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Přistiženi při činu!
Na Výročním zasedání Pionýra v Pardubicích se nejen 
diskutovalo, schvalovalo, ukládalo, volilo… ale také fotilo. Jak 
vypadala akce, na níž se rozhodovalo o budoucnosti našeho 
spolku pro následující roky, vám nastíní několik následujících 
snímků. Více se dočtete také na stranách 8 – 12. red



Jménem redakce Mozaiky 
i všech pracovníků 
Ústředí Pionýra vám 
i „vašim“ dětem přejeme 
pohodové svátky, šťastný 
vstup do nového roku 
a samozřejmě i pořádnou 
nadílku pod stromečkem!
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nám. 977/24, Praha 1, PSČ 116 47, tel.: 234 621 299; 777 248 720; fax: 224 215 101; e-mail: mozaika@pionyr.cz. Aktuální informace 
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Zazvonil zvonec…
Tak je to za námi. Výroční zasedání Pionýra, o kterém jsme 
mluvili v  různých souvislostech v  několika předcházejících 
Mozaikách, proběhlo předposlední listopadovou sobotu 
v Pardubicích. Neobešlo se to ani bez nějaké té výměny 
názorů a  ne vždy jednoduchého hledání shody… Nic-
méně máme schválené stanovy, zvolené členy orgánů, 
leccos je i naplánováno. Neznamená to ale, že teď za-
zvoní onen pohádkový zvonec a výroční zasedání zmizí 
z našich stránek… Stačí zalistovat a najdete tu nejen 
reportáž, ale i  spoustu informací, na které budou 
navazovat další v příštích vydáních. Takže pokud 
vám už „výročák“ a vše kolem něj tak trochu 
leze krkem, obávám se, že bude nutné ještě 
chvíli vydržet. Jde ostatně o  orgán, jehož 
rozhodnutí se nás všech budou dotýkat 
v následujících letech, takže se v Mozaice 
tak či onak bude projevovat ještě dlouho.

Ale dost o  schůzování, v  předvánočním 
čase máte určitě jiné myšlenky, o dětech 
nemluvě. Končí nám rok, který byl bo-
hatý na události – nejen v Pionýru. Snad 
se ani v  tom příštím nebudeme nudit 
a  dobrých zpráv (nejen v  Mozaice) 
bude nejméně stejně jako těch špat-
ných. Jakub

 KALENDÁRIUM | nabídkový plán akcí a soutěží

 14. – 15. 12. Pionýrský Sedmikvítek – Sadská 96. PS Veselí   
 – Clona  Medvědi

 10. – 11. 1. Pionýrský Sedmikvítek – Holešov PS Dr. M. Očadlíka   
 – Výtvarná a rukodělná činnost,  Holešov + SVČ TYMY 
 Literární soutěž  

 31. 1. – 2. 2.  Pionýrský Sedmikvítek – Praha 96. PS Veselí   
 – Dětská Porta, Melodie  Medvědi

 31. 1. – 2. 2.  Ledová Praha Praha Nadace Dětem  
   3. tisíciletí, Pionýr

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

 6. – 8. 6.  39. ročník branné hry Cesta odhodlání  PS Hraničář 
   Červená Voda

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PVC KOP
Školení vedoucích PS, členů vedení PS a školení členů KRP
 11. 1. 2014  Plzeň, 1. část PVC PlKOP 
 17. – 19. 1. 2014 Zelená Lhota, 2. část PVC PlKOP

KOV, případně instruktor, pionýrská část pro hospodáře
 18. 1. 2014 Pardubice, I. část PVC PaKOP
 21. 3. – 23. 3. 2014 Chroustovice, II. část PVC PaKOP

Pionýrský Sedmikvítek – Tanec

Přistiženi při činu
fotoreportáž

Sedmikvítkový podzim
reportáž

Sami o sobě
zprávy ze sdružení

Nové stanovy a změny ve vedení
Nejen to přineslo VIII. výroční 
zasedání Pionýra
reportáž

Orgány Pionýra po VIII. VZP
aktuální informace

Vyznamenání a ocenění
pokračování reportáže

Občanský zákoník
Co přináší nového?

Lektoři pod mikroskopem
vzdělávání

Pohořský výhled, 
Kostel sv. Bartoloměje
2 x geopozvánka

Sněhuláčci
námět na rukodělnou činnost

Jdete do toho?
dobrodružství na míru

Hry nejen pro děti
náměty na hry pro 15+

Mezinárodní výměny pro rok 2014
zahraničí

Kaleidoskop
výročí a zajímavosti

Pionýrský Sedmikvítek
tematická fotostránka

Poznámka: Jak je vidět i zde v obsahu, jsou stránky v tomto čísle 
z různých důvodů uspořádány trochu netradičně. Věříme, že se 
změnami nedáte zmást a  nebudou vám při čtení Mozaiky na obtíž.
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Sedmikvítkový podzim
Jak jistě víte, většina fi nále soutěží Pionýrského Sedmikvítku probíhá v zimních a podzimních měsících. V listo-
padu to byly hned tři soutěže – na své si přišli příznivci rocku i tvrdších hudebních žánrů, milovníci folklorního 
tance i vyznavači ostatních tanečních odvětví, od diska a hip-hopu až po společenskou klasiku.

XIV. ROČNÍK PROROCKU 
S ohledem na riziko jistě pravdivého lido-
vého rčení, že 2x do stejné řeky nevstoupíš, 
se po šesti letech navrátili Veselí Medvědi, 
„96. pobočný spolek“ k organizaci sou-
těže Pionýrského Sedmikvítku ProRock. 
Převzali tak pomyslnou pořadatelskou hůlku 
od Pražské organizace Pionýra.
Díky obnovení spolupráce s Bandzone.cz, 
konkrétně s Michalem Novákem, zaklada-
telem tohoto u nás největšího hudebního 

serveru, který registruje 35 000 skupin 
z Čech, Moravy a Slovenska, se do le-
tošního ročníku přihlásilo na čtyři 
desítky kapel. Z těchto zaregistrovaných 
hudebních seskupení vybrala odborná 
porota pro samotný fi nálový soutěžní 
koncert 11.
Soutěž se letos, 9. 11. 2013, po něko-
lika letech vrátila na Prahu 3, do klubu, 
který pro soutěž v roce 2008 objevili Lee 
Louda a Anička Hrabětová, fungujícího 
dnes pod názvem Hudební klub Nová 
Chmelnice. A volba to byla velmi šťastná. 
Klub je dnes po rekonstrukci a vzhle-
dem k tomu, že jej provozuje neziskové 
občanské sdružení pod vedením Petra 
Rolla, funguje jako zázemí právě pro 
začínající mladé kapely. Petr Roll rovněž 
soutěž zvučil a jeho letité zkušenosti 
z působení nejen u Beatu Jiřího Brabce 
a Českého rozhlasu se naplno při letoš-
ním ProRocku projevily. Zvuk byl prostě 
vynikající. 
Ruku v ruce se skvělým zvukem vycházela 
i hodnocení od odborné poroty, kterou 
se podařilo sestavit v následujícím složení: 
Michal „Majkláč“ Novák (Bandzone.cz), 
Antonín Milata (manažer hudebního vyda-
vatelství), Jan „Zazi“ (producent, hudební 
inženýr a hudebník), Tomáš „Thom“ Staněk 
(zpěvák skupiny Imodium) a Jaroslav Špulák 

(hudební publicista). Bylo radostí slyšet 
od soutěžících, že takto fundované hodno-
cení a rady snad ještě neslyšeli, a že je pro 
ně inspirující.
Z hudební branže byli i moderátoři, kteří 
celou soutěž provázeli, hudební publicisté 

Jan Šída a Milan Slezák.
Hostem XIV. ročníku soutěže byla 
vynikající broumovská rock´n´roll-
-rocková kapela Imodium, která týden 
po ProRocku křtila své již čtvrté CD 
„Valerie“, vydané u Supraphonu. Nutno 
snad ještě připomenout, že tato úspěšná 
kapela se stala v roce 2003 absolutním 
vítězem Pro Rocku.

Radek Zázvůrek
Foto: Fanda Srch

FINALISTÉ XIV. ROČNÍKU:
Druhá identita (Hradec Králové – rock) 
– vítěz divácké soutěže

Gits (Praha – indie-rock) – 3. místo

Jokers (Praha – rock) – ocenění 
za nejlepší texty

Manic Distortion (Kladno – 
alternative-pop)

Noncitizen (České Budějovice – 
electronica-rock) – 2. místo

Other Way (Praha – crossover-rock)

Robo Màrsys (Praha – art rock-pop)

The MORIBUNDUS (Bystřice nad 
Pernštejnem – ska-punk)

The Pops Plzeň (garage rock, pop)

Xenon (Pňov u Kolína – hard rock-
metal) – 1. místo

Zdroj zvuku (Praha – folk-rock)

FOLKLÓRNÍ TANCE
Finále se konalo od 15. do 17. 11. 2013 
ve dvou městech na Vysočině. Celkem 
se Sedmikvítku zúčastnilo 369 účastníků. 
Soutěžní klání se konalo v Chotěboři. Další 
doprovodné kulturně-historické aktivity pro-
bíhaly v Jihlavě a na Doubravce, kde nedělní 
dopoledne trávily české soubory. V rámci 
soutěží proběhla dílna s porotou a mezi 
vedoucími souborů. V porotě zasedali dva 
odborníci na folklorní tanec. Předsedkyní 
poroty byla Radka Erenbergerová (FoS 
ČR), členem poroty byl Josef Dospěl. Třetí 
porotkyně se z vážných zdravotních důvodů 
na poslední chvíli omluvila.
Díky Sedmikvítku se setkaly děti z různých 
zemí, různých kultur, i různého věku. Měly 
možnost se naučit některé odlišné taneční 
prvky, které náš, nebo maďarský folklor 

nepoužívá. A tak lze s klidem říci, že akce 
splnila svůj účel.
Maďarští hosté, na letošním ročníku ze dvou 
měst, Szekszárd 
a Bátaabáti, na spo-
lečném jednání 
vedoucích delegací 
a organizátorů 
uzavřeli další do-
hodu o spolupráci 
a výměnách sou-
borů v roce 2014. 
Přínosem byla 
i výměna zkuše-
ností mezi českými 
vedoucími souborů. 
Bylo zde konsta-
továno, že Pionýr 
je jediné sdružení 

v republice, které v oblasti folkloru pořádá 
otevřenou soutěžní akci. FoS a NIPOS pořá-
dají pouze přehlídky pro členy FoS. 

S
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Hobby děti II disco dance: ZŠ 
T. G. Masaryka Studénka – T. G. 
Matonky, Queeens of the dance
Hobby děti I disco dance: D-Music Kroměříž – Dance Power - Mrňata
Hobby junior disco dance: TS M STYLE – Třebíč – Byl jednou jeden …
Hobby děti II společenský tanec: SVČ Holešov – spol. tance - FUNKY CHACHA
Hobby dospělí disco dance: PS Vysočina – ŘEKNI MI
Hobby junior orientální tanec: SVČ ŠIPKA Kroměříž – Aska – tanec se závoji
Hobby dospělí orientální tanec – sólo: PS Vysočina – sólo
Hobby junior hip hop: TS M STYLE – Třebíč – Boom
Hobby dospělí hip hop: TS M STYLE  – Třebíč – Mana Mana
Hobby děti II společenský tanec – sólo: MAREK SEDLÁŘ, KLÁRA NOVÁKOVÁ
Hobby junior scénický tanec: TS Positive – DDM Třebíč – Zbloudilá duše
Hobby děti II hip hop: Fresch club Brtnice – Rebelky – Keep Smile
Hobby dospělí scénický tanec: TS Positive – DDM Třebíč – Dech života
Děti II disco dance: TŠ Atlas Přerov – Parapap
Děti I disco dance: TŠ Atlas Přerov – Sweeeties
Junior disco dance: TŠ Atlas Přerov – Yelloween
Dosplělí disco dance: PS Rokycany Dance group Dior – Lets go
Děti i disco dance sólo: Natálie Černošková
Junior hip hop sólo: Natálie Frčková
Dospělí hip hop sólo: Helena Sovová
Junior disco dance sólo: Julie Vagrčková
Děti II disco dance sólo: Simona Bendová
Junior hip hop: TS Trick Hulín – Just do it
Dospělí hip hop: Beat Up Zlín – Zbylo nás pět…

TANEC
Již po uzávěrce tohoto vydání Mozaiky se 
konalo republikové fi nále taneční soutěže 
Pionýrského Sedmikvítku, uvádíme zde ale 
alespoň stručnou zprávu.
Příznivci tance se sešli v sobotu 
30. 11. ve společenské hale SVČ – TYMY 
v Holešově, kde je hostili 
pořadatelé – PS Dr. Mirko 
Očadlíka Holešov a SVČ – 
TYMY Holešov. Jen taneč-
níků samotných bylo 486! 
Soutěž byla rozdělena 
na dvě části – Hobby 
a Registrovaní. Dopolední 

„hobby“ i odpolední „registrovaná“ část byla 
zahájena a uzavřena společným nástu-
pem všech účastníků. Dopoledne přivítaly 
soutěžící i diváky děti z folklorního kroužku 
Zrníčko při SVČ – TYMY. Soutěž hobby 
moderovala Hanka Srncová – moderátorka 
rádia Zlín. Soutěž registrovaných moderoval 

Marek Šmahel – moderátor a street dance 
tanečník. Celou soutěž provázel maskot – 
pes. K vidění byla samozřejmě i doprovodná 
vystoupení: street dance – Miroslav Šekula, 
Break dance – Eduard Kotikov a Kouzelník 
Radek Šimčík, na návštěvu dorazila také 
Dětská televize Okříšky a místostarosta 

Holešova Bc. Jaroslav Chmelař.
Z mnoha vystoupení musela vybrat ta 
nejlepší porota ve složení: Michaela Veselá 
– tanečnice zumby, břišní tance, Magdalena 
Vopatřilová – taneční aerobic, Irena 
Stolařová – disco, Martin Kučera – společen-
ský tanec, Miroslav Šekula – street dance. 
Ceny úspěšným tanečníkům předávali: 
Mgr. Jarmila Vaclachová – ředitelka SVČ – 
TYMY a vedoucí PS Mirko Očadlíka Holešov, 
Mgr. Darina Zdráhalová – místopředsedkyně 
Pionýra a Bc. Jaroslav Chmelař – místosta-
rosta města Holešov. A kteří to byli? Protože 
jich bylo opravdu spousta, uvádíme u každé 
kategorie jen vítěze, kompletní výsledky 
najdete na webu sedmikvitek.pionyr.cz.

Alena Starčeková, Olga Pešková

Slavnostního zahájení v pátek na chotě-
bořském náměstí, kde byl i ohňostroj, se 
zúčastnila starostka města Chotěboř paní 
Eliška Pavlíková. Ceny souborům spolu 
s předsedou krajské organizace Pionýra 
Mgr. Jiřím Němcem předala radní Kraje 
Vysočina Dr. Marie Kružíková, starostka 
Chotěboře Eliška Pavlíková a předsedkyně 
poroty Radka Erenbergerová.
Pořadatelem akce byla Krajská organi-
zace Pionýra kraje Vysočina, podpořilo 
ji Koordinační uskupení NNO Vysočiny 
(KOUS), kraj Vysočina a město Chotěboř. 
Již podruhé byl zprostředkován přímý 
přenos soutěže na internetu. Podle našich 
zjištění přímý přenos sledovaly stovky 
rodin nejen v České republice, ale zejména 
v Maďarsku. Pro zkvalitnění soutěže bylo 
na jednání s vedoucími souborů dohod-
nuto zásadní přepracování propozic, kde 
dojde k rozšíření počtu soutěžních kate-
gorií a další úpravě průběhu soutěže. Celé 
vystoupení moderoval Petr Dajč. Programu 
se zúčastnily další čtyři taneční skupiny 
z Chotěboře.

Pořadatelé spolu s odbornou porotou 
nominují dětský soubor Okřešánek Třebíč 
na vystoupení v rámci koncertu Děti dě-
tem 2014 a na Pohár předsedy vlády ČR.

Pořadatelé

VÝSLEDKY SOUTĚŽE:
I. kategorie
1. místo – Dřeváček Jihlava
2. místo – Vysočánek Hlinsko
3. místo – Okřešánek Třebíč

Dále bez pořadí Rouchováček 
Rouchovany, Rozmarýnek Třebíč, 
Hrotovčánek Hrotovice, Kalamajka 
Havlíčkův Brod.

II. kategorie
2. místo – Líšňáček Brno
3. místo – Kalamajka Havlíčkův Brod
3. místo – Rouchováček Rouchovany

První místo nebylo porotou uděleno.

III. kategorie
1. místo – Okřešánek Třebíč

IV. kategorie
1. místo – Bátaabáti
2. místo – Bystrouška Bílovice nad Svitavou
3. místo – If ju Sziv Szeksárd
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Svátek dýní
V pátek 25. října patřil les v okolí chatek 
za Hrádkem dětem i dospělým. Sešlo se 

jich téměř sto dvacet. Atmosféru přicháze-
jícího podzimu dotvořily kostýmy i vý-
zdoba. K vidění byly oranžové dýně, úkoly 

byly zaměřené na hledání různých 
strašidýlek, tvoření pavoučků, sklá-
dání velkých puzzle, vybarvování 
obrázků, prolézání lanovou pavuči-
nou nebo nalepování podzimních 
listů na velký plakát. Středem 
dění bylo ohniště, kde si průběžně 
všichni účastníci opékali uzeniny. 
Kdo měl hudební náladu, mohl si 
vyzkoušet relaxační bubnování. 

V chatce byl prodej čarovných prstenů, 
které už některé děti znaly z  letního tá-
bora. K příjemné náladě přispělo podávání 
zákusků a čaje. Po setmění se děti vydaly 
po krátké osvětlené trase k velké kou-
zelné dýni. Tam na ně čekal sladký poklad 
z rukou pohádkových bytostí. Závěr patřil 
ohňostroji, který osvítil celé prostranství 
plné dobře naladěných účastníků.

Vlasta Vasková

Hrádek u Rokycan

Nad Kamýkem se vznesli draci
Již na 2. ročníku se v jedno říjnové od-
poledne sešly děti z Kamýku nad Vltavou 
a okolí na kopci „Trojaňáku“, aby předvedly 
své létající draky. Počasí této akci příliš 
nepřálo a ani vítr moc nefoukal, ale téměř 
čtyři desítky dětí to neodradilo. Nešlo jen 
o pouštění draků. Byl nachystán i dopro-
vodný program, a tak se děti mohly pustit 
do vyrábění kukuřičných pajduláků. Velkou 
atrakcí byla i projížďka v bugině a fronta 
se tvořila i u lanového „centra“, kde se 
mohli účastníci pokusit vyšplhat do koruny 
borovice.

Společně s PS Kamýk se akce zúčastnila 
organizace Ochrana fauny Hrachov, jejíž 
pracovnice připravily naučnou přírodo-

vědnou stezku lesem, kterou si mohl 
každý projít a odpovědět na otázky 
týkající se naší květeny, zvířeny, 
ale i první pomoci lidem i zvířatům 
v přírodě. Návštěvnice z Hrachova 
s sebou přivezly i svého odcho-
vance – kunu lesní Alfréda, který se 
stal středem pozornosti a miláčkem 
dětí.
V chladném počasí se hodil i při-
pravený horký čaj a oheň, u kterého 
se mohly děti ohřát a také s radostí 
opékat vuřty. A i když nás zkropil 
déšť, občas zafoukal i vítr, a tak se 

nakonec vzneslo nad Kamýkem i několik 
draků.

Tereza Folbrechtová, Zdeňka Recmanová

Kamýk nad Vltavou

Drakiáda ve Kdyni
Ačkoliv sobotní dopole-
dne nedávalo moc nadějí, 
že bude dostatečně silný 
vítr na pouštění draků, 
nakonec se jich přece jen 
několik desítek vzneslo. 
Nedostatek větru navíc 
slunce poctivě dohánělo 
svými paprsky a vytáhlo 
z domovů více než stovku 
lidí. Mezi draky bylo 

i několik ručně vyrobených a mnoho se 
jich dostalo do značné výšky. V průběhu 
akce si mohly děti a jejich doprovod opéct 
na ohýnku buřt nebo brambor a ochut-
nat domácí šťávu. Při odchodu dostali 
nejlepší piloti diplomy, ostatní si odnesli 
domů malou odměnu v podobě sladkostí 
a omalovánek.

Pavla Tochorová, PS Safír

Znovu na Michalovickou Putnu
28. října jsme se opět po roce sešli na zří-
cenině hradu Michalovická Putna u Mladé 
Boleslavi, kde se jako každý rok uskuteč-
nil běh do vrchu. Akce se zúčastnilo asi 
70 lidí, z toho jich 35 změřilo síly v běhu 
do asi 200 m dlouhého vrchu. Letos jsme 
přivítali i pionýrskou skupinu Výři ze Stráže 
pod Ralskem a skauty ze Štětí.

Po běhu jsme opekli špekáčky. Pak přišlo 
na řadu vystoupení skupiny historického 
šermu Mordýři. Po jejich vystoupení si děti 
mohly vyzkoušet vystřelit ze vzduchových 
nebo i airsoftových zbraní. Vítězové dostali 
nejenom diplom, ale i pohár s věcnou 
odměnou. A aby to nebylo líto těm, co 
nevyhráli, byl pro ně připraven pamětní list 
i s malou odměnou.

Kamila Podolská, 
1. PTS Táborník Mladá Boleslav

Kdyně

Mladá Boleslav

Vše nejlepší
25. 12. slaví své 50. narozeniny Dagmar Friedlová 
z 12. PS Lidice (Jihočeská KOP). Blahopřejeme!MOZAIKA PIONÝRA    2013 / 4
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Co vyprávěla Aschley
Ahoj, lidi! Já jsem Aschley (čti Ešli). Asi 
jsem v pubertě a mám čtyři nohy. A pa-
nička mě s sebou v sobotu 19. října vzala 

na výlet. A byla tam ještě 
spousta jiných dvounožců. 
Malých i velkých a skoro 
úplně plný autobus. A pak 
jsme někam šli. Říkali, 
že jdeme ze Srní ke ka-
nálu a tam se rozdě-
líme. Někdo prý poleze 
do velkého kopce a někdo 
do trochu menšího. 
Mně je to jedno! Já jsem 
poslušná a ani kopce 
mi nevadí! Když ovšem 

na první zastávce ti dvounožci sundali ze 
zad nějaké hrby a vyndali z nich voňavé 
a chutné věci, říkala panička, že nemám 
loudit. A potom přišel ten prý menší 

kopec. Ale slyšela jsem, jak tam někdo říká: 
„Hele, znáš fi lm U konce s dechem? Jako 
by to bylo o mně!“ Po odpočinku jsme si 
prohlídli zvláštní jezírka (Tříjezerní slať) 
a potom už jsme se jenom kutáleli z kopce 
dolů. Že prý na Modravu! Nakonec byli 
ještě dvounožci v muzeu (říkali tomu tak) 
plném dřeva. A potom zase přijela ta věc 
a odvezla nás domů.
Mně se celý den líbil… 
Aschley mi toho doma ve psí řeči napo-
vídala až do alelujá. Snad se mi podařilo 
zaznamenat to nejdůležitější.

Magda Dryková

Sušice

Noční Bu Bu Bu stezka
Prvního listopadu uspořádal oddíl Nezmarů 
a Power rangers noční Bu Bu Bu stezku 
pro veřejnost. První ročník byl překvapující 
a velice se vydařil. Stezka měla start v pět 
hodin u Husovy Lípy v Kopřivnici. Tam 
na nás čekaly dvě milé čarodějnice, které 
nás poslaly po trase značené pouze svíč-
kami. Hned na druhém stanovišti jsme se 
setkali s čerty a pomohli jsme jim přitopit 
v jejich velkém kotli. O kus dále u hradu se 
potulovaly dvě bílé paní, které si po cestě 

rozsypaly své hvězdičky. Nedaleko 
nich na nás již čekaly neúnavné 
mumie, s kterými jsme přenášeli 
posvátnou kouli do pyramidy. 
Po cestě jsme potkali i ducha a vl-
kodlaka. Nejlepší ovšem byli upíři, 
kteří měli světelnou disciplínu se 
svítícími tyčinkami. Na konci stezky 
nás čekala noční pradlena, která 
potřebovala vylovit zlé duchy z ryb-
níka, aby mohla v poklidu vyprat 
pro celou svou rodinku.
V cíli jsme si mohli přisednout 
k ohni a opéct si špekáček za do-
provodu kytary.
Akce byla zdařilá a naše Bu Bu Bu stezka 
přivítala 130 malých i velkých účastníků.

Miroslav Klimecký

Víkend Šedých myšek 
O víkendu 25. – 27. října se uskutečnilo 
první přespání Šedých myšek v klubovně 
ve školním roce 2013/2014. Hned po pří-
chodu do klubovny děti dostaly šifru, 
kterou úspěšně vyluštily. Po pár hrách 
jsme se vydali do Benčáku, kde po splnění 
základních horolezeckých úkonů zdolaly 
prvních 100 metrů na Sněžku. Pak se 
vydaly osvětleny svítícími náramky zpět 
do klubovny na večeři a večerní fi lm.

Další den po snídani jsme vyrazili zdolat 
zbývajících 1502 metrů na Sněžku. Všichni 
to zvládli, a tak je čekalo překvapení – ná-
vštěva kraviček v Lubině.
Po návratu do klubovny proběhla rychlá 
svačinka a Riskuj. Na večeři byly špagety 
a k nim děti dostaly čínské hůlky. Pak 
všechny čekal další fi lm.
Nedělní dopoledne jsme strávili na hřišti, 
kde si děti zahrály baseball a také si udělaly 
malý piknik.
Celou akci jsme zakončili odpoledním vý-
letem za Šostýnskými strašidly. Pro některé 
to byla první víkendová akce, ale všichni ji 
zvládli ve zdraví a v pohodě.

Anička Skýbová

Plši pořádali Deskohraní
Druhý ročník Deskohraní byl skvělý! 
Opět jsme hráli v žákovickém kulturním 
domě a sešlo se 39 hráčů, kteří soutěžili 
v kategoriích malošci, veloši a rodinky. 
Podmínkou bylo zahrát 4 z 10 her a umístit 
se co nejlépe. Vládla příjemná atmosféra, 
ale také jsme na sebe vrhali nepřátelské 
pohledy, když nás vyhodil nejlepší kamarád 
těsně před zajetím do domečku. Každý 
účastník dostal od plšího mistra kuchaře 

Venoša párek 
v rohlíku a fruko 
a po odehrání 
povinných her 
se mohl přemís-
tit do koutku 
s novými hrami. 
Všichni se vyřá-
dili a dobře se 
bavili. Příští rok 
na Deskohraní 
– AHOJ!

Běla Jiříčková

Kopřivnice

Žákovice
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Nové stanovy a změny ve vedení
Nejen to přineslo VIII. výroční zasedání Pionýra
V sobotu 23. listopadu se konalo VIII. výroční zasedání Pionýra. Jde o nejvyšší výkonný orgán, který se schází jednou za tři roky, a každá 
pionýrská skupina z celé republiky by na něj měla vyslat svého zástupce. V Domě kultury Dukla v Pardubicích se sešlo 228 delegátů.

Jedním z hlavních úkolů VIII. VZP 
bylo schválit Stanovy Pionýra, 
které jsou v souladu s novým ob-
čanským zákoníkem, který vstoupí 
v účinnost začátkem příštího roku. 
Samotnému schválení předchá-
zela diskuze nejen nad otázkou, 
zda vůbec takto závažný krok 
učinit už nyní, ale i nad délkou 
funkčního období orgánů Pionýra. 
Stanovy totiž tuto lhůtu prodlu-
žují ze tří na pět let. „Je to příliš 
dlouhá doba, během níž napří-
klad dítě absolvuje první stupeň 
základky. Lze za ni vystudovat 
vysokou školu nebo založit ro-
dinu. Nechme současné tři roky,“ 
argumentoval například Ondřej 
Machulda z Pražské organizace Pionýra. 
Na to reagoval Milan Matyáš připomínkou 
slibu daného pražskými zástupci před třemi 
lety, že se do příštího výročního zasedání 
jistě najdou kandidáti do vrcholných funkcí. 
„Nejsou znovu a teď chcete další tři roky?“ 
ptal se Milan (Jihomoravská KOP). Právník 
Pionýra a spoluautor nových stanov Michal 
Pokorný připomněl, že jde o schválení obec-
ných pravidel a stanovy samozřejmě pama-
tují i na situaci, kdy se ´funkcionáři´ změní 
rodinné poměry. Pětiletá lhůta nakonec 
těsně prošla, o chvíli později však delegáti 
budoucímu předsedovi, místopředsedům 
i výkonnému výboru funkční období 
pro tentokrát zkrátili na tři roky. Příští 
výroční zasedání se tak bude konat 
v roce 2016.
Schválením (pro bylo 155, proti 63, 
zbytek se zdržel) nových stanov, 
na nichž odborníci Pionýra spolu 
s právníky pracovali rok a půl, se Pionýr 
stal jedním z prvních sdružení, které 
na změnu zákona zareagovalo. Změny 
se dotknou především organizační 

struktury – to podstatné, rozmanitá práce 
s dětmi, zůstává samozřejmě zachováno.
Neméně důležitou částí výročního zase-
dání byla i volba předsedy Pionýra, jeho 
zástupců a dalších orgánů sdružení. Post 
v čele Pionýra obhájil Martin Bělohlávek 
z Pražské organizace Pionýra, oba dosa-
vadní místopředsedové (Libuše Nejedlá 
– Plzeňská krajská organizace Pionýra 
a Milan Matyáš – Jihomoravská KOP) už 
však nekandidovali. První místopředsedkyní 
tak byla zvolena Ivana Vejvodová (KOP 
Královéhradeckého kraje), druhou Darina 
Zdráhalová (Olomoucko-zlínská KOP). 

„V Pionýru je potřeba udělat změny, proto 
kandiduji na místopředsedkyni,“ řekla Ivana 
Vejvodová před svým zvolením.
Ještě před samotnou volbou se o slovo 
přihlásil předseda Ústecké KOP Jirka Pérák 
Perkner. Svým projevem už předem oslovil ty 
delegáty, kteří mají výhrady k osobě Martina 
Bělohlávka, jediného kandidáta na před-
sedu. „Máte k němu připomínky? A co jste 
udělali? Dali jste kandidáta dostatečně kva-
lifi kovaného, vzdělaného a obětavého, který 
se za Pionýr bude bít? S Martinem se hádám 
takřka dnes a denně, ale stojím za ním. Ten, 
kdo má jiný názor, přece není můj nepřítel,“ 
prohlásil Pérák. Ve veřejné volbě Martina 
podpořilo 136 přítomných, 45 hlasovalo 
proti.
„Pionýr by měl do budoucna mimo jiné 
vytvářet prostředí přátelské pospolitosti 
a posilovat jméno Pionýra navenek. Důležitá 

1. místopředseda Pionýra Ivana Vejvodová

Místopředseda 
Pionýra Darina Zdráhalová
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je i péče o lidi, o dobrovolníky, kteří pracují 
s dětmi,“ řekl ve svém projevu v úvodu jed-
nání předseda Martin Bělohlávek. Po svém 
opětovném zvolení a zvolení místopředsedů 
a Výkonného výboru České rady Pionýra 
k tomu pouze dodal: „Pojďme společně 
proměnit slova v činy.“
O přestávkách vzali delegáti útokem nejen 
stánek s pravými pardubickými perníky, 
ale také pionýrský jarmark (e-mošku). 
Nejrychleji zmizela péefka 2014 a pionýr-
ská pera. Kromě jiného si tu každý mohl 
osahat i materiál pro pionýrský geocaching 
a odvézt si s sebou i vybavení na založení 
pionýrské kešky.
Volba předsedů, místopředsedů, ekonoma, 
členů Výkonného výboru ČRP, Kontrolní 
komise i Rozhodčí komise byla opravdu 
dlouhá. „Dnešní jednání je opravdu 
originální. Fronta se tvoří už i na pánských 
toaletách,“ podotkl na konci tohoto bloku 
bodrý Vláďa Farský 
(Moravskoslezská 
KOP), který v tu 
chvíli řídil jednání.
Co dodat závěrem? 
Chvílemi veselé, 
chvílemi bouřlivé 
VIII. výroční zase-
dání Pionýra máme 
úspěšně za sebou. 
Děkujeme všem 
kandidátům, kterým 
není jedno, kam 
bude Pionýr nadále 
směřovat, za to, 
že nejen diskutují, 
kritizují či chválí, ale 
hlavně, že vezmou 

věci do svých rukou a zcela nad rámec svých 
povinností jdou pracovat pro „blaho všech“. 
Což si zřejmě mnozí neuvědomují. 
Nezbývá než popřát mnoho sil do další 
činnosti, neutuchajícího elánu a nadšení 
v boji s větrnými mlýny, které se jim občas 
staví do cesty..

Tisková komise VIII. VZP 

Fénix povstal z… papíru!
Že společná práce má smysl, si dokázali i delegáti při netradiční činnosti. Během jednání totiž vzniklo origami ve tvaru Fénixe poskládané z té-
měř pětistovky dílů, na jehož stavbu přispěl každý delegát. „Třebaže máme někdy na věc různý názor, pořád jsme jeden velký tým a společně 
toho dokážeme víc než jako jednotlivci. A na to bychom neměli zapomínat,“ připomíná Mirka Tolarová z Plzeňské KOP, členka Výkonného 
výboru ČRP.

Tisková komise VIII. VZP
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Výkonný výbor České rady Pionýra (VV ČRP)
Základní popis: Výkonný orgán České rady Pionýra, má nejméně 7 členů, každý 
odpovídá za dílčí úsek činnosti.
Náplň práce: Uskutečňuje usnesení VZP a ČRP, řídí činnost Pionýra mezi jednáními ČRP, 
schvaluje návrh POZ akcí Pionýra, včetně jejich rozpočtu; rozhoduje o zřízení či zrušení 
oddílů a volnočasových klubů stojících mimo pobočné spolky; jmenuje a odvolává 
jmenované funkcionáře spolku; rozhoduje o udělení souhlasu k nestandardnímu 
nakládání s majetkem pobočného spolku; rozhoduje o zrušení nebo novém zřízení 
Ústředí Pionýra.
Defi nice: Stanovy Pionýra – čl. VI.E.1.f)
Na VIII. VZP byli (kromě předsedy, místopředsedů a ekonoma Pionýra) zvoleni tito 
členové VV ČRP: Zuzana Daňhelková, Mgr. Marie Houdková, Bc. Jakub Hrdlička, 
Mgr. Ludmila Kočí, Ivana Mochurová, Dušan Pěchota, Bc. Kateřina Součková, 
Mgr. Miroslava Tolarová.

Česká rada Pionýra (ČRP) 
Základní popis: Řídí Pionýr mezi výročními zasedáními, jedná zpravidla dvakrát ročně, tvoří ji delegáti 
pobočných spolků (jeden za každých započatých 6% členské základny Pionýra registrovaných KOP 
a pobočnými spolky v její působnosti).
Náplň práce: Pokud zanikl výkon funkce předsedy Pionýra, potvrzuje do této funkce 1. místopředsedu 
Pionýra, potvrzuje kooptaci členů VV ČRP, KKP a RKP. Rozhoduje o jednacích řádech orgánů 
celorepublikové úrovně, vnitřních směrnicích spolku, rozpočtu a závažných ekonomických otázkách, 
změnách stanov spolku, jejichž uskutečnění si vyžaduje změna právní úpravy nebo rozhodnutí orgánu 
veřejné moci, uděluje a odnímá vyznamenání, zřizuje pracovní orgány – sekce, svolává tematicky 
zaměřené konference a schvaluje jejich závěry, může rozhodnout o svolání Výročního zasedání 
Pionýra atd. 
Defi nice: Stanovy Pionýra – čl. VI.E.1.b); Jednací řád ČRP

Výroční zasedání Pionýra (VZP)
Základní popis: Je nejvyšším orgánem Pionýra, koná se nejméně jednou za 5 let, účastní se ho 
delegáti všech pobočných spolků.
Náplň práce: Rozhoduje o změnách Stanov Pionýra a Programu Pionýra, hodnotí a plánuje 
činnost spolku, volí a odvolává předsedu a místopředsedy Pionýra, ekonoma Pionýra a další členy 
VV ČRP, předsedu, místopředsedu a členy Kontrolní komise Pionýra a Rozhodčí komise Pionýra, 
schvaluje a mění Řád pro přípravu a jednání VZ Pionýra.
Defi nice: Stanovy Pionýra – čl. VI.E.1.a); Řád pro přípravu a jednání VZP

V příštích vydáních Mozaiky se blíže seznámíme 
s dalšími orgány, o kterých hovoří naše nové stanovy.
Na úrovni krajských organizací Pionýra jimi jsou:
• krajská rada Pionýra (KRP), 
• výkonný výbor krajské rady Pionýra (VV KRP),
• předseda KOP, 
• hospodář – ekonom KOP, 
• kontrolní komise KOP,
• rada oddílů při KOP, 
• krajské shromáždění delegátů.

 
V pionýrských skupinách jsou to:
• rada pionýrské skupiny, 
• vedení pionýrské skupiny,
• vedoucí pionýrské skupiny,
• hospodář pionýrské skupiny,
• revizor pionýrské skupiny.

 
Nově stanovy také popisují oddílové rady, i o nich si v dalších číslech povíme více.

Orgány Pionýra po VIII. výročním zasedání 
Na této straně je pouze zhuštěný přehled informací, aby byly hezky na jednom mís
ale znáte to přísloví o opakování… V dalších číslech budeme v podobném duchu p
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Rozhodčí komise Pionýra (RKP)
Základní popis: Rozhoduje vnitřní spory a podává výklady Stanov Pionýra a vnitřních předpisů spolku, má 
nejméně tři členy (vždy lichý počet).
Náplň práce: Přijímá rozhodnutí k doručeným podáním např. ve věci sporu mezi členem a spolkem o placení 
členských příspěvků, rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku, rozhodnutí o okamžiku vzniku či zániku funkce, 
existence pobočného spolku, odvolání proti rozhodnutím orgánů atd. Dále podává výklady všech vnitřních 
předpisů Pionýra. 
Defi nice: Stanovy Pionýra – čl. VI.E.1.a)
Na VIII. VZP byla zvolena RKP v tomto složení: předseda – JUDr. Martin Dobčák, Místopředseda – 
Bc. Petr Sádovský, členové – Ing. Lee Louda, Mgr. Jan Škampa, Mgr. Jakub Kořínek.

Kontrolní komise Pionýra (KKP)
Základní popis: Zajišťuje kontrolní činnost ve spolku Pionýr, má nejméně 3 členy.
Náplň práce: Provádí kontroly Pionýra a jeho pobočných spolků, metodicky řídí kontrolní komise KOP, 
pro zajištění své kontrolní činnosti může pověřit dílčími úkony kontrolní komise KOP, ověřuje správnost 
volby delegátů do České rady Pionýra.
Defi nice: Stanovy Pionýra – čl. VI.E.1.g)
Na VIII. VZP byla zvolena KKP v tomto složení: předseda – Marcela Hrdličková, místopředseda – 
Karel Weil, členové – Jindřich Červenka, Daniela Janáčková, Václav Johánek, Ing. Miroslav Maršálek, 
Libuše Nejedlá, Luboš Šmolík.

Ekonom Pionýra
Základní popis: Spravuje fi nanční záležitosti Pionýra.
Náplň práce: Je členem VV ČRP, připravuje podklady pro ostatní orgány (např. návrh rozpočtu 
Pionýra), dohlíží na čerpání rozpočtu Pionýra, jedná s orgány státu ve věci čerpání dotací pro 
Pionýr atd.
Defi nice: Stanovy Pionýra – čl. VI.E.1.e)
Na VIII. VZP byla ekonomem Pionýra zvolena Ing. Kateřina Brejchová.

Místopředsedové Pionýra
Základní popis: Jsou dva – prvý a druhý dle získaných hlasů.
Náplň práce: Jsou členy VV ČRP, na prvního z nich přechází při zániku výkonu funkce předsedy jeho práva 
a povinnosti, jeden z místopředsedů je pověřen řízením úseku výchovné činnosti Pionýra.
Defi nice: Stanovy Pionýra – čl. VI.E.1.d)
Na VIII. VZP byly zvoleny Ivana Vejvodová (1. místopředseda Pionýra) a Mgr. Darina Zdráhalová 
(místopředseda Pionýra).

Předseda Pionýra 
Základní popis: Statutární orgán Pionýra, je oprávněn za něj jednat ve všech záležitostech.
Náplň práce: Je členem VV ČRP, obstarává chod běžných záležitostí Pionýra, řídí činnost 
Ústředí Pionýra a odpovídá za ni, svolává jednání České rady Pionýra a Výroční zasedání 
Pionýra. 
Defi nice: Stanovy Pionýra – čl. VI.E.1.c)
Na VIII. VZP byl předsedou Pionýra zvolen Mgr. Martin Bělohlávek.

Pionýra
stě. Velká část z nich platila už před schválením nových stanov, 
pokračovat s orgány na úrovni KOP a základních článků.



Vyznamenání, 
ocenění, 
zkrátka podě-
kování za práci
Zapomenout nesmíme ani na ocenění 
a vyznamenání, těch bylo rozdáno víc než 
dost. Nejvyšší pionýrské ocenění – křiš-
ťálovou vlaštovku – si převzala Miroslava 
Horňáková z PS Dlouhá Loučka, kterou 
navrhli zástupci Olomoucko-zlínské KOP. 
Totéž ocenění si převzal i bývalý předseda 
Pionýra Petr Halada ze Středočeské KOP – 
on jej ale na rozdíl od p. Horňákové dostal 
už v roce 2012, jen zatím nebyla vhodná 
příležitost k předání.
Speciální Řád zlaté káry si odnesli zástupci 
Moravskoslezské KOP (Josef Matoušek, 
Martin Veselý, Martin Palička, Renata 
Chrástková, Jan Matoušek, Miroslav 
Chlubna, Petr Luzar). A za co? Přece za to, 
jak dokázali po problémech, s nimiž se 
tato KOP potýkala, krajský vozík vytáhnout 
zpět na cestu dobrým směrem. Speciální 
sadu zahradnických potřeb převzali od zá-
stupců vedení Pionýra ti, kteří v posled-
ních letech opečovávají 
Pionýrský Sedmikvítek 
(Radek Zázvůrek, Jiří 
Němec, Antonín Unger, 
Jarmila Vaclachová, 
Michal Rejzek, Anna 
Hrabětová). Předána 
byla i cena Zdeňku 
Malému z Jihočeské 
KOP za první založenou 
pionýrskou kešku nebo 
Daniele Janáčkové (KOP 
Královéhradeckého 
kraje) za založení 
osmého ideálu Pionýra 
– pintlich. Asi není 
náhoda, že se právě 
tato dáma stala členkou 
Kontrolní komise 
Pionýra. Za dlouhole-
tou práci na úpravách 
Statutu (Stanov) Pionýra 
byl oceněn Milan 
Matyáš (Jihomoravské 
KOP), zvláštní ocenění 
za roky práce s dětmi 
získal František Zemene 
(Jihočeská KOP) a druhé 
nejvyšší pionýrské 
vyznamenání – Lipový 
list stříbrný – si odnesli 
Jaroslava Rothanzlová 
(Pardubická KOP) 
a Pavel Hubert (Plzeňská 
KOP).

Tisková komise 
VIII. VZP
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Nový občanský zákoník dětem: 
Legislativní Vánoce (?)
V  tomto pokračování našeho seriálu se budeme věnovat novinkám, které přináší nový občanský zákoník v oblasti rodinného práva, 
ve vztahu k dětem – tedy našim svěřencům. O udělení svéprávnosti před dosažením věku 18 let a možných důsledcích jsme si povídali 
v říjnové Mozaice, dnes se budeme zabývat postavením dítěte v rodině. Přesahy se totiž mohou v naší práci projevit i například změnou 
v chování dítěte nebo tím, že se na nás dítě obrátí se žádostí o radu. K tomu, abychom situaci porozuměli, je třeba, abychom znali „man-
tinely“, ve který se dítě pohybuje, tedy právní úpravu. 

Novinkou je výslovně zaručené právo dítěte 
vyjádřit stanovisko k soudnímu rozhodnutí, 
které se jej bezprostředně týká a bude dopa-
dat na jeho způsob života. Soudce povinně 
poskytne dítěti potřebné informace, aby si 
mohlo vytvořit vlastní názor. Pokud však 
není schopno informace náležitě přijmout, 
případně vytvořit si vlastní názor či jej sdělit 
(zpravidla na základě odborného posudku), 
soud informuje a vyslechne toho, kdo je 
schopen zájmy dítěte ochránit, s tím, že 
se musí jednat o osobu, jejíž zájmy nejsou 
v rozporu se zájmy dítěte. Názoru dítěte 
věnuje soud patřičnou pozornost. Takové si-
tuace zpravidla nastanou v souvislosti s roz-
vodem a řešením otázky, jak bude upravena 
výchova a výživa dítěte, pokud se rodiče ne-
budou schopní dohodnout. Osobně doufám, 
že takových situací bude co nejméně, neboť 
byť podáno s maximální ohleduplností, se to 
duše dítěte vždy dotkne. 
Zcela zásadní novinkou je právo dítěte 
na styk s osobami, které nejsou jeho nejbliž-
šími příbuznými. Pokud má dítě dlouhodobý 
citový vztah k osobám příbuzným nebo 
společensky blízkým, mají pak ty právo 
se s dítětem stýkat – sem patří například 
i členství v pionýrském oddíle, kde dítě na-
lezne řadu přátel na celý život. Bylo by tedy 
nemravné jej násilně z takového kolektivu, 
pro neshodu rodičů, vytrhnout.

Adopce
V případě adopcí je stanovena věková 
hranice – pokud je osvojovanému dítěti 
alespoň dvanácti let, je třeba vždy jeho 
osobního souhlasu. Výjimkou je situace, 
kdy je nepochybné, že by takový postup byl 
v zásadním rozporu se zájmy dítěte, nebo 

že dítě není schopno posoudit důsledky 
souhlasu. Současně je v zákoně vyjádřen 
nárok dítěte na informace: tomu je osvojitel 
fakt „adopce“ povinen oznámit nejpozději 
do zahájení školní docházky; současně s tím 
však vznikne možnost požádat soud o uta-
jení osvojení a jeho okolností před původní 
rodinou dítěte. 
Zcela novou kapitolou je osvojení zletilého, 
které je důležité zejména kvůli dědictví. 
O osvojení bude na návrh potenciálního 
osvojitele (ke kterému se připojí osvojenec) 
rozhodovat soud. Zletilého je možné osvojit: 
pokud jeho přirozený sourozenec už byl 
osvojen tím samým osvojitelem nebo pokud 
v době podání návrhu na osvojení byl osvo-
jovaný ještě nezletilý a v případě, že osvoji-
tel pečoval o osvojovaného jako o vlastního 
už v době jeho nezletilosti, eventuálně když 
osvojitel chce osvojit dítě svého manžela.

Novinky v náhradní péči:
• Není-li tu žádný z rodičů, který má a vůči 

svému dítěti vykonává rodičovskou 
odpovědnost v plném rozsahu, soud 
jmenuje dítěti poručníka (lze jmenovat 
i dvě osoby; budou jimi zpravidla man-
želé). Poručník má vůči dítěti zásadně 
všechny povinnosti a práva jako rodič, 
ale nemá k dítěti vyživovací povinnost. 
Ve zvláštních případech může poruč-
ník navrhnout, aby soud jmenoval pro 
správu jmění dítěte opatrovníka. Ten 
postupuje při výkonu své funkce s péčí 
řádného hospodáře a nesmí podstupo-
vat nepřiměřená rizika. Opatrovník pro 
správu jmění odpovídá za řádné plnění 
své funkce soudu a podléhá jeho stálému 
dozoru.

• Nemůže-li o dítě osobně pečovat 
žádný z rodičů ani poručník, může soud 
svěřit dítě do osobní péče pěstounovi či 
pěstounům – manželům (a to i dočasně 
– například vážná a dlouhodobá nemoc 
rodiče), tato péče má přednost před 
ústavní výchovou. Rodiče mají vůči dítěti 
i nadále povinnosti a práva vyplývající 
z rodičovské odpovědnosti a vyživovací 
povinnost, s výjimkou toho, co zákon 
přenáší na pěstouna. 

• Pokud dříve učiněná opatření nevedla 
k nápravě a je-li výchova dítěte nebo 
jeho tělesný, rozumový či duševní stav, 
anebo jeho řádný vývoj vážně ohrožen či 
narušen do té míry, že je to v rozporu se 
zájmem dítěte, event. pro vážné důvody, 
pro které rodiče dítěte nemohou jeho 
výchovu zabezpečit, může soud jako 

nezbytné opatření také nařídit ústavní 
výchovu. Ústavní výchovu lze nařídit 
nejdéle na dobu tří let, lze ji i opakovaně 
prodloužit, vždy však nejdéle na dobu 
tří let. Současně však nejméně jednou 
za šest měsíců soud přezkoumává, zda 
pro ni trvají důvody či zda není možné 
zajistit dítěti náhradní rodinnou péči. 
Z důležitých důvodů může soud ústavní 
výchovu prodloužit až o jeden rok po do-
sažení zletilosti.

• Zachován zůstal tzv. kolizní opatrovník 
– ten se ustanoví většinou, hrozí-li střet 
zájmů dítěte a zákonného zástupce. 
V praxi je to nejčastěji v okamžiku roz-
vodu rodičů a vypořádání jejich majetku 
darováním nemovitosti dětem – rodič 
by totiž vystupoval jak na straně dárce, 
tak na straně obdarované. Na vysvět-
lenou: ten opatrovník se zákonem 
vyžaduje, jeho ustanovení neznamená, 
že by tu konfl ikt byl, ale opatrovníkem 
se předchází pozdějšímu zpochybňování 
právních kroků.

Tři zajímavosti na závěr:
 § Stávající právní úprava nedovoluje 

nastoupit nezletilým do práce dříve, 
než bude ukončena povinná školní 
docházka. Smlouvu ale taková osoba 
starší 15 let uzavřít může a rozhodující 
je den nástupu do práce. Nová právní 
úprava uzavření pracovní smlouvy před 
dokončením povinné školní docházky 
neumožňuje vůbec. 

 § Nezletilým nová právní úprava umožní 
vykonávat samostatnou výdělečnou 
činnost, pokud k tomu udělí souhlas 
zákonní zástupci a jejich rozhodnutí 
posvětí soud.

 § A zcela na okraj: Podle dosavadní 
právní úpravy může manžel matky, 
do půl roku ode dne, kdy mu vznik-
nou důvodné pochybnosti o tom, 
že je otcem dítěte, nejpozději však 
do tří let od narození dítěte, u soudu 
otcovství popřít – děje se to zvláštní 
žalobou, po které následuje soudní 
řízení se znaleckým posudkem z oblasti 
zdravotnictví-genetiky. Nová úprava 
stanoví shodnou lhůtu do půl roku ode 
dne, kdy vznikly pochybnosti o otcov-
ství, avšak až do šesti let od narození 
dítěte. Výjimečně pak bude možné 
popřít otcovství i potom, co lhůty pro 
popření otcovství uplynuly. 

Michal Pokorný 
advokát, právní zástupce Pionýra

I Michal Pokorný byl kdysi dítě...
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Lektoři pod mikroskopem
Lektorování jako náročnější stupeň 
komunikace
Dnes se spolu podíváme do oblasti komunikace. Je pro lektory velmi 
důležitá a měli by ji mít vždy pod kontrolou, stále se v ní zdokona-
lovat, nezakrnět, růst. Na dalších řádcích se přesvědčíte, že ne-
stačí jen bohatá slovní zásoba, ale v komunikaci hrají nemalou 
roli i jiná kritéria. 

Zásady dobré komunikace a první 
kontakt
Při navazování kontaktu s druhým člověkem, 
se kterým chceme něco vyřešit, něčeho 
s ním dosáhnout, přistupujeme jako určitá 
osobnost. Tuto osobnost nám určí tři zá-
sadní body: 
• povaha člověka (základní – fl egmatik, 

sangvinik, melancholik, cholerik);
• sociální role; 
• schopnost ovládat a usměrňovat své 

chování.
Sami z vlastní zkušenosti víte, jak důležitou 
roli hraje povaha člověka. Podle druhů 
temperamentu jsem uvedla základní, ale 
mohli bychom také uvažovat o realistovi, 
optimistovi, pesimistovi a mnoha jiných 
typech povah. Sociální role je také neméně 
důležitá, neboť jinak se komunikuje se 
spolupracovníkem, jiná komunikace bude 
probíhat při lektorování, s kamarády, 
jinak se bude komunikovat s nadřízeným. 
Ovládat a usměrňovat své chování bývá 
někdy velmi obtížné. Je to však jedna 
z hlavních dovedností sociálního rozvoje, 
takzvaná seberegulace, neboli schopnost 
vědomě ovládat své emoce, své chování. 
V této souvislosti mě napadl úryvek ze 
Spejbla a Hurvínka. Spejbl: „Hurvajs, musíš 
si umět poručit.“ Hurvínek: „Což o to, já 
si poručím, jenže se neposlechnu.“ Pokud 
chceme zlepšovat svoji seberegulaci, pak je 
dobré učit se novým návykům a překoná-
vat ty staré. Není to rozhodně jednoduchá 
cesta, ale co je jednoduché? Lektor musí 
umět na sobě pracovat, to zdůrazňuji 
v každém povídání, které věnuji lektorům 
a jejich dovednostem.
Vzhledem k odlišnosti lidí je zřejmé a na-
prosto přirozené, že k totožným cílům nebu-
dou všichni přistupovat stejně, ale bude to 
odpovídat jejich povaze, sociální roli, stupni 
seberegulace. Proto je nutné mít na zřeteli, 
že je nutné jednat s přiměřenou strohostí, 
přijatelným humorem, umírněnou věcností 
a s účelnou formálností.
Podstatnou roli při komunikaci sehrává 
mimoslovní komunikace. Co do ní patří? 
Svalové napětí, rytmus řeči, vzájemná vzdá-
lenost, doteky, postoj, pozice těla, gestiku-
lace, pohledy do očí, práce s hlasem nebo 
osobní upravenost. V této souvislosti musím 
upozornit na nepodlehnutí HALÓ EFEKTU. 
Jde o globální chybu v posuzování lidí, když 
jsou posuzováni podle celkového dojmu, 

kterým na nás určitá osoba zapůsobila – ať 
už v kladném, nebo záporném. 
Pokud je například první celkový dojem 
o člověku příznivý, později se celé jeho cho-
vání a jednání hodnotí kladně. V případně 
záporného dojmu se na jednání člověka dívá 
prioritně záporně. Celkový dojem je podle 
tohoto modelu tvořen z 55 % vzhledem. 

Image lektora 
Jaký dojem vyvolává daná osoba (v našem 
případě lektor) u jiných především svým 
vzhledem a vystupováním a jakou představu 
si o něm vytvoříme – tomu říkáme image 
lektora.
Na image člověka (lektora) působí celá řada 
faktorů. Vyjmenuji jen některé – kvalita 
hlasu, komunikační dovednosti, prezento-
vání se, společenské dovednosti, pohled 
z očí do očí, potřásání rukou, držení těla, 
fyzická zdatnost, upravenost, oblékání, 
společenské chování…

Kdybych tu měla všechny možné faktory 
ovlivňující image lektora vyjmenovat 
a ke všem se vyjadřovat, pak by to bylo 
na několik pokračování. To ale není úkolem 
tohoto dílu povídání o lektorech. Jeho cílem 
je, abychom si výše naznačené skutečnosti 
uvědomili a dokázali na nich pracovat, a to 
jak ve smyslu změn a vylepšování, tak jejich 
využívání. Všichni bychom se měli snažit 
mít takový image, který nás pro ostatní 
ukazuje v co nejlepším světle, protože tím 
znásobíme obsah sdělení, která jako lektoři 
předáváme – a je lhostejno, jestli na malém 
skupinovém kurzu nebo na školení s účast-
níky ze všech koutů republiky. Ruku v ruce 
přichází i pocit uznání, který nám dodává 
odvahu a důvěru být sebou samým a po-
máhá nám tak nejen při lektorování.
Pro lepší orientaci připojuji diagram, který se 
využívá v literatuře.
  Lída Kočí

garant Ústředního pionýrského 
vzdělávacího centra

komunikační 
dovednosti + hlas

postoj + 
držení těla + 

fyzická zdatnost

vnitřní
vyzařování

upravenost

oblékání a výběr 
barev
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Pohořský výhled
Lokalita: vesnička Pohoří, Plzeňsky kraj

Představení
Jak už název napovídá, je vesnice Pohoří 
značně vysoko. Opravdu stojí za námahu 
tuto vesničku, kde je evidováno pouze 
26 adres a trvale žije 42 obyvatel, navštívit. 
Hned kousek od značky obce je nádherný 
výhled na Šumavu, nacházejí se tu nové 
informační tabule vybudované díky 
Stehlíkově stezce. Také zde naleznete 
roubenou chalupu U Primasů, kde 
přespal v roce 1865 zakladatel českého 
moderního divadla Josef Kajetán Tyl.  
Odtud se, již velmi nemocný, vydal 
na svoji poslední cestu do Plzně.
Dále doporučuji navštívit nedalekou 
skálu Velký kámen, kde můžete odlovit 
kešku. 
Určitě by nikdo neměl vynechat 
muzeum zakladatele elektrotechniky 
v Čechách Františka Křižíka v Plánici. 
V nedalekém Nepomuku, městě Černých 
baronů, kde je sídlo pionýrské skupiny, pod 
kterou spadáme, najdete muzeum a můžete 
si odlovit další kešky.

Bližší informace o stezce
http://www.myslivsko.wz.cz/

Bližší informace o zdejším okolí
http://www.planice.cz/
http://www.nepomuk.cz/cs
http://nepomuk.pionyr.cz/     

Ubytování: Naše Pionýrská skupina 
Nepomuk nabízí ubytování ve své klu-
bovně, nebo fotbalisté provozují ubytovnu 
v Nepomuku i Neurazech. Ceny jsou doho-
dou a nízké.

Doprava: Pohoří – z Nepomuku nebo Klatov 
autobusem do Plánice, Lovčice a odtud 
pěšky. Nepomuk – vlakem a autobusem.

GPS souřadnice:
N 49° 25.231 
E 013° 31.679 

Geocaching:

Pohorsky vyhled – GC4K67X
Nacházíte se v předhůří Šumavy a při 
hledání keše se pohybujete u komunikace, 
tak buďte opatrní. Keš je celoroční, dobře 
přístupná a zábavná: „Informacni tabule uz 
mne nebavila. Sel jsem tedy 3 dny, ty vsak 
cca 5 kroku. A najednou velka rana, pro mne 
velka skala. Pro tebe vsak ne.“ 

Velký kámen – GC1TYFV
Keš vás přivede do prostoru přírodní 
památky Velký kámen v chráněném 
území stejného jména. To se rozkládá 
na západně orientovaném svahu poblíž 
obce Blížanovy na Plánicku, v lesích 
zvaných Kakov. Statut přírodní památky 
má cíl ochránit zbytky přirozených bučin 
na rozloze něco málo přes 1 ha. Jedná 
se o členitý skalní útvar, dlouhý asi 

60 m, s šířkou kolem 30 m. Keška je ukryta 
na Velkém kameni a jejím vedlejším úkolem 
je znovu vytvořit rytířský poklad. Vezměte si 
proto na výpravu za ní s sebou nejlépe ně-
jaký leštěný kamínek, ale můžete i umělou 
perlu, prstýnek, cizokrajnou minci, zkrátka 
něco, co by mohlo být součástí takového 
pokladu. Rytíři ještě neznali plastové hračky 
z Kinder vajíček.

Pionýrské kešky: v okolí zatím nejsou. 
Pionýrské skupiny v okolí: PS Nepomuk – 
www.nepomuk.pionyr.cz
Náměty na výlety: Jak už zazněly v úvodu, 
nebo popojet dál na ŠUMAVU.

Marie Svejkovská,
PS Nepomuk, oddíl Babeta Neurazy

Kostel sv. Bartoloměje – Praha 14
Chtěla bych všechny sběratele kešek při 
jejich návštěvě Prahy pozvat k nám na Prahu 
14, a to zejména do Kyjí. Stojí zde román-
ský opevněný kostel sv. Bartoloměje, jeden 
z nejstarších ve střední Evropě. Kostel je 
otevřen při bohoslužbách nebo při jiných 
akcích Prahy 14. Prohlídka kostela stojí za to 
a lze ji předem domluvit s farářem.
Až do roku 2004 měl náš oddíl Orion kou-
sek od kostela svoji klubovnu. Potom 
musela ustoupit nové bytové výstavbě 
a oddíl se přestěhoval na Černý Most. 
Kolem kostela a dál vede i okolo pří-
rodní rezervace Pískovna, přírodního 
parku Čihadla a přes další zajímavá 
místa Prahy 14.

Doprava: Z centra se do Kyjí do-
stanete rychle a pohodlně vlakem 
z Masarykova nádraží, projdete 
podchodem a ulicí dojdete přímo 
ke kostelu. 
Kdo by tu chtěl trávit delší čas, může 
se vydat po naučné stezce Prahy 14, 

která prochází kolem kostela a dál vede 
i okolo přírodní rezervace Pískovna, přes 
přírodní park Čihadla a další zajímavá místa 
Prahy 14.

Geocaching: V okolí najdete kromě naší 
pionýrské kešky i další zajímavé keše. Pokud 
máte čas, můžete vyzkoušet třeba multinu 
Kyjsky rybnik (GC1B2NP), mysterku Nasi 

pevci (GC2JPN6). Pro ty, kterým nevadí, 
když se namočí, je tu Jezirko na ostrove 
(GC2KJ61).

Souřadnice pionýrské kešky:
N 50° 05.864,
E 014° 32.867
 Tak šťastný lov.

Jana Jandová, oddíl Orion Praha
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Sněhuláčci
Zima se pomalu, ale jistě blíží a s námi si můžete vyrobit veselého sněhuláka a připravit se na zimní sezónu. 

Materiál: chlupatý drátek (čistítko 
na dýmky), šiška, polystyrenová kulička 
na hlavu, chlupaté kuličky na nos, pohyblivé 
oči, fi lc, kousky látek, špejle.
Pomůcky: nůžky, barvy, štětec, tavná pistole, 
fi xy…

Postup
1) Šišku nabarvíme temperami, nebo mů-

žeme nechat přírodní. 
2) Z polystyrenové kuličky vytvoříme hlavu 

pomocí pohyblivých očí, fi xů, kousků 
látek…

3) Hlavičku přilepíme k šišce a chlupatým 
drátkem dotvoříme sněhulákovi ruce. 

4) Z fi lcu vystřihneme sněhulákovi lyže či 
snowboard. K lyžím patří i hůlky, které 
doděláme ze špejlí. 

Za Pionýr Kopřivnice Kamila Šumšalová
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Hry nejen pro děti 
Osmá planeta 
Zvířata (ML P5)
Na světě existují druhy zvířat, která jsou 
na seznamu ohrožených druhů, tj. jsou evi-
dována v Červené knize ohrožených druhů 
zvířat. Záchranou těchto druhů se zabývá 
několik organizací na světě a tato úloha je 
považována za jedno z nejdůležitějších po-
slání zoologických zahrad. Další informace 
z této oblasti najdete např. na www.lenulen.
estranky.cz/clanky/ze-sveta-ohrozenych-
-zvirat.html.

K realizaci samotné aktivity budete 
potřebovat:
Karty se zvířaty – ohrožené druhy (příloha 

P5A, P5B a P5C ke stažení).

Jak na to
Aktivita se skládá ze dvou částí. 
V první části si účastníci rozdělí 
obrázky zvířat a zjistí o nich co 
nejvíce informací (do jaké skupiny 
zvířat patří, kde žijí, čím se živí, 
zajímavosti z jejich života, zejména 
stupeň ohrožení, příp. jak je prová-
děna jejich ochrana). Tyto informace 
mohou získávat různým způsobem 
(internet, setkání s odborníkem, 
návštěva ZOO). Aby bylo zjištěno 
pokud možno co nejvíce informací, 
dejte stejné zvíře minimálně dvěma účastní-
kům, aby si mohli informace navzájem do-
plnit. Aby byla aktivita zajímavější, zahrajte 
si o zvířata, k nimž budou účastníci zjišťovat 
informace, hru (viz níže).
Rozdělíme hrající na družstva A a B. Všichni 
se postaví do kruhu tak, že se prostřídají 
(A, B, A, B…). Uprostřed kruhu je hromádka 
karet s ohroženými druhy zvířat na světě, 
s obrázky otočenými dolů; počet karet by 
měl odpovídat počtu hráčů tak, aby každý 
mohl získat alespoň dvě různá zvířata. Jeden 
z hráčů se postaví dovnitř kruhu a začne 
uvnitř obcházet kruh dokola – neměl by to 
dělat moc dlouho (lze se předem dohodnout 

na maximálním 
počtu obchůzek kruhu), až se najednou 
postaví mezi dva hráče. Tito okamžitě 
vyběhnou každý na svou stranu vně kruhu, 
musí jej celý oběhnout až k hráči, který se 
mezi ně postavil, a pod jeho rozkročenýma 
nohama musí prolézt jako první do kruhu. 
Pak si může z hromádky uprostřed kruhu 
vybrat zvíře, o kterém bude chtít informace 
zjišťovat. Tento hráč pak následně „vybírá“ 
další obíhající dvojici. Hráč, který prohrál, 
se zařadí do kruhu tam, kde původně stál. 
Takto se hra stále opakuje, až dojdou karty 
se zvířaty. Pokud se stane, že někdo z hráčů 
nebude mít žádnou kartu nebo jen jednu 
kartu, dají mu hráči, kteří mají karet více, 
nějakou ze svých.

Jdete do toho? 
Úrovně vyzkoušení nových výchovných programů
Zapojení do užívání nových programů má 
čtyři roviny zapojení, které jsou odlišeny:
rozsahem dodaného vybavení;
mírou vzájemné komunikace.

Trochu to zkouknem
Volné stažení materiálu z webových stránek 
– se nabízí přirozeně, protože programy jsou 
volně dostupné, k širokému využití.
Přicházíme tomu na chuť
Zaslání metodiky pro vedoucí (v knižní po-
době) a domluva na základní zpětné vazbě: 
1x shrnutí dojmů, zkušeností, pocitů z práce 
s náměty (jedna až dvě strany vypravování).
Komunikace: 
1x za tři měsíce krátké sdělení o „fungování“ 
(stačí e-mail: zvládli jsme … metodických 
listů, dětem se nejvíc líbilo…, nebavilo je…, 
vedoucí ocenili…, měli jsme potíže s…);
vždy k 20. 12. toho roku předat „Shrnutí…“

Začínáme v tom lítat
Možné vybavení oddílu kompletem: 
metodika + plakát + samolepky a pracovní 
listy (dle počtu dětí). Zde s konkrétnější 
zpětnou vazbou: 1x shrnutí dojmů, zkuše-
ností, pocitů z práce s náměty (viz výše) + 

fotodokumentaci a 2x návrh nového meto-
dického listu z oddílových zkušeností.
Komunikace: 
1x za tři měsíce krátké sdělení 
o „fungování“;
vždy k 20. 12. toho roku předat „Shrnutí…“

Jedem v tom naplno
Zaslání popsaného kompletu + doplňko-
vého vybavení pro činnost s dětmi (mate-
riál = vybavení pro činnost), což s sebou 
nese („pravidelnou“) spolupráci: 1x shrnutí 
dojmů, zkuše-

ností, pocitů z práce s náměty (viz výše) + 
fotodokumentaci, 2x návrh nového meto-
dického listu z oddílových zkušeností a 1x 
příklad dobré praxe.
Komunikace: 
1x za tři měsíce krátké sdělení 
o „fungování“;
vždy k 20. 12. toho roku předat „Shrnutí…“
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Mezinárodní výměny pro rok 2014
V roce 2014 se pionýrům opět otvírá několik možnosti navštívit zahraniční přátele. Vedle výměny zkušeností a zábavy mají akce vzdě-
lávací rozměr, navíc s netradičními tématy i metodami. A pozor – nechybí ani možnost výjezdu na mezinárodní tábor! Takže tady jsou:

Dětství v akci pro sociální změnu 
(Childhood in Action for Social 
Change)
16. – 25. 4. 2014, Barcelona
Kurz na téma lidských práv a dětské partici-
pace pořádá členská organizace IFM-SEI ze 
Španělska – Espalc Catalans. Jeho hlavním 
lákadlem je speciální technika učení – tzv. 
divadlo utlačovaných (theatre of the oppre-
ssed). Spočívá v propojení diváků s „herci“ 

– na jevišti se totiž odvíjí 
určitá situace a diváci 
pak nastupují místo jed-
notlivých aktérů, zkou-
šejí jiné způsoby chování 
a řešení problémů, čímž 
se společně dobírají 
k analýze příčin těchto 
nesnází. Pro všechny 
vedoucí dětských a mlá-
dežnických skupin je to 
příležitost porozumět 
principům lidských 
práv a tomu, jak spolu 
s dětskou participací při-
spívají ke společenským 
změnám.

Sociální média a inkluze 
(Social Media and Inclusion)
30. 4. – 4. 5. 2014, Vídeň
Možná už někomu z vás při slovech „so-
ciální“ a „inkluze“ vstávají vlasy na hlavě 
– hovoří se teď o nich často. Nicméně každý 
vedoucí jistě dobře ví, jak důležitá jsou to 
témata pro práci s dětmi. Na seminář zvou 
Rote Falken/Kinderfreunde z Rakouska 

a je otevřen těm, kteří se chtějí dozvědět 
o možnostech, jak rozvíjet inkluzivní práci 
s pomocí sociálních sítí či nových médií. 
Kromě workshopů a seminářů se účastníci 
mohou podívat na obrovský prvomájový 
průvod ve Vídni.

Mezinárodní tábor 
Exiting Exclusion
Předběžně 19. 7. – 2. 8. 2014, Döbriach
Tábor na téma opuštění exkluze pořádají 
také Rote Falken/Kinderfreunde na jejich 
základně Döbriach. Zatím nejsou podrob-
nější informace, ale jisté je, že do Rakouska 
je srdečně zvána až desetičlenná česká 
delegace!
Podrobnější informace k táboru i k ostatním 
akcím obdržíte průběžně, jakmile nám je 
partneři upřesní. Každopádně, prosím, šiřte 
ve svých řadách informace o těchto jedineč-
ných možnostech pracovního, ale i osobního 
rozvoje!
Pokud již teď víte, že by vás některá z akcí 
zajímala, nebo máte otázky, ozvěte se 
předběžně na mail bizubka@pionyr.cz nebo 
na tel. 777 248 727. 

Kateřina Bizubová, foto: IFM-SEI

Ve druhé části aktivity proběhnou prezen-
tace, v nichž hráči představí vybrané zvíře 
a sdělí ostatním zjištěné informace (pokud 
se vám podaří sehnat odborníka, může 
s ním proběhnout beseda na téma ohrožená 
zvířata a jejich ochrana). V závěru prezentací 
dejte účastníkům možnost ohodnotit výkony 
jednotlivců (způsob prezentace, zjištěné in-
formace a jejich množství, jak zaujali ostatní 
apod.) přidělením bodů či jiným způsobem.

Role ve skupině (ML C1)
Každou skupinu tvoří osobnosti, které se 
od sebe navzájem odlišují, např. tím, jaké 
mají v dané skupině postavení. Uprostřed 
skupiny jsou ti nejaktivnější jedinci, kteří ji 
v podstatě řídí a rozhodují o tom, co bude 
skupina dělat. Kolem nich jsou jedinci, 
kteří se podílejí na každé činnosti skupiny 
a neprotestují. Na okraji skupiny jsou pak 
ti, kteří se většinou nezapojují do činností 
a stačí jim jen dění ve skupině pozorovat. 
Můžete prodiskutovat s ostatními, jak je to 
ve vaší skupině. 

K realizaci této aktivity budete 
potřebovat:
Kartičky rolí (příloha C1A ke stažení).

Jak na to
Účastníky rozdělíme do skupinek (vhodné 
je maximálně po 8 lidech). Každý si vylosuje 
kartičku s nějakou rolí, kterou nikomu 

jinému neukazuje (vedoucí hry může 
také kartičky rozdat dle svého uvážení). 
Následně skupince zadáme téma k diskusi, 
které by mělo být všem účastníkům blízké. 
Účastníkům můžeme dát také možnost, aby 
se na tématu domluvili mezi sebou sami. 
Na diskusi k tématu jim necháme zhruba 15 
minut. Je důležité účastníky upozornit, aby 
se snažili co nejvíce vžít do dané role.
Po skončení se snaží účastníci odhadnout 
a defi novat, kdo měl jakou roli. Také se 
mohou zaměřit na to, jak se lišila jejich 
role od jejich běžného chování. Dále lze 

diskutovat o tom, jak se v přiřazených rolích 
cítili, jak na ně působili ostatní, jaké role 
jsou pro skupinu důležité a proč, jakou roli 
mají ve skupině v běžném životě, co se 
naučili, co pochopili atp.

Foto PS Šenov

Podklady k této aktivitě i další náměty 
pro práci s mladými lidmi z kategorie 15+ 
(ale nejen s nimi) najdete na 
www.pionyr.cz v sekci Pro členy / Výpravy 
za poznáním.

Mezinárodní tábor 2013, Palestina
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Jak na Nový rok…
Že prvního ledna slavíme začátek nového 
roku, to jistě všichni víte. Věděli jste ale 
také, že stejnou událost slaví lidé z roz-
ličných míst a odlišných náboženských 
vyznání v mnoho různých dnů? Den, 
od kterého se počítá nový rok, se 
proměňuje i historicky. Staří Slované 
ho například slavili 25. prosince – při 
zimním slunovratu a ve větší míře se 
u nás v tento den slavil Nový rok až 
do 15. století.
Kromě „volného dnu po Silvestru“ 
je ale 1. leden také „Dnem obnovy 
samostatného českého státu“. 
1. 1. 1993 totiž došlo k rozdělení 
Československa na dvě svébytné 
republiky.
Leden ale přináší i dny, které nám 
připomínají bolestné události novo-
dobých dějin, na které bychom roz-
hodně neměli zapomínat. Mezinárodní 
den památky obětí holocaustu, který 
je v českých kalendářích také jako Den 
památky obětí holocaustu a předcházení 
zločinům proti lidskosti, připadá na 27. 
leden, kdy byl v roce 1945 Rudou armádou 
osvobozen koncentrační tábor v Osvětimi.

1. 1. 404 proběhly poslední známé 
gladiátorské zápasy, předpokládá se, že 
jde o ty, během nichž rozlícení diváci ubili 
sv. Telemacha, který pronikl do arény, aby 
proti nim protestoval. Zápasy pak byly defi -
nitivně zakázány císařem Honoriem.
1. 1. 1944 se narodil Ján Čarnogurský, bý-
valý místopředseda federální vlády, předseda 
vlády Slovenska a předseda KDH.
3. 1. 106 př. n. l. se narodil Marcus Tullius 
Cicero, římský řečník, politik a spisova-
tel († 7. prosince 43 př. n. l.). (obr. 1) 
3. 1. 1934 došlo k výbuchu uhelného 
dolu Nelson III v severočeském Oseku 
u Duchcova, jemuž padlo za oběť 142 
horníků.
4. 1. 1874 se narodil český skladatel 
Josef Suk († 29. května 1935).
6. 1. 1584 skončila platnost Juliánského 
kalendáře v Česku a v Rakousku, násle-
dujícího dne bylo podle Gregoriánského 
kalendáře 17. ledna.
7. 1. 1954 představila IBM v New Yorku 
první systém pro strojový překlad.

7. 1. 1964 se narodil americký herec 
Nicolas Cage.
8. 1. 1964 se narodil Petr Placák, spisova-
tel, textař, historik a publicista.
10. 1. 1884 se narodil Karl Breu 
(Dubňany, Rakousko-Uhersko – † 17. října, 
1953 Beinstein, SRN). Byl český iluzionista 
a eskapolog. Vystupoval pod uměleckými 
jmény Tom Jack a Ice King. 
10. 1. 1904 vyhlásilo Japonsko Rusku 
válku po předchozím útoku japonských 
torpédových člunů na ruskou eskadru v pří-
stavu Port Arthur.
12. 1. 1984 byl na trh uveden počítač 
Sinclair QL. (obr. 2)
15. 1. 1884 se narodil Jaroslav Stránský, 
československý politik, novinář a právník 
(† 13. srpna 1973).
20. 1. 1964 – Hudební skupina The 
Beatles uvedla na americký hudební trh 
svoje první „ofi ciální“ album – Meet the 
Beatles! (obr. 3)

21. 1. 1934 se narodila Eva Olmerová, 
česká zpěvačka († 10. srpna 1993). (obr. 4)
23. 1. 1744 se narodil Mayer Amschel 
Rothschild, německý židovský bankéř 
a podnikatel († 19. září 1812) – zakladatel 
dynastie.
24. 1. 1984 byly na trh uvedeny první 
počítače Macintosh. (obr. 5)
25. 1. 1904 byla založena Hlávkova 
nadace.
25. 1. 1924 byly ve Francii zahájeny 
I. Zimní olympijské hry.
27. 1. 1914 se narodil válečný hrdina 
František Vrána (padl 30. září 1944), bojoval 
v Anglii a Francii, padl u Dukly jako velitel 
tankového praporu, při pokusu překročit 
československou hranici.
28. 1. 1944 skončilo obležení Leningradu.
30. 1. 1884 se narodil František 
Smotlacha, český mykolog a zaklada-
tel českého vysokoškolského sportu 
(† 18. června 1956).

Marie 
Uchytilová (Kučová),

česká sochařka narozená 17. 1. 1924 († 16. listopadu 
1989) – autorka sochy Zavražděných lidických dětí, ale i slavné 

jednokorunové mince platné do r. 1993. 
V roce 1956 vyhrála veřejnou soutěž na podobu jednokorunové českoslo-

venské mince. Mladá žena sázející v pokleku lípu 
zdobila nejpoužívanější československé platidlo 

téměř třicet let. Sama autorka o práci prohlásila: 
„…jaká to příležitost pro umělce – své srdce celému 

národu položit do dlaně!“
Na konci šedesátých let začala, jen ze své vnitřní potřeby, 

pracovat na pomníku lidických dětí. Společně se svým man-
želem Jiřím V. Hamplem modelovala až do své smrti symbo-

lickou sochu každého z 82 dětí zabitých v likvidačním táboře 
v polském Chelmnu. Záměrně nevytvářela věrné podobizny, aby 
srdce přeživších matek nebyla dále drásána a aby její dílo bylo 
chápáno jako pomník všem dětským obětem válečných hrůz.
Toužila, aby Sousoší lidických dětí odlité do bronzu stálo 
v Lidicích, ale 
neměla do-
statek pro- středků. Dovolávala se pomoci státu, ale 
komunistický režim o pomník nejevil zájem. Podpora 
nepřišla ani ze zahraničí. Po její smrti sháněl peníze 
manžel, ale ani polistopadová atmosféra příliš nepřála 
pomníku ve zprofanovaných Lidicích. J. V. Hampl 
sbíral malé dary od soukromých dárců a odléval 
do bronzu jednotlivé sochy. V polovině devadesátých let přišel nebývale velký dar z dánského města 

Albertslundu, který znamenal zlom. Díky pozornosti a podpoře médií se o pomníku dozvě-
děl celý svět: Japonci jej chtěli umístit do Hirošimy, bývalý německý kancléř Helmut Kohl 

prohlásil, že pokud o pomník neprojeví zájem naše ofi ciální místa, odkoupí ho Německo 
a následně daruje do Lidic. 

Prvních třicet soch bylo v Lidicích instalováno v roce 1995, poslední byly odha-
leny 10. června 2000, třicet let po zahájení práce a jedenáct let po smrti 

autorky. Sousoší je orientováno tak, že se děti koukají k hrobu svých 
otců, dědů i kamarádů.
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fotostrana

Co kvete v listopadu?Nebojte, nebude následovat pohádka O dvanácti mesíčkách. 
Pionýrskému kvítku, tedy přesněji Sedmikvítku, se totiž obzvlášť daří 
na podzim a v zimě, jak jste se mohli přesvědčit už na stranách 4 – 5. 
Fotografové se ale činili a všechny snímky se nám na tyto stránky 
nevešly, proto se s vámi o ně podělíme i tady. 
Další plánovaná témata:Pionýr Fashion – oddílová trička, šátky, doplňky, ozdoby…
Živé obrazy – ztvárnění názvu Pionýr nebo našeho znaku „živým obrazem“ 
Pionýr na očích – jak je Pionýr vidět na klubovnách a táborových 
základnách
Pionýr na sněhu – zimní sporty, hrátky i jiné radovánkyMáte další nápady? Tak pište! Ale hlavně posílejte fotky, pochlubte se! Bez vás to nepůjde!

kontakt: mozaika@pionyr.cz
Nezapomeňte sledovat také pionýrský Facebook. Nejen, že tam mů-
žete fotky také nahrát, ale když je pošlete mailem, objeví se i tam.
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