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Seznam účastníků: 
• Základní škola TGM Studénka
• ZŠ a MŠ Vítonice
• SVČ – TYMY Holešov 
• Beat Up Zlín
• Smajlíci Roštín
• PS Vysočina Svitavy
• TS R.A. Dance o.s. Prostějov
• TS Positive DDM Třebíč
• TS SDG Olomouc
• TŠ Atlas Přerov
• Trick Hulín

Pořadatelé: PS Dr. Mirko Očadlíka Holešov 
a SVČ –TYMY Holešov
Akci podpořili: Pionýr, Olomoucko-zlínská 
krajská organizace Pionýra, SVČ – TYMY, PS 
Dr. Mirko Očadlíka, město Holešov

Svátek tance v Holešově
Republikové fi nále Pionýrského Sedmikvítku – Tanec 2012

V sobotu 24. listopadu se ve společenské hale SVČ v Holešově sešli malí i velcí milovníci tance. Setkali se tu zastánci různých 
stylů, sólisti i skupiny – dohromady jich bylo 270. Novinkou bylo rozšíření o kategorii hobby, v níž mohli soutěžit všichni, kdo se 
tanci věnují spíše rekreačně – například pionýrské oddíly, školní kroužky a podobně. Jestli jste o účasti v tanečním Sedmikvítku 
uvažovali, ale báli jste se, že vás „profesionální“ taneční skupiny převálcují, díky této nové kategorii máte novou příležitost.
Celá soutěž vypukla v jedenáct hodin společným nástupem všech soutěžících a úvodním vystoupením dětí z folklorního kroužku 
Zrníčko při SVČ – TYMY. Následovalo   několik hodin tance – soutěží i doprovodných vystoupení, kterými provázel 
pionýrský pes a Hanka Srncová       z rádia Zlín. I když porota nakonec vybrala vítěze, kteří se radovali z od-
měn, hlavní byla všem             společná radost z tance – až do samotného konce – celou akci 
totiž uzavřelo společné       vystoupení všech soutěžících.

Jarmila Vaclachová

Foto: Miroslav Koumar

žících.

armila VaclachováJa



Poslední slova
Ano, je to tak, termín 21. 12. 2012 se přiblížil, konec světa je za bukem a každou chvíli na nás 
vyskočí… Asi by se hodilo říct něco oduševnělého. 

Je to ale celkem demotivující, že? Proč vydávat Mozaiku (nebo dělat v podstatě cokoliv), když za pár 
týdnů to přijde. Jenže, co když to nepřijde? Pak bude apokalypsa zapomenuta a  čtenáři začnou 
lamentovat, že nedostali Mozaiku – a to nemůžeme dopustit. Ostatně, když budete číst tohle číslo 
Mozaiky, snadno zjistíte, že nám ten konec světa prostě vůbec do plánů nezapadá. Kdo by si jinak 
dával práci třeba s novým registračním systémem, že? Nemluvě o malých kalendářích, které najdete 
v příloze.

Takže se pojďme tvářit, že se nic neděje, a v klidu se těšit na Vánoce. Třeba vám čas, který do nich 
zbývá, zpříjemní i čtení Mozaiky, nebo zkoušení některých nápadů a aktivit, které v ní můžete 
najít. A když budete v nouzi a bude vám scházet inspirace na drobný dárek pro kamaráda, zkuste 
poslední stránku s rukodělkami.

Zkrátka a dobře si užijte konec roku, všechno zvládněte v klidu a míru uzavřít a přichystat se na rok 
nový. Za celou redakci vám všem přeju krásné svátky a co nejméně spolykaných rybích kostí. A kdyby 
to náhodou neklaplo a ten konec světa přece jen nastal, tak vězte, že mi bylo potěšením a bude se 
mi po vás i Mozaice stýskat. Kdepak, takhle končit nebudu – tohle bude mnohem lepší: 

Šťastné a veselé! Jakub

 KALENDÁRIUM | nabídkový plán akcí a soutěží

 9. 12. Pionýrský Sedmikvítek – Praha POP
 ProRock

  15. – 16. 12. Pionýrský Sedmikvítek – Praha 96. PS Veselí
 Clona  Medvědi

 11. – 13. 1.  Pionýrský Sedmikvítek – Holešov PS M. Očadlíka,  
 Literární část,  SVČ Holešov
 Rukodělná část

 1. – 3. 2. Pionýrský Sedmikvítek – Praha 96. PS Veselí  
 Dětská Porta, Melodie  Medvědi

 1. – 3. 2. Ledová Praha Praha Nadace Dětem
   3. tisíciletí, Pionýr

 2. 2. Koncert Děti Dětem Praha Nadace Dětem 
   3. tisíciletí, Pionýr

 6. 4. O Putovní pohár Zlaté Růže České Budějovice JčKOP 

 12. – 14. 4. Kamínka Pelhřimov Pionýr

 20. 4.  Turnaj o český pohár Dolní Slivno 1. PTS Mladá  
 v ringu  Boleslav

 7. – 9. 6. Republikové setkání  Kdyně PlKOP
 pionýrských oddílů

 23. 11. VIII. výroční zasedání   Pionýr
 Pionýra
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NEPŘEHLÉDNĚTE! 
Nový registrační a informační systém Pionýra (RISP)
Dle rozhodnutí České rady Pionýra bude registrace na rok 2013 probíhat již v novém 
registračním systému. Více se dočtete na straně 5 a především na straně 19. V příloze 
tohoto čísla najdete manuál k novému systému.
Změna termínu VIII. výročního zasedání Pionýra
Česká rada Pionýra také rozhodla o posunu termínu Výročního zasedání Pionýra. 
Namísto 16. listopadu se uskuteční o týden později – v sobotu 23. listopadu 2013.

Pionýrský Sedmikvítek – Tanec 2012

Svátek tance v Holešově
fotoreportáž

Na slovíčko s předsedou
tentokrát o slovech a skutcích

Co nás čeká a nemine
VIII. výroční zasedání Pionýra

Česká rada Pionýra
informace z jednání

Za psem 2012
reportáž

Setkání IFM-SEI v Německu
aktuality ze zahraničí

Pionýrská výměna
pionýři z Hamrů nad Sázavou v Anglii

Nenech se zmanipulovat a vyhraj!
Informace o projektu ČRDM

37. Valné shromáždění ČRDM
informace z jednání

Dobrodružství na míru
tentokrát o propagaci

Tajemství hradu Rýzmberk
pozvánka na RSPO

Sami o sobě, o své činnosti
výsledky soutěže

Sami o sobě
zprávy ze sdružení

Geopozvánka
Pionýrský geocaching v Kutné Hoře

Táborový koutek
Námořníci jejího veličenstva

Vánoční inspirace
Klíčení – příklady dobré praxe

Vzdělávání
Kamínka 2013

Jarmark
nápady, náměty, nabídky

Jak na to?
registrace 2013

Informace z (o) ústředí
pionýrské telefony

Korálky
námět na rukodělnou činnost

Korálky
námět na rukodělnou činnost

Občanský zákoník
Co přináší nového?

Svátky klidu
kvíz

Kaleidoskop
výročí a zajímavosti

Kožené náramky
námět na rukodělnou činnost
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Slova, slova, slova,
celá stáda, celá hejna, slova, slova, slova, zbabělá i neochvějná… – použil jsem verš z textu písně Katapultu, abych se ohlédl 
za svým předchozím zamyšlením. Bylo rozsahem velké a hodně napěchované. Byl jsem si toho vědom, a tak se to pokusím od-
lehčit tím, že dnes vyzkoušíme přejít…

Od slov k činům
Jde totiž o další pilíř pionýrství. V ohla-
sech totiž zaznívá, že zatím píši především 
o myšlenkách, ideách – věcech nehmot-
ných. Ba, pro někoho snad až pofi dér-
ních?
Ano. Nezřídka totiž zaznívají pochyby, 
zda v našich hrách – vnímáme-li je jako 
základní nástroj našeho působení – sdělu-
jeme dětem to podstatné. Nejde-li o hru, 
pro hru samotnou. Na to sice existuje 
rychlá odpověď: „Poučení“ přece nesmí 
ze hry trčet jako sláma z bot, protože pak 
působí opačně a nevhodně. Jistě, přespří-
liš instruktivní hry totiž postrádají to, co 
potřebujeme: prožitek. V Pionýru, v na-
šich oddílech, se děti zdaleka nepotřebují 
tolik „učit“ (toho sdostatek užijí ve škole), 
ony přece touží po zážitku, dobrodružství, 
a tak bychom je měli nechat věci prožívat, 
ne se bifl ovat. A s tím souvisí i dnešní 
hlavní téma… 

Nezůstávat u povídání!
Odborná literatura pro to má samozřejmě 
odborné vyjádření – místo slovních vý-
kladů přivádět děcko k vlastní zkušenosti. 
Má totiž smysl dětem, notabene malým, 
vykládat, že lidská společnost je založena 
na vzájemné pomoci a spolupráci? Není 
lepší postup vést je k všímavosti k potře-
bám ostatních, k tomu že někdo „od ve-
dle“ potřebuje pomoci? Zkusíme vyčistit 
ten pramen? Kamarád/spolužák je dlouho 
nemocný, což se o něj více zajímat?
Děti, a zejména ty menší, jsou navyklé 
řešit svoje běžné potřeby. To, co se děje 
kolem nich, nezřídka příliš nevnímají. 
A pionýrství spočívá v objevování. Pomá-
hejme proto dětem nalézat…
Přitom musíme konat vědomě: děti přece 
nezkoušejí přišívat knofl ík jen kvůli tomu, 
že si ho někdy mohou utrhnout. Že při 
tom rozvíjejí motoriku je „vedlejším pro-
duktem“ téhož a dětem se to rozhodně 
nemusí vykládat – to má vědět vedoucí. 
Ostatně umět „něco ušít“ se dětem přece 
může hodit při výrobě masek na „Den 
plný strašidýlek“, což je akce, kterou 
připravují pro jiné děti.

Činy jsou mocnější než slova
To věděli již staří latiníci, a tak tuto 
myšlenku vetkli mezi svá přísloví a ona se 
uchovala až do našich časů. Druhý rozměr 
zásady „nezůstávat u řečí“ totiž spočívá 
právě v přenášení myšlenek do dění. 
A zdaleka tím nemám na mysli jen to, 
že brambory se nejlépe naučím škrábat 
tak, že je oškrábu k obědu přinejmenším 
pro sebe (a společně s kamarády i pro 
ostatní) a ne, že budu opakovaně sledo-
vat instruktážní video o škrábání… Naše 
„dělání“ též nespočívá v „pouhém“ získá-
vání zručnosti takříkajíc praktické, neboli 
směřující k získání a upevnění manuální 
dovednosti. (Slovo „pouhé“ je ovšem 
psáno v uvozovkách úmyslně, protože 
koneckonců ani to není málo!)

Čin je protilátka zoufalství a recept 
na štěstí
Tato příhodná slova jsem si vypůjčil od spi-
sovatelky L. Nicholsové. Pionýrství – to jsou 
činy, to je získávání zkušeností a k tomu 
se musejí vytvářet příležitosti, ne o nich 
(jen) mluvit. Chápat zodpovědnost je 
nejlepší se učit tak, že ji 
přijímám. Ne, že o ní ho-
vořím. Jiný příklad: v ka-
ždém kolektivu 
dochází 
ke stře-
tům… 
Jinak 
tomu 
není v ro-
dině, školní 
třídě, pracov-
ním kolek- tivu. 
Naučí-li se dítko zvládat 
konfl ikt v pionýrském oddíle, jistě si 
tuto dovednost přenese i dál a v ži-
votě mu to nesporně pomůže. Jistě 
proto nebudeme vytvářet neshody 
umělé (a tím kolektiv poškozovat), 
ale tím, že přirozeně vyřešíme 
rozpory, které v žijícím oddíle 
nastanou. A ony jistě nastanou, 
na tom není nic nepřirozeného.
V konkrétní aktivitě se děti také 
„učí“ zhodnocovat vlastní 

síly a možnosti. Jak jinak by si je ověřily 
než v činnosti? Omšelý příklad z pod-
zimu: Což takhle pomoci s úklidem listí. 
Kdo půjde pomoc nabídnout? (A kam se 
vydat?) Máme dostatek vlastního nářadí? 
Jak si práci rozdělíme? A co budou dělat 
ti, na něž nezbudou ani zapůjčené hrábě, 
lopaty a kolečka? (Budou si hrát stolní hry 
ve vyhřáté klubovně?) Z toho je patrné, že 
nejde jen o to, dovést děti, aby viděly po-
třebu úklidu napadaného listí. To je sice 
dobré, ale pouze začátek. Stejně důležité 
je uvážit, jak nejlépe pomoci a jaké jsou 
naše možnosti.

Bez činu zůstává i nejkrásnější 
myšlenka bezcennou
To vyslovil už Gándhí. Naše oddíly, akce 
a soutěže Pionýra nabízejí dětem pro-
středí, kde mohou zkoušet, hledat, učit 
se, vedou je k zapojování – učí je pouze 
trpně nepřihlížet, ale konat a objevo-
vat vlastní schopnosti, tvořivě je užívat 
a rozvíjet je.

Martin
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Česká rada Pionýra 
jednala o víkendu 17. – 18. listopadu 
v Horní Sytové a program byl opět více 
než nabitý. Čas byl i pro jednání sekcí 
a sešla se také Obsahová 
komise pro přípravu 
VIII. výročního zasedání 
Pionýra.
Velkým tématem byl nový 
Registrační a informační 
systém Pionýra (RISP). 
„Je to velký třesk, ale je 
to nutné.“ Těmito slovy 
charakterizoval Michal „Houdík“ Houda 
(JčKOP) přechod na nový RISP dřív, než 
ho Česká rada Pionýra schválila. Tomuto 
takřka historickému kroku předcházela 
ještě debata, zda tento krok učinit letos, 
nebo rok počkat. Ondra Machulda 
(POP), který na vývoj systému dohlíží, 
představil novinky a výhody, které nový 
RISP přinese: každý člověk má svůj 
účet, jedna osoba může být členem více 
oddílů, evidence i nečlenů (např. děti, 
které chodí do oddílu), možnosti rozšíření 
v budoucnu… Drtivá většina přítomných 
přechod na nový systém podpořila. „Když 
jsme pořídili základnu, řekli jsme si, že 
musíme postavit tábor hned první rok 
nebo ho nepostavíme nikdy. U RISPu 
je to stejné. Když ho nespustíme teď, 

budeme za rok znovu hledat důvody, proč 
to nejde,“ podotkla ekonomka Pionýra 
Káča Brejchová.

Česká rada Pionýra se 
také věnovala tématu 
nemovitostí a jejich 
správy. To sice vyplynulo 
z dění v JčKOP (kde 
jsou mimo jiné i v sou-
vislosti s nemovitostmi 
ekonomické problémy 
a byla nařízena revize), 

přesahuje ale do většiny KOP, které ne-
movitosti z Fondu dětí a mládeže užívají. 
Byla proto naplánována další schůzka 
uživatelů nemovitostí ve vlastnictví Pio-
nýra, na níž mají být některé nejasnosti, 
zásady, postupy atd. znovu připomenuty 
a objasněny. To proto, aby nám nemovi-
tosti přinášely užitek, než aby přidělávaly 
administrativní a fi nanční starosti.
Příjemnou částí jednání byla chvíle, kdy 
předseda Pionýra Martin Bělohlávek pře-
dal Mírovi „Dědkovi“ Maškovi z JčKOP 
ocenění za dlouholetou práci. „Sice už jsi 
ho ofi ciálně dostal dřív k svému život-
nímu jubileu, ale dosud nebyla možnost 
ti veřejně blahopřát,“ vysvětlil zpoždění 
Martin. Dědek byl také jeden z prvních, 
kdo dostal možnost ochutnat nové spe-

ciální pionýrské pralinky. „Jsou úžasné,“ 
komentoval čokoládové bonbony.

Výběr témat, která ČRP projednala
•  ČRP schválila přechod na nový regist-

rační systém k 1. 1. 2013.
•  ČRP schválila členství v České radě 

dětí a mládeže i pro příští rok.
•  ČRP schválila dotaci 15 000 Kč pro 

1. PTS Táborník Mladá Boleslav na za-
bezpečení exponátů ve vojenském 
muzeu zřízeném PS v součinnosti 
s klubem vojenské historie.

•  ČRP schválila záměr na prodej 
základny v Ratibořských Horách u Tá-
bora v jižních Čechách, kterou vlastní 
Ústecká krajská organizace Pionýra.

•  ČRP schválila likvidaci nečinných 
jednotek, například center a okresních 
rad, které už několik let nefungují.

•  ČRP schválila posunutí termínu VIII. vý-
ročního zasedání Pionýra o týden, VIII. 
VZP se tak bude konat 23. 11. 2013.

•  ČRP vzala na vědomí personální 
změny ve Výkonném výboru ČRP: 
uvolnění Kateřiny Součkové (dlou-
hodobý pobyt v zahraničí), Petra 
Jeníčka (nečinnost) a Stanislava Báťka 
(pracovní vytížení).

Mirka Tolarová

Co nás čeká a nemine?
V minulém čísle jste se mohli dočíst o průběhu příprav VIII. výročního zasedání Pionýra, tentokrát 
jsme položili dvě otázky předsedkyni Obsahové komise pro jeho přípravu Ivaně Vejvodové:

Co je podle tebe největší výzva pro 
Obsahovou komisi?
No zcela jistě „být u toho“! Současná 
ObK má neopakovatelnou možnost (dou-
fejme, že na dlouho) podílet se na tvorbě 
nových stanov organizace, které se nyní 
vytváří kvůli změně Občanského záko-
níku. Přetváří se také dokument Program 
Pionýra, kterému by měl  porozumět 
obyčejný instruktor v oddíle, předseda 
krajské organizace, ale také musí zau-
jmout rodiče, kteří hledají koníček pro 
svou ratolest.
A co si budeme povídat, pro mě, jako 
předsedkyni Obsahové komise, je největší 
výzvou hledání „kádrů“ na nejvyšší posty 
sdružení, tj. předsedu, místopředsedy, 

ekonoma a výkonný výbor. To je oříšek, 
který se nedaří rozlousknout již několik 
let. Vždy jen trochu odkryjeme skořápku, 
řekneme si, že oříšek je pořád ještě 
k jídlu, skořápku zase vrátíme na místo 
a po nějaké době se jdeme ujistit, že to 
ještě nějaký čas vydrží. Tím vůbec nechci 
kritizovat současné vedení, jsem naopak 
přesvědčena o tom, že funguje tak, jak 
mu to sdružení umožňuje.

Jak se podle tebe může do přípravy Vý-
ročního zasedání zapojit třeba obyčejný 
oddílák?
Obyčejný oddílák do přípravy VZ zasáh-
nout může a určitě by měl! V tomto sdru-
žení musí fungovat zpětná vazba, tzn., 

že rádoby 
„obyčejný 
oddílák“ 
je jeden 
z těch nejdůležitějších lidiček v našem 
sdružení, protože bez něj by nebyla pravi-
delná činnost, oddíly, kluby, akce, tábory, 
vedení…
Takže právě oddíláci by si měli říct, co 
se jim na této organizaci nelíbí, s čím 
by chtěli pomoci, co navrhují změnit. 
Vždyť všichni hromadně to děláme pro 
děti. Určitě by se mělo s oddíláky hovořit 
o problémech, které cítí, a o možnostech 
jejich řešení.  Otázkou ale je, zda se tak 
na skupinách a krajích děje…

ptal se Jakub

MOZAIKA PIONÝRA    2012 / 4

informace

5



Nám, nám narodil se – Za psem 2012
Je to tak! Narodil se nám pionýrský Pes. 
Už je to drahně let, ale nikdo dosud 
nevěděl, kdy to vlastně bylo. Dokonce 
ani v Praze to netušili, snad jen že někdy 
v roce 1993. Zvídaví brněnští pionýři to 
ovšem nechtěli nechat jen tak a začali 
pátrat, kdy náš Piopes slaví vlastně ty 
svoje narozeniny. Stalo se tak v sobotu 
13. října 2012 při třetím ročníku šifrovací 
hry „Za psem“.
Pátrání začalo v Lelekovické sokolovně 
nedaleko Brna a odvahu našlo celkem 
225 dětí ze 17 brněnských pionýrských 
tábornických oddílů. A protože víc hlav 
víc ví, pátraly ve 3–4 členných týmech. 
V úvodu bylo možné nasbírat několik 
cenných rad od Maxipsa Fíka, který se ne-
dávno na vlastní pěst pustil rovněž do pá-
trání po narozeninách svého kamaráda. 
A potom už začal „hon“ za informacemi.
První na řadě byla drobná rozcvička před 
sokolovnou, kde se všichni mohli sezná-
mit se základními šiframi tak, aby roze-
hřáli své mozkové buňky. To se postupně 
podařilo všem týmům, a to i zásluhou 
vynikajícího počasí. Další kroky těžkého 
pátrání vedly účastníky cestou necestou 
okolo Lelekovic a rozhledny na Babím 
lomu. Nejstarší kategorie navštívila 
dokonce i klášter ve Vranově u Brna, 
což byla velmi slušná porce terénního 
pochodu. Na trase čekalo celkem 12 sta-
novišť, kde bylo nutné vyluštit příslušnou 
šifru (pochopitelně čím rychleji, tím lépe). 
Po vyluštění polohy dalšího stanoviště 
týmy dále obdržely drobnou indicii, která 
jim měla pomoci v nalezení data narození 
Piopsa.
Již od počátku se ukazovalo, že úkol je 
to nelehký – řada týmů využila možnosti 
obou nápověd u každé ze šifer. Pionýři 
se ale nevzdávají, a tak se o půl třetí od-
poledne objevil v cíli první tým kategorie 
starších ze 111. PTO Vinohrady, který 
již znal rok narození Piopsa. Nicméně 
to ale nebylo vše – stále chyběl měsíc 
a den narození. Tým tak musel z indicií, 
posbíraných cestou, správně poskládat 
Psodiak, ze kterého se dozvěděl měsíc 
narození a následně splnit ještě závě-
rečný úkol. Ten spočíval v poskládání 
3D Psodiaku tak, aby skrze něj prošla 
kulička se dnem narození Piopsa. Pokud 
ovšem byl Psodiak poskládaný špatně, 
žádná kulička se neobjevila a soutěžící tak 

museli znovu procházet indicie a hledat 
správné řešení. Ani první příchozí hlídce 
se nepodařilo složit Psodiak napoprvé bez 
chyby. Po tuhém boji s druhým týmem, 
který se mezitím v cíli objevil, však nako-

nec dokázala kýženou kuličku ze stroje 
dostat a slavně zvítězit. Vzápětí jsme 
přivítali i vítěze v kategorii instruktorů 
a s drobným časovým zpožděním přišly 
do cíle i hlídky nejmladších. O náročnosti 
letošního ročníku svědčí i to, že kom-

pletně projít celou hrou, tj. včetně zjištění 
dne narození z Psodiaku, se podařilo 
pouze pěti týmům. Další hlídky pak sice 
dorazily do cíle, ale již nestihly výsledný 
úkol splnit. Své vítěze však hra měla 

a nejvíc pyšní tak mohou být ve 111. PTO 
Vinohrady, 48. PTO Stezka a 66. PTO 
Brabrouci Modřice.
Důležité je, že nakonec se pátrání podařilo 
a vy si tak možná vzpomenete, co jste dělali 

4. října 1993, kdy se náš Piopes narodil! 
A pokud si nevzpomínáte, nevadí – hlavně 
si zapište za uši, že příští rok, 4. října, má 
zase narozeniny. A ty je potřeba důstojně 
oslavit, minimálně proto, že jsou kulaté!!!
Děkujeme všem, že přišli – viděli – přežili 

– pomohli: 225 dětem, 30 průvodcům, 
asi čtyřem desítkám pomocníků na stano-
vištích a všem nahoře za počasí.

Za tým organizátorů
Tom (86. PTO Kondoři, 85. PS letka)
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Setkání Evropské sítě IFM-SEI v Německu
O posledním říjnovém víkendu, 
který již tradičně patří v Pio-
nýru akcím v rámci podzimních 
prázdnin, se i na mezinárodní 

úrovni něco dělo. V německém Oer-
-Erkenschwicku, nedaleko Düsseldorfu 
proběhlo již tradiční setkání evropských 
organizací IFM-SEI s názvem European-
Falcon Network Semminar. 
V letošním roce se setkání věnovalo 
metodám podpory mladých lidí v rámci 
organizace, což je téma, které v po-
sledních letech řeší i Pionýr. Jednotliví 
zástupci organizací sdíleli své zkušenosti 
v této oblasti a představovali projekty 
a aktivity, které nabízejí členům ve věku 
15–26 let na národní úrovni. Například 
angličtí Woodcraft Folk představili systém 
tzv. autonomního prostoru pro mladé 
(autonomuous youth space). Členové 
Woodcraftu tak mají možnost spravovat 
v rámci organizace vlastní rozpočet, or-
ganizovat společné akce a projekty, které 

vrcholí jedenkrát za dva roky na letním 
táboře pro tuto cílovou skupinu. Podobně 
to funguje i v Rakousku, kde místní Rote 
Falken taktéž rozhodují a vystupují v rámci 
organizace samostatně, mají vlastní 
vedení a organizují své akce. Ze zkuše-
ností z těchto iniciativ zástupci organizací 
prezentovali, že i přes občasnou složitější 
organizaci mají se 
systémem dobré zku-
šenosti, protože jim 
v rámci sdružení udrží 
za členy věkovou sku-
pinu, která jinak často 
mění oblast svých 
zájmů. 
V dalších zemích 
používají metody 
věkových kvót pro 
členství v jednot-
livých orgánech či 
skupinách, stejně 
jako je tomu napří-

klad u České rady Pionýra. Obecně se ale 
všichni zástupci organizací shodli na tom, 
že speciální podpora této věkové skupiny 
je důležitou součástí života každé orga-
nizace, jelikož tím podporuje své lidské 
zdroje. 
Druhou velmi důležitou součástí setkání 
bylo plánování mezinárodních aktivit 

na další období. 
V roce 2013 se tak 
můžeme těšit třeba 
na mezinárodní tábor 
ve Finsku a Španělsku 
nebo na několik me-
zinárodních školení 
pro vedoucí. Po-
zvánky na tyto akce 
budou k dispozici 
během následujících 
měsíců, nicméně pří-
pravy jsou již v plném 
proudu. 

Jiří Let

Pionýrská výměna
Ve středu před podzimními prázdninami 
začala poslední část dlouhodobého pro-
jektu Pionýrské výměny. Ten začal na mojí 
Evropské dobrovolné službě ve Wood-
craft Folk, kdy se nám podařilo najít part-
nerskou skupinu z Bromley v Londýně. 
Domluvili jsme se, že Angličané přijedou 
na letní tábor naší PS a my se do Londýna 
vydáme o podzimních prázdninách. Poté 
začal kolotoč shánění peněz a řešení 
organizačních otázek. Jeho výsledkem byl 
úspěšný tábor a také cesta do Londýna.
Když naše dámská výprava dorazila 
do Londýna, už na nás čekal Andreas, 
kterého jsme se při cestě k minibusu 
snažily naučit počítat česky. Byl z toho 
zmatený stejně jako my z jízdy vlevo, ale 
rychle jsme si zvykly. Na základně jsme se 
pustily do průzkumu okolí. Nejvíc se nám 
líbilo v parku, kde bylo velké dětské hřiště 
a venkovní posilovna. 
Ve čtvrtek jsme společnými silami 
připravily snídani a svačinu na celý den 
a vyrazily na vlak do centra. Přivítalo nás 
typické anglické počasí – pršelo, foukalo 
a byla docela zima, ale nenechaly jsme se 
rozhodit a statečně vyrazily k Temži. Pro-

hlédly si Tower Bridge a zamířily do pev-
nosti Tower, kde jsou vystavené anglické 
korunovační kle-
noty. A samozřejmě 
nesměla chybět ani 
projížďka červe-
ným dvoupatrovým 
autobusem. A někteří 
byli tak unavení, že 
„prospali“ večerní 
procházku u Bucking-
hamského paláce.
Páteční oddychový 
program pro nás při-
pravila Tracy a angličtí 
vedoucí. Společně 
jsme vyrazili nejprve 
do muzea a potom 
do galerie, kde jsme 
se při workshopu na-
učili, jak se malovalo 
ve středověku, a zku-
sili vytvořit vlastní 
obrázek pomocí barev z vaječného žloutku 
a olejových barev.
Sobota byla ve znamení Festivalu přátel-
ství, na který přijeli naši kamarádi z tábora, 

jejich rodiče a další členové Woodcraft 
Folk. Sice nám nepřálo počasí, ale i tak 

jsme vyzkoušeli připra-
vené aktivity a naopak 
Angličany naučili sklá-
dat origami a ozdoby 
z obalů od čajových 
sáčků. V neděli nás 
čekala společná plavba 
po Temži a návštěva 
Londýnského oka, od-
kud jsme viděli skoro 
celý Londýn.
Při poslední společné 
večeři jsme předaly 
dárky a poděkovaly 
našim hostitelům 
za příjemný pobyt, 
kterým jsme zakončily 
naši první mezinárodní 
výměnu. Doufáme, že 
nebyla zároveň po-
slední a že bude naše 

spolupráce s anglickými partnery pokračo-
vat i v příštím roce.

Za PS Údolí slunce Hamry nad Sázavou
Pavla Čiháková
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Nenech se zmanipulovat a vyhraj!
Nenech se zmanipulovat je tříkolová 
internetová soutěž pro děti (11–18 let) 
zaměřená na fi nanční gramotnost, najdete 
ji na www.rozumimefi nancim.cz/soutez.
Finanční gramotnost si můžeme před-
stavit jako soubor znalostí, dovedností 
a postojů, které nám umožňují orientovat 
se v každodenní ekonomické realitě. Tuto 
schopnost oceníme hlavně jako dospělí, 
ale dozvídat se něco o penězích a hrát 
o nich hry mohou klidně i děti, a proč ne 
právě formou soutěže?

Jak soutěž probíhá
Od poloviny listopadu běží první ze tří 
soutěžních kol. Bodované aktivity v sou-
těži dávají hráčům možnost smysluplně 
využít čas, který tráví u počítače. Také 
se cíleně zlepšovat a formou her učit 
o fi nanční gramotnosti. Skupinové úkoly 
naopak podporují spolupráci a aktivní 
formu trávení volného času.

Jednotlivá soutěžní kola:
15. 11. – 15. 12. 2012
19. 12. – 19. 1. 2013
23. 1. – 23. 2. 2013

K účasti v soutěži je třeba založit si profi l 
na webu, body se potom automaticky při-

čítají za každou dohranou hru a skóre lze 
neustále sledovat i v porovnání s ostat-
ními hráči.

Ceny
Ti nejlepší v každém kole získají dotykový 
mobilní telefon, další v pořadí například 
outdoorové vybavení nebo deskové hry. 
Ceny jsou připraveny vždy pro 10 soutě-
žících.

V čem soutěží jednotlivci
•  Hraní pexes a dalších fl ashových her 

přímo na webu soutěže.
•  Hraní hry Nauč se hospodařit, která 

simuluje práci s rodinným rozpočtem.
•  Hraní velké komixové hry Nenech se 

zmanipulovat, kde se hráči rozho-
dují v krizových 
situacích a prožívají 
příběh společně 
s hlavními posta-
vami celé hry.

V čem soutěží 
skupiny
Skupinové úkoly mají 
v soutěži velkou váhu, 
ale jejich odevzdání 
není podmínkou pro 

získání výhry. 3 – 10 členné týmy mohou 
v každém kole odevzdat reportáž nebo 
reklamu nebo obojí. Úkol lze ve skupině 
zpracovat jako video, audio nebo komix. 
Body za skupinu se připíší každému 
zapojenému jednotlivci – skupina tudíž 
nevyhrává.
•  V reportáži je třeba zachytit, jak 

skupina hraje hru cílenou na fi nanční 
gramotnost (například ze sbírky her 
Rozumíme fi nancím I) a shrnout, jaký 
přínos měla pro její účastníky, co se 
vlastně naučili.

•  V reklamě (již existující nebo vlastní) 
je důležité odhalit různé marketingové 
prvky, které byly použity pro nalákání 
spotřebitelů.

37. Valné shromáždění ČRDM
Klidné a věcné – a hlavně informativní – takové bylo dvouhodinové jednání 37. Valného shromáždění České rady 
dětí a mládeže (ČRDM). Konalo se 8. listopadu 2012 v sídle ČRDM. Vzhledem k relativně nízké účasti delegátů 
probíhalo zprvu jako tzv. náhradní. Účastníci využili prvních šedesáti minut k předávání informací a předběžnému jednání, poté 
se (v duchu stanov ČRDM) stalo VS usnášeníschopným, a mohlo se o důležitějších bodech hlasovat.

Předseda ČRDM Aleš Sedláček informoval 
o programu „Mládež v akci“ (www.mla-
dezvakci.cz), který na přelomu prosince 
a ledna vstoupí do posledního roku svého 
trvání. Dále představil změny ve fi nan-
cování Bambiriády – hloubková analýza 
jejího letošního ročníku ukázala, že objem 
přerozdělených prostředků nesouvisí 
s kvalitou akce v jednotlivých městech. 
ČRDM proto napříště nerozdělí městům 
žádnou část ministerské dotace – v rámci 
úsporných opatření bude žádat o milion 
dotačních korun méně. Dále předseda 
ČRDM připomněl doznívající projekt 
„Klíče pro život“ (www.kliceprozivot.cz), 

jeho následníka „K2“ a pozornost věnoval 
i problematice veřejného rejstříku občan-
ských sdružení. Dosud jsou evidována 
na ministerstvu vnitra; nový Občanský 
zákoník předjímá vybudování veřejného 
rejstříku spravovaného (spolu s jinými) 
soudy.
37. VS ČRDM také přijalo usnesení 
týkající se dostupnosti citlivých informací 
o letních táborech. Delegáti zavázali 
předsedu ČRDM, aby podnikal kroky 
směřující k tomu, aby přesné polohy 
letních táborů (včetně GPS souřadnic) 
na stránkách www.tabory.info nebyly 
běžně dostupné široké veřejnosti – pokud 

si to samozřejmě organizátoři daného 
tábora nebudou přát. 
Dále byli delegáti seznámeni s aktuálním 
vývojem několika projektů: karty mládeže 
EYCA, „Finanční gramotnost“, „72 hodin 
– Ruku na to!“.
Delegáti vyslechli informace Předsta-
venstva ČRDM včetně hospodářských, 
schválili návrh priorit i rozpočtu ČRDM 
na příští rok a odsouhlasili zachování 
výše členských příspěvků. Rovněž počet 
členských sdružení ČRDM zůstal po VS 
stejný: 98. 

Jiří Majer
Převzato z www.adam.cz, kráceno.
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Dobrodružství propagace
Pod Dobrodružstvím na míru si můžete představit cokoli. Ať už je to výlet na tajuplný hrad, rukodělné odpoledne v klubovně nebo 
sportovní klání na hřišti za vesnicí. Ale je dobré si připomenout, že kromě již zmiňovaných dobrodružných aktivit, je Dobrodruž-
ství na míru i velká reklamní kampaň sloužící ke zviditelnění našeho sdružení.

Letos se uskutečnil první ročník této kam-
paně a můžeme konstatovat, že i když tu 
a tam něco zaskřípalo, povedlo se nám 
„Dobrodrůžo“ dostat do tisku, rozhlasu 
i televize. A to už je nějaká propagace 
Pionýra. Nemluvě o zviditelnění přímo 
u vás – na vývěskách, ve školách, v míst-
ních novinách a přímo v klubovnách, 
třídách, na hřištích, náměstích… kam 
za vámi přišly tisíce lidí prohlédnout si 
činnost v našich oddílech a klubech.

Propagace – téma vděčné i věčné
O propagaci Pionýra bylo již řečeno 
mnohé a názorů, jak „to“ správně dělat, 
je celá řada. Propagace je zkrátka dlouho-
dobým a vděčným námětem k diskusím, 
ale i k práci. Při mnoha výměnách názorů 
se zrodí skvělé nápady. Také se ale stává, 
že povstane někdo, kdo chce pozdvih-
nout prapor a začít vše vymýšlet od nuly. 
Ačkoliv iniciativa je chvályhodná, je dobré 
připomenout, že např. Dobrodružství 
na míru nebyla akce z leknutí – v pro-
pagaci Pionýra již bylo mnohé učiněno 
– například:
•  informační a propagační kampaň 

Opravdu dobrý tábor;
•  největší otevřená akce Pionýra – 

Ledová Praha;
•  Grafi cký manuál k jednotícím prvkům 

Pionýra;
•  kampaň k Evropskému roku dobrovol-

nictví Umačkáni dětmi;
•  soutěž Sami o sobě, o své činnosti;
•  průběžně obměňovaná a doplňovaná 

nabídka propagačních předmětů – 
dostupná na pionýrském internetovém 
jarmarku e-moska.cz;

• atd. atd.

Na dalším zlepšování se 
snažíme neustále pracovat. 
Důkazem může být i chys-
taný nový marketingový 
plán, který začala tvořit 
Sekce PR a propagace ČRP 
společně se zájemci z řad 
dobrovolníků našeho sdru-
žení, nebo třeba probíhající 
práce na nové internetové 
prezentaci Pionýra.

Výročná zpráva zaujala
Jedním z významných prvků propagace 
jsou i výroční zprávy, které o nás dávají 
okolnímu světu vědět, jakého partnera 
v nás může očekávat. Výroční zpráva 
Pionýr 2011 nebyla jednou z tradičních, 
pouze citujících čísla, tabulky a výčty 
úspěchů či neúspěchů, ale byla i něčím 
zajímavá – byla hravá. A zaujala. Důkazem 
toho jsou výsledky dvou soutěží, do kte-
rých jsme naši výroční zprávu přihlásili.
V té první, „Být vidět 2012“, kterou po-
řádalo sdružení Fórum dárců, patřila naše 
výroční zpráva mezi ty, které se porotě lí-
bily. Více si o této soutěži, která je určena 
pro neziskové organizace, můžete přečíst 
na stránkách www.donorsforum.cz.

Sdružení CZECH TOP 100 pořádalo již 
19. ročník soutěže nejlepších výročních 
zpráv a fi remních časopisů. Také do této 
soutěže jsme přihlásili naši výroční 
zprávu a musíme dodat, že si ve vysoké 
konkurenci významných českých společ-
ností vedla docela dobře. Celkově jsme 
obsadili 48. příčku. Výsledky můžete najít 
na www.czechtop100.cz. A ještě něco. Je-
den z porotců dokonce připsal ke svému 
hodnocení poznámku „Měl jsem obrov-
skou chuť vzít nůžky a tu zprávu rozstří-
hat.“ A to je ono – zaujali jsme.

Anna Nováková
tajemnice sekce PR a propagace ČRP

DOBRODRUŽNÉ NÁPADY
Napadá vás, jak by mohlo vypadat 

Dobrodružství na míru příští rok? Máte náměty 
pro propagaci, nápady na otevřené akce nebo 

jakoukoliv jinou inspiraci? 
Ozvěte se! mozaika@pionyr.cz

?

DEJTE O SOBĚ VĚDĚT!
Na Servisu Pionýra najdete 

spoustu užitečných 
pomůcek pro propagaci 
vaší PS, oddílu, klubu… 

www.servis.pionyr.cz
vlevo banner 

„Propaguj chytře“
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Tajemství hradu Rýzmberk
Kam na výlet na zpáteční cestě
KLATOVY 
Katakomby Klatovy
Krypty pod klatovským jezuitským koste-
lem, zasvěceným Neposkvrněnému početí 
Panny Marie a sv. Ignácovi, dnes známé 
jako klatovské katakomby, byly budo-
vány jako součást stavby kostela v létech 
1656–1676. Podle plánů stavitelů se staly 
pohřebištěm příslušníků jezuitského řádu 
a jeho dobrodinců z řad místní šlechty, 
vojska, měšťanů.
Těla položená na hoblinách v dubových 
rakvích byla obložena chmelem. Každá 
rakev byla označena olověnou identifi kační 
destičkou. Působením vzduchu, dove-
deného do krypt důmyslným systémem 
větracích kanálů, došlo k jejich postup-
nému vysušení – k mumifi kaci – takže dnes 
váží 8 – 10 kg. Větrací systém, jenž ústil až 
na střeše kostela, zajišťoval v katakombách 
relativně stálou teplotu a vlhkost vzduchu. 
Dnes mohou návštěvníci v klatovských 
katakombách zhlédnout 30 mumifi kova-
ných těl, 7 dalších je uloženo ve veřejnosti 
nepřístupné části krypt. Všechna těla jsou 
předmětem péče konzervátorů, o klima-
tické podmínky krypt se stará klimatolog.

Černá věž
Pětipatrová věž, která je zdaleka viditel-
nou dominantou města a je vysoká 81,6 
metrů, byla postavena v letech 1547–1555 
mistrem Antoněm za účelem signalizace 
nebezpečí – požárů a nepřátelských vojsk. 
Vlivem mnoha požárů získala věž tmavo-
černé zbarvení, proto dostala název Černá 
věž. Legenda praví, že z míst pod Vodoje-
mem byl postaven dřevěný most vedoucí 
nad střechami domů až ke stavbě věže. 
V roce 1855 byla věž osazena hodinami, 
které zhotovil klatovský mechanik Jan 
Bošek. Velká ručička těchto hodin měří 
2 metry, ručičky a číslice jsou pozlaceny. 
K ochozu vede 226 schodů. Odsud 
je krásný pohled nejen na město, ale 
i na překrásné panorama Šumavy. Pokud 
je velmi dobrá viditelnost, je možno vidět 
i vrcholky Alp. 

DOMAŽLICE
Městečko Domažlice se rozkládá 
v malebné chodské krajině. V po-
lovině 13. století bylo založeno 

Přemyslem Otakarem II. na místě staršího 
osídlení. Původně tudy vedla obchodní 
cesta z Bavor směrem do Čech, v sou-
časné době jsou Domažlice městskou 
památkovou rezervací.
K nepřehlédnutelným dominantám 
města patří arciděkanský kostel Narození 
Panny Marie s vysokou válcovou věží. 
Věž je vysoká 56 metrů a je o celých 70 
centimetrů odchýlená od svislé osy. To 
je důsledkem poměrně mělkých základů, 
na kterých byl objekt vystavěn. Věž má 
12 pater a k vrcholnému ochozu musí 
návštěvník zdolat celkem 194 schodů.
Domažlická „šikmá“ věž skýtá krásný 
výhled na město i přilehlé okolí. Kromě 
ní může návštěvník zhlédnout i Chodský 
hrad, v němž je v současnosti umístěno 
Muzeum Chodska, zbytky městského 
opevnění, Dolejší bránu na náměstí.

Modelová železnice
V Máchově ulici nedaleko centra města je 
ráj nejen malých kluků a holek, ale i jejich 
rodičů a prarodičů. Je zde nádherná 
modelová železnice, která uchvacuje 
návštěvníky jak rozlohou a dokonalou 
propracovaností plně funkčního digi-
tálního kolejiště a množstvím jezdících 
mašinek, ale i báječným výkladem 
zdejšího „mašinfíry“. Za provozu návštěv-
níkům představuje originálním způsobem 
jednotlivé lokomotivy – uvidíte poklady 
jako posunovací elektrickou lokomotivu 
„žehličku“, parní pětikolák, americký 
rychlovlak, pendolino, vojenský transport 
spojenců, soupravu cirkusového vlaku 
a mnoho dalšího. Malí návštěvníci nad-
šeně sledují točnu za provozu nebo vláček 
přepravující slivovici… a když budou 
hodní a nebudou zlobit, přijede je jako 
zvláštní bonus nakonec pozdravit i známá 
mašinka Tomáš.

ČERCHOV
Na vrcholu hory Čerchov (s nadmořskou 
výškou 1042 m je nejvyšším bodem Hal-
travské hornatiny, ce-

lého Českého 
lesa a okresu 
Domažlice) 
stojí vojen-
ská beto-
nová věž 
vysoká přes 
30 metrů a kamenná 
Kurzova rozhledna 
z roku 1905, vysoká 
24 metrů, s výborným 
výhledem (za ideálních 
podmínek až na Alpy). 
Její základní kámen byl 
slavnostně položen 
23. 5. 1904. Věž byla 
fi nancována ze sbírek, 
které byly prováděny již od roku 1902 
za účelem nahrazení původní dřevěné 
věže novou věží kamennou. Předání věže 
veřejnosti se uskutečnilo 
16. července 1905 a byla nazvána 
Kurzovou věží na počest svého příznivce 
profesora Dr. Viléma Kurze, který se však 
otevření již nedožil. Do roku 1990 byl 
přístup nemožný, vojenské objekty na vr-
cholu byly přísně tajné. Byla přístupná jen 
přes pozemek vojenského útvaru. Během 
války používala objekty na Čerchově ně-
mecká armáda jako pozorovatelnu.

ZÁMEK HORŠOVSKÝ TÝN
Horšovský Týn byl původně biskupský 
hrad založený před polovinou 13. století. 
V roce 1547 vyhořel a byl přestaven 
v monumentální renesanční sídlo (Jan 
mladší Popel z Lobkovic). V letech 
1623–1945 v majetku Trauttmansdorffů. 
Od roku 1945 vlastní zámek stát.
Národní kulturní památka Státní hrad 
a zámek Horšovský Týn patří k nejvíce 
zpřístupněným objektům v České 
republice.
Do správy hradu a zámku Horšovský Týn 
patří též kostel Všech svatých v nedaleké 
obci Horšov a kostel sv. Anny na Vršíčku 
u Horšovského Týna.

Republikové setkání pionýrských oddílů

Plzeňský kraj 7. – 9. června 2013

Autokemp Hájovna u Kdyně
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Pionýr je vidět a slyšet. Ale víme o tom? 
Výsledky soutěže Sami o sobě, o své činnosti 2011–2012
Reportáž v televizi, vlastní stránka v obecním měsíčníku, reklama na šalině a mnoho článků v novinách. To není pouze přání, ale 
realita. Ano, Pionýr je vidět a slyšet. Ale víme o tom? 

K tomu, abychom věděli, že se o nás ví, 
má pomoci také soutěž Sami o sobě, 

o své činnosti, 
kterou každo-
ročně, a to již 
od roku 1993, 
vyhlašuje Česká 
rada Pionýra. 
Do jubilejního 
dvacátého ročníku 
přihlásily své pří-
spěvky jak stálice 
této soutěže, tak 
i nováčci. Celkem 
sedm pionýrských 
skupin poslalo 
na Ústředí Pio-
nýra výstřižky 
z novin, odkazy 
na webové 
stránky, letáky, 
pozvánky, 
vizitky a infor-
mace o tom, 
jak svou pio-
nýrskou čin-
nost umějí 
„prodat“ 

veřejnosti. 
Ačkoli se vám může zdát počet 

přihlášených skupin nízký, došlo oproti 
minulým ročníkům k značnému nárůstu 
zájemců. 

Došlé příspěvky jsou posuzovány v pěti 
kategoriích (zprávy uveřejněné v médiích, 
výroční zpráva, internetová prezentace, 
příspěvky v pionýrských médiích a propa-
gační předměty). Zpracování doručených 
příspěvků bylo nejrůznější. Některé zau-
jaly profesionálním designem, jiné zahřály 
na duši ručním zpracováním formou jakési 
kroniky. Nejúspěšnější pionýrské skupině 
pomohl k vítězství především fakt, že bylo 
co hodnotit ve všech zmíněných katego-
riích. Jako jediná z přihlášených skupin 
totiž zaslala také výroční zprávu skupiny. 

Celkové pořadí pionýrských skupin:
1. místo – PS Obránců míru Kopřivnice
2. místo – PS Chomutov
3. místo – PS desátníka St. Roubala 
Habartov
4. místo – PS Otava Sušice
5. místo – PS Lesní moudrost Brno
6. místo – PS Jince
7. místo – PS Rozmarýn Most

Soutěž Sami o sobě, o své činnosti má 
také inspirovat. Proto jsem vybrala ně-
kolik zajímavostí, které stojí za to „poslat 
dál“: 

Článek v elektronickém médiu 
Novinky.cz: Galerijní 
tramvaj je 

v červnu pionýrská, autor: Petr Hloušek – 
url.pionyr.cz/piosalina.

Reportáž v místní televizi E-chomutov: 
Kamencové jezero hostilo dvanáctý ročník 
Bambiriády – url.pionyr.cz/tvchomutov.

Přidám ještě jeden tip, na který jsem byla 
upozorněna, ačkoli 34. PTO Tulák Brno 
tento svůj mediální úspěch do soutěže 
Sami o sobě nepřihlásil. 26. 9 odvysílala 
ČT2 soutěžní pořad Věříš si?, v němž 
v rubrice „Seznamte se“ byly tři minuty 
(16:20–19:24) věnovány pionýrskému 
táboru. Koukněte sami – url.pionyr.cz/
ct-veris-si.

Jana Elbelová, členka ČRP

CHCETE SE 
ZAPOJIT 

A NEVÍTE JAK?
Vše najdete na adrese 
samiosobe.pionyr.cz.
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Úklid lesa
Každým rokem se habartovští pionýři 
vydávají uklízet les nad 1. základní školou.
V sobotu 13. října jsme se sešli jako vždy 
pod Baníkem. Tentokrát na podzimní 
úklid dorazila většina dětí z našeho 
nejmladšího oddílu a velkých dětí bylo 
pomálu. I tak jsme se rozdělili do tří 
skupinek, rozebrali si pytle na odpad, 
navlékli rukavice a pustili se do sbírání. 
Nejvíc nepořádku nacházíme u laviček. 
Velké plastové lahve od piva, krabice 
od vína i lahve od alkoholu. V samotném 

lese je ale letos až na pár pohozených pa-
pírků čisto. Po absolvování celé naší trasy 

od Baníku k velkému kameni a kolem 
pole zpět, jsme tentokrát nasbírali pouze 
čtyři pytle odpadků, což je za celou dobu 
od roku 1996 nejméně. 
Na konci naší trasy rozdělali zkušení 
zálesáci oheň a všichni jsme si za odměnu 
a dobře vykonanou práci opekli buřtíka. 
Po cestě domů jsme ještě posbírali zapo-
menuté papírky, pytle vyhodili do kontej-
neru a tím skončili.

Anna Kováčová,
PS des. St. Roubala, Habartov

Supervíkendovka
Říjnová víkendovka 19. – 21. 10. měla 
velmi zajímavou náplň. Velká část pro-
gramu byla věnována novým deskovým 
hrám, které děti přímo uchvátily. Nejvíce 
se líbil Duch, Mondo, Záchranáři a Lovci 
noci. Hry vyplnily každou volnou chvilku. 
V sobotu jsme se vydali do Bystřice 
p. Hostýnem, kde jsme navštívili Dětský 
domov se školou. Měli jsme možnost pro-
hlédnout si celý areál včetně bytů klientů. 
Překvapil nás pořádek v pokojích, který si 
kluci sami udržují. Pro mnohé z nás byla 
tato návštěva i poučná. 
Naše cesta pokračovala do Chvalčova, kde 
jsme se zastavili v dětské vesničce SOS. 
Měli jsme možnost vyzkoušet si s dětmi 
jejich hřiště s průlezkami a různými dal-
šími prvky. 
Po návratu jsme si společně povídali 
o pravidlech a důvodech, proč je dodržo-
vat. Zjistili jsme, že řády a pravidla mají 
svůj význam. Po výborném obědě jsme si 

na sluníčku rozbalili dílnu, 
kde jsme dlabali hallo-
weenské dýně, které večer 
osvítily venkovní prostor 
a dotvářely atmosféru při 
večerní hře. 
Museli jsme při ní projít 
světýlkovou stezku a na je-
jím konci nás čekali hallo-
weenští čarodějové. Dostali 
jsme od nich malou odměnu 
(fazolku). Společně jsme pak 
z těchto fazolek složili heslo 
víkendové akce. 
Večer nás čekala vernisáž výstavy fazo-
lových miniatur a receptů z fazolí. Byli 
jsme překvapeni, co všechno se dá z fazolí 
uvařit. Po té jsme měli malou oslavu, 
popřáli jsme naši Jarce k ocenění, které 
získala začátkem října od krajského úřadu. 
Dali jsme jí kytičku sedmikrásek a tím po-
děkovali za její práci pro nás. Oslava byla, 

jak se patří, nechybělo dětské šampaňské 
a voňavé řízečky! 
Nedělní program byl již tradiční. Po ranní 
rozcvičce a výborné snídani jsme museli 
sbalit všechny věci a uklidit. Bylo nám 
líto, že víkendovka končí, ale už teď se 
těšíme na další.

Členové PS M. Očadlíka, Holešov

Sněhem na Michalovickou putnu
Tak to jsme ještě neměli. Že počasí na-
šemu závodu moc nepřeje, na to jsme už 
zvyklí, ale sníh, to bylo něco nového.
V neděli 28. října odradilo počasí nejed-
noho zájemce o 5. ročník Běhu na Michalo-
vickou putnu. Do mrazivého nedělního od-
poledne na sněhovém poprašku se mnoho 
lidem nechtělo, ale ti, co přišli, nelitovali.
18 běžců ve čtyřech kategoriích absolvo-
valo trať závodu o délce cca 100 metrů 

v areálu zříceniny hradu Michalovice 
u Mladé Boleslavi. V letošním roce nepadl 
loňský traťový rekord, ale vítězný čas 
19:64 byl v rámci terénu slušný.
V cíli byl připraven oheň pro zahřátí 
a opečení buřtů a po vyhlášení výsledků 
proběhlo vystoupení skupiny historického 
šermu Mordýři.

František Batěk,
1. PTS Táborník Mladá Boleslav

Habartov

Holešov

Mladá Boleslav
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Halloween
Letos sice tento hrůzostrašný svátek vyšel 
na středu, ale to nám nezabránilo jej 
oslavit. Sešli jsme se na dušičky, v pátek 
2. listopadu v klubovně.
Tento svátek je založený na strašení a dě-
sivých maskách, proto přišly děti převle-
čené za čarodějnice, zombíky, upíry a jiná 
podivná stvoření. 
Prvním typickým halloweenským úkolem 
bylo vyřezávání dýní. Děti se rozdělily 
do skupinek a každá vytvořila pod dohle-
dem vedoucího vyřezanou dýni. 

Následovala krátká diskotéka, během 
které se vybraly nejhezčí masky a poté už 
se děti oblékly a šly soutěžit ven.
Nejprve se děti snažily doběhnout pro 
lísteček, na kterém byl obrázek dýně, tak 
aby je vedoucí nepochytali. Následně se 
děti pokoušely o let na koštěti. 

Když už jsme byli všichni promrzlí 
na kost, vrátili jsme se zpátky do klu-
bovny, kde proběhl kvíz na téma hallo-
ween a poznávání písniček. 
Nakonec byla vyhlášena nejlepší družstva 
a menší děti z oddílu Šedých myšek se 
odebraly domů. 
V klubovně zůstali pouze Nezmaři. Pro ty 
byl nachystán program v podobě nočního 
strašidelného pochodu na hřbitov, zhléd-
nutí hororu a přespání v klubovně.

Za PS Kopřivnice, Kamila Šumšalová

VŠECHNO NEJLEPŠÍ!
•  2. 12. slaví své 50. narozeniny 

Šárka Blažíčková ze 180. PS sekreta-
riát mládeže (Pražská OP).

•  2. 12. slaví své 50. narozeniny 
Anna Procházková ze 40. PS Košík 
(Pražská OP).

•  12. 12. slaví své 50. narozeniny 
Lenka Sakařová z PS Zborovice 
(Olomoucko-zlínská KOP).

•  13. 12. slaví své 50. narozeniny 
Petr Schneider z PS Butovická 
(Moravskoslezská KOP).

•  16. 12. slaví své 75. narozeniny 
Jaroslava Vokurková ze 76. 
PS Jánka Fábryho (Pražská OP).

•  29. 12. slaví své 50. narozeniny 
Vladimír Uhlíř z PS Nejdek 
(KOP Karlovarského kraje).

•  31. 12. slaví své 60. narozeniny 
Marie Knödlová z PS Holýšov 
(Plzeňská KOP).

Všem oslavencům gratulujeme a pře-
jeme jen to nejlepší.

Obdiv dýni 

Účastníků bylo přes 140,
dětí rodičů, hostů i příznivců

Svátek dýní a nová chatka pro pionýry
Při podzimních prázdninách již deset 
let připravuje Pionýr Hrádek zábavné 
odpoledne pro všechny děti, rodiče i další 

zájemce z Hrádku a okolí. Letos se sešlo 
přes sto čtyřicet účastníků.
Na seřadišti na náměstí ve čtvrtek 25. 
října odpoledne byly k vidění pěkné 
masky. Stezka k cíli vedla po lesní cestě, 
kde čarodějnické bytosti dávaly na sedmi 
stanovištích dětem úkoly. Před cílem 
pobíhal pionýrský pes Tobík v lidské 
velikosti. Zval všechny k ohýnku a na celý 
odpolední program. 

Nejprve si všichni při kytaře zazpívali 
táborové písničky a mnozí si prohlíželi 
svítící náramky, které dostali na cestě 

za splněním úkolů.
Potom se dav 
přemístil před nově 
zbudovanou chatu, 
která nahradila 
původní, která 
na jaře vyhořela. 
Starosta pan Perlík 
připomenul, že 
chatka byla vybu-
dována z pojistky 
a částečně z peněz 

města. Zdůraznil také, že přípravné práce 
a vybavení kluboven si hradil Pionýr 
Hrádek. Upozornil, že k oběma chatám 
bude nainstalován kamerový systém, 
který je bude napříště chránit. Chatku 
potom symbolicky za všechny děti převzal 
pionýrský pes a pozval přítomné, aby si ji 
prohlédli. 
V následujícím „Svátku dýní“ ve sklípku, 
který vypadal jako jeskyně, zářila ob-

rovitá dýně, u které 
byl připraven sladký 
poklad. Vyzvednout si 
ho mohl úplně každý. Ve vedlejší chatě 
bylo přichystáno pohoštění pro děti i pro 
„dospěláky“. Příjemnou atmosféru doplnil 
opět zpěv při kytaře a došlo i na tanečky. 
Mezi přítomnými zněly pochvalné hlasy 
na vstřícnost zastupitelstva města i na ši-
kovnost našich pionýrských vedoucích.
Když se zešeřilo, začal závěrečný ohňostroj.

Vlasta Vasková, Pionýr Hrádek

Hrádek 
u Rokycan

Kopřivnice

Po cestě děti plnily úkoly na 7 stanovištích
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         Geopozvánka: 
         Kutná Hora
Lokace: Střední Čechy
Představení: Chtěl bych vás pozvat 
do Kutné Hory, města plného historie, 
které bylo po Praze druhým nejvýznam-
nějším městem Českého království. Bývalo 
jeho pokladnicí díky svým stříbrným 
dolům. Povrchové výchozy stříbrných 
rudních žil byly odhaleny pravděpodobně 
již v závěru 10. století, ale teprve ve 13. 
století došlo k většímu rozvoji těžby stří-
bra. Kolem jednotlivých šachet vyrostla 
provizorní obydlí, dřevěné kaple a primi-

tivní těžební zařízení. Tyto osady, vzni-
kající živelně, neměly ze začátku žádná 
práva. Dlouho se jim říkalo pouze Mons 
(hora) a teprve v roce 1289 bylo použito 
pojmenování Mons Cuthna. Důležitou 
roli sehrál sedlecký klášter (založený již 
v roce 1142), který byl hlavní duchovní 
autoritou na tomto území. Přelomem 
v dějinách Kutné Hory byl rok 1300, kdy 
král Václav II. vydal horní zákoník IUS 
REGALE MONTANORUM. Tento zákoník 
stanovil veškeré organizační a technické 
podmínky nutné pro pravidelný chod 
zdejších dolů. Nové město, které začalo 
vznikat spojováním osad, získalo od králů 
řadu privilegií a výsad. Jeho další rozvoj je 
spojen s rozvojem peněžního hospodář-
ství ve 13. století. Krátce po roce 1300 
byla do Kutné Hory přesunuta centrální 
mincovna Českého království. Začaly se 
zde razit pražské groše a tím se uzavřel 
výrobní cyklus začínající těžbou rudy. 
Kutná Hora se tak postupně vyvinula 
ve fi nanční centrum českého státu.

Ubytování: Je možno využít základnu 6. 
pionýrské skupiny Kolín v Neškaredicích, 
což je „předměstí“ Kutné Hory, vzdálené 
cca 5 km od centra. Jedná se o bývalou 
vesnickou školku, takže je kolem objektu 

i velká zahrada. Kapacita je 35 osob 
na postelích. K dispozici je i kuchyně 
s veškerým vybavením. Cena je 100 Kč 
paušál bez ohledu na počet osob a dále 
40 Kč za osobu a noc + energie. Kontakt 
na správce: Jiří Žďára 775 291 206. 

GPS souřadnice: N 49° 56.276 
   E 015° 18.615

Doprava: vlak: Kutná Hora leží na hlavní 
vlakové trati Praha – Brno (jižní větev přes 

Havlíčkův Brod). 
autobus: do Kutné Hory jezdí autobusové 
linky z Prahy a Kolína, přes Neškaredice 
jezdí linka Kutná Hora – Čáslav. 
auto: nejjednodušší cesta od Prahy (nebo 
na Prahu) do Neškaredic je po „Kolínské“ 
a v Církvicích uhnout na Neškaredice. Zá-
kladna je první objekt ve vsi po levé ruce.

Geocaching: V Kutné Hoře a okolí je 
mnoho keší různých druhů (tradiční, multi, 
mystery, earth). Je nereálné je zvládnout 
za jeden víkend. Je proto třeba buď vy-
bírat, počítat s delší dobou pobytu nebo 
přijet několikrát. Je také potřeba pozorně 
číst listingy, protože některé jsou v mís-
tech, kde je nutné dávat zvýšený pozor 
(pozůstatky dolování), nebo mají obtížnější 
terén. Z mnoha listingů se zde také dozvíte 
spoustu zajímavostí o historii nejen Kutné 
Hory. U multikeší doporučuji vytisknout 
listingy, zadat si do GPS všechny stage 
a lovit všechny najednou, protože se jejich 
trasy překrývají a chodili byste stále kolem 
dokola. Některé mysterykeše vyžadují 
domácí přípravu.

Zajímavé keše: Zajímavých keší je tady 
určitě víc, ale vybral jsem od každého 
druhu několik, které nás něčím zaujaly 

(některé listingem, některé luštěním, 
některé provedením a některé místem 
uložení).
tradiční: 
•  Kutná Hora – město pokladů 

(GC1BR8V)
• Trať 235 (GC2WFB4)
• Barbora (GCM00X)
• Pejskova keška (GC287GD)
•  Kutná Hora – zapomenuté uličky 

(GC15B28)
multi:  
•  celá série Kutná Hora - gotická 

(GC10HFJ), nejen barokní (GC1167G), 
literární (GC115RV), Karel Havlíček 
Borovský (GC10X4K)

• Kamenná ZOO v KH (GC27Z2G)
• Kutná Hora UNESCO (GC1KATT)
•  Kutnohorská spravedlnost 

#2 (GC1V2G0)
• Procházka po Rovinách (GC27YFC)
mystery:  
•  Procházky Kutnou Horou (GC1167F) – 
fi nálka k sérii multikeší výše 

• Knihovna Kutná Hora (GC2TC3B)
• Dobyvatelé ztracené archy (GC3CWCH)
•  Pes baskervillský (GC2RHF9) – noční 

keš
• Keltské hroby (GC21V7Z)
earth:
•  Kutná Hora – Medieval silver mine 

(GC2GHYZ)
• Lom Prachovna (GC2BKX5)
• Miskovický kras (GC38E4C)
• Vyšatova skála (GC2TMMW)

Pionýrské keše: V této oblasti zatím 
nejsou.

Pionýrské skupiny v okolí: PS Jana Žižky 
z Trocnova Čáslav (www.pscaslav.cz), 6. PS 
Kolín (www.ursakolin.cz)

Náměty na výlety: cisterciácký klášter 
v Sedlci, Hrádek (České muzeum stříbra), 
hřbitovní kaple s kostnicí, chrám sv. Bar-
bory, Jezuitská kolej (Galerie Středočes-
kého kraje), kaple Božího těla, Kaňkovské 
vrchy (nad Kutnou Horou s pozůstatky 
dolování), Roviny, údolí Vrchlice, Vlašský 
dvůr.

Geopozvánku sestavil:
Josef Chládek, PS Veteráni Kladno
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Námořníci jejího veličenstva
Máme tu další táborovou inspiraci – vypravíme se na zaoceánskou plavbu. Vydané celotáborové hry najdete 
na Servisu Pionýra (Ke stažení – Publikace).

Inspirace pro hru Námořníci jejího veli-
čenstva je z názvu asi jasně patrná. Děti 
se stávají námořníky, vstupují do služeb 
Východoindické obchodní společnosti, aby 
pod vedením protřelých mořských vlků 
vyrazily z Londýna na plavbu kolem Afriky 
do Východní Indie (jak se dříve nazývala 
dnešní Malajsie a Indonésie), kde mají zís-
kávat nová území pro anglickou královnu. 
Po cestě je čeká mnoho dobrodružství, 
úkolů a nástrah, které však se ctí překonají.

Tábor v mlze
Motivace: Lodě proplouvají oblastí, kde je 
skoro vždy neproniknutelná mlha a často 
se udrží od rána celý den. Admirál proto 
rozhoduje plout dál, ale jen s nejvyšší 
opatrností. Košové hlídky se musí ujmout 
ti nejzdatnější z posádek.
Provedení: Z oddílu vidí pouze tři děti 
(jsou přece v koši, nad mlhou) a starají se 
o ostatní, kteří mají oči zavázané šátkem.
My jsme měli v každém oddíle 12 dětí, 
vždy 4 z nejmladší kategorie, 4 z prostřední 
a 4 z nejstarší věkové kategorie. V kaž-
dém oddíle vybereme toho z nejmladších, 
z prostředních i z nejstarších dětí, který se 
nejlépe umístil při hře Košová hlídka. Tito 
vybraní se musí určenou dobu starat o zby-
tek oddílu. Nejmladší košová hlídka měla 
na starosti tři nejstarší, nejstarší tři nej-
mladší a na hlídku z prostřední věkové 
kategorie zbyly tři děti jejího věku.
Celou motivaci jsme vyhlásili hned po bu-
díčku, ještě před rozcvičkou. V té chvíli si 
děti zavázaly oči a košové hlídky se o ně 
musely starat. Absolvovat s nimi roz-
cvičku, doprovodit je na záchod, do umý-
várny i na snídani, kde jim pomáhaly jíst. 
Záleželo na každé košové hlídce, jak si 
své tři námořníky zorganizuje a jaké si 
domluví dorozumívací prostředky.
Ráno se mlha trochu zvedla a bylo možné 
si šátky sundat. Následovaly soutěže, 
v nichž se však námořníci museli stále 
obejít bez zraku. Nejprve pro jednotlivce: 
•  Na čas poslepu roztřídit hromádku 

mincí (šroubků, hřebíčků) dle hodnoty.
•  Podle vůně a chuti poznat různé po-

traviny a koření (6 – 10 vzorků).
•  Dojít poslepu k předem známému cíli. 

Na louce bez překážek vyznačíme start 

a cíl. Děti si mohou vzdálenost projít 
a vyzkoušet, odkrokovat či jinak změ-
řit a pak si zavážou oči a vyrazí. Když 
si hráč myslí, že je u cíle, zůstane stát. 
Vítězí ten, kdo dojde nejblíže k cíli.

Poté přišly soutěže pro oddíly:
•  Letadla v mlze (u nás lodě v mlze). 

Hrajeme na velké louce bez překážek. 
Všichni si zavážou oči a jeden vedoucí 
se postaví na libovolné místo na louce 
a představuje maják. Začne pískat 
na píšťalku v určeném intervalu a děti 
se snaží co nejrychleji se u majáku 
shromáždit. Který oddíl je zde první 
celý, vyhrává. 

•  Oddíl na celtu. Při této hře, opět 
na prostorné louce bez bariér, se 
všichni hráči zují a zavážou si oči. Pak 
vedoucí na libovolné místo louky roz-
loží deku nebo celtu a odstartuje hru. 
Všichni se pohybují po louce, a pokud 
pod nohou ucítí celtovinu, snaží se 
na místo přivolat zbytek oddílu. Který 
oddíl je na celtě první kompletní, vy-
hrává. Pokud by ale hráč, který první 
objeví celtu, začal volat, může se stát, 
že dříve přivolá cizí oddíl. Proto si 
oddíly domluví znamení a signály.

Dračí lodě versus veslice
Motivace: Pohybujeme se v oblasti ost-
rovů, kde snad nelze žít bez lodí a plavi-
del nejrůznějších tvarů a velikostí. Lodě 
slouží jako dopravní prostředky, jako plo-
voucí domy a umožňují také hlavní zdroj 
obživy – rybaření. Téměř po celé Asii jsou 
rozšířeny závody takzvaných Dračích lodí 
a domorodci je rádi předvedou i cizin-
cům. Námořníci na oplátku domorodce 
seznámí s evropskými veslicemi.
Provedení: Dopoledne rozdělíme na dvě 
části. Závody Dračích lodí proběhnou 
na rybníce a potom přijdou ke slovu ves-
lice na louce za táborem.
Závod Dračích lodí zahájí vedoucí, kteří 
předvedou v roli domo-
rodců dětem, jak taková 
jízda probíhá. Ať už máte 
jakýkoliv druh loděk, na-
stoupí do ní pádlaři s pádly 
a na záď bubeník. Místo 
bubnu postačí hrnec nebo 

barel. Pádlaři pádlují do rytmu bubeníka 
a snaží se co nejrychleji projet určenou 
trasu. Pokud máte dost prostorný rybník 
a dostatek lodí, jedou všechny posádky 
najednou. Pokud ne, jedou postupně 
a měří se jim čas. My jsme naše dvanácti-
členné oddíly rozdělili do družin po šesti 
na jednu pramičku a pro oddíl se sečetl 
čas obou družin.
Závod veslic se odehrával na louce u tá-
bora. Závodily opět šestičlenné družinky, 
jejichž čas se sčítal. Veslici představovala 
dřevěná podlážka ze stanu, kterou nesli 
čtyři námořníci – veslaři. Na podlážce 
seděl pátý člen posádky – kormidelník. 
Na veslici sedí veslaři zády po směru jízdy 
a tak pouze kormidelník vidí, kam loď jede. 
Zavázali jsme proto čtyřem nosičům (ves-
lařům) oči. Kormidelník měl v rukou dva 
provázky, vedoucí na zápěstí dvojice nosičů 
(veslařů) vpředu lodi. Taháním za provázky, 
beze slov, loď kormidloval. Posádka měla 
za úkol projít co nejrychleji trať na louce 
a nenajet na mělčinu. Mělčiny představo-
valy deky a celty. Pokud někdo z nosičů 
přešel přes celtu, posádka dostala časovou 
penalizaci. Na konci trati čekal šestý člen 
družstva, který vystřídal kormidelníka, 
a posádka se vydala zpět do místa startu. 
Tam se změřil celkový čas. Zastavení lodi 
a výměna kormidelníků musí proběhnout 
také beze slov!

PŘIHLASTE SE TAKÉ DO 

SOUTĚŽE ETAPOVÝCH HER!

Do konce roku můžete přihlásit své 

zpracované celotáborové, ale i celoroční či jiné 

etapové hry do tradiční pionýrské soutěže. 

Vítězové získají příspěvky na činnost.

Více informací na ceteh.pionyr.cz.

NÁMOŘNÍCI JEJÍHO 
VELIČENSTVA

DANIEL JANKOVSKÝ

ETAPOVÉ HRY

táborový koutek
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Vánoční inspirace
Tentokrát bude stránka s náměty pro činnost věnována poněkud „netradičně“ Vánocům. Inspirovat se můžete hned ze tří různých 
aktivit, které je možné přizpůsobit na „míru“ nejen vašemu oddílu, ale například i Vánočním svátkům.

Vánoční srdce našeho oddílu
Při zkoušení aktivity nazvané Srdce 
našeho oddílu z programu Tajemství staré 
truhly jsme si ji trochu upravili a zařadili 
na víkendovou akci „falešné Vánoce“. 
V sobotu po společné debatě o našem 
oddíle a o atmosféře Vánoc, si každý vylo-
soval lísteček se jménem jednoho účast-
níka výletu, kterému na zadní stranu měl 
napsat přání a podepsat se. Na vymýšlení 

toho, co tam napíše, měl celý zbytek 
dne, kdy jsme připravovali štědrovečerní 
večeři, zdobili perníčky a vyráběli šperky 
z FIMO hmoty. Hotová přáníčka pak vha-
zovali dárci do připravené bedny. Když 
byly v bedně všechny lístečky, vedoucí je 
nepozorovaně vzal a vytratil se ven. Tam 
našel vhodný strom a nazdobil jej.
Po štědrovečerní večeři jsme se vypravili 
vánoční stromek hledat. Když jsme jej 
našli, na každého čekal lísteček s jeho 
jménem a přáním určeným přímo pro 
něj. Po návratu zpět do klubovny jsme si 
u vánočního stromku přečetli své lístečky 
a zavěsili je na připravené velké papí-
rové srdce, které bude vystaveno v naší 
klubovně. Pak jsme si ještě rozdali věcné 
dárky a zahráli společné hry.
A ještě jedna poznámka. Podpis pod na-
psaným vzkazem a přáním nebyl na škodu. 
Zamyslet se, vzít zodpovědnost do svých 
rukou, znamenalo zamyslet se i nad sebou. 
Je dozajista rozdíl napsat něco anonymně 
nebo se k tomu přihlásit.
Pro realizaci této aktivity jsme 
potřebovali arch balicího papíru, 
červenou prstovou barvu, čtvrtky 
na lístečky, tužky, provázek, svíčky.

Ze zkušeností PS Chomutov

Vánoční stromeček pro zvířátka
Naše vlastní aktivita vychází ze zpraco-
vaných námětů Krmení ptáčků a Výroba 
jednoduchého předmětu z programu Pu-
tování se psem. V předvánočním čase jsme 
se rozhodli v rámci naší výpravy přilepšit 
i zvířátkům tím, že jim ozdobíme stromek.
Před samotnou výpravou do přírody jsme 
si na schůzce s dětmi povídali o potřebách 
zvířat, která u nás přezimují, a domluvili 

jsme se na tom, že zvířátkům, která u nás 
na zimu zůstávají, přilepšíme. Vybídli jsme 
děti k tomu, aby na schůzku připravily pro 
zvířátka krmení. Aby děti lépe poznaly, 
jaké krmení vybrat, zahráli jsme si s nimi 
hru, kde děti poznávaly volně žijící zvířata 
a vybíraly pro ně vhodné krmení. Ještě jsme 
s dětmi zopakovali, jak se vhodně obléci 
do přírody podle ročního období a počasí, 
a příprava na výpravu byla provedena.
Na výpravě jsme našli vhodný stromek, 
který byl na závětrném místě a dál 
od cesty. Děti potom stromek nazdo-
bily. Pomocí provázku přivázaly na větve 
jablka, mrkev, kukuřici, na zem založily 
ze sena hnízda a do nich nasypaly zrní 
a drobnější krmivo.
Na závěr jsme dětem nezapomněli 
zdůraznit, že je třeba se o zvířátka starat 
po celé zimní období.
Pro tuto aktivitu jsme potřebovali krmení 
pro zvířata – seno, tvrdé pečivo, jablka, 

mrkev, zrní… a další vhodné krmivo, pro-
vázek na upevnění, nůžky nebo nožík.

Ze zkušeností PS Zborovice

Netradiční stromeček
S dětmi jsme zkoušeli námět na výrobu 
netradičního stromku z programu Puto-
vání se psem, k tomu jsme s dětmi vyrá-
běli ještě jiný vánoční stromeček z papíru.
Na pevnou barevnou čtvrtku A4 jsme 

nakreslili spirálu s proužky o síle 2 cm. Vy-
střihli jsme ji a na konec ve středu spirály 
připevnili nit na zavěšení propíchnutím 
a zajištěním uzlíkem. Tím se nám vytvořil 
spirálový stromeček. Z dalších barevných 
papírů jsme si vystřihli hvězdy, svíčky 
a jiné ozdoby, které jsme lepidlem přilepili 
na pověšený stromeček tak, aby kousek 
byl přilepen, a zbytek jsme ohnuli vzhůru. 
Nakonec jsme štětcem postupně nanesli 
libovolné vzory vrstvičkou lepidla Her-
kules na ozdoby i stromeček a posypali 
ozdobnými třpytkami. Přebytečné třpytky 
jsme odklepali na papír a znova použili. 
Pak už jsme nechali stromečky zaschnout 
a bylo hotovo.
Pro tuto aktivitu jsme použili barevné 
čtvrtky A4, tužku, nůžky, lepidlo Herku-
les, bílou lepicí pastu, nit nebo ozdobnou 
šňůrku, tenký štětec a třpytky.

Ze zkušeností PS Kolo Koloveč

Náměty navazují na metodické listy C8 – Srdce našeho oddílu 

z programu Tajemství staré truhly, a P7 – Krmení ptáčků, T1 – Výroba 

jednoduchého předmětu, T6 – Netradiční vánoční stromeček, které jsou 

všechny součástí programu Putování se psem.

Tyto metodické listy si můžete stáhnout na 

www.kliceni.cz v sekci aktuality.

Přejeme při jejich zkoušení vám i dětem hodně zábavy.
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Pozvání na Kamínka do Pelhřimova
12. – 14. dubna 2013 
V minulém čísle Mozaiky jsem vás sezná-
mila s tím, jak jsme pracovali s dotazníky 
účastníků z minulého ročníku Kamínek. 
O co se snažíme, jak se nám daří či nedaří 
naplňovat požadavky, které se v dotazní-
cích objevily. Byla jsem velmi mile překva-
pena a potěšena, že někteří z vás se ozvali 
a nabídli kontakty na školy, které by byly 
vhodné k uskutečnění Kamínek. Bohužel, 
byly to školy hlavně v západních a sever-
ních Čechách. My chceme Kamínka 2013 
realizovat někde uprostřed naší republiky. 
Ale přesto moc děkuji všem, kteří se 
ozvali a projevili zájem pomoci.
Dnes vám mohu napsat, že školu, která 
by splňovala naše kritéria, jsme našli! Tip 
nám dal Honza Kačer z Brna a byl to tip, 
který pramenil z vlastní zkušenosti s touto 
školou, neboť tam se svým oddílem v ob-
dobí loňských Velikonoc pobýval. Díky, 
Honzo, za kontakt a za spolupráci.
Tak tedy jedeme do Pelhřimova!  
Do města, kam posílal stále nespokoje-
ného pacienta i Rudolf Hrušínský coby 
doktor Skružný v nezapomenutelném 
fi lmu Vesničko má, středisková. Jak si 
určitě vzpomínáte, posílal ho do zdejšího 
krematoria, aby věděl, do čeho jde. My 
už víme, že v Pelhřimově žádné krema-
torium není, přesto věřím, že se u našich 
pionýrských Kamínek také ohřejete…
Pelhřimov je město s dobrým dopravním 
spojením ze všech koutů naší republiky 
a samotná škola se nachází poblíž auto-
busového nádraží. Pokud by někdo zvolil 
dopravu autem, pak určitě ocení velké 
parkoviště u školy.
Jedná se o Základní školu Komenského 
v Pelhřimově. Pan ředitel je velmi vstřícný 
a ochotný člověk, celou školou nás 
provedl a vše ukázal. Můžeme se těšit 
na dvě tělocvičny, počítačové pracovny, 

společenskou místnost, 

kterou určitě využijeme zejména pro 
čajovnu. Hned vedle je totiž dosti velká 
kuchyňka, kterou máme také k dispo-
zici. V prostorné místnosti čajovny jsme 
uvažovali o možnosti promítání fi lmů ze 
života oddílů, z táborových aktivit nebo 
zveřejnění prezentací jednotlivých pionýr-
ských skupin nebo krajských organizací. 
Nabídka využití této místnosti může být 
směrována i na přehlídku divadel malých 
forem nebo koncerty účastníků akce. 
S těmito a jinými možnostmi budete po-
stupně seznamováni na webu Kamínek, 
na kterém se již pracuje. 
K dispozici je i travnatý školní dvůr, který 
báječně poslouží venkovním aktivitám. 
Na dvorek je vidět ze všech oken školy, 
takže se přímo nabízí pro zahajovací cere-
moniál Kamínek 2013.
Samotné město Pelhřimov mě doslova 
okouzlilo. Nádherné upravené náměstí, 

přívětivá atmosféra a pes-
trá nabídka muzeí – Mu-
zeum rekordů, Šatlava, 
Muzeum Vysočiny. 
Jsem pevně přesvěd-
čena o tom, že tu něco 
zajímavého najde každý 
účastník. 
Zvu vás všechny na Ka-
mínka do Pelhřimova. 
Sledujte webové stránky 
Kamínek: kaminka.pionyr.
cz. Zde se budou v bu-
doucnu (včas se to do-
zvíte) postupně objevovat 
novinky a informace.
Přihlásit na akci se 
můžete přes pionýr-
skou Přihlašovnu, ale 
až po zveřejnění dílen. 
Princip přihlašování bude 

stejný jako v loňském roce, tzn. po regis-
traci, přihlášení a zaplacení účastnického 
poplatku si budete moci vybírat z nabídky 
dílen.
Už teď se těšíme na vás – účastníky tra-
diční pionýrské akce Kamínka. 
Už teď se moc těšíme i na nabídky a ná-
měty, které dílny byste na Kamínkách 
chtěli mít a s kterými můžete pomoci. 
A už teď se těšíme i na kontakty na nové 
lektory, kteří mohou Kamínka obohatit. 

Kontakty:
• rama.simek@seznam.cz 
• ludmila.koci@seznam.cz

Tak tedy na viděnou v Pelhřimově!
Lída Kočí

garantka Ústředního pionýrského 
vzdělávacího centra
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NOVINKY V E-MOŠCE
Máme pro vás dva nové přírůstky do nabídky 
pionýrského jarmarku E-moška. Tentokrát 
oba nejspíš zaujmou spíše děti.
První je náš oblíbený pes – maskot. Narostl 
do výšky 44 cm, je vyroben z fl eecu. Obleček 
má samostatný, takže jde celý svléknout.

Druhou novinkou si můžete 
ozdobit boty. Gumové návleky 
na tkaničky mají rozměry 
3 x 1,2 cm a jsou ve dvou vari-
antách – se znakem a s názvem 
Pionýr. Pět barev vidíte na fotce.
Další podrobnosti a možnost ob-
jednávek na e-moska.pionyr.cz.

Jarmark nejen vánoční
Jste zvědaví, co v nabídce prosincového Jarmarku najdete? Nemůžou samozřejmě chybět Vánoce, přesněji jedna vánoční pozvánka, 
dál tu máme tip na knížku a nabídku táborové základny. A aby toho nebylo málo, jako vždy přidáváme něco z naší e-mošky.

NABÍDKA 
TÁBOROVÉ ZÁKLADNY
V RATIBOŘSKÝCH HORÁCH
Ústecká krajská organizace Pionýra nabízí 
k prodeji Táborovou základnu v Ratiboř-
ských horách (nedaleko Tábora).
Popis: Jedná se o zděný objekt se dvěma 
nadzemními podlažími a přilehlým oplo-
ceným pozemkem, na kterém lze postavit 
25 podsadových stanů pro letní tábor. 
Kapacita objektu je 25 osob. TZ je plně 
vybavena, včetně kuchyně a sociálního 

zařízení. Vaří 
se na PB. Je 
připojena 
na vodovodní 

a kanalizační 
síť obce. Jediným 

nedostatkem je, 
že objekt není 
vytápěn ústřed-
ním topením. Kamna jsou pouze 
ve společenské místnosti. To limituje 
využívání pouze na letní měsíce či 
teplejší počasí.
Odhadní cena: 1 715 583,60 Kč
Kontakt: Jiří Perkner, tel.: 
777 248 706, e-mail: jiri.perkner@
pionyr.cz
Poznámka: Zájemci by se měli 
na uvedené kontakty hlásit do 31. 
12. 2012, po tomto datu, bude-
-li jejich zájem trvat, budou 
požádáni o zpracování písemné 
nabídky.

TAJEMSTVÍ VELKÉHO 
VONTA 

Skvělá zpráva potěší všechny, kteří 
netrpělivě vyčkávali na vznik kresle-
ného příběhu od Marko Čermáka podle 
závěrečného dílu legendární stínadelské 
trilogie Jaroslava Foglara – Tajemství 
Velkého Vonta.
První dva kreslené příběhy (Záhada hla-
volamu a Stínadla se bouří) vyšly v roce 
1969 respektive 1970, autorem kreseb 
byl Marko Čermák. V únoru 2012 tentýž 
kreslíř převzal od zkušeného komiksového 
scénáristy Jiřího Macka podklady k na-

kreslení závěrečného 
dílu trilogie.
Po čtyřiceti třech 
letech se tak tvůrčí 
kruh uzavřel a končí 
tak zároveň víc jak 
dvě desítky let čekání 
na kreslenou tečku 
za kultovním trojím pří-

během o hlavolamu ježek v kleci prožitým 
legendárními Rychlými šípy a tajemnými 
Vonty v bouřlivě temných Stínadlech, je-
hož úplně první řádky spatřily světlo světa 
před sedmdesáti dvěma roky. 
Tajemství Velkého Vonta vyšlo v naklada-
telství Václav Vávra.
Vázaný barevný sešit s rozsahem 48 
stran formátu A4 bude mít doporučenou 
prodejní cenu 280 Kč. K dispozici bude 
i sběratelské vydání prvních dvou dílů v li-
mitovaném nákladu (černobílé, v historic-
kém formátu a s podpisem M. Čermáka).
Další podrobnosti a možnost objednávek 
najdete na www.intercrosse.eu.

JsJsste zvědaví, co v nabídce prosincového Jarmarku najdete
dádádáll tutt  máme tip na knížku a nananananananananan bídku táborové základny.
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RYCHLÁ POZVÁNKA
„Vánoční zpěv koled“ VII. ročník 
v Hrádku u Rokycan

Máte zájem podívat se na kulturně 
společenskou akci, na níž se podílejí 
i pionýři z Hrádku? Máte to poblíž 
do Plzeňského kraje a máte ve středu 
12. 12. čas?

Pokud ano, máme tu pro vás pozvánku 
na vánoční veselici, jejíž součástí bude 
i společné zpívání koled s napojením 
do vysílání Českého rozhlasu a prodej 
dětských výrobků od Pionýra Hrádek 
a sdružení NĚ-HA.

Kdy: středa 12. 12. od 13.00 do 19.00 
(společný zpěv koled: v 18.00)

Kde: Hrádek u Rokycan, náměstí 
8. května před Domem kultury



Registrace 2013
Na straně 5  jste se mohli dočíst o tom, že Česká rada Pionýra 
v  listopadu schválila zavedení nového Registračního a  infor-
mačního systému Pionýra (RISP). Ačkoliv původní registrační 
systém našemu sdružení dobře sloužil řadu let, rostla potřeba 
modernizace a  zavedení nových funkcí, které neumožňoval. 
Proto již pro rok 2013 proběhne registrace v systému novém. 
Je to zdánlivě zásadní a veliká změna, když se ale seznámíte se 
všemi informacemi, uvidíte, že to společně zvládneme.
Proto je tu nejen tato stránka, která shrnuje odpovědi 
na možné dotazy a popisuje, co se vlastně bude v následují-
cích týdnech a měsících dít, ale také manuál k novému regist-
račnímu systému, který najdete v příloze této Mozaiky.

Proč nový RISP?
Než se pustíme do otázek a odpovědí, 
pojďme si shrnout, co nám nový systém 
přináší:
•  Lépe vyhovuje procesům v Pionýru 

(registrace, kontroly a schvalování 
registrace, doregistrace…), čímž ušetří 
práci.

•  Každý může mít svůj přihlašovací účet 
a na něm nastavené role s různými 
právy (vedoucí oddílu, vedoucí PS, 
správce KOP…), možnost aktualizace 
vlastních údajů (změna e-mailu, tele-
fonu, adresy…).

•  Jedna osoba může být členem (ve-
doucím) i více oddílů v rámci PS, což 
odpovídá realitě v oddílech.

•  Umožní registraci členů i na kluby.
•  Umožní i evidenci nečlenů (když máme 

souhlas) – např. stálých účastníků akcí.
•  Hledání a fi ltrování v seznamech osob 

i jednotek (podle oprávnění přihláše-
ného uživatele) pomůže najít infor-
mace snáz a rychleji.

•  Lépe odpovídá zákonným požadav-
kům (především novému občanskému 
zákoníku) – více se dozvíte například 
na oblastních poradách 2013.

•  Uchovává historii registrací – možnost 
snadno dohledat minulé registrace.

• Více možností do budoucna, například:
•  propojení s dalšími službami, jako je 

E-moška, Přihlašovna, Servis – všude 
přihlašování stejným jménem a hes-
lem;

•  možnost přihlašování a odhlašování 
odběru Horkých novinek;

• tvorba seznamů účastníků akcí.

Otázky a odpovědi
Možná vás napadá spousta věcí, na které 
byste se chtěli ohledně registrace na rok 

2013 zeptat. Čtěte dále, možná najdete 
odpověď, kterou potřebujete. A když ne, 
nebojte se ozvat!

Co se stane se starým RISPem?
V tuto chvíli už je starý RISP uzamčen – je 
možné do něj nahlížet (a bude to možno 
i nadále, dokud bude třeba), ale již nejde 
nic měnit. V první polovině prosince bu-
dou všechna data z něj převedena do no-
vého systému a proběhne jejich kontrola 
krajskými správci. Zároveň může posloužit 
jako ověřená záložní varianta, kdyby nový 
systém selhal.

Co když chceme ještě do konce roku 
2012 někoho doregistrovat?
To je možné, ale pouze s použitím for-
muláře, který je na Servisu Pionýra – ten 
je třeba vyplnit, vytisknout a potvrzený 
odeslat na KOP, resp. Ústředí Pionýra. 
Doregistrovaný člen bude doplněn do le-
tošního přehledu registrace, ale nebude 
zanesen do nového RISPu, proto ho neza-
pomeňte pro příští rok řádně registrovat.

Bude dál registrace i „papírová“?
Směrnice pro registraci platí stále stejná 
(najdete ji na Servisu Pionýra – Ke sta-
žení – Rejstřík vnitřních předpisů), 
k formálnímu uzavření registrace je nutný 
papírový registrační list s podpisem a ra-
zítkem, ale nový RISP nám s jeho tvorbou 
hodně pomůže.

Dochází k nějakému posunu v termí-
nech?
Vzhledem k přechodu na nový systém se 
počítá s ochrannými lhůtami pro případné 
opravy, ale základní termíny, podle kte-

rých registrace každo-
ročně probíhá, se nemění.

Je nový RISP povinný?
Nový registrační systém je nástroj, ne 
bič… Povinný není, ale celou registraci 
dost usnadňuje, takže není důvod ho 
nepoužít.

Jak se do nového systému vlastně 
zapojit?
Nemusíte pro to dělat v podstatě nic, 
stačí počkat. Na e-mailovou adresu ve-
doucího pionýrské skupiny přijdou přístu-
pové údaje a data z původní registrace již 
budou v novém systému zavedena. Stačí 
je zkontrolovat, případně upravit, doplnit 
a je hotovo.

Takže každý vedoucí PS se bude muset 
s novým systémem naučit pracovat?
Na škodu by to určitě nebylo, ale nový 
systém umožňuje předat roli správce 
registrace té které jednotky někomu 
jinému. Statutárnímu zástupci (vedoucí 
PS, PC, předseda KOP, Pionýra) nicméně 
zůstává zodpovědnost za průběh regist-
race a nakládání s údaji.

Kdo nás naučí nový systém používat?
V příloze této Mozaiky je manuál, ve kte-
rém jsou popsané jednotlivé úkony. 
A když nebudete vědět, není problém 
zavolat nebo napsat:

Jindra Červenka
jindrich@pionyr.cz

777 793 691

Ilustrace: Jaroslav Dostál

Nový systém registrace v roce 2013
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PITEL NENÍ CHYBA
A to ani gramatická – jde o zkratkové 
slovo s významem Pionýrské telefony – 
a doufáme, že ani rozhodnutí o změnách 
v pionýrské telefonní síti nebylo chybné.
V listopadu návrh na změnu hromadné 
smlouvy s operátorem Vodafone pro-
jednala Česká rada Pionýra a schválila 
variantu, která nejen zjednoduší a zlevní 
komunikaci uvnitř Pionýra, ale také zpří-
stupní tuto výhodu všem organizačním 
jednotkám Pionýra (což bylo možné již 
dříve, ale bylo to o něco složitější), které 
si mohou žádat i o více čísel.
V Tu-ňáku přiloženém k této Mozaice 
a na Servisu Pionýra (servis.pionyr.cz) 
najdete podrobnější informace a pokyny 
jak do PiTLE vstoupit s již existujícím 
číslem, i jak získat číslo nové a další.

CHYSTÁTE AKCE? TÁBORY, VÝLETY, HRY? 

VOLÁTE ČAS OD ČASU NA ÚSTŘEDÍ?

TAK POJĎTE DO PITLE!

CHCETE SNADNÉ SPOJENÍ NA SVÉ 
ZÁSTUPCE V ORGÁNECH PIONÝRA?

POTŘEBUJETE BÝT V KONTAKTU SE 

ZBYTKEM SVÉHO PIONÝRSKÉHO TÝMU?

CHCETE BÝT V PITLI?
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Ahoj, co říkáš 
na tu fotku 
v minulé Mozaice? 
Na tom ústředí 
jich je jak psů! 

To teda nevim, 
mám pocit, 
že nás házejí 
všechny 
do jednoho 
pytle…

Cože? PiTEL? 
Neočuchals’ 
něco divého?

To jo, ale 
pes je přeci 

nejlepší přítel 
člověka, teda 

pionýra.

To máš 
pravdu, akorát 

že správně je 
to PiTEL a je 

fakt super!

Ale kdepak, 
PiTEL znamená 

Pionýrské 
telefony a určitě 

bude vonět 
i tobě, až 

přičuchneš!

Krátce z ústředí
• Z České rady Pionýra se nemusí každý vrátit zdráv…
•  Pionýrské čokoládové pralinky lákaly naše mlsné jazýčky, 

ale museli jsme si nechat zajít chuť.
•  S novými optimistickými kalendáři a novoročenkami se 

připravujeme na konec světa i na příští rok.
•  Při poskytování pomoci členovi České rady Pionýra navští-

vil Jindra Červenka zdravotnické zařízení a byl zaskočen 
jeho kvalitou.

•  Jakub Štástka začne stárnout zodpovědně – k narozeninám 
k tomu dostal příručku.

•  V zasedačce na ústředí máme krásný a voňavý perníkový 
adventní věnec.

•  Akvárko na ústředí stále zeje prázdnotou, jaképak zvířátko 
ho asi obydlí?

•  V nabídce pionýrských propagačních předmětů přibyly 
veselé ozdoby na tkaničky.



Můj dům, můj hrad
Nový občanský zákoník přináší revoluční změny v oblasti práva k nemovitostem – tedy „věcem 
nemovitým“.

Podle nového občanského zákoníku jsou 
nemovitými věcmi pozemky a podzemní 
stavby se samostatným účelovým určením, 
jakož i věcná práva k nim, a práva, která 
za nemovité věci prohlásí zákon (všim-
něte si, že se již nehovoří o nadzemních 
stavbách – proč tomu tak je, bude zřejmé 
o několik vět dál). Stanoví-li jiný právní 
předpis, že určitá věc není součástí 
pozemku, a nelze-li takovou věc přenést 
z místa na místo bez porušení její pod-
staty, je i tato věc nemovitá (např. studna). 
Veškeré další věci, ať je jejich podstata 
hmotná nebo nehmotná, jsou movité. 
Absolutní novinkou je tak právní úprava, 
v důsledku které se stavba prohlašuje 
za součást pozemku. Trochu podrob-
něji – součástí pozemku je: prostor nad 
povrchem i pod povrchem, stavby zřízené 
na pozemku a jiná zařízení s výjimkou 
staveb dočasných, včetně toho, co je 
zapuštěno v pozemku nebo upevněno 
ve zdech. Proto stavby – s dále uvede-
nými výjimkami přechodných ustanovení 
– není třeba jako samostatné věci defi no-
vat. Není-li podzemní stavba samostat-
nou nemovitou věcí, je součástí pozemku, 
i když zasahuje pod jiný pozemek. 
Pokud se jedná o podzemní stavby, 
rozlišují se jednak samostatné stavby se 
zvláštním (autonomním) hospodářským 
určením (např. metro, vinný sklep pod 
cizím pozemkem atp.), které se prohlašují 
za samostatné nemovité věci, dále pak 
podzemní stavby zřízené jako součást ur-
čitého pozemku, které jsou jeho součástí 
celé, byť zasahují pod cizí pozemek.

Co to v praxi znamená?
Je samozřejmé, že úderem půlnoci před-
cházející dni účinnosti nového občan-
ského zákoníku, vznikne řada situací, kdy 
stavby a pozemky mají různé vlastníky 
(jak tomu je často v našem sdružení). 
Na tyto situace pamatují tzv. přechodná 
ustanovení – to jsou svého druhu 
„můstky“ nebo „servispacky“, které mají 
takové situace řešit, takže:

 §  Stavba, která není podle dosavadních 
právních předpisů součástí pozemku, 
na němž je zřízena, přestává být 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 

samostatnou věcí a stává se součástí 
pozemku, patřila-li stavba i pozemek 
stejné osobě. 

 §  Pokud je stavba spojená se zemí 
pevným základem, ale není podle 
dosavadních právních předpisů součástí 
pozemku, na němž je zřízena, a je 
ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona 
ve vlastnictví osoby odlišné od vlast-
níka pozemku, dále pokud je ve spo-
luvlastnictví a současně není shodně 
ve spoluvlastnictví i pozemek, případně 
má-li stavba být zřízena na pozemku 
jiného vlastníka na základě věcného 
práva nebo smlouvy vzniklé přede dnem 
nabytí účinnosti nového občanského 
zákoníku – ve všech těchto případech 
se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 
stavba nestává součástí pozemku a je 
nemovitou věcí.

 §  Stanou-li se pozemek i stavba vlast-
nictvím téhož vlastníka, přestane být 
stavba samostatnou věcí a stane se 
součástí pozemku, na němž je zřízena. 
To neplatí, jedná-li se o stavbu, která 
není součástí pozemku podle nového 
občanského zákoníku.

 §  Vlastník pozemku, na němž je zřízena 
stavba, která nebyla a ke dni nabytí 
účinnosti nového občanského zákona 
ani nebude součástí pozemku, získá 
ke stavbě předkupní právo a vlastník 
stavby obdobně získá předkupní právo 
k pozemku (vztahuje se i na podzemní 
stavbu na stejném pozemku, která je 
příslušenstvím nadzemní stavby). Po-
kud však lze část pozemku se stavbou 
oddělit, aniž to podstatně ztíží jejich 
užívání, vztahuje se předkupní právo 
jen na část pozemku nezbytnou pro 
výkon vlastnického práva ke stavbě. 

Na co dát pozor
Takže přátelé – více než kdy jindy je třeba 
se zabývat inventarizací nemovitého 
majetku ke zjištění, jak na tom s nemovi-
tostmi jsme a čí jsou pozemky, na kterých 
stojí. V úvahu připadá, pokud naše stavba 
stojí na cizím pozemku, vyjma smluvní 
úpravy používání pozemku, 

 §  vykoupení celého pozemku, na který 
máme předkupní právo, nebo

 §  vykoupení části pozemku, pokud 
ve smyslu toho, co již bylo řečeno, lze 
část pozemku oddělit. 

Informace získáme na katastrálním úřadu, 
který provádí správu Katastru nemovi-
tostí ČR. Věcně je katastr nemovitostí 
defi nován jako soubor různých, věcně 
významných, údajů o nemovitostech 
v ČR a součástí je evidence vlastnických 
a jiných věcných práv a dalších, zákonem 
stanovených práv k nemovitostem. 
Kromě popsané evidence má katastrální 
úřad podrobné mapy (lze do nich nahlí-
žet a pořizovat si kopie) a sbírku listin, 
ve které lze vystopovat historii vlastnictví 
pozemků a staveb někdy i několik staletí 
dozadu. Výpis vydávají katastrální úřady 
proti zaplacení správního poplatku, který 
se hradí v kolkových známkách (obvykle 
vystačíte s kolkem za 100,– Kč). Bezplatně 
lze v omezeném rozsahu nahlížet do ka-
tastru na adrese nahlizenidokn.cuzk.cz.

Michal Pokorný,
advokát, právní zástupce Pionýra

TO JSOU VĚCI!
V souvislosti s věcmi movitými 
a nemovitými zmíním i podrobnou 
úpravu defi nice věcí, obsaženou 
v zákoně, která byla, ve významné 
části, doposud jen věcí právní teorie. 

Takže: zákon rozlišuje věci hmotné 
a nehmotné, přičemž:
a)  Hmotnou věcí je ovladatelná 

část vnějšího světa, která má 
povahu samostatného předmětu 
(na ovladatelné přírodní síly – 
např. elektřina, se kterými se 
obchoduje, se použijí přiměřeně 
ustanovení o věcech hmotných).

b)  Nehmotnou věcí jsou práva, 
jejichž povaha to připouští, a jiné 
věci bez hmotné podstaty. 

c)  Součást věci je vše, co k ní podle 
její povahy náleží a co nemůže 
být od věci odděleno, aniž se tím 
věc znehodnotí (například dveře 
zabudované do domu).
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Svátky klidu
Blíží se vánoční svátky – každoroční radost, ale pro leckoho i spousta stresu. Vnímáme je jako běžnou věc, rutinu, co o nich ale 
vlastně víme?

1. Vánoce jsou:
a)  dobrý důvod, proč mít vánoční 

prázdniny
b)  vesnička na Bílém potoce v jihový-

chodních Čechách
c)  svátky připomínající Ježíšovo naro-

zení 

2.  Ve stejném čase, kdy slavíme 
Vánoce, dříve probíhala významná 
pohanská slavnost – jaká?

a)  oslava svátku šestinohého boha Kura, 
který má podobu velikého zajíce

b) oslava slunovratu
c) oslava zimy zvaná Sněhovnice

3.  Advent, období očekávání naro-
zení Vykupitele, trvá:

a) 26 dní, 4 hodiny, 12 minut
b) čtyři týdny
c) dva týdny

4.  Mezi staré vánoční zvyky patřilo 
také tavení a lití:

a) železa
b) rtuti
c) olova

5. Svatý Mikuláš byl:
a)  laskavý stařík, který rozdával dětem 

chemicky neošetřené ovoce
b)  starý lakomec – tradice rozdávání 

dárků dětem je s jeho jménem spo-
jena omylem

c)  katolický biskup v Myře a Lykii, 
proslulý štědrostí k potřebným

6. Typické vánoční zvíře je:
a) sněžná liška
b) lední medvěd
c) žádné takové zvíře není

7. Černý kuba je:
a)  Jakub natřený černým krémem na 

boty
b)  typické tradiční vánoční jídlo chud-

ších lidí – vařívalo se z krup a hub
c)  domácké označení druhu horských 

koz, které mají černou srst

8.  Rybí šupiny ukryté při štědrovečerní 
večeři pod talířem mají za úkol:

a)  připomenout smutný osud právě 
snědené ryby

b)  rozveselit všechny přítomné radost-
ným šustěním 

c)  přinést osobě, která talíř vyjedla, 
dostatek peněz 

9.  Kdo podle tradice vydrží o Štěd-
rém dnu do večera nejíst, uvidí:

a) zlaté telátko
b) zlaté prasátko
c)  mžitky, jelikož mu bude z hladu mdlo

10. Vánoce začínají: 
a) když Ježíšek zacinká
b) půlnoční bohoslužbou
c) jakmile začnou vánoční prázdniny

11.  Kdy se do českých domácností 
dostal vánoční stromeček? 

a) ve 40. letech 19. století
b) v 80. letech 19. století
c) v 50. letech 20. století

12.  Co to znamená, když při pouš-
tění lodiček (plovoucích svíček) 
zůstává lodička při okraji lavoru?

a)  majitel lodičky se vydá příští rok do 
světa

b)  majitel lodičky se bude příští rok 
držet doma

c)  majitel lodičky bude líný a nebude 
mít příští rok práci 

13.  Jakou úlohu má v české domác-
nosti na Vánoce jmelí?

a)  čím víc bobulek na něm je, tím víc do 
domu přinese peněz

b)  čím víc bobulek na něm je, tím víc do 
domu přinese lásky

c)  čím víc bobulek na něm je, tím víc do 
domu přinese jídla

14.  Kdy se mají začít na Štědrý den 
podle křesťanské tradice rozbalo-
vat dárky?

a) když se objeví první hvězda na nebi
b) když dojíme večeři
c)  když se dodíváme po večeři na vá-

noční pohádku
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2. Tichá noc, přesvatá noc,
 náhle v ní jásot zní,
 vstávej, lide můj,
 tmu z očí střes,
 v městě Betlémě
 Bůh zrozen dnes,
 z lásky se člověkem stal,
 z lásky se člověkem stal.

3. Tichá noc, přesvatá noc,
 stín a mráz vůkol nás,
 v hloubi srdce však
 Gloria hřmí,
 dík, že hříšník se
 s důvěrou smí
 u svaté rodiny hřát,
 u svaté rodiny hřát.4. Ty, myško, již mlč

 a v hnízdě se skrč!
 Ať umlkne shon,
 kde lože má On!
 A ty, jenž tady v jeslích spíš,
 dej světu mír a hádky ztiš!
 A z nás vytvoř kruh,
 kde vládne tvůj duch,
 a z nás vytvoř kruh,
 kde vládne tvůj duch.

1. 12. 1572 se narodil 
Vilém Slavata z Chlumu 
a Košumberka, šlechtic 
a spisovatel (zemřel 
19. ledna 1652).

2. 12. 1942 provedl 
Enrico Fermi první říze-
nou řetězovou jadernou 
reakci.

3. 12. 1902 se narodila 
Olga Scheinpfl ugová, 
herečka a spisovatelka, 
manželka Karla Čapka (ze-
mřela 3. dubna 1968).

3. 12. 1952 byly popraveny oběti Slánského 
procesu:

•  Rudolf Slánský, komunistický politik (naro-
zen 31. července 1901);

•  Vladimír Clementis, slovenský politik, práv-
ník a spisovatel (narozen 1902);

•  Rudolf Margolius, právník a náměstek minis-
tra zahraničního obchodu (narozen 1913).

4. 12. 1942 se narodil Jan Spálený, bluesový 
hudebník, bratr známého zpěváka Petra Spále-

ného.

4. 12. 1922 se 
narodil Gérard 
Philipe, francouz-
ský herec (zemřel 
25. listopadu 
1959).

8. 12. 1542 se narodila 
Marie Stuartovna, skotská 
i francouzská panovnice, 
popravená v roce 1587 
na příkaz anglické královny 
Alžběty I.

11. 12. 1972 přistálo 
Apollo 17 na Měsíci. 
Od té doby nestanul 

na Měsíci žádný člověk.

11. 12. 1882 se narodil Max Born, německý 
matematik a fyzik, nositel Nobelovy ceny 
(zemřel 1970).

13. 12. 1642 objevil Holanďan Abel Tasman 
Nový Zéland.

15. 12. 1832 se narodil 
Gustave Eiffel, francouz-
ský konstruktér a architekt 
(zemřel 1923) – mj. autor 
slavné Eiffelovky v Paříži, ale 
i Sochy Svobody v New Yorku, 
elevátoru v Lisabonu atd. 

18. 12. 218 př. n. l. – 
Druhá punská válka: Hannibal dosáhl svého 
prvního velkého vítězství nad Římany v bitvě 
na řece Trebia.

18. 12. 1932 se narodil 
Jaroslav Velinský alias 
Kapitán Kid, spisovatel, 
vydavatel, hudebník 
a trampský písničkář (ze-
mřel 19. února 2012).

18. 12. 2011 zemřel Václav Havel (narozen 
5. října 1936).

19. 12. 1442 zemřela Alžběta Lucemburská, 
česká, uherská a římská královna (narozena 
28. února 1409).

21. 12. 2012 končí Mayský kalendář a je to 
také den tranzitu Venuše ze Saturnu. Konec 
světa, jak ho známe. 

22. 12. 1882 udělal Thomas Alva Edison 
první elektricky osvícený vánoční strom.

25. 12. 1642 se narodil 
Isaac Newton, anglický fyzik, 
matematik, astronom a fi lozof 
(zemřel 20. března 1727).

27. 12. 1822 se narodil 
Louis Pasteur, francouzský 
přírodovědec (zemřel 1895).

28. 12. 1612 se Galileo Galilei stal prvním, 
kdo pozoroval planetu Neptun (ačkoliv ji pova-
žoval za hvězdu).

28. 12. 1922 se narodil Stan Lee, americký 
autor komiksů (Spider-Man, X-Men, Iron Man, 
Fantastická čtyřka, Avengers, Hulk, Thor, Dare-
devil, Doktor Strange).

Tichá noc
11. 12. 1792 se v Salcburku narodil Joseph 

Mohr, nemanželský syn, který později prošel 

seminářem a stal se knězem. V roce 1815 byl 

poslán na první působiště do Mariapfarru, 

místa, kde se narodil jeho otec. Tam Joseph 

poprvé potkal svého dědečka. Starý muž 

zemřel pár měsíců nato, ale ještě stihl 

strávit s vnukem Vánoce. Při vzpomínce na ně 

napsal Joseph v roce 1816 báseň, kterou o dva 

roky později jeho přítel, učitel a varhaník Franz 

Xaver Gruber zhudebnil. Tak se zrodila jedna 

z nejznámějších vánočních koled – Tichá noc 

(v německém originále Stille Nacht). Přes-

tože byla poprvé (24. 12. 1818) kvůli potížím 

s varhanami předvedena jen v doprovodu 

kytary, píseň se stala okamžitě velmi popu-

lární. Dnes je přeložena do 300 jazyků a nářečí 

včetně češtiny, jako koleda je zpívána po celém 

světě. Stille-Nacht-Kapelle (Kaple Tiché noci) 

v Oberndorfu je dodnes turistickou atrakcí. 

Joseph Mohr zemřel jako chudý kněz, s Tichou 

nocí vůbec nespojovaný.
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Kamarádi si je předávají mezi sebou na památku, někdo je sbírá, někdo se baví jejich vyráběním. Mluvím o náramcích přátelství. Asi znáte ná-
ramky z bavlnek a korálků, ale co si vyrobit jeden z kůže, či koženky. Nebojte, není to těžké, a když se naučíte jak je správně zaplést, zvládnete 
jej vyrobit za pár minut.
Materiál:  kůže (nebo koženka, ale ta je dost tvrdá), provázek nebo kůžička na zavázání.
Pomůcky: nůžky, děrovačka nebo raznice s kladívkem, pravítko, paspartovací odlamovací nožík, podložka na řezání, tužka.

Z Pionýrské skupiny Údolí slunce, Hamry nad Sázavou vám mnoho kamarádů přejí
Pimpa a Kjůba

Kožené náramky

1)  Nejprve si na  kůži či koženku namě-
říme rozměry náramku. Obdélník, který 
budeme potřebovat, je široký 1,5 cm 
a  dlouhý stejně jako obvod zápěstí, 
které bude náramek nosit.

2)  Obdélník si vystřihneme a naznačíme si 
na něj čáry, podle kterých jej budeme ná-
sledně podélně prořezávat. Než však za-
čneme s označením pro rozřezání, na kaž-
dém konci si naměříme 1,5 cm, které nám 
vymezí místo, kde už nebudeme řezat. 
Poté naznačíme dva podélné řezy s roze-
stupem 0,5 cm.

3)  Podélné linie prořízneme noží-
kem. POZOR! Nedořezáváme až 
na okraje. Řez končí ve vzdálenosti 
1,5 cm od  okraje, kterou jsme si 
předem naznačili.

4)  Ze tří vzniklých pramenů začneme od jednoho 
konce plést klasický copánek. Po dvou opako-
váních se nám spodní okraj začne ohýbat. To 
spravíme jeho protočením do středu mezi pra-
meny. Vypadá to složitě, ale prameny vás samy 
navedou.

5)  Po upletení celého náramku zbývá už jen dě-
rovačkou nebo raznicí na koncích udělat dírky 
na provázek, či kůžičku, kterou přivážete nára-
mek na ruku.

rukodělky
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