostí, ale 
i starostí. Nejde jen o počet dárků a jejich výběr či nákup, 
nebo jak a s kým prožijeme Silvestra. Celý závěr každého 
roku se přece ukládá do našich vzpomínek a prožitků. Stále 
ještě mezi námi žijí lidé, kteří tyto dny prožívali za druhé 
světové války, a nemuselo to být zrovna v koncentráku. 
Stačil protiletecký kryt, chudý stůl s trochou potravin 
na příděl, a hlavně přání: Ať už to skončí a přežijeme!

Náš dnešek je pravý opak. Obchody praskají ve švech, vše-
ho je nadbytek, a přece je hodně lidí, kteří budou mít sotva 
na to nejnutnější, a hlavně pro děti. A tak si leckde zase 
budou přát, aby už to jejich trápení skončilo a oni se do-
čkali lepších časů.
I pionýři a jejich kolektivy mohou pomoci, aby jejich ka-
marádi mohli Vánoce a vstup do nového roku 2010 nejen 
přežít, ale hlavně prožít – šťastně a vesele!

Hadži (scifiveta@quick.cz)
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Jak přežít Vánoce a Nový rok, Rozhovory
Dost často se mluví a píše o tom, 
že se děti neumí vyjadřovat, reago-
vat na dané otázky nebo myšlenky. 
Což slyšíme nejčastěji od učitelů. 
Zkuste si občas zahrát „rozhovory“, 
ať vidíte, jak na tom jsou děti z va-
šeho oddílu nebo v družině. 
Vyberte si pár – zpočátku – jedno-
duchých námětů: počasí, setkání 
dvou kamarádů, nový mobil, spor-
tovní utkání, televizní seriál, film… 
Témata mohou navrhovat i děti, 
buď smyšlená, nebo na skutečné 
události. Stanovte si rovněž časový 
limit – aspoň tři minuty, a urče-
te dvojici, která spolu rozhovor 
na dané téma povede.
Výběr debatujících můžete udělat 
tak, že témata napíšete na lísteč-
ky a děti si je vylosují. Nikdo však 
nesmí říci, co si vylosoval! Vedoucí 
pak řekne téma, dvojice předstoupí 
před ostatní a začne vést rozho-
vor. Nemusí mluvit pravdu, každý 

si může vymýšlet, co chce – ale 
jen k danému námětu! Po daném 
časovém limitu rozhovor skončí, 
ale poslední musí doříci větu či 
myšlenku. 
V rozhovorech by se měli vystří-
dat všichni členové družiny/oddílu 
(záleží na počtu členů).
Hodnotit můžete každý rozho-
vor hned po jeho skončení, nebo 
po ukončení celé hry, a určíte 
i pořadí. Který rozhovor byl nejlepší 
a proč – kdo lépe a vtipněji mluvil 
atp. Můžete třeba i soutěžit o titul 
„nejlepší debatér“ nebo i „kecal“, 
když se tak někdo projeví.
Bude dobré, když hru čas od času 
zopakujete a jako téma rozhovo-
ru vyberete už nějakou konkrétní 
událost. 

Parlament
Variantou hry „rozhovory“ je „par-
lament“. Jeden člen oddílu (může to 
být vedoucí, instruktor, ale i dítě) si 

připraví „návrh zákona“, který před 
ostatními přednese. Text by měl 
být delší (aspoň tři minuty) a jeho 
obsah by měl mít nějakou konkrétní 
podobu, např. proč chybí hřiště pro 
děti, zda jsou cyklostezky a cyklo-
pruhy správné či nutné, zda bude 
„školní“ mléko atp.
Účastníci by pak měli k „zákonu“ 
vést diskuzi, připomínkovat jej, 
doplňovat nebo naopak vyškrtávat 
položky. Dá se předpokládat, že by 
někdo dělal „opozici“, která by při-
jetí „zákona“ bránila, nebo naopak 
by ho „vylepšovala“.
Někteří by měli mít funkci zapisova-
telů a diskuzi zaznamenat. V zá-
věru by pak měli navrhnout znění 
„zákona“ s úpravami a proběhlo by 
i hlasování o přijetí/nepřijetí. 
„Parlament“ je hra náročnější 
na přípravu, ale může mít i zajíma-
vější průběh – jako ve skutečném 
parlamentu. Hodně zdaru!

Politrikus

Topíte v klubovně kamny?
Leckde tomu tak je, a proto tu mám pár „připínáčků“:

Zdalipak jste před zimou kamna prohlédli a řádně vyčistili rou- J
ry, ba i komín prohlédli?
Máte utěsněnou růžici, čili plechovou manžetu, do které  J
se roury nasazují? Jinak vám bude komín nasávat falešný 
vzduch. 
Roura musí být do růžice nasazena tak, aby nevyčnívala  J
až do komína. Vadilo by to při vymetání. I s tím musíte počítat.

Když kamna  J
znenadání odmí-
tají hořet a ne-
daří se vám najít 
žádnou zjevnou 
závadu, podívejte 
se, zda vám něco 
nesedí na komíně. 
Nemusí to být zrovna cihla, ale sklo položené přes komín!

Také obráceně položený rošt, který jste právě vyčistili, může způsobit,  J
že zprvu kamna hoří dobře, ale pak se spáry ucpou popelem. Takže – užší 
spáry nahoru, rozšířené dolů! Ať popel pěkně propadává.

A pamatujte, že v kamnech byste neměli spalovat odpad, zejména  J
pak plasty! Nejenže jdou škodlivé spaliny do vzduchu, ale zaneřádíte si 
zplodinami kamna i roury, a koneckonců třeba i vzduch v klubovně. 

Příjemné posezení u dobře hořících kamen vám přeje
kominík
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Sami o sobě
Boleslavští oslavili 28. říjen
K výročí dne vzniku republiky uspořádali pionýři z 1. PTS Táborník Mladá 
Boleslav 2. ročník obnoveného závodu Běh na Michalovickou putnu. Využili 
tak volno státního svátku 28. října a na středeční odpoledne připravili trať 
závodu v areálu zříceniny hradu Michalovice u Mladé Boleslavi. Trasu, která 
není moc dlouhá, zato vedoucí do prudkého stoupání, zdolalo všech 26 
závodníků. V kategoriích rodiče s dětmi a děti byly výsledky hned jasné 
a po doběhnutí závodu se mohly začít udílet pamětní listy a odměny. Pro zá-
vodníky byl připraven oheň, kde se mohli ohřát a upéct si buřty, které dostali 
od pořadatelů závodu. V prostoru cíle si zájemci vyzkoušeli střelbu z airsof-
tových zbraní a pobavili se u vystoupení skupiny historického šermu Mordýři. 

František Batěk, 1. PTS Táborník, Mladá Boleslav

Chystá se AMPO
Co to je? Asociace modelářských pionýrských oddílů, tedy oddílů plastikové-
ho, leteckého, železničního, lodního, papírového a raketového modelářství. 
Pionýr byl vždy v modelářských oddílech vepředu. V poslední době však tato 
aktivita umírá a iniciativu přejímají DDM a jiné instituce. 
Naše skupina se modelařinou zabývá již pět let. V sestavě našich tří oddílů, 
35 klubů a 50 samostatných družin pracují dvě družiny plastikových mo-
delářů, leteckých modelářů (1x), železničních modelářů (1x) a papírových 
modelářů (1x).
Začínáme s dětmi od 6 let. Protože máme informace, že v Pionýru existují 
i další modelářské oddíly (družiny, kluby) chceme s nimi navázat spolupráci, 
pořádat společné akce, výstavy, soutěže atd. Proto chceme založit AMPO, 
pokud o to bude zájem. 
Modelářský oddíl (hlavně plastikové modelářství) není náročný na založení. 
Je nutné mít prostory (klubovnu), kterou má dnes většina PS, a vedoucího, který 
jde do toho. Je nutné chtít něco nového na PS dělat a nehledat proč to nejde.
Zajímáte se o tuto problematiku, máte na skupině modelářský oddíl? Napište 
nám na adresu: Modelar.Pionyr@seznam.cz nebo zavolejte na telefon 
774 096 696. 

Co připravujeme pro Pionýra? 
Posezení na téma: Mám – chci si na skupině založit modelářský oddíl 1. 
(6. 1. 2010). Mladá Boleslav (10.00 – 18.00) – ubytování pro přespolní 
zajistíme od pátku. Zájemci, hlaste se na e-mail do 15. 12. 2009. 
Děláme soutěže v leteckém a plastikovém modelářství a chceme je na-2. 
bídnout celé organizaci Pionýr.

Máte na skupině air-softový oddíl?
Co to vlastně air-soft je? Lze možná říci: „hra na vojáky“. Budete se divit, baví 
to malé (u nás začínáme od 6 let), přechází to na generaci náctiletých (pro 
ty stále hledáme aktivity, jak je udržet) a končí to u staré generace. Od dob, 
co jsme zrušili v ČR povinnou vojenskou službu, chce být vojákem kde kdo. 
A proto si mnozí na vojáky chtějí aspoň hrát.
Naše skupina se air-softem zabývá již šest let. Zajímá se o něj pět našich dru-
žin. Začínáme s dětmi od 6 let a končíme s věkem dnes cca 45 let. Na akcích 
se najdou i starší bojovníci. V Pionýru jistě existují i jiné air-softové oddíly 
(družiny, kluby) chceme s nimi navázat spolupráci, pořádat společné akce, 
tábory atd. Proto chceme založit Asociaci pionýrských air-softových oddílů, 
pokud o to bude v organizaci zájem. 
Air-soft není jen střílení. Základem air-softu je turistika a táboření (buzola, 
morseovka, ohně, stavění stanů, uzle, zdravověda, život v přírodě atd.) plus 
vojenská tématika. 
Zajímáte-li se o tuto problematiku, nebo máte už na skupině air-softový nebo 
nějaký podobný oddíl, napište nám na adresu: pionyr.alfa.airsoft@seznam.cz 
nebo zavolejte na telefon 774 096 696. 

Co připravujeme už nyní? 
Posezení na téma: Mám – chci na skupině založit air-soft oddíl 1. 
(16. 1. 2010) - Mladá Boleslav (10.00 – 18.00) – ubytování zajistíme 
od pátku, místo: klub Oáza dětí (nebo 6. ZŠ – podle zájmu). Zájemci, 
hlaste se na e-mail do 15. 12. 2009. 
Na příští září chystáme Celostátní pionýrskou air-softovou hru 2. 
(24. - 26. 9. 2010). 

Tomáš Suchý, 1. PTS Táborník, Mladá Boleslav

Turnaj  
v bowlingu
Třetí ročník turnaje v bowlingu 
uspořádala ve středu 28. října 
PS Horní Bříza. Místem turnaje 
byla restaurace U kalicha v Plzni. 
Celkem se sešlo 56 soutěžících 
z PS Horní Bříza, SDH Všeruby 
a několik dalších zájemců. Podle 
věku byla hra rozdělena do čtyř 
věkových kategorií. V nejmlad-
ší kategorii předškoláků a dětí 
z 1. třídy se spíše jednalo o kou-
lení po dráze, kdy v některých 
případech samotná koule ani 
nedorazila mezi kuželky. I zde 
se našli 4 odvážlivci. Nejvíce ob-
sazenou kategorií byla kategorie 
mládeže a dospělých, kde se sešlo 
27 hráčů. V té vyhrál Radek 
Sieber, kterému se podařilo na-
hrát v soutěžním kole 126 bodů. 
Zároveň se stal i nejúspěšnějším 
hráčem turnaje. Všichni účastníci 
na prvních třech místech si od-
nesli medaili a věcnou cenu. 

Jaroslav Novák, PS Horní Bříza, 
foto Miroslav Sieber

Mladá Boleslav

Plzeň - Horní Bříza



Helloween v Bujesilech
Oddíly Bobříci a Světlušky uspořádaly v rámci podzimních 
prázdnin víkend na letní základně v Bujesilech. Rozhodli jsme 
se oslavit tam Helloween… Účast byla dosti velká, ale i přesto 
jsme se všichni ubytovali v chatě a zatopili, protože počasí bylo 
už hodně podzimní a začínalo mrznout. Po večeři jsme pobyli 
chvíli u ohně s kytarou a pak se uložili k spánku. 
V sobotu byl na programu výlet na hrad Libštejn, kde děti hle-
daly zprávu od Libštejnské Bílé paní. Ta je odkázala na hledání 
pokladu, který byl uložen v okolí našeho tábora. 
Když jsme se vrátili, děti vydlabaly připravené dýně a vyrobi-
ly tak krásné helloweenské lampičky. Večer je čekalo hledání 
pokladu a také malá stezka odvahy. I přes to, že byl mráz, nic je 
neodradilo. Všechny úkoly byly splněny, poklad nalezen, rozdě-
len a pak se ještě chvíli hrálo na kytaru a zpívalo. Na závěr akce 
si oddíly vypustily létající lampióny a pak se šlo spát. 
Ráno už jsme jen zabalili, uklidili a počkali, až přijede náš 
tranzit, který nás odveze zpátky do Strašic. Víkend, ač dosti 
mrazivý, se nám všem moc líbil a budeme se těšit na další akci. 

Petra Sládková, PS Bílá Cerkev - Strašice Svátek dýní
Na podzimní prázdniny v pátek 29. 10. připravili 
pionýrští vedoucí a instruktoři spolu s místní školou už 
šestý ročník „Svátku dýní“. 
Ve školní jídelně se sešla děvčata i chlapci v různých 
maskách. Po tři hodiny si všichni mohli vyrábět v ruko-
dělných dílničkách, malovat si nebo i tančit. Soutěžilo 
se o nejlepší masku a odměny dostali všichni účastníci. 
Na uklidnění se podávalo sladké pohoštění od míst-
ních „tet“ - kuchařek a horko zaháněl džus. Kolem 
padesáti dětí a dvacet organizátorů prožilo veselé 
a i trochu strašidelné odpoledne. 

Chystají vánoční jarmark
Starší děvčata a vedoucí z Pionýra Hrádek již připravují 
výrobky na vánoční jarmark. Uskuteční se již počtvrté, 
jako doprovodný program při hromadném zpěvu ko-
led, přihlášených je 11 měst Plzeňského kraje. Výrobky 
se postupně tvoří po tři pátky v rukodělných dílnách.
Na první to byly krásné výtvory z hedvábí, na dru-
hé se budou tvořit svíčky nebo na ně malovat a při 
poslední dílně se budou vyrábět různé věnce a svícny. 
Děti budou tyto výrobky nabízet při jarmarku, který 
je součástí vánočního odpoledne ve středu 9. 12. před 
Domem kultury v Hrádku. Od 14.00 tu začínají i zabi-
jačkové hody. Od 16.00 si návštěvnicí mohou koupit 
výrobky nejen od pionýrů, ale i od občanského sdru-
žení NĚ-HA. V 17.00 vystoupí děti z mateřské školy, 
na ně navážou se svým pásmem děti ze základní školy 
a kulturní zážitek doplní hrádecká kapela. V 18.00 
se rozezní místní rozhlas s přenosem z Plzeňského ná-
městí a všichni zúčastnění si společně zazpívají koledy. 

Vlasta Vasková, Pionýr Hrádek 

Bílá Cerkev - Strašice

Hrádek
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Dětská porta,  
letos v Holešově poprvé
V sobotu 14. 11. se uskutečnilo v Holešově první oblastní kolo 
Dětské Porty pod názvem Všetulské dostavník, které organi-
zovalo SVČ – TYMY Všetuly společně se Zlínskou KOP a PS M. 
Očadlíka Holešov. Pěvecké soutěže pro děti a mládež do 26 
let se zúčastnilo celkem 34 soutěžících ve čtyřech kategoriích. 
Mladé nadějné zpěváky hodnotila sedmičlenná porota v čele 
s paní Miladou Květákovou, v porotě dále zasedli hudebníci 
hlavně z oblasti country a folku. Všichni zpěváci předvedli píseň 
dle vlastního uvážení, někteří jednotlivci  byli porotou požádáni 
o zazpívání druhé. Kromě hodnocení měla porota velmi nelehký 
úkol doporučit postup do finále 19. ročníku Dětské Porty, které 
se uskuteční koncem ledna v Praze. Výkony většiny soutěžících 
byly velmi dobré, proto doporučila celkem 18 postupů. 
Vítězkami svých Kategorií se staly Anastázie Hermanová, 
Pavlína Očadlíková a Adéla Paštěková. Doporučení do finále zís-
kaly i dva soutěžní kolektivy – Mláďata ze Zborovic a Kamarádi 
z Holešova. Všem děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme 
a postupujícím držíme palce. Poděkování si zaslouží všichni 
organizátoři, porota a také sponzoři (RAABComputer, Paldus, 
město Holešov, Elektrocentrum Karhan, Hudebniny Dvorník…) 

Mgr. Jarmila Vaclachová
ředitelka TYMY a vedoucí PS M. Očadlíka

Holešov
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Projekt „Klíčení“ vychází z podpo-
ry rovných příležitostí dětí a žáků, 
přičemž hlavním cílem je snaha 
o zkvalitnění a rozšíření činnosti 
Pionýra směřující k dětem a mládeži 
se specifickými vzdělávacími potře-
bami. Časově je rozložen do tří roků. 
Základní cílovou skupinou jsou děti-žá-
ci základních a středních škol se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami, kteří 
jsou ohroženi předčasným odchodem 
ze vzdělávání, a to zejména ve třech 
základních skupinách – děti ze sociálně 
narušeného prostředí, děti a mládež 
se specifickými potřebami ve vzdě-
lávání a talentované děti a mládež. 
Výběr účastníků bude přímo navazovat 
na vybrané spolupracovníky projektu 
(vedoucí oddílů nebo skupin), kteří 
budou výchovné programy ověřovat.
Záměrem není navyšování členské 
základny Pionýra o formální členy uve-
dených cílových skupin, ale zkvalitnění 
výchovného působení na ně při zacho-
vání stávajících principů sdružení a hry 
jako základního výchovného prostřed-
ku. Prostřednictvím činnosti v oddíle, 
her a motivovaných situací budou mít 
možnost ukotvovat získané dovednosti 
a znalosti prostřednictvím praktických 
aplikací v prostředí oddílu (neformální 
skupiny).
Neformální vzdělávání má v rámci 
přípravy lidských zdrojů svoje neza-
stupitelné místo - a zde vedoucí získají 
na základě realizace projektu ucelený 
námětový materiál, který umožní nejen 
začínajícím vedoucím aplikovat progra-
my, které budou splňovat požadavky 
osobnostního rozvoje dětí a mládeže 
a také budou zachovávat neformální 
přístup a hry jako základní výchovný 
prvek.

Projekt samozřejmě a důsledně nava-
zuje na současné aktivity Pionýra – čin-
nost oddílů i osobité projekty jako je 
„Oáza“, „Parťáci“ či iniciativy k různé-
mu integračnímu působení; současně 
však vytváří prostor pro cílený indivi-
duální rozvoj osobnosti dětí a mládeže. 
Důrazem na rozvoj emoční inteligence 
a sociálních dovedností navazuje 
na známý fakt kladného vlivu zapojení 
do spolkové činnosti na děti a mládež. 
A zájem na propojení se vzdělávacími 
programy základních škol umožní řadu 
praktických uplatnění získaných vědo-
mostí a dovedností včetně zaměnitel-
ných postupů tam, kde školou využitý 
přístup dítěti s ohledem na jeho indivi-
duální potřeby nevyhovuje.

Konkrétním tvůrcům projektu (Káča, 
Martin a Irena) se povedl tak trochu 
husarský kousek – připravovali a uspěli 
s projektem, na jaký si mnohá zařízení 
a instituce najímají za značné finanční 
prostředky specializované agentury, 
což jistě stojí za zaznamenání. A Pionýr 
tak patří k nemnoha sdružením, která 
v tlačenici o prostředky z evropských 
fondů (předpokládáme) uspěla.
Nyní bude záviset na všech, kteří by 
mohli přispět k naplnění a úspěšné 
realizaci projektu Klíčení, aby při-
ložili ruku k dílu  - jde o příležitost 
a z úspěšně završeného projektu pak 
mohou mít prospěch i další vedoucí 
a „jejich“ děti.

Štístko

První projekt Pionýra ke zdrojům EU
„Klíčení“
Nejprve upřesnění titulku: nejde 
o zcela první projekt, který byl 
zpracován a podán, ale jde o první 
(vpravdě pionýrský!), který se pro-
dral přes všechny úrovně posuzová-
ní až k hodnocení: Projekt doporu-
čen k financování - a předpokládá 
se, že bude realizován.



15informace

Mluvíme o tom více než deset roků
Jen obtížně lze najít výstižnější titulek – je stejně 
tak aktuálním postesknutím jako přiléhavým kon-
statováním, že nejde o žádný blesk z čistého nebe. 
Uplatnění zákona č. 227/2009 Sb. totiž nesporně 

přinese mnoho skřípění zubů, ba jistě i spílání 
(na přidělávání práce).  
Zákon však platí, a tak nám nezbývá, než se s úkoly 
z něho plynoucími vyrovnat.

„Nenápadný“ zákon ukončil různé 
úvahy a hledání cest, jak vnést přehled 
do houšti sdružení, spolků a jejich evi-
dence – o čemž, že TO přijde – se ho-
voří již opravdu léta. A náhle je TO tu!
Zde ovšem musíme konstatovat, 
že tento zákon (č. 227/2009 Sb.) unikl 
prvotní pozornosti nejen naší, ale 
i ostatních hlídačů. (Jiným zase ne – 
to jsou ti, kteří mají podklady zřejmé 
a netrápí je to.)
Nás to sužuje, protože to nutí dotáh-
nout věci, které mnozí odkládáme jako 
věci zbytné a ne tak naléhavé – jako 
například otázku zakládacích listin PS – 
či k nim přistupujeme jistým způsobem 
formálně – jako například k řešení sídel 
našich PS a PC.
Zákon č. 227/2009 Sb. (ze 17. června 
2009), kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o zá-
kladních registrech, je však již (váž-
ně) nyní platný a účinnost nabývá 1. 
července 2010, tj. do 1. 7. ho musíme 
zajistit. Tento zákon svojí částí dva-
náctou pozměnil zákon o sdružování 
občanů (z. č. 83/1990 Sb.) takto:

„(2) Ministerstvo vede evidenci sdru-
žení a jejich organizačních jednotek, 
které jsou oprávněny jednat svým 
jménem.“

V praxi to znamená, že Ministerstvo 
vnitra zapisuje a eviduje všechny 
(dílčí) subjekty občanských sdružení 
i celé spolky. A týká se to naprosto 
všech, kdož se sdružují podle zákona 
o sdružování.
Na tomto místě, v Mozaice Pionýra, 
nechceme detailně řešit všechny sou-
vislosti, mimo jiné i náš zájem o výklad 
zákona ze strany MV a souběžně probí-
hající organizační zajištění celé věci. To 
jsou informace k nalezení v Tu-ňáku, 
v příloze Mozaiky, kterou dostaly 
s tímto číslem všechny PS. Zde chceme 
zcela nepřehlédnutelným způsobem 
upozornit na tuto situaci, zdůraznit ne-
zbytnost jejího aktivního řešení vážně 
všemi z nás a současně se i jistým způ-
sobem vyvinit. Neboť jen částečně už 
informace pronikla do hnutí a nejeden 
vedoucí se nechal slyšet, že jde zase 
o nesmyslnou byrokracii z Prahy…

Tak z Prahy ano, ale nevymyslel si ji 
Pionýr a jeho orgány. A mám-li hledat 
na čemkoli špatném i něco dobrého, 
tak … tenhle zákon koneckonců může 
přispět ke zprůhlednění celého sek-
toru – to je na něm i svým způsobem 
kladné.
Napněme proto společně síly k jeho 
naplnění.

Martin

Sami o sobě
Soutěž Sami o sobě, o své činnosti má 
i za rok 2008 / 2009 svého vítěze, který 
byl vybrán Výkonným výborem ČRP. 
Mnoha kvalitními příspěvky si nejlepší 
hodnocení zasloužila Pionýrská skupina 
Obránců míru Kopřivnice.
Získala tak mimořádnou dotaci ve výši 
5 000 korun.

Více o této soutěži, jejímž cílem je podporovat propagaci našeho 
sdružení a jeho činnosti na úrovni pionýrských skupin, se dozvíte 
na adrese samiosobe.pionyr.cz.

Nabízíme stanové tábořiště 
Termín: I. turnus (1. – 17. 7. 2010) 
Místo: Údolí řeky Rokytná u obce 
Rozkoš
49°2‘0.34“N; 15°59‘1.06“E 
Popis: stanová základna, velká louka, 
přístup polní cesta, samota, smíšený 
borový, jehličnatý a listnatý les. Stany 
s dřevěnou podsadou, celty Osada. 
Jídelna v hangáru, polní kuchyň – 
v dřevěném přístřešku, kamna na dře-
vo + hořáky na plyn, koupelna s teplou 
vodou – vojenská kamínka, umývárna, 

suché záchody, ohniště, možnost dřeva 
v okolním lese. Postavené teepee. 
Voda ze studny přivedena do kuchyně. 
Kapacita: cca 50 osob 
Nejbližší vesnice: 1 km 
Cena: 1 100 Kč za den 
Kontakt: Zdeněk Humpolík, 
776 746 927,  
e-mail: humpolik@luzanky.cz 
91. PS Hády, Brno 
www.pshady.cz
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TeeDeeT jsou akce věnované všem 
náctiletým pražským pionýrům 
i nepionýrům. 
TeeDeeT je parta náctiletých, kteří 
mají chuť se potkávat s vrstevníky z ji-
ných pionýrských skupin a zažít spolu 
spoustu zábavy a dobrodružství. 
TeeDeeT je parta nadšenců, která 
se vám věnuje. 
TeeDeeT je možnost získat nápady a ná-
měty pro práci na pionýrské skupině. 

TeeDeeT cíle:
nabídnout náctiletým setkávání  J
s vrstevníky z ostatních (nejen) 
pražských pionýrských skupin;
nabídnout zajímavý nabídkový pro- J
gram pro tuto věkovou kategorii;
rozvoj dovedností, znalostí, zku- J
šeností a postojů, které mohou 
využívat v rámci svých skupin;
dbát o trvale udržitelný rozvoj  J
náctiletých; 
podporovat pionýrské skupiny,  J
které nemají vlastní kapacity pro 
přípravu programu pro náctileté.

Za dobu svého působení sekce 
připravila spoustu aktivit:
Akce BUBEN - září 2007, 2008, 2009; 
Letní tábor – srpen 2008, 2009; Hory 
– leden 2008, 2009; Pravidelné odpo-
lední akce – bowlingy, vánoční večírek, 
hra po Praze apod. 

TeeDeeTi se zapojili také do pří-
pravy a realizace pražských akcí: 
Bambiriáda 2007, 2008, 2009; 
ProRock 2007, 2008, 2009; koncert 
Děti dětem 2009. 

Všechny naše akce jsou rozděleny 
do tří skupin: 

garantované akce - převážně akce 1. 
na více než jeden den - hlav-
ní TeeDeeT akce garantované 
TeeDeeT teamem;
potkávačky - akce většinou na jeden 2. 
den konající se v Praze, garantované 
TeeDeeT teamem;
nabídkové akce - nabídka akcí 3. 
v různé délce od jiných skupin, 
ale i jednotlivců, negarantované 
TeeDeeT teamem.

Vytvořili jsme také tzv. TeeDeeT kodex, 
kde jsou nastavená pravidla pro všechny 
účastníky našich akcí (více na webu).

V současné době se do TeeDeeT aktivit 
zapojuje cca 30 TeeDeeTů z 10 nejen 
pražských PS.

Jak to šlape u TeeDeeTů

Plán TeeDeeT akcí na rok 2010:
20. 2. 2010 – jednodenní TeeDeeT hory
23. - 25. 4. 2010 – celostátní setkání náctiletých na Kamenci (bude to mazec!)
4. - 6. 6. 2010 – pražské setkání PS a oddílů (TZ Kapr Popovice)
25. 7. - 6. 8. 2010 – Train for Change (mezinárodní tábor)
26. - 29. 8. 2010 – první TeeDeeT voda
17. - 19. 9. 2010 – Akce Buben 2010
Také nás čeká několik potkávaček, jako tělocvična, volejbal, lezení 
na stěně, hra po Praze – termíny budou upřesněny na našem webu.

Více informací o TeeDeeTech najdete na našem webu

www.teedeet.cz
Za TeeDeeT team Michal „Krtek“ Rejzek

Z naší kroniky:
II. TeeDeeT tábor, tentokrát  
na TZ Drnovka
Letošní II. TeeDeeT tábor se uskutečnil 
v termínu 16. - 23. 8. 2009 na skaut-
ském tábořišti Drnovka, což je kousek 
od Plzně. Podmínky byly v pravdě pol-
ní, ale vzhledem k počasí, které nám 
bylo nakloněno, to nevadilo. 
V místě bylo spousty rybníků, takže 
jsme si vody užili podle původního plá-
nu.  V lese byly pozůstatky po těž-
bě uhlí, takže spousta roklí, členitý 
terén, prostě paráda na hry. Na pro-
gramu byl lanový den (byla i lanovka 
a byla to bžunda), vodní den, kreativní 
den, strategické hry, sporty, které ne 
každá PS má a dělá… a samosebou 
„Cesta za Babičkou“. Na své si zkrátka 
přišel svalnatý namakanec i obrýlený 
intelektuál…   
Prostě tábor se vyvedl a všichni účast-
níci si ho užili, jak nejlépe to šlo.

Akce BUBEN 2009
O víkendu 18. - 20. 9. 2009 pro-
běhl již třetí ročník „Akce BUBEN“. 
Tentokrát se zúčastnilo 21 účastníků 
+ 7 vedoucích, což je pomalu ma-
ximum, které se na základnu vejde. 
Navíc nám perfektně vyšlo počasí, 
což bylo príma. 
Většina účastníků dorazila v pá-
tek do 20.00 hodin na základnu 
a po ubytování následovala večeře. 
Poté probíhal blok seznamovacích 
her, které měl na povel Ondra. Když 
už byli všichni dostatečně seznámeni, 
vysvětlil David sobotní dopolední 
program, kdy bylo v plánu natáče-
ní „reklam“ na téma Pionýr. Poté 
následovala hra Aktivity, kdy jsme 

se hodně nasmáli a kdy se ukázalo, 
že je potřeba umět dobře číst (např. 
na lístku stálo břitva, ale pantomi-
micky byla předváděna bitva ). 
V sobotu ráno po snídani proběhlo 
na probuzení živé pexeso a pak už 
se slova ujal David a všem vysvětlil, co 
se od nich očekává – tzn. natočit a se-
stříhat reklamu na Pionýra. Natáčení 
se nám protáhlo až do odpoledne, ale 
když bylo vše úspěšně sestříháno, za-
čal další program – terénní hra Stavba 
pyramid, kdy celá hra začala scénkou 
na hradě Buben, kde se z mlžného 
oparu vynořil faraón, který účastní-
kům vysvětlil, o co půjde. Hra to byla 
náročná jak na fyzičku, tak i na myš-
lení a ke konci toho měli všichni 
docela dost. 
Nedělní dopoledne bylo v režii Činkyna 
a Mirka a účastníci si zahráli volejbal 
a také paintball. Tento program probí-
hal celé dopoledne a pak už bylo nutné 
začít uklízet základnu. V průběhu jsme 
se ještě naobědvali – moc dobré jídlo 
od Davida, společně vyfotili, rozdali 
TeeDeeT trička. Kolem druhé hodi-
ny odpolední bylo všechno hotové 
a účastníci se odebrali na vlak, který je 
odvezl do svých domovů.

Na podzim 2006 byla při Pražské organizaci Pionýra ustavena sekce 
pro práci s náctiletými, která se následně pojmenovala TeeDeeT. 
Protože už funguje tři roky, zaslouží si malou rekapitulaci.



Osobnost a vůle vedoucího
První podmínkou existence „nesmr-
telného oddílu“ je vedoucí, který něco 
takového chce vytvořit a vést. To 
samozřejmě znamená i vědomí, že bez 
podpory svého okolí se může „cizím 
dětem“ věnovat pár let, ale ne už dlou-
hodobě. Musí mít čas, mnoho času. 
Určitě pochopení v rodině. A není 
jistě náhoda, že mnohé „nesmrtelné“ 
pionýrské party (i PS) žijí i desítky let 
pod vedením „pionýrských rodin“, kde 
štafetu rodičů přebírají jejich děti i dal-
ší příbuzní, jejich odchovanci i přátelé. 
S tím souvisí i osobní pocit smyslupl-
nosti této málokdy obecně oceňované 
aktivity, byť je to vlastně v podstatě 
úsilí o lepší budoucnost nás všech. 
Samozřejmý je proto i osobní souhlas 
a soulad v myšlení i činech s progra-
mem Pionýra a zejména s pionýrský-
mi Ideály… Pro zodpovědnou práci 
s dětmi a mládeží se nikdo nemůže 
obejít bez nutné kvalifikace, tím spíš, 
že v čele oddílů i skupin nestojí jen 
profesionální pedagogové. A ani ti 
nebyli vždy vzdělávání pro oblast 
mimoškolní výchovy, která se přece jen 
od té školní dost liší, zejména proto, 
že pracuje s dobrovolností účasti a zá-
jmy členů.
Stává se, že náhle po řadě let zanikne 
i výborný oddíl prostě proto, že odešel 
jeho vedoucí. Málokdo si však uvě-
domí, že to je i jeho chyba. Vedení 
dlouhodobě fungujícího oddílu totiž 
vyžaduje i okruh dalších spolupracov-
níků, nejčastěji spolehlivých odcho-
vanců, kteří prošli léta oddílového 
života a jsou připraveni v tom, co mají 
rádi někdy i od ranných dětských let, 
pokračovat.

O autoritě
Jsou jistě i lidé naplnění velkými sny 
a představami, jak by co dělali, ale 
nedaří se jim to. Často to bývá i pro-
to, že mají i dost znalostí, ale nemají 
potřebnou autoritu. Připomeňme jen, 
že ve vztahu ke členům oddílu bez 

rozdílu věku i k jejich rodičům autorita 
vzniká a roste v cílevědomosti, příklad-
nosti vedoucího v chování, oblečení, 
vyjadřování, vzdělání a obecném roz-
hledu. V plnění slibů a plánů, spravedl-
nosti v rozhodování v problémech i při 
hrách, ale to konec konců mnozí už 
vědí. Jde jen o to, dokážeme-li to také 
využít při budování pevných pionýr-
ských oddílů a skupin.

Frekvence oddílové činnosti 
Připomeňme si, že dobrovolná dětská 
sdružení jsou i jakýmsi mezistupněm 
mezi „povinnými a nezbytnými“ prvky 
výchovy v rodině a ve školství a nefor-
málním a dobrovolným sdružováním 
dětí a mladých lidí v jejich volném čase.
Aby pevnější vazby mezi členy organi-
zovaných oddílů a skupin vznikaly, je 
proto důležitou podmínkou co nej-
častější společná činnost. Zajímavá, 
přitažlivá, obohacující členy oddílu 
o prožitky a zážitky, které by v  pro-
středí jiných sdružení, školních klubů, 
různých zájmových kroužků atd. jen 
těžko našli.
Základním znakem funkční sociální 
skupiny je to, že její členové se dobře 
osobně znají. I v neformálních dět-
ských partách tak vznikají i společné 
závazné normy. Blízké kamarádské 
vztahy, frekvence někdy i každoden-
ních setkání ke společné činnosti 
a hrám, ale bývá to i způsob oblečení, 
zdravení, i různé další dětské rituály, 
nezřídka inspirované literaturou, filmy, 
televizními či počítačovými hrami.
Statut Pionýra o oddílové činnosti říká, 
že „…Za pravidelnou je považována 
práce uskutečňovaná v průběhu školní-
ho roku nejméně 1x měsíčně…“
Zákonitě se pak ale nabízí otázka, jaké 
blízké a osobní vztahy zejména mezi 
dětskými členy oddílu mohou v tako-
vé frekvenci činnosti vznikat – a zda 
vůbec? Možné jistě je, že potřebné 
osobní vztahy mezi nimi jsou. Lze však 
spíše odhadnout, že si je děti přinášejí 
ze společné třídy, jiné zájmové aktivity, 

nebo z místa bydliště či dokonce z ro-
din. Jejich vztahy by tedy mohly být 
i docela pevné a pozitivní, ale v pově-
domí členů nemusí být chápány jako 
radostné a potěšující vztahy mezi členy 
pionýrského oddílu. A přitom by stači-
lo jen „přidat plyn“ a rozšířit frekvenci 
pravidelné (a přitažlivé) oddílové čin-
nosti. Jenže, to už jsme zase na začát-
ku této úvahy: je třeba mít na to nejen 
chuť, ale i čas.

Karel Krtička

O vedoucích, čase a frekvenci činnosti
Pionýrské rodinné stříbro: „Nesmrtelné“ oddíly 4. 

Zdroje: Kapitoly o tvoření kolektivu v dětské organizaci, (ÚR Čs. Pionýra 
v Mladé frontě, autorský kolektiv dr. J. Pelikán CSc., dr. J. Haškovec CSc.,  
dr. Z. Jesenská CSc., dr. B. Hofbauer CSc., Dr. J. Šturma a další, 1968). Kapitoly 
ze sociální psychologie, (ÚR PO SSM v Mladé frontě, Phdr. S. Hirschová, 
1977), Vybrané kapitoly ze sociální psychologie pro pionýrské pracovníky 
(ÚR PO SSM v Mladé frontě, PhDr. Jiřina Válková, 1989), Sociální psychologie, 
(Academia, Prof. PhDr. M. Nakonečný,1999).

14. TSP Zeměpisná společnost  
„Po cestách vlasti“ 
Oddíl Střelka vznikl 1. 10. 1979. Je 
to pravděpodobně jedna z nejstar-
ších fungujících pionýrských skupin. 
Vznikla v roce 1953. Skupina je 
od těch dob zaměřená na turis-
tiku a celoroční práci s dětmi, 
v níž se spojuje láska k přírodě, 
touha poznávat naši zem, potřeba 
dobrých a věrných kamarádů. Svou 
výjimečností se v dobách svých za-
čátků zdála i podezřelá, nechyběly 
ani snahy o její likvidaci. 
Zeměpisná společnost má nyní čtyři 
oddíly a klubovnu v Centru volného 
času Lužánky v Brně.
Kromě oddílových schůzek vyráží 
jednou za 14 dní na jednodenní 
výlety a pořádá společné vícedenní 
výpravy. K tradičním akcím patří 
Podzimní pochod, zimní lyžování 
zvané Zimní expedice, Jarní pochod, 
Květnový pochod a samozřejmě let-
ní stanový tábor - Letní expedice, 
která se střídá jednou za dva roky 
s pochodovou expedicí. 

(Podle webu 14. TSP Zeměpisná  
společnost „Po cestách vlasti“)

„Nesmrtelné“ dlouhodobě pracující oddíly se his-
toricky staly jakousi páteří Pionýra, obnoveného již 
téměř před 20 lety. 
Nezřídka právě ony zůstaly pionýrskými i po roce 

1990 a staly se i základem pionýrských skupin, 
nebo z nich celé skupiny i vznikly. Jsou záro-
veň (stejně tak, jako PS), i malými sociálními 
skupinami.

17nesmrtelné oddíly
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Tibetský test osobnosti
Tentokrát jsme si v čase předvánočním pro vás nepřipravili vědomostní kvíz, ale test osobnosti. Pouze tři 
otázky, na které si rozmyslete svou odpověď. Napište si jí na papír. Mějte jen na paměti, že první věc, která 
vás napadne, je ta správná, nepřemýšlejte nad svou odpovědí příliš dlouho.  

1) Seřaď následujících pět zvířat 
od nejoblíbenějšího po nejméně 
oblíbené:

Kráva, Tygr, Ovce, Kůň, Prase.

2) Napiš ke každému z těchto pojmů jedno slovo, které jej 
nejlépe vystihuje:

pes, kočka, potkan, káva, moře

3) Mysli na někoho, kdo tě zná a je pro tebe 
určitým způsobem důležitý. Přiřaď k němu jednu 
z následujících barev. Barva nemůže být použi-
ta dvakrát a ke každému člověku přiřaď pouze 
jednu barvu:

Žlutá, Oranžová, Červená, Bílá, Zelená.

připravil Lee

1) Toto definuje tvé priority v životě:
Kráva - kariéra
Tygr - hrdost
Ovce - láska
Kůň - rodina
Prase - peníze

2) Popis psa zahrnuje tvojí osobnost.
Popis kočky zahrnuje osobnost tvého 
partnera.
Popis potkana zahrnuje osobnost tvých 
nepřátel.
Popis kávy ukazuje, jak si vysvětluješ sex.
A konečně - popis moře je tvůj vlastní 
život.

3) Žlutá - někdo, na koho nikdy 
nezapomeneš.
Oranžová - někdo, koho považuješ 
za skutečného přítele.
Červená - osoba, kterou skutečně milu-
ješ (máš rád/a).
Bílá - tvoje spřízněná duše.
Zelená - člověk, na kterého po zbytek 
života jen tak nezapomeneš.

Dobře, tak tedy odpovědi:

Jestli to na tebe nesedí, tak se nerozčiluj, je to jen zábavný testík osobnosti.
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Kaleidoskop
1. 12. 1889 byla uvedena 
do provozu první veřejná 
elektrárna v českých ze-
mích - Městská elektrárna 
na Žižkově.
4. 12. 1944 zemřel 
Alberto Vojtěch Frič, ces-
tovatel, botanik a etnolog 
(nar. 7. 9. 1882).
6. 12. 1774 byl schválen 
Školní řád, který zavedl 
povinnou školní docházku 
v českých a rakouských 
zemích pro děti od 6 
do 12 let.
12. 12. 1789 české 
Vlastenecké divadlo 
zahájilo slavnostně provoz 
v sále bývalého kláštera 
U hybernů.
12. 12. 1999 zemřel 
režisér Petr Lébl (nar. 
16. 5. 1965).
14. 12. 1854 se narodil 
Vojtěch Hynais, malíř, 
autor opony Národního 
divadla (zemřel 
22. 8. 1925).
14. 12. 1939 se narodil 
herec Josef Abrhám.
17. 12. 1914 se narodil 
Alfréd Radok, režisér 
a dramatik (zemřel 
22. 4. 1976).
21. 12. 1834 
ve Stavovském divadle 
při provedení Tylovy 
Fidlovačky poprvé zazně-
la Škroupova píseň „Kde 
domov můj“.
22. 12. 1769 byla 
ustavena Vlastenecko-
hospodářská společ-
nost v Praze (původní 
název Společnost orby 
a svobodných umění 
v Království českém).
26. 12. 1969 zemřel 
skladatel a herec Jiří Šlitr 
(narozen 15. 2. 1924).
29. 12. 1989 byl Václav 
Havel zvolen preziden-
tem České a Slovenské 
Federativní Republiky.
30. 12. 1969 zemřel 
malíř Jiří Trnka (nar. 
24. 2. 1912).
3. 12. 1919 zemřel Pierre-
Auguste Renoir, francouz-
ský impresionistický malíř 
(narozen 25. 2. 1841). 

Zalesňování Česku nesvědčí. Nové lesy zabíjí motýly.
Mezi nejpřekvapivější zjištění analýzy o životním 
prostředí v Čechách patří to, že necitlivé zalesňo-
vání krajiny zabíjí vzácné druhy motýlů. Česko je 
evropskou jedničkou v likvidaci denních motýlů. 
Poslední místa, kde mohou motýli ještě žít, zales-
ňujeme a ještě si myslíme, že děláme přírodě dobře. 
Ministerská zpráva konstatuje, že současný stav 
denních motýlů v české přírodě je žalostný. Žluťásek 
barvoměnný zůstal už jen na obrázku. S více než 
jedenácti procenty vyhynulých druhů se naše repub-
lika řadí na 4. místo v Evropě v relativním a dokonce 
na 1. místo v absolutním počtu ztrát. Na zalesňová-
ní přitom přispívá stovkami milionů korun Evropská 
unie. Do roku 2013 se mají investovat bezmála dvě 
miliardy korun, přičemž Brusel poskytne 80 procent.

Česká příroda přišla o 10 milionů ptáků. 
Vrabec domácí patří mezi ptáky, kterých ubývá nej-
více. Za posledních třicet let zmizelo z české přírody 
na 10 milionů ptáků. A úbytek pokračuje. Vyplývá 
to z letošního sčítání ptactva, které zveřejnila Česká 
společnost ornitologická. V krajině tak je například 
méně vrabců, kukaček, koroptví anebo čejek. Čeští 
ornitologové prověřovali vývoj 126 běžných ptačích 
druhů v rámci Jednotného programu sčítání ptáků, 
který nepřetržitě běží už od roku 1982. Úbytek 
10 milionů je hrubý odhad. Nejvíce přitom ubýva-
jí polní ptáci, což odborníci dávají do souvislosti 
s „moderním“ zemědělstvím, používáním dusíkatých 
hnojiv či likvidací remízků. 

Česká Amálka zkoumá Merkur, hledá i základny 
na Měsíci
Jeden z nejmohutnějších českých počítačů, nazvaný 
Amálka, prošel novým vylepšením. Pomáhá vědcům 
z Akademie věd zpracovávat výsledky ze zkoumá-
ní vesmíru. Superpočítač Amálka je starý už deset 
roků, ale za tu dobu jej jeho tvůrci z Akademie věd 
a ze společností Intel a Sprinx Systems neustále 
komplexně vylepšují. Po nejnovějším rozšíření teď 
dokáže zpracovávat 6,38 bilionu operací za vteřinu, 
což mu umožňuje jeho 356 procesorů. Superpočítač 
slouží Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd při 
zpracovávání dat, která čeští vědci získávají díky 
spolupráci s americkou kosmickou agenturou NASA 
a evropskou vesmírnou agenturou ESA. Badatelé 
se soustřeďují na výpočty magnetického pole kolem 
planet. 

Svět 2030: planeta bude teplejší a auto na benzín 
rarita.
Do roku 2030 vzroste spotřeba energie na celém 
světě o 40 %, v Indii a Číně pak o 76 %. Čína v roce 
2015 překoná v závislosti na dovozu energetických 
surovin USA. Velmoci budou za energetické surovi-
ny vynakládat stále větší sumy. Pokud se na tomto 
současném trendu nic nezmění, vzroste kvůli sklení-
kovým plynům teplota na planetě do roku 2030 o 6 
stupňů Celsia. I tyto neveselé závěry přináší zpráva 
pro blížící se světový summit o klimatických změ-
nách v Kodani. Cenově dostupná řešení ale existují 
a jsou na dosah. Největší podíl na plánu, jak předejít 
tomuto katastrofickému scénáři, mají mít energe-
tické úspory. Cílem je snížit emise. Rozhodující roli 
při přechodu k nefosilním zdrojům energie bude 
hrát podle WEO 2009 plyn. Pokroky v jeho těžbě 
totiž povedou k jeho přebytku na trhu a snížení jeho 
ceny. 

připravil Lee



Je skoro na čase se začít připravovat na Vánoce. Tlapky už vědí, 
čím překvapí své blízké pod stromečkem.

Materiál: sádra, korálky, provázek, plastelína
Pomůcky: miska, potravinářská folie, miska na sádru, lžíce na mí-
chání, smirkový papír

Za Pionýrskou skupinu Údolí slunce, 
Hamry nad Sázavou

PIMPA a Tlapky

1. 

Pár rad
Na výsledném obrázku  J
je vidět ta část korál-
ků, kterou zatlačujete 
do plastelíny.
Sádra je lepší řidší. J
Plastelínu odlupujte  J
opatrně, aby vám v ní 
nezůstaly korálky.

Sádrové obrázky rukodělky
Mělkou misku (třeba víčko od ešusu) vyložíme potravinářskou folií.1. 
Na folii rozprostřeme asi půl centimetru širokou vrstvu plastelíny. 2. 

Do plastelíny vyrovnáme libovolný obrázek z korálků. Korálky do plaste-3. 
líny zatlačujeme jen lehce – cca 1/3 korálku.

Celý výtvor zalijeme dvěma centimetry sádry, kterou si podle návo-4. 
du na sáčku rozmícháme ve vedlejší misce. 
Do nezatuhlé sádry ponoříme provázek, jako poutko na zavěšení 5. 
výsledného obrázku, a necháme zatvrdnout. 

Po zatvrdnutí vyloupneme sádrový odlitek z misky, odstraníme folii 6. 
a plastelínu.
Nerovnosti odlitku zahladíme pomocí smirkového papíru.  7. 
A máme dárek, nebo krásnou výzdobu klubovny.
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