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Praha byla potřinácté Ledová
Na první pohled sice ledu ani sněhu nikde moc nebylo, spíš zaujala Vltava rozbouřená přílivy vody z tání. Přesto byla Praha 
ledová – nebo spíš Ledová. Jako obvykle o prodlouženém víkendu po pololetních prázdninách (1. – 3. 2.) naše hlavní město 
navštívilo několik tisíc dětí z celé republiky – většinou pionýrů, ale také školních tříd, dětí z dětských domovů, jiných volno-
časových sdružení či rodin s dětmi. (Podle našich záznamů jich letos bylo 10 984!)
Ale to přece řada z vás ví takříkajíc z první ruky a věřím, že nám své zážitky a dojmy z třináctého ročníku Ledové Prahy – 
největší otevřené akce Pionýra a nadace Dětem 3. tisíciletí pošlete do příštího čísla Mozaiky (mozaika@pionyr.cz).
A co bylo tentokrát přichystáno? Kromě tradiční možnosti navštívit koncert Děti dětem (více na str. 8 a 9) a souběžně pro-
bíhající soutěže Pionýrského Sedmikvítku – Dětskou Portu a Melodii, bylo přichystáno přes 30 dalších volných či zlevně-
ných vstupů. Mezi nimi byly stálice, jako například budovy Národního muzea, kde probíhá výstava Monarchie, či Muzeum 
Policie ČR, kde byl pro účastníky Ledové Prahy připraven speciální program, ale také novinky – Muzeum Karla Zemana, 
Muzeum gastronomie či nově opravené prostory Klementina a Strahovského kláštera. Pro příznivce hry geocaching byla 
připravena hra, při níž mohli porovnat vybraná místa Prahy s historickými fotografiemi a navíc získat i drobnou stylovou 
odměnu – i o ní se dočtete více v příští Mozaice. Jakub

Foto: Matěj Feszanicz, Jiří Tomčala



Je to na nás
Co že je na nás? Za takový titulek se dá přece schovat v podstatě cokoliv… A přesně tak je taky 
myšlen, i když prvotní inspirací je několik konkrétních témat, která jsou poslední dobou v našem 
sdružení jaksi „živá“.

Co mám na mysli? Tak třeba projekt Klíčení, který zanedlouho ukončí třetí a poslední projektový 
rok, ale rozhodně to neznamená, že končí. Teď, když jsou dotvořeny podklady a výchovné pro-
gramy, by měl naopak naplno začít „frčet“ v oddílech. Ale bude to tak?  To je právě na nás…

Podobné je to s přípravou Výročního zasedání Pionýra – může se zdát, že je daleko, ale jeho pří-
pravy jsou v plném proudu, rozbíhají se oblastní porady, kde bude příležitost si vše vyříkat, sesbírat 
názory a náměty. Debaty se ale rozbíhají na všech „frontách“ – při jednáních orgánů, neformálních 
setkáních i na sociálních sítích. Dokážeme se dohodnout, nebo se budeme přesvědčovat, čí pravda 
je lepší? I to je jen na nás.

A podobně můžeme pokračovat, je před námi spousta věcí, od těch radostných, jako je příprava 
na letní prázdniny, po ty možná náročnější, jako vyrovnat se s novými pravidly, jež z občanského 
zákoníku doputují i do našich vnitřních předpisů.

Ač toto stručné zamyšlení může působit jako „výkřik do tmy“, není to tak úplně pravda. Co hýbe 
Pionýrem, s tím se totiž samozřejmě budete setkávat i v Mozaice. A jako vždy čekáme k podobným 
tématům na náměty i od vás – čtenářů. I to, jak bude vypadat Mozaika, je totiž jenom na nás.  

Jakub

 KALENDÁRIUM | nabídkový plán akcí a soutěží

 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

 15. 5. Český den proti rakovině		 celá	ČR	 Liga	proti	rakovině 
	 	 	 Praha

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

 23. 11. VIII. výroční zasedání	 		 Pionýr 
 Pionýra

 30. 11. – 1. 12. Republikové finále		 Mladá	Boleslav	 PC	Florbalová 
 malého florbalu  akademie   
   Mladá Boleslav
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KVĚTiNoVý DEN SE BLÍŽÍ 
pojďme zase pomáhat! 
15. 5. 2013	proběhne	sedmnáctý	ročník	největší	dobročinné	 
sbírky	u nás	–	Českého	dne	proti	rakovině.	

Buďme	již	posedmé	při	tom!	Během	předchozích	šesti	ročníků	vybrali	pionýrští	
dobrovolníci	přes	osm	milionů	korun.	Ač	se	to	zdá	jako	fůra	peněz,	na boj	
s rakovinou	to	určitě	nestačí.	

Přijměme	společně	výzvu	a zkusme	k oněm	osmi	milionům	přidat	i letos	co	nejvíc!

V příloze	této	Mozaiky	najdete	přihlášku,	kterou	můžete	vyplněnou	zaslat	

poštou	na Ústředí	Pionýra,	nebo	naskenovanou	na e-mail	irena@pionyr.cz.	

Ale pozor, kvůli objednání triček a vaků na peníze je nutné 

se přihlásit do 1. 3. 2013.
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Lednová Česká rada Pionýra
První letošní Česká rada Pionýra (ČRP) se 
sice sešla o nejmrazivějším víkendu, její 
jednání v Mladé Boleslavi ale tak chladné 
nebylo. Část byla věnována jednání sekcí, 
znovu zasedala také Obsahová komise pro 
přípravu Výročního zasedání Pionýra. Ale 
o tom se dočtete na jiném místě Mozaiky.
Možná by vás mohlo (lépe řečeno mělo) 
zajímat, že byla schválena nová směrnice 
pro proplácení cestovních náhrad. Nové 
formuláře najdete na webu servis.pionyr.cz.
Výkonný výbor, z něhož před časem 
odešli tři jeho čle-
nové (Petr Jeníček, 
Kateřina Součková 
a Stanislav Bátěk), 
se rozrostl. Jeho 
novou členkou se 
stala místopřed-
sedkyně Plzeňské 
KOP a vedoucí 
PS Jitřenka Kdyně 
Ivana Mochurová, 
která by měla mít 
mimo jiné na sta-
rosti výchovné 
programy. ČRP ji schválila jednomyslně. 
Podobně byl schválen také rozpočet 
Pionýra na rok 2013.
Mimo jiné ČRP posvětila i vyhlášení 
soutěže Pionýrský úsměv 2013 a nového 
ročníku Soutěže etapových her. Také 
byla schválena úprava pravidel soutěže 
Sami o sobě. Nově bude vyhlášen jeden 
vítěz za každou kategorii a poté celkový 
vítěz. „Máme za to, že po dvaceti letech 
je vhodný čas na změnu. Věříme, že se 

díky tomu zapojí více skupin. Mají teď 
totiž větší šanci uspět,“ vysvětluje důvody 
změny Jana Elbelová (Ústecká KOP) ze 
sekce PR a propagace, která se na úpravě 
pravidel podílela.
A pozor, vzhledem ke změně pravidel 
dotačních programů schválili členové ČRP 
také povinnost zveřejňovat otevřené akce 
(tedy ty pro veřejnost) na webu Pionýra. 
Změna, která se dotkne všech skupin, 
které čerpají dotace z oblasti 2, začne 
platit od 1. září, veškeré akce musí být 

na webu minimálně 14 dní před konáním. 
Podrobnosti se dozvíte v dalších číslech 
Mozaiky.
Nejen prací živ jest člověk, o tom se 
přesvědčili všichni členové České rady 
Pionýra. Stejně tak se přesvědčili, že 
začátek roku 1963 byl pionýrsky opravdu 
velmi plodný. Jak jinak si vysvětlit, že se 
v rozmezí jednoho týdne narodili v růz-
ných koutech republiky hned čtyři důležití 
pionýři? 

4. ledna Vlaďka „Aviča“ Brandová 
(Plzeňská KOP), o den později Jirka 
„George“ Mlaskač (Jihomoravská KOP), 
8. ledna garantka Ústředního pionýrského 
vzdělávacího centra Lída Kočí a 2. února 
Jirka Němec (KOP kraje Vysočina),
Každý z oslavenců převzal dekret, díky 
němuž se všichni do jednoho stali 
Pionýrskými Abrahámy – pouze Jirka 
Němec musel ještě před oslavou odjet, 
na něj tedy dekret ještě čeká.
A pak už jen posedět, pojíst něco slad-

kého i slaného, popít a hlavně si popoví-
dat. Na počest oslavenců vydržela nejdéle 
vzhůru téměř kompletní sekce informač-
ních toků, ovšem těžko říct, co přesně se 
té noci dělo. „Zápis z této části jednání 
neexistuje,“ poznamenal totiž druhý den 
vedoucí sekce Michal „Houdík“ Houda 
(Jihočeská KOP).

Mirka Tolarová
foto: Mirka Tolarová, Jiří Tomčala

Za Josefem Sládečkem
Krátce před dokončením tohoto vydání 
nás zastihla smutná zpráva. Koncem ledna 
zesnul Josef Sládeček, zvaný Akela, z pl-
zeňské pionýrské skupiny Walden.  
Byl držitelem vyznamenání Léta věrnosti 
Diamantová (za 50 let členství). V únoru 
2006 byl oceněn Křišťálovou vlaštov-
kou. K činnosti v pionýru se dostal jako 
oddílový vedoucí díky své dceři Janě 
v r. 1961. A tak vznikli Zálesáci. V šes-
tašedesátém se Zálesáci stávají jedním 

z prvních pionýrských tábornických 
oddílů (PTO) na Plzeňsku.
Předválečný skautský oddíl, 
do kterého jako kluk chodil, patřil 
k Setonovskému woodcraftu − lesní 
moudrosti. A známý znak se objevil 
i v oddílovém znaku a na táborech. 
Těch Akela vedl a zažil od roku 
1969 nepočítaně. Pod stany, 
na kolech, na vodě, v Čechách, 
na Šumavě i na Rysech a v Tatrách.
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Za Zdenou Jesenskou
Začátkem ledna zemřela ve věku 80 let 
doc. PhDr. Zdena Jesenská, CSc.
Narodila se ve 30. letech minulého století 
na Ostravsku, blízko nouze hornic-
kých kolonií. Sotva šla do školy, začala 
válka… A po ní dospívající Zdena přijala 
jako statisíce jiných příslib naděje, lepší 
budoucnosti – Svaz mládeže (později 
československý – ČSM), stavby mládeže. 
Po maturitě odchází na pedagogickou 
fakultu do Prahy a posléze na studia 
do SSSR. Odtud se vrací s diplomem z pe-
dagogiky a psychologie, i se zkušeností 
z poststalinského komunismu. Poválečné 
nadšení se mění v přemýšlení. Podobně 
uvažuje i její životní partner, slovenský 
spolustudent Ján. V aspirantuře na Peda-
gogickém ústavu Československé akade-
mie věd si Zdena za téma dizertace volí 
teorii utváření a společenského působení 
dětského kolektivu. A dospívá k přesvěd-
čení, že má-li mít nějaký smysl Pionýrská 
organizace ČSM, musí se výrazně změnit.
V roce 1964 vzniká při ÚR PO ČSM vědec-
kometodická komise. Příspěvky docentů, 
doktorů a kandidátů věd Jiřího Pelikána 
(pozdějšího předsedy Čs. Pionýra), Jiřího 
Haškovce, Břetislava Hofbauera i Zdeny Je-
senské a dalších, prosazují kolektivy oddílů 
jako základní pilíře organizace, vznikající 
ze zájmů a vztahů jejich členů, nikoliv 
podle jejich úředního zařazení do škol 
a tříd. S tím souviselo, že PO má být plně 
dobrovolná a o její činnosti mají rozhodo-
vat její členové (i dospělí), nikoliv školství 
a aparáty ČSM či KSČ. 
V červnu 1968 v Seči vzniká Pionýr jako sa-
mostatná organizace. Zdena využívá svých 
vědeckých znalostí a podílí se na přípravě 

všech zásadních dokumentů. Vše však záhy 
zbrzdí srpnová okupace státy Varšavské 
smlouvy. Zdena Jesenská patřila k těm, 
kdo už v srpnu formulovali její důrazné 
odmítnutí a rozhodli o přerušení styků s pi-
onýrskými organizacemi okupantů. Odpor 
Pionýra trval dva roky…
Její aktivita z konce 60. let nezůstala bez 
existenčních následků. Vyloučili ji z KSČ. 
Byla odsunuta do Ústavu pro vzdělávání 
pedagogických pracovníků bez možností 
veřejně vystupovat. 
V 70. letech však mnohým přinášel uspo-
kojení život v pionýrských oddílech. Ten 
její byla Práčata. Vznikl už v roce 1968 
a záhy vyrostl do pionýrské skupiny. V čele 
byla Zdena 10 let. Pak vedení převzaly její 
už dospělé děti a jejich kamarádi. 
Po roce 1989 se Zdena stává na popud 
ministra školství docentkou na Pedago-
gické fakultě UK a podílí se na pozitivních 
změnách českého školství. Obnovený Pio-
nýr, i další vzniklá sdružení dětí a mládeže 
navázala i na její úsilí a myšlenky.

Karel Krtička – Krtek, člen vedení  
České rady Pionýra v letech 1968–9

OsObní vzpOmínka
Měl jsem příležitost, byť spíše epi-
zodní, se s doc. dr. Z. Jesenskou 
osobně setkat… Nejprve zprostřed-
kovaně – PS Modřanská trojka (oddíl 
Práčata) byla v Praze všeobecně známa, 
byť v PO SSM nijak glorifikována. Dále 
z jejích prací – metodických pojednání 
a článků, s nimiž jsem se setkával při 
studentském bádání v knihovnách 
(vskutku nepřehlédnutelná byla její 
stať v Pionýrské štafetě z dubna 1969). 
A pochopitelně též z pojednání zná-
mého jako tzv. „svazácké Poučení“. 
Tam byla tak znectěna, až tím byla 
zajímavá. 
Osobně se setkat a krátce i spolu-
pracovat se nám podařilo v roce 
1990. Zdena byla drobná, rtuťovitá 
žena. V diskusích konkrétní, odborně 
fundovaná, ale též přístupná názo-
rům a argumentům, oplývala nejen 
teoretickými poučkami, ale – díky své 
praxi s Práčaty – nepřebernou studnicí 
příkladů.
Významným a pro mnoho dnešních 
hledačů identity Pionýra nedoceně-
ným způsobem přispěla k myšlenkově 
nesmírně zajímavému a bohatému 
semináři z podzimu 1990 – v jeho 
přípravě, průběhu i závěrech. Vidět 
ji pracovat „na vlastní oči“ byl sám 
o sobě zážitek…
Od té doby jsem měl možnost se s ní 
setkávat jen příležitostně. Snažil jsem 
se porozumět jejímu odstupu, někte-
rým pohledům a soudům. Osobně 
jsem si to vyložil jako důsledek událostí  
z r. 1970. Litoval jsem jisté opatr-
nosti vůči obnovenému Pionýru. Ale 
citlivě jsem vnímal její snahu prosadit 
se na poli pracovním, v čemž jí bylo 
desetiletí bráněno. U tak kvalitního 
odborníka mnohonásobně škoda.
Pionýrské hnutí mělo to nesmírné 
štěstí, že Zdena Jesenská byla jeho 
součástí, byť i nyní stále ještě trochu 
nedoceněnou. Její odborný i mravní 
odkaz totiž rozhodně nevyprchal.

Martin Bělohlávek

Akela patřil do „ročníku jedenadvacet“, 
proslulého tím, že byl „věnován“ pro-
tektorátní vládou k plnému pracovnímu 
nasazení nacistické Třetí říši. Po válce 
dostudoval průmyslovku a do důchodu 
odcházel jako stavbyvedoucí od montérů 
vedení vysokého napětí.
V jedenasedmdesátém získává PS Walden 
i díky němu starý polozbořený hamr 
na Střele pod Rabštejnem. Táboří tam 
dodnes. Kdo to zná, dovede si představit 
ty stovky a tisíce hodin práce. Byl u všeho. 
S vedoucími, staršími dětmi i jejich rodiči. 

A k tomu došlo i na opravy plzeňské klu-
bovny, péči o lodě, o stany, o tee−pee… 
Hamr na Střele si možná připomenou 
i další pamětníci − mezi lety 1976 a 1994 
se tu každoročně setkávaly „spřátelené 
oddíly“. Pionýrskou skupinu Walden pře-
dal Akela mladším odchovancům v březnu 
2006, kdy mu bylo 85 let. Nepověsil ale 
své pionýrství na hřebík. Dál se staral 
o klubovnu u řeky, zatápěl před schůz-
kami, radil a pomáhal, snažil se osobním 
příkladem a zapáleností nakazit i ostatní.

Libuše Nejedlá
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Herec Honza Zadražil: 
V minulém čísle jste si mohli přečíst rozhovor s olympioničkou Štěpánkou Hilgertovou. Tentokrát jsme oslovili osobnost z úplně 
jiného ranku – herce Jana Zadražila, který rád vyhledává zajímavé příležitosti nejen v herectví. Do Pionýra chodil jako dítě, stejně 
jako naprostá většina jeho vrstevníků, vedoucím už se ale stát nestihl. Se sympaťá-
kem Honzou jsme se setkali v Brně, kde už osmou sezonu exceluje coby Nikola Šuhaj 
v Baladě pro banditu. Nad šálkem čaje jsme si povídali o tom, jak na svůj oddíl vzpo-
míná, co mu členství v Pionýru dalo a co si o něm myslí dnes.

Co se ti vybaví, když slyšíš slovo pionýr?
Džíny…

To je poměrně neobvyklá asociace, proč 
zrovna džíny?
Je to věc zhruba stejně datovatelná i co 
se týče doby vzniku. Takhle si to pama-
tuju. I tatínek mi říkal, když jsem byl ma-
lej, že se tím slovem označovali lidi, kteří 
se rozhodli, že úplně změní svůj život, že 
odejdou i třeba ze své země a půjdou ně-
kam, kde před nimi ještě nikdy nikdo ne-
byl. Průkopníci. A ty džíny… Když jedeš 
objevovat, jedeš v džínách. Není to ale 
objevitel v tom smyslu, že jedeš někam 
něco objevit a pak se vrátíš hezky zpátky 
do tepla domova. Ne, jedeš a jsi odká-
zaný sám na sebe, respektive na skupinu 
lidí, s kterými jedeš. Sám toho většinou 
moc nezvládneš, vždycky je dobré, když 
máš kolem sebe lidi, na které se můžeš 
spolehnout. A to je pro mě pionýr.

Chodil jsi do Pionýra?
Chodil. To jsme chodili všichni. To byl 
jeden z paradoxů, který v té době přišel. 
Jestli se nemýlím, tak Pionýr existoval už 
před rokem 1945 – byla to jedna z organi-
zací jako Junák nebo Sokol. A v naší době 
si režim vybral zrovna tuhle organizaci 
a povýšil ji na povinnou, aby měl o lidech 
přehled. Ale zrovna tohle období, i když 
je asi nejdelší, neberu v jeho historii jako 
důležité. Chodil jsem do Pionýra, respek-
tive do ´turisťáku´. Pro mě to byli lidi, 
kteří se chtěli potkávat a pracovat s námi. 
Nechtěli, aby z nás vyrostly úplný 
trumpety.

Jak dlouho jsi tam chodil?
Od první třídy asi do patnácti nebo 
šestnácti. A potom jsem měl asi 
začít dělat vedoucího, ale začal jsem 
dělat svou práci, a už jsem se k tomu 
nedostal.

Nikdy jsi neuvažoval o tom, že bys 
vedl nějaký oddíl, pracoval s dětmi?

To zase jo, to mě vždycky dost bavilo. 
Později jsem dokonce jezdil na tábory 
jako vedoucí. Ty sice nebyly pod žádnou 
organizací, ale byly to pionýrské začátky. 
Šlo o bigbeatové tábory uprostřed lesa, 
kde byla zařízená zkušebna a jezdily tam 
děti, které se chtěly naučit hrát na ně-
jaký nástroj, potažmo naučit se hrát 
dohromady. To tu nikdy nebylo, nikdo 
to nedělal. Je pravda, že tyhle děti byly 
často dost velký řízci – ve věku od 11 
do 16 let, většinou lidi, kteří část roku 
žili na ulici. Mnozí z nich tam poprvé 
zažili, že je někdo bere vážně, že se 
někdo zajímá, jak žijou, jestli se cítí 
na světě nějak platní. I to mi přijde jako 
synonymum Pionýra – hledáš svou krevní 
skupinu. Máš nějakou partu přátel, s kte-
rými se můžeš potkat, někam patříš. Ten 
pocit je hodně důležitý, protože člověk je 
ve výsledku stádní tvor, a proto je dobrý 
mít tlupu, do který patříš. A pokud je ta 
parta postavená na dobrých základech, 
tedy že je pro to, aby se ti lidé potkali 
a pomohli nejenom sobě, ale i směrem 
ven, pak v ní můžeš dostat ten pocit, že 
má cenu být na světě.

Kdy a jak ses dozvěděl, že Pionýr exis-
tuje i po revoluci?
Jsem docela pravidelným návštěvníkem 
Bambiriády v Praze, tehdy to bylo tuším 
na Letné, a tam jsem mezi stany zahlédl 
stanoviště Pionýra. Překvapilo mě to, to 
musím říct, protože jsem si myslel, že 
se ho podařilo 

za těch čtyřicet let 
tak spojit s komunismem, že si nikdo ne-
troufne vzít ho a oprášit. Dát mu zpátky 
ten správný význam – že to není nadávka, 
ale naopak obdivuhodné. Když o někom 
někdo říká, že je pionýr, tak to pro mě je 
člověk ochotný udělat o jeden krok víc 
než všichni ostatní. Jít se podívat ještě 
o kus dál, kde nikdy nikdo nebyl nebo 
kde všichni říkají: Tam ne, tam to bude 
moc těžký a složitý. A ten, který řekne: Já 
vím, ale zkusím to, je pro mě pionýr.

Když jsi poznal, že tohle sdružení fun-
guje a stále pracuje s dětmi, zjišťoval 
sis nějaké další informace?
Nezjišťoval, ale asi proto, že jsem se na té 
Bambiriádě u pionýrského stanu zasekl 
na docela dost dlouho. Velmi mě potě-
šilo, že zmizel veškerý ideový balast, který 
tam strana dosadila, a že to je zpátky or-
ganizace, která má chuť poskytnout všem, 
kteří o to stojí, možnost najít takovouhle 
partu. Potěšilo mě, jak je různorodý. Že to 
není jedna cesta, ale že sdružuje všeliké 
možné zájmy.

Sám máš dvě dcery. Neuvažoval 
jsi později o tom, že by holky 
chodily do některého oddílu 
Pionýra?
Uvažoval bych o tom ve chvíli, 
kdy by holky řekly, že chtějí. 
Pamatuju si z vlastního dětství, 
že mě vždycky nejvíc bavily 
věci, pro které jsem se rozhodl 
sám. Myslím, že jakmile je 
to rozhodnutí od rodičů, tak 
v určitém věku to a priori 

Veselé skoky je originální pohybový soubor, který má na repertoáru například představení Na hlavu!  Foto: archiv Divadla v Celetné.

V Baladě pro banditu hraje Honza už od roku 2005.  

Foto: archiv Divadla Husa na provázku
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dobrodružství na míru.



není dobrý. Takže čekám a dávám dobrý 
pozor, na co by holky mohly zareagovat, 
na co by měly chuť. A v tom se je snažím 
podpořit. Je fakt, že Káča, ta starší, je to 
nejtypičtější městské dítě. Z čehož jsem 
trošku nešťastnej, protože já jsem z Řeže 
u Prahy a vyrostl jsem v lese. Ale Káča 
je dáma a výletům a podobným věcem 
moc nedá. Nicméně mladší Julča je velká 
turistka, takže mi dělá radost. Káča s námi 
jako malá taky chodila, ale už ji to přešlo. 
Julču to drží dýl, což mě těší. S rodinou 
máme u řeky pozemek, kam jsme si 
přivezli karavany. A teď jsme se s tátou 
a bráchama zbláznili a koupili jsme si 
šestimetrový indiánský týpí, čímž jsme si 
splnili ten sen ze Dvou divochů. Bydlíme 
tam a Julča je hodně nadšená. Ve svých 
osmi letech je schopná pracovat se seky-
rou, nasekat si dřevo, udělat si oheň a to 
jsem fakt pyšnej tatínek.

To jsou ale přece ideální předpoklady 
pro vstup do pionýrského oddílu…
To jo… Kdyby přišla s tím, že by o něco 
podobného stála, říkám proč ne. 
Samozřejmě se to odvíjí i od toho, jestli 
už je tam někdo, koho zná.

Naše sdružení přišlo loni s novým mo-
ttem: Pionýr je dobrodružství na míru. 
Dá se nějaké dobrodružství zažít 
i ve tvém hereckém povolání?
Dá, a asi proto to činím. Je to vždycky ve-
liký dobrodružství, a protože já ho takhle 

chci prožívat, je pro mě na míru. A mys-
lím, že je to výborné motto. Ve výsledku 
totiž záleží jen na tobě, jestli dobrodruž-
ství zažiješ. Pokud ho chceš a stojíš o něj, 
pak ho i prožiješ.

Považuješ se za dobrodruha?
Jo!

A máš v hlavě nějaké dobrodružství, 
které sis ještě neprožil, ale chtěl bys? 
Máš nějaký dobrodružný sen?
To je těžký, protože bych to strašně nerad 
zakřikl. Mám víc štěstí než rozumu, takže 
se mi ty sny plní každý den. Mám okolo 
sebe lidi, které mám moc rád, jsou pro 
mě důležitý a mají rádi i oni mě. Dělám 
práci, která mě baví tak moc, že ji ani 
nepovažuji za práci.

Čerpáš z toho, co jsi v Pionýru, resp. 
turisťáku zažil?
Já myslím, že jo. Naučil mě nebýt sólař. 
Naučil mě fungovat ve skupině. Že větší 
srandu si vždycky užiješ, když jsi s ně-
kým, než když jsi sám. Že máš nějaký cíl 
a kolem sebe i lidi, se kterými ho můžeš 
dosáhnout. V tom je divadlo stejné – 
někdo na tebe musí posvítit, někdo ti 
připraví kostým, nejsou to zkrátka jen 
ti kolegové na jevišti. Za divadelním 
organizmem se skrývá obrovský tým lidí, 
bez kterých by to nefungovalo. A tahle 
pospolnost mě baví a to si myslím, že 
mi dal i ten Pionýr v dětství. A myslím, 

že ta dovednost fungovat ve skupině se 
musí svým způsobem pěstovat – pracovat 
na tom a učit se to. A nejlepší je, když se 
ji učíš podvědomě jenom tím, že tam jsi. 
A když je to od dětství a ve skupině, která 
ti dá místo, dá ti možnost, abys jí byl 
platný, ale zároveň tě naučí, že je třeba 
respektovat určitý hranice zase někoho 
dalšího, je to důležitý do celýho žití.

Letos to je už 23 let, co Pionýr obnovil 
samostatnou činnost. Je něco, co bys 
mu chtěl popřát?
Džíny! Aby fungoval jako džíny. Zná je 
každej, nosí je každej a ještě pořád jsou 
znakem lidí, kteří se chtějí lišit v dobrém 
slova smyslu. Jsou znakem jakéhosi rebel-
ství, mladistvosti, energie a zároveň mají 
velkou tradici. Je to praktická věc, která 
se ti hodí, ale neobnosí se. Zkrátka džíny!

Ptala se Mirka Tolarová

Kdo je jan Zadražil
jan Zadražil se narodil 5. listopadu 1975 v Řeži u Prahy, je ženatý a má dvě dcery 
– čtrnáctiletou Kateřinu a osmiletou julii. Vystudoval Státní konzervatoř v Praze 
a během svého života už si zahrál na mnoha pražských i mimopražských scénách, 
například ve Strašnickém divadle, divadle na Fidlovačce, na Vinohradech, Pod 
Palmovkou, v jihočeském divadle v Českých Budějovicích, v divadle F. X. Šaldy 
v  liberci, Středočeském divadle v  Kladně nebo v  brněnském divadle Husa 
na provázku.
Před čtyřmi lety si během divadelního léta pod plzeňským nebem střihl roli 
Chlestakova v Gogolově revizorovi, od listopadu 2005 je možné ho vidět v novém 
pojetí kultovního představení Balada pro banditu. V posledních letech se objevuje 
také ve filmu (Vy nám taky, šéfe!, labyrint) a v  televizi (Přešlapy, Cesty domů, 
Černá sanitka). Honza Zadražil také hraje a zpívá v kapele Moje řeč. Foto: bastyan.cz

Foto: archiv J. Zadražila
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Pionýr je pro mě člověk, který 
jde o krok dál než ostatní.

Ať Pionýr funguje jako džíny! Ať je známý, 

mladistvý, praktický, ale ať se neobnosí.



Dobrodružný koncert
„Víte, jak vzniklo slovo dobrodružství?“ otázal se přibližně 1200 přítomných moderátor šestnáctého koncertu Děti dětem Jan 
Kovařík, čímž hned na úvod připomněl, v jakém duchu se večer ponese. A není divu, vždyť to není ještě ani rok, co Pionýr přišel 
s novým mottem – Dobrodružství na míru. Zkušený moderátor si hned také odpověděl: Dobrodružství prožívá ten, kdo je dobro-
druh. A původ tohoto slova je nasnadě. „Máte tu dneska s sebou nějaké své dobré druhy?“ optal se Jan Kovařík a odpovědí mu 
byl jen sborový souhlas. Vždyť si tenhle víkend dalo v Praze dostaveníčko tisíce pionýrů. A každý pionýr do jednoho nějakého 
toho dobrého druha po svém boku má.

Ale zpět ke koncertu. Přehlídku vy-
stoupení všech možných druhů a žánrů 
odstartovala Klára Hromádková se svou 
interpretací písničky od Alicie Keys. 
Následovali disco tanečníci Sundance 
z Holešova, street 
dance Beat Up ze 
Zlína, folklorní soubor 
Bystrouška z Bílovic nad 
Svitavou nebo třeba 
mladá rocková kapela 
Druhá identita. O te-
matické předěly se po-
staralo Divadélko Tyjátr 
Pacov, které vtipně 
rozehrálo již zmiňované 
dobrodružství.
Ovšem koncert, to 
není jen zábava, jeho 
nedílnou součástí je 
ukázat šikovné ruce, 
nohy, hlasy a podobně 
a předat jim Putovní 
poháry předsedy 
vlády České republiky 
za dlouhodobý přínos 
pro rozvoj práce s dětmi 
v oblasti kultury. Letos 
se tohoto milého úkolu 
zhostila 1. místopřed-
sedkyně Senátu Alena 
Gajdůšková, která také 
převzala nad tradiční 
akcí záštitu. Tu přijali 
také náměstkyně mini-
stra školství, mládeže 
a tělovýchovy Eva 
Bartoňová a předseda 
vlády Petr Nečas.
Hned v úvodu slavnost-
ního ceremoniálu Alena 
Gajdůšková pomyslně 
smekla nejen před ši-
kovnými dětmi, ale i těmi, kteří je vedou. 
„Všichni dospělí si zaslouží poděkování 
a obdiv. To, co dělají, se neobejde bez 
srdce, trpělivosti a toho, že by je to ba-
vilo,“ vysekla poklonu Alena Gajdůšková 

a přidala přání, aby dospělé bavilo být 
s dětmi a děti naopak být spolu, obje-
vovat a užívat si své dětství. A kdo si 
tedy putovní poháry odvezl? Pionýrská 
skupina Kamarádi cest Okříšky (hudba), 

Pionýrská skupina Brodek u Prostějova 
(rukodělné činnosti), Folklorní sou-
bor Bystrouška Bílovice nad Svitavou 
(folklorní tance), Středisko volného času 
– Domeček Hořovice (Dětská Porta), 

Středisko volného času TyMy Holešov 
(tanec). 
Již tradičními hosty našeho koncertu jsou 
také dvě dámy z Ligy proti rakovině – před-
sedkyně Michaela Fridrichová a místo-

předsedkyně Iva Kurcová. A proč právě 
ony? Protože je to i Pionýr, který se velkou 
měrou podílí na prodeji kvítků měsíčku 
lékařského při každoročním Květinovém 
dni. „Během let, kdy se pionýři do Dne 
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proti rakovině zapojují, už do sbírky 
přispěli mnoha miliony korun,“ připomněl 
předseda Pionýra Martin Bělohlávek.
Ovšem ani to není všechno, co se během 
koncertu dálo. Poprvé před takovým 

publikem bylo předáno nejvyšší pio-
nýrské ocenění – Křišťálová vlaštovka. 
Z rukou předsedy Martina Bělohlávka 
ji převzala dlouhodobá členka Pionýra 
v Dobřanech (Plzeňský kraj) a už třetím 

rokem také 1. místopředsedkyně Pionýra 
Libuše Nejedlá. Ta až do poslední chvíle 
netušila, co se na ni chystá. „Došlo mi 
to až ve chvíli, kdy Martin začal mlu-
vit o pořádně prořízlé puse,“ smála 
se po předání Líba. A kdo ji zná, ví, 
že z Martinovy strany rozhodně nešlo 
o nadsázku. Však je to i tahle hubatá 
dáma, kdo drží Pionýr v Plzeňském kraji 
pevně ve svých rukou.
O velkolepý závěr večera se postarala 
Tereza Černochová, která nejednoho 
pionýra zvedla ze židle. „Před deseti lety 
tu zpíval Karel Černoch, letos štafetu pře-
vzala jeho krásná dcera,“ uvedl zpěvačku 
moderátor. A Tereza se rozhodně nene-
chala zahanbit a pionýrský dav rozhýbala 
a roztančila. Jenže všechno jednou končí, 
takže nám nezbývá, než se začít těšit 
na příští rok! Hurá!

Fotografie z koncertu Děti dětem  
najdete i na facebooku Pionýra!

Mirka Tolarová
Foto: Mirka Tolarová, Matěj Feszanicz, 

Jakub Kořínek

MOZAIKA PIONÝRA    2013 / 6

reportáž

9



Tajemství hradu Rýzmberk
V několika minulých číslech Mozaiky jste mohli najít pozvánku na Republikové setkání pionýrských oddílů, které se koná 
ve Kdyni v Plzeňském kraji. Dozvěděli jste se něco o místě konání a jeho okolí, nechali jsme vás už nahlédnout pod pokličku 
připravovaného programu. Možná vám ale stále vrtá hlavou, jak to vlastně je s tím tajemným hradem Rýzmberkem? A co ta 
Bílá paní? Opravdu se objeví?

V prosincové Mozaice jste našli zapeče-
těný dopis pro děti. Už jste jim ho pře-
dali? A jaká byla jejich reakce? Děti z na-
šeho oddílu neváhaly ani minutu. „A to 
tam budeme muset jít v noci? A bude 
to strašidelný? A jak zjistíme, co máme 
udělat, aby nám ten poklad dala?“ Otázky 
nebraly konce. Všichni se nadšeně hlásili, 
že se určitě za tou Bílou paní vydají. 
A jakou měli teprve radost, když jsem 
jim v lednu přinesla další dopis! Řekla 
jsem jim, že kromě nich se na ten úkol 
přihlásila spousta dalších pionýrů, takže 
nakonec nás bude pěkná hromada z celé 
republiky. A že když už nás přijede tolik, 
bude z toho takové setkání všech pionýrů. 
A všichni společně určitě přijdeme na to, 
jak tu Bílou paní osvobodíme. Hned jsme 
se dali do plnění prvního úkolu. Děti 
dostaly dopis se zadáním, papír, tužku 
a kalendář. Chvilku se o něj tahaly, ale 
když se přestaly dohadovat, nakonec se 
jim podařilo jméno Bílé paní společně 
vymyslet. Už ho taky znáte? Jasně, je to 
přeci APOLENA. Zatím to šlo tedy hladce. 
Sice mám v oddílu samé prcky, ale i s dal-
šími úkoly si jistě poradíme.
Asi vás zajímá, jak to s tím osvobozo-
váním Bílé paní vlastně bude, abyste si 
dopředu mohli naplánovat, jaký pro-
gram si z celkové nabídky vyberete. Tak 
popořádku. Do května budou děti plnit 
ještě dva úkoly, které najdete v Mozaice. 
Také byste se měli včas přihlásit prostřed-
nictvím Přihlašovny, abychom věděli, 

kolik nás vlastně celkem bude. Skupiny 
(oddíly), které budou závazně přihlášené, 
dostanou v květnu „vstupenku“ na akci 
a kouzelné zaříkadlo. Až se v pátek 
7. 6. 2013 všichni sejdeme v kempu, 
zkusíme pomocí zaříkadla Bílou paní 
přivolat. Když se to podaří, Bílá paní se 
objeví, a my budeme muset do půlnoci 
následujícího dne přijít na způsob, jak ji 
osvobodit… Že chcete vědět víc? Nuže, 
Apolenu může zachránit ze zakletí ten, 
kdo dokáže otevřít kouzelnou truhlu. To, 
co se v truhle ukrývá, je klíč k záchraně 
Bílé paní. Truhlu však může otevřít jen 
správná kombinace určitých 
slov. Klíčnice, která truhlu 
střeží, nám jako nápovědu 
položí 7 hádanek. Když budou 
děti znát odpovědi, truhla se 
otevře a Bílá paní bude za-
chráněna. Na každou hádanku 
však máme jen jeden pokus. 
Abychom měli jistotu, že budou 
naše odpovědi správné, mohou 
děti během celého dne získávat 
indicie – nápovědy. Za účast 
v jakémkoliv z nabízených pro-
gramů získají jednu nápovědu. 
Když je večer dají dohromady, určitě 
budou znát všechny správné odpovědi 
na hádanky staré klíčnice. Bílá paní pak 
bude zachráněna a bohatě se jim odmění. 
A jaký program 
vás čeká? Kromě 
vodních hrátek, 

o kterých jste si přečetli v předchozí 
Mozaice, toho bude ještě spousta. Jen tak 
namátkou: lanové aktivity, sportovní hry, 
rukodělky, geocaching, kin-ball a mnoho 
dalšího. Můžete se těšit na diskotéku 
i táborák. Nebudu vám zatím prozrazovat 
víc, čtěte pravidelně Mozaiku a dozvíte se 
další podrobnosti. Ale pozor! Nic z toho, 
co víte o osvobození Bílé paní, nesmíte 
prozradit dětem! Ať se nám to kouzlo 
nevytratí!
Už se těším, až se v červnu setkáme. Kéž 
nás přijede co nejvíc a počasí nám bude 
přát!

za tým organizátorů
Dáša Čechová

Ilustrační foto: RSPO 2009 a 2011

Republikové setkání pionýrských oddílů

Plzeňský kraj 7. – 9. června 2013

Autokemp Hájovna u Kdyně
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Nové programy EU pro mladé lidi
Evropská unie již více než 10 let podporuje mladé lidi a  neziskové organizace v  jejich aktivitách prostřednictvím finančního 
grantového programu. Ten provozuje Evropská komise, obecně je známý jako Mládež v akci (v letech 2007–2013) nebo program 
Mládež (v letech předešlých).

Tento program funguje ve všech členských 
státech Evropské unie, ale i v takzvaných 
kandidátských zemích a partnerských 
státech. I proto dnes mají díky programu 
Mládež v akci mladí lidé možnost zúčast-
nit se mezinárodních projektů a aktivit 
po celé Evropské unii, ale i ve státech 
jako je Turecko, Chorvatsko, Norsko nebo 
Island, i přes to, že tyto země nepatří 
mezi dnešní sedmadvacítku. 
Asi nejznámější je tento program díky 
Evropské dobrovolné službě. To je 
program, díky němuž mohou mladí lidé 
ve věku 18–26 let (výjimečně až 30 let) 
strávit až rok v zahraničí, během kterého 
dobrovolně pracují na nějakém zajímavém 
projektu. Program mládež v akci pak hradí 
náklady spojené s dopravou, ubytováním, 
stravou, pojištěním a dokonce vyplácí 
dobrovolníkům i kapesné. Nejedná se 
však o jedinou aktivitu, kterou díky pro-
gramu Mládež v akci můžete zažít. 
Podstatná část mezinárodních výměn, od-
borných seminářů a školení pro neziskové 
organizace, studijních pobytů a projektů 
na globální úrovni je podporována tímto 
programem a s informacemi o někte-
rých z nich jste se mohli setkat také zde, 
na stránkách Mozaiky Pionýra, protože se 
jich naši členové také účastní. 

Jak je však zřejmé již z úvodu tohoto 
článku, program Mládež v akci v roce 
2013 absolvuje poslední rok svého 
programového období. Pro roky násle-
dující se však již připravuje program nový 
s názvem Erasmus pro všechny (Erasmus 
for All). Tento název možná mnohým 

vysokoškolským studentům připomene 
studijní programy v zahraničí, kterých se 
mají možnost v rámci studia na vysoké 
škole zúčastnit. Toto spojení není náhoda. 

Evropská komise se totiž rozhodla pro 
příští programové období spojit dotační 
programy pro vysoké školství s programy 
zaměřenými na neformální vzdělávání re-
alizované převážně neziskovými organiza-
cemi a neformálními skupinami mladých 
lidí. 
Od roku 2014 by tedy měl vzniknout 
v celé Evropské unii jeden program, který 
by sloučil všechny současné programy 
zaměřené na vzdělávání a rozvoj mladých 
lidí. Evropská unie od tohoto spojení 
očekává finanční úsporu v rámci provozu 
jednotlivých programů. V tuto chvíli totiž 

v každé zemi programu funguje takzvaná 
národní agentura programu Mládež 
v akci. Podobně tomu je i u ostatních 
programů. 
Podle dosavadních informací by nový 
program měl mít k dispozici dokonce 
více finančních prostředků v souhrnu, než 

tomu bylo doposud u samostatných pro-
gramů. Navíc sloučením agentur se chystá 
Evropská komise výrazně ušetřit na admi-
nistrativě s provozem programu spojené 
a rozdělit tak vyšší množství finančních 
prostředků. Celý proces tvorby nového 
programu je však stále předmětem 
jednání a v tuto chvíli čeká na schválení 
„Víceletého finančního rámce“ (rozpočtu 
EU) pro léta 2014–2020, od kterého 
se odvíjí i navrhovaný rozpočet tohoto 
programu. 
V některých členských zemích, mezi které 
se řadí i Česká republika, však zástupci 
ministerstev zodpovědných za mlá-
dež dlouhodobě kritizují, že zrušením 
výkonných agentur přichází celý systém 
programů o know-how s programem 
spojené. Další obavou je skutečnost, že 
by skrze mediální tlak a lobbying mohly 
zájmové skupiny především z vysokého 
školství ovlivnit alokace finančních pro-
středků v jednotlivých kapitolách velkého 
programu, a tudíž by pro organizace dětí 
a mládeže zbylo méně peněz než v mi-
nulosti. Tato a mnohá další témata jsou 
v tuto chvíli předmětem jednání. 
Cesta k novému programu je tedy ještě 
dlouhá a na přípravu na ni máme již 
necelý kalendářní rok. Jedno je ale 

jasné. Od roku 2014 nás čeká program 
Erasmus pro všechny a mnohé se změní. 
Jak a proč, je však nyní v rukách politiků 
a úředníků a my můžeme jen doufat, že 
se na neziskové organizace nezapomene…

Jiří Let
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Srdíčkové dny
Již tradičně se PS M. Očadlíka zapojila 
do Srdíčkových dnů, které několikrát 
do roka organizuje nadace Život dě-
tem. Ta z výtěžku sbírky vybavuje dětská 
oddělení nemocnic. Letošní prosincové 
Srdíčkové dny byly v Holešově velmi 
úspěšné. Proběhly ve dnech 4. až 7. 
prosince. Děkujeme všem jednotlivcům 
i organizacím, které se do sbírky zapojily 

zakoupením magnetek 
s obrázky zvířátek a pří-
věšků se srdíčkem.

Mgr. Jarmila Vaclachová,  
PS M. Očadlíka Holešov

Peklo, peklo, peklíčko, tam je  
pěkné teplíčko…
Tak tohle si pobrukovali čerti v pe-
kelné jeskyni. Pionýrští vedoucí a starší 
děti z oddílů, připravili pro drobotinu 
nevšední podvečer. V pátek 6. prosince 
poblíž přírodního kina v Hrádku, řádili 
čerti a naděloval Mikuláš. Již za šera do-
šlo kolem padesáti účastníků k lesu, kde 
byla světýlky označená stezka do skal. 
V jeskyni byl oheň, kolem kterého čerti 
předváděli, co se vše může v pekle 
odehrávat. Nikoho z dětí k sobě nevzali 
a ty mohly pokračovat dál po vyznačené 

cestě. Šepot a různé dotazy přerušil po-
hled na další krásně rozzářený oheň. 
U něj děti viděly Mikuláše s andělem 
a čertem. Když se všichni 
shromáždili, společně si za-
zpívali. Všude téměř tma, jen 
světlo od ohně a poblíž dětí 
pohádkové bytosti.
Byl to zvláštní zážitek. 
Mikuláš s dětmi rozmlouval, 
nechal je přednášet nebo 
zazpívat a všem rozdával 

sladké dárky. Jako poděkování zazněl 
opět společný zpěv. Vedoucí odvedli děti 
domů plné nevšedních dojmů.

Společné zpívání…
Již posedmé se město Hrádek zapojilo 
do projektu společného zpěvu dvou vy-
braných koled. Letos to bylo při magic-
kém datu 12. 12. 12. 
Celé odpoledne se lidé potkávali na ná-
městí a v předsálí domu kultury. Měli 
možnost navštívit zabijačkové hody, 
občerstvit se ve stáncích nebo zavítat 
na jarmark. Vánoční atmosféru dotvořil 

pěvecký sbor Základní školy a vystoupení 
Hrádecké kapely.
Pionýr Hrádek se zapojil do programu 
prodejem vlastnoručně vyrobených 
dárků. V nabídce byly svícny, adventní 
věnce, doplňky pro parádnice, zvířátka 
z ponožek, pomalované hedvábí, obrázky 
na sklo nebo košíčky z pedigu. Pod vá-
nočním stromkem probíhala sbírka hraček 

pro děti z Domu sv. Zdislavy v Plzni. Tato 
charitativní akce se uskutečnila popáté.
Závěr odpoledne patřil hromadnému 
zpěvu koled. Po vyhlášení počtu účast-
níků v přímém přenosu Českého rozhlasu 
z Plzně došlo na závěrečný ohňostroj. 
V našem městě se zaregistrovalo 426 zpě-
váků a celkem se do zpěvu zapojilo  tři-
náct měst z Plzeňského kraje.

Silvestrovské setkání
Tradice se mají dodržovat. A proto 
poslední prosincový den v loňském roce 
patřil setkání pionýrských vedoucích. 
Celé odpoledne plápolal táboráček 
u pionýrských chatek v Hrádku. Kdo 
přišel, mohl si opéct uzeniny, posedět 

a popovídat si. Závěr patřil 
přípitku a blahopřání do no-
vého roku. Celkem přišlo třicet 
účastníků.

Vlasta Vasková, Pionýr Hrádek

Hrádek

Holešov
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Tulácké Vánoce
Tak jako každý rok, i letos jsme slavili 
Tulácké Vánoce. Již tradičně na pionýr-
ské základně na Zelené Lhotě. Už cesta 
od vlaku byla zábavná, protože byla celá 
zmrzlá a my jsme pořád padali. Když jsme 
šťastně dorazili na základnu, pustili jsme 
se do pečení cukroví a dělání bramboro-

vého salátu. Všechno jsme měli schovat 
až na sobotu, ale bez „malého ochutnání“ 
to nešlo. Po práci nás čekaly deskové 
hry a nově jsme si mohli vyrobit vánoční 
přáníčka pomocí Bigshotu. Pak už byl čas 
jít spát.

V sobotu ráno jsme měli dobrou náladu, 
protože jsme se těšili na výlet. Naším 
cílem byla zřícenina hradu Pajrek nad 
Nýrskem. Cesta byla pořád do kopce, ale 
naštěstí jsme objevili zkratku, a tak jsme 
byli zpátky dřív, než kdokoli z nás čekal. 
A to jsme se cestou pořádně zkoulovali 

a ještě jsme si 
stačili zajezdit 
na bobech. Když 
jsme se vrátili, 
všichni byli strašně 
unavení, proto byla 
chvilka klidu. Čas 
si s námi neodpo-
činul, tak už jsme 
museli na večeři, 
ke které byl bram-
borový salát a řízky. 
Všichni už byli 

strašně nedočkaví, 
protože po večeři nás čekal nádherně 
ozdobený a svítící stromeček, pod kterým 
byla spousta dárků, které potěšily úplně 
všechny. Po rozbalení všech dárků jsme 
měli připravené ukázky z různých pohá-
dek. Zbytek večera jsme strávili hraním 
deskových her a rukodělnými pracemi.
A najednou tu byla neděle, kdy jsme 
museli balit. Naštěstí nám to šlo rychle, 
tak jsme ještě stihli jít ven, kde jsme hráli 
různé hry na zahřátí. Ale protože byla 
velká zima, museli jsme po chvíli zpátky 
do tepla. Po obědě jsme hodili batohy 
na záda a vyrazili směrem k nádraží. 
Nikomu se domů moc nechtělo a v duchu 
jsme se těšili na příští Tulácké Vánoce.

Barča Holá, PS Tuláci Klatovy

Klatovy

Krajské kolo hry ringo a Uzlařská  
regata 2013
V sobotu 19. 1. 2013 uspořádala 
Pionýrská skupina Horní Bříza ve spo-
lupráci s Pionýrskou skupinou mladých 
požárníků z Obory 18. ročník turnaje hry 
ringo o putovní pohár PS Horní Bříza. 
Při této příležitosti proběhla i soutěž 

Uzlařská regata pořádaná PS MP Obora. 
Obě akce byly pořádány jako krajská kola 
Plzeňské krajské organizace Pionýra. Další 
doprovodné soutěže byly určeny k vypl-
nění volného času účastníků sportovního 
setkání. Jednalo se o střelbu ze vzdu-
chovky a z foukačky, skládání puzzlí. 
Do času mládí se mohli účastníci vrátit 
během stolní hry Kloboučku hop nebo 
hry nazvané Elektrika.
Pozvání do Masarykovy základní školy 
přijalo 180 soutěžících z okolí Horní 
Břízy. I vzdálenější místa, jako je 
Nepomuk nebo Stříbro, vyslala své zá-
stupce do soutěží. Každý přihlášený byl 
zařazen do příslušné věkové kategorie, 

kde se snažil co nejlépe se umístit a získat 
jednu z originálních medailí. Po 5 hodi-
nách bojů bylo vše sečteno a vyhlášeno.
V hlavní hře ringo v boji o putovní pohár 
se podařilo po mnoha letech trofej 
získat pro domácí pořádající pionýrskou 
skupinu. Zásluhu na tomto úspěchu mají 
z kategorie A nejmladší děti:  
M. Glazerová, M. Měšťánek, A. Kaprová 
a A. Pěnkava. Pomoci jim přichází ještě 
jeden tým z B kategorie ve složení  
M. Janda a M. Dvořák. Blahopřejeme.
Kompletní výsledky najdete na adrese: 
www.hornibriza.pionyr.cz.

Jaroslav Novák
PS Horní Bříza

Horní Bříza
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Všechno nejlepší!
• 2. 2. slaví své 50. narozeniny  

Jiří Němec z PS Vratislava Šantrocha 
(předseda KOP kraje Vysočina).

• 10. 2. slaví své 50. narozeniny  
Jan Doubek z 30. PS Mládí  
(Jihomoravská KOP).

• 17. 2. slaví své 55. narozeniny  
Josef Souček z PS Hamry nad Sázavou 
(KOP kraje Vysočina).

• 20. 2. slaví své 55. narozeniny  
Oldřich Indra ze 104. PS Fregata 
(Pražská OP).

• 26. 2. slaví své 55. narozeniny  
Peter Kubove z 86. PS Pionýr 
Řečkovice (Jihomoravská KOP).

• 27. 2. slaví své 55. narozeniny  
Zdeňka Perknerová z PS Chomutov 
(Ústecká KOP).

Oslavencům gratulujeme a do dalších let přejeme vše dobré!



         Geopozvánka:  
         Za krásami Brna
Lokace: Jižní Morava
Představení: Přijeďte se podívat do dru-
hého největšího města České republiky. 
V dnešní době je to moderní student-
ské město (v oficiálně 380 tisícovém 
městě evidují vysoké školy přes 100 tisíc 
studentů), kde se snoubí dominanty 
hradu Špilberku či katedrály na Petrově 
s moderním městem reprezentovaným 
nákupními galeriemi, technologickými 
parky a univerzitními kampusy.
Samotná historie osídlení oblasti Brna 
sahá až do paleolitu. Dnešní město se 
začalo utvářet před zhruba tisíciletím, 
kdy si postupně vydobývalo práva, ale 
o dominantní roli na Moravě bojovalo 
s Olomoucí až do 18. století. Nakonec 
Brno zvítězilo a mohlo být až do zrušení 
zemského zřízení v roce 1948 hrdě hlav-
ním městem země Moravské.
Dnes se v moravské metropoli nalézá cen-
trum české justice, je zde Ústavní soud, 
Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud 
i Nejvyšší státní zastupitelství.
Ubytování: Je možné se ubytovat 
v sídle krajské organizace Pionýra (Údolní 
58a, N 49°11.95018‘, E 16°35.39338‘), 
kde máme klubovnu. Je zde malý sál, 
klubovna, kuchyňka a hygienické zázemí. 
Cena je 60 Kč/osoba/noc. Pro detaily se 
ozvěte na e-mail kancelar@jmpionyr.cz, 
nebo na tel. 777 248 711.
Doprava: Do Brna se dostanete asi nej-
snadněji vlakem. Nádraží je navíc v centru 
a k ubytování můžete jednoduše dojet 
z hlavního vlakového nádraží za 10 minut 
tramvají číslo 4 (zastávka Všetičkova).
Geocaching: V Brně je toho na zhlédnutí 
spousta a kešek je zde nepočítaně. V centru 
je kvůli mudlům spousta schránek ve formě 
mystery a mnohé z nich ve finále vedou 
na periferii. Doporučuji tedy soustředit se 
na regulárky nebo jednoduché multicache. 
Velmi blízké od ubytování jsou hned dvě: 
Tramvaj č.4 (regulárka) a Ustav soudniho 
lekarstvi (velmi jednoduchá multi).
Pokud budete chtít jít na procházku, 
stačí vyjít na nedalekou Kraví horu 
(velký park, hvězdárna, bazén), po cestě 
můžete odlovit dvě regulárky (Fretci 
kopecek a Baseball technika). Moc 
pěkný pohled vám umožní i blízká earth 
cahce Helgoland – Zluty kopec, kde se 

můžete pokochat výhledem 
na výstaviště.
Když to do centra vezmete 
pěšky přes hrad Špilberk, 
můžete jít na prohlídku ka-
semat, které byly svého času 
vězením národů v Rakousko-
habsburském mocnářství. Zde 
se namanou hned tři kešky: 
Studna na Spilberku (earthka), 
Spilberk (tradička) a Delova 
koule na spilberku (WhereIgo) 
– zvláště WhereIgo doporučuji 
vyzkoušet, protože obejdete 
Špilberk a zhlédnete díky 
výhledům většinu Brna.
Ze Špilberku můžete zamířit 
do centra – doporučuji kouk-
nout na náměstí Svobody (Brněnský or-
loj), Starou radnici (krokodýl a kolo, šikmá 
věžička), kostel svatého Jakuba (andělíček 
s vystrčeným zadkem), Petrov (hlavně 
výstup na věž) či zajděte do Kapucínského 
kláštera na nefalšované vysušené mumie 
středověkých mnichů. U Jakuba můžete 
odlovit tamní regulárku Kostel sv. Jakuba 
v2, případně po cestě zkusit multiny, kte-

rých je centrum plné, například Brněnský 
orloj, Nová radnice či STATL.
Pokud budete chtít zamířit do muzeí, 
doporučuji sejít z ubytování na Mendlovo 
náměstí do muzea objevitele genetiky  
G. J. Mendela a u kláštera, ve kterém 
působil jako opat, odlovit Starobrnensky 
klaster (regulárka).
Moc pěkné je také muzeum Anthropos, 
kde můžete obdivovat třeba model 
mamuta v životní velikosti a hned vedle 
máte Anthropos (regulárka).

Když vás centrum omrzí, můžete vyrazit 
na periferii – třeba na Brněnskou pře-
hradu a tamním parníkem až na hrad 
Veveří. Nedaleko přehrady je i Brněnská 
zoologická zahrada. Na sever od Brna je 
v lesích třeba i Vranovský klášter a roz-
hledna na Babím lomu, v jejichž okolí 
se dá moc hezky keškovat – o tamním 
keškovacím výletu se můžete dočíst 

na našem webu www.
stezka.org/keskovani-
-na-babim-lomu.
Z Brna je to i kousek 
do Moravského krasu, 
kde je mimo jeskyní 
i nemálo pokladů 
a také tam fungují 
oddíly a jejich klu-
bovny, takže se můžete 
vypravit třeba i jen tam.
Pionýrské keše: 
Oficiální pionýrské keše 
v Brně zatím nejsou 

(náš oddíl momentálně hledá v okolí 
klubovny vhodné místo na založení), ale 
již od roku 2010 existuje v Brně schránka 
vážící se k pionýrskému oddílu 11. PS Vlci.
Pionýrské skupiny v okolí: Nejblíže 
k nám je 13. PS S.T.O. Pavučina, která má 
klubovnu u krásného secesního Konečného 
náměstí, ale jinak je v Brně spousta (dob-
rých) oddílů, které si můžete přehledně 
najít na webu www.dobryoddil.cz.

Geopozvánku sestavil: 
Standa Pikula, 48. PTO Stezka
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Rok na vsi
S další celotáborovou hrou, kterou si představíme, se tentokrát podíváme na venkov a zakusíme, jak se žilo na českých vsích 
zhruba před stoletím. Připomínáme, že všechny hry si můžete stáhnout v Servisu Pionýra (Ke stažení – publikace).

Pán času vlastní klíč, kterým uzamyká 
uplynulý rok, a tím umožní nástup roku 
nového. Ten je mu ale odcizen vodníkem, 
který chce získat vládu nad časem. Je 
třeba ho získat zpět! 
Hra se pohybuje v prostředí české vesnice 
na počátku 20. století. Jeden den tábora 
představuje vždy jeden celý měsíc v roce. 
Družinky plní úkoly vázané k životu na vsi 
v daném měsíci, za jejichž splnění mohou 
být odměněny indiciemi k nalezení klíče. 
Hra děti seznamuje se zvyky a způsobem 
života našich nedávných předků a rozši-
řuje jejich znalosti o některých obyčejích.
Autory hry jsou Štěpánka Ševčíková 
a David Svoboda z PS Beroun 1.

Pečení brambor
Brambory se u nás pěstují až od sedm-
náctého století. V době sklizně jsou 
na poli k vidění sehnuté ženy a děti, 
které z vyoraných brázd sbírají brambory 
do košíků. Chlapci pak odnášejí seschlou 
nať na ohýnek, kde si několik brambor 
opečou. Pečené brambory byly největší 
pochoutkou i u pasáčků dobytka. Družiny 
mají celé dopoledne, aby rozdělaly oheň 
a připravily opečené brambory podle 
svých představ. Mohou shánět jakékoli 
ingredience, záleží hlavně na ochotě 

kuchařů. K bramborám dostanou také 
možnost ulovit a opéct kuře. Všechny 
družinky dostanou zašifrovanou zprávu. 
V ní se dozví, že mají běžet třeba k jezu, 
na jezu bude kartička, která je pošle 
na další místo, a takto se přes několik 
stanovišť dostanou téměř k cíli. Někde 
v otevřeném prostoru louky bude čekat 
vedoucí se vzduchovkou. Po louce jsou 
poválená kuřata a na nich navázaný nafu-
kovací balónek. Úkolem dětí je na tři rány 
trefit balonek, tím si vyslouží šťavnatý 

oběd. Trochu brambor věnují porotě, ta 
ohodnotí, které jsou nejlepší, nejnápa-
ditější. Vyhrává družina, která nejvíce 
zaujme porotu. Vedoucí musí dávat velký 
pozor, aby děti nepřinesly jedovaté ingre-
dience z přírody, u trasy ke vzduchovce je 
třeba připravit sled stanovišť tak, aby se 
děti vyhnuly střelbě.

Boj o májky
V předvečer 1. května se chlapci vydávali 
do lesa, aby usekli co nejvyšší stromek 
a do rána z něj udělali májku – stromek se 
oklestí a na špičku se pověsí věnec zdo-
bený pentlemi a fáborky. Celou noc pak 

májku bedlivě hlídají, protože přespolní 
by ji mohli podříznout a ukrást, a to by 
byla velká ostuda. Určí se rozlehlé území 
(klidně kilometr krát kilometr), v němž 
si každá družinka vybere stanoviště, 
na kterém uloží svůj předem vyrobený 
věneček v barvě svého družstva. Musí jej 
umístit tak, aby byl vidět. Pak se v rámci 
družiny určí útočníci a obránci. Obránci 
mají pohyb omezen na 100 až 200 metrů 
v okruhu svého věnečku, zároveň se ne-
smí k májce přiblížit na tři až pět metrů. 
Útočníci mají pohyb neomezen, mohou 
nést pouze jeden věneček a jsou označeni 
fáborkem v barvě družinky, který si uvá-
žou na ruku. Fáborek představuje jejich 
život. Pokud se jich některý z obránců 
cizích družin dotkne, ztrácí život – ode-
vzdají fáborek a musí zpět ke své májce 
pro nový – u každé májky bude zásoba 

nastříhaných fáborků. Úkolem útočníků 
tedy je najít a ukořistit májku (věneček) 
soupeřů a dopravit ji ke své vlastní. 
Úkolem obránců je uhlídat vlastní májku 
i nově ukořistěné. Hraje se po určitou 
předem danou dobu, např. hodina a půl 
a ukradená májka se nestahuje ze hry. 
Ten, kdo ji ukořistí, ji umístí ke svojí 
vlastní májce (nebo tam, kde byla jeho 
májka při začátku hry), takže do konce ča-
sového limitu ji okradený tým může získat 
zpět nebo ji může odnést třetí družinka. 
Vyhrává ta družinka, která bude na konci 
hry mít ve svém stanovišti nejvíce májek.

Ringocesta — návrat z loupeživé 
výpravy:
Rozhodli jste se s kamarády uloupit májku 
v sousední vesnici. Výprava byla úspěšná 
a cestou zpátky jste zapili svůj úspěch 
lahví vína. Nakonec ale nezůstalo jen 
u jedné lahve a najednou se vám těžko 
hledá cesta domů. Hlavní je ale neztratit 
uloupenou májku! V nepřehledném členi-
tém terénu je natažená cesta z provázku. 
Trasa musí být těžká – do kopce, z kopce, 
přes potok, omotávaná kolem stromů 
a zamotaná ve větvích. Na provázku jsou 
navlečeny dva ringokroužky. Úkolem dru-
žinek je co nejrychleji provlékat kroužek 

spletitou cestou podél provázku. Čas se 
měří do té doby, než poslední z družinky 
dosáhne cíle. Trasa by měla být dlouhá 
a náročná, ale provázek daný tak, aby 
i nejmenší z družiny mohl táhnout krou-
žek. Čím delší trasa, tím lepší, musí se 
však počítat s tím, že příprava hry zabere 
mnohem víc času než samotný prů-
běh. Pokud si na tvorbu cesty vyhradíte 
dostatek času, bude mnohem propraco-
vanější a zábavnější. I pro organizátora 
je to legrace, vymýšlet kudy účastníky 
„protáhnout“.
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Náměty navazují na metodické listy S5 – Siamské kotouly a U5 – Sádrové 

masky z programu Osmá planeta.

Tyto metodické listy si můžete stáhnout na www.kliceni.cz v sekci aktuality.

Přejeme při jejich zkoušení hodně zábavy.

Co mají společného Reliéf a Stadion?
Kromě toho, že jsou to názvy příkladů dobré praxe, které vznikly při ověřování programu pro kategorii 15+ Osmá planeta, asi nic. 
Ani původ slova. Slovo reliéf pochází z francouzštiny a slovo stadion z řečtiny. Ale i tak se můžete nechat inspirovat.

Stadion
Hrou Stadion jsme navázali na aktivitu 
Siamské kotouly. Jejím cílem je rozvoj 
komunikativních kompetencí (vyjádřit 
a prosadit svůj názor, přijímat informace 
a názory druhých).
Ke hře samotné je nezbytně nutná silně 
zasněžená stráň s jasným zlomem, nejlepší 
je cesta ve stráni. Hráči se rozdělí na dvě 
poloviny. Jedni představují ochranku 
stadionu a druzí rozvášněné fanoušky, 
na které nezbyl lístek, a chtějí se dostat 
na stadion za každou cenu.
Ochranka obsadí zlom zasněžené stráně 
a fanoušci začínají pod strání. Úkolem 
ochranky je nepustit na stadion (za sebe) 
žádného fanouška. Nejlépe tím, že ho 
„shodí“ ze stráně zpět dolů. Úkolem 
fanoušků je projít určeným prostorem 
a dostat se na stadion, tedy za ochranku, 
a to skoro jakýmkoli způsobem. Žádné 
oběhnutí se nepočítá. Na obou stranách 
jsou zakázány jakékoli údery a páky. 
Je možné jen chytat a nejlépe strhávat 
druhou stranu ze stráně dolů. Pokud se 
dostane některý fanoušek za ochranku, 
počítá si úspěšný průnik a začíná znova 
pod strání. Je vhodné si role prohodit 
a po jedné sérii promíchat družstva. První 
hry jsou nejzajímavější, protože účastníci 
ještě neznají taktiku a nedomlouvají se.
Pro realizaci této aktivity jsme potřebovali 
sníh a vhodný prostor. Hru lze hrát i bez 
sněhu, ale určitě je mnohem zábavnější 
a snad i bezpečnější s ním. 

Ze zkušeností PS Šenov
Reliéf obličeje
Pro jedno z našich setkání jsme si vy-
brali aktivitu, v rámci níž se účastníci učí 
vzájemné důvěře, týmové spolupráci, ne-
verbální komunikaci a manuální zručnosti. 
Vycházeli jsme z metodického listu Sádrové 
odlitky z programu Osmá planeta.
Naši mladí měli za úkol vyrobit reliéf obli-
čeje svého kamaráda. Při výrobě se drželi 
následujícího postupu. 
• Osoba, jejíž maska bude odlita, se 

položí na vhodnou podložku (napří-
klad na stůl). Obličej se opatří vrstvou 
mastného krému (krém musí být 
vhodný pro styk s pokožkou), zadní 
část hlavy (vlasy, uši) se zakryje stretch 

folií. Přímo na zavřené oči se položí 
kousky stretch folie s tím, že vzniklé 
záhyby se co nejlépe opatrně vyhladí.

• Ve vhodné nádobě se standardním 
způsobem (sádra do vlažné vody), roz-
míchá přiměřené množství sádry, lépe 
hustší. Tato se pokud možno rovno-
měrně a postupně nanese na obličej; 
stačí, aby tloušťka vrstvy byla jen pár 
milimetrů. NOSNÍ DÍRKY NECHAT 
VOLNÉ. 

• Následuje postupné přikládání sádro-
vých obvazů, předem vhodně nastřiha-
ných a navlhčených v připravené misce 
s vlažnou vodou. NOSNÍ DÍRKY OPĚT 
NECHAT VOLNÉ.

• Po rovnoměrném navrstvení cca 
4 vrstev obvazů na celé ploše obličeje 
a po dostatečném zaschnutí (záleží 
na druhu sádry) vzniklou formu opa-
trně sejmout.

• Opravit a vyretušovat případné chyby 
vnitřku vzniklé formy, mechanicky, 
přidáním sádry, nebo kombinací 
obojího. Utěsnit otvor prostoru nosu 
a to nejlépe z vnější strany sádrovým 
obvazem.

• Provést separaci – natření formy 
vhodným separátorem. Postačí opět 
mastný krém např. Nivea. Formu usta-
vit stabilně na podložku tak, aby do ní 
následně nalitá sádra nepřetékala přes 
okraje. 

• Rozmíchat vhodné množství sádry, 
lépe řidší (opět sádra do vody). 
Postupným litím vyplnit prostor formy. 
Po nalití, před zatuhnutím možno 
opatřit zadní část budoucího odlitku 
vhodným, předem připraveným očkem 
pro následné zavěšení odlitku na zeď.

• Po zatuhnutí, oddělit odlitek od formy. 
Pokud nastanou obtíže při oddělování, 
je vhodnější preferovat odlitek na úkor 
poškození formy. Na vyjmutém odlitku 
provést, pokud je nutno, retuš a ko-
rekce, obzvláště v prostoru nosu, kde 
není odlitek dokonalý.

Tip: Při výrobě formy je možno utěsnit 
nos a dýchání 

zajistit několika limonádovými brčky ústy. 
Tento postup je náročnější pro osobu, 
na níž je prováděna forma, avšak retuš 
formy je pak jednodušší.
Pro tuto aktivitu jsme potřebovali sádru, 
sádrové obvazy, nádobu na míchání sádry, 
misku na zvlhčování sádrových obvazů, 
vodu, stretch folii, mastný krém, pod-
ložku, nůžky.

Ze zkušeností PS Jitřenka, Kdyně
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Přijeďte se zahřát – Kamínka budou výhřevná
V prosincovém čísle Mozaiky jsem vám popisovala představu naplnění a obsahu Kamínek 2013 v Pelhřimově. Dnes jsme již v řadě 
věcí udělali jisté kroky, úpravy, změny, připravili novinky této akce. O některé novinky bych se s vámi ráda podělila.

Doufám, že změny budou účastníky 
vítány. Snažíme se tak, aby i tradiční akce, 
které se pořádají každým rokem, byly 
jedinečné. Je nelehkým úkolem, aby ka-
ždičká změna byla viditelná a tím pádem 
zaujala více lidí, kteří budou mít zájem se 
zúčastnit akce.
V pátek 12. dubna Kamínka zahájíme 
slavnostním rituálem, který proběhne 
na školním dvoře ZŠ Pelhřimov. Zahájení 
připravuje báječná, a tak trochu výjimečná 
Dáša Čechová, pionýrka s obrovskou 
fantazií, smyslem pro tajemno a s uměním 
emocionálního podtextu každé její hry.
Po přečtení prvních úvodních řádků ritu-
álu posuďte sami: 
„Podmořský život je pestrý, žije zde 
ohromné množství druhů živočichů 
i rostlin, mnohé z nich ještě ani neznáme. 
Do moří se vlévají všechny řeky a potůčky 
a tato voda se nám formou deště vrací 
zpátky. Mořské hlubiny jsou plné záhad, 
tajemství, dobrodružství a pokladů. Život 
v mořích se úžasně přizpůsobuje novým 
podmínkám, stále se mění a vyvíjí. 
Není tomu tak i v našem sdružení? 
Činnost našich oddílů je tak pestrá a roz-
manitá. Děti zde prožívají svá dobrodruž-
ství, hledají poklady, pronikají do různých 
tajů a záhad, objevují každý den něco 
nového. Stále se u nás něco děje a vyvíjí, 
občas se přežene bouře, ale nakonec se 
všemi změnami se nějak vyrovnáme.
V hlavách našich dobrovolníků se skrývají 
ty největší poklady. Tam je moře nápadů, 
námětů, inspirace, nových myšlenek 
a ideálů. I o kapku stoupne moře. I jediný 
nápad může mnohé změnit. Musí však 
být sdílen.
A tak jako voda z potůčků a řek plyne 
k moři, tak se dobrovolníci z Pionýra 
občas sejdou, aby své nápady, náměty 
a myšlenky sdíleli s ostatními. Aby oboha-
tili jeden druhého. Aby se třeba pokusili 
něco změnit. Energie, kterou na takovém 
setkání načerpají, obohatí nejen je sa-
motné, ale může jako déšť osvěžit činnost 
jejich oddílů a skupin…“
Do rituálu se zapojí všichni účastníci 
Kamínek, protože musí dovézt vodu 
z jejich potůčku, řeky, potoka, rybníku… 
odkud pochází. Voda se bude vlévat 

do jednoho místa a vytvoříme naše 
pionýrské moře, kterým se budeme plavit 
po celou dobu Kamínek.
Sobotou 13. dubna začne nabídka jednot-
livých dílen. Jsem nesmírně ráda, že téměř 
všechny dílny jsou zcela jiného, nového 
obsahu, než tomu bylo v loňském roce. 
Objevuje se zde atraktivní nabídka ruko-
dělných dílen. Na některých budete mít 
možnost si zakoupit za snížené ceny mate-
riál potřebný k těmto aktivitám. Proti loň-
skému roku je i dostatek dílen s nabídkou 

obsahu – jak pracovat v oddíle, jak se po-
prat s úskalími, která život oddílu přináší. 
Objevuje se tu více dílen s pohybovými 
aktivitami a tím využití dvou tělocvičen, 
které máme k dispozici. Podařilo se zajistit 
řadu diskusních dílen nebo seminářů. 
Na Přihlašovně Pionýra se můžete aktuálně 
podívat na letošní nabídku Kamínek.
Novinkou, kterou přinesou Kamínka 
v Pelhřimově, je možnost prezentace vaší 
činnosti na pionýrských skupinách, oddí-
lech. V prostorách čajovny bude možnost 
po dobu akce promítat zajímavosti o vás. 
Žádám vás tímto o zapojení. Přivezte s se-
bou na CD, DVD nebo flash disku vaše 
příspěvky. Myslím, že by to bylo správné 
oživení čajovny. 
Po dobu Kamínek bude vycházet mini 
časopis s informacemi, rozhovory s účast-
níky, prostě se zajímavostmi tohoto 
víkendu…

Na sobotní večer plánujeme hudební 
program s folkovou skupinou z PS 
Koloušci Božejov. Program je otevřený 
i pro všechny, kteří se budou chtít zapojit 
a zahrát na kytaru, zazpívat. Naše před-
stava je vytvořit pohodový, neformální 
večer, na kterém by se všichni dobře cítili 
a odnesli si tak domů pocit sounáležitosti, 
pospolitosti, pocit patřit někam a těšení 
na další společnou akci.
V průběhu Kamínek bude probíhat 
i přehlídka fotografií soutěže „Pionýrský 

úsměv 2013“. Účastníci Kamínek budou 
mít možnost hlasovat pro NEJ úsměv. 
Na závěr bych vás chtěla vyzvat ještě 
k jedné aktivitě. Pelhřimov, jak jistě 
víte, je město rekordů, a tak se nám 
otevírá prostor s tímto tématem. Bylo 
by zajímavé dovézt nebo zaslat krátké 
zprávičky o NAŠICH rekordech – kdo byl 
s pionýrským oddílem nejdál, nejvýš… 
Kdo má nejpočetnější skupinu, oddíl, 
pionýrský tábor… Která KOP má nejvíce 
pionýrských osobností, která pořádá nebo 
pořádala největší pionýrskou akci…
Možná přijdete i s nápadem na rekord, 
který může být ze soudku recese. Proč ne?
Tak co, ještě přemýšlíte, zda pojedete? 
Všichni se na vás moc těšíme!

Lída Kočí
garantka Ústředního pionýrského 

 vzdělávacího centra
Ilustrační foto: Kamínka 2012
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Víc pro děti  
než pro sebe
Je vám toto motto povědomé? Mohli 
jste ho zahlédnout na symbolu dobro-
volné práce s dětmi a mládeží, který byl 
vytvořen u příležitosti Evropského roku 
dobrovolnictví (2011) během pionýr-
ského projektu Umačkáni dětmi.
Chcete poděkovat dobrovolníkům za 
jejich práci a rádi byste poděkování 
doplnili malým dárkem? Pak může tento 
symbol, ve formě kovového odznáčku či 
přívěsku, být přesně tím, co hledáte!

Možnost 
objednávek 
na e-moska.pionyr.cz.

Máte zájem?
Jarmark tentokrát zcela dostál svému názvu – máme tu pro vás samé nabídky – nejen z pionýrské e-mošky, jako obvykle, ale také 
jednu táborovou základnu k pronájmu a několik zpracovaných celotáborových i víkendových her zdarma. Tak co, máte zájem?

Táborová základna  
k pronájmu
Pionýrská skupina Hraničář nabízí volné 
termíny na táborové základně Větrník 
nedaleko České Skalice: 
• od konce školního roku 29. 6. do 13.7.
• od 27. 7. do 24. 8. (případně do konce 

prázdnin).
Táborová základna je zbudována na louce 
u soutoku dvou potoků v zalesněném 
údolí. Příjezd po místní asfaltované ko-
munikaci. Z nádraží v České Skalici vede 
nedaleko tábora značená turistická cesta 
(od nádraží asi 6 km).
V okolí je řada turisticky zajímavých 
míst: Česká Skalice, Babiččino údolí, 
Chvalkovice, Jaroměř, Josefov, Kuks, 
Náchod, pevnost Dobrošov, Nové Město 
nad Metují, Dvůr Králové ad. 
Základna má kapacitu 80 lidí. K ubyto-
vání jsou dvoumístné stany na podsadě 

s podlážkou a dvě dvoumístné 
chatky. Dále je k dispozici klu-
bovna pro štáb, dobře vyba-
vená kuchyně (plynová kamna, 
elektrická pánev, kuchyňský 
robot, elektrická trouba, lednice, 
nádobí), venkovní jídelna (pod 
plachtou), hangár, zastřešená 
umyvárna, sprcha, dostatek 
prostoru pro míčové hry a sport. 
Ve stavbách je zavedena elektřina.
Cena za osobu a den: 25,– Kč. Minimální 
úhrada za 50 osob.
Informace o základně také na  
www.pshranicar.cz
Kontaktní adresa: Mgr. Olga Koukalová, 
561 61 Červená Voda 121, 
telefon: 465 626 140, 
mobil: 604 179 364.

Nabídka zpracovaných her
Nabízím podrobně zpracované celotábo-
rové hry s mnoha doplňky (mapy, obrázky, 
testy a u některých i kostýmy) – už je ne-
budeme potřebovat, ale je mi líto jen tak 
je dát do sběru (Toulky českou minulostí, 
Odyssea, Milion – Marco Polo, Expedice 
Himálaya, Sindibád, Knoflíková 
válka, Knihy džunglí). Navíc 
je k dispozici několik 
her na víkendy 
nebo malé 
prázdniny 
(Policejní 
akademie, 
Karavana, 
Co se děje 
v trávě, 
Velrybářská 
výprava, Dobytí 
severního 

pólu, Královská cesta, U nás v Kačerově, 
Vzpomínka na Malého prince, Viktoria!, 
Telehrátky, Klíče k pevnosti Boyard).
S dotazy na bližší informace o hrách 
a jejich obsahu, náročnosti apod. a také 
v případě zájmu o kostýmy pište na  
e-mail: k.milena@centrum.cz nebo volejte 

na číslo 603 845 112.
Všechny hry (bez kos-

týmů) jsou k vyzved-
nutí na Ústředí Pionýra 
u Jakuba Kořínka  
(jakub@pionyr.cz, 
777 745 886).

Vše samozřejmě zdarma!

Milena Kořínková
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Certifikát dobrovolníka
Těmito slovy bývá obvykle označo-
váno „Osvědčení o výkonu dobrovolné 
práce“, které začal Pionýr vydávat během 
Evropského roku dobrovolnictví (2011). 
Nejspíš jste už o něm něco slyšeli či četli, 
pojďme si ale připomenout, proč vůbec 
toto osvědčení vzniklo a jak ho získat.

K čemu je to dobré?
Účel osvědčení je dvojí. Zaprvé posílit 
povědomí a informovat zaměstnavatele 
o kompetencích, jež dobrovolníci sou-
stavnou prací s dětmi objektivně rozvíjejí 
a jež jsou mnohdy uplatnitelné i v jiných 
oblastech činnosti (jako např. organizační 
práce, vedení a spolupráce v týmu, komu-
nikace, přebírání zodpovědnosti, řešení 
krizových situací…). Zadruhé potvrdit 
konkrétnímu jednotlivci, že tuto práci 
vykonává a popisované dovednosti při ní 
musí uplatňovat a rozvíjet, čímž zlepšuje 
své předpoklady i pro výkon zaměstnání 
– a tím posílit pozici našich dobrovolníků 
na trhu práce.

Komu je určeno?
O vydání osvědčení mohou žádat dob-
rovolníci soustavně pracující v Pionýru. 
V zájmu přehlednosti jsou osvědčení typi-
zována pro sedm nejobvyklejších oblastí 
dobrovolné práce: Samostatný vedoucí 
dětí a mládeže, Laický zdravotník akce 
pro děti a mládež, Hlavní vedoucí zota-
vovací akce pro děti a mládež, Ekonom 
NNO, Manažer NNO, Garant vzdělávání 
a Lektor vzdělávacích aktivit.

obsah osvědčení
Na každém osvědčení je pojmenován 
dobrovolník a uvedena oblast jeho  
práce (viz výše), dále je zde uvedena  
dosažená kvalifikace a délka praxe. 
Součástí každého certifikátu je i kom-
petenční profil popisující základní 
předpoklady a dovednosti nutné pro 
zvolenou oblast dobrovolné práce. (Jde 
opravdu o základní výčet, nelze zachy-
tit všechny individuální kompetence 
vyplývající například ze zaměření oddílu 

apod.). Kompetenční profil je shrnut 
i v angličtině.

Jak ho získat?
Je to prosté, stačí si zažádat na vzděláva-
cím centru vaší příslušné KOP, kde není 
problém ověřit údaje o kvalifikaci. Pokud 
žádáte osvědčení k více různým druhům 
dobrovolné práce, je třeba je vystavit 
samostatně kvůli kompetenčním profilům, 
případně odlišné délce praxe a podobně. 
Každá žádost je posouzena a není-li 
důvod učinit jinak, potvrzena předsedou 
KOP a garantem PVC. 

tip na závěr
Aby byly údaje (např. délka praxe) 
v osvědčení co nejaktuálnější, žádejte 
o něj až v době, kdy ho opravdu potře-
bujete – obvykle když se chcete ucházet 
o zaměstnání nebo z jiného důvodu 
dokládat svoji kvalifikaci.

Jakub
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S nadhledem
•	 Velbloudí	mládě	se	jednoho	dne	začalo	vyptávat	své	matky:	

„Mami,	proč	máme	na	zádech	ty	hrby?“	
„Když	jdeme	dlouhé	vzdálenosti	přes	vyprahlou	poušť,	tak	
si	v	hrbech	uchováváme	zásobu	vody.“„Aha…	A	proč	máme	
takové	placaté	široké	nohy?“		
„To	aby	se	nám	nebořily	do	jemného	pouštního	písku.“	
„Jo	tak,	a	k	čemu	jsou	nám	ty	dlouhé	husté	řasy?“	
„Když	vítr	víří	pouštní	písek,	tak	nám	jeho	zrnka	nenalétají	
díky	řasám	do	očí.“	
„Aha.	A	mami,	není	nám	to	všechno	v	ZOO	k	ničemu?“

•	 Zvířátka	se	na	schůzi	dohodnou,	že	si	v	lese	postaví	stánek	
s	občerstvením.	Když	je	dílo	hotovo	a	nadešel	první	den	
provozu,	před	ještě	zavřeným	stánkem	se	už	od	časného	rána	
tvoří	fronta	zvědavých	zvířátek	–	mezi	nimi	i	hladový	medvěd.	
Ten	najednou	zahlédne	zajíce,	jak	běží	podél	fronty	dopředu,	
tak	ho	chytí	za	uši	a	zahodí	na	konec	fronty.		
Zajíc	se	jen	oklepe	a	už	běží	znova.	Medvěd	ho	chytne	a	ušák	
už	zase	plachtí	–	medvěd	za	ním	rozčileně	volá,	ať	si	vystojí	
frontu,	jako	ostatní.	Zajíc	odhodlaně	vstane	a	opět	zamíří	na	
začátek	fronty,	ale	medvěd	je	připraven	a	pošle	zajíce	zase	
vzduchem	na	konec.	
Zajíc	už	notně	potlučený	se	zoufale	zvedá	ze	křoví	a	nadává:	
„To	snad	není	pravda,	já	ten	bufet	dneska	neotevřu!“

•	 Na ústředí	došly	vánoční	zásoby	perníku…
•	 Inventury	proběhly	v poklidu	–	nikdo	si	ničeho	nevšiml.
•	 Pionýrské	kalendáře	mají	velký	úspěch	u sběratelů.
•	 I přes	opožděné	rozhodnutí	MŠMT	některé	KOP	rozeslaly	

dotace	včas.
•	 Grafik	Matěj	doklíčil	a vykvetl.
•	 Před	koncertem	Děti	dětem	byla	nainstalována	aktualizace	

starších	triček.
•	 Registrace	v novém	RISPu	se	sice	rodí	poněkud	bolestně,	

přesto	ale	probíhá.
•	 S Ledovou	Prahou	přišla	obleva,	ale	také	rozšíření	kultur-

ních	obzorů	zhruba	11	tisíc	účastníků.
•	 O	pionýrskou	kešku	byl	při	Ledové	Praze	takový	zájem,	že	

si	ji	někdo	odnesl	úplně.

•	 Plyšového	krokodýla	vystřídala	v naší	zasedačce	ovečka,	
snad	se	ubrání	všudypřítomným	psům.

Krátce z ústředí

Pionýr – obsahovka tour 2013
Zní	vám	to	jako	název	turné	rockové	
kapely?	No,	s trochou	nadsázky	to	tak	je,	
chystáme	se	totiž	opět	objet	celou	repub-
liku	–	jen	na programu	bude	více	povídání	
než	hudby…	Už	několikrát	jste	se	mohli	
dočíst	zmínky	o oblastních	poradách	
v souvislosti	s přípravou	VIII.	výročního	
zasedání	Pionýra,	nyní	startujeme,	tak	je	
na místě	trochu	přiblížit,	co	se	chystá.
Hlavním	cílem	oblastních	porad	je	sezná-
mení	sdružení	s tématy,	jimiž	se	zabývá	
Obsahová	komise	pro	přípravu	VIII.	
výročního	zasedání	Pionýra.	Nejobsáhlejší	
část	těchto	informací	se	bude	týkat	při-
pravovaných	změn	Statutu	Pionýra,	které	
vyplývají	z větší	části	z nového	občan-
ského	zákoníku	(o němž	se	pravidelně	
dočítáte	v každém	čísle	tohoto	ročníku	

Mozaiky),	ale	také	z usnesení	předešlého	
VZP,	jež	volalo	po zjednodušení	organi-
zační	struktury.	Dlužno	podotknout,	že	ne	
vždy	nám	tento	záměr	občanský	zákoník	
usnadňuje.	Dále	budou	účastníci	porad	
informováni	například	o kandidátech	
do vedení	Pionýra	a také	o organizačních	
záležitostech	souvisejících	s přípravou	
zasedání.	Vzhledem	k tomu,	že	v tuto	
chvíli	ještě	není	nic	vytesáno	do kamene	
a prezentované	informace	se	budou	
aktualizovat	–	možná	i na základě	odezvy	
v průběhu	porad	–	určitě	se	k oblastním	
poradám	v Mozaice	ještě	vrátíme.
Záležitosti	„ob-
sahovky“	ale	ne-
budou	to	jediné,	
s čím	budou	

účastníci	porad	seznámeni.	Jako	obvykle	
se	snažíme	využít	příležitosti	nejen	předat	
informace,	ale	také	získat	zpětnou	vazbu,	
vyměnit	si	názory	na aktuální	témata	
a podobně.	Součástí	porad	tak	bude	
řada	dalších	témat,	jako	připravované	
akce	(Kamínka,	RSPO,	Květinový	den,	
Letní	táborová	škola	atd.),	novinky	jako	
„PiTEL“	(Pionýrské	telefony)	či	nový	RISP,	
o kterém	jste	se	již	dočetli	v předchozích	
Mozaikách,	a další	aktuální	organizační	
informace,	nabídky,	zprávy	atd.	atd.
Zkrátka,	nenechte	si	oblastní	porady	ujít,	
protože	budou	pořádně	nabité.

Kdy koncertujeme u vás? Přehled 
termínů najdete v příloze Tu-ňák hlásí.

MOZAIKA	PIONÝRA		 		2013	/	5

20

informace



Dárečky po 1. 1. 2014
Dosavadní právní úprava byla dvojí – jednak v občanském zákoníku, jednak v obchodním zákoníku. Nový občanský zákoník obsa-
huje úpravu úplnou (právnicky řečeno „komplexní“). Pojďme se společně podívat, jak budou nově podchyceny převody vlastnictví.

Převod	v právním	slova	smyslu	je	změna	
vlastnictví	na základě	shodné	vůle	převá-
dějícího	(původního	vlastníka)	a nabyva-
tele	(nového	vlastníka).	Všimněte	si,	že	
nepoužívám	slova	kupující	a prodávající	
–	to	proto,	že	ta	jsou	vlastní	jen	kupní	
smlouvě	a převod	je	pojmem	obsahově	
nadřazeným	–	tedy	zahrnuje	jak	koupi	
(prodávající	chce	prodat	a kupující	chce	
koupit)	ale	i další	druhy	převodu.	Proti	
převodu	nám	tak	stojí	jiné	druhy	nabytí	
vlastnictví,	kde	není	shodný	projev	vůle	
účastníků	– a to	například	přechodem	(při	
dědění),	příklepem	(v dražbě),	přírůstkem	
(dřevní	hmota	na stromech),	vytvořením	
věci,	ale	i například	vydržením	(o tom	
někdy	příště).	

Jaké tedy jsou druhy převodu 
vlastnictví?
Vlastnictví lze převést:
	§ Darovací	smlouvou;	stranami	takové	
smlouvy	jsou	dárce	a obdarovaný	
a typické	je	pro	tento	typ	převodu,	
že	s poskytnutím	daru	není	spojeno	
žádné	protiplnění	(ani	peníze,	ani	věc,	
ani	služby	apod.)	s jedinou	výjimkou	
nehmotné	povahy.	Předpokládá	se	
vděk	–	zákon	to	výslovně	neuvádí,	
ale	zmiňuje	se	o důsledcích	nevděku,	
takže	vděk	se	logicky	předpokládá.	

	§ Kupní	smlouvou,	pro	kterou	je	typická	
úplatnost.	Historicky	se	vlastně	jedná	
o směnnou	smlouvu,	kdy	směňujeme	
věc	za peníze.	Vzhledem	k tomu,	že	
peníze	mají	předem	stanovené	vlast-
nosti	(jsou	všeobecným	vyjádřením	
určité	hodnoty),	nejedná	se	o směnu,	
ale	o koupi,	protože	pro	směnnou	
smlouvu	je	charakteristická	různost	
věcí,	která	je	směňována,	kdežto	pro	
smlouvu	kupní	je	typické,	že	věc	je	
směňovaná	za peníze,	které	jsou	vždy	
a všude	stejné.	V této	souvislosti	
se	lze	zmínit	o původu	slova	
„platit“,	které	údajně	po-
chází	od slova	
plátno	
z doby,	kdy	
před	všeo-
becným	

zavedením	a přijetím	měny	ve formě	
peněz	Slované	platili	plátěnými	šátky	
či	štočky	plátna.

	§ Směnnou	smlouvou.	Pro	tu	je	typické,	
že	v ní	zpravidla	nefigurují	peníze,	ale	
je	poskytována	věc	za věc,	případně	
soubor	věcí	za jiný	souhlas,	či	soubor	
za věc	jedinou,	to	podle	toho,	jak	
účastnící	poskytované	hodnoty	ocení.	

Dnes se budeme věnovat darovací 
smlouvě. 
Účastníky	darovací	smlouvy	jsme	byli	
všichni	ve formě	neformálního	darování	
věci.	V takových	situacích	vlastnictví	
k daru	nabýváme	převzetím.	Zákon	
takový	vztah	definuje	slovy,	podle	kterých	
darovací	smlouvou	dárce	bezplatně	
převádí	vlastnické	právo	k věci	nebo	se	
zavazuje	obdarovanému	věc	bezplatně	
převést	do vlastnictví	a obdarovaný	dar	
nebo	nabídku	přijímá.
Zásadně	je	taková	smlouva	neformální.	
Písemnou	formu	vyžaduje,	nedochází-li	
k předání	daru	v okamžiku	oznámení	da-
rování,	pokud	je	darem	nemovitost	nebo	
v dalších,	zákonem	stanovených	přípa-
dech,	jako	např.	při	darování	věci	zapsané	
do veřejného	seznamu	(například	lodní	
rejstřík	u člunů,	katastr	nemovitostí).
Darovat	lze	nejenom	věc,	ale	i podporu	
(zpravidla	peněžitou)	a nově	lze	darovat	
pro	případ	smrti,	což	dosavadní	úprava	
neumožňovala.	Logicky	se	jedná	o da-
rování	pro	případ	smrti	dárce,	za sou-
časného	přežití	obdarovaného	(opačně	
by	to	mohlo	činit	jisté	obtíže,	jedině	by	
snad	bylo	možné	darovat	úhradu	nákladu	
pohřbu	coby	podporu).	

Darovací úmysl, přesněji jeho 
účinky, však nejsou nezvratné. 

	§ Ještě	před	předáním	daru	může	
dárce	od smlouvy	odstoupit	

a odevzdání	daru	odepřít,	
změní-li	se	

po uza-
vření	
smlouvy	

okolnosti	
do té	
míry,	že	by	

plnění	podle	smlouvy	vážně	ohrozilo	
dárcovu	výživu	nebo	plnění	dárcovy	
vyživovací	povinnosti,	nebo	také	pro	
nevděk	obdarovaného	(ublížil-li	ob-
darovaný	dárci	úmyslně	nebo	z hrubé	
nedbalosti	tak,	že	zjevně	porušil	dobré	
mravy).

	§ Po poskytnutí	daru	může	dárce	dar	
odvolat,	pokud	se	dostane	do takové	
nouze,	že	nemá	ani	na nutnou	výživu	
vlastní	nebo	nutnou	výživu	osoby,	
k jejíž	výživě	je	podle	zákona	povi-
nen.	Současně	je	oprávněn	požadovat	
po obdarovaném,	aby	mu	dar	vydal	
zpět	nebo	zaplatil	jeho	obvyklou	cenu,	
nanejvýš	však	tolik,	kolik	potřebuje	
k nutné	výživě,	ledaže	obdarovaný	je	
ve stejné	hmotné	nouzi.	Obdarovaný	
může	místo	vrácení	daru	poskytnout	
prostředky	k výživě	nutné,	a to	až	
do hodnoty	daru.		
Z popsaného	pravidla	existuje	výjimka:	
právo	odvolat	dar	nemá	dárce,	který	
si	stav	nouze	přivodil	úmyslně	nebo	
z hrubé	nedbalosti	–	tedy	například	
rozmařilým	životem,	trestnou	činností	
nebo	nehospodárným	a neúčelným	
nakládáním	s vlastním	majetkem.	

	§ Rovněž	po poskytnutí	daru	může	dárce	
od darovací	smlouvy	odstoupit	pro	
nevděk	obdarovaného	(ublížil-li	ob-
darovaný	dárci	úmyslně	nebo	z hrubé	
nedbalosti	tak,	že	zjevně	porušil	dobré	
mravy)	a požadovat	vydání	daru,	
a není-li	to	možné,	zaplacení	jeho	
obvyklé	ceny.	Současně	platí,	že	dárce	
může	obdarovanému	odpustit	a tím	
právo	požadovat	vrácení	daru	zaniká.	

Pro	úplnost	zmíním	několik	kuriozit:	Nová	
právní	úprava	umožňuje,	aby	dárce	daro-
val	třeba	i všechen	svůj	současný	majetek	
s ještě	zvláštnější	výjimkou:	pokud	se	da-
ruje	i budoucí	majetek,	platí	to	jen	potud,	
pokud	nepřesahuje	polovinu	tohoto	ma-
jetku.	Jako	by	toho	nebylo	dost,	může	se	
dárce	zavázat	k darování	věci,	které	nemá.	
Podmínkou	platnosti	je,	aby	se	smluvně	
zavázal,	že	věc	získá.	Vidím	v tom	zárodek	
kuriózních	soudních	sporů.	

Michal Pokorný
advokát, právní zástupce Pionýra
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Přiřaď stát k jeho tradičnímu jídlu
Ochutnáváš rád/a speciality z různých zemí? A umíš správně přiřadit jednotlivá jídla ke státům, ke kterým patří? 
Vyzkoušej si náš kvíz!

1. Vánoční pudding
Sladký dezert, obvykle z oříšků, 
hrozinek, rumu, vajec, strouhanky, 
cukru, citronů a švestek, přelitý 
zpravidla vanilkovou polevou.

a) Finsko
b) Slovensko
c) Velká Británie

2. Brynzové halušky
Halušky z brambor, mouky a soli 
s ovčím sýrem brynza.

a) Chorvatsko
b) Slovensko
c) Litva

3. Eintopf
„Jídlo z jednoho hrnce“ – velmi 
hustá polévka z různých druhů  
zeleniny, masa a uzenin.

a)	 Německo
b) Estonsko
c) Bulharsko  

4. Quiche
Slaný koláč se sýrem, masem,  
rybami či zeleninou.

a) Rumunsko
b) Francie
c)	 Řecko			

5. Bacalhau
Solená a sušená treska, 
obvykle podávaná 
s brambory.

a) Portugalsko
b) Finsko
c) Norsko    

6. Dort Sachr 
Čokoládový dort 
s meruňkovou marme-
ládou a čokoládovou 
polevou.

a) Rakousko
b) Malta
c) Ukrajina   

7. Pierogi
Těstové kapsy, plněné např. 
masem, sýrem či zelím. Nej-
prve vařené, poté smažené či 
pečené.

a) Finsko
b)	 Německo
c) Polsko

8. Mortadella
Kořeněný měkký salám z vepřového 
masa.

a) Srbsko
b) Polsko
c) Itálie

9. Haggis
Směs ovčích vnitřností, sádla, cibule 
a koření, ovesných vloček, případně 
mleté krupice, vařená v ovčím 
žaludku.

a) Mongolsko
b) Skotsko
c) Austrálie

10. Köttbullar 
Masové kuličky s brusinkovým želé, 
džemem a omáčkou.

a) Švédsko
b)	 Maďarsko
c) Portugalsko   

11. Paella
Jídlo podobné rizotu, obsahuje 
obvykle plody moře, různé druhy 
zeleniny a koření.

a) Moldávie
b) Irsko
c)	 Španělsko

zdroj: www.rozhlas.cz / Řešení: 1. c), 2. b), 3. a), 4. b), 5. a), 6. a), 7. c
), 8. c),
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1. 2. 1893 dokončil	Thomas	Alva	Edison	
stavbu	prvního	filmového	studia	a v Turíně	pro-
běhla	světová	premiéra	opery	Manon	Lescaut.

1. 2. 2003	došlo	při	sestupu	do atmosféry	
k havárii	amerického	raketoplánu	Columbia,	při	
níž	zahynulo	všech	sedm	členů	posádky.

2. 2. 1943	kapitulovala	severní	skupina	 
6.	armády	polního	maršála	Friedricha	Pauluse.	
Tím	skončila	bitva	u Stalingradu.

2. 2. 1943	se	narodil	Petr	Chudožilov,	český	
spisovatel	v exilu,	signatář	Charty	77.

7. 2. 1923	se	narodil	Jiří	Pelikán,	český	novi-
nář	a politik	(zemřel	26.	června	1999).

 
8. 2. 1943	dobila	Rudá	armáda	Kursk	
a Belgorod.

8. 2. 1993	vznikla	česká	koruna.	
9. 2. 1753	se	narodil	Václav	Matěj	Kramerius,	
český	spisovatel,	nakladatel	a novinář	 
(zemřel	22.	března	1808).	

13. 2. 1633	přijel	Galileo	Galilei	do Říma	
před	katolický	soud	- inkvizici,	aby	obhajoval	
svou	teorii	o kulatosti	a otáčení	Země.

13. 2. 1883	zemřel	Richard	Wagner,	ně-
mecký	hudební	skladatel	 
(narozen	22.	května	1813).

13. 2. 1953	se	narodil	Jiří	Dědeček,	český	
písničkář,	básník,	textař	a překladatel.

14. 2. 1943	se	narodil	Petr	Oliva,	český	herec	
a dabér.

17. 2. 1673	zemřel	Jean	Baptiste	Moliére,	
francouzský	dramatik,	herec	a autor	úspěšných	

lidových	veseloher	a frašek	(Misantrop,	
Lakomec	nebo	Tarttufe)	 
(narozen	15.	ledna	1622).

17. 2. 1853	se	narodil	Jaroslav	Vrchlický,	
český	spisovatel	(zemřel	9.	září	1912).

18. 2. 1933	se	narodila	Yoko	Ono,	japon-
sko-americká	hudebnice,	manželka	Johna	
Lennona.

18. 2. 1923	zemřel	po atentátu	(střelbou	
do zad)	Alois	Rašín,	český	politik	a národohos-
podář	(narozen	18.	října	1867).	Pachatelem	
atentátu	byl	devatenáctiletý	anarchokomunista	
Josef	Šoupal,	

který	si	za tento	čin	odpykal	18	let	vězení.

19. 2. 1473	se	narodil	Mikuláš	Koperník,	
polský	astronom	a matematik	 
(zemřel	24.	května	1543).

20. 2. 1523	se	narodil	Jan	Blahoslav,	český	
spisovatel	(zemřel	24.	listopadu	1571),	před-
chůdce	J.	A.	Komenského	(Gramatika	česká).

21. 2. 1613	byl	Michal	I.	zvolen	všemi	hlasy	
za cara	na národním	shromáždění	v Rusku.	
Začal	počátek	vlády	dynastie	Romanovců	a po-
čátek	carského	Ruska.

21. 2. 1893	obdržel	Thomas	Edison	dva	ame-
rické	patenty	–	na žárovku	a přerušovací	relé.

21. 2. 1953	objevili	Francis	Crick	 
a James	D.	Watson	strukturu	molekuly	DNA.

21. 2. 1973	se	přes	Sinajskou	poušť	přehnal	
izraelský	bojový	letoun	a sestřelil	letadlo	
libyjské	aerolinky.	Při	incidentu	zahynulo	108	
civilistů.

22. 2. 1403	se	narodil	Karel	VII.	Francouzský,	
francouzský	král	(zemřel	22.	července	1461).	
Jeho	jméno	je	neodmyslitelně	spjato	se	
jménem	Johanky	z Arku.	I její	zásluhou	dovedl	
Francii	k úspěšnému	ukončení	stoleté	války	
s Anglií.	Byl	korunován	jako	král	Karel	VII.	 
17.	července	1429	v Remeši	v přítomnosti	
Johanky	z Arku.

22. 2. 1903	byl	Smíchov	povýšen	na město.
22. 2. 1973	byl	v Praze	zahájen	provoz	
na Nuselském	mostě.

 

23. 2. 1943	pronesl	K.	H.	Frank	v pražské	
Lucerně	projev	k zahájení	totální	mobilizace	
v českých	zemích.	To	znamenalo	zvýšení	nároků	
na pracovní	sílu,	totální	nasazení	na práci	
do říše	a další	omezování	a likvidaci	výroby	
nedůležité	pro	válku.	Už	od podzimu	1942	
přišly	do říše	na práci	celé	ročníky	mládeže	
1921–1922,	později	ročníky	1918–1920.

23. 2. 1893	získal	Rudolf	Diesel	patent	
na dieselový	motor.

23. 2. 1903	se	narodil	Julius	Fučík,	český	
novinář	(8.	září	1943	popraven	nacisty	pro	
účast	v odboji).

25. 2. 1943	se	narodil	George	Harrison,	brit-
ský	hudebník,	člen	kapely	The	Beatles	(zemřel	
29.	listopadu	2001).

25. 2. 1943	se	narodil	Pavel	Dostál,	politik,	
poslanec	ČSSD,	ministr	kultury	 
(zemřel	24.	července	2005).	

27. 2. 1933	–	požár	Říšského	sněmu	–	Reichstagu,	který	se	stal	symbolem	nástupu	německých	fašistů	
k moci	a předzvěstí	2.	světové	války.

Adolf	Hitler	se	stal	kancléřem	měsíc	předtím	a na jeho	popud	prezident	Paul	von	Hindenburg	rozpustil	
Říšský	sněm	a vypsal	předčasné	volby.	Ve volební	kampani	NSDAP	zdůrazňovala	údajné	akutní	riziko	
komunistické	revoluce	a kvůli	ní	nutnost	přijmout	zmocňovací	zákon,	který	měl	v Hitlerových	rukách	
soustředit	moc.	

Druhý	den	po požáru	oficiální	agentura	Pruská	tisková	služba	napsala,	že	tento	„čin	žhářství	je	nejne-
stvůrnějším	teroristickým	činem	vykonaným	bolševismem	v Německu“.	Okamžitou	reakcí	bylo	vydání	
Dekretu	o požáru	Říšského	sněmu	prezidentem	von	Hindenburgem,	který	omezil	mnohá	lidská	práva.	
První	ze	šesti	článků	dekretu	pozastavil	do odvolání	platnost	sedmi	článků	německé	ústavy,	týkajících	
se	osobní	svobody,	svobody	projevu,	svobody	tisku,	práva	shromažďovacího	a telefonního	a poštov-
ního	tajemství.	V dalších	článcích	dekretu	byly	například	převedeny	některé	pravomoci	spolkových	zemí	na ústřední	vládu	a byly	umožněny	těžší	
tresty	včetně	trestu	smrti	za založení	požáru	veřejných	budov.

Na základě	dekretu	byla	záhy	zakazována	především	komunistická,	ale	i demokratická	shromáždění,	zastavováno	vydávání	novin	a časopisů	a několik	
tisíc	osob	bylo	zatčeno.

Mezi	obžalovanými	byl	i Bulhar	Georgi	Dimitrov,	který	odmítl	soudně	ustanoveného	obhájce	a hájil	se	sám.	Ve své	výpovědi	ze	zapálení	sněmu	
obvinil	vysoké	funkcionáře	NSDAP.	V průběhu	procesu	se	opakovaně	dostal	do otevřeného	sporu	s Göringem,	zvláště	4.	listopadu,	kdy	vedl	křížový	
výslech	Göringa.
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Znáte kousky kamenů s otisky pravěkých rostlin a ulit živočichů, které vznikly kdysi dávno v pravěku? Pojďte si je zkusit vyrobit.
Materiál: modurit, listy rostlin, temperové barvy.
Pomůcky: hrnec (možnost uvařit modurit), hadřík, pevná deska (dno ešusu), nádoba s vodou, špejle.

Veselé a barevné tvoření vám z PS Údolí slunce přejí
Pimpa a Jíťa

Moduritové fosílie

1. Nejprve si na vytváření připravíme veškeré 
pomůcky. Najdeme si zajímavé listy s  výraz-
ným žilkováním a rozpracujeme si modurit do 
měkka.

2. Z rozpracovaného moduritu vytvoříme kuličku, kterou po-
ložíme na střed listu. Žilkování listu musí být na vrchní 
straně u moduritu, tedy list je otočen rubem vzhůru.

3. Pomocí rovné desky, nebo třeba dna ešusu modurit rozmáčk-
neme na placku na listě. Pozor: je třeba modurit rozmáčk-
nout, ne rozválet, aby vznikl co nejlepší otisk listu do mo-
duritu.

4. List z moduritu opatrně odděláme a modu-
rit podle návodu na obalu uvaříme, aby nám 
ztvrdnul. Pokud však chcete své výtvory ně-
kam zavěsit, nezapomeňte udělat před vaře-
ním do výrobku dírku špejlí. 

5. Uvařený modurit dozdobíme tempero-
vými barvami, které budeme do vytiš-
těného negativu listu vtírat lehce na-
vlhčeným hadříkem. Přebytečnou barvu 
setřeme tím samým způsobem.

rukodělky


