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Dvacáté narozeniny obnoveného 
Pionýra si zaslouží pořádnou oslavu. 
Ono těch oslav vlastně bylo několik 
a určitě jich ještě mnoho bude. Ta 
nejhonosnější ale zřejmě proběh-
la v pátek 29. ledna v hlavním sále 
Valdštejnského paláce v Praze – tedy 
v prostorách Senátu Parlamentu České 
republiky, kde nás osobně přivítala 
1. místopředsedkyně Senátu PaedDr. 
Alena Gajdůšková, která zároveň celé 
setkání uvedla svým vystoupením. 
Po ní přivítal přítomné i předseda 
Pionýra Petr Halada a 1. náměstkyně 
ministryně ŠMT Ing. Eva Bartoňová.
Atmosféra byla opravdu slavnostní, 
takže přišlo vhod i malé odlehčení 
v podobě několika písní pěveckého 
souboru His Master‘s Voice Band.
Asi hlavní částí programu ale bylo 
předávání ocenění, protože Pionýr 
by se nikdy dvaceti let od obnovení 
činnosti nedožil, nebýt mnoha lidí, 
kteří ho posouvali a posouvají stále 
kupředu. Dokladem toho, že si práce 
ve prospěch dětí a mládeže váží i stát, 
bylo udělení Medailí Jana Ámose 

Komenského MŠMT. Druhý, bronzo-
vý stupeň získali: Daniela Janáčková, 
Naděžda Jelínková, Mgr. Petra 
Klímová, František Kováč, Zdeňka 
Recmanová, Jana Valová a Františka 

Vašinová. První, stříbrný stupeň získali: 
Jindřich Červenka, Mgr. Daniel Kaiser, 
Jiří Perkner a Vlasta Vasková.
Byla ale udělena i naše vyznamenání 
a ocenění. Jiří Vostřel získal nejvyšší 
vyznamenání Pionýra „Křišťálovou 
vlaštovku“ a Pavla Pochylá byla oceně-
na „Za pionýrský čin“ – a je nutno do-
dat, že její čin byl především naprosto 
nedocenitelný, byla totiž vyznamenána 
za záchranu lidského života.
Oceňování bylo uzavřeno předáním 
mnoha zvláštních grafických listů vy-
tvořených k dvacátému výročí obno-
vení Pionýra, které byly poděkováním 
řadě osobností ze sdružení i mimo něj, 
za jejich práci a podporu.

Jakub

Pionýři v Senátu

foto: Jiří Jirsa
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Lepší pozdě,
nežli později 
Na zpoždění tohoto čísla jsme upozorňovali předem, proto se snad nikdo 
nehněvá, přesto můžu úvodníku využít, abych se za něj za celou redakci 
omluvil. Konec ledna byl bohatý na události, většinou související s dva-
cátým výročím obnovení činnosti Pionýra, které jsme chtěli zahrnout 
ještě do únorového vydání. Šlo o tradiční lednové akce – koncert Děti 
dětem a Ledovou Prahu i mimořádné události, jako bylo zahájení putovní 
výstavy „Pionýr“.
Když v březnu konečně přijde jaro, kdo by měl náladu číst si o lednových 
akcích, že ano. Nicméně například zprávy od účastníků Ledové Prahy 
stejně vyjdou až v březnu, protože na ně jsme již s tímto číslem čekat 
nemohli, jinak by se mohlo nenápadně přehoupnout do března…
I když lednový kolotoč oslav dvacátých narozenin obnoveného Pionýra 
je už za námi, určitě se k tomuto výročí ještě budeme vracet v dalších 
vydáních Mozaiky.

Jakub

Kalendárium 2010
nabídkový plán akcí a soutěží

Květen 2010

20. – 23. 5. Bambiriáda celá ČR ČRDM

Červenec 2010

25. 7. – 6. 8. Mezinárodní tábor ČR, Rakousko Pionýr, 
Kinderfreunde

Listopad 2010

27. 11. Výroční zasedání 
Pionýra Praha Pionýr

Nabídka vzdělávacích akcí PVC (výběr)

Hlavní vedoucí dětských táborů

12. – 14. 3. Brno Jihomoravské PVC 

9. – 11. 4. Chomutov Ústecké PVC

17. – 18. 4. Ostrava Moravskoslezské PVC

23. – 25. 4. Kroměříž Zlínské PVC

17. – 19. 9. Bělice u Kaliště PVC kraje Vysočina

Kvalifikace oddílového vedoucího

26. – 28. 2., 
19. – 21. 3. Chomutov Ústecké PVC

26. – 28. 3. Mrtník Středočeské PVC

23. – 25. 4. Skavsko Zlínské PVC

Zdravotník zotavovací akce

12. – 14. 2., 
19. – 21. 3. Praha Pražské PVC

13. – 14. 3., 
20. – 21. 3., 
17. – 18. 4. 

Kladno Středočeské PVC

9. – 11. 4., 
18. – 20. 4. Brno Jihomoravské PVC

14. – 16. 5., 
4. – 6. 6. Litoměřice Ústecké PVC

2. – 11. 10. České Budějovice Jihočeské PVC
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Záměr vytvořit k 20. výročí obnovení 
samostatné činnosti Pionýra putovní 
výstavu, která bude přibližovat minulost 
i současnost Pionýra, se objevil už na za-
sedání ČRP v dubnu 2008. I když od zá-
měru k jeho naplnění vede cesta často 
trnitá, výstavu se nakonec podařilo 

stvořit. Nebylo to úplně jednoduché, 
protože se mísilo mnoho různých pojetí 
a nápadů, jež jedna výstava nemohla 
všechny pojmout. Ale podařilo se a vý-
stava je připravena vyrazit na cestu. 
Vlastně na ni už vyrazila, protože v pá-
tek 29. ledna v letohrádku Portheimka 

v Praze byla slavnostně zahájena. 
A přestože slavnostní zahájení zní 
jako honosná formalita, vůbec to tak 
nebylo. Přišla totiž spousta dětí, které 
měly připraven prostor i pro různé hry 
a hemžily se všude kolem. Výstava byla 
totiž v průběhu víkendu po zahájení 
také součástí nabídky Ledové Prahy.
I média věnovala naší výstavě svou 
pozornost. Nejen že dorazil „míst-
ní“ štáb televize Prahy 5, ale natočit 
reportáž přijela i Česká televize, což 
opravdu není zcela běžné.
Protože výstava je putovní, čeká ji 
ještě řada zastávek a jistě i spousta 
návštěvníků. Přehled míst a časů, 
kde bude možné ji shlédnout, se brzy 
objeví na internetových stránkách  
www.pionyr.cz.

Jakub

Výstava Pionýr zaujala i televizi

foto: Jiří Jirsa



Pláč nad skutečností, že nám noviny, rozhlas či televize 
věnují málo pozornosti, je neřídkým jevem, stýskání, 
že když se o něčem píše, tak jen o průšvizích, a jiné po-
dobné nářky všichni známe a nezřídka je také i produ-
kujeme. Uplynulý měsíc byl však v některých ohledech 
vpravdě výjimečný.
Patrně náhodně vše odstartovala TV NOVA ve svém se-
riálu ULICE, kdy v jedné z epizod nepřehlédnutelná po-
stava seriálu konstatovala, že … pionýři již neexistují … 
Následovalo vzepětí a ruch („stížností“ či hořekování), 

který svým způsobem vyvrcholil v posledním týdnu ledna – kde shodou okolností 
vrcholilo informování o výročí obnovy (váže se k 20. lednu), respektive k tradič-
ním akcím: 10. ročník akce Ledová Praha a 13. ročník koncertu Děti dětem.
Je dobré se na vlastní oči přesvědčit o práci s informacemi, které předvedou 
novináři – když obdrží stejné podklady, příklady mohou být v reportážích ČT, 
respektive na regionální TVP5 (odkazy jsou k dispozici na adrese servis.pionyr.cz) 
i v dalších médiích. Aby se nám sem vše vešlo, uvádíme jen úryvky.

Pionýr slaví dvacáté výročí 
obnovení své činnosti
Dvacet let od obnovení své činnosti slaví 
občanské sdružení Pionýr. Jednou z oslav 

bude také výstava v pražském letohrádku Portheimka. Podle Jakuba Kořínka 
bude hlavně o historii a současnosti této organizace.
„Ta výstava tam bude až do středy. Na ní se mohou návštěvníci seznámit 
s minulostí a současností Pionýra. S naší současnou činností, náplní. Je to 
zkrátka průřez Pionýrem,“ přiblížil Kořínek.
Pionýr se podle Kořínka od pádu komunismu příliš nezměnil, odmítá být ale 
spojený s jakoukoliv ideologií.

Květa Moravcová

Obrozený Pionýr vyznamenal své věrné. Slaví 20 let
Mládežnická organizace Pionýr slaví jubileum, dvacet let své novodobé 
existence. Na půdě Senátu čelní představitelé Pionýra předali medaile těm 
nejzaslouženějším ze svých řad.  
…
Pionýrská organizace s několika pauzami a obměnami funguje už téměř še-
desát let. Na jeho začátku měl „reagovat na přirozené dětské potřeby sdru-
žování a spolupodílu na správě svých věcí,“ píše se na stránkách nynějšího 
Pionýru. Šlo však o jakousi komunistickou přípravku. Oddíl totiž podléhal 
přímému řízení KSČ a měl ideologicky působit na mládež a prosazovat poli-
tiku vládnoucí strany. V roce 1970 pak jen změnil název na Socialistický svaz 
mládeže (SSM), který fungoval až do listopadu 1989.
Nynější hnutí vzniklo v lednu 1990. Hlásá, že je nezávislé a není spojeno 
s žádným politickým uskupením. Pionýr je hned po Junákovi druhým největ-
ším sdružením tohoto typu. Má téměř 20 tisíc členů. 

Ondřej Pořízek
uveřejněno na www.tyden.cz

Pionýr slaví 20 let obnovené čin-
nosti. Bude výstava
Pionýr slaví dvacet 
let obnovené 
činnosti. O své his-
torii i současnosti, 
připravil proto výstavu, která bude otevřena 
29. ledna v pražském Letohrádku Portheimka. 
Poté bude putovat po celé republice, informo-
val Jakub Kořínek z Pionýra.
„Protože hry, soutěže a tvořivé aktivity jsou 
základním prvkem naší činnosti, budou i tuto 
výstavu doprovázet různé doprovodné progra-
my,“ slibují organizátoři. Mnoho lidí prý vnímá 
toto hnutí stále jako „jakýsi relikt minulosti“. 
Výstava je má přesvědčit, že Pionýr nabízí 
smysluplné trávení volného času tisícům dětí.
…
Pionýrská organizace sdružující děti do pat-
nácti let se v Česku datuje od roku 1949. 
Tehdy vznikl sloučením čtyř spolků pracujících 
s dětmi Československý svaz mládeže. Podléhal 
přímému řízení komunistické strany, ideolo-
gicky působil na mládež a prosazoval politiku 
vládnoucí strany. V roce 1970 pak jen změnil 
název na Socialistický svaz mládeže (SSM), 
který fungoval až do listopadu 1989.
Dnešní občanské sdružení dětí a mládeže 
Pionýr existuje od roku 1990. Převzalo po-
dobný název a právní nástupnictví jako SSM, 
je ale vystavěno na zcela jiných základech. Je 
nezávislé, není spojeno s žádným politickým 
uskupením a hlásí se k zásadám mezinárodní 
Úmluvy o právech dítěte. Sdružuje téměř 20 
tisíc členů, a je tak po Junákovi v ČR druhým 
největším sdružením tohoto typu.

ČTK
uveřejněno na www.tyden.cz

5média

Československo bylo první zemí na evropském 
kontinentě, která zahájila pravidelné rozhlasové 

vysílání, a to 18. 5. 1923 ze skautského stanu 
ve Kbelích. 

cyanmagentayellowblack

Pionýra a média 
Media a Pionýra, Pionýr v hromadných sdělova-
cích prostředcích – téma věčné a vděčné, občas 
spíše nevděčné. Nezřídka o problematice pre-
zentace Pionýra hodně mluvíme, občas pouze 
mluvíme… Takže když nás vědomě či nevědomě 

v lednu 2010 (když si připomínáme 20. výročí 
obnovení samostatného Pionýra) média pohřbí 
nebo naopak po dlouhé době zpracují reportáž, 
vyvolá to – otázky reakce, vzruch…



6 čtenářské náměty

Milá redakce Mozaiky,
mám pro vás námět, jak si ulehčit 
práci. Při dnešních technických vymo-
ženostech by to neměl být problém. 
Co takhle na internetu otevřít fotoga-
lerii, kam bychom mohli ukládat své 
podařené fotografie, u kterých stojíme 
o zveřejnění například v Mozaice, 
ve výroční zprávě, na plakátech a pro-
pagačních materiálech sdružení apod. 
Stačil by jednoduchý formulář, kde by 
se vyplnily základní údaje o fotografovi 
(jméno, kontakt, souhlas s bezplatným 
zveřejněním) a fotce (popisek, zařazení 
do kategorií pro snadnější vyhledá-
vání). Takový archiv by byl užitečný 
jistě nejen vám, ale i řadě vedoucích 
na skupinách, kteří také tvoří časopisy, 
výroční zprávy a propagační materi-
ály a ne vždy najdou vhodnou fotku 
ve vlastních zdrojích.

S pozdravem Jana Krotilová,  
Pionýrská skupina Chomutov

Téma: „Kdy zanikne Pionýr?“ – 
Sci-fi, nebo budoucnost?
Pozor! Neděste se! Ještě to není 
tak horké, ale dle našeho názoru to 
pomalu začíná být teplé. Naše 1. PTS 
Táborník Mladá Boleslav a její vedení 
se dlouhodobě zabývá otázkou růstu 
členské základny v organizaci Pionýr. 
Od vzniku skupiny v r. 1992 členská 
základna PS vždy stoupala (mimo 
roku 2009, ale to mělo jiné příči-
ny). Pionýrská skupina se zaměřuje 
na sport, techniku, turistiku – táboření 
a kulturu. Najdete zde 3 oddíly, 35 klu-
bů a 50 samostatných družin. Celkem 
má PS 400 členů. Zvyšování členské 
základny není problém, v klubech 
máme cca 600 lidí, které můžeme 
registrovat. Ale proč? 
Naše handrkování o členské základně 
a řešení ubývajících členů organiza-
ce nás dovedla do určitého rozporu 
s SKRP, který jsme řešili žádostí o pří-
mou registraci na ústředí. Rozhodnutí 
ČRP padlo a bylo správné, ale jed-
nání ČRP o nás bez nás, nás trochu 
překvapilo. To už tady kdysi bylo. 
Pozvání typu: „My Vás tam sice 
nepotřebujeme, protože rozhodnutí 
je předem známé, ale jestli chcete, 
přijeďte…“. 
Nejde však o naši žádost. Znovu podo-
týkám, že ČRP rozhodla správně a dle 
statutu ani jinak rozhodnout nemohla. 
Jde o členskou základnu našeho sdru-
žení, která stále klesá a klesá. A z na-
šeho pohledu je to většině lidí asi 
jedno. Osobně mě překvapil rozhovor 
s jedním předsedou krajské organizace 
Pionýra, který mi vysvětlil, že klesající 
členská základna není problém ČRP, 
že to není problém ani kraje a mají si 
s tím poradit PS a vedoucí PS. Docela 
by mě zajímalo, koho kraje a ČRP bu-
dou vést, až členská základna nebude. 
Naše PS se v uplynulém období snažila 
rozjet asociace oddílů se stejným za-
měřením florbal, air-soft, modeláři. Pro 
nás práce navíc, ale chceme ji dělat. 

Odezva:
florbal: 0 J  (Kdysi jsme dělali RF 
ve florbalu, od té doby se nám 
oddíly vytratily a někam přešly – 
např. k Sokolu).
modeláři: 0 J  (Pionýr býval v tech-
nických činnostech s dětmi na čele 
dění – kde je dnes?)

air-soft: 3 J  (air-soft se dnes obrov-
sky spontánně rozvíjí, interneto-
vých stránek družstev je spousta, 
většina nemá zázemí a přivítala by 
pomoc…) 

Buď tyto oddíly v organizaci Pionýr 
zanikly, nebo nám vázne komunikace. 
A zde je nutné vrátit se na začátek. 
Pokud bude klesat členská základna 
jako doposud, dožiji se pravděpodobně 
ještě posledního Výročního zasedání 
Pionýra. A to já opravdu nechci.

S pozdravem všem členům ČRP, 
KRP, vedoucím PS a všem pionýrům 
k zamyšlení.

Tomáš Suchý  
a 1. PTS Táborník Mladá Boleslav

Poštovní holubi se vracejí
To je samozřejmě jen malý žertík, holubi nám sice občas na ústředí pobíhají po parapetu, ale poštu dávno 
nenosí. Zato do e-mailové schránky nám poslední dobou přišlo několik názorů a námětů od čtenářů. 
V lednovém čísle jste je našli na stranách 5 a 15. Tentokrát se vejdou všechny na tuto stranu. Dokonce 
i zimní ilustrace je od čtenářů – obě varianty zimního pionýrského psa nám poslal Juráš z PS Šenov. Děkujeme 
za všechny příspěvky a doufáme, že budou přibývat další – stačí napsat na adresu mozaika@pionyr.cz.

red



Prosincové (12. 12. 2009) jednání 
Výkonného výboru České rady Pionýra 
bylo svým způsobem trochu vánoč-
ní. Dostal totiž dáreček, přesněji tři 
dárečky – Janu Janečkovou, Kateřinu 
Součkovou a Jakuba Trnčáka, kteří jsou 
od listopadového jednání ČRP členy 
a tentokrát se poprvé přímo zapojili, 
i když se nemohli zúčastnit všichni.
Jednání bylo jednodenní a probíhalo 
v Praze. Po obvyklých nezbytnostech 
jsme se pustili do nabitého programu. 
V úvodu zazněly informace z různých 
jednání uvnitř i vně sdružení a z práce 
sekcí ČRP. Sekce zvaná OEM (Ošatka 
elektronických médií) informovala 
o pokroku v přípravě nového elek-
tronického registračního systému 
(RISP), Ošatka vnějších vztahů či spíše 
její zahraniční „podsekce“ seznámi-
la VV především s vývojem příprav 

Mezinárodního tábora 2010. 
Poměrně velká pozornost byla věno-
vána (poznámka: stejně jako později 
na jednání ČRP v lednu – podrobněji 
v příštím čísle) dění v Moravskoslezské 
KOP, kde došlo v listopadu k odvolání 
předsedy KOP a následné předávání 
funkcí probíhalo a stále ještě pro-
bíhá komplikovaně. Výkonný výbor 
byl seznámen s některými důležitými 
termíny a přijatými opatřeními. 
S koncem roku bylo také velmi ak-
tuální téma zákonů 111 a 227/2009 
Sb., z nichž vyplývá řada úkolů, které 
se významně promítnou do registrace 
na rok 2010 (podrobnější informa-
ce byly například ve dvou minulých 
číslech Mozaiky). VV potvrdil pokyn 
předsedy Pionýra, který se zabýval 
zcela praktickým naplněním těchto 
nových zákonů.

Největší prostor byl zřejmě věnován 
tématu „oslav“ dvacátého výročí ob-
novení činnosti Pionýra. Debatovali 
jsme o tom, jak promítnout výročí 
do tradičních aktivit, i jaké mimořád-
né akce nás čekají. Vymýšleli jsme, 
jakou formu by mohla mít ocenění 
k tomuto významnému výročí, jaké 
prezentační předměty by měly být 
vyrobeny, jak „dvacítku“ promítnout 
do již existujících materiálů a v nepo-
slední řadě, jak to všechno stihnout, 
když některé nápady jako obvykle 
přicházejí na poslední chvíli.
Ještě důležitější než debata o podo-
bě ocenění ale byla rozprava o tom, 
koho z mnoha lidí, kteří jakkoli při-
spěli Pionýru a jeho činnosti, vlastně 
ocenit a koho kam pozvat.

Jakub
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Předvánoční výkoňák

Krátkodobé priority
materiál schválený Valným shromážděním ČRDM 5. 11. 2009.
Zákonné normy a právní prostředí. 
Občanský zákoník, Zákon o veřejně 
prospěšných organizacích, „Zákon 
o dobrovolnictví“, právní subjekti-
vita sdružení a jejich organizačních 
jednotek.

Vyhodnocení strategie ČRDM a přípra-
va strategie pro léta 2011 – ?

Prosazení nové výzvy v operačním 
programu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost, která by byla použitelná 
pro financování co nejširšího spektra 
aktivit členských sdružení.

Klíče pro život, partnerství na větvi 
„Uznávání neformálního vzdělávání“, 
spolupráce na zadání VŘ, propagace 
výstupů.

Spolupráce s MŠMT na rozvoji 
Koncepce státní politiky pro oblast 
dětí a mládeže na období 2007 – 2013.

Projekt strukturovaného dialogu. Systém 
aktivit s cílem získat reprezentativní 
názory mladých lidí. Přenášení a šíření 
těchto názorů. Rozvoj e-participace.

Evropské fórum mládeže, vstup 
a posilování spolupráce.

Zahraniční spolupráce, Korea, Izrael, 
Německo, Slovensko.

Nás se to týká, prevence sexuálního 
zneužívání, pokračování ve vydávání 
metodik, komunikace s médii, spo-
lupráce s Magistrátem hl. m. Prahy 
na konferenci k tomuto tématu.

Bambiriáda, zvýšení počtu zahranič-
ních partnerů, posun formátu akce.

Bambibod, postupná přestavba data-
báze na modulární systém s efektivním 
vyhledáváním, propojený s Adamem 
a stránkami projektu strukturovaného 
dialogu.

Archa, Adam, profilace na cílovou sku-
pinu, práce na designu.

Akreditace ČRDM v systému EVS, vysí-
lání a přijímání dobrovolníků, možnost 
zapojení i členských sdružení.

Termíny důležité pro VII. výroční zasedání Pionýra
Dne 27. listopadu 2010 bude v Praze jednat nejvyšší orgán našeho sdružení – Výroční zasedání Pionýra. S přípravou takto 
obsáhlého jednání souvisí řada termínů, které je dobré mít na paměti. Proto vám je budeme průběžně připomínat:

Do 27. 7. 2010 je možno zasílat návrhy na změny ve Statutu a Programu Pionýra a Řádu pro přípravu VZP.
Do 27. 9. 2010 PS (PC, KOP) dodají na Ústředí Pionýra své delegáty na jednání VZP.
Do 2. 10. 2010 je možno zasílat alternativní návrhy k již navrženým změnám Statutu a Programu Pionýra a Řádu pro pří-
pravu VZP.
Do 2. 10. 2010 je možno zasílat návrhy k dalším otázkám činnosti sdružení.
Do 30. 10. 2010 je nutno rozeslat nahlášeným delegátům materiály pro jednání VZP.
Do 17. 11. 2010 je možno na Ústředí zaslat informaci o náhradních delegátech PS (PC, KOP), poté se náhradník ohlašuje 
již přímo mandátové komisi na jednání.

red
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Na tržišti, ať chcete či nechcete,
leckdy něco užitečného najdete!

Příroda občas překvapí, 
a lidé se pak diví, co se to zase děje. Začátek letošního 
roku to opět dokázal. Celá Evropa pod sněhem! Jako by 
nastala doba ledová! Byla to ovšem kalamita jako hrom, 
kam se člověk podíval. Radost přinesla asi jen dětem, které 
vyrazily na sníh se vším, na čem se dalo sáňkovat a klouzat.

Čím překvapíme my?
Myslím tím Pionýra! Řeknete si – divná otázka! Co my 
s tím? Vedoucí, instruktoři i děti, zkrátka – pionýři. Řekl 
bych, že takové situace, jaká v lednu nastala, měly by i nás 
přimět k mimořádným aktivitám. Říkáme si přece, že pi-
onýr je kamarádský, pracovitý, pomáhá ostatním, chrání 
přírodu a život na Zemi. Měli bychom tyhle naše ideály 
uplatnit v praxi i při takovýchto situacích.
Jak? Začněte třeba ve svém bydlišti. Kdo uklidí chodníky, 
pomůže s nákupem starým lidem a donese jim uhlí ze skle-
pa, vynese odpadky, kdo doprovodí malé děti do školy? Kdo 

Robin a Páťa – „Trochu historie”

se postará o krmení pro ptáčky a zvířátka? Kdo sklepe sníh 
z přetížených větví? Kdo? Odpovězte si sami.
Dalo by se toho vyjmenovat ještě hodně, jak a kde mů-
žete pomoci. Nejlépe to ovšem víte vy, tam, kde žijete. 
Nabídněte svoji pomoc třeba obecnímu úřadu nebo 
městskému úřadu, škole, jeslím, školkám, domovům 
důchodců… Tak občané nejlépe poznají, kdo jsou pionýři!

V. T.

Slavit či neslavit?
Otázkou není míněno (ne)slavení jmenin, narozenin, či 
nějaké události a výročí. Jde o tu dvacítku let našeho 
Pionýra. Dnešní kluci a děvčata, které máme v oddílu, 
většinou neví nic nebo jen málo o tom, jak naše sdružení 
v roce 1990 vznikalo, a kdo i proč je nějací lidé zakládali.
Vždyť mnozí z nás, kteří dnes oddíly a skupiny vedeme, 
jsme tenkrát sami byli v jejich věku. A nejspíš nám nejvíc 
záleželo na tom, jestli dál budeme „mít Pionýra“ a bude-
me se scházet na oddílovkách, chodit na výlety a výpravy, 
jezdit na tábory, zda nám zůstane naše klubovna, zda 
nepřijdeme o kamarády…
Nevím, kolik je oddílů, které existují celých těch dvacet 
(a možná i více) let. Myslím si však, že je príma, že Pionýr 
je a žije! A že se o tom dovídá i více a více lidí kolem nás.
Myslím, že za to stojí probrat se nejen vzpomínkami, ale 
i fotografiemi, zápisky, kronikami...  Že bychom pionýrům 
měli dát šanci, aby se s tím vším seznámili, aby vypátrali 
a navštívili své předchůdce, aby se s nimi – nebo i sami 
na základě jejich vzpomínek, prošli oblíbenými místy 
jejich výprav a táborů. 
Říká se, že bez minulosti by nebyla ani přítomnost, nebo 
že dům se vždycky staví od základů. Tak to zkusíme 
i u nás, Plameňáků. A co vy? Zimní měsíce jsou jako děla-
né pro historické bádání a poznávání. Souhlasíte?

Oddílák Boubín

Kreslí: J. FilípeK - Yeep

píse: V. Toman - Hadziˇ ˇ

Odedávna byla tržiště místem, kde se nejen nabízelo a kupova-
lo, smlouvalo a domlouvalo, ale lidé se tady dozvídali novinky. 
Tržiště i dnes na mnoha místech zůstávají a trhy se stále konají. 
Popularitu opět získávají i tzv. bleší trhy, kde je nabídka opravdu 
více než pestrá a jeden se až diví, co se tady nabízí – a kupuje!
Tržiště v Mozaice možná není tak populární a málokdy 

se dovíme, zda a jak se tady „nakupuje“. A ještě méně sem 
„někdo přijde“, aby nabídl ostatním něco ze svých přebytků či 
zásob. Právě zimní čas vás může podnítit, abyste se porozhléd-
li a popřemýšleli, s čím na naše tržiště přijít. Poplatky se tady 
za prodejní místo a povolení neplatí!

Hadži (scifiveta@quick.cz)
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Na tržišti, ať chcete či nechcete,
leckdy něco užitečného najdete!

Zahrajte si 
zhášení světel
Při oddílovce nebo družinovce 
se hodí i na pár minut vyběhnout 
ven a zahrát si nějakou jednodu-
chou hru. Tady ji máte!
Na volné ploše (hřišti, loučce apod.) 
si vyznačte území, které rozdělíte 
na dvě stejně velké části. Rovněž 
hráči se rozdělí na dvě poloviny. 
Každá skupina si na svém území 

rozmístí pět zapálených svíček. 
Hodí se spíše větší a delší, které 
navíc upevníte do hromádek sněhu 
(nebo i jinak). Ovšem pozor! V blíz-
kosti nesmí být nic, co by se mohlo 
od svíčky zapálit! 
Na povel vedoucího mají družstva 
za úkol během 5 minut pomocí 
sněhových koulí zhasit co nejví-
ce svíček na poli soupeře. Nesmí 
se však přiblížit méně jak dva metry 
k dělicí čáře obou území! Hází tedy 

jen ze své části pole.
Vítězí to družstvo, které v daném 
limitu (nebo rychleji) zhasí všechny 
svíčky na poli soupeře. Nebo nao-
pak mu po vypršení limitu zůstane 
nejvíce hořících svíček.
Hru si upravte podle zvoleného te-
rénu. Můžete například házet i přes 
sněhovou bariéru, která vznikla při 
odklízení sněhu, zvýšit počet sví-
ček, určit jejich rozmístění atp.

Podle Kudy z nudy (SPJF)

Malé fígle elektrické 
Mezi vánočními dárky se stále více objevují hračky elektric-
ké a elektronické, napájené ponejvíce tužkovými bateriemi. 
Baterií je více druhů. Kromě klasické tužkové (AA) je to 
mikrotužková (AAA), nebo naopak monočlánek (zvaný 
též „buřt“) a plochá baterie. V mobilech se zase používají 
nabíjecí „placaté“ akumulátorové baterie. Zato do hodinek 
a jiných spotřebičů se používají ploché „knoflíkové“ baterie. 
Nebude proto na škodu připomenout si některé zásady 
používání baterií. Může to být i dobrý námět pro družinov-
ku, kde si malé elektrické fígle ověříte, a třeba se i něco 
naučíte. 
Většina baterií dává 
napětí 1,5 voltu (V), což 
vždycky nestačí. Proto 
se baterie řadí za sebou 
a napětí se sčítá (zvy-
šuje): 1,5 V + 1,5 V = 3 
V. Každá další připojená 
„tužkovka“ napětí zvy-
šuje o 1,5 V (4,5 – 6 V). 
Abyste baterie do spotře-
biče správně vložili, bývá 
jejich uložení naznačeno 
symbolem-obrázkem 
nebo znaménky + a –. 
Tato znaménka bývají 
i na bateriích, kde je uve-
deno i napětí. 
Jsou však spotřebiče, 
kde potřebujeme zvýšit 
proud (nikoli napětí!), 
a proto baterie zapojuje-
me vedle sebe. To se na-
příklad hodí pro pohon 
elektromotorků. 
Co se „výdrže“ týče, pak 
většina baterií je schopna 

„pracovat“ (podle 
druhu spotřebiče) 
ještě při napětí 1,2-
1,3 V. Jak asi víte, 
napětí podle spo-
třeby klesá („ujídáte 
elektřinu“). 
A je tu ještě jeden 
problém. Máte-li 
ve spotřebiči více 
monočlánků, pak 
se u každého může 
elektřina „ujídat“ 
různě. Je to dáno 
stářím, výrobou 
i používáním. 
Vyměňujte je proto 
vždy všechny najed-
nou a pokud možno 
za stejný typ.  

Fígle magnetické 
Kdekdo zná malé magnety, kterými se upevňují například 
papíry na nástěnkách a různých tabulích. Málokdo ovšem 
ví, že si takovým magnetem zmagnetujete hrot šroubová-
ku a přidržíte si tak šroubek, nebo jej vytáhnete zapadlý 
ze štěrbiny. I rozsypané špendlíky, hřebíčky či jehly se dají 
posbírat magnetem nebo zmagnetovaným šroubovákem. 
Stačí, když konec šroubováku několikrát „potřete“ magne-
tem. Přezkoušením pak zjistíte, jak je zmagnetování silné. 
Pokud spojíte několik magnetů k sobě, zvětšíte i výslednou 
sílu.
A ještě rada navíc: Zamyslete se občas nad tím, co vyha-
zujete, zda to přece jen někdy nebudete potřebovat, nebo 
zda věc neobsahuje součástky, které se dají jinak použít (viz 
třeba feritové magnety). Mít doma takový šuplík na nezbyt-
né zbytečnosti se přece hodí!

Technikus
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Poslední lednová sobota patřila i letos 
v Kongresovém centru Praha dětem. 
Tedy přesněji již třináctému ročníku 
koncertu Děti dětem. Z třináctky si 
ale hlavu nikdo nedělal, na pódiu totiž 
byla mnohem důležitější dvacítka 
na velikém narozeninovém dortu, který 
symbolizoval dvacáté narozeniny obno-
veného Pionýra. A jak na pódium při-
cházeli hosté a vystupující, postupně 
na dortu rozsvěcovali žárovky, až jich 
na něm nakonec zářilo dvacet.
Hlavní ale na pódiu nebyl dort, ale 
jako obvykle úžasná vystoupení ma-
lých i větších účastníků Pionýrského 
Sedmikvítku. Moderní tanec se střídal 
s folklórem, rocková hudba s folkovou 
a hlediště tradičně zaplněné více než 
tisícovkou dětí se bavilo od začátku 
do konce.

Důležitou a slavnostní součástí 
programu bylo každoroční předává-
ní Putovních pohárů předsedy vlády 
České republiky za dlouhodobý přínos 
pro rozvoj práce s dětmi v oblas-
ti kultury. Pro rok 2010 jej z rukou 
Ing. Jany Vohralíkové z Úřadu vlády ČR 
získali: Vivajump Dubí (tance), soubor 
Okřešánek (folklórní tance), Televizní 
studio Country při Pionýrské skupině 
Netopýr (film, foto, video), Pionýrská 
skupina Jevišovice (výtvarná a ruko-
dělná činnost) a Centrum volného času 
v Mostě (Dětská Porta).

Celým večerem provázela s lehkostí 
a vtipem Šárka Kubelková, která na kon-
cert určený dětem skvěle zapadla, jedno 
dítě měla totiž stále u sebe – nepřehléd-
nutelně se jí rýsovalo pod šaty.

13. koncert Děti dětem 
žádná pohroma nepostihla

Jakub
foto: Jana Krotilová, Jiří Jirsa

Na koncertu vystoupili dva profesi-
onální hosté – Heidi Janků a Zbyněk 
Drda. Oběma jsme položili dvě 
jednoduché otázky: Jaké jsou vaše 
dojmy z koncertu a co byste chtěli 
vzkázat publiku?

Heidi Janků
Já jsem se vrátila do svých mladých 
let, protože já jsem v tomhle sále 
dostala nominaci na intertalent, 
který jsme potom vyhrála, takže 
já jsem byla plná očekávání, ale 
všechna očekávání to překonalo, 
protože ty děti byly úžasné.
Dětem bych chtěla vzkázat, aby 
měly pořád tak dobrou náladu, 
jakou měly tady, aby je nezlomily 
třeba špatný známky nebo první 
neúspěchy v těch jejich kroužcích, 
protože co tě nezabije, to tě posílí. 
I neúspěchy jsou důležité k tomu, 
aby potom něco dokázaly.

Zbyněk Drda
Jelikož je to Děti dětem, tak je to 
úžasný. Zpívat pro děti je vždycky 
nejlepší, jsou nejvděčnější publi-
kum, takový nepopsaný papír, baví 
je všechno, křičí, jsou tam emoce. 
Zpívat pro děti mě vždycky baví 
a dneska ta atmosféra byla úplně 
úžasná.
Věřím, že tu je hrozně moc potenci-
álních zpěváků, tanečníků a tak dále. 
Těm chci vzkázat, ať se snaží. Nikdy 
nic není marný, a pokud tam ten 
talent je a pokud je to baví, tak je to 
to nejlepší. Věnovat se tomu, a jestli 
to sklidí ovoce nebo ne, to je, myslím 
si, jedno. Když to člověk dělá s chutí 
a miluje svoje řemeslo, tak mu to 
osobně hrozně moc pomůže.



Poděkování
Koncert Děti dětem je každoroč-
ně i příležitostí k ocenění našich 
dobrovolníků a poděkování za jejich 
práci ve prospěch dětí a mládeže. 
I letos se vyznamenání sešla pěkná 
řádka. Začátek této slavnostní 
chvilky bohužel nebyl veselý, pro-
tože první přišly na řadu Křišťálové 
vlaštovky udělené in memoriam. 
I těm, kteří již s námi nejsou je ale 
třeba vyjádřit uznání, zaslouží-li 
si ho.
Ostatních vyznamenání bylo na-
štěstí mnohem více. Byly předány 
například Lipové listy, Stužky hr-
dosti i méně obvyklá ocenění, jako 
je Domovník roku.

red
foto: Jiří Jirsa
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Vánoční Pstruží
Tak jako každý advent jsme se i letos vydali na naši základnu 
ve Pstruží, abychom oslavili Vánoce v kruhu přátel, nasáli něco 
z předvánoční atmosféry a aktivně si odpočinuli. Akce probíhala 
od 18. do 20. prosince. V pátek odpoledne jsme se tradičně vydali 
oslavit naše vlastní „Pio-vánoce“. Již na nádraží se nás sešla pěkná 
skupinka. Cesta proběhla bez větších problémů a každý z nás si 
užíval krásně zasněžené Beskydy.
Po příchodu na základnu jsme začali s programem. Zkusili jsme si 
pár nových týmových her a napínavou bojovku. Posléze se odváž-
nější z nás pustili do strojení stromečku. Na druhý den přijel i zby-
tek opozdilců. V kuchyni bylo spousta práce a mladší z nás bohatě 
využili sněhové nadílky venku. Později odpoledne jsme se vydali 
vystrojit nadílku zvířátkům v lese. Pořádně červení od mrazu jsme 
se vrátili tak akorát na večeři. Ta proběhla v atmosféře vánočních 
zvyků a koled. Jakmile zmizely z talířů i poslední drobečky a byly 
rozbaleny všechny dárky, někteří z nás se vrhli na deskové hry, 
jiní si popovídali s přáteli, které dlouho neviděli. A naše omladina 
se s nadšením vydala natáčet svůj první filmový počin. Užili jsme si 
při tom spoustu zábavy. Za rok opět ve Pstruží, ahoj!

Jakub Ludka, PS Kopřivnice

Tradičně na Javorníku
Naše další tradiční akce letos připadla na poslední prosincovou 
neděli a v hojném počtu 28 lidí jsme se vydali vstříc vrcholu. Vyšli 
jsme od vlaku v jedné velké skupině a takto pohromadě jsme 
dosáhli vrcholu kopce. Po občerstvení a odpočinku na chatě jsme 
stihli natočit i novoroční přání a vydali se zpátky dolů. Část výpravy 
si dala závod a kopec dolů seběhla. Zbytek šel pěkně v klidu, ale 
ani to nepomohlo a naše milovaná skupinová vedoucí Boženka si 
po uklouznutí zlomila kotník.
Někteří z nás si naostro vyzkoušeli vědomosti, které se naučili 
na kurzech první pomoci, a po příjezdu RZS jsme se vydali dolů. 
Po zbytek cesty se již nikomu nic nestalo a po únavné cestě vlakem 
jsme se rozešli domů.

Kamila Šumšalová, PS Kopřivnice

Kopřivnice

Vánoční šou
Ve dnech 11. - 13. 12. se kladenští pionýři přesunu-
li na základnu v Libušíně, kde se konal již tradiční 
Vánoční víkend, který byl letos ve znamení filmo-
vých postav a hvězd showbyznysu. Mohli jsme zde 
potkat Karla Gotta, Pipi dlouhou punčochu, Jiřího 
Paroubka, Sandy z Pomády nebo Šebestovou. V pá-
tek jsme odstartovali drobnými kolektivními hrami. 
V sobotu dorazili poslední opozdilci. Nejprve jsme 
museli najít papír s úkoly, které nám měly dopo-
moci k nalezení „zjevného“ pergamenu. Poté jsme 
si vyzkoušeli, jak dobře známe hlášky z různých 
českých i zahraničních filmů. Po obědě následovala 
úkolová stezka, která byla zakončena hledáním 
pokladu. Ozdobili jsme si stromeček a vyzkoušeli 
znalosti o Vánocích. Děti předvedly nacvičené 
reklamy a vše vrcholilo svátečním večerem. Všichni 
se proměnili v hvězdy a usedli ke slavnostní ve-
čeři. Po večeři jsme si rozdali dárečky, které nám 
tu nechal Ježíšek, a šli koukat na film s vánoční 
tématikou. Znaveni po celém dnu jsme odpadali 
do spacáků a byli rádi, že je den u konce. V neděli 
dopoledne jsme se šli podívat na místní koníky, 
uklidili na základně a vyrazili směr Kladno.

PS Veteráni, Kladno

Vítali jsme s postiženými dětmi nový rok
Třetí lednový čtvrtek patřil již tradičně překrásně zrekonstruovaný 
a hlavně bezbariérový sál boskovického zámeckého skleníku hen-
dikepovaným dětem. Pionýrská skupina Boskovice pořádala devátý 
ročník Vítání nového roku. Stejně jako v minulých letech přijela 
více než stovka dětí ze stacionářů a dětských domovů z Boskovic 
a Hodonína u Kunštátu, speciálních škol z Letovic a Blanska, zná-
mých ústavů sociální péče Klokánek, Kociánka či Nojmánek Brno 
a mnoho dalších. 
V programu vystoupilo více než padesát žáků boskovických zá-
kladních a mateřských škol, svoji šikovnost v žonglování s kolty 
a lasem ukázal kovboj Majkl z Westernového městečka, techniku 
a vybavení předvedli městští policisté a mladí hasiči. Své umění 
ve hře na zobcovou flétnu ukázala sama zrakově postižená stu-
dentka konzervatoře Míša Koudelková a soutěžní sestavu zatančila 
finalistka Miss aerobic Mirka Hladilová. Obrovský potlesk sklidil 
i tanec se psem vicemistryně republiky Lucky Kučerové. V progra-
mu nechyběly ani drobné soutěže za sladkou odměnu, či závěrečná 
diskotéka. Při odchodu děti shlédly ohňovou šou v podání skupiny 
Lorica Brno. Lačné žaludky pak zaplnilo téměř 300 rohlíků se salá-
mem a sýrem a téměř hektolitr limonád. 
Nikdo si nedokáže představit, dokud to sám neuvidí, jak skvěle 
se dokáží bavit děti byť s hendikepem a je jedno, zda vrozeným či 
získaným. Boskovičtí pionýři se tak snaží naplňovat jeden z hlavních 
smyslů našeho Programu – být otevření navenek, a to všem, tedy 
i dětem, které mají ten svůj život o hodně těžší než ostatní. Ale 
věřte, dokáží se s tím pořádně poprat! Znáte někdo jinou partičku 
v naší zemi, která pořádá podobné věci? Měli byste chuť takovouto 
akci uspořádat? Chcete se podělit o mnohaleté zkušenosti? Napište. 
Stojí to opravdu za to. 

Farda

Kladno

Boskovice



Pionýrské boulení
Každoroční bowlingový turnaj pro vedoucí 
z 1. PTS Táborník Mladá Boleslav se odehrál 
ve Sparing centru v Mladé Boleslavi v pátek 15. 
ledna. Turnaj byl členěn do třech herních sku-
pin: ženy, muži a děti vedoucích. Během dvou 
hodin hry se všichni dobře bavili a z dosažených 
výsledků jsme před dvacátou hodinou večerní 
mohli vyhodnotit soutěžící a nejlepším předat 
věcné ceny. Na programu byl nejen sportovní 
zážitek, ale i krátké zhodnocení roku minulého 
a rozprava o akcích, co nás teprve čekají v tomto 
roce.

František Batěk, 1. PTS Mladá Boleslav 

Mladá Boleslav

Soutěžili nejen v ringu
V neděli 17. 1. uspořádala Pionýrská skupina Horní Bříza 
ve spolupráci s Pionýrskou skupinou Mladých požárníků 
z Obory 15. ročník turnaje ve hře Ringo. Doprovodným 
programem byla Uzlařská regata (vázání uzlů na čas), střelba 
ze vzduchovky, hod šipkami, skládání obrázků puzzle na čas, 
kloboučku hop a v neposlední řadě se hrála zkušebně hra 
Blokus. V Masarykově základní škole v Horní Bříze se sjelo 167 
soutěžících. Své soutěžící vyslala PS Horní Bříza, PS MP Obora, 
PS Nepomuk, SDH Ledce, SDH Nýřany, SDH Tlučná a SDH 
Všeruby. Zasoutěžit si přišlo i několik neregistrovaných dětí 
z Horní Břízy. Většina soutěží byla rozdělena do čtyř věkových 
kategorií. Hlavní cenu – putovní pohár PS Horní Bříza – si opět 
odvezla PS MP Obora.

Jaroslav Novák, PS Horní Bříza

Horní Bříza

Silvestrovské odpoledne
Poslední den v roce je pro každého tak trochu nebo i více 
zvláštní. V loňském roce založili vedoucí Pionýra Hrádek tako-
vou milou tradici. Na Silvestrovské odpoledne se sejde parta 
u pionýrských chatek za Hrádkem. Udělají si ohýnek, opečkou 
uzeniny a popřejí si do nového roku. Večer už opět každý tráví 
podle svého programu. Ne jinak tomu bylo 31. 12. 2009, kdy 
se nás prskavkami rozloučilo se starým rokem pětadvacet.

Pionýr Hrádek spolupracuje s bývalými pionýry 
Sobota 9. ledna 2010 nebyla právě ideální pro cestování, všude 
byla záplava sněhu. Přesto patnáct takzvaných pionýrských 
veteránů z okresu Rokycany dorazilo ve 14 hodin do DDM 
v Hrádku. 
Radostná shledání přítomných byla vystřídána vzpomínkou 
na ty, kteří od minulého setkání už nejsou mezi námi 
Všichni se zajímali o dění ve sdružení. Dozvěděli se, že na okre-
se pracuje 16 pionýrských oddílů a 3 volnočasové kluby. 
V nich že je zapojeno kolem 300 pionýrů. Oddíly pracu-
jí v Rokycanech, Zbiroze, Strašicích a největší skupina je 
v Hrádku. 
Při večerním rozchodu se všichni domluvili na výlet na letní 
tábor na Berounce u Spáleného mlýna. 
Takováto setkání jsou vždy milá a pro organizátory přínosná. 

Do července chystají téměř 40 akcí a aktivit
Na 40 akcí a aktivit chystají až do července hrádečtí pionýři. 
Patří k nim samozřejmě jarní i letní tábory, sportovní, kulturní 
i folklorní akce, ale také řada zajímavých akcí pro veřejnost. 
Na mnohé z nich zvou i další skupiny z Plzeňského kraje, i členy 
dalších sdružení. 

Vlasta Vasková, Pionýr Hrádek

Hrádek
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Všechno nejlepší! 
10. 2. slaví Bc. Jan Matoušek z 21. PS Střelka  J
(Pražská OP) své 60. narozeniny.
18. 2. slaví Soňa Pecháčková z PS Bystřice pod  J
Hostýnem (Zlínská KOP) své 50. narozeniny

Gratulujeme a přejeme vše dobré do dalších let.
Příspěvky od účastníků 10. ročníku Ledové Prahy na-
jdete v příštím čísle Mozaiky. 
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Hry nejen do klubovny 3
Sněhulák  
(spolupráce)
Pomůcky: žádné (oblečení, 
kdo má co na sobě)
Místo: kdekoli
Čas: 10 minut
Počet hráčů: jakýkoliv

Žirafa 
(koordinace pohybů, trpělivost, 
obratnost)
Pomůcky: list papíru A4 
Místo: rovná plocha
Čas: ?
Počet hráčů: jakýkoliv

Ťapárna 
(koordinace pohybů, obratnost)
Pomůcky: žádné
Místo: kdekoli
Čas: 5 minut
Počet hráčů: jakýkoliv

Komáři  
(koordinace pohybů, trpělivost, 
obratnost)
Pomůcky: šátek
Místo: kdekoli
Čas: 5 minut
Počet hráčů: jakýkoliv

Kytičky 
(paměť)
Pomůcky: žádné
Místo: kdekoli – na cesty
Čas: 15 minut
Počet hráčů: jakýkoliv 

Globální oteplování    
(spolupráce, koordinace pohybů, 
obratnost)
Pomůcky: dvojlisty novin
Místo: klubovna
Čas: 10 minut
Počet hráčů: sudý + vedoucí hry

Na detektivy  
(postřeh)
Pomůcky: kartičky s popisem osoby, či věci
Místo: kdekoli
Čas: 20 minut
Počet hráčů: jakýkoliv

Všichni hráči se rozdělí do skupinek (minimálně po třech, ale raději více). Vyberou mezi sebou 
jednoho hráče, který bude základem sněhuláka (nejlépe toho nejmenšího, ale není to podmínkou). 
Poté začíná limit 5 minut, kdy na svého sněhuláka musí obléci co nejvíce oblečení, které mají 
na sobě – v případě schůzky i s sebou. Po časovém limitu se začíná odpočítávat, kolik má který 
sněhulák vrstev.

List papíru A4 se přeloží na polovinu – do stojánku – a postaví se na zem. Úkolem hráče 
je sebrat papír ze země ústy a to tak, že při tom stojí na jedné noze. 

Hráči se postaví do těsného kruhu s mírně rozkročenýma nohama, 
kterýma se dotýkají spoluhráčových. Jeden z hráčů začne tím, že svou 
nohu přiloží k noze hráče stojícího vedle něj jinak, než je základní 
postoj. Ten musí pohnout tou nohou, ke které mu byla přisunuta noha 
předchozího hráče, a přiložit ji k noze hráče na druhé straně. Hra 
pokračuje v kruhu. Hráči se nesmí vzájemně přidržovat nebo úmyslně 
shazovat. Kdo upadne, vypadává, a hráč, který byl před ním, „ťape“ 
na hráče, na kterého „ťapal“ vypadlý.

Mezi hráči se vybere jeden dobrovolník. Ten se pro tuto chvíli stává trempem, který se šel 
večer projít k rybníku. Ostatní jsou krvelační komáři. Hra spočívá v tom, že trempovi 
se zaváží oči a zatočí se s ním, aby ztratil orientaci v prostoru. Všichni komáři se na něj 
v tu chvíli vrhnou. Ale! Každý komár musí bzučet a smí se trempa dotknout pouze jedním 
prstem, ale to i několikrát za sebou. Úkolem trempa je „zabít“ všechny komáry tím, že je 
plácne. Je dobré, když má hra časový limit. 

Hráči si vyberou názvy květin a nahlas si je řeknou. Tuto hru musím popsat pří-
kladem, jelikož jí neumím vysvětlit.
Příklad: vedoucí hry: „Na louce vyrostla kytička“ – touto větou hra vždy začíná. 
Tulipán: „Ale jdi.“, vedoucí hry: „Co je ti?“, tulipán: „Jsem zamilovaný.“, vedou-
cí hry: „A do koho?“, tulipán: „Do pampelišky.“ (tím předává slovo dalšímu). 
Pampeliška: „Ale jdi.“, tulipán: „Co je ti?“, pampeliška: „Jsem zamilovaná.“, tuli-
pán: „A do koho?“, pampeliška: „Do šeříku.“ A takto pokračuje hra do omrzení.

Hráči se rozdělí do dvojic a postaví se na připravené listy novin (kry). Když 
se dvojice postaví na list novin, stávají se z nich lední medvědi. A jak to tak 
chodí s globálním oteplováním, ledovce se zmenšují a rozlamují a ledním medvě-
dům se zmenšuje jejich životní prostor. Proto mezi medvídky, kteří si spokojeně 
poťapkávají po svých krách prochází „teplo“ a trhá jim kusy jejich ker. Vyhrávají 
medvídci, kteří se nejdéle udrží na své kře, aniž by spadli do vody (udělali přešlap 
z novin).

Vedoucí si vybere jeden předmět či osobu, kterou chce dětem 
popsat. Poté na jednotlivé kartičky napíše nějaké znaky, které ji 
charakterizují. (Hnědé vlasy, zelená košile, dobrosrdečná povaha,… 
– dá se vymyslet ledacos – takto u nás začínal popis pionýrského 
plyšového psa). Pro mladší děti jednodušší popis. Kartičky s jednot-
livými částmi popisu rozmístěte po klubovně nebo po vymezeném 
prostoru. Úkolem dětí je si popis zapamatovat a co nejdříve pošep-
tat vedoucímu, kdo si myslí, že je tím hledaným.

oddíl Veverky
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Pojďme zase na kytičky

Klíčení z trochu jiného pohledu

Nebojte, nejde o výzvu k plenění 
prvních sněženek, hned jak vykouknou 
ze země. I když se to zatím moc nezdá, 
květen se blíží mílovými kroky a s ním 
přirozeně i Květinový den, tedy Český 
den proti rakovině. Pionýr již v této 
sbírce vybral od dárců téměř pět milio-
nů korun. I když je to hezké číslo a Liga 
proti rakovině Praha (hlavní pořadatel 
sbírky) tyto prostředky určitě využila 
k mnoha dobrým věcem, boj s rako-
vinou bohužel patří k těm, ve kterých 
nelze polevit. Proto prosíme, počítejte 
se středou 12. května, zapojte se a po-
mozte Pionýru pomáhat!

red

Poznámka: přílohou tohoto čísla je 
i přihláška na Květinový den.

Příprava realizace projektu „Klíčení“ 
postoupila v uplynulém období do dal-
ší fáze. Zejména v lednu probíhala in-
tenzivní jednání se zástupci odboru 46 
MŠMT CERA, během kterých se ozřej-
movaly některé nejasnosti, například 
ve vzájemném výkladu pojmů, zpřes-
ňoval se rozpočet projektu…
Jako realizátoři jsme se zúčastnili zá-
kladního – a prvního z řady školení or-
ganizovaných pro účastníky operačních 
programů EU, účast na nich je povinná.
Pro věcný rozběh projektu jsou ovšem 
vykonávány další souběžné kroky: 
především se postupně vytváří užší 
tým organizátorů a pokračují diskuse 
s lidmi v terénu – jak ryzími odborníky 
(zde především s psychology a pe-
dagogy), tak vytipovanými a postup-
ně oslovovanými znalci naší práce: 
organizátory jednotlivých kroků/etap 
projektu či zkušenými vedoucími. 
Nebýt dalšího aktuálního vytížení, 
mohli jsme už v této oblasti postoupit 
dále a potřebné čtyři týmy (členěné 
podle věkových kategorií výsledných 
projektů: nejmladší, mladší školní věk, 
starší školní věk a tzv. 15plus) už moh-
ly být takříkajíc více pohromadě, ale 
s ohledem na fakt, že závazný termín 
při jejich dotvoření je duben t.r., tak 
vlastně o zpoždění nejde.
Příklad jednoho z těch „zásadnějších“ 
řešených problémů je záležitost loga 
projektu, respektive celého přístupu 
k prezentaci projektu, což je jeden 
z pilířů celé aktivity, z hlediska důrazu 
na sledování, čti kontroly, zcela rov-
nocenný vlastní realizaci projektu (byť 
z našeho hlediska do jisté míry „pouze“ 

podpůrný, všimněte si, že s veškerou 
vážností neuvádím slovo podružný).
Ono již zmiňované školení mne 
obohatilo o několik zcela konkrétních 
prožitků, mezi nimiž rád připomenu 
i zkušenost: Nezřídka bývá kritizován 
obsah i průběh kursů organizovaných 
našimi vzdělávacími centry. Ale ani 
školení na půdě MŠMT nebylo prosto 
(jedné) slabší stránky, ehm, jemně 
řečeno – a na řadu tak musí přijít 
samostudium…
Shrnuto: projekt „Klíčení“ řeší již zcela 
reálné problémy – neboli postoupil 
do zcela konkrétního úseku zabezpe-
čení – a je tak opravdovou výzvou pro 
budoucnost.
Na závěr si dovolím uvést jednu zcela 
osobní myšlenku: účast na zmiňova-
ném školení mne nejenom rozšířila 
znalosti a současně i potvrdila urči-
tou a jistou tolikrát připomínanou 
bizarnost dějů kolem hospodaře-
ní s prostředky z tzv. Evropských 

fondů. A také dala jistotu, že třebaže 
v Pionýru leckdy hřímáme či naopak 
pláčeme nad všemožnými požadavky, 
tak je to jen zlomek podmínek klade-
ných právě při užití „odjinud“ získá-
vaných prostředků, zde evropských. 
A zároveň i utvrdila v přesvědčení, 
že jsme v mnohých postupech (a ná-
vycích) v Pionýru výrazně dále než 
v jiných spolcích – neboť vystoupení 
či kladené dotazy od kolegů z jiných 
organizací byly občas i podivínské, ba 
až groteskní…

Martin

Oslavme 20. narozeniny 
obnoveného  
Pionýra hrdě 
s plackou  
na hrudi.
Více na  
objednavky@pionyr.cz.



Zločin a trest 

Pojetí
Nový trestní zákoník upřednostňu-
je ochranu života, majetku a dalších 
individuálních práv, která systematikou 
a postihem staví před zájmy společ-
nosti a státu. 
Trestní odpovědnost, doposud založe-
ná na tzv. materiálním pojetí trestného 
činu (vyžadovalo se jednak spáchání 
jednání popsaného ve zvláštní části 
trestného zákona, které současně mu-
selo dosahovat určitého stupně spole-
čenské nebezpečnosti) bylo nahrazeno 
tzv. formálním pojetím trestného činu 
(naplnění znaků skutkové podstaty). 
Současně byl vymezen nový pojem, 
kterým je společenská škodlivost, ta 
však není podmínkou trestnosti činu. 
O tom ale někdy později.

Svěření dítěte do moci jiného
Pozornost zaslouží nový trestný čin po-
jmenovaný jako svěření dítěte do moci 
jiného (§ 169 NTrZ). Zde je trestný 
ten, kdo za odměnu svěří dítě do moci 
jiného za účelem adopce nebo pro 
jiný obdobný účel, bude potrestán 
odnětím svobody až na tři léta nebo 
zákazem činnosti. 
Odnětím svobody na dvě léta až osm 
let nebo propadnutím majetku bude 
pachatel potrestán například, spáchá-li 
čin jako člen organizované skupiny, 
či způsobí-li takovým činem těžkou 
újmu na zdraví.

Sexuální nátlak
Nově pojmenovaná skutková podsta-
ta obsažená v § 186 ZTrZ se jmenuje 
Sexuální nátlak. Pachatel je zde tres-
tán, pokud jiného násilím, pohrůžkou 
násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy 
donutí k pohlavnímu sebeukájení, 
k obnažování nebo jinému srovnatelné-
mu chování, nebo pokud k takovému 
chování přiměje jiného zneužívaje jeho 
bezbrannosti, a to trestem odnětím 
svobody na šest měsíců až čtyři léta 
nebo zákazem činnosti. 
Stejně bude potrestán pachatel, který 
přiměje jiného k pohlavnímu styku, 
k pohlavnímu sebeukájení, k obnažo-
vání nebo jinému srovnatelnému cho-
vání zneužívaje jeho závislosti, nebo 

svého postavení a z něho vyplývající 
důvěryhodnosti nebo vlivu. 

Dětská pornografie
Trestnost v oblasti dětské porno-
grafie je obsažena v § 192 NTZ 
(trestný čin nazývaný jako Výroba 
a jiné nakládání s dětskou pornogra-
fií). Pachatel bude postižen, pokud 
přechovává fotografické, filmové, 
počítačové, elektronické nebo jiné 
pornografické dílo, které zobrazuje 
nebo jinak využívá dítě (odnětím 
svobody až na dva roky). 
Ten, kdo vyrobí, doveze, vyveze, pro-
veze, nabídne, činí veřejně přístup-
ným, zprostředkuje, uvede do obě-
hu, prodá nebo jinak jinému opatří 
fotografické, filmové, počítačové, 
elektronické nebo jiné pornografic-
ké dílo, které zobrazuje nebo jinak 
využívá dítě, anebo kdo kořistí z ta-
kového pornografického díla (např. 
překupník), bude potrestán odnětím 
svobody na šest měsíců až tři léta, 
zákazem činnosti nebo propadnutím 
věci nebo jiné majetkové hodno-
ty. Současně je trestným i zneužití 
dítěte k výrobě pornografie (§ 193 
NTrZ) a to v případech, kdy pachatel 
přiměje, zjedná, najme, zláká, svede 
nebo zneužije dítě k výrobě porno-
grafického díla nebo kořistí z účasti 
dítěte na takovém pornografickém 
díle, bude potrestán odnětím svo-
body na jeden rok až pět let (na dvě 
léta až šest let v případě organizo-
vané skupiny, nebo v úmyslu získat 
pro sebe nebo pro jiného značný 
prospěch a na tři léta až osm let bude 
pachatel potrestán, spáchá-li čin jako 
člen organizované skupiny působící 
ve více státech, nebo v úmyslu získat 
pro sebe nebo pro jiného prospěch 
velkého rozsahu).

Dotační podvod
Zajímavou skutkovou podstatou, která 
je cílena zejména k ochraně nezisko-
vého sektoru, je dotační podvod (§ 
212 NTrZ). Pachatel je trestný, pokud 
v žádosti o poskytnutí dotace, subven-
ce nebo návratné finanční výpomoci 
nebo příspěvku uvede nepravdivé nebo 

hrubě zkreslené údaje nebo podstatné 
údaje zamlčí či kdo použije, v nikoli 
malém rozsahu, prostředky získané 
účelovou dotací, subvencí nebo návrat-
nou finanční výpomocí nebo příspěv-
kem na jiný než určený účel (dvě léta 
nebo zákaz činnosti). Na šest měsíců 
až tři léta bude pachatel potrestán, 
spáchá-li takový čin, byl-li za takový 
čin v posledních třech letech odsouzen 
nebo potrestán. S nárůstem způsobené 
škody trestnost narůstá a to až na 10 
let odnětí svobody.

Shrnutí
Nová právní úprava obsažená v trest-
ním zákoníku, která nahradila trestní 
zákon schválený v r. 1964, zcela změ-
nila oblast trestního práva hmotného 
a mimo jiné zavedla nové druhy trest-
ných činů a současně zbavila soudní 
trestnosti některá méně závažná, 
doposud trestná jednání. Významná 
je rovněž změna terminologie, kdy 
nově definovaného obsahu nabyly 
pojmy přečin, čin a zločin (ta se stala 
součástí platného pojmosloví: trestné 
činy se nově dělí na přečiny a zločiny). 
Nový trestní zákon konstituuje přes 60 
nových skutkových podstat trestných 
činů (např. trestný čin pronásledování, 
neboli stalking, trestný čin zanedbání 
péče o zvíře), trestá i klonování lid-
ských buněk, „nabourávání se“ do po-
čítačových systémů a zaměstnávání lidí 
bez úředního povolení, podrobněji řeší 
některé tzv. hospodářské trestné činy.

Jednotlivým skutkovým podstatám 
se budeme věnovat podrobněji v dal-
ších číslech. 

Michal Pokorný
právní zástupce Pionýra

1. leden 2010 nám přinesl v oblasti práva významnou novotu: zcela nový 
trestní zákon (č. 40/2009 Sb.), který byl, jak je tomu v ČR zvykem, ještě 
před tím, než nabyl účinnosti, novelizován . 
Právní úprava v něm obsažená se dotýká každého občana a ve zvýšené 
míře těch, kteří dělají něco pro své okolí, prostě proto, že dělají více 
(a tak mohou více zkazit ). 
Proto se seznámíme s „novotami“ v oblasti trestního práva, zejména tam, 
kde právní úprava chrání děti, případně se dotýká nebo může dotýkat 
činnosti neziskového sektoru. 

16 strašák?
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Vůdcové, vedoucí a autority
Slovo vůdce patří zdánlivě jen k někte-
rým sdružením, opírajícím se o myš-
lenky skautingu. V českých zemích 
z národní zkušenosti druhé světové 
války je poněkud nesympatické, pro-
tože připomíná nacistického „vůdce – 
führera“ Hitlera. 
Ale je to i sociálně psychologic-
ký pojem pro roli osobnosti, která 
skutečně něco vede, ovlivňuje a řídí. 
V teorii jsou vůdcové dominující osoby 
v sociálních skupinách (tedy i oddílech, 
skupinách i jiných orgánech a týmech 
všech sdružení). 
Vůdčí osobnosti zpravidla obklopují 
aktivní osoby (jejich pomocníci).
Souputníky se stávají ti, kteří na do-
minantních osobnostech nějakým 
způsobem závisejí (věří jim, mají je 
rádi, podporují je).
V každé sociální skupině bývají i pasiv-
ní členové, kteří se účastní jejího živo-
ta, ale nějak zřetelně jej neovlivňují.
Nechybí ani „okrajové role“ členů, kte-
ří o smyslu, programu a cílech kolek-
tivu nemají valné ponětí, nevědí, zda 
v té partě chtějí nebo nechtějí být.

Způsoby vedení
Ve sdruženích dětí, mládeže a dospě-
lých se od jejich vzniku hledají cesty, 
jak najít nutný soulad mezi různými ge-
neracemi, jak naladit potřebný stupeň 
autority „vůdců“ i spokojenost s vnitřní 
demokracií celých sdružení i jejích jed-
notlivých článků, tedy i v Pionýru jeho 
oddílů a skupin.
Každý kvalifikovaný dospívající i do-
spělý pionýr ví, že existují tři základní 
způsoby vedení: autoritativní, demo-
kratický a liberální, i to, jaké mohou 
mít v životě oddílů či skupin důsledky. 
V ideálně čisté podobě však nemohou 
existovat.
Zkušení vedoucí „nesmrtelných“ oddílů 
ale vědí i to, že v kritických situacích 
ohrožení (zdravotních, hospodářských 
i společenských) musí použít maximál-
ně i své autority uvnitř i vně. V běžné 

činnosti svěřeného celku usilují o co 
největší demokracii (včetně té „dětské“ 
oddílové rady) a pokud vše funguje 
podle jejich představ, můžou se tvářit 
i liberálně.

O počtu členů
V dlouhodobě fungujících oddílech 
se zdají vzájemné vztahy mezi dospělý-
mi a dospívajícími celkem jasné. Jejich 
vedení a programy zpravidla zajišťují 
spolu s hlavní autoritou vedoucího 
(vůdce této malé sociální skupiny) 
další aktivní osobnosti jeho zástupců, 
pomocníků, instruktorů, kteří většinou 
v dětství prošli oddílovým životem, 
znají oddílové tradice, zvyklosti, cíle 
a programy. 
Zpravidla jde o větší oddíly a skupiny 
do 30 – 40 členů, v nichž je nutná 
i další dělba práce a zodpovědnosti 
členů vedení. V menších oddílech, 
i když mají za sebou delší historii, je 
situace jiná, všichni se znají, autori-
ty jsou přirozenější, jenže otázka je, 
zda takové oddíly (cca do 10 členů) 
nejsou i ohroženy známou „ponorko-
vou nemocí“, která nakonec vede vždy 
k jejich zániku. 
Větší počet dětských členů umožňuje 
každému oddílu i jeho „průchodnost“, 
tedy to, že „okrajoví členové“ mo-
hou odejít, aniž by to kolektiv oddílu 
ohrozilo, a namísto nich by ovšem měli 
přicházet jiní. Ve svém okolí známým 
oddílům a skupinám, které se umí pro-
pagovat a mají dobrou pověst ve veřej-
nosti, se to obvykle daří a tak zároveň 
vzniká i jejich „nesmrtelnost“.

Děti a dospělé autority
V uplynulých dvaceti letech se však 
v činnosti s dětmi setkáváme (nejen 
v Pionýru, ale i ve školství) stále častěji 
s dětmi, které odmítají respektovat do-
spělé autority rodičů, učitelů i vedou-
cích. Je to jistě celospolečenský a svým 
způsobem i politický problém, který 
začíná už v rodinné výchově. Pokud 

rodiče nemají důvěru ke společenským 
autoritám, a nerespektují je, těžko to 
očekávat od dětí. Ty ale nějaké autority 
potřebují a hledají. Často virtuální 
ve hvězdách sportu, filmu, hudební 
scény, které se snaží napodobovat.
Dobrovolná dětská sdružení, jako je 
Pionýr, tu mají proto nedocenitelnou, 
ale i společensky neoceněnou roli: 
mohou totiž nabídnout dětem skuteč-
né živé pozitivní autority, životní vzory 
všude tam, kde jim chybí. A s tím jistě 
i přitažlivý a kladný program pro volný 
čas. Mohou dát dětem další šanci.

Karel Krtička

Viditelné a neviditelné sítě vztahů
Pionýrské rodinné stříbro: „Nesmrtelné“ oddíly 6. 

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 pio-
nýrské pracovníky (ÚR PO SSM v Mladé frontě, PhDr. Jiřina Válková, 1989), 
Sociální psychologie, (Academia, Prof. PhDr. M. Nakonečný, 1999).

Pionýr Řečkovice
Skupina byla založena na podzim 
roku 1975 s názvem Vlast, od roku 
2007 změnila název na Pionýr 
Řečkovice. Více než třicetiletá 
historie skupiny zahrnuje spoustu 
tradic i změn, řadu lidských osu-
dů, ale zejména plno společných 
zážitků, akcí a přátelství. Skupina 
se po vzniku Pionýra osamostatni-
la a sídlí v klubovně na Horáckém 
náměstí v Brně - Řečkovicích. 
Sdružuje podle svého webu dva od-
díly - Mustangové a Severka, a dva 
kluby - Klub Za školou a Kulička pro 
předškoláky. Každoročně pořádá 
tábory, nejčastěji využívá základnu 
PS F. Herčíka u Kaprouna v kra-
jině České Kanady (u Jindřichova 
Hradce).

Zpracováno z webu PS Řečkovice

Dlouhodobě pracující pionýrské oddíly jsou 
i základem mnoha pionýrských skupin. Obdobně 
jsou i mnohé pionýrské skupiny, které počtem 
svých členů (kolem čtyřiceti) odpovídají rysům 

malých sociálních skupin. Důležitým prvkem so-
ciálně psychologického utváření takových celků 
jsou vztahy mezi jejich členy a jejich role v těch-
to skupinách.



18 kvíz

Znáš správnou odpověď?
Test v tomto čísle není nijak zvláště tématický, spíše je pro pobavení, ale ani to by vás nemuselo odradit 
zkusit si odpovědět na jeho otázky…

připravil Lee

Správné možnosti:
1A, 2B, 3A, 4D, 5D, 6D, 7C, 8C, 9A, 10B, 11C

1) Co udělal slavný astronom Tycho 
de Brahe pokaždé, když spatřil 
zajíce? 

a) omdlel 
b) vystřelil z kuše 
c) objevil novou hvězdu 
d) smál se

2) Kde je Pravčická brána? 
a) v Pravčicích 
b) V Českém Švýcarsku 
c) na Radhošti 
d) v Praze 

7) Kolik pozic při milo-
vání zná Kámasútra? 

a) 183 
b) 365 
c) 529 
d) 259 

10) Jestliže mravenci 
běhají velmi rychle, 
znamená to, že… 

a) mravenčí královna 
má velký hlad 
b) se blíží déšť 
c) se blíží chvíle uza-
vření mraveniště 
d) začíná zima 

9) Čím křtí 
v Indii loď? 

a) kokosovým 
ořechem 
b) kravským 
trusem 
c) lahví s vo-
dou z Gangy
d) medem 
divokých včel

11) Jak přivolávali 
Arabové ze severní 
Afriky déšť? 

a) močením proti 
větru
b) celonočním flámem 
c) vhozením velekně-
ze do pramene 
d) jízdou na žirafě

5) Umí slon skákat?
a) ano 
b) pouze samci 
c) pouze samice 
d) ne

4) Jaká porucha se skrývá pod 
termínem logomanie? 

a) mít každé logo 
b) posedlost pro značkové 
oblečení 
c) mluvení v heslech 
d) chorobná upovídanost 

3) Hrozným jihočeským stra-
šidlem byla Pucnoha s taškou 
plnou nožů, srpů a břitev. Co 
dělala? 

a) škrábala nohy dětem, kte-
ré si je nemyly
b) měla spadeno na ženy 
s chlupatýma nohama 
c) rozřezávala gumovou obuv 
zanechanou před dveřmi 
d) uřezávala nohy

6) Proč nosí nevěsta závoj? 
a) aby jí ženich viděl 
až po obřadu 
b) aby si to ženich na poslední 
chvíli nerozmyslel 
c) aby nebylo vidět, že pláče 
d) aby byla chráněna před uhran-
čivými pohledy 

8) Co měla 
Červená 
Karkulka v ko-
šíčku, když šla 
k babičce? 

a) bábovku, 
láhev vína 
a čokoládu 
b) bábovku, 
láhev vína 
a gratulaci 
c) bábovku 
a láhev vína
d) bábovku, 
láhev vína 
a kytičku 
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Kaleidoskop
1. 2. 1910 zemřel malíř Antonín 
Slavíček (nar. 16. 5. 1870).
4. 2. 1820 se narodila spisovatelka 
Božena Němcová (zemř. 21. 1. 1862).
4. 2. 1900 se narodil francouzský bás-
ník Jacques Prévert (zemř. 11. 4. 1977).
5. 2. 1840 v sále pražského Konviktu 
byl uspořádán první veřejný český ples.
6. 2. 1905 se narodil herec Jan Werich 
(zemř. 31. 10. 1980). 
6. 2. 1895 se narodil novinář a poli-
tický publicista Ferdinand Peroutka 
(zemř. 20. 4. 1978).
6. 2. 1920 byl vydán zákon o vy-
tvoření Velké Prahy, podle kterého 
bylo k Praze s platností od 1. 1. 1922 
připojeno osmatřicet okolních obcí, 
mimo jiné Břevnov, Bubeneč, Dejvice, 
Karlín, Kobylisy, Košíře, Liboc, Michle, 
Motol, Vinohrady, Vršovice, Vysočany 
a Žižkov.
7. 2. 1950 USA a Spojené království 
uznaly vietnamskou vládu Bao Daie, 
ačkoli SSSR uznal 31. ledna vládu jeho 
protivníka Ho Či Mina.
11. 2. 1905 se narodil malíř a ilustrátor 
Zdeněk Burian (zemř. 1. 7. 1981).
11. 2. 1955 první přímý televizní spor-
tovní přenos v Československu (hoke-
jový zápas Československo - Švédsko 
v Praze na Štvanici).
12. 2. 1825 v Praze zahájila činnost 
Česká spořitelna, na dlouho jediný 
peněžní ústav v Čechách.
12. 2. 1950 Albert Einstein varoval 
v televizním vystoupení před výrobou 
vodíkové bomby, kterou požadoval 
americký prezident Harry S. Truman.
13. 2. 1960 zemřel František Lexa, čes-
ký egyptolog, profesor na Univerzitě 
Karlově v Praze, zakladatel české egyp-
tologie (nar. 5. 4. 1876).
15. 2. 1925 v Praze ustavilo 38 spiso-
vatelů český PEN klub.
19. 2. 1920 Pražské české univerzitě 
byl navrácen název Karlova univerzita.
21. 2. 1860 se narodil spisovatel a no-
vinář Karel Matěj Čapek - Chod (zemř. 
2. 11. 1927).
24. 2. 1830 se narodila spisovatelka 
Karolina Světlá (vlast. jm. Johanna 
Rottová) (zemř. 7. 9. 1899).
26. 2. 1940 se narodil malíř a grafik 
Oldřich Kulhánek, mj. autor českých 
bankovek.
26. 2. 1950 zahájilo činnost Ústřední 
loutkové divadlo v Praze; od 1. 6. 1991 
nese název Minor.
26. 2. 1965 zahájil činnost Činoherní 
klub v Praze.
27. 2. 1930 se v pražském kině Alfa 
konala premiéra prvního českého zvu-
kového filmu Tonka Šibenice, film byl 
dodatečně ozvučen v Paříži.
29. 2. 1920 Národní shromáždění 
schválilo první ústavu českosloven-
ského státu, Praha se stala hlavním 
městem republiky, sídlem prezidenta 
a ústředních orgánů.

100 let od mystifikace na lodi Dreadnought
Mystifikace na lodi Dreadnought byl kanadský 
žertík, který v roce 1910 zosnoval britský výstřed-
ník Horace de Vere Cole. Ten trikem přesvědčil 
britské Královské námořnictvo, aby ukázalo svou 
vlajkovou loď H.M.S. Dreadnought falešné dele-
gaci členů habešské císařské rodiny.
Mystifikace se zúčastnil Cole a pět jeho přá-
tel - spisovatelka Virginia Woolfová (tehdy ještě 
Stephenová), její bratr Adrian Stephen, Guy 
Ridley, Anthony Buxton a malíř Duncan Grant 
- kteří si oblékli turbany a načernili tváře, aby 
vypadali jako „orientálci“. 
Coleův komplic poslal na HMS Dreadnought, 
kotvící právě v přístavu Weymouth (v Dorsetu), 
telegram jménem podtajemníka Ministerstva 
zahraničí Sira Charlese Hardinga, že se loď má 
připravit na návštěvu habešských princů.
Ve Weymouthu přivítala prince čestná stráž ná-
mořnictva. Nikdo nenašel habešskou vlajku, a tak 
námořnictvo použilo vlajku Zanzibaru a zahrálo 
zanzibarskou národní hymnu. Zdálo se, že ná-
vštěvníci si toho nepovšimli.
Poté skupina provedla inspekci lodě. Návštěvníci 
rozdávali kartičky se svahilským textem a mluvili 
mezi sebou lámanou latinou; své uznání projevo-
vali pokřikem „bunga bunga“. 
V Londýně celou lest odhalili tím, že do Daily 
Mirror poslali dopis a společnou fotografii. 
Královské námořnictvo se nakrátko stalo terčem 
posměšků a požadovalo, aby byl Cole zatčen. 
Ovšem Cole a jeho společníci neporušili žádný 
zákon. Námořnictvo poslalo dva důstojníky, aby 
za trest dali Coleovi výprask rákoskou - ale Cole 
se bránil tím, že by měli dostat výprask sami, pro-
tože se dali napálit. 

Spravedlivá mezi národy
Irena Sendlerowa (rozená Krzyżanowska, po-
češtěně Sendlerová; 15. února 1910, Varšava 
– 12. května 2008, Varšava) byla polská sociální 
pracovnice a učitelka, jedna z vůdčích osobností 
polského protinacistického odboje. Byla zaklada-
telkou, vedoucí a poslední žijící členkou dětského 
oddělení Rady pro pomoc Židům (Żegoty).
Za druhé světové války tato katolička zorganizova-
la pod krycím jménem Jolanta záchranu asi 2500 
židovských dětí, z nichž řadu osobně vyvedla 
z Varšavského ghetta. Byla zatčena a prošla mučír-
nami gestapa, aniž by promluvila. Byla odsouzena 
k smrti, ale s pomocí Żegoty popravě unikla a dál 
pracovala v odboji.
S nepřízní režimu se potýkala i za komunistic-
kého režimu v Polsku. V roce 1965 jí Jad Vašem 
prohlásil za spravedlivou mezi národy, v roce 2003 
obdržela Řád bílého orla.

připravil Lee



Dešťovou hůl používali indiánští šamani. My si ji můžeme vyrobit 
z minimálně nákladných materiálů a odpadů (jak je u Tlapek zvykem) 
za pár okamžiků a zpestřit s ní karnevaly nebo masopustní veselí.

Materiál: papírová role (např. od kuchyňských ubrousků), čtvrtka, 
alobal, rýže, barevné papíry
Pomůcky: nůžky, tužka, lepidlo

Přeji příjemný poslech vaší vlastní dešťové hole.
Za Pionýrskou skupinu Údolí slunce, 

Hamry nad Sázavou
PIMPA a Tlapky

Dešťová hůl rukodělky
Na čtvrtku si obkreslíme oba konce role a kruhy obstřihneme asi 1. 
ve dvoucentimetrové vzdálenosti od obrysu. 

Vzniklé kruhy po obvodu nastři-2. 
háme po obkreslený kruh. 
První kruh přilepíme na roli 3. 
a vytvoříme tak první ze dvou 
víček. Z alobalu si odtrhneme po celé šíři 4. 

pruh dvakrát až třikrát delší než je role. 
Alobal zmačkáme po délce a stočíme 
do spirály. 

Alobalovou spirálu vložíme do role a přisypeme menší hrst rýže. 5. 

Na závěr si dešťovou hůl ozdobíme po-6. 
lepením barevnými papíry podle vlastní 
fantazie. 
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