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Dali jsme zimě vale
Pobřežní lýtka aneb Dejme zimě vale. I tak by mohl znít název letošního, v pořadí již sedmého, pionýrského bálu. Slunečné 
počasí a tropické teploty ven bohužel nedorazily. Naši náladu a chuť užít si sobotní večer to však nijak neovlivnilo a letní 
atmosféru jsme přenesli do prostředí KD v Hradci u Stodu.
Sobota 16. 3. se tak nesla ve stylu vody, pláží, velryb a všeho, co je s tím spojeno. Příjemně rozehřát nás přijela skupina 
Sekvence. Přibližně ve třetině večera diváky pobavila vtipná scénka na téma hubnutí a zdravých koktejlů. Hned po ní se 
vrátilo tančení zpět do rytmu a podle zaplněného parketu se všichni výborně bavili.
Lehce před půlnocí se celý sál změnil v plaveckou plochu. V ní bylo ukryto pět akvabel mužského pohlaví. Na tematickou 
hudbu jsme mohli vidět plavecko-taneční kreace v suchém prostředí. Soudě podle potlesku a hřmotného smíchu diváků se 
pánské akvabelové vystoupení moc líbilo a sklidilo zasloužený obdiv a úspěch. Večer utekl jako voda a doufejme, že nikdo 
z diváků nechytl mořskou nemoc. Lucie Rašková, Pionýr Hradec 
 Foto: Martina Stachová



NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PVC (VÝBĚR)
Hlavní vedoucí dětských táborů
 4. – 6. 4.	 	 Trhanovský	zámek	 Plzeňské	PVC
 5. – 7. 4.	 	 TZ	Mrtník	 Pražské	PVC
 26. – 28. 4.	 	 Skavsko	u Morkovic	 Olomoucko-zlínské	PVC
 24. – 26. 9.	 	 Kaliště,	TZ	Bělice	 PVC	KOP	kraje	Vysočina

Zdravotník zotavovací akce
 19. – 28. 4.	 	 České	Budějovice	 Jihočeské	PVC
 10. – 12. 5., 31. 5. – 2. 6.	 Ústí	nad	Labem	 Ústecké	PVC

Kvalifikace instruktora a oddílového vedoucího
 26. – 28. 4.	 	 Skavsko	u Morkovic	 Olomoucko-zlínské	PVC
 26. – 28. 4.	 	 Lipná	 Moravskoslezké	PVC
 10. – 12. 5., 14. – 16. 6.	 TZ	Bokouš	 PVC	Královéhradeckého		kraje
 4. – 6. 10.	 	 Důlce	 Ústecké	PVC

Letní táborové školy
 17. – 20. 8.	 	 Újezd	u Domažlic	 ÚPVC	(viz	přihlašovna)
 10. – 18. 8.	 	 TZ	Pávek	 Jihočeské	ÚPVC	(VDK	B)

Kouzlo nechtěného
Většina z vás si jistě už zvykla na to, že úvodníky dubnových čísel Mozaiky (ostatně trochu i celá dub-
nová vydání) obvykle obsahují nějaký aprílový žertík. Měl jsem v plánu tuto tradici dodržet i tento-
krát, ale v minulém vydání jsem si takříkajíc „vystřílel munici“, když jsem psal o příchodu jara. O mě-
síc později se to při pohledu z okna jeví skutečně jako kanadský fórek, ne-li přímo černý humor… 

Dnes je různými vtípky na toto téma zaplavený internet, jenže kdo to mohl koncem února (při pří-
pravě březnového vydání) tušit. Pořád ale zbývá naděje, že až bude Mozaika ve schránkách, třeba 
už bude lépe. Bylo by to fajn i kvůli Kamínkům, na kterých se jistě mnozí setkáme.

Už při pohledu na obsah si nejspíš povšimnete, že toto číslo je neobvykle o čtyři strany kratší. Je 
docela dobře možné, že to následující bude naopak delší (to se nechte překvapit), protože jsme se 
rozhodli ho pojmout netradičně a v jeho obsahu se zaměřit více na aktuální praktické informace 
a rady pro vedoucí, proto jsme některé plánované podklady odložili – příště zkrátka lépe zapad-
nou. Možná i červnové číslo bude trochu netradiční, už se nám urodilo i pár nápadů, ale nechci 
předbíhat a slibovat, na to je skutečně brzy. Ale zpět do dubna, doufám, že některé stránky této 
Mozaiky jsou pojaté dostatečně odlehčeně, aby vynahradily nedostatek ostrovtipu v úvodníku. 
Přeju vám, abyste se při jejich čtení pobavili, ale odnesli si i pár užitečných informací a nemohu si 
odpustit ani přání nám všem, aby při psaní příštího úvodníku byly teploty dále od nuly (ovšem tím 
správným směrem…). Jakub

 KALENDÁRIUM | nabídkový plán akcí a soutěží

 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

 14. – 16. 6. Branná	hra	Cesta	odhodlání	 Loučeňsko	–	 PC	ORP	Mělník 
	 	 Milovicko	

 23. 11. VIII.	výroční	zasedání	 		 Pionýr 
 Pionýra

 30. 11. – 1. 12. Republikové	finále		 Mladá	Boleslav	 PC	Florbalová 
 malého	florbalu	 	 akademie	MB 
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PS	Hradec	na horách
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Zapomněls‘? Tak tě vyloučíme!
Aneb, kdo porušuje přikázání Paměť tím,  
že trpí sklerózou, bude vyloučen z Pionýra!
Odpusťte, prosím, tento jedovatý žertík, který má naznačit, že s nehmotnými pojmy 
se občas hůře pracuje, obzvlášť pokud mají být převedeny do běžné praxe. A přestože 
sliby se mají plnit (Ideály: Pravda či Překonání), a tentokrát jsme měli hovořit o náplni 
Ideálů Pionýra, musím ještě vložit jeden „díl“. Jde o další odezvy na tato povídání a re-
akce na ně.

Vykrádání?
Už jednou přišla řeč 
na přebírání námětů 
odjinud, takže co 
s poznámkou, že 
Ideály Pionýra na-
příklad vykradly boží 
„Desatero“? Lze jistě 
vést debatu, zda je to 

pravda (viz obsah Desatera v boxu), 
ale hlavně – proč vést při?! Klidně 
připustím: Ano.
Je-li naším cílem vychovávat slušné 
lidi a aktivní občany, kteří si budou 
umět najít místo v naší společnosti 
a nebudou lhostejní ke světu ko-
lem sebe, těžko můžeme pomíjet 
před tisíci lety formulovaná pravi-
dla chování, která nesporně spolu-
vytvářejí evropské, ale zdaleka ne 
jen evropské tradice a hodnoty. 
Je to ale vykrádání? Zkusme jiný 
příklad - nejenom Pionýr (ale 
i nejenom skauting) využívá princip 
učení se prostřednictvím praktických 
činností a her. A zabývá se někdo 
otázkou, kdo to od koho „obšlehl“? 
Ne, je to zkrátka vyzkoušená metoda, 
která pro náš typ činnosti funguje. Proto 
mne překvapuje občasné ukazování (navíc 
„zevnitř“) na Pionýr, co všechno on kde 
„vykradl“… Jakoby zde existovala absolutní 
„autorská licence“, jakoby nešlo o přirozený 
vývoj, dokumentující (dílčí) proměny v čase 
a obsahu a využívající dobré zkušenosti, 
ostatně jakoby mnoho jiných institucí či 
spolků na tom nebylo podobně. Což od pi-
onýrského hnutí nikdo nic nepřebral?!

Přílišná abstrakce?
Ptala se mne, snad s jistou mírou nadsázky, 
také jedna vedoucí: Děláš z nás hlupáky 
vědomě nebo nechtíc? Vytřeštil jsem na ni 
oči: Proč? No, čtu tvá povídání, a zkou-
ším to poctivě! Ale někdy si ani napotřetí 

nejsem jistá. Vybavil jsem si například listo-
padový díl tohoto seriálku a polilo mne 
horko: Už tehdy jsem psal, že „řeč bude“ 
o záležitostech a jevech, na které si nelze 
sáhnout, což s sebou nese rizika…
Už tehdy jsem si byl vědom, že se pouš-
tím na tenký led a ve spletitých myšlen-
kách se možná ztratím i já sám, nemluvě 
o čtenáři. A teď tu máme rovnou desa-

tero… Jenže zvolená forma mi nezřídka 
umožňuje jen naznačit – jde ostatně (jak 
jsem také napsal) o jisté shrnutí diskusí. 
A řeč mluvená a osobní kontakt nabízí 
zkrátka nepoměrně více možností než 
slovo psané.
Nicméně – pokud má povídání vyvolala 
debatu mezi vedoucími na oné pionýr-
ské skupině, přinejmenším částečně byl 
cíl naplněn: podnítila-li rozpravy a pře-
mýšlení o naznačených věcech, již to je 
úspěch. Protože, jak jsem předesílal…

Vždy jde o promýšlení
toho, co děláme a proč to děláme… 
Pak můžeme pracovat s pojmy zdán-
livě zcela obecnými a málo názornými, 
jako například paměť, ze které si tropím 

žerty v úvodu. 
Nemusíme se bát 
abstrakce, stačí 
neuchopitelnou 
podstatu „pře-
tavit“ do zcela 
praktických 
a uskutečnitelných 
aktivit, stačí se 
zamyslet nad jejím 
významem.
Paměť značí úctu 
k historii naší 
země, tradicím 
Pionýra a rituálům 

oddílu, ale také touhu po poznání minu-
losti, která umožňuje směřovat do bu-
doucna, respekt k vědění a zkušenostem 
starších… Co s tím v běžné činnosti? Jsem 
si jist, že vám ten výčet bude povědomý 
z vašeho oddílu: návštěva muzea, výprava 
na Ledovou Prahu, oddílová kronika, 
dokumentace na webové prezentaci, 
celotáborová etapová hra s historickým 
námětem, poznávání místa bydliště i celé 
naší vlasti…
Že už to určitě dělal někdo před vámi? 
Že je to neoriginální, neřku-li „vykrá-
dání nápadů“? Tím se vážně netrapme. 
Přikázáním „nezabiješ“ se přece také ne-
přestaneme řídit jen proto, že ho vymyslel 
už dávno někdo jiný.

Martin

Desatero
Je sice jen jedno, ale existuje v různých 
variantách – co do složitosti formulace, je 
například i „Desatero“ formulované pro 
děti. Pro naši potřebu jsme vybrali formulaci 
z Katechismu, přesně publikace „Katechismus 
katolické církve“, která předkládá uspořádaný 
a souhrnný výklad podstatných a základních 
složek křesťanského katolického učení. (Jeho 
hlavními prameny jsou Písmo svaté, Otcové, 
liturgie a učitelský úřad církve.)
Desatero přikázání Božích
Já jsem Pán, tvůj Bůh:
1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
3. Pomni, abys den sváteční světil.
4.  Cti otce svého i matku svou, abys dlouho 

živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
5. Nezabiješ.
6. Nesesmilníš.
7. Nepokradeš.
8. Nepromluvíš křivého svědectví.
9. Nepožádáš manželky bližního svého.
10. Nepožádáš statku bližního svého.
Pro ilustraci jsme zvolili tu nejznámější či nej-
jednodušší variantu. Chápej to, milý čtenáři, 
též jako doklad, že i ono jednoduché desa-
tero má své proměny, například co do věkové 
přiměřenosti či dle rozsahu nebo bere ohled 
na odbornost čtenáře.
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Apríl nebo pátek třináctého?
Co mají tato dvě data společného? 
Ve stručnosti je v nich vyjádřeno, jaké 
reakce jsme, jako Obsahová komise pro 
přípravu Výročního 
zasedání Pionýra, 
očekávali od oblast-
ních porad. Nebo 
spíše od účastníků 
seznámených s připra-
vovanými změnami 
statutu. Tato očeká-
vání se naplnila jen 
částečně, protože většina návštěvníků 
porad představené návrhy přijímá třeba 
s otázkami, v konkrétních bodech i s oba-
vami, nesetkali jsme se ale s celkovým 
odmítnutím. Patrně proto, že zúčastnění 
chápou, že představené návrhy nejsou jen 
něčím výmyslem, ale vycházejí ze závaz-
ných právních norem. 

V tuto chvíli jsme s poradami zhruba 
v polovině, takže je čas na první letmé 
shrnutí. 

O čem se mluví?
Součástí každé po-
rady je blok informací, 
které však pro pozor-
ného čtenáře Mozaiky 
nejsou novinkami. Jak 
ale bylo naznačeno, 
tím hlavním tématem 

je Statut Pionýra a jeho navrhované 
úpravy. Důvody pro tyto úpravy jsou dva 
– ve sdružení obecně vnímaná potřeba ze-
štíhlit orgány Pionýra, která byla vtělena 
i do usnesení minulého VZP. Druhým, ale 
z hlediska rozsahu změn hlavním důvo-
dem je nový občanský zákoník, který je 
již schválen a účinný bude od 1. 1. 2014. 

na stránkách Mozaiky se s ním pravidelně 
setkáváte (obvykle na straně 21, tentokrát 
na straně 17). Je dobré podotknout, že ne 
vždy nám občanský zákoník ono zjed-
nodušování řídících procesů usnadňuje. 
Důležité je ale připomenout dvě zásadní 
věty, které zaznívají na všech oblastních 
poradách:

Nepropadejme panice!
Pro běžnou pionýrskou skupinu, která 
funguje a pracuje s dětmi, se nic pod-
statného nemění!

Do větších podrobností se budeme připra-
vovanými návrhy zabývat v následujícím 
čísle, takže si ho rozhodně nenechte ujít.

Jakub
Ilustrační foto: oblastní porada Jihočeské KOP

RISP RISPuje!
Když se na podzim minulého roku vedla 
debata o tom, zda se pustit do registrace 
pro rok 2013 již v novém Registračním 
a informačním systému Pionýra (RISP), 
bylo jasné, že nebude vše probíhat na-
prosto hladce. 
A nemá cenu zastírat, že dětské nemoci 
se skutečně projevily, nahlášené chyby 
přicházely – někdy šlo o maličkosti, jindy 
o vážnější potíže. Společné měly to, že 
byly postupně opravovány.

Zkrátka, registrace 2013 s použitím 
nového systému neproběhla zcela 
bezbolestně, ale proběhla úspěšně – 12. 
března 2013 byla po kontrole a odstra-
nění nedostatků potvrzena registrace 
krajských organizací Pionýra, což byl 
závěrečný krok celého procesu.
Chceme poděkovat všem, kdo se na tom 
podíleli, v neposlední řadě i těm, kdo 
svými připomínkami a hlášením chyb při-
spěli k tomu, aby systém fungoval správně.

A není možné opomenout ani „praotce“ 
elektronické registrace v Pionýru – Jana 
Ondrouška a Milana Matyáše z Brna 
(více v letošní lednové Mozaice). I jim 
patří poděkování za vytvoření původního 
RISPu, zkušenosti s nímž se jednoznačně 
podepsaly i na tvorbě nového systému. 
Nyní nezbývá než doufat, že nový RISP 
nám bude sloužit alespoň stejně dlouho, 
jako jeho předchůdce.

Martin

Výkonný výbor ČRP
V březnu (8. a 9. 3.) se VV ČRP sešel 
v Praze. Na programu měl tentokrát 
i několik neobvyklých témat. Samozřejmě 
bylo ale nezbytné probrat i body řekněme 
standardní – zprávy z jednání uvnitř i vně 
sdružení, stav registrace či zajištění blížících 
se akcí, jako například Český den proti ra-
kovině, Kamínka, Letní táborová škola nebo 
nadcházející jednání České rady Pionýra. 
Projednána byla tradičně i ekonomická 
situace či témata související se vzděláváním 
– hodnocení práce ÚPVC v roce 2012, pře-
hled kurzů PVC plánovaných pro rok 2013, 
či personální zajištění Jihočeského PVC.

A co že byla ta témata netypická? Některá 
vycházela z aktuální situace ve sdružení, 
jako např. debata o zavádění nového 
registračního systému (RISP), o nedostat-
cích, jež se v průběhu vyskytly, i o jejich 
odstraňování. Ryze aktuální byla také 
debata o předávání funkcí předsedy dvou 
krajských organizací Pionýra – Plzeňské 
a Jihočeské. V souladu s našimi vnitřními 
předpisy byly také jmenovány dvě osoby, 
jež budou na předávání dohlížet  
(1. místopředsedkyně Pionýra Libuše 
Nejedlá a Jindřich Červenka z Revizní 
komise Pionýra).

V programu byl prostor i pro výhled 
do vzdálenější budoucnosti – proběhla tak 
rozprava o dalším pokračování projektu 
Klíčení po jeho oficiálním uzavření, projed-
nán byl také pracovní záměr Mozaiky pro 
ročník 2013 – 2014.
Na závěr je nutno zmínit, že i tentokrát 
bylo pracovně laděné jednání zpestřeno 
návrhy na vyznamenání, jež byly všechny 
schváleny. Pro tři pionýry je tak připra-
veno překvapení v podobě stříbrného 
Lipového listu, ocenění Za pionýrský čin 
a zlatých Let věrnosti.

Jakub
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Brněnští pionýři pomáhali přírodě  
Moravského krasu
Na 300 pionýrů a kamarádů vyrazilo 
do Moravského krasu na pomoc přírodě, 
která je po zimě plná odpadků. Jednalo 
se o již tradiční akci 

brněnských oddílů s cílem udělat nadchá-
zející jaro o něco hezčí.
V sobotu 16. března se i přes zimní po-
časí vydalo 16 pionýrských tábornických 
oddílů (PTO) do Moravského krasu, aby 
mu pomohly od nánosu odpadků. Akci, 
které se zúčastnilo bezmála 300 dětí 
a vedoucích, pořádají pionýři každé dva 
roky a jejím účelem je vyčistit kousek naší 
přírody od nepořádku, který tam někteří 
lidé tvoří, a v přírodě nemá co dělat.
Přestože počasí bylo mrazivé, nikoho to 
neodradilo. Oddíly si mezi sebe rozdělily 
trasy, které měly za úkol projít a vyčis-
tit. Na svých trasách nalézali pionýři až 
kuriózní věci 

– od obyčejných odpadků, přes mobily 
a pneumatiky se dostali až k černým 
skládkám, které nahlásili, aby mohly být 

zlikvidovány.
 

Projito a vyčištěno bylo území 
o rozloze 144 km2 a odpadky musely 
odvézt celé dvě vlečky. Zdaleka jsme se 
nezbavili všeho odpadu, ale nyní, když 
se půjdete do Moravského krasu projít, 
bude to tam o kousek hezčí. A všichni 
si dobře uvědomí, co 
do přírody opravdu 
nepatří.
Sbíralo se do pytlů, 
které byly poskytnuty 
v rámci mezinárodní 
kampaně Clean up the 

World (Ukliďme svět) od Českého svazu 
ochránců přírody. V rámci této kampaně 
organizují skupiny dobrovolníků na ce-
lém světě úklid svého okolí. Smyslem 

akce však není pouze uklízet, ale i přimět 
lidi k zájmu o stav životního prostředí. 
V letošním roce probíhá již 21. rokem. 
Každoročně se do akce zapojí asi 35 mili-
ónů dobrovolníků z více než 100 zemí.

PTO Brno
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Zúčastněte se konference 
projektu Kecejme do toho
Zajímá vás, co dělají politici pro mladé 
lidi na národní úrovni. Přemýšleli jste 
někdy, že vás něco štve, a že to chcete 
změnit? Pak je pro vás konference pro-
jektu Kecejme do toho to pravé místo. 
Projekt Kecejme do toho nabízí mladým 
lidem z České republiky možnost vyjádřit 
názor na aktuální dění a na témata, která 
vás pálí. Projekt organizuje Česká rada 
dětí a mládeže a tato konference je zá-
věrečnou otevřenou akcí, kde se výstupy 
z projektu, ale i další názory mladých lidí 

diskutují s politiky a se zástupci státních 
institucí. 
Konference je určena mladým lidem 
ve věku 15-26 let. Zúčastnit se může 
kdokoliv, kdo se přihlásí na  
www.kecejmedotoho.cz a splňuje věkovou 
hranici. Konference proběhne v pro-
storách Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy v Praze dne 14. 5. 2013 
od 9.30 do 16.00. Mimopražským 
účastníkům bude propláceno cestovné 
a v případě potřeby i ubytování a strava 

před či po konání akce. Navíc, dne 
13. 5. 2013 proběhne ve spolupráci 
se Stálým zastoupením Evropské ko-
mise v ČR diskuse na téma Evropská 
unie dnes. Zájemcům tak projekt na-
bízí možnost zapojit se do obou akcí 
a navíc zajištění ubytování a stravy 
po oba dny pobytu v Praze. 
Projekt Kecejme do toho se v le-
tošním školním roce věnuje ná-
sledujícím tématickým okruhům, 

které budou zároveň hlavními tématy 
konference: 
• Lidská a dětská práva
• Dobrovolnictví
• Veřejný prostor a ekologie
• Zaměstnanost, bydlení a sociální zále-

žitosti mladých
• Diskriminace a sociální vyloučení
• Svět a EU
Pro zapojení nemusí být člověk odbor-
níkem na některé z témat. Každé téma 
bude na konferenci představeno a ná-
sledně budou probíhat moderované 
diskuse, ve kterých bude každý účastník 
mít příležitost se zapojit. 
V případě zájmu o účast na této konfe-
renci či dokonce na obou akcích sledujte 
www.kecejmedotoho.cz. 

Jiří Let

V Irsku proběhla již 7. konference 
mladých lidí a EU
Začátkem roku 2013 převzalo pomyslné 
otěže Evropské unie do svých rukou Irsko, 
které ji povede až do června jakožto před-
sednická země. Z toho důvodu se většina 
aktivit koná právě v tomto ostrovním 
státě anebo alespoň pod jeho taktovkou. 
Jednou, dnes již tradiční akcí, která v rámci 
každého předsednického období probíhá, 
je i Evropská konference mladých lidí, která 
se vždy věnuje tématu, které je stanoveno 
na období jeden a půl roku v rámci tzv. 
Strukturovaného dialogu s mladými lidmi.
Pro následující období je hlavním téma-
tem ve vztahu k mladým lidem „Sociální 
začleňování a zaměstnanost mladých lidí”. 
Jelikož Irsko zahajuje celý konzultační 
cyklus, tak tato konference byla setká-
ním, kde se diskutovaly obsahové základy 
a rámec, ve kterém se bude Evropská 
unie výše zmíněnému tématu věnovat. 
Konference se zúčastnili zástupci všech 
států Evropské unie a kandidátských zemí, 

doplněni o zástupce 
mezinárodních organi-
zací mládeže, dále pak 
Evropské fórum mládeže, 
ředitelé a pracovníci mi-
nisterstev zodpovědných 
za politiku mládeže z jed-
notlivých států a zástupci 
Evropské komise. 
Závěrečné výstupy z kon-
ference, které budou 
v brzké době prezentovány 
veřejně na internetu, budou 
v květnu projednávány přímo v Radě 
EU v rámci jednání ministrů z jednotli-
vých zemí. Následné akce a konference 
by pak měly vést k Rezoluci EU, která 
by měla nastavit kroky, podle kterých 
bude EU nadále fungovat v této oblasti, 
a popsat systémy podpory mladých lidí, 
kteří se potýkají se sociálním vyloučením 
a nezaměstnaností. 

 
Pro účastníka z České republiky bylo jistě 
i zajímavé v praxi vidět výsledky práce 
Českého Předsednictví v Radě EU, které 
proběhlo v první polovině roku 2009. 
Systém konzultací a konferencí, v rámci 
kterého proběhla i tato, je totiž výsled-
kem jednání, které proběhlo v červnu 
2009 v Praze. 

Jiří Let
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Tajemství hradu Rýzmberk
Vy jste ještě neslyšeli o  Republikovém setkání pionýrských 
oddílů? Vy opravdu neznáte ani hrad Rýzmberk ani Apolenu, 
Bílou paní z  Rýzmberka? A  co kastelán Teodor? Ještě vás 
v oddíle nenavštívil?

To by ovšem byla velká škoda! O repub-
likovém setkání již bylo napsáno leccos, 
ale opakování je matka moudrosti. Proto 
připomínáme základní informace… 
Jasný je termín a místo konání: 7. až 9. 
června 2013 autokemp Hájovna u Kdyně 
v Plzeňském kraji.
Cena je také jasná: 350 Kč – v ceně je 
ubytování ve vlastních stanech a jídlo 
od pátku od večeře až do neděle po sní-
dani + balíček na cestu.
Přihlásit se musíte přes pionýrskou přihla-
šovnu (prihlasovna.pionyr.cz).
Co s sebou, to dá zdravý rozum kaž-
dého oddíláka: stan, karimatku, spacák, 

hygienické potřeby, 

hrneček, drobné 
peníze a to správné oblečení – na ven, 
na spaní a do vody, prostě do sucha 
i do mokra.

Program
Mnohé již bylo napsáno, děti ví o prv-
ním úkolu, tentokrát je v příloze druhý 
úkol a ještě dostanete jeden v květnové 
Mozaice a ještě mnohé bude dojednáno.
Ráda bych vám zopakovala, co mnozí 
víte, a připomněla, co mnozí nevíte: 
po celou sobotu budou probíhat dílničky, 
každá pionýrská skupina si vybere sama 
program. Buď můžete cestovat po okolí 
pěšky, nebo autobusem, nebo můžete 
strávit čas společně s ostatními v kempu 
a využít tak bohaté nabídky z připravova-
ného programu.

Kdo chce, může 
v sobotu na-
příklad vyrábět 
– dosud jsou 
známy dílny: 
náramek z PET 
lahví, záložka 
do knížky, 
maňásci z po-
nožek + mi-
nidivadýlko, 
TWINT 
bude možný 
i s nákupem 
materiálu pro oddíl, zápi-
chy z ALU drátu, kytičky z organzy, korále 

z voskových šňůrek.
Chybět nebudou ani sportovní 
disciplíny – diskgolf, ringo, 
uzlařská regata, jízda na koloběž-
kách, skákací boty, nízké i vysoké 
lanové aktivity, kin-ball.
Na své si přijdou i vyznavači 

šermu, na setkání budou přítomny 
dvě šermířské skupiny (volnočasový 
klub AVALON a rytíři Johanité), které 
se postarají o zábavu ať už střelbou 
z luků, vařením či ukázkou středověké 
operace.

Po celou dobu 
bude přítomna společnost ALBI, která 
zde představí svoje deskové hry, které si 
budete moci koupit se značnou slevou.
Komu přirostl k srdci geocaching, může 
se těšit. Připravíme pro vás i několik 
keškových stanovišť. Kdo si rád hraje 
s padákem, přijde si také na své – dílna 
psychomotorické hry s padákem již čeká 

na své příznivce.
Na přípravě setkání se 
podílí pionýrské sku-
piny z Plzeňského kraje, 
na místě potkáte pořa-
datele nejenom z pionýr-
ských skupin  Jitřenka, Mír, 
Čtyřlístek, Koloveč, Safír, 
Ptáčata, Tuláci, ale přidávají 
se i ostatní skupiny. 
Zveme vás na Republikové 
setkání pionýrských oddílů, 
které jsme pro letošní rok 
nazvali „Tajemství hradu 
Rýzmberk“. Nebude chybět 
country kapela k pátečnímu 
tanci i poslechu, čáry ani 
kouzla, legrace a zábava, sport 
i odpočinek a samozřejmě 
přijde i Bílá paní Apolena. 

Těším se na vás všechny!

Za realizační tým 
Ivana Mochurová, Plzeňská KOP

foto: předchozí ročníky RSPO
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Dobrodružství jedné zdravotní sestřičky
Dobrodružství můžeme hledat všude, zatím jsme se dotazovali jenom známých osobností, ale co se takhle zeptat i někoho, jehož 
obličej neznáte z médií? Tentokrát jsme požádali o rozhovor mladou dámu, Markétu Malins, která byla členkou vodáckého oddílu 
a posléze i pokračovala v Pionýru jako oddílová vedoucí a zdravotnice. Její práce zdravotní sestry ji později zavedla i do zemí pro 
většinu z nás exotických.

Vím, že jsi chodila do Pionýra. Můžeš 
nám více přiblížit svůj oddíl?
Chodila jsem do vodáckého oddílu, který 
spadal pod 13. pionýrskou skupinu. 
Scházeli jsme se pravidelně v klubovně 
na Praze 1 nebo na Císařské louce, kde 
jsme měli loděnici a kde jsme trénovali 
na Vltavě. Pamatuju si, jakou spoustu 
legrace jsme si při aktivitách užili. 
Vyvrcholením byl každý rok vodácký 
putovní tábor.

Dal ti Pionýr něco, z čeho čerpáš i dnes?
V Pionýru jsem potkala přátele, se kte-
rými se stýkám dodnes a kteří do sou-
časnosti obohacují můj život. Kromě 
přátel mi Pionýr dal spoustu zkušeností 
a dovedností, které využívám i dnes. 
Na vodáckých táborech jsem se naučila, 
jak se chovat v kolektivu a jak pracovat 
společně s ostatními na dosažení určitého 
cíle. Nejen, že mě Pionýr od dětství 
učil respektu k autoritám, postupně mi 
dal možnost rozvíjet svou samostatnost 
a zodpovědnost až do chvíle, kdy jsem 
se sama mohla stát vedoucí oddílu. Svým 
způsobem to pro mě byl takový první 
životní manažerský kurz. Mnoho z těchto 
zkušeností využívám ve své současné 
práci, kde jsem zodpovědná za vedení 
týmu zdravotních sestřiček.

Teď pracuješ v Saudské Arábii 
jako zdravotní sestřička v ne-
mocnici, zažíváš i při své práci 
dobrodružství?
Dobrodružství je velká část mojí 
práce. Vzhledem k tomu, že pracuji 
na intenzivní péči, leží na mě velká 
zodpovědnost. Často se stává, že 
s kolegy bojujeme o život člověka. 
Možná se to někomu může zdát 
zvláštní, ale pro mě je to dobro-
družství, při kterém ze sebe musí 
člověk hodně vydat a vzrušení je 
to srovnatelné s adrenalinovými 
sporty.

Žiješ ve velmi odlišném kultur-
ním prostředí, jak moc se musíš 
přizpůsobovat?

Přizpůsobovat se musím poměrně hodně. 
Žiju v zemi, kde ženám není dovoleno 
řídit auto. Takže musím své cesty za ná-
kupy a jinými potřebami často podřizovat 
rozpisu nemocničních autobusů nebo do-
stupnosti taxi. Veřejná hromadná doprava 
tu není. Na veřejnosti musím nosit abáju, 
což je černý volný oblek, který zakrývá vše 
od krku po zápěstí a ke kotníkům. Velkým 
nezvykem bylo také odnaučení očního 
kontaktu na veřejnosti. Lidé tu vnímají 
jako flirtování i velice krátký oční kontakt 
mezi mužem a ženou.

Vím o tobě, že jsi zůstala vodě věrná, 
i když jsi řeku vyměnila za moře a oce-
ány. Co na vodě děláš?
Tady v Saudské Arábii mám teď k vodě 
trochu daleko, ale před svým přesu-
nem jsem se ve Spojených Arabských 
Emirátech věnovala jako dobrovolnice 
práci záchranářky na jachtařských závo-
dech. Kromě toho jsem měla možnost se 
na plachetnici plavit napříč Floridským 
průlivem. To bylo asi největší moje 
dobrodružství. Byli jsme jen dvoučlenná 
posádka a museli jsme se vypořádat nejen 
s technickými problémy, ale i nepřízní 
počasí. Ocitli jsme se na širém moři 
uprostřed bouřky. Na můj vkus až moc 
dobrodružství…

Pionýr používá motto „Dobrodružství 
na míru“. Co je pro tebe osobně takové 
dobrodružství na míru?
Pro mě je to na prvním místě moje práce. 
Nejen, že mi práce zdravotní sestry 
na intenzivní péči přináší spoustu vzrušení 
a uspokojení, ale mám i úžasnou možnost 
procestovat svět. Do velké míry si také 
spojuju dobrodružství s cestováním a po-
znáváním jiných kultur. Vzhledem k nedo-
statku zdravotních sestřiček ve světě jsou 
možnosti velice rozmanité. Zatím se držím 
především oblasti Perského zálivu, ale 
není vyloučené, že moje touha po dalším 
dobrodružství mě zavede třeba do rovní-
kové Afriky nebo Austrálie.

Ptala se Anna Nováková

rozhovor
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MArKétA MAlins
narodila se v roce 1976 v Praze. 
Zde vystudovala střední 
zdravotnickou školu a ve svých 
22 letech se vydala do světa. Jako 
zdravotní sestřička pracovala 
v nemocnicích ve spojených 
arabských emirátech, saudské 
Arábii, Bahrajnu. Pracovala 
zde i v době, kdy zuřila druhá 
válka v Zálivu. Kromě jiného se 
věnuje cestování – kdy zažila 
nejedno dobrodružství – jachtaří 
a na jachtařských závodech se 
věnuje práci záchranářky, zúčastnila 
se podmořského sběru odpadků, 
na Jamajce si pochovala žraloka, 
dostala pusu od delfína, v horách 
v saudské Arábii krmila opice (prý 
byly dost agresivní), v poušti jezdila 
na offroadech  …



Agenti na bobech
Kdo z vás by odolal pokušení strávit 
v zimě několik dní na horách? My jsme 
se jako každý rok spolu s dvaceti dětmi 
vydali o jarních prázdninách na Šumavu. 
Konkrétně do malebné vesničky Březí. 
Vyjeli jsme v pátek 22. února. Autobus nás 
dovezl přímo před pension, kde už stačilo 
jen vyskládat boby a hurá na ubytování. 
Sněhem letos zima opravdu nešetřila a nás 
čekalo oblíbené bobování.
Během týdne, který jsme na horách 
strávili, se všichni do jednoho proměnili 
v tajné agenty. Hned druhý den po pří-
jezdu náš penzion přepadl neznámý lump, 
který po sobě zanechal mnoho stop. 
Od té chvíle týmy pátraly po vypočíta-
vém nezbedovi. Do vyrobených schránek 

každý den přicházely jednotlivé indicie 
a úkoly, které měly děti přivést k pacha-
teli. Přes den si tak mohly i na vlastní 
kůži, v našem případě zimní bundy, vy-
zkoušet tajemné lasery, které při každém 
dotyku prasknou, malování nohou a jiné 
neobvyklé činnosti, které musí správný 
agent zvládnout.

Při večerním programu 
nechybělo karaoke, nebo oblíbená burza. 
Za vydělané peníze mohly děti šikovným 
smlouváním a vytrvalou trpělivostí získat 
více či méně příjemné odměny.
Abychom na šumavských kopcích 
nezmrzli, vyjeli jsme přibližně v půlce 
pobytu do aquaparku ve Kdyni. Bazén 
splnil svůj účel a my jsme odjížděli pří-
jemně vyhřátí a unavení z vodních atrakcí. 
Na rozloučení a přání dětí si poslední 
večer svých prázdnin užily jako agenti-ta-
nečníci a řádili všichni společně na disko-
téce. Po sedmi dnech nás čekal odjezd. 
Ani nám, ani dětem se do šedivých měst 
a vesnic nechtělo.

Martin Mlynářík, PS Hradec

Hradec u Stoda

Únorové ohlédnutí
Vedení Pionýra Hrádek připravilo v únoru 
opět několik zajímavých nabídek pro děti 
i dospělé. Mimo pravidelné schůzky všech 
čtrnácti oddílů, které jsou každý týden, se 
uskutečnily následující akce:
Úterní odpoledne 19. 2. byla v tělocvičně 
masopustní veselice. Osmdesát účast-
níků v různých maskách tančilo a sou-
těžilo o přichystané odměny. Již za tmy 
se vynášela basa, která symbolizovala 
zimu. Domů si každý odnášel masopustní 
dobroty.
V pátek 22. 2. večer patřily pionýrské klu-
bovny oddílovým vedoucím z pionýrských 
skupin Hrádek, Strašice a Horní Bříza. 
Lektorský sbor z hostící skupiny proškolil 
25 zájemců. Při závěrečném testu všichni 
uspěli.

V sobotu 23. 2. se uskutečnil, i přes vel-
kou sněhovou nadílku a mráz, půldenní 
výlet za keškami. Putování krajinou 
za pomoci dvou GPS bylo doprovázeno 
šťastným křikem dětí, když našly kešky. 
Bylo jich celkem devět. V cíli byla po-
slední informace, kde je ukrytý 
sladký poklad. S pouzdrem plným 
lízátek se všichni usadili k ohni, 
popovídali si o uplynulém puto-
vání a opekli si špekáčky. Dvacka 
účastníků se potom s úsměvem 
vydala k domovu.
Hned v sobotu 2. 3. proběhl 
první nácvik na letošní staročeské 
máje. Ty se budou konat 11. 5. 
jako 14. ročník. V předsálí domu 
kultury se tančilo, ale domlouvaly 

se i organizační věci. 
Bude tančit šest kruhů, to je 24 dvojic 
nad patnáct let. Je přihlášeno šest drábů, 
jsou zajištěny dvě kapely, kroje i sál na ve-
černí veselici.

Vlasta Vasková, Pionýr Hrádek

400 návštěvníků karnevalu
V sobotu 23. 2. 2013 patřilo celé Kulturní 
středisko v Domažlicích pohádkovým po-
stavám, jako jsou princezny, piráti, Ferda 
mravenec, víly a spousta 
dalších. Báli jsme se, že 
účast nebude hojná, ale 
zatančit si a pobavit se 
přišlo neuvěřitelných 400 
lidí. Jelikož všechny děti 
měly krásnou masku, tak 

jsme nemohli vyhodnotit tu nejlepší, 
proto sladkou odměnu dostal každý, kdo 
přišel. Hudba hrála, my se tak skvěle 

bavili a dováděli, že nás 
všechny na konci pěkně 
bolely nožky. Samozřejmě 
ani letos nechyběla 
tombola. Mezi cenami 
se objevily i MP3 přehrá-
vače, digitální fotoaparát, 

poukaz na jazykový kurz, vysílačky, 
dorty… Dohromady přes 600 krásných 
cen – a věřte mi, že sehnat, přivézt 
a zabalit takovou hromadu nebylo vůbec 
snadné. Samozřejmě touto cestou děku-
jeme všem štědrým sponzorům a kama-
rádům, kteří nám krásné ceny darovali. 
Akci pořádala Pionýrská skupina Mír 
Domažlice a o hudbu se postaral DJ Ráďa.

Niki Frischholzová

Hrádek u Rokycan

Domažlice
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Hrátky v bazénu
V sobotu 16. března 2013 početná 
skupina kopřivnických pionýrů 
společně vyrazila do bazénu. U něj 
na nás čekali pionýři ze Studénky 
a poté už hurá do vody. 
Bazén jsme měli jenom pro sebe, 
a tudíž dostatek prostoru pro vodní 
radovánky.
Po krátkém rozplavání byla utvořena 
dvě družstva, která spolu soupeřila 
v několika vodních disciplínách. 
Nechyběla štafeta, běh ve vodě, 
závody, honěná i podplavávání 
a po krátké přestávce přišlo na řadu 
vodní pólo. Menší děti si dostatečně 
vyhrály v malém bazénku.

Kamila Šumšalová, PS Kopřivnice

Divoký západ ve Svitavách
8. března se uskutečnila v sále SVITAP 
maškarní zábava ve stylu Divokého 
západu. První překvapení bylo pro 
všechny ženy hned u vstupu, kde dostaly 
políbení od limonádového Joea v po-
dání Radima Petržely a kytičku petrklíčů 
k MDŽ.
V 19.30 to celé vypuklo. Nejprve výuka 
country tance a poté se za zvuku kapely 
ABC Boskovice zaplnil taneční parket. 
V průběhu večera byla připravena dvě 
stylová vystoupení. První bylo country 
a druhé (půlnoční překvapení) z baru 
na divokém západě, kde mimo jiné 
vystoupila i slavná umělkyně Tornádo 
Lou v podání Lenky Svobodové. Za obě 
vystoupení a celkově za práci s dětmi 
a na PS Vysočina Svitavy patří velké podě-
kování Aleně Petrželové. 
Nezapomněli jsme odměnit nejlepší 
masky, ze kterých bylo opravdu těžké 
vybírat. Také byl zajištěn stylový foto-
grafický koutek a nechybělo ani losování 
hlavních výher, kde si každý vybral své 
číslo ke vstupence. Mezi cenami byla sa-
mozřejmě whisky, dojící sada, kovbojské 
sady či dort.
Velké díky patří organizátorům, kapele, 
barmanovi u koktejlového baru, bar-
mankám v taverně, vystupujícím a všem 
účastníkům za skvělou atmosféru.

Lucie Fišerová, PS Vysočina Svitavy

Svitavy

Kopřivnice
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Všechno nejlepší!
• 2. 4. slaví své 65. narozeniny 

PaedDr. Aleš Kodýs z 30. PS Mládí 
(Jihomoravská KOP).

• 6. 4. slaví své 50. narozeniny  
Martin Bělohlávek z 230. PS Záře 
(Pražská OP).

• 11. 4 slaví své 65. narozeniny  
Jiří Smolík z 230. PS Záře  
(Pražská OP).

• 19. 4. slaví své 65. narozeniny  
Alena Musiolová z PS Kojetín 
(Olomoucko-zlínská KOP).

• 22. 4. slaví své 50. narozeniny  
Blanka Mikulajčíková PS Spartakovci  
(Moravskoslezská KOP).

• 22. 4. slaví své 60. narozeniny  
Jiří Vostřel z PS MOV Střelka 
(Středočeská KOP).

• 30. 4. slaví své 55. narozeniny 
Jaroslava Mikulcová z PS Kopeček  
(Olomoucko-zlínská KOP). 

Oslavencům přejeme i do dalších let 
vše dobré!

Vinou nepřesných údajů v registraci 
nám z minulého vydání vypadla 
gratulace Antonínu Ungerovi z PS 
Beta (Pražská OP), který 27. 2. oslavil 
své 60. narozeniny. Omlouváme se 
a blahopřejeme dodatečně.



         Geopozvánka:  
         Slané keškování
Tip na víkendovku
A je zde opět poněkud netradiční geo-
pozvánka. I když ve Slaném v současné 
době žádná pionýrská skupina není, i zde 
je co objevovat a lovit. Nechte se tedy 
inspirovat víkendovkou, kterou prožil oddíl 
Píďalek z PS Kampanus Vodňany na vlastní 
kůži a jedná se tedy o zaručené tipy. 

Podzimní prázdniny jsme strávili 
ve Slaném. Ubytovaní jsme byli v Domě 
dětí a mládeže Ostrov ve Slaném  
(www.ostrov-svc.cz). Cena za noc je 60 Kč.
Ve čtvrtek ráno jsme vyjeli autobusem 
směr Praha, poté metrem na Dejvickou 
a přesedli na autobus směr Slaný. A pak 
s bágly na zádech do centra města, kde 
je Dům dětí a mládeže. Vstřícná paní 
ředitelka nám vše ukázala a půjčila nám 
molitany na spaní.

S plnými žaludky jsme 
vyrazili za první keškou 
Slánská hora. Byl krásný 
podzimní den, a tak 
plnění úkolů na naučné 
stezce bylo barevné 
a plné slunce. Jenže 
kešku jsme nenašli, ač 
jsme málem rozebrali ka-
mennou zídku. Chuť jsme 
si spravili na kešce Plochá 
dráha Slaný, kterou jsme 
odlovili rychle a úspěšně. 
Kešku Výhled na Slaný 
jsme našli rozházenou 
na cestě, a tak jsme vše 
posbírali a dali na správné 
místo. S dobrým pocitem 
jsme se vraceli do klu-
bovny, kde jsme rychle 
povečeřeli a hned vyzkoušeli novou hru 

Duchyně v koupelně.
V pátek ráno jsme chtěli odlovit 
kešku, která je uložena v in-
focentru, jenže protože byla 
kašna již zazimovaná, nemohli 
jsme získat heslo a paní v „íčku“ 
byla neoblomná, takže nemáme 
nic. Vydali jsme se dál městem 
a odlovili pár vozíčkářských 
kešek, kterých je ve Slaném 
dost, a zároveň si prohlédli 
celé rozlehlé město. Po vydat-
ném obědě jsme šli navštívit 
aquapark (www.aquaparkslany.
cz). V bazénu se nám moc líbilo, 
ale kromě koupání jsme museli 
shánět indicie pro získání kešky 
Aquapark Slaný. Cestou zpět 
začalo vydatně pršet, a tak jsme 
lovení kešky nechali na druhý 
den.
Jenže v sobotu ráno jsme 
se vzbudili do zimního dne. 
Všude bylo bílo a spousty 
sněhu. Ti starší a lépe vyba-
vení šli pro kešku Aquapark 
Slaný a po klouzání a hrabání 
ve sněhu byli úspěšní. I přes 
hrozné počasí a krkolom-
nou cestu, po které jsme 
rybník místo zprava celý 
obešli zleva a klouzali 

po poli, jsme našli kešku Fagor. Bylo to 
super. 
Mladší zatím zůstali v Domě dětí, kde se 
konaly závody formulí, a tak vše sledovali. 
Pak si mohli řízení formulí i vyzkoušet. 
Kluci byli v sedmém nebi.
Odpoledne jsme vyrazili do planetária, 
kde byl připraven výukový program pro 
děti. Nejdříve děti zhlédly dva filmy 
a vyluštily jeden kvíz. Potom nám ukázali 
velký dalekohled, ale bohužel střechu 
nemohli pro vysokou vrstvu sněhu 
otevřít. I zde jsme počítali schody a čísla 
popisná pro vyluštění další finálky kešky 
Hvězdy nad hlavou. A pak jsme se brodili 
sněhem a hrabali v něm. A hurá, úspěšně. 
Celí mokří a zmáčení jsme se vrátili 
do tepla klubovny.
Přes nabitý program jsme zvládli i některé 
rukodělné práce. Vyrobili jsme korálkové 
stromečky, filcové ozdoby a růže z pod-
zimních listů. A tak jsme domů z výletu 
přivezli i drobné dárečky.
V neděli ráno jsme sbalili všechny své 
věci, některé ještě mokré, a vyrazili na au-
tobus. Ve čtyři hodiny jsme spokojení 
vystupovali do náručí rodičů. 

Píďalky, PS Kampanus, Vodňany

A co vy? Pokud máte náměty pro naše Piokačery, 

jak si odlovit pěkné kešky, budeme rádi, když 

nám je zašlete na adresu mozaika@pionyr.cz.

Společné foto s prvním sněhem.

Nalezená keška udělá radost v každém počasí.

Povinné foto pro kešku Slánská hora.
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Harry Potter
Tentokrát si představíme celotáborovou hru, která nás zavede 
do světa kouzel, ale také kamarádství a boje proti zlu.
Připomínáme, že všechny hry si můžete stáhnout v Servisu Pionýra 
(Ke stažení – publikace).

Etapová hra Harry Potter přenese děti 
do světa mladého čaroděje, jehož příběh 
zná z knih J. K. Rowlingové a jimi inspiro-
vaných filmů celý svět. Z účastníků tábora 
se stávají studenti Školy čar a kouzel 
v Bradavicích a během dvou týdnů 
na táboře zažívají podobná dobrodruž-
ství jako Harry se svými přáteli Ronem 
a Hermionou. Vedoucí a instruktoři 
představovali učitelský sbor. Kromě spo-
lečného boje proti pánu zla Voldemortovi 
navíc studenti, rozdělení do čtyř kolejí, 
soupeří mezi sebou.
Hru vytvořila Marie Protivová a ko-
lektiv instruktorů a vedoucích z 27. PS 
Kladno-Švermov.

Gringottova banka
Aby mohli studenti nakupovat v Příčné 
ulici, museli si vyzvednout u Gringottů 
hotovost. V bance pracovali čtyři skřeti 
(namaskovaní vedoucí), kteří za vyluštění 
hádanky (bludiště, sudoku…) nechali 
studenta vybrat si z pěti krabiček, v nichž 
bylo ukryto od 5 do 10 galeonů (táboro-
vých penízků). 
Aktivita probíhala souběžně s výrobou 
košťat a vlajek tak, aby se v bance stihli 
vystřídat postupně všichni studenti ze 
všech kolejí.

Příčná ulice
Přístupová cesta k táboru byla označena 
z obou konců cedulí Příčná ulice a ko-
lem ní vyrostly nejrůznější kouzelnické 
obchůdky a další kouzelnické instituce. 
Jako první jsou uvedeny ty serioznější, 
kde bylo zboží představováno nako-
pírovanými obrázky zboží, v ostatních 
krámcích děti získaly skutečné předměty 
a pochutiny.
Do každého krámečku mohl student jen 
jednou a za zboží utratil všude jeden 
z penízků získaných u Gringottů. Studenti 
si mohli vybrat, kam půjdou. Po skončení 
hry se spočítalo, kolik seriozních věcí (na-
kopírovaných lístečků) získaly celkem jed-

notlivé koleje a podle 
toho získali studenti 
body za svou (ne)roz-
vážnost. V rámci obav 
z prozrazení byl princip 
bodování utajený až 
do poslední chvíle před 
počítáním lístků.

• Madame Malkinová – hábity
• Kotlíky – kotlíky
• Velkoprodejna Mžourov – sovy
• Krucánky a Kaňoury – knihy
• Ollivanderovi – hůlky 

• U taškáře – žertovné předměty 
– štěstíčka

• Kratochvilné kouzelnické kejkle 
– blbinky

• Medový ráj – sladkosti
• Děravý kotel – máslový ležák
• U Třech košťat – jídlo 

Famfrpál
Pomůcky: 1 zlatonka (skleněná kulička), 
1 camrál (míč na rugby), 2–4 potlouky 
(volejbalové míče).
Hřiště: využili jsme táborové hřiště 
na fotbal, do každé z branek se přivázala 
provázky obruč, která představovala famr-
pálovou branku, před ní bylo vyznačeno 
brankoviště o rozměrech odpovídajících 
zhruba velikosti branky, v němž se směl 
pohybovat pouze brankář.
Hráči (1 družstvo): 
1 chytač – jeho úkolem je pouze hledat 
zlatonku ukrytou v trávě, nic jiného ho 
nezajímá;
1 brankář – pohybuje se v brankovišti 
a snaží se zabránit vstřelení gólu; 
odrážeči – stojí na bočních stranách hřiště 
a snaží se vybít potlouky střelce;
střelci – snaží se trefit camrálem 
do branky a vyhýbat se přitom zákeřným 
potloukům.
Pravidla: Před začátkem hry ukryje 
rozhodčí někde v prostoru hřiště (mimo 
brankoviště) v trávě zlatonku. Umístí 
camrál doprostřed hřiště. Střelci i odrá-
žeči stojí před začátkem hry na bočních 

stranách hřiště na svých polovinách. 
Na signál vběhnou střelci do hřiště a snaží 
se získat pro své družstvo camrál. S ca-
mrálem se střelci nesmí pohybovat, mo-
hou jen přihrávat nebo střílet. Dostane-li 
se camrál mimo hřiště, vhazuje někdo 
z protivníků out jako při fotbale.
Odrážeči se snaží potlouky vybít střelce. 
Pokud je střelec vybitý, musí si doběh-
nout „na marodku“ pro kouzelný lektvar 
(stanoviště vzdálené asi 50 m). Pokud 
potlouk zůstane ležet v hřišti, nesmí si 
pro něj odrážeč sám, ale musí poprosit 
někoho ze střelců, aby mu ho podal. 
Každé družstvo má svůj potlouk (barevně 
výrazně odlišený).
Když se střelec trefí do obruče, zís-
kává pro své družstvo 5 bodů, trefí-li 
se do branky, jsou to 3 body a tyčka se 
počítala za 1 bod. Hra končí po uplynutí 
stanoveného časového limitu (10 minut) 
nebo nalezením zlatonky (chytač jejím 
nalezením získává pro své družstvo 20 
bodů).
V průběhu hry může rozhodčí chytačům 
po nějaké době napovědět, v které části 
herního území se skrývá zlatonka. Začínali 
jsme nápovědou, ve které je polo-
vině, a území se postupně zmenšovalo. 
V závěru tak chytači např. prohledávali 
po čtyřech území o velikosti 1 m². Pokud 
se nepodaří zlatonku najít, končí hra 
po uplynutí 10 minut.
Nejdříve jsme famfrpál zahráli dětem 
na ukázku my – vedoucí. Během hry se 
postupně vysvětlovala jednotlivá pravidla 
a také úlohy jednotlivých hráčů. Teprve 
potom si hru zkoušela jednotlivá druž-
stva. Aby měly šanci i menší děti, přeroz-
dělili jsme poté družstva na mladší dívky 
a chlapce a starší dívky a chlapce, aby 
byly zápasy zajímavější. Když děti systém 
hry pochopily, pak se teprve hrál turnaj 
systémem každý s každým.

Více o Soutěži etapových her najdete na adrese ceteh.pionyr.cz.
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Příklady slepých uliček
Hurá! Je tu aprílové vydání Mozaiky. Proto vám dnes přinášíme přímo speciální náměty na to, jak si přidělat práci nebo jak se 
dobrý úmysl a příroda zase jednou neshodly. Přesto však věříme, že vám přečtení těchto řádků přeci jen něco přinese. Minimálně 
se každý z vás může zamyslet nad tím, jestli se při své činnosti náhodou také nedostal do slepé uličky.

Jak (NE)ušetřit 
na hedvábí
Příklad popisuje, jak 
jsme chtěli ušetřit 
za hedvábné poloto-
vary, nakoupili hed-
vábí v metráži, a jak 
jsme si tím báječně 
přidělali práci. 
Hedvábný polotovar – šáteček nebo 
šálka – stojí cca 50 – 70 Kč. To se nám 
zdálo hodně. Takto nákladnou rukodělku 
bychom tedy nemohli dělat například 
na táboře. Rozhodli jsme se proto, že 
ušetříme a nakoupíme hedvábí v metráži. 
Pak by jedna šálka vyšla na cca 20 Kč. Co 
jsme ovšem nedomysleli, byla příprava 
rukodělky. Zjistili jsme, že hedvábí je 
příšerný materiál, který NIKDY, ale 
opravdu NIKDY nejde ustřihnout rovně. 
Vyzkoušeli jsme snad 10 způsobů, jak 
šálky nastřihat. Od malování čáry přes 
skřípnutí látky mezi dvě prkna. Marná 
snaha, všechny šátečky byly křivé a zu-
baté. Hedvábí se vždy nějak zkroutilo, 
zvlnilo či natáhlo a výsledek byl katast-
rofální. 5 šátků jsme stříhali cca hodinu. 
A těch sprostých slov, co u toho padlo… 
Nehledě na to, že ustřižené okraje se 
odporně třepí…
Nákup hedvábí v metráži vřele nedoporu-
čujeme. Vedoucímu to přidělá neúměrné 

množství práce a stříhání 
látky mu může způsobit 
vážnou psychickou újmu. 
Samotná aktivita malování 
na hedvábí děti bavila 
a výsledkem byly krásné 
šálky (pokud se pozorova-
tel nezaměřil na okousané 
okraje…).

Šetřit se prostě někdy nevyplácí. Teď už 
víme, že tuto zajímavou aktivitu si mů-
žeme zopakovat s několika dětmi z od-
dílu, pokud investujeme do hedvábných 
polotovarů. Jako aktivitu na táboře, kde 
máme cca 70 dětí, ji ale kvůli nákladnosti 
zařadit nemůžeme.
Poznámka autora: Nechci ani přemýšlet 
nad tím, jak bych se vytočila, kdybych 
se pokoušela třepící 
se okraje ještě 
zaobroubit…

Ze zkušeností PS 8. 
března  

Jindřichův Hradec

Semínka
V rámci metodic-
kého listu Medvěd 
– Pečuji o rostlinku 
jsme chtěli dětem 
předvést život rostliny od semínka, přes 
vyklíčení, růst, až po dospělou rostlinu.

Rozhodli jsme se tedy místo 
sazenic použít semínka, která 
si děti zasadily do květináčů. 
Problém nastal, když nám 
semínka nevyklíčila a nic nevy-
rostlo a my jsme tedy nemohli 
navázat s dalšími aktivitami, 
které jsme měli naplánované. 
To všechno vedlo k všeo-
becnému zklamání, neboť se 
všichni těšili na péči o kytičky.
Pro tuto aktivitu jsme zvolili 
nevhodná semínka (letničky) 
i nevhodné květináče pro pěs-
tování – použili jsme květináče 
pro sazeničky, které měly velké 
díry – vysychaly.
Doporučili bychom jako se-
mínka použít například fazole. 

Nejprve je nechat naklíčit a až pak zasa-
dit. Sázet potom do menších misek nebo 

květináčů.
Není špatné mít 
v záloze nějakou sa-
zeničku pro případ, že 
se nám přes veškerou 
snahu nepodaří při-
vést semínka k životu.

Ze zkušeností PS 
Tužíňáci

Slack line
V rámci našeho debl závodu jsme se 
rozhodli instalovat slack line ve výšce 
půl metru nad zemí v délce 12 metrů. 
Účastníci závodu ji měli zdolat bez 
opory. Problém se objevil záhy. Ti, kteří 
se s touto technikou doposud nesetkali, 
nebyli schopni překážku bez dodatečné 
opory zdolat. Konstatovali jsme, že se 
jednalo o nevhodně zvolenou překážku 
pro naši cílovou skupinu (děti bez před-
chozí přípravy).
Provedli jsme úpravu překážky tak, že 
jsme ji zjednodušili instalací dalšího 
přídržného lana nad překážkou. Pro příště 
bude vhodné nejprve provést nácvik pře-
konání této překážky a teprve následně ji 
zařadit do závodu.

Ze zkušeností PS Jitřenka Kdyně
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I když jsme dnes tak trochu zabrousili 
do slepých uliček, stejně se můžete 
inspirovat metodickými listy Malování 
na hedvábí z programu Tajemství 
staré truhly, Medvěd - Pečuji o rost-
linku z programu Mláďátka a Zvířátka 
a Deblový orienťák z programu Osmá 
planeta.
Tyto metodické listy si můžete 
stáhnout na www.kliceni.cz v sekci 
aktuality.
Přejeme při 
jejich zkoušení 
hodně zábavy.



Pojeďte s námi sbírat korálky…
Sluneční paprsky téměř vždy přináší období prázdnin a trochu lenošení. Ne všechny dny o prázdninách se však dají prolenošit, 
a proto vám nabízíme i jiné vyžití, než je odpočinek, koupání… Nabízíme vám procházku rozkvetlou loukou s vůní čerstvě po-
sekané trávy, a když budete pozorní, pak naleznete mnoho různě barevných korálků. Stačí je posbírat, navléknout na šňůrku 
a doplňovat je po řadu následujících dnů, týdnů, měsíců a roků. Podle toho, jakou budete mít snahu nalézat nové a nové barevné 
korálky, budete do svého vínku skvělých instruktorů a oddíláků přidávat nové nápady, vědomosti a zkušenosti. 

Ptáte se, co že to čtete za řádky? Hned 
vám to vysvětlím: Jsou to řádky pozvání 
na Letní táborovou školu, kterou jsme 
nazvali „Korálky“. 
Stačí se skutečně „sehnout“, posbírat je 
a vytvořit si tak trochu ucelenější pohled 
na základní věci, které se týkají oblasti 
pedagogiky, psychologie, systému práce 
s oddílem nebo věcí, které se bezpro-
středně týkají Pionýra a základních zna-
lostí o něm. Všechny oblasti, které jsem 
jmenovala, budou předávány praktickými 
činnostmi s malinkou špetkou teorie, 
která tam však také patří, protože bez ní 
by některé věci nemohly fungovat. 
Lektoři, kteří je budou předávat a budou 
si s vámi „hrát“, jsou zkušenými vedou-
cími, se kterými jste se 

mohli setkat na loňské Piofazoli. Jsou 
studnicemi nápadů, dokáží své zkušenosti 
předávat přirozeně, bez náznaku pocitu 
ze školních lavic. Jsou to takoví korálkoví 
lidé – mají různé odstíny barev, jsou roz-
manití a přitom mají leccos společného. 
Chtějí vám předat své zkušenosti, znalosti 
a vědomosti. Chtějí s vámi diskutovat 
o věcech, které vás trápí a se kterými si 
třeba nevíte rady.
Řadu věcí můžete znát, ale někteří z nás 
si je uvědomí až při praktických činnos-
tech nebo až když na ně někdo ukáže 
nebo začne o nich mluvit. 
Při čtyřden-

ním pobytu rozhodně 
nebudou opomenuty 
činnosti, které k tábo-
rovým prázdninám patří 
- večerní hra, posezení 
u ohníčku, navazování 
vztahů, seznamování 
se, prožívání něčeho 
neopakovatelného…
Potřebné údaje o letní 
táborové škole se 
dovíte na www.lts.
pionyr.cz. Je zde uve-
řejněn harmonogram 
programu čtyř dnů 
táborové školy, údaje 
o konání a seznam 
lektorů, kteří na LTŠ 

jedou. Zde také najdete 
aktuální informace.

Přihlásit se na tuto akci můžete 
do 15. května 2013 na pionýrské 

Přihlašovně (prihlasovna.pionyr.cz).

Neváhejte, počet míst je omezený! 
Ráda bych ještě upozornila na jednu 
důležitou informaci, která se týká vás, 
kteří se budete připravovat na kvalifikaci 
instruktora nebo oddílového vedoucího. 
Po ukončení letní táborové školy obdr-
žíte dílčí osvědčení o absolvování témat 
z oblasti PedPsy, systému práce s oddílem, 
pionýrologie. Dílčí osvědčení vás oprav-
ňuje k tomu, že k závěrečným pohovorům 
příslušné kvalifikace můžete předstoupit 
bez účasti na tématech daného kurzu. 
Neváhejte a přijeďte za námi. Troufám 
si říct, že Korálky vás nezklamou. Budou 
skutečně barevné, různorodé a můžete 
jich nasbírat celou šňůrku! Ale to už záleží 
na vás!

Lída Kočí
garantka Ústředního pionýrského  

vzdělávacího centra

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ 
ÚDAJE:

Kdy: 17.–20. srpna 2013

Kde: táborová základna  
PS Mír Domažlice Újezd 

u Domažlic

Cena: 350 Kč

Ilustrační foto: Piofazole
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Středověký geocaching

V letošním roce jsme se rozhodli zapojit 
s Avalonem také do Pionýrského geo-
cachingu. Rozhodli jsme se kešky nejen 
hledat a zakládat, ale také se podílet 
na dalších činnostech s tím spojených. 
A tak slovo dalo slovo a podařilo se nám 
propojit několik zajímavých lidí a vznikl 
z toho „Středověký event“ na zámku 

v Čečovicích, který se uskuteční 
20. 4. a zveme na něj tímto 
všechny piokačery.
Cílem tohoto setkání je sezná-
mit vás s místem, které je pro 
mnohé neznámé. Zámek v mi-
nulosti vlastnily významné české 
šlechtické rody – páni z Bukovce, 
z Velhartic, Rožmberkové, 
Popelové z Lobkovic či 
Trautmansdorfové. Ve 20. století 
zámek spíše chátral a v roce 1990 
vyhořel. V roce 2005 získal celý objekt 
novou střechu díky úsilí Klubu Ladislava 
Lábka v Plzni. A od roku 2010 se na jeho 
záchraně podílí i pionýři z volnočasového 
klubu Avalon. 
Na programu bude lukostřelecký tur-
naj, šermířská vystoupení, ukázky 
historické hudby a tance, vystoupí i náš 
klub Avalon. Veškeré vybrané peníze 

na setkání 
budou použity na pomoc zámku. Vstupné 
20 KČ, rodinné 50 KČ. 
Sejdeme se 20. 4. 2013 v 10:45 na vý-
chozích souřadnicích (49°35‘6.711“N, 
13°1‘15.409“E).
Podrobnosti a kompletní program najdete 
na adrese www.vkavalon.estranky.cz/
clanky/geocaching.
další informace také na www.geocaching.cz

VK Avalon

Nabídka pronájmu TZ
Pionýrská skupina Plši Soběchleby nabízí pronájem TZ v období 
letních prázdnin

Místo: Dolní Nětčice – okolí 
Helfštýn, Hostýn, jeskyně Teplice 
nad Bečvou, Hranice…
Základní popis: Dřevěný srub 
s kuchyní, jídelnou, zázemím, 
sprchami.
Elektrický proud, voda, suché WC
Cena: 1300Kč/den
Kontakt: 725383566 (Danda Kolář)
Další informace a foto: www.plsi.cz

PS Plši Soběchleby

Paměť na prodej
Vylekalo vás povídání na straně 
4 o následcích chatrné paměti? 
Nabízíme řešení!
Pořiďte si novou pionýrskou přenosnou 
paměť – flash disk o kapacitě 8 GB s pio-
nýrským logotypem. 
„Flešky“ budou uvedeny a nabídnuty na 
Kamínkách. Pokud jejich zásoba odolá 

náporu zájemců a ně-
jaké zbudou, najdete 
je po Kamínkách i na 
pionýrském inter-
netovém jarmarku 
E-moška.

e-moska.pionyr.cz
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S fotkou nebo bez fotky?
Když jsem byl minulý týden v  budově Městského soudu v  Praze, odcházel jsem přes budovu, 
ve které jsou projednávány žaloby na ochranu osobnosti. Ty jsou známé hlavně tím, že jeden poli-
tik druhého označí za lháře, mafiána nebo zloděje. Jsou to ale i případy prozaičtější, jako byl ten, 
který byl toho dne projednáván pod označením „spor o neoprávněný zásah do soukromí zveřej-
něním podoby“. Takový spor je založen na právní úpravě, kterou zákon označuje za „osobnostní 
práva“ nebo „právo na ochranu osobnosti“.

Nový občanský zákoník řeší ochranu 
osobnosti, jak je mu vlastní a jak bylo 
zřejmé z předchozích článků, velmi 
podrobně a tato úprava bude mít dopad 
nejenom do života každého z nás, ale 
i do života našeho sdružení. 
Nově je formulována ochrana osobnosti 
člověka včetně všech jeho přirozených 
práv, kdy je výslovně stanoveno, že každý 
je povinen ctít svobodné rozhodnutí 
člověka žít podle svého. 

Co je lidská osobnost?
Lidskou osobnost není možné zcela, 
úplně a výslovně popsat, protože může 
mít své projevy i ve formě, kterou dopo-
sud neznáme (jako tomu bylo například 
před vynálezem fotografie) a proto je 
výčet ochrany uvozen slovem „zejména“. 
Slovy zákona tak ochrany požívají ze-
jména život a důstojnost člověka, jeho 
zdraví a právo žít v příznivém životním 
prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí 
a jeho projevy osobní povahy (například 
dopisy, deníky, ale i e-mailová korespon-
dence, SMS apod.).
Absolutní ochrana lidské bytosti je vyjád-
řena ustanovením § 91 NOZ, podle které 
je „člověk nedotknutelný“. Prakticky je 
to doplněno i tím, že lidské tělo je pod 
právní ochranou nejen za života (logicky), 
ale i po smrti, a je zakázáno s lidskými po-
zůstatky nakládat způsobem pro zemře-
lého nedůstojným. 
Mimo zákonné oprávnění (například 
neodkladná a život zachraňující zdravotní 
pomoc) nesmí nikdo zasáhnout do inte-
grity jiného bez jeho souhlasu, který musí 
být udělen s vědomím o povaze zásahu 
a o jeho možných následcích. Nezletilý, 
který není plně svéprávný, může v obvyk-
lých záležitostech udělit souhlas k zákroku 
na svém těle také sám, je-li to přiměřené 
rozumové a volní vyspělosti jeho věku 
a jedná-li se o zákrok nezanechávající 
trvalé nebo závažné následky.
Omezení na svobodě převzetím do za-
řízení poskytujícího zdravotní péči bez 

souhlasu dotčeného lze jen z důvodu 
stanoveného zákonem (např. pokud je 
dotčený nebezpečný sobě nebo svému 
okolí) a za podmínky, že nezbytnou péči 
nelze zajistit mírnějším a méně ome-
zujícím opatřením, a navíc se souhla-
sem soudu. Nová právní úprava je tak 
podrobná, že dokonce i stanoví, že pokud 
někdo zemře, aniž dal předem souhlas 
s pitvou svého těla, platí, že s provedením 
pitvy nesouhlasí (což neplatí v případě, že 
pitva je nařízena například v rámci vyšet-
řování vedeného podle trestního řádu).
V případě neoprávněného zásahu 
do těchto osobnostních práv může ten, 
do jehož práv bylo zasaženo (byla mu 
způsobena tzv. nemajetková újma), poža-
dovat, aby rušivé jednání bylo zakázáno, 
aby bylo odčiněno „přiměřeným zadosti-
učiněním“ – například veřejnou omluvou 
a pokud je jiný způsob nedostatečným, 
pak může náhradu nemajetkové újmy 
požadovat v penězích. Ve sporných přípa-
dech rozhoduje soud. 

Fotit nebo nefotit?
Praktickým provedením výše uvedených 
zásad je pak ustanovení, podle kte-
rého je možné jen se svolením člověka 
zachytit jeho podobu tak, aby podle 
zobrazení bylo možné určit jeho totož-
nost. Současně bylo zákonem vyjádřeno 
pravidlo selského rozumu, že pokud 
někdo svolí k zobrazení své podoby např. 
v tiskovině, u níž je zřejmé, že má být 
šířena, platí, že udělil souhlas i k jejímu 
rozmnožování a rozšiřování obvyklým 
způsobem. Svolení současně není třeba, 
pokud se podobizna nebo zvukový či 
obrazový záznam pořídí nebo použijí 
k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo 
právem chráněných zájmů jiných osob 
nebo pokud se použijí přiměřeným způso-
bem též k vědeckému nebo uměleckému 
účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní 
nebo obdobné zpravodajství.
V základní škole, kterou navštěvuje můj 
syn, k problému přistoupili vpravdě 

důkladně: při od-
jezdu na školu v přírodě mi bylo předlo-
ženo prohlášení, které jsem měl podepsat 
poté, co jsem v něm zvolil jednu z variant: 
totiž zda souhlasím nebo nesouhlasím se 
zachycením podoby svého syna na foto-
grafiích, které budou následně užívány 
v informačních materiálech školy, a to 
tiskem, elektronicky nebo jiným vhodným 
způsobem. 
Až doposud jsem něco takového nikdy 
nevnímal jako zásah do soukromí rodiny, 
syna nebo svého. Fotografie ze školních 
akcí, ať již byly zveřejněny na webu školy 
nebo ve školním kalendáři, jsem vnímal 
jako prima věc, a pokud byl na nějakém 
snímku syn, on, stejně jako manželka 
a já, jsme to vnímali jako svého druhu 
vyznamenání. Na druhé straně si do-
kážu představit, že jsou lidé, kteří si to 
z nejrůznějších důvodů nepřejí, například 
subjektivní přesvědčení o tom, že nejsem 
hezký nebo fotogenický, nějaký zdravotní 
hendikep nebo prostě proto, že rodina, 
ze které dítě pochází, se straní jakékoliv 
publicity. Takové rozhodnutí je třeba 
respektovat, protože je právem každého 
jedince a naše práva končí tam, kde začí-
nají práva ostatních.
Respektovat takové rozhodnutí tedy 
není jen slušnost, ale i povinnost. Vedle 
toho je i prevencí zbytečných problémů 
s rodiči, kteří se rozhodnou, zřejmě 
z nedostatku jiné činnosti, bojovat proti 
domnělému porušení práv jejich dítěte, 
které bylo zachyceno na snímku způso-
bem, který oni považují za nevhodný, 
nebo že bylo vůbec zachyceno, protože se 
někde dočetli, že se to nesmí, a pokud to 
někdo udělá, měl by zaplatit odškodné. 
Na takové situace se budeme muset 
připravit, třeba tak, jak to dělají ve škole 
mého syna, kdy tento přístup můžeme 
chápat i jako úctu k právům každého, 
tedy i dětí, které jsou nám svěřovány.

Michal Pokorný
advokát, právní zástupce Pionýra
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z ústředí

Žhavá novinka z ústředí!
Dnešní doba je neúprosná a pravidla marketingu je třeba brát vážně a řídit se jimi, proto jsme se 
na ústředí rozhodli, že se směrem k veřejnosti budeme prezentovat svou novou tváří, která je v souladu 
s jednotícími prvky Pionýra – konkrétně s naším maskotem. Není však důvod k obavám, všechny služby 
jsou řádně zajištěny. Abyste se přesvědčili, přinášíme pár snímků z běžného pracovního dne…

Krátce z ústředí
•	 	Po kontrole	a odstranění	závad	potvrdil	předseda	Pionýra	

registraci	KOP	třinácti	mocnářskými	kliky.
•	 	Pracovníci	ústředí	mají	nový	speciální	úkol	–	luštit	křížovky.
•	 	Zuzce	Daňhelkové	nestačí	pěstování	květin,	a tak	se	dala	

na opravování	psů.
•	 	Po týdnu	dovolené	se	Anička	Nováková	těšila	do práce.
•	 	I když	je	pořád	zima,	kolem	výročního	zasedání	začíná	být	

horko.
•	 Líba	Nejedlá	čte	zápisy	z orgánů	KOP	a pořád	se	něčemu	diví.

•	 			Šok!	Na ústředí	už	se	ztrácejí	tužky	i Ireně	Černé,	u které	se		
	 doteď	nacházely.
•	 Na Facebooku	Pionýra	už	je	přes	1500	„lajků“.
•	 My	čekali	jaro	a zatím	přišel	mráz…
•	 	Po uzavření	roku	2012	se	účetní	Zuzka	Hlávková	ztrácí	

na vlastním	stole.
•	 Pro	letošní	jaro	se	budou	Kamínka	opravdu	hodit.

Bezradní	bychom	byli	i bez	
odborníka	na počítače.

Poznámka: Snímky jsou staženy z internetu a nevlastníme k nim žádná autorská práva, 
věříme ale, že jejich autoři by tento způsob využití vzali s humorem.

Je	to	zkrátka	radost,	v tak	skvělém	kolektivu,	až	je	nám	z toho	někdy	do tance!
To	ale	nezna

mená,	že	se
	netěšíme,		

až	konečně	
vypadneme	

ven!

Zato	v redakci	je	d
ostatek	klidu	

na přemýšlení	a tv
ůrčí	práci.

Nic	by	samozřejmě	nefungovalo		
bez	šéfa	s přirozenou	autoritou.

Ten	by	ale	n
efungoval	b

ez	sekretari
átu,		

který	je	mu
	k ruce.

Důkazem, že 
trendy nastavené 

ústředím se 
rozmáhají 

v celém sdružení, 
je i jeden 
ze snímků 

přihlášených 
do soutěže 

Pionýrský úsměv 
od PS Tuláci 

Klatovy.

Díky	grafikovi	se	nezapomíná	ani	na estetické	otázky.

I o peníze	je	dobře	postaráno,	nikdo	se	k nim	neodváží	přiblížit.
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1. 4. 1873 se	narodil ruský	skladatel	Sergej	
Rachmaninov	( 28.	března 1943).

3. 4. 1933 britská	expedice	provedla	první	
let	přes Mount	Everest,	vedený	Douglasem	
Douglasem-Hamiltonem.

3. 4. 1973 použil	Martin	Cooper	ze	společ-
nosti Motorola poprvé	mobilní	telefon		
(obr. 1)	a zavolal	Joeli	S.	Engelovi		
z Bellových	laboratoří.

3. 4. 1873 se	narodil Jan	Janský,	český	neurolog	
a psychiatr,	objevitel	čtyř	základních	krevních	
skupin	( 8.	září 1921).

3. 4. 33 –	jedno	z možných	úmrtí Ježíše	Krista.

4. 4. 1973 bylo	založeno Světové	obchodní	
centrum v New	Yorku	(zaniklé	teroristickým	
útokem	z 11.	9.	2001).

6. 4. 1973 NASA vypustila	vesmírnou	
sondu Pioneer	11	(obr.	2).

6. 4. 1483 se	narodil Rafael	Santi,	italský	malíř	
a architekt	florentské	školy	(	6.	dubna 1520).

8. 4. 1943 se	narodil Martin	Hilský,	profesor	
anglické	literatury,	překladatel	z angličtiny	
a patrně	nejlepší	český	shakespearolog.

8. 4. 1963 se	narodil František	Sahula,	český	
hudebník	–	např.	Tři	sestry	(	1.	května 2008	–	
surově	zavražděn).

9. 4. 1933 se	narodil Jean-Paul	Belmondo,	
oblíbený	francouzský	herec	(obr. 3).

12. 4. 1633 byl Galileo	Galilei	předveden	před	
inkviziční	tribunál	vyšetřující	jeho kacířství.

13. 4. 1943 – Druhá	světová	válka:	Je	ob-
jeven	masový	hrob	v Katyni. SSSR odmítá	
zodpovědnost.

14. 4. 2003  dokončil	projekt	„Lidský	genom“	
rozkódování	99 %	lidské DNA s přesností	
99,99 %	(obr. 4).

14. 4. 1923 se	narodila Jarmila	Loukotková,	
spisovatelka	a překladatelka	(	29.	října 2007).

15. 4. 1933 se	narodil Boris	Strugacký,	ruský	
spisovatel	sci-fi	–	psal	spolu	se	svým bratrem	
Arkadiem	(	2012).

18. 4. 1833 se	narodila filantropka	Marie	
Riegrová-Palacká	(	29.	března 1891).

19. 4. 1923 se	narodil herec	
Lubomír	Lipský.

20. 4. 1893 se	narodil španěl-
ský	malíř	Joan	Miró		
( 25.	prosince 1983).

24. 4. 1953 byl Winston	
Churchill králov-
nou Alžbětou	II. pasován	
na rytíře.

26. 4. 1943 se	naro-
dil Dominik	Duka, do-
minikán a 36. arcibiskup	
pražský	a primas	český,	
kardinál.

27. 4. 1913 se	narodila he-
rečka	Zita	Kabátová	(obr. 5)	
( 27.	května 2012).

28. 4. 1943 se	narodil Vratislav	
Brabenec,	saxofonista	a literát	(The	
Plastic	People	of	the	Universe).

29. 4. 1913 dostal	Gideon	Sundback	ame-
rický patent na svůj	vynález zipu.

30. 4. 1883 se	narodil spisovatel	Jaroslav	Hašek	
( 3.	ledna 1923).

Konec Byzantské říše

Pád	Konstantinopole do rukou osmanských	

Turků,	v nějž	vyústilo obležení z roku 1453 (tr-

valo	od 2.	dubna do 29.	května),	představuje	

definitivní	zánik Byzantské	říše a okamžik,	

kdy	se	Osmanská	říše stala	v Evropě vel-

mocí a ovládla Balkán a východní	Středomoří.

Bitva	byla	poměrně	jednostrannou	záležitostí.	

Byzantská	říše	byla	v této	době	již	jen	tragickým	

zbytkem	kdysi	mocného	impéria	a byzantský	

císař,	který	ovládal	pouze	bezprostřední	okolí	

svého	města,	byl	před	ní	de	facto vazalem tu-

reckého	sultána.

Císař	Konstantin	se	marně	dožadoval	pomoci	

ostatních křesťanských panovníků.	Celkem	

připlulo	z italských	středomořských	států	jen	

několik galér a jednotka žoldnéřů pod	vedením	

slavného	janovského kapitána Giustinianiho.

Vzhledem	k naprosto	nedostatečnému	počtu	

obránců	vzdorovala	Konstantinopol	poměrně	

dlouho,	nakonec	však	Turci	přece	jen	pronikli	

za hlavní	hradby.	Císař	Konstantinos	zahynul	

krátce	po pádu	hradeb	za bojů	uvnitř	města	

a jeho	smrt	definitivně	zlomila	odpor	byzant-

ských	vojáků.	

Hvězdné hodiny lidstva

Víte,	že	hymnu	francouzských	revolucionářů	

„Marseillaisu“	složil	zarytý	stoupenec	mo-

narchie?	Že	objev	zlata	v Kalifornii	udělal	

z nejbohatšího	muže	světa	žebráka?	A že	stačilo	

jen	zavřít	zadní	branku,	a Turci	by	nedobyli	

Cařihrad	(Konstantinopol)?	O tom	všem	píše	

Stefan	Zweig	v této	knize,	která	se	ve světě	již	

dávno	proslavila.	Přináší	dvanáct	mimořádně	

zajímavých	příběhů,	které	v posledních	pěti	

stoletích	měnily	tvář	našeho	světa.	Jsou	o voje-

vůdcích,	geniálních	vynálezcích	i nesmrtelných	

umělcích.	A o tom,	proč	právě	kvůli	nim	udeřila	

„hvězdná	hodina	lidstva“,	která	změnila	osudy	

lidí	na desítky	a stovky	let	dopředu.

Stefan Zweig	(28.	listopadu	1881–23.	února	

1942)	byl	rakouský	prozaik,	esejista,	básník	

a překladatel.

Vystudoval	filozofii,	germanistiku	a romanistiku	

v Berlíně	a ve Vídni.	Během	1.	světové	války	žil	

ve Vídni,	kde	pracoval	v archivu	Ministerstva	

války.	Jeho	literární	tvorbu	ovlivnila	psychoana-

lýza.	V roce	1938	emigroval	do Velké	Británie	

a v roce	1941	do brazilského	Petropolisu,	kde	

spáchal	sebevraždu	poté,	co	se	k němu	dostaly	

zprávy	o ničení	kulturních	hodnot	nacisty.

1

2

3

4

5

kaleidoskop
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Nabízíme vám naši veselou slepičku. Náklady na její výrobu jsou malé a výsledkem je slepička, která může sloužit jako stojánek na ubrousky 
nebo i na kraslici, k dozdobení svátečního stolu, výzdobu klubovny nebo vašeho pokojíku.
Materiál: rolička od toaletního papíru, bílá barva (pokud chcete jinou, je to na vás), barevné papíry nebo kartony – červený (na hřebínek a lalůček), žlutý 
(na zobáček a nohy), bílý (na křídla a ocásek) a zelený (jako kus louky – podstavec).
Pomůcky: štětec, nůžky, tužka, lepidlo (ev. odlamovací nůž), černý fix (nebo pohyblivá očička). Za Pionýrskou skupinu Dobřany 
 Líba Nejedlá

Veselá slepička

1. Ruličku od toaletního papíru natřeme barvou.

2. Než nám uschne, 
obkreslíme si podle 
šablon jednotlivé 
díly – podstavec, 
ocásek, 2 x křidélko 
atd. na barevné pa-
píry a vystřihneme.

3. Začneme nalepovat – zobáček 
a křidélka. Pokud nám tam ne-
drží, prořízneme otvor do  ru-
ličky nožem – to přenechte 
dospělákům. Pak přilepíme 
ocásek a hřebínek a dokreslíme 
(nebo nalepíme) oči.

4. Na závěr přilepíme slepičku k podstavci a mů-
žeme ji dozdobit buď ubrouskem, nebo kraslicí.

5. Na konci schůzky pak můžete mít veselých sle-
piček celé hejno – jako my. Ať se vám podaří.

rukodělky


