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Podzim a zima 
v Hrádku u Rokycan
Určitě jste si všimli, že v rubrice Sami o sobě málokdy chybí 
zprávy z Hrádku u Rokycan. V tomto čísle je tam výjimečně 
nenajdete. Že by je už přestalo bavit zásobovat Mozaiku? 
Kdepak, tentokrát poslali tolik fotek a krátkých zpráv, že to 
vydá na samostatnou stránku.
29. 10. se uskutečnil turnaj v malé kopané o pohár starosty. 
Soutěžilo 30 chlapců a jedna dívka, která mnohé kluky zastínila 
svým zaujetím pro fotbálek. (obr. 1)
5. 11. jsme nahlédli na obyčejnou oddílovou schůzku oddílů 
Mraveniště a Cvrčci. (obr. 2, 3)
25. 11. se zúčastnila padesátka pionýrů se svými vedoucími 
výletu vlakem do Rokycan na lampičkovou 
slavnost. Té se zúčastňujeme již 8 let 
a společně s MŠ Harmonie zahajujeme 
adventní čas lampionovým průvodem. (obr. 4)
30. 11. jsme uskutečnili školení z pionýrského 
minima pro dvacet zájemců ze tří pionýrských 
skupin. Naši lektoři věnovali svůj volný čas 
v sobotním dopoledni pro dobrou věc. (obr. 5, 6)
4. 12. Mikuláš v Klubíčku, kde se každý týden 
schází maminky s batolaty do  tří let. (obr. 7)
6. 12. 2013 Nadílka v peklíčku, které vzniklo 
v přírodní jeskyni a jejím okolí. Devadesátka 
účastníků prožila úchvatný zážitek v temném 
lese. (obr. 8, 9)
7. 12. 2013 proběhla tvůrčí rukodělná dílna, 
kde jsme dotvořili suvenýry na vánoční jarmark. 
Sobotní odpoledne jiní tráví předvánočním 
úklidem, ale pionýrské vedoucí připravují jarmark.
(obr. 10)
7. 12. 2013 připravil zájmový oddíl Karate, 
turnaj v katata a kumité o pohár Slávy Hatana. Celodenní 
sobotní akce přilákala i řadu diváků, kteří fandili padesátce 
soutěžících. Zástupci naší skupiny vyhráli přední místa. 
(obr. 11)
11. 12. Již popáté jsme uskutečnili sbírku hraček pro 
děti z Domova sv. Zdislavy v Plzni. Sbírka byla součástí 
vánočního jarmarku před hromadným zpěvem dvou koled. 
Do této akce byl Hrádek zapojený již poosmé a společného 
zpěvu pod patronací Českého rozhlasu Plzeň, se zúčastnilo 
547 dětí a dospělých.

(obr. 12–16) Vlasta Vasková, 
 vedoucí Pionýra Hrádek
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Nový nejen rok
Tak tu máme zase nový rok a příležitost si ověřit, jak jsme zdatní v praktickém uplatňování jed-
noho z našich ideálů (Paměť). Alespoň mně vždycky nějakou dobu trvá, než začnu psát aktuální 
datum správně. V Pionýru se toho ale úderem poslední loňské půlnoci změnilo mnohem více. 
Například vstoupily v účinnost naše nové stanovy. Snad se společně přesvědčíme o pravdivosti 
rčení, že nové koště dobře mete… 

Hlavně ale věřím, že na tom nejlepším v Mozaice – na zprávách z vašich povedených akcí – se ani 
stanovy ani změna data nijak neprojeví a budou nám přicházet i nadále. Díky za ně!

Jakub

 KALENDÁRIUM | nabídkový plán akcí a soutěží

 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

 25. – 27. 4. Kamínka Kladno 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

UŽ MÁTE DIÁŘ NA ROK 2015?
Říkáte si něco jako: Cože? K čemu? No přece abyste si 
mohli poznamenat, že o víkendu 12. až 14. června 2015 
přijde další RESET – tedy Republikové setkání Pionýra, 
které bude spojeno i s oslavami 25. výročí obnovení 
samostatné činnosti.

Termín byl vybrán i s ohledem na výsledky dotazníkové 
ankety na výročním zasedání a na internetu. Pro jarní 
termín bylo 130 respondentů, pro podzimní 45. Celkem 
se sešly dotazníky ze 115 skupin a pozor, předběžný počet 
účastníků tohoto setkání bohatě překročil 1000 lidí.

Pionýrský Sedmikvítek – Clona
soutěžní snímek „V jeskyni“

Podzim a zima v Hrádku u Rokycan
fotoreportáž

Příklady aktivit a námětů
inspirace

Otázky pro…
rozhovor

Orgány na úrovni KOP po VIII. VZP
aktuální informace

Pojištění
aktuální informace

Konec dobrý…
informace z jednání orgánů

Prst na spoušti
reportáž

Sami o sobě
zprávy ze sdružení

Jarmark
nápady, náměty, nabídky

Občanský zákoník
Co přináší nového?

Na Ledovku s GPSkou podruhé
geopozvánka

Lektoři pod mikroskopem
vzdělávání

Marťan
námět na rukodělnou činnost

Program je to, o co nám v oddíle 
jde především…
dobrodružství na míru

Koťátko a bazén
náměty na hry pro nejmenší děti

Kaleidoskop
výročí a zajímavosti

Když dva dělají totéž…
propagace

Pionýrský advent
tematická fotostránka

Přátelé, 
na VIII. výročním zasedání Pionýra jsem ukončil svou 15 letou činnost ve Výkonném 
výboru České rady Pionýra obohacenou o tři roky ve funkci místopředsedy Pionýra 

a 6 let ve funkci předsedy Pionýra. Po celou tuto dobu jsem se ze všech sil snažil pracovat 
ve prospěch „mé“ organizace Pionýr a samozřejmě i vás všech. 23. 11. 2013 se uzavřela jedna 
má významná životní etapa a já bych vám chtěl poděkovat za to, že jsem s vámi mohl spolupra-
covat. Vždy pro mne byla setkání s vámi velmi inspirativní a vězte, že jsem se mnohému od vás 
naučil.  Děkuji vám a přeji vám mnoho tvůrčích sil při práci s dětmi. 

S úctou „váš“ Petr Halada
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Příklady aktivit a námětů
Ve své vizi pro následující roky představil nově zvolený předseda Pionýra Martin Bělohlávek tři oblasti, jež by měly být prioritní – práce 
s dětmi, posilování sounáležitosti a lepší práce s lidmi – dobrovolníky. Pokud jste z živoucího oddílu, jistě v každé z těchto něco děláte. 
Dost možná i hodně děláte… Ale ruku na srdce, kdo z nás by nemohl dělat ještě o trochu víc? Nebo krapet jinak, nově? Zkusili jsme po-
sbírat pár námětů na kroky a aktivity, které nejspíš nepatří k úplnému standardu a přitom není obtížné je uskutečnit. Zkuste jim věnovat 
chvilku a zamyslet se nad nimi. Kdo ví, třeba vás napadne i spousta jiných, které máte vyzkoušené u vás – sem s nimi!

CO UDĚLÁME PRO POSÍLENÍ DŮRAZU NA ČINNOST S DĚTMI, ZEJMÉNA 
V ODDÍLECH?

U nás na PS
• usnadňovat práci s novými programy v oddílech
• obnovit ve vedení PS funkční pozici člena řešícího náplň činnosti – koordinaci akcí, účasti 

oddílů a PS na akcích a podobně
• vytvořit funkční oddílovou radu, vést děti ke spoluvytváření programu oddílu

V naší KOP
• přispívat k práci s novými programy v oddílech
• pořádat aktivity pro 15+
• zajistit kvalitní vzdělávání především v základních stupních kvalifi kace (minimum, KIP, KOV)
• vytvořit společné zázemí – materiální i obsahové, např. pro začínající oddíly

V rámci Pionýra
• podporovat práci s novými programy v oddílech, například:

 – obnovit a podporovat síť znalých pověřenců, aby vedoucí oddílu měli trvalou přímou pod-
poru v oddílové činnosti

• v diskusi (příprava na Konferenci k činnosti Pionýra) defi novat, co je „kvalita práce v oddíle“ – jak se pozná dobrý oddíl… v rámci procesů 
sebehodnocení hledat cesty jak umožnit ohodnotit vlastní oddíl a zjistit: „v čem jsme dobří, v čem ne“

CO UDĚLÁME PRO VÝRAZNĚJŠÍ POCIT 
SOUNÁLEŽITOSTI?

U nás na PS
• uspořádat výjezdní (plánovací) jednání rady PS
•  účastnit se společných akcí KOP i Pionýra – např. RESET ve dnech 

13. – 15. 6. 2015
• pořádat vlastní „společenské“ akce

V naší KOP
•  „objednat si“ seminář na téma podstata a historie pionýrského hnutí
• pořádat krajské setkání oddílů

V rámci Pionýra
•  objíždět regiony se semináři na téma podstata a historie pionýrského 

hnutí
• vytvořit uvítací „balíček“ pro nového člena

CO UDĚLÁME PRO LEPŠÍ PÉČI O LIDI?

U nás na PS
• dbát na oddílové rituály
• využívat nabídky vyznamenání a ocenění, nebo udělovat svá vlastní

V naší KOP
• zvýšit prestiž vedoucích oddílů (výchovných pracovníků) snahou 

o veřejné oceňování
• hledat cesty, jak zařídit, aby alespoň na KOP byl někdo, kdo o funkci-

onářích přemýšlí: co umí a dělají, jak jim to jde, jestli je to baví
• přenést maximum administrativy z PS na placeného pracovníka KOP

V rámci Pionýra
• pokusit se předávat funkce plynule, „oprášit“ metodický list k předá-

vání funkcí
• uvážit vytvoření „uvítacího balíčku“ pro ty, kteří se nově ujímají funkcí
• při úpravách ‚servisu‘ zvážit možnost sekce „pro funkcionáře“
• zhodnotit strukturu vyznamenání

CO TO VLASTNĚ ČTU?
Možná si při čtení položíte 
podobnou otázku. Odpověď na ní 
je snadná.

Jde o výkop, nástin námětů, 
ke kterým musíme společně 
přidávat další a hlavně si v nich 
najít každý něco pro sebe a svým 
dílem přispět, abychom se 
posunuli o kousek dál. Cílem je 
nejen nabídnout inspiraci, ale 
i o ni požádat. Napadá vás cokoliv, 
co může pomoci v nastíněných 
oblastech? 
Pište na mozaika@pionyr.cz.
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Otázky pro...
Na Výročním zasedání Pionýra se událo mnohé, k těm hlavním výstupům ale patří zvolené orgány Pionýra. Abychom si je představili 
trochu blíže, postupně jejich členům položíme několik otázek. Jak si jistě všimnete, poslední otázka je společná. Začínáme s dvěma členy 
Výkonného výboru ČRP – úplnému nováčkovi Jakubu Hrdličkovi bude na této straně dělat společnost Mirka Tolarová, s jejímž jménem se 
čtenáři Mozaiky již potkali vícekrát. Napadají vás jiné otázky, na které chcete odpovědi? Ozvěte se!

Nový pohled Jakuba Hrdličky
V listopadové Mozaice jsme se mohli 
dočíst, že bys rád občas přinášel jiný 
než „zajetý“ pohled na věci. Zkus uvést 
příklad takové „věci“, která by si v Pionýru 
zasloužila pojmout nově a jinak.
VV ČRP by dle mého názoru měl fungovat 
jako tým. Tým lidí z různých koutů republiky, 
různých názorů, různého věku či vzdě-
lání, kteří budou spolupracovat a přinášet 
sdružení možnosti dalšího rozvoje kupředu. 
Říct konkrétní příklad je pro mě zatím těžké. 
Vím ale, že máme například problém obecně 
s propagací stejně jako se SVOČ. 

Po zveřejnění kandidátů do „výkoňáku“ se 
ozývaly hlasy, že to bude jen sbor kýválků. 
Ty jsi navíc ze všech nejmladší. Co si o ta-
kových řečech myslíš? Nebojíš se, že se 
budeš těžko prosazovat?
Ano, máš pravdu, již na VZP v Pardubicích 
mě u prezence vítali jako snad dokonce his-
toricky nejmladšího kandidáta do VV ČRP. 
Také když jsem dostal nabídku kandidovat, 
dlouho jsem zvažoval, zda tam budu ku 
prospěchu. Rozhodně tam nechci sedět jen 

do počtu a tzv. kývat, jak si někteří mohou 
myslet. Dokonce jsem byl překvapen, kolik 
hlasů jsem při volbě nakonec získal, a budu 
se snažit důvěru delegátů VZP nezklamat. 
A strach z nějakého utlačování nemám, 
vždycky, když se mi něco nelíbilo nebo jsem 
tomu nerozuměl, dokázal jsem se ozvat 
dostatečně nahlas. Zpátky však k těm řečem. 
Náš národ je typický svým nadáváním a kri-
tizováním něčí práce, málokdo už je však 
natolik silný, aby se zapojil a na tolik žádané 
změně se podílel vlastní rukou. A vždycky 
se najde někdo, kdo bude takové řeči mít 
a bude se je snažit šířit. Otázkou je, zda mu 
k tomu dáme příležitost.

Máš pro následující roky ve výkonném 
výboru nějaký hlavní cíl? Něco, co chceš 
určitě zvládnout, prosadit, vytvořit…?
Zatím nemám vybráno přímé pole působ-
nosti, stále nad mým umístěním diskutujeme 
a hledáme nejlepší místo mého uplatnění. 
Nejvíce se asi nabízí propojenost s propa-
gací, které jsem se věnoval v rámci sekce 
ČRP.

Běh na dlouhou trať Mirky Tolarové
O propagaci nejen ty mluvíš jako o ně-
čem, na co si leckdo stěžuje. Myslíš, že 
je to opravdu taková mizérie, nebo je to 
spíš tím, že propagaci každý tak trochu 
„rozumí“? A co je podle tebe (kromě peněz 
samozřejmě) potřeba pro zlepšení?
Peníze jsou na předním místě, to je jasné. 
A bez nich těžko uděláme masivní billboar-
dovou kampaň. Podle mě je ale stejně dů-
ležitá reklama vlastními silami – tedy tím, že 
se ukážeme veřejnosti. Spousta pionýrů ani 
neví, že jsou v Pionýru, a bohužel jsou i tací, 
kteří se za to dokonce stydí. Nechápu to, 
ale chtěla bych to změnit. Posílit takovou tu 

vnitřní sounáležitost, která je hodně dobře 
vidět třeba na Kamínkách, letní táborové 
škole nebo i loni na Resetu (republikovém 
setkání) ve Kdyni. Mám vždycky radost, 
když vidím, jak na takových akcích z e-
-mošky mizí pionýrské věci a účastníci se 
z civilů mění na pionýry. Jasně, jen oblečení 
nebo logo z člověka pionýra neudělá, ale 
je to známka toho, že je u části členů ona 
hrdost na Pionýra a to, že k němu patří. 
Myslím si, že tenhle vnitřní pocit sounáleži-
tosti lze budovat jen pomalu – a hlavně tím, 
že budeme pořádat společné akce a vylá-
káme na ně i ty skupiny a oddíly, které byly 
dosud zalezlé ve svých ulitách. Budu ráda, 
pokud se mezi čtenáři najde někdo, kdo mi 
poradí, jak tyhle ´uliťáky´ oslovit...

Zvolením ti začalo už druhé funkční 
období. Kdo tě zná, ví, že jsi docela vý-
razná osobnost. Jak vnímáš pnutí kolem 
obsazení funkcí, délky funkčního období 
a podobně?
Ač to tak možná nevypadá, všechny tyhle 
nekonečné půtky a přestřelky ohledně 
předsedy Martina Bělohlávka, jeho místo-
předsedů a celého Výkonného výboru se mě 
hodně dotýkají. Vadí mi a jsem přesvědčená 
o tom, že neprospívají nikomu – a nejméně 
Pionýru jako celku. Můžu s Martinem 
v některých dílčích věcech nesouhlasit, ale 
mám u něj jistotu, že ví, co chce. Že chce 
náš spolek posunout kupředu a rozvíjet jej. 

Důkazem budiž například projekt Klíčení, při 
němž vznikly obrovské balíky námětů pro 
činnost s dětmi. A co se týče délky funkč-
ního období, je pětileté období podle mě 
lepší. Na první pohled je možná dlouhé, ale 
na druhou stranu už z vlastní zkušenosti vím, 
že za tři roky ve funkci se toho dá změnit jen 
málo – všechno je běh na dlouhou trať.

Máš pro následující roky ve výkonném 
výboru nějaký hlavní cíl? Něco, co chceš 
určitě zvládnout, prosadit, vytvořit…?
Letos na podzim se bude znovu konat 
festival otevřených kluboven a akcí – v roce 
2012 díky němu vzniklo nové motto 
Dobrodružství na míru. Ohlasy, které se 
ke mně dostaly, byly různé – od nadšených 
po zklamané. Vždycky totiž záleží na tom, 
jak podnět ta která skupina uchopila. Pionýr 
centrálně může poskytnout mediální pod-
poru, letáky, drobné dárky a vybavení, ale 
to hlavní je zase na těch dobrovolnících ze 
skupin. Pro Pionýr jako celek je to obrovská 
šance na sebe upozornit. Když budeme moci 
médiím a veřejnosti prezentovat tisícovku 
akcí ve sto šedesáti městech, zní to lépe, 
než dvě stě akcí ve třiceti městech. Takže 
mým nejbližším cílem je i prostřednictvím 
oblastních porad přesvědčit skupiny, že 
do této celorepublikové kampaně lze zahr-
nout i akce, které pořádají běžně, není třeba 
vymýšlet nějaké úplné novoty.

ptal se Jakub
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Výkonný výbor krajské rady Pionýra (VV KRP)
Základní popis: Výkonný orgán KOP, má nejméně 3 členy, každý odpovídá za dílčí úsek činnosti.
Náplň práce: Vykonává usnesení KRP a řídí činnost KOP mezi jednáními KRP, schvaluje návrh programového a organizačního zajištění akcí KOP, 
včetně jejich rozpočtu, rozhoduje o zřízení oddílů a volnočasových klubů přímo u KOP a o jejich případném zrušení nebo sloučení, rozhoduje o regist-
raci individuálních členů při KOP, jmenuje a odvolává jmenované pionýrské pracovníky pobočného spolku.
Defi nice: Stanovy Pionýra – čl. VI.C.8.b)

Hospodář – ekonom KOP
Základní popis: Spravuje fi nanční záležitosti KOP
Náplň práce: Je členem VV KRP, dohlíží na čerpání rozpočtu KOP, jedná s orgány 
krajské samosprávy ve věci čerpání dotací pro KOP atd. Zanikne-li výkon funkce 
předsedy KOP, přechází na něj práva a povinnosti statutárního orgánu až do nej-
bližšího jednání KRP. 
Defi nice: Stanovy Pionýra – čl. VI.C.8.d)

Předseda KOP
Základní popis: Statutární orgán KOP, je oprávněn za ni jednat ve všech věcech.
Náplň práce: Je členem VV KRP, obstarává chod KOP v běžných záležitostech, 
řídí činnost kanceláře KOP, je-li zřízena, a odpovídá za ni. Na návrh VV KRP 
svolává zasedání KRP. Účastní se jednání ČRP a pokud není delegátem své KOP, 
má v ČRP hlas poradní.
Defi nice: Stanovy Pionýra – čl. VI.C.8.c)

Krajská rada Pionýra (KRP)
Základní popis: Je nejvyšším orgánem KOP, koná se minimálně jednou ročně. Je tvořena delegáty pobočných spolků v působnosti KOP (jeden delegát 
za každých započatých 30 členů pobočného spolku).
Náplň práce: Hodnotí, plánuje a řídí činnost KOP a VV KRP, zřizuje pracovní orgány (sekce), jmenuje jejich vedoucí a členy, rozhoduje o zřízení či 
zrušení kanceláře KOP, volí a odvolává předsedu KOP a hospodáře-ekonoma KOP, další členy výkonného výboru krajské rady Pionýra, předsedu a členy 
kontrolní komise KOP, schvaluje a mění jednací řád KOP, vnitřní směrnice a další předpisy, platné v územní působnosti KOP, schvaluje účetní závěrku 
a rozpočet KOP; schvaluje návrh na udělení souhlasu k prodeji nemovitého či movitého majetku a poskytnutí daru, schvaluje návrh na sloučení krajské 
organizace Pionýra s jiným pobočným spolkem.
Defi nice: Stanovy Pionýra – čl. VI.C.8.a)

Orgány na úrovni KOP
po VIII. výročním zasedání Pionýra
Jak jsme slíbili v minulém čísle na prostřední dvoustraně, věnované orgánům Pionýra, pokračujeme zde shrnutím základních 
informací k orgánům na úrovni krajských organizací Pionýra. 

Kontrolní komise KOP (KK KOP)
Základní popis: Zajišťuje kontrolní činnost v KOP.
Náplň práce: Provádí kontrolu dodržování vnitřních předpisů spolku Pionýr 
a obecně platných předpisů, a to jak v rámci KOP, tak i ve všech pobočných 
spolcích v její působnosti.
Defi nice: Stanovy Pionýra – čl. VI.C.8.e)

Rada oddílů při KOP
Základní popis: Je-li zřízena, tvoří ji jmenovaní pionýrští pracovníci oddílů zříze-
ných přímo KOP.
Náplň práce: Rozhoduje o naložení s fi nančními prostředky vyčleněnými v rámci 
rozpočtu KOP pro činnost oddílů při KOP, volí a odvolává delegáty na Výroční 
zasedání Pionýra, schůzi krajských delegátů v rámci jednání ČRP, na další jednání 
svolaná orgány Pionýra nebo KOP, kde mají být členové oddílů zřízených KOP 
na základě delegačního principu zastupováni. Její činnost řídí předseda KOP.
Defi nice: Stanovy Pionýra – čl. VI.C.8.f)

Krajské shromáždění delegátů
Základní popis: Shromáždění delegátů pobočných spolků v působnosti KOP 
(jeden delegát za každých započatých 30 členů pobočného spolku). Koná se 
zpravidla 1 x ročně (před jednáním ČRP), může být svoláno i mimořádně předse-
dou KOP.
Náplň práce: Volí (a odvolává) delegáty ČRP, a to jednoho delegáta za každých 
započatých 6 % členské základny Pionýra registrovaných KOP a pobočnými 
spolky v její působnosti. Může delegáty v ČRP zavázat k předložení návrhů a ma-
teriálů schválených tímto krajským shromážděním delegátů.
Defi nice: Stanovy Pionýra – čl. VI.E.1.b)
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Aktuální informace o pojištění
V roce 2013 skončila platnost pojistných smluv na úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu s Generali Pojišťovnou a. s. Nově 
je pojištění sjednáno s Kooperativa pojišťovnou, a. s. Nové pojistné smlouvy jsou platné od 1. ledna 2014.

Veškeré pojistné události, které vznikly ještě 
do konce roku 2013, se musí hlásit na pojiš-
ťovnu Generali, pojistné události od 1. ledna 
2014 pak na pojišťovnu Kooperativa.

Pro rozhodování, u které pojišťovny uplat-
nit, je rozhodující den, kdy se stal úraz (a to 
i pro případ trvalých následků), nebo den, 
kdy byla zjištěna škoda.

Pokyny pro uplatňování pojistných událostí 
vzniklých před 1. 1. 2014 jsou k dispozici 
na servis.pionyr.cz / ke stažení / pojištění /
pojištění do 31. 12. 2013.

Nové pojištění úrazu
Pro roky 2014 – 2017 ČRDM sjednala úra-
zové pojištění u Kooperativa pojišťovny, a.s., 
pojistná smlouva č. 5400856689.
• Pojištěni jsou automaticky všichni čle-

nové Pionýra;
• k úrazu musí dojít na akci spjaté s čin-

ností pobočného spolku (aktivity v rámci 
oddílových schůzek, výprav, táborů, jako 
např. turistika, cyklistika, horolezectví, 
plavání, kanoistika, rafting a další vnitřní 
i venkovní aktivity apod.);

• vztahuje se i na účastníky akcí, kteří ne-
jsou členy Pionýra (např. pokud pořádáte 
akci pro veřejnost a někomu z návštěv-
níků akce se stane úraz, pak je pojištěný).

Jak postupovat při úrazu?
• Po úrazu je nutné nejprve vyplnit formu-

lář „Oznámení úrazu“, který naleznete 
ke stažení na adrese www.koop.cz, vzor 
pro vyplnění formuláře doplníme v co 
nejkratší době na servis.pionyr.cz.
Formulář v papírové podobě získáte 
na kterékoliv pobočce Kooperativa 
pojišťovny.

• Úrazový formulář (Oznámení úrazu) 
potvrzuje statutární orgán pobočného 
spolku, který pořádal akci, na níž došlo 
ke zranění, nebo jehož člen se poranil. 

• Po vyplnění formuláře (formulář vyplňu-
jete vy a lékař) a potvrzení statutárním 
orgánem pobočného spolku odešlete vše 
na adresu:

 Kooperativa pojišťovna, a. s.
 Vienna Insurance Group
 Centrum zákaznické podpory
 Brněnská 634
 664 42 Modřice
 tel.: 841 105 105
• Přesné znění pojistné smlouvy naleznete 

během ledna na webu České rady dětí 
a mládeže (www.crdm.cz/pojisteni).

Pojištění odpovědnosti za škodu
Pro roky 2014 – 2017 ČRDM sjed-
nala pojištění odpovědnosti za škodu 
u Kooperativa pojišťovny, a.s., pojistná 
smlouva č. 7720796680.
• Pojištěny jsou automaticky všechny 

statutární orgány pobočných spolků, dále 
vedoucí oddílů a klubů, jejich zástupci, 
instruktoři starší 15 let a hlavní vedoucí 
táborů – dbejte prosím na to, aby vaše 
registrace byla úplná, pokud nebudou 
osoby vykonávající výše uvedenou funkci 
mít tuto funkci zapsanou v RISP, nebude 
se na ně pojištění vztahovat.

• Povinná spoluúčast při škodním plnění 
dobrovolníka je 1000 Kč.

• Limit pojistného plnění je 10 milionů Kč 
na jednu pojistnou událost a 20 milionů 
Kč na pojistné události v rámci jed-
noho kalendářního roku, odlišné limity 
jsou stanovené pro škody způsobené 
provozem plavidel (rafty, kanoe, kajaky 
apod.) a také použitím střelných zbraní 
(vzduchovky, airsoftové, paintballové 
zbraně apod.), zde je limit pojistného 
plnění stanoven na 5 milionů Kč, 
další omezení je na škody způsobené 
na klenotech a jiných cennostech, 
jakož i na věcech umělecké, historické 
nebo sběratelské hodnoty (škody, které 
vzniknou např. na hradech a zámcích), 

zde je limit pojistného plnění stanoven 
na 500 000 Kč (v minulých letech byly 
tyto situace z pojištění zcela vyloučeny).

• Do pojištění jsou nově zahrnuty také 
škody na motorových vozidlech (nejedná 
se o havarijní pojištění!!!) s limitem 
25 000 Kč na jednu pojistnou událost 
a 50 000 Kč na všechny pojistné události 
během jednoho pojistného roku, jedná 
se např. o drobné škody typu ulomených 
zrcátek, poškozených čelních skel, prora-
žených olejových van apod.

• Pojištění vedoucí, zástupci vedoucího 
a instruktoři mají rovněž sjednáno 
pojištění odpovědnosti za úhradu pe-
něžité náhrady nemajetkové újmy, zde 
jsou limity nastaveny na 4 miliony Kč 
na jednu pojistnou událost a 12 milionů 
Kč za pojistné události během jednoho 
pojistného roku, spoluúčast je v tomto 
případě stanovena na 100 000 Kč.

Jak nahlásit škodu?
• Po vzniku škody je nutné nejprve vyplnit 

formulář „Oznámení škodní události 
z pojištění odpovědnosti za škodu“, který 
naleznete ke stažení na adrese 
www.koop.cz, vzor pro vyplnění for-
muláře doplníme v co nejkratší době 
na servis.pionyr.cz. Formulář v papírové 
podobě získáte na kterékoliv pobočce 
Kooperativa pojišťovny.

• Vyplněný formulář (Oznámení škodní 
události z pojištění odpovědnosti 
za škodu) potvrzuje statutární orgán 
pobočného spolku, jehož pojištěný člen 
škodu způsobil.

• Po vyplnění formuláře a potvrzení 
statutárním orgánem pobočného spolku 
odešlete vše na adresu Kooperativa 
pojišťovny (uvedena již v části k pojištění 
úrazu).

• Přesné znění pojistné smlouvy naleznete 
během ledna na webu České rady dětí 
a mládeže (www.crdm.cz/pojisteni).

„My nechcem CRM!“
Ač jsme vás v příloze minulé Mozaiky sezna-
movali – v souvislosti s hlášením změn názvů 
pobočných spolků Pionýra - o nutnosti 
zasílání CRM formulářů na různé instituce, 
sami jsme se na ústředí přesvědčili o tom, 
že zákony míní, praxe mění. Ačkoliv všechny 
úřady a instituce tento formulář bezpečně 
znají a mají přijímat, ze sluchátka se nám 
povětšinou ozvala věta zmíněná v titulku. 
A proto ať žije starý dobrý tradiční dopis, 
který si na úřadě založí do destiček a budou 
spokojeni…
Jediná instituce, kde vyžadují CRM formu-
láře, je živnostenský úřad.

Jak se k hlášení staví další instituce?
Finanční úřad – volná forma – vystačí ozna-
movací dopis.
Česká správa sociálního zabezpečení – 
oznamovací dopis s uvedeným variabilním 
symbolem (číslem, pod kterým je spolek 
u ČSSZ veden).
Zdravotní pojišťovny: 
• Vlastní formulář (dá se stáhnout na in-

ternetových stránkách dané pojišťovny, 
v brzké době budou formuláře několika 
největších pojišťoven i ke stažení na ser-
visu Pionýra);

• oznamovací dopis;

• kopie nových 
Stanov 
Pionýra 
(ke stažení 
na servisu 
Pionýra).

Další související 
praktické infor-
mace naleznete 
v Tu-ňákovi, 
který přišel 
s tímto číslem 
Mozaiky.
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15 – 19 let / ostatní + tábory
1. místo Ondřej Kotásek Melouny Brno 
2. místo Martin Janči Odraz Vyškov
3. místo Patrik Sieber  Stopy Horní Bříza

15 – 19 let / portrét + příroda
1. místo Alena Pechová Stromová žínka Plzeň
2. místo Michaela Růžičková Na louce Kladno
3. místo Tereza Staňková Terka Mladá Boleslav

Do 14 let
1. místo Vojtěch Plevák Dívka v modrém Svitavy
2. místo Lucie Vodičková Sára Praha
3. místo Anna Dostálová Šípkový keř Zborovice

Prst na spoušti
Nebojte, nebude řeč o žádné přestřelce, ale o jedné z kulturních oblastí, které tvoří Pionýrský Sedmikvítek. O víkendu 14.–15. 12. byl 
uzavřen a vyhodnocen další ročník fotografi cké soutěže zvané Clona, kterou organizuje 96. PS Veselí Medvědi. Jak se dále dočtete, autoři 
fotografi í zápolili v rozličných věkových i tematických kategoriích. Do soutěže bylo přihlášeno i několik videí.
Pojďme se spolu podívat na ty nejúspěšnější snímky letošní Clony.
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20 a více let / humor + ostatní
1. místo Lucie Pokorná Sirka Praha
2. místo Michaela Juránková Tety Ono Brno
3. místo Lukáš Slezák Napadení Hrochův Týnec

20 a více let / portrét
1. místo Martin Očenáš Marek Brno
2. místo Monika Revajová Pistolnice Praha
3. místo Tereza Dufková Náčelník Iši Domažlice

20 a více let / volnočasové aktivity a tábory
1. místo Lucie Fišerová Karolína jede Svitavy
2. místo Lenka Svobodová Duch velkého šamana Svitavy
3. místo Martin Očenáš Pastička Brno

20 a více let / příroda
1. místo Eva Bejšovcová Brána Ivanovice na Hané
2. místo Tereza Dufková Podzim v Domažlicích Domažlice
3. místo Andrea Bolfová Paprsky Zborovice
3. místo Alena Šustová Vážka Přerov
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Superzávěr projektu Oblast 2 
V rámci projektu Oblast 2 jsme od loň-
ského ledna uspořádali několik zajímavých 
víkendových akcí. Závěrečnou víkendovku 
jsme na PS M. Očadlíka Holešov usku-
tečnili 8. – 10. 11. 2013. Program byl 
různorodý, v pátek jsme si zahráli deskové 
hry, měli jsme i zajímavou dílnu s mladým 
kouzelníkem a také jsme se připravovali 
na naše vystoupení na Dětské Portě, takže 
jsme většinu večera zpívali naše oblíbené 
táborové písničky.
Se dvěma našimi nejoblíbenějšími písnič-
kami jsme vystoupili na zahájení Country 

bálu. Sobotní program byl věnován 
oblastnímu kolu Dětské Porty, kde jsme se 
jednak zúčastnili jako soutěžící, ale také 
jsme pomohli s organizací. Odpoledne 
po skončení této akce jsme hráli v tělo-
cvičně míčové hry a trénovali ringo.
Druhý den se většina z nás vydala na výlet 
do Mikulova a rakouského Laa. Ten byl 
určen i dalším kamarádům, kteří se během 
roku zúčastnili různých akcí v našem volno-
časovém klubu Oáza. Díky projektu Oblasti 
2 jsme toho hodně prožili a také jsme 
získali další vybavení do našeho klubu.
Těšíme se na další zajímavé projekty.

Členové PS M. Očadlíka, Holešov

Pionýři z Holešova se zúčastnili 
turnaje v ringu
Naše PS M. Očadlíka Holešov se již tra-
dičně od roku 1990 účastní turnaje v ringu 
společně s našimi kamarády TOM, Bystřice 
pod Hostýnem. V letošním roce organizace 
turnaje padla na tomíky z Bystřice. Turnaj 
se konal v sobotu 16. 11. ve sportovní hale 
na Sušile. Z našich PS se turnaje zúčastnila 

dvě družstva, každé sehrálo šest zápasů. 
V celkovém pořadí jsme se umístili na tře-
tím a čtvrtém místě. Společně jsme prožili 
krásné sportovní dopoledne se spoustou 
zážitků, děkujeme našim kamarádům 
z Bystřice pod Hostýnem za organizaci tur-
naje a těšíme se příští rok na odvetu u nás 
v Holešově. 

Karolína Vaclachová, PS M. Očadlíka, 
Holešov

Holešov

Nad čerty jsme vyhráli
I letos jsme vyrazili na procházku s čerty. 
Tentokrát v pátek 6. prosince. Venku se 
čerti doslova ženili, sníh a vítr nás ale 
od procházky neodradil. Stál totiž před 
námi náročný úkol: pochytat čerty, kteří 
uprchli z pekla, najít nejbližší pekelnou 
bránu a pekelníky do ní zahnat.
Tři týmy se vydaly do města, kde na růz-
ných stanovištích nacházely uprchlé čerty 
a zároveň indicie ke zjištění souřadnic 
pekelné brány. Všechny týmy byly úspěšné, 

našly pomocí GPS navigace pekelnou 
bránu a vrátily pekelníky tam, kam patří.

Po návratu do klubovny na nás čekaly 
buřty. Původně jsme si je chtěli opéct 
na ohni, v tom nám ale zabránil vítr. 
Naštěstí jsme měli k dispozici gril, a tak 
jsme si nakonec na křupavých buřtících 
pochutnali.
Po večeři jsme se pustili do výroby placek. 
Vytvořili jsme hromadu placek se špendlí-
kem, s magnetem a se zrcátkem. Povedly 
se nám báječně. Pak jsme se zavrtali 
do spacáků a na dobrou noc si pustili fi lm. 
Celý čertovský večer jsme si náramně užili. 

Lenka Urmanová, PS 8. března

Jindřichův Hradec

Výlet do Prahy a Růžovky
Pionýrský oddíl Divoká Orlice pořádal 
v pátek 15. 11. 2013 výlet do Prahy. Jako 
první jsme navštívili ateliéry Ordinace 
v růžové zahradě, kde jsme měli pro-
hlídku a zúčastnili jsme se i zkoušky 
natáčení nového dílu. Potkali jsme i herce 
Lukáše Hejlíka a Michala Novotného, ale 
hlavně jsme se setkali s herečkami Janou 

Strykovou a Ha Thanh Nguyenovou, se 
kterými jsme se i vyfotografovali. Další za-
stávkou bylo muzeum čokolády a mučících 
nástrojů a také orloj. V muzeu čokolády 
u Staroměstského náměstí jsme měli 
i sladkou ochutnávku pralinek. V muzeu 
mučících nástrojů byly fi guríny mučeny 
různými metodami. Předposlední zastávka 
byla na bobové dráze, jelikož už byla tma, 
jezdili jsme za umělého osvícení. Krásný 
den jsme zakončili po cestě domů zastáv-
kou u McDonald’s. Pořádně jsme si naš-
ťouchli bříška a šupádili domů do Rokycan. 
Všichni byli nadšeni, hlavně z ateliérů 
Ordinace. Za krásný a poučný den plný 
zajímavostí děkujeme panu P. Hubertovi!

Účastnice výletu 
Vendula Kuglerová a Kristýna Berková

Rokycany
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VŠECHNO 
NEJLEPŠÍ!
• 4. 1. slaví své 55. narozeniny 

Naděžda Jelínková z PS Jana Žižky 
z Trocnova, Čáslav (Středočeská KOP).

• 13. 1. slaví své 60. narozeniny 
Stanislava Fiedlerová z PS Kamarádi 
(KOP Královéhradeckého kraje).

• 16. 1. slaví své 70. narozeniny 
Štěpánka Vopičková z 10. PS 
(Jihomoravská KOP).

• 20. 1. slaví své 50. narozeniny 
Tomáš Rychtařík z PS Výři 
(Liberecká KOP).

Blahopřejeme!



Vánoční trhy
V neděli 8. prosince jsme byli, již něko-
likátým rokem, součástí Vánočních trhů 
ve Svitavách. Trhy probíhaly na náměstí, 
v muzeu, v čajovně a také ve Fabrice, kde 
jsme měli v předsálí naše stanoviště. Celou 
neděli jsme vyráběli a vyráběli. Mnoho ši-
kovných dětí, menších i větších, si odneslo 
andílky, stromečky, zlatá prasátka, oříškové 
postavičky a mnoho druhů jmenovek 
na dárečky. Také jsme měli k prodeji naše 
výrobky, které se pro mnohé staly novou 
dekorací nebo drobným dárečkem. Už se 
těšíme znovu za rok!

Piškotéka pro Nelinku
14. prosinec byl pro nás velkou událostí! 
Společně s OS No řekni a OÚ Vendolí jsme 
uskutečnili odpolední Piškotéku pro děti. 
Programem provázeli Maxíci a naše PS 

Vysočina Svitavy. Výtěžek z celé akce bude 
věnován Nelince Popelkové z Vendolí. 
Do této akce jsme se pustili s nadšením, 
a mnozí s neuvěřitelným nasazením. 
Důvodem je Nelinka, které je 2,5 roku 
a bohužel má od narození hypotonický 
syndrom. Jde o neurologickou poruchu, 
která má za následek zhoršenou hybnost 
těla a opožďování psychomotorického 
vývoje. Navzdory těžkému osudu se rodiče 
snaží Nelince zajistit plnohodnotný život 
a zařadit ji do běžného života. To se neo-
bejde bez speciálních pomůcek a rehabi-
litací. Ovšem tato péče je velmi fi nančně 
náročná.
Piškotéka začala od 14 hodin a trvala až 
téměř do 19 hodin večer. O úvod se posta-
rala královna Alena Petrželová, která nám 
vyprávěla pohádku o Vendolí, Nelince, zlé 
nemoci a všech pomocnících. Prezentace 

většinu z nás dojala a neobešla se bez 
slzičky. Dále už jsme se však všichni pouze 
smáli. 
Během odpoledne se děti s rodiči podívaly 
do malého království, ocitly se na Divokém 
západě, ale také byly trošku postrašeny. 
Děti si mohly vyrobit královské korunky, 
indiánské čelenky, vánoční přáníčka, vyma-
lovávat omalovánky, ale hlavně tancovat, 
řádit, bavit se a smát. Mnozí se naučili 
plno tanečků, které učili děti a dospěláci 
z oddílu Správný táborník. Hrály se hry, 
nechyběl tanec pod koštětem a celé odpo-
ledne byl s dětmi pionýrský pes Alík. Také 
zde byl obchůdek s výrobky dětí, jehož 
výdělek opět poputuje Nelince.
Akci považujeme za velmi úspěšnou, 
protože se nám pro Nelinku podařilo získat 
parádní částku 19 200 Kč. Všem velmi dě-
kujeme za účast, pomoc a krásně strávené 
odpoledne. Ohlasy, které se k nám donesly, 
jsou velmi pozitivní a velmi si toho ceníme! 
Nelinka na piškotéce samozřejmě nechy-
běla a její úsměv mluvil za vše.
Dále se rodiče rozhodli zkusit získat fi nance 
pomocí sběru víček, do kterého se zapojilo 
velké množství lidí z blízkých, ale i dale-
kých měst a obcí. Budeme rádi, když se 
přidáte!

Lucie Fišerová, PS Vysočina Svitavy

Svitavy

Náš velký dík
Když jsme byly poslední rok na táboře 
jako děti, nechtěly jsme se smířit s tím, že 
už by to pro nás mělo všechno skončit. 
A proto jsme měly neskutečnou radost, že 
si můžeme udělat školení na instruktora 
v Domažlicích, a tak jsme dostaly šanci 
pomáhat v oddílu Tuláčci.
Týdny plynuly a my začaly vymýšlet 
program. První schůzka měla název 
Zaposlouchej se jako nikdy, kdy děti 
zapojovaly svou fantazii, a podle ohlasů 
doufáme, že se jim i líbila.
Při další schůzce nám bylo řečeno, že se 
máme účastnit krajské rady Pionýra. Kromě 
chlebíčků jsme nevěděly, co od toho 
máme čekat. Když jsme dorazily, sedly 
jsme si mezi ostatní a poslouchaly, co je 
na programu. Do toho se začala rozdávat 
ocenění, která se rozdávala i lidem pod 
18 let. Najednou oznámili naše jména a my 
si s překvapením šly pro ocenění – stříbr-
nou Stužku hrdosti a diplom. Měly jsme 
z toho ohromnou radost, což ale nebylo 
moc vidět. Píšeme to proto, že bychom 
všem chtěly moc a moc a moc poděkovat, 
protože to pro nás strašně moc znamená. 
Máme z toho skvělý pocit a už obě dvě 

sháníme rámeček, abychom si to mohly 
pověsit na zeď.
Je krásné vidět, že víme, kam patříme – 
a to jsou navždy TULÁCI!

Lucka a Nikča

Klapka: Čertovská škola potřetí!
A je to tady. Jako každý rok se konala 
Čertovská škola. Letos byla zaměřená 
na výtvarnou výchovu. Než jsme si stihli 
připravit věci, už tu byli první návštěvníci. 
Hned u vchodu je přivítal tulácký pes 
a Mikuláš. Asi jako první si děti chtěly 
nechat namalovat něco na obličej. A za-
nedlouho pobíhaly po celém sále různé 
příšerky, motýlci, čertíci, zombíci a čaroděj-
nice. Sem tam se vyskytla i nějaká víla se 
Spidermanem. 
Jako další na ně čekalo různé vyrábění. Děti 
si mohly vyrobit papírové čertíky, andělíčky 
na vánoční stromeček z bigshotu a placky 
pro své nejbližší. 
Čertice Šmudla četla našim malým návštěv-
níkům kouzelné pohádky a opodál se hrálo 
loutkové divadlo.
V naší klubovně pak byla čertice Majda 
a její pověstný čertovský krámek. 
Obchůdek nabízel nejrůznější ručně vyro-
bené výrobky od maminek, babiček, ve-
doucích a dětí ze všech oddílů – rozhodně 
měl co nabídnout!

Tento rok byla zatím nejhojnější účast dětí 
i rodičů, díky moc!
Zasloužené penízky poputují do ZOO 
za naší sovičkou Bubuk, do Afriky a také 
na rekonstrukci naší klubovny!
Ještě jednou velký dík! Těšíme se na vás 
i příští rok!

čertice Nikuš a čertice Lucuš!

Klatovy
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POZVÁNKA 
NA BHCO
O akci známé pod ná-

zvem Branná hra Cesta 
odhodlání či zkratkou 

BHCO se v Mozaice 
dočítáte pravidelně. Reportáž 

ze zatím posledního (38.) ročníku 
jste si mohli přečíst na straně 13 zářijového 
vydání.
Pro příští ročník má tato dobrodružná soutěž 
nového pořadatele a je opět z Pionýra. 
Pionýrská skupina Hraničář z Červené Vody 
vás na dny 
6. – 8. 6. zve do oblasti mezi 
Orlickými horami a masívem 
Kralického Sněžníku na 
39. Brannou hru Cesta odhod-
lání s podtitulem „Betonová 
hranice“. Více podrobností 
včetně kontaktů pro přihlá-
šení najdete v příloze této 
Mozaiky. 

NOVÉ STANOVY 
PIONÝRA 
REGISTROVÁNY

Ministerstvo vnitra náš 
nový základní dokument 
registrovalo v datu, kdy 

už většina lidí spíš pře-
mýšlí, jak stráví Silvestra – pouhý jeden 
den před koncem roku 2013 (30. 12.).
Jeden z hlavních výstupů listopadového 
Výročního zasedání Pionýra tak má za sebou 
i všechny úřední náležitosti ještě před 
schváleným datem účinnosti – 1. 1. 2014. 
Na vlastní oči se můžete přesvědčit např. 
na webu vzp.pionyr.cz, kde najdete kromě 
dalších schválených dokumentů i stanovy 
opatřené razítky Ministerstva vnitra.
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Pionýr byl s
zastoupen n
níci na nich
o Pionýru, a
rozli né akt

Bam

Každé dít  má své spe-
ci  cké koní ky a zájmy. 
N koho baví pobyt 
v p írod , jiného lepení 

letadel, dalšího keramika… 
To vše nabízejí oddíly a ote-

v ené kluby Pionýra. K tomu 
navíc p idávají zážitky a dob-

rodružství s partou kama-
rád  – a  už nastálo, nebo tak í-

kajíc na zkoušku, t eba na letních 
táborech. Motto Dobrodružství 

na míru vyjad uje pestrou paletu 
innosti s individuálními p ístupy 

v oddílech a klubech, ze které 
si m že vybrat opravdu každý, 

od p edškolák  po teenagery. 
Tímto mottem byly v roce 2012 

propojeny nejen expo-
zice Pionýra na Bambi-
riád , ale také zá ijový 
Festival otev ených akcí.

Ú TÁRNA, P ÍTOK, VE ER, ŠT RBA, SPRCHA, VÝSEK, T ENÍ, TRÝLE, TVRT, ETIOP, UPÍ I, MOTTO, SPEDITÉR, KONZUM, TECHNO, DEVIACE, ZADÁK, REDAKCE, P ESTAVBA, LETCI, EXOTI, ŠT PNOST, ZDVIŽE, ŠTÍ E, LŽI KA, ŽETON, ŠIDIL, KANASTA, KRÁPNÍK, BATÁT, IONTY, SATURN, OPLATY, V ELA, VLADAN, CITÁTY, UTÉCI, CLONA, EPOCHY, ROZLUŠTIT, IZABELA, HRNEK, HORDA, EPOCHA, UCPAT, IJAN, VÝŽEH, MÝDLO, FRANCOUZ, OBRÁTKA

Dobrodružství 
na míru

rou paletu 
dividuálními p ístupy 

klubech,  a k ze které 
opravdu at o každý, 
o teenagery. po
v roce 2012 y 
o-p
bi-
vý 
akcí.
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MEZI PADESÁTI NEJLEPŠÍMI
Možná si ještě vzpomenete, jak jsme se 
před rokem chválili, že výroční zpráva Pionýr 
2011 (ta s papírovými skládačkami origami) 
skončila v soutěži nejlepších výročních zpráv 
a fi remních časopisů, pořádané sdružením 
CZECH TOP 100, na 48. místě. Nejspíš se 
to nezdá jako kdo ví jaký úspěch, ale je 
třeba uvážit, že do soutěže jsou zařazeny 
i tiskoviny velkých fi rem a dalších subjektů 
(banky, nadace, média…), které do jejich 
výroby mohou investovat nesrovnatelně více 
prostředků. Teď už se vám možná nezdá, 
že být mezi prvními padesáti není nic moc, 
co? A co teprve, když se dozvíte, že letos 
– s křížovkářskou výroční zprávou Pionýr 
2012 – jsme tento úspěch nejen zopakovali, 
ale postoupili o jedno symbolické místo 
v žebříčku výše. Je zkrátka fajn, moci se 
jednou za čas sami pochválit!
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Ve spárech 4 žhavých novinek: 
Lichva, závdavek a spol. 
Čtenářům mého seriálu se dnes dostává žhavých a fakticky v každodenním životě použitelných 
novinek ze stránek nového občanského zákoníku.

1. Ve spárech lichváře
Oblíbeným tématem novinových článků 
a televizních pořadů je lichva; ta bývá ob-
vykle defi nována jako nepřiměřeně vysoký 
úrok. Co to ale vlastně je? 
Nový občanský zákoník podává defi nici 
opisně a lze ji hledat ve zvláštním důvodu 
neplatnosti smlouvy (§ 1796 NOZ), která je 
charakterizována dvěma znaky:

 § Zneužitím tísně, nezkušenosti, rozumové 
slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti 
druhé strany, a

 § skutečností, že dotyčný nechá sobě nebo 
jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož 
majetková hodnota je k vzájemnému 
plnění v hrubém nepoměru.

Lichvou je tedy jednání, kdy „lichvář“, zne-
užívaje něčí tísně, nezkušenosti, rozumové 
slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti, 
nechá si sobě nebo jinému slíbit či poskyt-
nout plnění, jehož majetková hodnota je 
k vzájemnému plnění, které lichvář posky-
tuje, v hrubém nepoměru.
Hrubý nepoměr bude posuzován vždy 
individuálně, tedy případ od případu, 
a zpravidla tak bude postupováno nejenom 
mechanickým porovnáním hodnot vzá-
jemného plnění, ale určitě i zhodnocením 
dalších okolností – například doby, na kterou 
byl závazek sjednán, společenského kon-
textu uzavření smlouvy (doslovná a formali-
stická aplikace by mohla znamenat likvidaci 
zastaváren). 
Výjimku zákon stanoví pro podnikatele – 
ti se nemohou neplatnosti s úspěchem 
dovolat, pokud uzavřeli smlouvu při svém 
podnikání; zde zákon vychází evidentně 
ze dvou předpokladů: jednak předpokládá 
u podnikatelů určitý stupeň znalostí a od-
bornost, která je s podnikáním nezbytně 
spojena, jednak v určitých situacích jsou 
některé obchody podnikateli uzavírané 
skutečně nevýhodné, avšak tato nevýhod-
nost je kompenzována širším kontextem 
podnikání (například tzv. intervenční 
nákupy).

2. Ve spárech adhezních
Významnou novinkou a posílením slabší 
smluvní strany (občana, neziskového sub-
jektu apod.) je nový institut tzv. adhezní 
(v překladu asi nejpřiléhavěji závislé) 
smlouvy. Podivný název je vysvětlován slovy 
zákona takto: „Ustanovení o smlouvách 
uzavíraných adhezním způsobem platí pro 
každou smlouvu, jejíž základní podmínky 
byly určeny jednou ze smluvních stran nebo 
podle jejích pokynů, aniž slabší strana měla 
skutečnou příležitost obsah těchto základ-
ních podmínek ovlivnit.“ 

Právní úprava tak dopadá prakticky 
na všechny podnikatele, kteří uzavírají 
tzv. formulářové smlouvy: mezi tyto 
subjekty patří banky, pojišťovny, 
mobilní operátoři, dodavatelé plynu, 
elektřiny, poskytovatelé kabelové 
televize apod. Jinými slovy: jde 
o takové smlouvy, jejichž základní 
podobu neměla druhá (slabší) strana 
reálně možnost ovlivnit, a pokud je 
v takovýchto smlouvách odkazováno 
na doložku, která není ve smlouvě 
přímo obsažena, je taková doložka 
platná pouze tehdy, „byla-li slabší 
strana s doložkou a jejím významem 
seznámena, nebo prokáže-li se, že 
význam doložky musela znát“. Potenciální 
neplatnost se týká současně i doložek, které 
jsou ve smlouvě obsaženy přímo. NOZ 
totiž stanoví ochranné limity. Pokud bude 
ve smlouvě obsažena doložka, „kterou lze 
přečíst jen se zvláštními obtížemi nebo která 
je pro osobu průměrného rozumu nesrozu-
mitelná, je tato doložka platná, nepůsobí-li 
slabší straně újmu“. 
Rizika neplatnosti se může vyvarovat ovšem 
banka či pojišťovna, pokud prokáže, že byla 
taková doložka druhé (slabší) straně před 
podpisem smlouvy dostatečně vysvětlena. 
Tato nová právní úprava smluv uzavíraných 
adhezním způsobem se vztahuje na všechny 
právní vztahy, tedy i mezi podnikateli navzá-
jem, tam je ovšem možné a nepochybně se 
tak bude dít, její dopad vyloučit.

3. Ve spárech závdavku
Zákonodárce se nechal inspirovat v zahraničí 
a přináší nový právní institut „závdavku“. 
Do našeho právního režimu se tak vplížil 
zvláštní druh zálohy (tu nelze chápat jen 
ve smyslu peněžitém, ale může být poskyt-
nuta v jiné formě než penězích), která se 
vyznačuje zajímavými funkcemi: důkazní, za-
jišťovací a sankční. Pochopení bude snadné, 
pokud si představíme situaci, kdy například 
sjednáme pravidelnou, týdenní dodávku 
palivového dřeva s měsíčním účtováním. 
Smlouvu dohodneme ústně se závdavkem, 
který odpovídá ceně 10 m3 dřeva. 
Předně tedy, pokud je závdavek ujednán, 
musí být odevzdán nejpozději při uzavření 
smlouvy při dohodě o dodávkách, proti 
potvrzení, na co závdavek je a jak byl určen. 
Závdavkem se pak potvrzuje uzavření 
smlouvy, což má význam právě u smluv 
uzavřených ústně a vedle toho má dále 
zajišťovací funkci, tedy slouží jako jistota, že 
bude dluh splněn. 
Pokud by snad nebyl závazek splněn 
na straně toho, kdo závdavek dal, propadne 
závdavek ve prospěch druhé strany. Jestliže 

ale nastane opačná situace – tedy závazek 
není splněn příjemcem závdavku (dříví není 
dodáno) musí vydat dvojnásobek toho, co 
přijal jako závdavek nebo závazek splnit 
(popř. nahradit škodu, pokud již splnění 
závazku není možné). Podobně je tomu 
u odstoupení od smlouvy, kde se považuje 
závdavek za odstupné, pokud odstupné 
nebylo samostatně dohodnuto. 

4. Ve spárech úroků
Dosavadní právní úprava se k úrokům cho-
vala vpravdě macešsky. NOZ toto zanedbání 
napravuje s tím, že za hodné pozornosti 
považuji: 

 § Faktickou limitaci úroků z prodlení 
a úroky z úroků. Občanský zákoník nově 
na ochranu dlužníka stanoví, pro případ, 
že věřitel bez rozumného důvodu otálí 
s uplatněním práva, že úroky mohou, 
do chvíle uplatnění u soudu, činit nejvíce 
tolik, co jistina (tedy že hodnota úroků 
nepřevýší samotný dluh). Další úroky 
náleží věřiteli až od zahájení soudního 
řízení. 

 § Pozoruhodným je ustanovení NOZ, 
které umožňuje požadovat úrok z úroku, 
pokud je to mezi stranami výslovně 
ujednáno – tedy, že nezaplacený úrok 
se přičte k jistině a úročí se stejně jako 
ona (a navíc stačí i ústní forma – to teda 
koukám).

Mírně vykulený
Michal Pokorný

advokát, právní zástupce Pionýra
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Na Ledovku s GPSkou podruhé
V loňském roce jsme v rámci Pionýrského geocachingu spolu putovali na místa ze starých fotografi í. I v letošním roce máme pro vás při-
pravenu geocachingovou hru, proto si nezapomeňte při balení na Ledovou Prahu (31. ledna – 2. února 2014) zabalit do svých batohů GPSku.

Kam tentokrát povede naše 
putování?
Pro piokačery, ale nejen pro ně, protože 
do hledání se mohou zapojit i ti, kteří v této 
době navštíví Prahu a rádi loví s GPSkou 
v ruce, máme připravenu procházku za vý-
znamnými architekty z počátku 20. století. 
Určitě jste už slyšeli taková jména jako 
Gočár, Kotěra, Polívka. Třeba i u vás je podle 
jejich návrhu postavena nějaká stavba.

Jak na to?
Máte dvě možnosti. Buď použijete pouze 
nápovědy z tohoto vydání Mozaiky, nebo 
si můžete na stránkách www.geo.pionyr.cz 
v sekci Ke stažení stáhnout doplňující soubor 

s fotografi emi a zajímavostmi o místech, kde 
jsou virtuální kešky umístěny. Stejný soubor 
naleznete i na stránkách www.ledovapraha.cz.
Letos nemusíte zasílat žádnou smsku. Stačí 
pouze odlovit šest virtuálních keší, zjistit 
správné odpovědi na otázky a pak už jen 
sestavit souřadnice pro fi nální kešku dle 
uvedeného schématu (nic nenásobte).
Finální keška je zřízena pouze u příleži-
tosti Ledové Prahy a bude na svém místě 
od pátku 31. ledna do neděle 2. února 
2014.
Na prvních padesát „kačerů“ čeká odměna 
v podobě příležitostného CWG.
Pro lovce kešek ještě jedno upozornění: tyto 
kešky si nemůžete zaregistrovat do svého 

listu odlovených keší. Jsou zřízené pouze pro 
hru Pionýrský geocaching na Ledové Praze.
Pokud už se vypravíte s námi na vycházku, 
vezměte si s sebou fotoaparát a nezapo-
meňte fotit. Na www.geo.pionyr.cz můžete 
potom svoji reportáž spolu s fotografi emi 
vložit. A pokud si myslíte, že se vám 
povedlo vytvořit docela dobrou fotorepor-
táž, pošlete nám ji na mozaika@pionyr.cz. 
Máte-li zájem o bližší informace, kontaktujte 
Annu Novákovou na e-mail: 
anna.novakova@pionyr.cz nebo telefonicky 
777 793 702 (volejte i v případě, že nebude 
keška na svém místě).

Přejeme úspěšný lov.

A N 50°04.605´ E 14°25.463 
Otázka: Druhé číslo IČO pekárny, která je v nejužším domě?

B N 50°04.93´ E 14°25.347 
Otázka: Počet strun na hudebním nástroji, který drží jedna ze soch na domě.

C N 50°05´ E 14°25.422 
Otázka: Počet držáků lampy + dva.

D N 50°05.177´ E 14°25.423
Otázka: Kolik lvů by zůstalo u kašny, kdyby tři šli na procházku? 

E N 50°05.228´ E 14°25.536
Otázka: Počet lamp v oknech v prvním patře na straně, kde je vchod do domu 
(čelo domu).

F N 50°05.237´ E 14°25.679
Otázka: Druhá zlatě napsaná číslice na desce.

Finální keška: N 50°05.DAC´ E 14°25.FBE ´ N 50°05. E 14°25.´ ´
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Dům U Tří jezdců nese 
název podle budovy, 
která zde předtím 

stávala. Projektoval jej 
Josef Zasche v letech 

1906 – 1907. Ve dvorním 
křídle budovy bývalo 
divadlo, které bylo 

v 90. letech zbouráno.

Obchodní dům ARA 
na rohu Perlové 

a 28. října navrhl 
v konstruktivistickém 
stylu Milan Babuška. 

Stavitel František Řehák 
pak tento návrh upravil.

Bankovní palác v ulici 
Na Příkopě projektoval 

František Roth 
v neoklasicistním stylu. 
Byl postaven na místě 

bankovní budovy 
Osvalda Polívky, z níž 

byla přenesena plastika 
Genia se lvem na atice.

Jubilejní synagogu 
v Jeruzalémské ulici 
projektoval vídeňský 

specialista na tento typ 
sakrálních staveb Wilhelm 

Stiassny. Na průčelí 
i v interiérech kombinoval 

prvky maurské architektury 
se secesí.

D A C F B E



Lektoři pod mikroskopem – Řeč těla
Minulé číslo jsme věnovali lektorům a komunikaci. Tedy nesmírně důležité oblasti pro úspěšného lektora. Neméně důležitou oblastí je i řeč 
těla. Mnohé nám napoví, objasní, na mnohé nás navede, mnohé ukáže. Je dobré znát základní pravidla úspěšnosti řeči těla, která se netý-
kají rozhodně pouze lektora. Pokud tato pravidla budeme znát a hlavně je budeme dodržovat, pak se zcela jistě vyhneme řadě nepříjem-
ných situací, nebo naopak řadu situací „zachráníme“, či nabídneme pozitivní a klidnou atmosféru pro všechny účastníky vzdělávací akce.

První setkání
Někdy se domníváme, že špatný (nepo-
vedený) dojem lze snadno někdy příště 
opravit. Je to naše iluze, takhle to totiž 
nefunguje! Každá náprava věci je těžší, 
než stoprocentní příprava na první setkání. 
A je jedno, zda jde o setkání s účastníky 
přednášky, semináře, diskuzního fóra… Ten, 
kdo nás vidí poprvé, ten si nás „zaškatul-
kuje“ a záleží jen na naší přípravě, zkuše-
nostech, studiu řeči těla, do které škatulky 
budeme uloženi. Při prvním setkání je nutné 
hospodařit s každou minutou, s každým 
okamžikem.

Síla pohledu
Při prvním setkání a zejména v první fázi 
tohoto prvního setkání není dobré upírat 
delší pohled na druhého jedince. Je dobré 
a nutné navázat zrakový kontakt, ale ten je 
nutný často přerušovat. Při přerušování zra-
kového kontaktu odvracejme pohled dolů. 
Kontakt očí je důležitý, protože vyjadřuje 
zájem o druhého, ale nesmí přesáhnout 
únosný čas.
Začínající lektor by měl mít mezi účastníky 
akce alespoň jednoho člověka, který mu 
bude oporou v počátcích jeho lektorské 
činnosti. Na něho může upínat zrak déle, 
protože to pro něho bude jistota a opora. 
Z vlastní zkušenosti víme, že tady jsou 
počátky úspěšnosti lektora. Uvádějící lektor 
může upozornit na chyby jen tehdy, pokud 
bude na akcích začínajícího lektora. Pak 
může pojmenovat chyby a ukazovat na věci, 
na kterých by měl začínající lektor pracovat 
a zdokonalovat se.

Síla úsměvu
Úsměv používejte všude tam, kde je to 
vhodné. Ne každý úsměv může být kladem 
pro danou situaci. Nevhodný úsměv může 
vyvolat stejně negativní dojem, jako vůbec 
žádný úsměv. Je dobré, abychom znali své 
úsměvy. Věnování chvilky před zrcadlem 
a vyzkoušení si různých typů úsměvů, neberte 
jako ztracený čas. Naopak! Účastníci akcí 
rozhodně poznají a přijmou spontánní a při-
rozený úsměv, který mají někteří lidé jako dar. 
Vstoupí a usmívají se. Zbytečně se jim neříká 
„sluníčka“. Jsou však i jiní, kteří jsou naladěni 
na úplně jinou strunu, a pak jejich úsměv 

může připadat jako maska, křeč, něco nepřiro-
zeného. Zvládnutí kouzla úsměvu rozhodně 
napomůže pozitivní náladě a uvolněnosti. 

Využití prostoru vstoje
Vždy je nutné se ujistit, že jsme zvolili ta-
kový odstup, abychom nezmařili náš cíl, kte-
rého chceme dosáhnout. Je nezbytné naučit 
se zvládat a používat celou škálu vzdáleností 
bez pocitu znepokojení či odcizení. Obecně 
platí, že při prvním setkání s neznámým mu-
žem nemáme nikdy stát čelem proti němu, 
ale z boční pozice přecházet do pozice čelní. 
U neznámých žen zaujímáme při rozhovoru 
pozici čelní a postupně přecházíme do po-
zice boční. Při rozhovoru nikdy nedovolme, 
abychom stáli a protějšek seděl. Výška je 
silným signálem dominance.

Využití prostoru při sezení
Pokud je to možné, vyhněme se při prvním 
setkání křeslům, která nás nutí v nich sedět 

hluboko, a tím pádem omezí naší možnost 
vysílat řadu signálů pomocí gestikulace, 
držení těla. 
Při sezení na židlích, které lze přemisťovat, 
dodržujme stejné zásady, které jsem uváděla 
v předcházejícím odstavci. Mějte na paměti, 
že při sezení na židli se dostanete k člověku 
mnohem blíž, než ve stoje. Příčinou toho je, 
že poloha vsedě zvyšuje náš pocit bezpečí, 
zvláště když opěradla vytváří fyzickou bari-
éru mezi námi a ostatními.

Posílení ochoty ke spolupráci
Známe to z vlastní zkušenosti. Pokud je mi 

jako lektorovi v kolektivu účastníků akce 
dobře, pak jsem ochotna k jakékoli spolu-
práci. Promítněte si naši řeč těla, děláme to 
všichni stejně – nakláníme hlavu na stranu, 
zapojujeme oční kontakt a připojíme srdečný 
úsměv. Stejné signály ale používáme při žá-
dání o pomoc nebo spolupráci. Když budeme 
hovořit k větší skupině lidí, pak si zajistíme, 
abychom měli se všemi zrakový kontakt. 
Pokud při lektorování potřebujeme mít 
oporu textu, pak je nutný zrakový kontakt 
a hovořit klidně a rozvážně.

Opět jsem vám neřekla nic nového, chtěla 
jsem jen vypíchnout věci, na které někdy 
zapomínáme, a pak se sami sebe ptáme, 
proč to či ono nevyšlo tak, jak jsme očeká-
vali. Řeč těla je mocná a stále musíme mít 
na paměti první okamžik našeho setkání 
a následné „zaškatulkování“.

Lída Kočí, garant Ústředního 
pionýrského vzdělávacího centra
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Řeč lektorova těla bývá někdy 
i dost matoucí… A kdo nebude poslouchat! Pokud lektor řeč těla neovládá, 

musí mít záložní řešení.



Marťan
Mají děti ve vašem oddíle bujnou fantazii? Představují si, jak by asi mohli vypadat Marťani? 
Podle tohoto návodu si mohou rovnou jednoho vyrobit.

Materiál: pěnová guma žlutá a odstíny 
zelené, zbytek červené (lze nahradit i karto-
nem), rulička od papírových utěrek, zelený 
papír, plyšový zelený drátek, drátek na tyka-
dla, pohyblivé oči.
Pomůcky: zelená barva, štětce, voda, kelí-
mek, lepidlo, nůžky, tavná pistole.

Postup:
• Ruličku polepíme zeleným papírem, nebo 

natřeme zelenou barvou. 
• Než nám rulička uschne, vystřihneme 

hlavu (nebo vyřízneme na BigShotu). 
Postupně vystřihneme uši, pusu, nos 
a tvářičky a přilepíme na hlavičku. Pak 
přilepíme samolepicí oči.

• Na tužku natočíme drátek a na něj 
na jedné straně napíchneme buď bam-
bulku, nebo papírový či polystyrenový 
korálek natřený nazeleno a zezadu k hla-
vičce přiděláme tavnou pistolí.

• Pak uděláme dírky do ruličky a z chlupa-
tého drátku uděláme ruce. Zakončit mů-
žeme papírovým půlkorálkem natřeným 
červenou barvou.

• Celé zkompletujeme pomocí tavné 
pistole – připevníme hlavičku k ruličce, 
kterou můžeme dle fantazie ještě dozdo-
bit, a je hotovo. 

• Z papíru či pěnové gumy (mosgummi) 
můžete pro Marťana vyrobit létající talíř.

Hodně povedených Marťanů vám přejí pionýři 
z oddílů Delfíni a Delfíňata v Dobřanech.

Jde to!
O propagaci se mluví i na straně 18, zde 
jsme ale využili volného kousku místa, 
abychom uvedli příklad, že když se chce, 
tak to jde. 

Místní a regionální média jsou často 
opomíjeným místem pro naši prezentaci, 
přitom jsou často vstřícná k uveřejnění 
zpráv o naší činnosti. Obzvlášť pokud 
nejde o prvoplánovou propagaci, ale infor-
mace ve vztahu ke konkrétním aktivitám. 
Jako v tomto případě (měsíčník Liberecký 
kraj) – jednoduchá věta, že o nově 
opravené hřiště se bude starat Pionýrská 
skupina Františkov, dokáže v podvědomí 
mnoha čtenářů jistě uváznout hlouběji, 
než například letáčky rozdávané na ulici, 
z nichž velká část bez přečtení putuje 
do koše. A proto, než si zase začneme 
stýskat, že se o nás málo ví, ptejme se na-
před, jestli jsme využili všechny možnosti, 
jež máme na dosah ruky…

red
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Program je to, o co nám v oddíle jde 
především…
Jaký budeme dnes mít na schůzce program? Pokládá si vedoucí často tuto otázku? Někdo zřídka, jiný nejednou, 
někdo dokonce velmi často… A přitom díky programu naplňujeme naše poslání, kterým je výchova dětí a mla-
dých lidí.

Ale jaký by program měl být?
Měl by být zábavný a zároveň děti něco na-
učit? Měl by být dobrodružný? Netradiční? 
Zážitkový? Sportovní? Měl by děti v něčem 
rozvíjet? Měl by být… od všeho kousek – 
tedy pionýrský? :-) Na všechno můžeme od-
povědět ANO a není to jistě konečný výčet.

Jak moc by měl být poučný…
Asi spíše než by měl formálně poučovat, by 
nás mělo zajímat nejvíce, jestli programem 
dosáhneme výchovných cílů? (A máme 
nějaké výchovné cíle?)
Vida, vida – otázky, otázky, otázky… A navíc 
z nich kouká pořádná práce.

Příprava náplně schůzek 
a výprav by však neměly 
být galeje
Naopak – vedoucí by se neměl 
trápit, vždyť i pro něj má být 
tahle práce zábavou, přinej-
horším příjemnou povinností. 
Proto je zde aktuální nabídka: 
Příprava činnosti podle podkladů 
z nových programů sice asi není 
kdovíjakou legrací, ale může být 
i povyražením, rozhodně však 
ne trýznivým závazkem. Proto 
připravené aktivity vycházejí 

z Programu Pionýra, našich principů a jsou 
propracovaným systémem. Jeho součástí 
jsou mimo jiné výchovné nástroje, metodiky, 
věkové kategorie, které oddílu pomohou 
vychovávat mladé lidi v souladu s Ideály 
Pionýra, ke kterým chceme děti vést.
Nové výchovné programy proto také nejsou 
jen „okénka k odfajfkování“, ale jsou sou-
borem konkrétních činností (respektujících 
naše výchovné cíle). Plánovat a připravovat 
náplň schůzek, výprav a táborů je podle nich 
snazší.

Naše novoroční předsevzetí
Pomůžeme vám s tím. Společně najdeme 
variantu, která vám bude vyhovovat.
Můžete vzít nový program jako celek a dát 
vašemu oddílu jasný směr, nebo použít jen 
ty části, které vám vyhovují. Jde nám o to, 
aby činnost oddílů byla kvalitní, měla smysl 
a hlavně děti bavila.

Martin

Koťátko a bazén
Mláďátka a Zvířátka (ML Mláďátka S5)
Voda může být prostředím k neobvyklé 
zábavě, může být také nebezpečná, naučte 
proto děti se ve vodě správně pohybovat 
a vodu respektovat.

Legenda: Koťátko slyšelo o jedné zvláštní 
zoologické zahradě. Prý tam všichni žijí 
ve vodě. Bylo mu to divné, a tak se domlu-
vilo se svými kamarády a vypravili se tam. 
My pojedeme s nimi, abychom se podívali, 
jak to v takové ZOO chodí.

K realizaci samotné aktivity budete 
potřebovat:
všichni účastníci potřebují osobní vyba-
vení do bazénu – plavky, ručník, mýdlo, 
šampon, hřeben, neplavci nadlehčovací 

pomůcky – např. kruh, bederní plavecký 
pás, všichni ještě mohou mít případně obuv 
k bazénu, koupací plášť (hodí se v případě, 
že setrváváme v prostorách okolo bazénu 
delší dobu), vodní nudle, potápěcí kroužky, 
obruče.

Jak na to
Pokud plánujete výpravu do bazénu, 
oznamte to s dostatečným předstihem – ale-
spoň 14 dní – rodičům dětí. Napište seznam 
věcí, které si děti mají vzít s sebou, čas srazu 
a předpokládaný čas návratu, výši fi nanč-
ního příspěvku, který budete vybírat (vstup, 
strava, jízdné, …). Podle počtu dětí zajistěte 
dozor dospělými poučenými osobami.
Máte-li možnost volby bazénu, zvolte 
takový, kde budou mít neplavci vodu po pás 

– maximálně po ramena. Dopředu 
zjistěte, kolik z dětí je neplavců. 
Pokud nemají, je třeba jim zajistit 
nadlehčovací pomůcky. Můžete se 
zeptat u provozovatele bazénu, zda 
má nadlehčovací pomůcky, vodní 
nudle, potápěcí kroužky, případně 
jiné pomůcky k zapůjčení. Pokud ano, 
rezervujte si je u něj.
Po příchodu do plaveckého areálu 
je třeba nejprve děti vzít do šaten, 

dohlédnout, aby se řádně osprchovaly 
a převlékly do plavek. Pokud máte smíšený 
oddíl, je třeba, aby byla vždy alespoň jedna 
dospělá zodpovědná osoba v každé šatně.
Po příchodu do prostoru bazénu nechte děti 
uložit věci, které si vzaly s sebou, na jedno 
místo.
Seskupte děti okolo sebe a řekněte jim, že 
jste se vypravili na návštěvu do ZOO. Je to 
ale speciální ZOO, všechna zvířátka tam žijí 
ve vodě.
Začněte s tím, že u schůdků do bazénu drží 
dva vedoucí či instruktoři vodní nudli jako 
vstupní bránu. Každý, kdo chce jít do ZOO, 
musí touto branou projít. Bránu držte tak 
vysoko, aby děti nemusely potopit hlavu.

(pokračování na str. 18 dole)
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Když dva dělají totéž…
Také máte pocit, že jsou v našem sdružení 
dva druhy pionýrů? Já už dlouho… Jedni 
pomalu ani nevědí, za jaké sdružení (vlastně 
teď už spolek) „kopou“, a druzí by pro 
Pionýr dýchali. A vůbec to nemusí souviset 
s tím, že ti první jsou řadoví členi a ti druzí 
jezdí na krajské rady nebo jiná jednání. 
V tom to není! Často takovéhle dva typy 
najdeme i v jednom městě či v jedné sku-
pině. Čím to je? Nevím… Vždyť kamarády 
v Pionýru mají oba a na tábory a výlety jezdí 

zástupci obou těchto skupin stejně rádi. Jen 
ti druzí rádi nosí cokoli s vlaštovkou (a nejen 
na skupinové akce), hrdě se hlásí k názvu 
spolku a vůbec nám dělají dobrou reklamu. 
Jedním z těch, kteří Pionýr propagují vždy 
a všude, je Miloš Jakeš Antoš z PS Mír 
Domažlice. Vy, kdo jste byli na Kamínkách, 
Resetu nebo na letní táborové škole, ho 
určitě znáte. Vy, kdo nosíte tričko Miluju 
Pionýr, ho znáte taky, ale možná o tom ani 
nevíte – jde totiž o jeho návrh. A vy, kdo jste 

na pionýrském facebooku nebo na youtube 
viděli a slyšeli písničku Nemáme to lehký 
(známou též pod názvem Jakešova pionýr-
ská), ho znáte také.
A tenhle kluk se rozhodl, že ty ´své vlaš-
ťovky´ chce mít i doma na stěně… Třeba 
vás jeho příspěvek inspiruje. A já bych si 
upřímně přála, abychom takovýchhle Jakešů 
měli po celé republice víc… 

Mirka Tolarová,
členka VV ČRP zodpovědná za PR a propagaci

(dokončení ze str. 17)

A teď si prohlížíme zvířátka, co právě 
dělají.
• Kachna se kolébá – pohyb mírně vpřed 

v podřepu a kývat se přitom ze strany 
na stranu.

• Ptáček se myje – cáká na sebe vodu.
• Labuť mává křídly a chystá se vzlétnout.
• Čáp se rozhlíží – stojí na jedné noze 

a rukama klape jako zobákem, otáčí se 
do stran.

• Žába vidí čápa a skáče pryč – děti by 
měly být v malé hloubce – voda maxi-
málně do pasu.

• Pes plave – rukama hrabat ve vodě před 
sebou, tzv. čubička, pokud jsou děti 
natolik odvážné, mohou pohybovat 
i nohama – šlapat vodu – předpokladem 
je větší hloubka – po ramena.

• Slon na sebe chobotem stříká vodu.

V naší ZOO se dá jezdit i dětským vláčkem.
Děti se postaví za sebe a drží se v pase. 
První v řadě může jít vedoucí, který udává 
směr, jakým vláček pojede. Při „jízdě“ si 
můžete zazpívat písničku Jede, jede ma-
šinka. V cílové stanici zahoukejte a děti si 
„vystoupí“.
A následuje malá přestávka na občerstvení.
Spadla lžička do kafíčka, udělala žbluňk. – 
Děti se drží za ruce a pohupují se nebo 
poskakují ve vodě. Odříkávají říkanku 

a na „žbluňk“ se potopí. Od dětí, které mají 
strach z potápění, nevyžadujme, aby pono-
řily do vody celou hlavu.
Na vodní hladinu položte obruče. Řekněte 
dětem, že najednou začalo pršet, a že se 
mohou schovat do domečku, který před-
stavuje obruč. Obruč mohou přelézat, pod-
plavat nebo i zvednout. Obručí by mělo být 
tolik, aby se do nich děti vešly (např. tři děti 
na jednu obruč). Přestává pršet a děti mo-
hou z domečků ven. Najednou se déšť vrátil 
a děti se zase musí schovat do domečků. 
Můžete zopakovat několikrát za sebou.
Tuto hru můžete doplnit o to, že postupně 
budete odebírat jednu obruč vždy, když se 
počasí zlepší.
Přestalo pršet a dostali jste se k výběhu pro 
koně. Rozdejte dětem vodní nudle. Děti 
se na ně obkročmo posadí (prostrčí mezi 
nohama) jako na koně. Pohybují se volně 
po ploše, mohou chodit, běhat, skákat. 
Pokud děti zvládnou a znají, mů-
žete si k tomu zazpívat společně 
písničku:

Já mám koně, vraný koně,
to jsou koně mí.
Když já jim dám ovsa,
oni skáčou hopsa.
Když já jim dám obroku,
ono je jim do skoku.
Já mám koně, vraný koně,
to jsou koně mí.

V ZOO žijí i mořští koníci (perlorodky, coko-
liv, co jde sbírat).
Pod vodu umístěte například několik potá-
pěcích kroužků. Děti rozdělte do družstev 
a postavte je v bazénu u stěny. Až jim dáte 
pokyn, mají za úkol posbírat všechny koníky 
od barvy, kterou si vylosovaly. Kdo posbírá 
jako první, vyhrává.
Návštěvu ZOO ukončete zase odchodem 
přes bránu.

Následuje odchod do sprch (opět řádné 
umytí mýdlem a osprchování), oblékání 
a sušení vlasů. Pokud je venku zima, dbejte 
na to, aby děti neodcházely s mokrými vlasy.

Foto PS Tužiňáci, PS Boskovice

Podklady k této aktivitě i další náměty 
pro práci s nejmladšími dětmi (ale nejen 
s nimi) najdete na www.pionyr.cz v sekci 
Pro členy / Výpravy za poznáním.

NĚCO MI NAMALUJTE
Již dlouho jsem si chtěl vylepšit svůj pokoj, a tak jsem vzal barvu a štětku a začal 
malovat. Po vymalování mi však přišlo, že tomu něco chybí. Pozval jsem tedy 
kamarády z naší pionýrské skupiny na návštěvu s tím, že bych se rád pochlubil, 
jak mám hezky vymalováno. 

Nikdo z nich netušil, co mám v plánu. Po příchodu dostali do rukou štětce 
a barvu a jediný pokyn: „Něco mi na tu zeď namalujte.“ Nejdřív na mě všichni 
koukali, jestli to myslím vážně, pak se ale dali do díla. A hle, jak můžete vidět 
na fotografi i, myslím, že se vskutku vyznamenali. 

A právě proto bych jim chtěl moc poděkovat za skvělý sobotní den plný zábavy. 
Kdyby někdo z vás nevěděl, co znamená: 301. Pionýrská, tak to je název naší 
airsoftové jednotky. Závěrem jenom, moji kamarádi, připomínám, že na jaře 
budu malovat kuchyni, co vy na to? Máte nějakej nápad? Díky, mám vás rád…

 Jakeš
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Na Hromnice…
Teď se asi čtenáři rozdělí na ty, kterým „naskočí“ název komedie, ve které se 
Bill Murray zasekl v čase, a doplní „o den více“, a na ty, kteří automaticky 
dokončí lidovou pranostiku „o hodinu více“. Co tato pranostika znamená 
a co jsou vůbec hromnice? Jde o lidový svátek přicházejícího jara – i když 
se může zdát, že 2. února je trochu brzy… Má kořeny ještě 
v předkřesťanských dobách. V tento den se tradičně 

v oknech zapalovaly svíce – tzv. hromničky, jež měly ochránit dům před 
bouří a bleskem. O hodinu více pak značí, že se začínají zkracovat 
noci a tedy i prodlužovat dny. Zajímavostí tohoto dne je, že se 
k němu váže asi nejvíc pranostik v celém roce – kolem čtyř 
desítek.
Všichni patrně víme, že únor je nejen nejkratší měsíc 
v roce, ale že je proměnlivý a v přestupných letech 
(mají 366 dní) má 29 dní, nikoliv obvyklých 28. 
Věděli jste ale také, že několikrát v historii bylo 
zaznamenáno i datum 30. února? Nejprve 
ve Švédsku roku 1712, kdy byl takto vyřešen 
nesoulad švédského kalendáře s těmi platnými 
v okolních zemích. V Sovětském svazu pak 
v roce 1929 zavedli revoluční kalendář, 
ve kterém měly všechny měsíce 30 dní 
a 5–6 zbylých dní v roce nepatřilo k žád-
nému měsíci. Po třech letech ale měsíce 
opět dostaly původní počty dnů.

4

kaleidoskop
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1. 2. 1814 zabil Vulkán Mayon 
na Filipínách více než 1200 lidí.
1. 2. 2004 byla založena sociální síť 
Facebook. (obr. 1)
2. 2. 1904 se narodil Valerij Čkalov, sovět-
ský letec († 15. prosince 1938).
5. 2. 1974 provedla sonda Mariner 10 
jako první při průletu okolo Venuše gravi-
tační manévr. (obr. 2)
7. 2. 1804 se narodil John Deere, americký 
kovář († 17. května 1886), zakladatel fi rmy 
Deere & Company – jednoho z největších 
současných výrobců zemědělské techniky. 
(obr. 3)
8. 2. 1834 se narodil Dmitrij Ivanovič 
Mendělejev, ruský chemik, autor periodické 
tabulky porvků († 2. února 1907). (obr. 4)
11. 2. 1814 byla vyhlášena nezávislost 
Norska.
12. 2. 1784 vzniklo spojením čtyř samo-
statných královských měst (Staré Město, 
Nové Město, Malá Strana, Hradčany) 
Královské hlavní město Praha.
13. 2. 1894 patentovali bratři Lumièrové 
kinematograf – kombinaci fi lmové kamery 
a projektoru.
13. 2. 1974 odešel Alexandr Isajevič 
Solženicyn, nositel Nobelovy ceny za lite-
raturu z roku 1970, do exilu ze Sovětského 
svazu.
13. 2. 1974 se narodil britský zpěvák 
Robbie Williams. (obr. 5)
14. 2. 1924 byla založena společnost 
IBM přejmenováním na International 
Business Machines Corporation (funguje již 
od r. 1888).
14. 2. 1944 se narodil Alan Parker, britský 
režisér. V roce 1982 natočil fi lm Pink Floyd: 
The Wall. Za fi lm Půlnoční expres z roku 
1978 získal Zlatý glóbus.

15. 2. 1924 se narodil Jiří Šlitr, 
český hudební skladatel, instrumen-
talista (virtuózní klavírista), zpěvák, 
herec a výtvarník († 26. prosince 
1969). (obr. 6)
15. 2. 1564 se narodil Galileo 
Galilei, toskánský astronom, fi lozof 
a fyzik († 8. ledna 1642). (obr. 7)
16. 2. 1304 se narodil Tug Temür, císař 
říše Jüan a veliký chán mongolské říše 
(† 2. září 1332).
17. 2. 1894 se narodil Alois Hrdlička, 
konstruktér Škodových závodů 
(† 24. dubna 1961).
18. 2. 1894 se narodil Alexandr Ivanovič 
Oparin, sovětský biolog († 21. dubna 
1980), autor tzv. Oparinovy teorie postup-
ného vzniku života na Zemi – hypotézy 
koacervátů.
18. 2. 1954 se narodil John Travolta, 
americký fi lmový herec, zpěvák a tanečník. 
(obr. 8)
19. 2. 1924 se narodil František Vláčil, 
malíř, grafi k, fi lmový scenárista a režisér 
(† 28. ledna 1999).
19. 2. 1924 se narodil Lee Marvin, ame-
rický herec († 29. srpna 1987). 
19. 2. 1954 se narodil Sócrates, brazilský 
fotbalový reprezentant († 2011). Šlo patrně 
o posledního špičkového fotbalistu, u kte-
rého nebyl fotbal na prvním místě v životě. 
Zajímalo ho umění, medicína a politika, 
za své idoly označoval Johna Lennona 
a Che Guevaru. Byl velkým kritikem brazil-
ského vojenského režimu. 
21. 2. 1944 se narodil Petr Ulrych, český 
zpěvák, hudební skladatel a textař, člen 
skupiny Javory. 
22. 2. 1949 se narodil rakouský automo-
bilový závodník Niki Lauda. 

23. 2. 1654 vytvořil 
císař Ferdinand III. v Praze 
tzv. Karlo-Ferdinandovu 
univerzitu tím, že spojil 
Karolinum s jezuitskou 
kolejí. Práva a medicína 
zůstaly v Karolinu, 
sídlem fakult fi lozo-
fi cké a teologické 
se stalo jezuitské 
Klementinum. 
Karlo-
Ferdinandova 
univerzita pak existovala 
až do roku 1920.
24. 2. 1684 se narodil Matyáš Bernard 
Braun, rakouský barokní 
sochař působící převážně 
v Čechách († 15. února 
1738).
26. 2. 1564 se narodil 
Christopher Marlowe 
(† 30. května 1593), 
anglický dramatik 
pozdní renesance (ob-
dobí tzv. alžbětinského 
divadla), nejvýznamnější 
ze Shakespearových 
předchůdců.
26. 2. 1974 se narodil 
Sébastien Loeb, francouz-
ský jezdec rallye, sedminá-
sobný mistr světa.

6

Sebastião Salgado
brazilský dokumentární fotograf 

(* 8. 2. 1944), jeden z nejznámějších brazilských 
i světových fotografů. 

Brazílie je zemí, kde se na ulici střílí po dětech, kde musí statisíce 
bezzemků nezákonně obsazovat půdu a kde desítky aktivistů jejich hnutí 

mizí beze stopy – jako oběti bojůvek najatých těmi 
mocnými a bohatými. Když Salgadovi bylo pět let, 

jeho rodina se odstěhovala na maloměsto, pak žil v São 
Paulu, v jednom z nejlidnatějších měst na světě. Z politic-

kých důvodů byl nucen svou rodnou zemi opustit. Nyní žije 
ve Francii.

Salgado zachycuje na svých snímcích reálné utrpení a fakt, že 
lidský život v takových oblastech světa, jako je Rwanda, Brazílie, 

Nigérie či Bosna, naprosto ztrácí hodnotu. Obzvláště působivé 
jsou jeho perspektivní snímky, na kterých má anonymní lidský dav 
na velké ploše černobílé fotografi e skutečnou hloubku.
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Prosincové radovánky
Advent a atmosféra blížících se Vánoc není jen záležitostí rodin. Jak 
se můžete přesvědčit na této straně, i pionýrské oddíly si všemožné 
radovánky, jež k tomuto období patří, užívaly naplno. 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!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.

66. PTO Brabrouci, Brno

17. PS Tažní ptáci, TO Černý delfín, Brno

PS Brontosauři,
Čermná nad Orlicí

PS Tuláci, Klatovy PS Smog, Ustí n. L.

93. PS Praha

68. PS Lvíčata, Praha

PS Vysocina Svitavy

230. PS Záře, Praha

PS Tuláci, Klatovy

PS Mír Domažlice

230. PS Záře, Praha


