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Chcete Ledovou Prahu zhodnotit? Říct, co se vám líbilo a co 

ne? Co by se vám zamlouvalo příští rok? Vyplňte prosím 

krátký dotazník na adrese: url.pionyr.cz/ledovka14

Najdete ho také na pionýrském webu v sekci „Pro členy“ pod 

položkou „dotazníky“.

Děkujeme!

PROZATÍM UVÁDÍME JEN JEDNU REAKCI A DOUFÁME, ŽE PODOBNĚ NADŠENÝCH, AŤ UŽ KONCERTEM DĚTI DĚTEM ČI LEDOVOU PRAHOU, VÁS BYLO MNOHEM VÍC:
Na akci Ledová Praha jsme byli poprvé a moc se nám líbilo. Za rok pojedeme určitě zase. Rádi bychom se zapojili i do uměleckých aktivit Pionýra. Několik dětí v oddíle koncert Děti dětem velice nadchl, přímo inspiroval a rády se účastnily těchto soutěží. Děkujeme za krásnou akci!
 Oddíl Psohlavci, PS Mladost, Hradec Králové

Ledovou Prahu ani obleva nezastaví!
O pololetních prázdninách, souběžně s koncertem Děti dětem, o kterém si můžete přečíst a pokochat se fotkami na stranách 
8-10, proběhla jako každý rok také největší otevřená akce Pionýra – Ledová Praha. Ať už jste k účastníkům patřili, nebo ne, 
nabízíme vám pár snímků zachycujících atmosféru akce (další najdete na straně 24). Pokud jste byli u toho, věříme, že i vy máte 
povedené fotky a rádi se o ně, stejně jako o své zážitky z „Ledovky“, podělíte a pošlete nám je na adresu mozaika@pionyr.cz, 
abychom je mohli otisknout v příštím vydání. Všem, kdo už fotky poslali a dále posílají, samozřejmě děkujeme!

red
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Akce!
Nebojte, nespletl jsem si redakci s fi lmařským placem. Když jsem ale listoval připraveným číslem, 
přišlo mi, že tohle slovo ho docela dobře vystihuje. Samozřejmě je to hlavně díky Ledové Praze 
(str. 2 a 24), o které se dočtete i v příští Mozaice, a koncertu Děti dětem (str. 8–11). Zároveň 
s nimi jako každý rok ještě probíhala dvě fi nále Pionýrského Sedmikvítku – Dětská Porta a Melo-
die – která se nám do tohoto čísla již časově ani prostorově nevešla, najdete je ale také v příštím 
vydání. Zkrátka máme za sebou hodně akční první únorový víkend a podle ohlasů přímo na místě 
nebo třeba i na facebooku to vypadá, že se povedl. A Sedmikvítku se věnujeme i na straně 7, kde 
najdete reportáž z dvojfi nále literární a výtvarné soutěže v Holešově.

Navíc v této Mozaice najdete informace o akcích, které se teprve chystají, ať už letos, jako Ka-
mínka a Letní táborová škola Korálky II (str. 17), nebo až příští rok – Konference o činnosti Pionýra 
(str. 4) či náměty pro oslavy 25. výročí obnovení samostatné činnosti Pionýra (str. 21).

Věřím, že vás tato Mozaika zaujme a najdete v ní i užitečné informace, ale jako vždy – pokud vám 
něco chybí nebo máte jakékoliv připomínky a náměty – můžete se ozvat na mozaika@pionyr.cz.

Jakub

 KALENDÁRIUM | nabídkový plán akcí a soutěží

 25. – 27. 4. Kamínka Kladno Pionýr

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

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

 2. – 5. 8. LTŠ Korálky II TZ Žumberk ÚPVC

    5. – 14. 9. Pionýr Open celá ČR Pionýr

 5. – 7. 6. 2015 40. ročník branné hry Kokořínsko PS Střelka   
 Cesta odhodlání  Kostelec nad Labem

 12. – 14. 6. 2015 RESET – Republikové  Pionýr
 setkání Pionýra

NABÍDKA OTEVŘENÝCH AKCÍ PS (z www.pionyr.cz)
 13. 2.  Turnaj ve stolním fotbálku ZŠ Tusarova, Praha PS Omega
 1. 3. Ringo 2014 – turnaj Božejov PS Koloušci Božejov
 6. 3. Vystoupení hudební Pelhřimov PS Koloušci Božejov  

 skupiny „Mince“
 10. 3. Jarní prázdniny –  Pelhřimov PS Koloušci Božejov

 prázdninová dílna
 15. 3. Jaro v dílně –  Božejov PS Koloušci Božejov

 otevřená keramická dílna

TERMÍNY VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
Chcete se dozvědět něco nového? Potřebujete si doplnit kvalifi kaci? Baví vás pionýrské 
vzdělávací akce? Už máte z čeho vybírat! V příloze této Mozaiky najdete kompletní přehled 
chystaných kurzů všech pionýrských vzdělávacích center pro rok 2014.

NEPŘIŠLA VÁM ODPOVĚĎ?
V poslední době se do redakce dostaly výtky ke komunikaci – někteří přispěvatelé na své 
zprávy nedostali odpověď, ani je nenašli v Mozaice. Chceme vás proto poprosit – nedostává-li 
se vám odezvy a obáváte se o osud svého příspěvku, zkuste jej zaslat ještě jednou 
(na mozaika@pionyr.cz), ideálně s požadavkem na potvrzení o přečtení. Bohužel některé 
zprávy mohou nedopatřením skončit ve spamovém koši, případně se zatoulat úplně. A to by 
byla škoda.

PS Tuláci Klatovy na Ledové Praze
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Pojďte, pane, budeme si hrát
V  různých souvislostech jste se nejen v Mozaice mohli dočíst, že VIII. výroční 
zasedání Pionýra některé záležitosti uzavřelo, ale další nové kapitoly otevírá. Jednou 
z takových kapitol je i Konference o činnosti Pionýra, která má dle rozhodnutí VZP 
proběhnout v  roce 2015 a  její příprava se má co nejvíce podobat právě přípravě 
výročního zasedání. Pojďme se trochu podrobněji podívat na to, co se chystá:

Oč vlastně jde?
Konference o činnosti Pionýra se má zabývat 
aktivitami Pionýra jako celku, přesněji 
náplní činnosti. Tím, na co objektivně nebyl 
čas, když se rok a půl podrobně hovořilo 
o Stanovách Pionýra, které vymezují daleko 
více organizační záležitosti spolku než myš-
lenkovou podstatu.

V čem bude konference o obsahu 
činnosti Pionýra stejná jako 
výroční zasedání?
Výroční zasedání Pionýra rozhodlo, že 
příprava konference má probíhat v podstatě 
stejným způsobem, jaký platí pro výroční 
zasedání, čili bude ustavena obsahová 
komise, která bude připravovat témata, 
shromažďovat náměty, rozhýbávat dis-
kuzi atd. Z toho všeho by měly vyplynout 
konkrétní podklady pro jednání. Toho by 
se měli zúčastnit lidé z co nejvíce skupin. 

Z hlediska organizace jsou obě akce 
téměř totožné.

V čem jsou hlavní rozdíly?
Ten asi opravdu hlavní je, že poslední 
výroční zasedání jednalo o věcech, které 
spoustu lidí v Pionýru víceméně netrápí 
nebo si muka s organizačními předpisy 
příliš nepřipouštějí. Dokud jim nikdo nehází 
klacky pod nohy při jejich práci s dětmi, 
formulace ve stanovách detailně neřeší. 
Jenže teď půjde právě o tu práci s dětmi, co 
s nimi dělat a proč právě tohle a podobně. 
Proto lze předpokládat, že by se mezi 
pionýrskými dobrovolníky měl najít jen 
málokdo, koho by tato konference vůbec 
nezajímala. 

Zapojit se tedy můžou všichni?
Rozhodně ano! Především proto, že cílem 
je, aby na výstupech byla co nejširší shoda 

a co nejvíce pionýrských kolektivů 
je přijalo za své. Příprava konference o čin-
nosti bude navíc snad i přístupnější. Zatímco 
při přípravě například stanov se ladí do de-
tailu formulace, precizně počítají koefi cienty 
pro zastupování podle členské základny 
a podobně a jde do jisté míry o přesnou 
technickou práci, která ne všechny baví, teď 
se budou hledat hlavně myšlenky a nápady – 
a ty máme alespoň občas všichni.

O čem bude konference jednat? 
Jsou již jasná témata?
V návrhu na svolání konference, který byl 
schválen výročním zasedáním, je uvedeno, 
že její program by měla tvořit zejména tato 
témata:
•  úprava Programu Pionýra (Obsahová 

komise VZP zaznamenala například 
námět zpracovat kromě seriózního textu 
také „hravou“ variantu srozumitelnou 
i dětem);

•  podoba dokumentu popisujícího obsah 
hlavní činnosti Pionýra;

• práce s výchovnými programy;
• vize pro Pionýr 21. století.

Jak bude probíhat samotná 
konference?
Detaily v tuto chvíli pochopitelně ještě ne-
jsou známé. Ale je jasné, že převažovat bude 
snaha připravit ji jako méně ceremoniální 
než výroční zasedání, i když řadu potřebných 
formálních náležitostí bude muset mít také.
I zde bude platit, že sebegeniálnější myšlenka 
prezentovaná až přímo na jednání narazí 
na zádrhel, že ve více než ve dvousethlavém 
plénu vést detailní diskuzi, do níž by měli 
všichni přispět – nadhazovat nápady, hledat 
shodu, dotahovat zvolenou myšlenku – je 
nemožné. Naprostá většina práce se musí 
odvést předem.

red
Ilustrační foto: Poselství 2006, VIII. VZP

PŘÍPRAVA NA PŘÍPRAVU
Protože, jak bylo zmíněno, bude 
chystání konference velmi podobné 
nedávno ukončené přípravě výročního 
zasedání, položili jsme pár otázek 
člověku, který s ní měl dost do činění, 
i když nebyl vždy vidět – tajemníkovi 
Obsahové komise VIII. VZP Jakubu 
Kořínkovi.

Po zkušenostech s vedením rozpravy 
nad přípravou podkladů pro VZP – oče-
káváš, že se teď zapojí více lidí?
Hodně by mne překvapilo, kdyby ne. 
Nedovedu si moc představit, že by lidi, 
kteří v Pionýru pracují s dětmi, taková 
akce nezajímala.

Když se teď přípravy začnou pomalu 
rozebíhat a bude se skládat nový tým, 
co bys mu ze svých zkušeností s „výroč-
kou“ doporučil?
Myslím, že obecně platná rada je, aby 
nečekali, že se všechno povede na 100%. 
Vyzkoušeli jsme si to třeba se šířením 
informací a získáváním zpětné vazby. Bez 

ohledu na to, 
kolika cestami 
se informace 
rozešle, znovu 
a znovu, stejně 
se pak najde 
někdo překva-
pený, co že se 
to děje a proč 
mu o tom ni-
kdo neřekl… 

A co bys 
vzkázal všem 
čtenářům, tedy možná budoucím účast-
níkům konference?
Hlavně, a kdyby to v Mozaice šlo, třikrát 
bych to podtrhl, aby nenechávali nic 
na poslední chvíli! Pokud se chcete 
jakkoliv zapojit, máte myšlenky, nápady, 
náměty, připomínky… a chcete, aby prošly 
diskuzí ještě před samotnou konferencí, 
posílejte všechno co nejdřív. Předejde se 
tak situacím, které jsme si i na výročním 
zasedání vyzkoušeli, že někdo bude moc 
chtít něco se všemi probrat, ale už to 
prostě nepůjde…

CO TEĎ BUDE NÁSLEDOVAT
•  ČRP v dubnu 2014 jmenuje předsedu obsahové komise.

•  V následujících měsících musí vzniknout celý tým – obsahová komise, její ta-
jemník a také organizační tajemník.

•  Obsahová komise bude shromažďovat náměty, zpracovávat témata, a snažit se 
co nejvíce lidí vtáhnout do diskuze.

• Ve dnech 13.–15. listopadu 2015 proběhne Konference o činnosti Pionýra.
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Otázky pro…
Jak jsme slíbili v minulé Mozaice, pokračujeme v dvojrozhovorech s nově zvolenými představiteli Pionýra – 
tentokrát přišly na řadu obě nové místopředsedkyně.

Vize Ivany Vejvodové
Ve svém představení v Mozaice jsi uvedla, 
že řeči nestačí, ale je potřeba i přiložit 
ruku k dílu. Co je pro tebe ukázkový 
příklad dobrého nápadu či příležitosti, 
o které se tak dlouho mluvilo, až z toho 
nic nebylo?
Asi první mi na mysli vytanulo Poselství. 
Toho prvního jsem se sama zúčastnila 
a měla jsem z něj celkem dobrý pocit. Proto 
jsem očekávala, s čím přijde to další. Velmi 
mě zklamalo, že se nakonec neuskutečnilo, 
protože to vypadalo, že lidi vlastně vůbec 
nezajímá, kam se naše organizace dále 
posune. A to přeci tak není, nebo snad ano? 
Pevně doufám, že následné konference 
o činnosti, která se uskuteční v roce 2015, 
se zúčastní co nejvíc vedoucích, instruktorů 
a těch, kteří mají k dětem nejblíže. Vždyť 
se má hovořit o otázkách týkajících se 
programu a dalšího směřování, a to je přeci 
zajímat musí!

Prošla sis v Pionýru různými funkcemi, 
zažila jsi několikeré volby. Proč mys-
líš, že je kolem nich vždycky tak rušno 

– obzvlášť kolem některých, i když nejsou 
protikandidáti?
Je to všechno jen v lidech. Málokdo umí 
oddělit záležitosti osobní od pracovních, 
v dobrovolnickém spolku je to ještě o to 
horší, že to všichni na nižších článcích dělají 
zdarma a na úkor svého volného času. 
A pokud se člověk zrovna neshodne s někým 
z vyšších orgánů, velmi často přenáší pro-
blémy na svůj kraj, skupinu, oddíl, i když jich 
se to v mnohém vůbec netýká. Musím při-
znat, že i já jsem si se současným předsedou 
Martinem Bělohlávkem prošla v minulosti 
něčím podobným, ale dokázali jsme za tím 
udělat „tlustou čáru“, poučit se z toho 
a jdeme dál společnou cestou, protože nám 
jde oběma o stejnou věc. A stačilo jen spolu 
začít skutečně mluvit a vyříkat si to. Martin 
je z lidí, kteří pro naše sdružení obětovali 
téměř celý život a stále je schopen být mu 
přínosem. I proto si ho velmi vážím.
Ne každý si dokáže přiznat, že statutární zá-
stupce (organizace, kraje, skupiny) musí čas 
od času přijímat i méně populární rozhod-
nutí, neboť je za vše zodpovědný.

Máš pro ná-
sledující roky 
ve výkonném 
výboru nějaký 
hlavní cíl? Něco, co chceš určitě zvlád-
nout, prosadit, vytvořit…?
Ano, šla jsem do výkoňáku s jasnou vizí. 
Myslím si, že jsme v posledních letech zapo-
mněli na to, jak je důležité s lidmi mluvit. Je 
potřeba vyhledávat lidi, kteří mají zájem pro 
organizaci něco udělat, a vytvářet jim pod-
mínky pro jejich práci. Chci se dlouhodobě 
zabývat personálními otázkami, protože 
to je oblast, která je velmi diskutovaná, 
ale když přijde na „lámání chleba“, většina 
lidí dá od toho najednou ruce pryč. A to je 
podle mě špatně. Máme zde velké množství 
kvalitních lidí, kteří jsou schopni posunout 
tuto organizaci kupředu, ale zřejmě chybí 
nějaký podnět, motivace, komunikace… 
V neposlední řadě mě také velmi zajímá PR 
stránka. Ať je to medializace naší činnosti 
nebo propagační „nositelné“ předměty. 
I v této oblasti se chci pohybovat, pokud 
o to bude zájem.

Cíle Dariny Zdráhalové
V listopadové Mozaice jsme se mohli 
dočíst, že se chceš ve výkonném výboru 
soustředit hlavně na oblast akcí a soutěží 
a také výchovných programů. Co myslíš, 
že se nám v tomto směru daří, a v čem 
naopak selháváme?
Já mám celoživotní fi losofi i, že Pionýr musí 
fungovat jako dobře seřízený stroj, kde 
každé kolečko má svůj význam. Musím mít 
funkční pionýrskou skupinu a na ní kvalifi -
kované vedoucí. K nim pak potřebuji děti, 
které mohu zaujmout přitažlivým a smys-
luplně sestaveným celoročním programem. 
Děti pak asi budou chtít poměřit síly s ostat-
ními, k tomu by měla fungovat nabídka 
soutěží a akcí. Abychom na vše měli peníze, 
musíme být vidět, musí fungovat propagace. 
Vedoucí jistě rád sáhne po zkušenostech 
jiných a nemusí to být skautský Hranostaj, 
kam se prokliká, může to být náš web, na-
vazující na naše výchovné programy. Tenhle 
stroj potřebuje lidi, kteří ho budou udržovat 
v chodu, vylepšovat, rozvíjet. 
Co se nám nedaří? Pro inspiraci chodíme 
na Hranostaj, o našich výchovných progra-
mech přes veškeré úsilí zatím ví málokdo 
(resp. málokoho jsme zaujali), RF soutěží 
visí na pár nadšencích a mnohdy není komu 
štafetu předat, většinou si raději popláčeme, 
než bychom hledali cesty. Málokdo se cítí 
být kolečkem v soukolí celého Pionýra, jsme 
bytostnou součástí oddílu, skupiny, nanejvýš 
kraje. A to je špatně. 

Kdo tě zná, ví, že se nebojíš ozvat, říct 
jasný názor. Jak na tebe působily kolem 
výročního zasedání zaznívající názory, že 
„výkoňák“ stejně všechno odkývá, že je 
vlastně jedno, kdo v něm bude? 
Musím říct, že tahle otázka mne trochu 
zaskočila. Já jsem totiž podobné řeči na VZP 
neslyšela. Ale i kdyby – komu má výkoňák 
všechno odkývat? Předsedovi? S Martinem 
jsem vedla spoustu sporů, ale nikdy nebyly 
o diktátorském prosazování názoru z jeho 
strany. A kdo ho zná a jednal s ním, ví, že 
se naopak až nepříjemně pídí po názorech, 
po odpovědích na otázky, po vyjádření 
postojů, že v tomhle jde až na dřeň.
Myslím si, že zrovna teď je nesmírně důle-
žité, kdo je ve VV, neboť se trochu proměnil 
obsah jeho působnosti. A osobní odpo-
vědnost za jednotlivé oblasti činnosti (ne 
krátkodobé úkoly, ale naplňování vizí) vidím 
jako pozitivum. Takovéto skládání účtů od-
poví nejlépe, zda měli delegáti VZP šťastnou 
ruku při naší volbě.

Máš pro následující roky ve výkonném 
výboru nějaký hlavní cíl? Něco, co chceš 
určitě zvládnout, prosadit, vytvořit…?
Mám, jinak bych nekandidovala. Jako 
vedoucí oddílu vidím tolik problémů, jako 
předseda kraje a pořadatel akcí a soutěží 
vidím tolik děr… Je mi trochu líto, že jsme 
od delegátů VZP dostali „jen“ tři roky. 
Každý, kdo VV prošel, ví, že je to strašně 

málo. Není 
čas přešla-
povat a to 
je na dru-
hou 
stranu 
dobře. 
Chci do-
sáhnout 
tako-
vého 
zapo-
jení lidí 
z pionýrských 
skupin, aby kroky, které bude sdružení 
konat, byly ve prospěch těch, kteří dělají 
konkrétní akce a činnosti. Prakticky? Aby 
pořadatel oblastního či republikového kola 
Sedmikvítku měl k dispozici servis – banery, 
diplomy, placky, možnost bohatšího a snad 
i reprezentativnějšího výběru odměn, ale 
také třeba jakousi rukověť pořadatele, 
podle níž zvládne akci i začátečník, protože 
bez pořádání oblastních a krajských kol ta 
republiková fi nále moc smysl nemají. A taky 
třeba aby oddílový vedoucí, který chce, aby 
jeho oddíl hajný v lese identifi koval jako 
pionýry, mohl sáhnout do e-mošky a našel 
tam celou škálu pastelových triček pro děti. 
A to je jen zlomek, proto se mi zdá, že tři 
roky jsou málo, ale díky i za ně.

Ptal se Jakub
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Vedení pionýrské skupiny
Základní popis: Výkonný orgán pionýrské skupiny, řídí její činnost mezi zasedáními rady PS. Má minimálně tři členy (jsou voleni radou PS), automa-
ticky jimi jsou vedoucí PS a hospodář PS.
Náplň práce: Plní usnesení rady pionýrské skupiny. Schvaluje návrh programového a organizačního zajištění akcí PS, včetně jejich rozpočtu, rozhoduje 
o zřízení či zrušení oddílů a volnočasových klubů v rámci PS. Jmenuje a odvolává jmenované funkcionáře PS, schvaluje registraci nových členů.
Vedení PS nemusí být ustaveno, pokud tak rozhodne rada PS. Jeho působnost pak vykonává vedoucí PS s tím, že hospodář PS odpovídá za svou oblast 
činnosti (viz dále) a vedoucí PS odpovídá za veškerou ostatní činnost.
Defi nice: Stanovy Pionýra – čl. VI.A.6.b)

Hospodář pionýrské skupiny
Základní popis: Spravuje fi nanční záležitosti PS.
Náplň práce: Zajišťuje zejména vedení hospodářské a účetní agendy PS, připravuje a zpracovává pod-
klady pro jednání orgánů PS v hospodářské oblasti; eviduje, opatruje a spravuje majetek PS; zanikne-li 
výkon funkce vedoucího PS, přechází na něj všechna práva a povinnosti statutárního orgánu až do nej-
bližšího zasedání rady PS.
Defi nice: Stanovy Pionýra – čl. VI.A.6.d)

Vedoucí pionýrské skupiny
Základní popis: Statutární orgán PS, je oprávněn za ni jednat ve všech věcech v rozsahu právní osob-
nosti PS.
Náplň práce: Vykonává usnesení rady PS a vedení PS (je-li ustaveno) a obstarává její chod v běžných 
záležitostech. Pokud rada PS nejpozději na svém posledním jednání, předcházejícím jednání krajské 
schůze delegátů ČRP, nezvolí řádného delegáta PS, vykonává jeho funkci.
Defi nice: Stanovy Pionýra – čl. VI.A.6.c)

Rada pionýrské skupiny
Základní popis: Nejvyšší orgán PS, schází se minimálně jednou ročně. Je tvořena pionýrskými pracovníky (dle článku V.4.b Stanov Pionýra). Jednání 
rady se mohou účastnit i ostatní členové pionýrské skupiny s hlasem poradním.
Náplň práce: Řídí činnost pionýrské skupiny, volí a odvolává vedoucího a hospodáře PS, volí a odvolává další členy vedení PS, stanovuje individuální 
odpovědnost za dílčí oblast činnosti PS, volí a odvolává delegáty PS na Výroční zasedání Pionýra, krajskou schůzi delegátů v rámci jednání ČRP, na další 
jednání, kde má být PS na základě delegačního principu zastupována. Schvaluje účetní závěrku a rozpočet PS, schvaluje výši členského příspěvku pro 
členy registrované PS, schvaluje podání návrhu na udělení souhlasu k prodeji nemovitého majetku pionýrské skupiny, prodeji movitého majetku a po-
skytnutí daru, schvaluje podání návrhu na zrušení, sloučení či rozdělení pionýrské skupiny, schvaluje vyloučení člena PS. Hodnotí činnost PS v předcho-
zím období a plánuje činnost v období následujícím.
Defi nice: Stanovy Pionýra – čl. VI.A.6.a)

Orgány na úrovni pionýrské skupiny
po VIII. výročním zasedání Pionýra
Ve dvou předchozích vydáních Mozaiky jsme vás seznámili s orgány na úrovni Pionýra a jeho krajských organizací, 
tentokrát přišla řada na shrnutí hlavních informací o orgánech na základní úrovni pionýrské skupiny, resp. oddílu.

Revizor pionýrské skupiny
Základní popis: Je-li zvolen, vykonává kontrolní a metodickou činnost v rozsahu stanoveném 
radou PS.
Náplň práce: Pro zajištění dodržování obecně platných předpisů a vnitřních předpisů sdružení, ově-
řování průkaznosti, kompletnosti a správnosti účetních záznamů na úrovni PS může rada PS zvolit 
revizora PS a stanovit rozsah jeho úkolů a pravomocí.
Defi nice: Stanovy Pionýra – čl. VI.A.6.e)

NOVINKY VE STANOVÁCH PIONÝRA
Delegát krajského shromáždění delegátů 
Jde o nově zavedenou funkci, vytváří krajské shromáždění delegátů (viz strana 6 předchozího 
vydání Mozaiky). V tomto shromáždění zastupuje svou PS (případně PC či oddíly při KOP). 
Shromážděním může být zvolen za delegáta KOP v České radě Pionýra. 
Pokud ho rada PS přímo nezvolí, je jím automaticky vedoucí PS/PC. 

Oddílová rada – jen zdánlivá novinka
Oddílové rady nejsou v Pionýru ničím novým, na mnoha místech fungovaly již před schválením 
stanov. Novinkou je ale právě zakotvení v základním dokumentu. Zřízení oddílové rady však není 
zavedeno jako povinnost, ale jako volitelný nástroj. 
Stanovy Pionýra, čl. VI.D.5.: „Na řízení činnosti oddílu se formou přiměřenou svému věku podílejí 
jeho členové, zejména při rozhodování o programu činnosti, přípravě jednotlivých akcí, stanovení 
vnitřní organizační struktury oddílu, přijímání nových členů, udělování vyznamenání, odměn, oce-
nění a trestů. K tomu účelu oddíly mohou zřizovat oddílové rady či jiné podobné členské aktivy.“ 

Většinu uvedených informací lze analogicky použít i pro pionýrská centra, 
podrobněji viz Stanovy Pionýra (VI.B.).



Pionýrský Sedmikvítek v Holešově frčí
Na konci listopadu se v Holešově sešli účastníci taneční soutěže Pionýrského Sedmikvítku (viz Mozaika z prosince 2013). Ve dnech 
10. a 11. ledna 2014 se ale Sedmikvítek v Holešově rozběhl nanovo – tentokrát se soutěžilo ve výtvarných a rukodělných činnostech 
a také v několika literárních disciplínách. Obě soutěže již podruhé pořádala PS Mirko Očadlíka společně se SVČ TYMY.

Výtvarky a rukodělky
Práce do soutěže přicházely od začátku 
listopadu, sešlo se jich přes 400 od více než 
700 autorů. Zapojilo se 26 základních škol, 
středisek volného času, pionýrských skupin 
a organizací z celé České republiky. V naši 
„Galerii Sklep“ jsou instalovány všechny 
výtvarné, keramické i rukodělné práce 
do 15. února 2014. Práce hodnotila sed-
mičlenná odborná porota a neměla vůbec 
lehkou úlohu, vzhledem k tomu, že autoři 
nebyli omezeni tématem ani technikou. 
V rámci oblastí byly práce rozděleny podle 
věku do kategorií.

Oblast výtvarná: 1. místa získali: Michaela 
Hanáková z TYMY Holešov (za děti MŠ), 
Kryštof Šálený za PS M. Očadlíka Holešov 
(děti 6–9 let), Filip Šálený za PS M. Očadlíka 
Holešov (10–12 let) , Barbora Kratková – SPŠ 
MV Holešov (starší 12 let).
Oblast keramika: 1. místa získali: Jonáš 
Kyněra z TYMY Holešov (za děti MŠ), 
Marie Matyášová z Rymic – TYMY Holešov, 
Karolína Klíčová – PS Brodek u Prostějova 

(6–9 let), Jana 
Nováková – PS 
Brodek u Prostějova 
(10–12 let), Martin 
Pumprla – TYMY 
(starší 12 let).

Kategorie ruko-
dělná: 1. místa 
získali: Elinka 
Vavřičková – PS 
Nepomuk (děti 
MŠ), Kristýna 
Dvořáková – PS 
Nepomuk (6–9 let), 
Veronika Bolfová 
a Markéta Slatinská 
– PS Zborovice (10–12 let) a Andrea 
Provazníková – PS Jevišovice (starší 12 let).
Všem vítězům blahopřejeme a děkujeme 
také všem, kteří se do této soutěže za-
pojili. Čtyři nejúspěšnější organizace – 
SVČ Holešov, PS Jevišovice, PS Brodek 
u Prostějova, PS Mirko Očadlíka 

Holešov – byly nominovány na udělení po-
háru předsedy vlády ČR. (více na str. 10)

Martina Sigmundová

Literární soutěž
Byla otevřena pro všechny dětské a mlá-
dežnické kategorie. Do začátku prosince se 
nám sešlo celkem 54 prací, převážně poezie 
a povídky. V letošním roce děti zpracovaly 
tvůrčími způsoby i komiks, do rukou porotců 
se dostaly také krásné pohádky. Do soutěže 
se zapojilo celkem 6 subjektů: I. a III. ZŠ 
Holešov, ZŠ Zborovice, PS Zborovice, PS 
Brodek u Prostějova a PS Mirko Očadlíka 
Holešov. Práce hodnotilo pět porotkyň, kte-
rým hodnocení „zpříjemnilo“ vánoční svátky. 
Jejich úloha nebyla nikterak jednoduchá 
a vyžadovala hlavně hodně času a sou-
středění. Porota se hned po svátcích sešla 

na společné schůzce, kde velmi zodpovědně 
jednotlivé práce posuzovala. Výsledkem 
jejich jednání bylo nakonec udělení diplomů 
a zvláštních cen poroty v jednotlivých 
kategoriích:
Povídka dětí do 10 let – 1. místo Alice 
Bariová z III. ZŠ Holešov; povídka dětí od 
11 let – 1. místo Hugo Kuhl z I. ZŠ Holešov; 
povídka v kategorii od 13 let: 1. místo Sára 
Čepová ze ZŠ Zborovice a Iveta Skutková 
z III. ZŠ Holešov.
Poezie do 10 let – 1. místo Barbora Holíková 
ze ZŠ Zborovice; poezie od 11 let – dvě 
2. místa: Hugo Kuhl z I. ZŠ Holešov a Jana 

Nováková z PS Brodek u Prostějova; Poezie 
od 13 let – 1. místo Petra Adamíková z PS 
Zborovice.
Pohádka do 10 let – 1. místo Beáta 
Nováková ze ZŠ Zborovice. V dalších dvou 
věkových kategoriích bylo uděleno zvláštní 
ocenění poroty Karlu Pospíšilíkovi z I. ZŠ 
Holešov a Aleně Kovalové ze ZŠ Zborovice. 
Tyto práce neměly ve své věkové kategorii 
konkurenci.
V kategorii komiks soutěžily pouze děti 
do 10 let, 1. místo získaly Beáta Nováková 
a Lucie Juříková ze ZŠ Zborovice.
V kategorii jiné prozaické formy do 
10 let získala 1. místo Beáta Nováková ze ZŠ 
Zborovice. Zvláštní ocenění poroty ve vě-
kové kategorii od 13 let získala Karolína 
Vaclachová z PS M. Očadlíka.
Všem mladým tvůrců děkujeme za účast 
v této celostátní literární soutěži a věříme, 
že se budou této činnosti věnovat i nadále. 
Všem oceněným blahopřejeme! Chtěla bych 
poděkovat také vážené porotě za jejich 
ochotu a čas, který věnovala hodnocení 
prací. Velké poděkování si zaslouží paní 
Vladimíra Dvořáková a Barbora Winklerová, 
které uspořádaly pro mladé tvůrce krátký 
workshop. Pro mladé literární tvůrce v brzké 
době chystáme další workshop ve spolupráci 
s Vladimírou Dvořákovou. Všechny soutěžní 
práce si můžete přečíst na našich stránkách 
www.tymycentrum.cz. Věříme, že jejich 
pročítáním strávíte příjemné chvíle.

Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ TYMY 
a vedoucí PS Mirko Očadlíka

Kompletní výsledky najdete na adrese 
sedmikvitek.pionyr.cz.
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Jít či nejít na koncert Děti dětem? 
V této otázce mělo jasno nejen více než tisíc návštěvníků a vystupujících dětí, ale i skupina Hamleti, která celý koncert uzavírala, to ale 
hodně předbíháme. 

Už několik hodin před začátkem koncertu 
začali přicházet účinkující. Převlékali se 
do kostýmů, zkoušeli prostor na pódiu, 
procvičovali taneční fi gury na chodbách. Pár 
minut po osmnácté hodině „to“ vypuklo. 
Pódia se ujal moderátor Dalibor Gondík, 
kterého zanedlouho vystřídali tradiční zaha-
jující – prezident Nadace Dětem 3. tisíciletí 
Michal Pokorný a předseda Pionýra Martin 
Bělohlávek, kteří přivítali nejen všechny 
přítomné v hledišti, ale jmenovitě i některé 
„VIP“ hosty. „Přítomnost dvou ministrů 
určitě zajistí přízeň nám dobrovolníkům 
a vám dětem,“ připomněl Michal Pokorný, 
že na koncert dorazili i čerstvě jmenovaní 
Marcel Chládek (ministr školství, mládeže 
a tělovýchovy) a Helena Válková (ministryně 
spravedlnosti).
Ale ruku na srdce, ačkoli jsme za hosty 
rádi, to hlavní přišlo až po uvítání – pódium 
zaplnily tančící děti. Program otevřelo vy-
stoupení „Piráti z Karibiku“ v podání taneční 
skupiny M-STYLE, moderní hudbu vystřídal 
folklór a soubor Okřešánek, zahrálo a zazpí-
valo duo Dvě sestry, divokou show před-
vedla taneční skupina Dior (více také v rub-
rice Sami o sobě – strany 12–13) a první část 
koncertu uzavřela rocková kapela GITS. 

O přestávce se děti rozběhly po okolí sálu, 
kde byly spíše pro jejich doprovod připra-
vené panely s aktuálními informacemi a také 
pionýrská výstava. Zanedlouho se už ale 
všichni usazovali na svá místa, aby je z nich 
vzápětí málem vystřelilo již druhé vystou-
pení taneční skupiny M-STYLE a energická 
čača tanečního klubu Gradace. Oči si trochu 
odpočaly, zato po zádech možná přeběhl 
mráz při zpěvu Nicole McEvoy a když její 
kytara dozněla, přišlo poslední z dětských 
vystoupení, při kterém opět přecházely oči 
z vířících pestrobarevných kostýmů taneční 
skupiny Dior.
Ani mezi vystoupeními se ale děti nenudily, 
jako vždy pro ně bylo nachystáno ještě něco 
navíc. Nad pódiem viselo sedm klíčů, na ka-
ždém jeden z Ideálů Pionýra. Samozřejmě 
nešlo jen o dekoraci a nebyla náhoda, že 
na kraji pódia hlídal pionýrský pes truhlu 
zamčenou na sedm zámků. Na každém veli-
kém klíči byl i malý opravdový, který jeden 
ze zámků odemkl – to ale nebylo jen tak. 
Každý z nich si děti musely vysloužit splně-
ním úkolu, který jim Dalibor Gondík uložil. 
Klíč Poznání získaly například za rozeznání, 
co se skrývá na rozmazaném 

obrázku, klíč Paměť se od stropu spustil až 
poté, co správně odpověděly, jestli v rychle 
se střídajícím sledu obrázků zvířat byla 
žirafa, a podobně. V úplném závěru pak 
moderátor odemkl poslední zámek a... Ano! 
Truhla skrývala pravý poklad – byla plná 
čokoládových mincí. Všechny děti si pak 
mohly cestou ze sálu plnou hrst nabrat, 
takže jim po koncertu nezůstaly jen super 
zážitky, ale i sladko v puse…
Ještě před sladkou odměnou se ale na pó-
dium vřítila smršť jménem Hamleti. V téhle 
hudební skupině se spolu s moderátorem 
Daliborem Gondíkem sešel Aleš Háma, 
Jakub Wehrenberg a exoticky vyhlížející 
Hardy Marzuki. Své vystoupení zahájili 
Želvou od Olympiku, po ní následovaly 
další a další pecky. Dětem nakonec nesta-
čilo jen řádit pod pódiem, ale obklopily 
Hamlety tak, že mezi nimi byli sotva vidět. 
Jen těžko si jde představit lepší tečku.

Jakub
Více fotografi í, videí a také ohlasů na-
jdete na naší facebookové stránce: 
www.facebook.com/pionyr.cz
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O předávání Putovních pohárů předsedy vlády ČR a oceňování 
pionýrských dobrovolníků se dočtete na straně 10.)

Bylo to fenomenální. Naprosto super, bomba, prima, cool. Ještě ve spacáku ve škole si 
zpíváme. Heidi byla překonána, Hamleti jsou boží!!! Díky nim budou děti zticha, neb 
mají vykřičené hlasivky… Magdaléna Zemanová, PS Tuláci Klatovy 

1. 2. 2014



Záštitu nad sedmnáctým ročníkem koncertu Děti dětem přijali: předseda vlády ČR Bohuslav 
Sobotka, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Alena Gajdůšková, předseda Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček a ministr školství, mládeže a tělovýchovy předchozí 
vlády Dalibor Štys. Děkujeme!

Koncert Děti dětem je tradičním vyvrcholením a výběrem nejzajímavějších vystoupení Pionýrského Sedmikvítku – otevřené 
kulturně-umělecké soutěže, které se každoročně účastní několik tisíc dětí. Soutěžní oblasti jsou: Hudba, Divadlo, Tanec, 
Dětská Porta, ProRock, Rukodělná činnost a výtvarné práce, Clona – fi lm, foto, video, Folklórní tanec a Literatura. Více 
na sedmikvitek.pionyr.cz.
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Děkujeme, neodcházejte!
Koncert děti dětem je od počátku nejen přehlídkou především hudebních a tanečních vystoupení vybraných soutěžících z Pionýrského 
Sedmikvítku, ale také společenskou událostí, příležitostí setkat se s pionýrskými přáteli z celé republiky i se známými osobnostmi, 
kterých již pěkná řádka přijala naše pozvání. Ale nejde jen o  samotné setkávání. Již s prvním ročníkem byla také založena tradice 
předávání Putovních pohárů předsedy vlády ČR za dlouhodobý přínos pro rozvoj práce s dětmi v oblasti kultury. Za sedmnáct let žádný 
z premiérů tradici nepřerušil, byť osobně se dostavili jen někteří. Slavnostní atmosféra koncertu je každoročně využívána i k oceňování 
našich dobrovolníků. Pojďme se podívat, komu bylo letos uznání a poděkování vysloveno.

PUTOVNÍ POHÁRY PŘEDSEDY 
VLÁDY ČR
Jejich předávání je tradičně součástí samot-
ného programu na pódiu. Jelikož jsou po-
háry putovní, musí je loňští ocenění nejprve 
symbolicky vrátit – zůstává jim ale menší 
pohár již natrvalo. Následuje vyhlášení 
nominací a letošních oceněných. 
Samotného předávání se tentokrát spolu 
s předsedou 

Pionýra Martinem Bělohlávkem a preziden-
tem Nadace Dětem 3. tisíciletí Michalem 
Pokorným ujal v zastoupení premiéra 
Bohuslava Sobotky ministr školství, mládeže 
a tělovýchovy Marcel Chládek. Letošní 
ocenění, jejichž zástupci si odnesli také po-
depsané dekrety a plyšové hračky, byli:

Dům dětí a mládeže Děčín (hudba)
Středisko volného času TYMY Holešov 
(rukodělné činnosti)
Folklórní soubor Okřešánek Třebíč (folk-
lórní tance)
Dům dětí a mládeže Praha 7 (Dětská Porta)
Pionýrská skupina Rokycany – Jih (tanec)
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PIONÝRSKÁ VYZNAMENÁNÍ
K předávání ocenění našim dobrovolníkům se 
obvykle využívá přestávka v programu kon-
certu, kdy je možné v poklidu si jednotlivé 
oceněné představit, říci pár slov o tom, čím si 
je zasloužili, jaké práci se v Pionýru věnují či 
věnovali. Letos nebylo vyznamenání mnoho, 
protože byla předávána i na Výročním zase-
dání Pionýra v listopadu 2013. Množství ale 
není rozhodující, sedmi dobrovolníkům bylo 

uděleno druhé nejvyšší pionýrské vyzna-
menání, všichni tak byli oceněni za dlouhé 
roky aktivní práce pro děti. Stříbrné Lipové 
listy přebírali ocenění od místopředsedkyň 
Pionýra Ivany Vejvodové a Dariny Zdráhalové 
a od Ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
Marcela Chládka. Předseda Pionýra Martin 
Bělohlávek se ujal představování oceněných 
a za potlesku hostů postupně jmenoval tyto 
dobrovolníky:

Vladimíra Brandová (PS Tuláci)
Jana Düringerová (PS Březová)
Alena Petrželová (PS Vysočina Svitavy)
Marie Houdková (PS Hugo Sytaře)
Miroslava Mrázková (PS Hrádek)
Václav Lisý (PS Hrádek)
Petr Bureš (90. TSP)

VŠEM OCENĚNÝM 

BLAHOPŘEJEME!



Pionýr Open
Pojďme společně představit Pionýr veřej-
nosti. Od pátku 5. do neděle 14. září 2014 
se opět otevřou klubovny pionýrských sku-
pin. A nemusí to být jen klubovny, v tomto 
termínu můžete uspořádat i otevřenou akci, 
na niž pozvete domácí i přespolní, a dáte 
tak o  sobě vědět. Podstatou tohoto pro-
jektu je přiblížit volnočasovou práci s dětmi 
a mládeží veřejnosti, rodičům dětí a dětem 
se zájmem o  činnost v oddílech a klubov-
nách. Zároveň tak můžete do svých oddílů 
přilákat nové členy. Důležité je vědět, že 
nejde primárně o náborovou akci, ale o pro-
pagaci a zviditelnění Pionýra. Proto bychom 
byli rádi, aby se zapojilo co nejvíce skupin 
po celé republice.

Kdo se může do projektu zapojit?
Zúčastnit se mohou oddíly a kluby – pionýr-
ské skupiny v městech a obcích v celé České 
republice, které jsou ochotny zpřístupnit své 
klubovny a prostory veřejnosti nebo pozvat 
rodiče a děti na své otevřené akce. Příklad 
akcí, které lze přihlásit: zábavné odpoledne 
na hřišti, pohádkový les, opékání buřtů, 
netradiční sportovní disciplíny, deskové hry 
v klubovně, fotorallye,… Fantazii se meze 
nekladou!

Čím se do projektu zapojit?
Každá skupina, která se do projektu zapojí, 
připraví na některý den (dny) v uvedeném 
rozmezí program pro veřejnost – akci, při níž 
představí volnočasovou práci s dětmi a mlá-
deží obecně, ale především svou činnost. 
Může jít o jednorázové akce, není podmín-
kou „otevřít“ klubovnu na celých deset dnů.
Úmyslem je soustředit běžně organizované 
akce, které PS a oddíly konají, do užšího 
termínového rámce, a tak je moci mediálně 
podpořit. 

Jaká bude mediální podpora?
První informace o Pionýr Open „půjdou“ 
na Bambiriádách. Ve všech pionýrských 
stanech budou viset informační plakáty, 

návštěvníci dostanou s sebou letáček a např. 
magnetku s logem projektu a termínem.
Druhá vlna se spustí koncem srpna (tedy dva 
týdny před akcí), a to na několika úrovních. 
Na centrální úrovni proběhne tisková konfe-
rence, popř. prezentace v médiích. Zároveň 
pionýrské skupiny rozvěsí plakáty kampaně, 
kde budou zvát na své konkrétní akce.
Třetí vlna by měla proběhnout týden před 
otevřením kluboven – za mediální podpory 
by měli zástupci oddílů a skupin rozdávat 
letáčky přímo dětem (školy, školky, atp.).

Jak by měla vypadat 
kampaň pro děti?
Kampaň pro děti by měla být konkrétní a co 
nejblíže k termínu festivalu. Bude se jednat 
především o centrálně připravené plakáty, 
letáky, pozvánky, které se dostanou přímo 
dětem do rukou nebo rodičům provázejí-
cím děti. V návaznosti na motiv kampaně 

budou připraveny i upomínkové předměty 

a v ideálním případě by prvky této motivace 
měly být součástí konkrétních aktivit během 
otevřených kluboven.

Co musí pionýrské skupiny udělat:
• Přihlásit se do projektu prostřednictvím 

elektronické přihlášky na 
www.dobrodruzstvi.info/open 
do 30. 03. 2014.

• Rozmístit informační letáky (cca 14 dní 
před akcí) o Pionýr Open na objektech, 
ve kterých se nachází klubovny, v jejich 
blízkosti, ve školách, družinách, obecních 
vývěskách apod.

• Zveřejnit informaci o projektu v regionál-
ním tisku či regionálních médiích – 
cca 1 týden před akcí.

• Sledovat Mozaiku, Horké novinky a také 
web, kde budou aktuální informace.

Anička Nováková a Mirka Tolarová
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V Hrádku drží tradice
V sobotu 18. ledna 2014 patřila pio-
nýrská klubovna bývalým vedoucím 
z okresu Rokycany. Hostitelská pionýr-
ská skupina letos přivítala přes dvacet 
účastníků. Příjemné posezení se protáhlo 
do večerních hodin. Vzpomínalo se nad 

kronikou a připravoval se i výlet na tábor 
u Spáleného mlýna. Přítomní také pogra-
tulovali Mirce Kellnerové a Líbě Jágrové 
k jejich životním výročím.

Z výročky
V hodnotící zprávě rady PS zaznělo, že 
v loňském roce pracovalo na skupině 213 
členů v 16 oddílech, dvou klubech. Oddíly 
byly všeobecné i zájmové i odloučené 
v Hůrkách a Plzni. Letos je 240 členů 
a přidaly se dva nové oddíly v Příkosicích 
a Rakové. Všichni vedoucí, kteří pracují 
po celý rok zdarma, mají plné ruce práce 
pro děti a mládež. Patří jim za to velký dík! 

Vlasta Vasková, 
foto: Zdeňka Vasková a Petr Kudiela.

Hrádek u Rokycan

Pionýrské Vánoce
Prosinec patří pro všechny děti mezi 
nejkrásnější měsíce v roce. I u nás jsme se 
snažili připravit pěkný program pro naše 
pionýry i ostatní děti. Již od listopadu 
vytvářely děti z oddílů Pusík a Knofl íci 
vánoční dekorace a výrobky. Bylo jich 
celkem 12, jeden hezčí jak druhý. Byla 
z nich pěkná výstavka ve středu 4. 12., 
kdy jsme připravili naši oblíbenou akci 
Nebe Peklo a Pohádková půda. Děti si 
prošly naši klubovnu vlastně od sklepa 
po půdu. Na dvorku ve sklepích bylo 
strašidelné peklo s čerty a v klubovnách 
na ně už čekal Mikuláš se svojí družinou 
a předával za básničku a písničku dárečky. 
V prvním patře bylo připraveno čertovské 
občerstvení s andělským párkem v rohlíku 
a čertovským buřtíkem. Byla otevřena naše 

pohádková půda, kde čarodějnice s vodní-
kem provedli děti kolem našich pohádek.
Následující den chodily tři party našich 
Mikulášů po městě za dětmi s nadílkou. 
Na sobotu jsme zorganizovali Mikulášskou 
diskotéku ve spolupráci se Sokolovnou pro 
víc jak stovku účastníků. 
Další sobotu jsme se vypravili do vánoční 
Plzně. Navštívili jsme nové 3D planetárium, 
kde jsme si vyzkoušeli zajímavé exponáty 
a zhlédli fi lm. Zaskočili jsme na vánoční 
trhy na náměstí a vystoupali na věž kostela. 
Výpravu jsme ukončili v Muzeu loutek. Pro 
sportovce jsme zajistili turnaj ve stolním 
tenisu ve sportovní hale. 
Poslední víkend před svátky jsme udělali 
vánoce v klubovně s přespáním. Nechyběly 
výtvarné dílny, soutěže a vánoční zvyky, 
diskotéka v bílém. U stromečku jsme si 
předali dárečky a popřáli si krásné vánoční 
svátky a do nového roku jen vše dobré. 

Text a foto M. Dvořák

Nepomuk

Přes 40 let jedné akce
Ve čtvrtek 19. 12. 2013 
uspořádalo Pionýrské cent-
rum Praha 10 spolu se 
78. pionýrskou skupinou 
Skalka (Praha 3) tradiční 
předvánoční večerní kul-
turně orientační hru po zají-
mavých místech Prahy, letos 
nazvanou „Karlín“.
Děti se svými vedoucími 
a instruktory z různých 
městských částí prošly trasu 
od metra Florenc kolem 
Hudebního divadla Karlín, 
karlínských kasáren, pod 
Negrelliho viaduktem, 
Pobřežní ulicí, kolem nové 
zástavby kancelářských bu-
dov na bývalém Rohanském 
ostrově, přes Karlínské 

náměstí s kostelem sv. Cyrila a Metoděje 
a bývalou karlínskou radnicí, nyní Domem 
dětí a mládeže hl. m. Prahy, kolem 
bývalého areálu ČKD (původně Breitfeld-
Daněk), kde se dnes nachází Corso Karlín. 
Na trase je vítaly historické i pohádkové 
postavy. Za splnění úkolů dostávali účast-
níci sladké i nesladké odměny.
Tradice hry začínají již před více než čtyři-
ceti lety, jako skupinová hra 78. PS Skalka. 
Po revoluci se hry ujala Obvodní rada 
Pionýra Praha 10, posléze je hra pravidelně 
organizována Pionýrským centrem Praha 
10 jako tradiční každoroční celoměstská 
akce. Náročného úkolu zajistit postavy 
na trase hry se ujaly i další skupiny Pražské 
organizace Pionýra.

Jiří Duchoslav

Praha
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Ohlédnutí za rokem 2013
Během loňského roku měla PS Otava 
zaregistrováno 122 členů. Děti se schá-
zely ve čtyřech oddílech – Berta, Delfíni, 
Otaváci a 15+. 
V únoru jsme se tři dny toulali hlavním 
městem na Ledové Praze a moc se nám 
tam líbilo. Kromě procházek po Praze jsme 
si užili i koncert Děti dětem.
Tři členové naší skupiny se zúčastnili kraj-
ského zasedání KOP v Plzni. Naše vedoucí 
skupiny byla zvolena členkou výkonného 
výboru.
Na jaře jsme putovali po Hartmanicku. 
Kvůli velmi špatnému počasí nás bylo jen 
18, přesto jsme všichni vydrželi a došli až 
do cíle.
V květnu jsme se tradičně zúčastnili sbírky 
na podporu boje proti rakovině a sušickým 
občanům děkujeme, že přispěli částkou 
12 350 Kč a koupili si všech 550 kytiček.

Konec měsíce byl ve znamení pohádko-
vého lesa. Ti nejmenší a jejich rodiče, 
a bylo jich přes 850, se prošli celým svě-
tem, pobavili se a vyzkoušeli si, jak si hrají 
v různých koutech naší planety. 
V červnu 12 našich pionýrů spolu se 
4 dospěláky se zúčastnilo Republikového 
setkání pionýrů ve Kdyni. Setkali se s bílou 
paní z Rýzmberka a přivezli si celou řadu 
pěkných dárků, které si buď sami vyrobili, 
nebo vysoutěžili.
Prázdniny si tradičně užívali naši malí čle-
nové i jejich kamarádi na dvou táborech. 
30 mladších  prožilo 10 dní na Zelené 
Lhotě a řídili se radou: Člověče, nezlob 
se. Starších 45 prožilo 14 dní v Kamensku 
spolu s indiány.
Začátek školního roku nás zastihl 
již  v nové klubovně v Nuželické ulici. 
Od června pracovaly skupinky dospěláků 
nejen uvnitř v jednotlivých místnostech, 
ale i venku, aby vše bylo nastěhováno, 
uklizeno a připraveno na nový školní rok. 
Nové prostory byly slavnostně otevřeny 
3. 9., kdy pásku přestřihl předseda 
Plzeňské KOP Martin Mlynařík. 4. 9. si 
mohli poprvé prohlédnout vše ostatní 
pionýři i veřejnost. Den plný her zaplnil 
klubovny i venkovní prostory 80 účastníky.
Tradiční podzimní sraz v Novém Městečku 
se konal v září. 154 účastníků ze Sušice, 
Horažďovic i odjinud prožilo lehce adrena-
linové odpoledne ve společnosti středově-
kých rytířů i soudobých hasičů.

Jestliže jarní výprava propršela, podzim se 
ukázal v plné kráse. 26 dospěláků, 12 dětí 
a 4 psi za krásného počasí vyrazili ze Srní 
přes Poledník na Modravu.
Podařilo se nám sehnat i lístky do divadla 
v Praze, a tak 35 dětí a rodičů zhlédlo 
představení Saxana podle fi lmu Dívka 
na koštěti.
Mikuláš s čertem nás zastihli v klubovně. 
Při vánoční besídce si děti vyrobily dárečky 
pro nejbližší a příjemné odpoledne si užily.
Celý rok je provázely dvě celoskupinové 
akce – Velká cesta a Kilometry pro zdraví.
Poděkování patří všem oddílákům, všem 
aktivním členům, městu Sušice za podporu, 
sponzorům za sponzorské dary a přátelům 
za to, že naší činnosti fandí.

Mgr. Petra Klímová, vedoucí PS Otava

Sušice

Dance Group Dior byla první
Děti z oddílu Divoká Orlice ráno 30. 11. 
vstávaly velmi brzo. Ve čtyři už byly před 
školou Jižní předměstí, aby je odvezl 
minibus do dalekého Holešova na Moravě, 
kde probíhala taneční soutěž Pionýrského 
Sedmikvítku v kategorii moderní tanec.
Do Holešova jsme přijeli ráno kolem osmé. 
Měli jsme čas na zkoušku a seznámení 
s parketem, dopoledne totiž probíhala 
soutěž hobby. V té době se naše děti líčily 
a připravovaly se na odpolední vystoupení. 
Mezi největší soupeře patřily taneční sku-
piny ze Zlína, Holešova a Třebíče. Děti byly 

dost nervózní, protože to bylo prakticky 
první vystoupení v tomto roce. Odpoledne 
utekl čas jako voda a večer jsme uslyšeli vý-
sledky. Všichni jsme byli velice překvapeni. 
Naše taneční skupina Dior totiž získala 
ve své kategorii první místo. V mladší 
kategorii sóla jsme měli druhé a v kategorii 
sóla juniorů také druhé a třetí místo. Tolik 
medailí nikdo nečekal.
V noci jsme se vrátili do Rokycan a všechny 
děti usínaly se vzpomínkou na Holešov. 
Děkujeme organizátorům soutěže, že při-
pravili krásnou taneční sobotu. Pro ty, kdo 
by chtěli vědět víc o naší skupině Dior, tak 
tato zkratka znamená Divoká Orlice.

Pavel Hubert

Rokycany

MOZAIKA PIONÝRA    2014 / 6

sami o sobě

13

VŠECHNO NEJLEPŠÍ!
• 10. 2. slaví své 50. narozeniny Lada Nebřeská z PS Přelouč (Pardubická KOP).
• 17. 2. slaví své 50. narozeniny Libor Pohan z PS Jihlava (KOP kraje Vysočina).
• 19. 2. slaví své 60. narozeniny Hana Randáková z PS Šestnáctka Pardubice (Pardubická KOP).
• 20. 2. slaví své 65. narozeniny Jan Pangrác z PS Čtyřlístek Domažlice (Plzeňská KOP).
• 26. 2. slaví své 65. narozeniny Libor Kotek z PS Letov (Moravskoslezská KOP).
• 27. 2. slaví své 65. narozeniny Alena Jílková z PS Vysočina (Pardubická KOP).

Blahopřejeme!



Sami o sobě rekordní 
Rok se s  rokem sešel a  máme tu vyhodnocení 
dalšího ročníku soutěže Sami o  sobě. 
Pravda, trošku se zpožděním, ale za  to 
můžeme jak my, tak vy. Její vyhodno-
cení trvalo déle, protože jsme posuzovali 
mnohem více příspěvků než loňské roky. 
Posuďte sami. V  roce 2010 se přihlásily 
dvě skupiny, o  rok později čtyři skupiny. 
V  roce 2012 jsme měli sedm soutěžících, 
ale v posledním ročníku se do soutěže za-
pojilo osmnáct skupin! A  jen málo z nich 
soutěžilo jen v jedné kategorii…

Letos jsme se po mnoha letech vrátili k sys-
tému, kdy je každá z pěti kategorií hodno-
cena zvlášť a má vlastního vítěze. Největší 
zastoupení měla kategorie internetové 
prezentace (13 přihlášených). V ní nakonec 
zvítězila 43. PS Vinohrady. Brněnský oddíl 
Brabrouci body navíc získal nejen za vlastní 
internetové noviny, ale také za studijní ma-

teriály, které na jejich webu 
najdete.
Vyhodnotit kate-
gorii článků uve-
řejněných v mé-
diích, do níž se 
přihlásilo jedenáct 
skupin a oddílů, 
byl téměř nadlid-
ský úkol. Nakonec 
tu došlo ke shodě 
a máme dvě první 
místa. Velmi těsné 
byly i výsledky 
v kategorii propa-

gačních předmětů, kde se 
o vítězství doslova popraly 
KOP Královéhradeckého 
kraje a PS Za Vodou 
Jaroměř. Asi není náhoda, 
že na obojí dohlíží místo-
předsedkyně Pionýra Ivana 

Vejvodová. Má zkrátka dobré nápady 
na pěkné propagační předměty.
Co se výroční zprávy týče, do soutěže jich 
bylo přihlášeno sedm. Vítězný kousek 
pražské PS Omega zaujal zejména neobvyk-
lým formátem. Tisk na klasickou A4, který 
posléze podélně přehnete, je originální 
a zároveň úsporná forma. Zároveň zpráva 
obsahuje ty informace, které byste ve vý-
roční zprávě čekali.
Kromě pěti kategorií je vyhlášen ještě 
celkový vítěz. Jde o skupinu, která při 
započtení účasti/neúčasti ve všech katego-
riích, získala nejvyšší počet bodů. Za rok 
2013 se tímto vítězem stává PS 
Safír Kdyně, která měla želízka 
ve všech kategoriích. Stejně 
jako vítězové jednotlivých 
kategorií získává pět tisíc korun 
na nákup turistického materiálu 
či propagačních předmětů. 
Vítězům gratulujeme a věříme, 
že na této stránce či na webu 
samiosobe.pionyr.cz najdete 
i vy nějakou inspiraci a v příštím 
ročníku se zapojíte i vy!

Mirka Tolarová 
za sekci PR a propagace

VÍTĚZOVÉ 
JEDNOTLIVÝCH 
KATEGORIÍ

Kategorie A. Zprávy uveřejněné 
v médiích
1.–2. místo Pionýr Hrádek
1.–2. místo PS Jince

Kategorie B. Výroční zpráva
1. místo PS Omega

Kategorie C. Internetová prezentace 
skupiny či oddílu
1. místo 43. PS Vinohrady

Kategorie D. Příspěvky do pionýr-
ských médií – Mozaika Pionýra, 
internetové stránky
1. místo PS Za Vodou

Kategorie E. Propagační předměty 
pionýrské skupiny
1. místo KOP Královéhradeckého kraje

Celkové pořadí
1. místo PS Safír Kdyně
2. místo PS Za Vodou
3. místo PS Jana Žižky z Trocnova 
– Čáslav

Kompletní výsledky najdete na adrese 
samiosobe.pionyr.cz.
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Manuál k soudnímu řízení
V našem seriálu o novém občanském zákoníku si nyní uděláme malou odbočku: 
podíváme se na nové znění Občanského soudního řádu. 

Malinko teorie
Občanský soudní řád (OSŘ) je předpis, 
který „upravuje postup soudu a účastníků 
v občanském soudním řízení tak, aby byla 
zajištěna spravedlivá ochrana soukromých 
práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož 
i výchova k dodržování smluv a zákonů, 
k čestnému plnění povinností a k úctě k prá-
vům jiných osob.“ Tato defi nice, převzatá 
ze zákona, nemá dle mého názoru obecně 
vnímatelnou srozumitelnost a uspokojí leda 
tak odborníka.
Předmět úpravy občanského soudního 
řádu lze vysvětlit porovnáním s občanským 
zákoníkem: občanský zákoník stanoví, jak 
práva a povinnosti vznikají, jak mají být 
plněny a co se stane, pokud plněny nejsou 
nebo pokud jsou plněny jinak, než by měly. 
Občanský soudní řád naproti tomu popisuje 
způsob, jak toho, kdo svou povinnost nespl-
nil, ke splnění donutit pomocí soudu. 

Občanský soudní řád tak 
stanoví mimo jiné: 

 § Jak má vypadat písemnost 
adresovaná soudu – například 
žaloba, odvolání apod.;

 § na který soud musíme pí-
semnost adresovat (okresní, 
krajský, vrchní, nejvyšší);

 § kdo se soudního procesu 
(sporu) účastní: že tím, kdo se 
na soud obrací, je tzv. žalobce 
(nebo navrhovatel), a ten, proti 
komu žaloba směřuje, je žalo-
vaným /odpůrcem);

 § způsob, jakým soud doručuje 
písemnosti;

 § jak soudce připravuje soudní 
jednání;

 § jak soudní jednání probíhá;
 § jak vypadá rozhodnutí a za 

jakých podmínek se proti rozhodnutí 
lze odvolat.

Občanský soudní řád je vlastně takový 
návod – manuál – který slouží jak občanům, 
tak soudcům. Stanoví pravidla, podle kte-
rých se jak soudce, tak občan musí v soud-
ním řízení chovat, a lhůty, které je třeba 

respektovat.

K čemu je to dobré?
Vžijme se do situace, kdy doda-
vatel dřeva na stavbu táborového 
přístřešku nejenomže dřevo 
nedodal, ale na výzvy k vrácení 
peněz (10 000 Kč) nereaguje 
a podle všeho chodí kanalizač-
ními stokami, neb není k nale-
zení. Asi nezbývá, než se obrátit 
na soud.
Se soudním řízením jsou obvykle 
spojeny náklady: patří sem soudní 
poplatek, ale i např. ušlý výdě-
lek statutárního orgánu, který se 
dostavil k soudu, náklady za poš-
tovné, cestovné, za soudního 
znalce apod. Tyto náklady by nám 
měl  logicky zaplatit žalovaný, ov-
šem zákon stanoví, že náklady nám 
budou soudem přiznány jen tehdy, 
pokud jej o zaplacení upomeneme. 
Doslovně stanoví § 142a odst. 1 
OSŘ „Žalobce, který měl úspěch v ří-
zení o splnění povinnosti, má právo 
na náhradu nákladů řízení proti 
žalovanému, jen jestliže žalovanému 
ve lhůtě nejméně 7 dnů před podá-
ním návrhu na zahájení řízení zaslal 
na adresu pro doručování, případně 
na poslední známou adresu výzvu 
k plnění.“
Taková písemnost by měla vypadat asi 
jako v rámečku. 
Co udělat, když i poté nebude zapla-
ceno, se dozvíte v příštím čísle.

Michal Pokorný
advokát, právní zástupce Pionýra

V Praze dne  5. 2. 2014
Pan
Jan Dřevomorka
Truhlářství Červotoč 
Nereálnov, ul. Vymyšlená 6 
Věc: upomínka dle §142a OSŘ o zaplacení celkem 10 000 Kč Vážený pane,
naše pionýrská skupina u Vás objednala 2. 1. 2014 dřevo na stavbu táborového přístřešku, a to 
3 m3 prken 3m z 0,2 m x 0,02 m za dohodnutou cenu 10 000 Kč. Objednávka byla Vámi přijata 
a částka byla námi zaplacena na místě v hotovosti. Termín dodání byl sjednán na 12. 1. 2014 s odběrem ve Vašem závodě. Uvedeného dne 
materiál nebyl dodán. Na místě jsme Vám u zaměstnanců zanechali upomínku s tím, že pokud 
nebude materiál dodán do 20. 1. 2014, tak od smlouvy odstoupíme.Vzhledem k tomu, že dřevo skutečně nebylo dodáno, od smlouvy jsme písemně odstoupili. 
Písemnost Vám byla doručena 25. 1. 2014 s tím, že jsme Vás požádali o vrácení peněz na účet 
naší pionýrské skupiny do 31. 1. 2014. Do dnešního dne se tak nestalo. Dlužíte nám proto 10 000 Kč, a proto Vás upomínáme o zaplacení předmětného dluhu 
a stanovíme Vám dodatečnou lhůtu k plnění 7 dnů ode dne odeslání tohoto dopisu. Obnos 
poukažte na účet číslo 123456789/0800.Pokud i nadále budete setrvávat v prodlení s placením, obrátíme se na soud se žalobou 
o zaplacení příslušné částky, čímž Vaše náklady vzrostou (viz dále).Podle § 142a občanského soudního řádu, máme, pokud Vám nejpozději 7 dnů před 
zahájením soudního řízení, kterým budeme vymáhat shora vymezenou pohledávku, zašleme 
upomínku, právo na úplnou náhradu nákladů soudního řízení, které sestávají ze soudního 
poplatku, a pokud budeme zastupováni advokátem, i náhrady za zastoupení, zvýšené o daň 
z přidané hodnoty, jejíž aktuální výše činí 21 %. Pokud tedy této výzvě nevyhovíte, pak bude 
požadováno i jejich placení. 
Tato výzva je mj. činěna dle citovaného ustanovení §142a občanského soudního řádu, kdy Vás, 
v případě Vaší nečinnosti, již opakovaně nebudeme upomínat a žalobu bez dalšího podáme. 
Očekávám Vaši reakci obratem a pevně věřím, že k prodlení s plněním uplatněného 
peněžitého dluhu došlo pouhým nedopatřením.S pozdravem 
 

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina XXX
 

Břetislav Neodbytný
 

Vedoucí PS 
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Podací pošta:

Nereálnov 66 

Adresát: Pan Jan Dřevomorka

Truhlářství Červotoč

Nereálnov, ul. Vymyšlená 6 



Geopozvánka do Habartova
Lokalita: 
Karlovarský kraj, Sokolovsko

Představení: Město Habartov se nachází 
v nadmořské výšce 483 m n. m. a je situo-
váno na severozápadním svahu Sokolovské 
hnědouhelné pánve. Město obhospodařuje 
katastr o celkové výměře 2117 ha. Pod jeho 
administrativní správu náleží celkem pět 
částí: Habartov, Kluč, Úžlabí, Lítov a Horní 
Částkov. V současných letech prochází 
Habartov rozsáhlou proměnou. Stále 
zdokonaluje svou občanskou vybavenost, 
v roce 2009 zde 
bylo otevřeno 
infocentrum, kde 
působí knihovna 
s muzeem, zamě-
řeným na pr-
vorepublikové 
četnictvo.
Těžební činnost 
v jeho okolí došla 

razantního útlumu a na řadu přišly rozsáhlé 
rekultivace, které by měly postupně na-
vrátit krajinu opět k užívání lidem. V těsné 
blízkosti vznikla lokalita Boden, kde se 
nacházejí dvě jezera. Jedno určené rybářům, 
druhé pak k rekreačnímu koupání. Prostor 
je dnes široko daleko znám také díky více 
jak tříkilometrovému in-lineovému okruhu 
(Habartovská osmička), který se stal velmi 
vyhledávaným a oblíbeným.

Ubytování: Přespání je možné po dohodě 
v klubovně PS  des. St. Roubala na podlaze 

ve vlastním spacáku. 
Kontakt: František Kováč, 
tel: 777 248 705, e-mail: 
habartovsky.pionyr@tiscali.cz

Doprava: Nejlépe vlakem 
do Sokolova a odtud autobu-
sem do Habartova.

GPS souřadnice: 
N. 50° 10.963
E 012° 32.992 

Geocaching: V našem městě se nacházejí 
celkem čtyři keše. Dvě tradiční, jedna mys-
tery a jedna Wherigo keš.

Tradiční keš: 
První tradička Habartovský incident 
(GC24X15) vás zavede k místnímu muzeu, 
kde se dozvíte o nejvýznamnější dějinné 
události, vážící se k městu. Šlo o pokus 
o henleinovský puč 13. září 1938, kdy zfa-
natizovaný dav německých ordnerů zaútočil 
na místní četnickou stanici. Výsledkem byl 
krvavý střet, který přinesl oběti na obou 
stranách. Památku čtyř českých četníků 
(Jana Koukola, Antonína Křepely, Vladimíra 
Černého a Stanislava Roubala), hájících 
svobodu a demokracii, dnes připomíná 
zrekonstruovaný památník a každoročně 
i výroční pietní akt.

Druhou tradičkou je Rádské koupaliště 
(GC4Q63J). Tato vodní nádrž byla založena 
v 60. letech 20. století jako zásobárna vody 
pro parní lokomotivy na dolu Medard. Je 
napájena Radvanovským potokem. Po elek-
trifi kaci vlaků začala nádrž sloužit jako 
přírodní koupaliště, které se nachází v nad-
mořské výšce okolo 484 metrů. Při troše 
štěstí můžete ve vodě zahlédnout i raka, což 
je důkazem čistoty nádrže.

Mystery keš:
Jezero Medard – Historie v pohybu 
(GC3T1XV) Tato mysterka vám malinko po-

trápí mozkové závity. Můžete sledovat 
přerod povrchového hnědouhelného 
dolu Medard-Libik na rekreační oblast 
kolem nově vznikajícího jezera, které 
se svým objemem rovná i známé vodní 
nádrži Jesenice na Chebsku. V přímém 
přenosu tak uvidíte, jak lidé drama-
ticky mění krajinu, ve které žijí.

Wherigo keš:
Inlinedrom 0.1 (GC4Q7DM) Tato 
keš vás provede po místním in-line-
ovém okruhu zvaném „Habartovská 
osmička“.

Pionýrské keše: Zatím zde ještě není, 
ale už se pracuje na jejím založení.

Pionýrské skupiny v okolí: PS des. 
St. Roubala Habartov a PS Březová

Náměty na výlety: Františkovy Lázně, 
Mariánské Lázně, Karlovy Vary, 
Geowest park Černava u Nové Role.

Anna Kováčová – PS des. St. Roubala
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CO JE WHERIGO KEŠ
Whereigo (Where I go – Kam jdu) je nová navigační hra připomínající 
počítačové adventury, které ale převádí do reálného světa. Stačí vám PDA 
nebo podporovaná navigace a můžete vyrazit. Tedy vlastně ještě si musíte 
do přístroje stáhnout tzv. herní cartridge. A pak už se jenom pohybujete 
podle zadání, plníte úkoly, rozhodujete se o dalším postupu a hledáte 
správnou cestu k cíli. Vše je svázáno s polohou na mapě, s časovým limitem 
a multimediálními prvky.

Pokud vám to půjde a budete volit správný postup, bude vaše cesta krátká, 
v opačném případě se asi hodně nachodíte.

Že by keška?



Co nás čeká ve vzdělávání?
Blíží se dvě tradiční akce – jedna na jaře a jedna v létě – Kamínka a Letní táborová škola. 
Chcete se dozvědět více? Tak čtěte dále a sledujte i další vydání Mozaiky.

KAMÍNKA 2014
Přijeďte za námi na tradiční, vzdělávací, 
přátelskou a hřejivou akci.
Letos to bude opět nová lokalita, budeme 
ve známém městě.  Indicie vám napoví:
1. Město, které je největším distributorem 

stavebnice Lega na světě.
2. Město, které žije hokejem, z tohoto 

města pochází Jaromír Jágr.
3. Město strojírenství a uhlí.

Určitě už víte, o jaké město se jedná, 
ostatně už jste nejspíš o akci slyšeli a na-
víc vám přílohou minulé Mozaiky přišel 
i letáček. 
Ano, je to Kladno!

Kdy: 25. – 27. dubna 2014
Kde: Základní škola a Mateřská škola 
Norská 2633, Kladno – Kročehlavy
Cena: 300 Kč do 14. 2. 2014
350 Kč od 14. 2. 2014
Přihlášení: prihlasovna.pionyr.cz

Web: kaminka.pionyr.cz – tam se budete 
dozvídat aktuální informace – navštěvujte je!
Tak vyrazte směr Kladno a přijeďte za kama-
rády, přáteli, za novým poznáním, za sezná-
mením se s novými a zajímavými aktivitami, 
za výměnou zkušeností, za novými zážitky 
a prožitky, za tím, co Kamínka každým 
rokem nabízí. 
Záleží jen na nás, jaká Kamínka budou. 
Každý z nás, ať chceme, či ne, přinášíme 
této akci něco ze sebe – úsměv, pohodu, 
svůj názor, diskuze, své úvahy a vize, zkuše-
nosti, vědomosti…
Nedovídáme se o nových věcech a jevech 
pouze v dílnách, seminářích či na fórech. 
Neopakovatelné kouzlo a studnice vědo-
mostí jsou přece diskuze mezi účastníky 
o přestávkách, večerních posezeních 
a debatách.
Na letošních Kamínkách si vytvoříme 
„něco“ společného. Každý z nás – účastníků 
Kamínek – přiloží ruku k dílu a vytvoří, 
sestaví „něco“ pozoruhodného, „něco“ 

pionýrského! 
Naše společná práce 
bude neúplná, pokud 
někteří z nás nepřijedou 
nebo důležitou indicii 
společné práce zapo-
menou doma. Vytvoří 
tak bílé, nezaplněné 
místo, které pospolitost 
a celistvost naruší. 
Je nezbytně nutné 
a velmi odpovědné, 
aby každý z nás své 

rezervované a nezastupitelné místo zaplnil, 
obsadil, a tak dokázal, jak důležitá je jeho 
účast, jak důležitý je on sám pro Pionýr! 
O co tedy půjde?
1. Po zaregistrování na přihlašovně a za-

placení poplatku bude na váš e-mail  
doručen obrázek – jedna část puzzle.

2. Tuto část puzzle (ve formátu PDF) vytisk-
něte na bílý kancelářský papír.

3. Puzzle přesně vystřihněte a vložte do tvr-
dých desek, aby se tvar nepomačkal.

4. Po zaregistrování na Kamínkách v Kladně 
se dostavíte do místnosti, kde obsadíte 
svou nezastupitelnou pozici. Na každého 
z vás tam čeká místečko, které je jenom 
vaše, ale které je nesmírně důležité pro 
celek, pro nás všechny. Tam přiložíte 
a přilepíte „svůj“ vytisknutý a vystřižený 
obrázek puzzle. Na „svůj“ přidělený 
kousek puzzle napište vzkaz nebo přání 
Pionýru. Něco, co chcete sdělit, aby se 
stalo jakýmsi poselstvím nebo přáním.

Všichni chceme někam patřit, všichni 
toužíme být přijati někým, všichni jsme 
originály a každý z nás zaplňuje místečko 
v celku. Tak proč si to nepřipomínat častěji, 
třeba na Kamínkách!
Tým, který připravuje Kamínka, se na vás 
všechny moc těší!

LETNÍ TÁBOROVÁ ŠKOLA – 
KORÁLKY II.
Chatičky, kousek od nich ohniště a blízko 
na břehu malebné zákoutí, které vám evo-
kuje babiččinu zahrádku. Nedaleko chatiček 
se nachází rybník, a když zajde slunce, tak 
se ozývají od rybníku žáby. A pak smích, 
hodně smíchu, usměvaví a pohodoví lidé, 
kteří něco zkoušejí nebo si hrají, prostě jsou 
v pohybu. 
To jsou vzpomínky na loňskou letní tábo-
rovou školu, která se konala u Domažlic. 
Sbírali jsme na ní korálky z pedagogiky, 
psychologie, ze znalostí o Pionýru, z her, 
z nácviku, jak pracovat s oddílem…

Letos vás chci pozvat na jiné místo, 
do Žumberku, nedaleko Českých Budějovic. 
Okolí Žumberku je hodně lesnaté a najdou 
se tam také rybníky, ale určitě i jiná zákoutí 
a místa, která nám za rok budou připadat 
důvěrně známá a budeme na ně s úsměvem 
vzpomínat. 
Prostě a jednoduše vám nabízím pobyt 
na letní táborové škole Korálky II., kde 
budete sbírat na další šňůrku nové barevné 
korálky. Táborová škola není rozhodně 
pouze pro absolventy loňských Korálků, ale 
pro všechny ty, kteří si chtějí připomenout 
nebo nově poznávat oblasti jako bezpečnost 
práce s dětmi, právní minimum, ekonomika 

nebo první pomoc. Těmito oblastmi se bude 
prolínat řada činností, při kterých si určitě 
užijeme hodně legrace, ale také se řadu věcí 
naučíme.
Neváhejte, promyslete a přihlaste se přes 
Přihlašovnu Pionýra. Na webu LTŠ budete 
mít možnost se seznámit s lektory, progra-
mem a vším, co vás bude zajímat.
Kdy: 2. – 5. srpna 2014 (Příjezd účastníků je 
plánován na 1. 8. v podvečerních hodinách.)
Kde: Táborová základna Žumberk (asi 30 km 
od Českých Budějovic)
Orientační cena: 
350 Kč
Přihlášení: prihla-
sovna.pionyr.cz
Web: lts.pionyr.cz
Kontakt: Lída Kočí, 
777 793 678

Za organizátory 
Kamínek i LTŠ Korálky

Lída Kočí  
garant ÚPVC
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Netradiční výtvarka: Modrý tygr
Varování: Děti budou od barvy všude!!

Potřeby: temperové barvy, voda, štětec, 
balící papír, plastové talířky/kalíšky, tužka.

1. Než připravíme vše potřebné, děti dosta-
nou za úkol vymyslet obrázek, který poté 
společně namalují.

2. Na zeď/nástěnku připevníme balicí papír 
větších rozměrů a na plastové talířky 
nebo do kalíšků nachystáme tempery. 

3. Na papír tužkou předkreslíme vymyšlený 
obrázek a dětem pořádně vyhrneme 
rukávy!

4. Nyní přichází na řadu děti. Ty budou ma-
lovat obrázek vlastními prsty. Malování 

ostatními částmi těla (nos, brada, lo-
ket…) jsme raději nezkoušeli. 

5. Po otisknutí posledního prstíku všechny 
děti pořádně umyjeme a nemyslete si, že 
barvu budou mít jenom na prstech.

Za Pionýr Kopřivnice Kamila Šumšalová
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Jde to i pro tisíc dětí nebo i desítku vedoucích
Řeč je o představování nových programů širokému publiku. Kdo byl účastníkem letošního koncertu Děti dětem, objevoval „Tajemství 
staré truhly“ spolu s více než tisícovkou diváků v Kongresovém centru Praha. Naše dotazy proto směřovaly na Martina…

Nebyl to až příliš odvážný pokus nabíd-
nout nové výchovné programy takhle 
masově?
Kdo se bojí, nesmí do lesa!
Ale vážně: nebáli jsme se, protože si mys-
líme, že jsme nešli s bubnem na zajíce, jak se 

říká. Mělo jít o ukázku možného přiblížení 
poněkud ošidné tématiky. Soudě z ohlasů – 
vyšlo to.

Proč ošidné téma?
Vedoucí nezřídka hovoří o složitosti přibližo-
vat dětem Ideály Pionýra. Tenhle večer pro-
kázal, že to jde i pro stovky dětí najednou 
a teorie z toho nečouhala jako sláma z bot. 
Mám za to, že nešlo o prvoplánově trapný 
pokus poučovat, ale poukázat na ideje 
Pionýra dětem přijatelnou formou.

A programy?
Nu, ty tam byly v druhém plánu a většina 
dětí si s chutí pochutnala na získaném po-
kladu ze staré truhly. Chápu to jako doklad, 
že dětem lze nový program představit ne-
formálně. Ostatně podobných nápadů přece 
užíváme při táborových hrách běžně. Tak 
jsme „pouze“ využili osvědčeného modelu.
Život nám tak ukazuje, že programy začínají 
žít opravdu vlastním životem.

Co si za tím představit?
Jestliže začínají přicházet lidé, kteří si k pro-
gramům „přičichli“, a sami chtějí zkušenosti 

předávat dál, jde o nejlepší propagaci. 
Abych jen neteoretizoval… Na Regionální 
VVZ v Šumperku budou představovat 
jeden z programů (pro nejmladší) na zá-
kladě vlastní zkušenosti a doporučovat ho 
ostatním. Z Pionýrské skupiny Plejády prostě 
nabídnou své zkušenosti dál. Na RVVZ asi 
nepůjde o tisíc dětí, proto i forma bude jiná, 
ale podporu dostanou prezentující také.
To je, po mém soudu, nejlepší důkaz, že 
naše nové programy jsou životaschopné.

Ptal se Jakub

Nebyl jen Andersen… 
Putování se psem (ML U2)
Nejlepší motivací k následující aktivitě je 
zapojení oddílu do akce Noc s Andersenem, 
která je jednou z akcí, jíž české knihovny 
svádí v konkurenci populárnějších médií boj 
o zájem dětí a dětské čtenářství. Všem se zdá, 
že dnešní děti nečtou. Mnozí odborníci se 
vážně zabývají rozvojem čtenářských návyků. 
A přitom existuje docela jednoduchá cesta 
– dát dětem osobní příklad a ukázat jim, že 
číst je veliké dobrodružství. A tak vznikla 
v knihovně B. B. Bukovjana v Uherském 
Hradišti v roce 2000 Noc s Andersenem jako 
oslava Mezinárodního dne dětské knihy, který 
se připomíná každoročně 2. dubna na celém 
světě v den narození známého dánského 
pohádkáře. Dnes se jedná o mezinárodní akci 
s účastí více než 50 tisíc nočních čtenářů. 
Přihlášení je jednoduché, webová stránka je 
www.nocsandersenem.cz.

K realizaci samotné aktivity budete 
potřebovat:
dětské knížky, medailonky autorů, portréty, 
pastelky, výkresy.

Jak na to
Schůzku v rámci takovéto akce samozřejmě 
připravujeme trošku dopředu. Jedná se 
o nocování (nejlépe v klubovně, ale klidně 
i na základně), takže potřebujeme sou-
hlas rodičů, zajistit stravu a nocleh. To vše 
zvládáme dobře, není třeba tuto proble-
matiku rozvádět, důležitá je ale i příprava 
programu. Dopředu se musíme dohodnout 
s dětmi na výběru knih. Dobré je i spojení 
Noci s Andersenem s akcí Celé Česko čte 
dětem. Pokud se rozhodneme pro spojení 
akcí, pozveme na naši pohádkovou noc i za-
jímavé hosty – mohou to být bývalí členové 
oddílu, rodiče účastníků, ale třeba i starosta 
obce nebo učitelé ze škol, kam děti chodí. 

Hosté ale musí vědět 
dopředu, že jdou dětem číst, aby se na tuto 
skutečnost mohli připravit. Můžeme výběr 
četby nechat na nich, pokud ale máme celou 
akci motivovanou jediným autorem či jedi-
nou knihou (třeba zrovna H. Ch. Andersen 
nebo Bílý Tesák J. Londona), pak jim úryvek 
dáme předem (ne každý je schopen bez 
problémů sednout před posluchače a číst 
několik stránek). Hosty pozveme na čas, 
na nějž máme naplánováno čtení, mohou 
být ale našimi hosty po celou dobu akce.
Děti si na akci přinesou své oblíbené knížky 
podle předem zúženého výběru – např. 
pohádky, příp. jeden konkrétní autor, dobro-
družná literatura apod.
Začátek schůzky může být povídání o tom, 
kdo knížky čte a kdo ne a proč.

(pokračování na str. 20 dole)
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Připravujeme soutěž
Ahoj všichni,
dlouho jsme přemýšleli, čím vám zpestřit le-
tošní kladenská Kamínka. A pak jsme si řekli, 
že můžeme spojit příjemné s užitečným. Čas 
od času se ozývají hlasy, že v pionýrské e-
-mošce nenacházíte trička, jaká byste chtěli. 
A touha po hezkých a moderních motivech 
na tričkách se projevila i v dotaznících 
k PR a propagaci, které vyplňovali delegáti 
na listopadovém VIII. výročním zasedání 

v Pardubicích. 

Výborně, pojďme tedy společně pionýrskou 
nabídku rozšířit. 
Zkuste navrhnout tričko, které by podle 
vás nemělo v e-mošce chybět. Tričko, které 
vystihuje náš spolek nebo lidi, kteří v něm 
jsou. Můžete se realizovat hned ve dvou 
kategoriích – tričko pro děti a tričko pro 
instruktory a vedoucí.
Vaše návrhy vytiskneme, na Kamínkách 
vytvoříme přehlídku a každý účastník bude 
moci hlasovat pro své favority (podobně 
jako loni v soutěži Pionýrský úsměv). Ty 
nejlepší návrhy zrealizujeme a jejich tvůrce 
odměníme.
Fantazii při tvoření se rozhodně meze nekla-
dou, zkusme se ale držet několika pravidel:
• Případné nápisy nebudou obsahovat 

vulgární či nevhodné výrazy.
• Logem (či logotypem) Pionýra se můžete 

jen inspirovat nebo do motivu zakom-
ponujte skutečné logo, v tom případě 
je však nutné dodržet pravidla pro jeho 

použití. Ta najdete v Grafi ckém manu-
álu na Servisu Pionýra nebo ve výňatku 
z Grafi ckého manuálu na adrese 
kaminka.pionyr.cz.

• Návrh musí být takový, aby jej šlo 
dostupnými technologiemi vyrobit 
na tričko, které lze u nás běžně zakoupit.

Náměty spolu s vyplněnou přihláškou 
zasílejte v elektronické podobně e-mai-
lem na adresu anna.novakova@pionyr.cz, 
ty rukou kreslené pak na adresu Pionýra 
(Senovážné nám. 977/24, 116 47 Praha 1), 
obálku označte heslem Pionýrské tričko.
Mějte také na paměti, že zasláním námětu 
do soutěže udělujete souhlas s jeho zve-
řejněním a s použitím v rámci propagační 
činnosti Pionýra. Soutěžící musí být autorem 
zaslaného návrhu a ručí za své autorství. 
V případě, že jsou do soutěže zaslány 
příspěvky od dětí, je třeba mít k dispozici 
souhlas jejich zákonných zástupců.
Nejzazší termín pro zaslání návrhu je 10. du-
ben 2014, abychom návrhy stihli zpracovat 
a připravit na Kamínka.
Bližší informace a vzor přihlášky najdete 
od 15. února 2014 na kaminka.pionyr.cz 
v sekci Pionýrské tričko.

za sekci PR a propagace 
Mirka Tolarová a Anna Nováková

(dokončení ze str. 19)

Velmi důležitý je moment, kdy se do poví-
dání o knihách zapojí napřed vedoucí – děti 
ztratí ostych a pak se už předhání, kdo bude 
vykládat další. Navíc tohle je skvělá aktivita 
na to, aby vynikly děti, které jsou třeba víc 
tiché a právě třeba dost čtou, nejsou pak ale 
přeborníky ve sportu a soutěžních hrách… 
Takže najednou je tu jejich parketa a mohou 
se blýsknout.
Následovat bude několik soutěží pro jednot-
livce i pro družinky. Každou soutěž průběžně 
vyhodnocujeme, do připravené tabulky 
připisujeme účastníkům akce body.

Příklady soutěží:
Pohádkové riskuj
Normální soutěž Riskuj, ale s tématy 
a otázkami týkajícími se pohádek, jednotlivé 
otázky jsou rozděleny na těžší za 2 body 
a lehčí za 1 bod. Inspirovat se můžete zde:

Téma PRAVDA NEBO LEŽ:
Krteček nosil zelené kalhotky.
Křemílek a Vochomůrka žili v perníkové 
chaloupce.
Malá čarodějnice měla havrana Barbaxase.

Téma DOPLŇ POHÁDKOVOU DVOJICI:
Aladin a ...
Pejsek a ...
Maková panenka a ...

Téma DOPLŇ ČÍSLO:
O ........ měsíčkách
........... krkavců
O ........ prasátkách

Pohádkové aktivity
Normální stolní hra Aktivity, ale s vlast-
ními kartičkami, na kterých jsou napsány 
názvy postaviček, pohádek a pohádkových 
předmětů, hrací plánek a činnosti zůstávají 
stejné.

Turnaj v pexesu
Použijeme pexesa s večerníčkovými 
postavami.

Po soutěžích probíhá čtení vybraných kní-
žek. Dětem čtou vedoucí, instruktoři, hosté. 
Vhodným doplňkovým programem alespoň 
pro část „čtení“ je, aby děti kreslily ilustrace 
ke čtenému textu. Ty pak vystavíme v klu-
bovně, případně z nich uděláme 
poděkování pro naše hosty.
Po četbě můžeme s dětmi vyjít 
ještě na vycházku do noční obce, 
na základně můžeme i vysadit 
stromeček „pohádkovník“ (viz 
www.nocsandersenem.cz).

A pak už děti půjdou spát.
Ráno se děti budou ještě věnovat výtvarné 
činnosti – poděkujeme hostům, vyhodno-
tíme soutěže, předáme dětem upomínkové 
pohlednice a samolepky s logem Noci 
s Andersenem a pak už jen uklidíme klu-
bovnu a děti předáme rodičům nebo prostě 
samy odejdou domů.
Modifi kací popsané akce může být jakákoli 
jiná oddílová „Noc dětského čtení“, popsaná 
akce je jen inspirací, i když hromadnější 
zapojení pionýrů by jistě bylo zajímavou 
propagací. Můžeme se na spolupráci dohod-
nout také s místní knihovnou.
Foto PS Mláďata Zborovice a PS Kolo Koloveč

Podklady k této aktivitě i další náměty 
pro práci s mladšími dětmi (ale nejen 
s nimi) najdete na www.pionyr.cz v sekci 
Pro členy/Výpravy za poznáním.
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Do soutěže se mohou zapojit i děti. Dítě, které se svým 
návrhem v soutěži zvítězí, získá pro každého dětského 
člena ze svého oddílu tričko vyrobené dle jeho námětu.

Kategorie: do 15 let, 15+



Příští rok bude Pionýru 25 let – pojďme to oslavit!
20. ledna 2015 uplyne přesně 25 let ode dne, kdy bylo Mimořádnou celostátní konferencí pionýrských pracovníků rozhodnuto o obnovení 
činnosti Pionýra jako samostatného sdružení dětí, mládeže a dospělých. To zní poněkud formálně, ale představme si za tím všechny ty 
oddílové schůzky, výpravy, tábory, společně prožité okamžiky, které se za tu dobu uskutečnily. A to už si přece zaslouží pořádnou hro-
madnou oslavu – vždyť Pionýr, to jsou hlavně společné prožitky, setkávání se, přátelství a pospolitost.
Pro výroční rok 2015 máme v plánu hned několik společných aktivit a budeme rádi, pokud se připojíte a oslavíte tak 25 let obnoveného 
Pionýra společně s ostatními pionýry. A na co se tedy můžete těšit?

RESET (republikové setkání 
pionýrských oddílů)
Byli jste už někdy na republikovém setkání 
pionýrských oddílů? V loňském roce se 
jedno takové uskutečnilo (ve Kdyni) a bylo 
nás tam více než sedm set a to už je pěkné 
číslo. Osvobozovali jsme bílou paní ze 
zakletí. Co se chystá na RESET v roce 2015, 
zatím prozradit nemůžeme, protože se pří-
pravy na setkání teprve rozbíhají, ale určitě 
je na co se těšit. Již dnes vám však můžeme 
slíbit, že se na organizaci budou podílet lidé 
z různých koutů republiky v čele s Ivankou 
Mochurovou z PS Jitřenka Kdyně, která 
se podílela na organizaci RESETu ve Kdyni 
v červnu 2013. A teď to důležité – již známe 
termín RESETu. Proto si do svých diářů 
zaznamenejte 12. – 14. června 2015, abyste 
o setkání nepřišli. Předpokládaným místem 
pro RESET je Praha a věříme, že se tento-
krát sejdeme v počtu převyšujícím tisícovku 
účastníků. Tento červnový termín byl vybrán 
i s ohledem na výsledky dotazníkové ankety. 

Pionýrská pětadvacítka (turistický 
pochod)
Ujít pětadvacet kilometrů může být pro 
někoho hračka, pro jiného takřka nadlid-
ský výkon. Pionýr už svých pomyslných 25 
kilometrů urazil. Pojďme dát o sobě vědět, 
pojďme oslavit výročí obnovení Pionýra 

pohybem. Zorganizujme každý se svým 
oddílem, pionýrskou skupinou, centrem 
nebo KOP turistický pochod pro sebe a pro 
veřejnost. Nemusí každý ujít plných 25 
kilometrů, vždyť můžeme mít několik různě 
dlouhých tras oživených nějakým úkolem 
(např. 2,5 kilometru pro rodiče s nejmlad-
šími dětmi). Ale v jeden víkend se všichni 
vydáme na pochod, společně urazíme tuto 
cestu a pomyslně se společně vydáme vstříc 
další pětadvacítce.

25 osobností – patronů
Pojďme společně hledat 25 osobností – 
patronů Pionýra. Tito patroni by měli mít 
k Pionýru kladný vztah, být jeho tvářemi. 
Máte-li ve svém okolí někoho mediálně 
známého, kdo s vámi jezdil či jezdí na tá-
bory, pracoval či pracuje v našem spolku 
jako dobrovolník nebo do Pionýra posílá své 
děti, zkuste ho oslovit. Nebo nám na něj 
pošlete kontakt. První takovou vlaštovkou 
je světoznámý kadeřník Michal Zapoměl, 
který už několik let jezdí na tábory a akce 
s PS Šťáhlavy v Plzeňském kraji. Dejte nám 
o vašem patronu vědět e-mailem na adresy 
anna.novakova@pionyr.cz 
a mirkatolarova@gmail.com.

Kniha Pionýra
Pomozte nám vytvořit Knihu Pionýra – 
jedinou na světě a jedinou svého druhu. 
Do knihy bude moci přispět každý, kdo je 
pionýr nebo s Pionýrem sympatizuje. Tuto 
unikátní knihu si budete moci prohlédnout 
na republikovém setkání pionýrských oddílů 
– RESETu. Už teď můžete společně s dětmi 
z vašich oddílů začít přemýšlet, čím přispě-
jete do Knihy Pionýra.
Toto jsou jen některé z nápadů, jak bychom 
mohli to naše čtvrtstoletí společně oslavit. 
Napadá vás další způsob? Napište nám 
na adresu anna.novakova@pionyr.cz.

Ilustrační foto: RESET 2013 Michal Zapoměl
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Na tábor do Krkonoš!
Rekreační středisko s 10 pokoji po 4 lůžcích, jídelnou, kuchyní, společenskou 
místností, sociálním zařízením a sprchami. K tomu pokoj jako marodka a pokoj 
pro vedoucí.

Kde: Bernartice okres Trutnov (autobusová a vlaková zastávka v obci)
Výlety: na Sněžku, do Adršpašských skal, do Žacléře
Cena: 1500,-/objekt a den + spotřeba vody a elektřiny

Bližší info: 777 007 977 (pošlete SMS)

Aktuální nabídka IFM-SEI
Projekt IFM-SEI pro začlenění 
romských dětí v ČR
Mimořádná možnost účastnit se projektu 
pro participaci romských dětí, který má 
zvýšit jejich účast na společenském a kul-
turním životě! Česká republika byla spolu 
se Slovenskem a Maďarskem vybrána jako 
jedna z těch, ve kterých je romská popu-
lace početná a problém začlenění mnohdy 
palčivý.
Zapojit se může opravdu každý, ať už 
s romskými dětmi pracujete, nebo chcete 
teprve začít. Míra zkušeností a zázemí není 
rozhodující, neboť to vše vám právě IFM-SEI 

nabízí (potřebný trénink ve specifi ckých situ-
acích, možnost konzultací a podobně)!
Projekt bude probíhat od listopadu 2014 
do prosince 2015. Přihlášení je potřeba co 
nejdřív! 

Tréninkový kurz All Together 2.0
Dětí s menšími příležitostmi k zapojení 
do kolektivů je stále dost. IFM-SEI pořádá 
kurz pro vedoucí, kteří chtějí otevřít své sku-
piny lepšímu začleňování! Kurz má dvě části: 
14.–18. 5. 2014 (Německo) a 8.–12. 10. 
2014 (Finsko). Je určen účastníkům od 16 
do 30 let. Probíhá v angličtině, ovšem jako 

rodilí 
mluvčí 
válet ne-
musíte… 
V první fázi půjde o rozvinutí strategie na zá-
kladě výměny zkušeností, poté zapracujete 
výstupy z kurzu do své činnosti. Podzimní 
setkání následně umožňuje všechny výzvy 
a problémy zkonzultovat a upravit. 
Tak jdete do toho? 

V případě zájmu o účast nebo více informací 
se co nejdříve ozvěte na mail 
bizubka@pionyr.cz nebo tel. 777 248 727!

Už se to rozbíhá
Rok 2014 přinesl díky novým stanovám několik změn v práci orgánů Pionýra. Většina z nich není revoluční, 
některé jsou ale poměrně znatelné – například jiný způsob volby Výkonného výboru ČRP (přímo Výročním 
zasedáním Pionýra) či proměny v delegování zástupců do ČRP. O těchto věcech jsme ale již psali na jiných 
místech, zde je jen připomínáme, protože nová pravidla již platí a naše orgány už podle nich začaly pracovat 
– proběhlo první jednání VV ČRP. Kromě něj se v lednu uskutečnila i další setkání, jež stojí za pozornost…

Výkonný výbor ČRP
jednal ve Studenci nedaleko Jilemnice o ví-
kendu 10. – 12. 1. Na programu měl řadu 
aktuálních otázek. Některé související s or-
ganizací vlastní práce (plány a záměry), jiné 
vážící se k aktuálnímu dění, například stav 
příprav akcí Ledová Praha a koncertu Děti 
dětem – pro předávání na koncertu byla 
ještě schválena některá vyznamenání (více 
na str. 10). Projednával i přípravy o něco 
vzdálenějších akcí, jako Český den proti 
rakovině (informace v příloze této Mozaiky) 
či záměr Pionýr Open (viz str. 11).
Členové VV projednali i organizační a ob-
sahovou přípravu nadcházejících jednání, 
především rozbíhajících se oblastních porad 
a lednové porady předsedů KOP. Schváleno 
bylo vyhodnocení propagační soutěže Sami 
o sobě (viz str. 14).

Oblastní porada Středočeské KOP
Souběžně s VV ČRP proběhla v Horní Sytové 
také první letošní oblastní porada. Kromě 

obvyklé sady aktuálních informací např. 
o připravovaných akcích, organizačních 
novinkách apod. byl součástí programu 
blok informací a rad ke změnám, jež nastaly 
k 1. 1. 2014, ať už vycházejí přímo z našich 
stanov, nebo mají obecnou platnost, a také 
čtyři diskuzní bloky vedené různými členy 
VV ČRP (pravidelná činnost, aktuální dění 
na PS, personálie, vzdělávání). 

Porada předsedů KOP
O posledním lednovém víkendu (25.–26. 1.) 
bylo opět živo v kancelářích Ústředí Pionýra 
i některých dalších vypůjčených místnos-
tech na Senovážném náměstí. Sešla se zde 
první letošní porada předsedů KOP. Z témat, 
kterými se předsedové zabývali, vybereme jen 
několik pro představu: termíny jednání or-
gánů Pionýra 2014 – 2016, rady a informace 
ke změnám po 1. 1. 2014 a v té souvislosti 
také k letošní registraci, aktuality v pojiš-
tění (viz Tu-ňák přiložený k této Mozaice), 
příprava Konference o činnosti Pionýra, 

informace 
o aktuálně 
připravo-
vaných 
akcích…
Jednání bylo zkrátka tak kvalitní a nabité 
informacemi, že se ho chtěla zúčastnit 
i naše zvířátka – osmačky Watta a Ampéra 
(ano, v mezičase se z nich vyklubaly holky). 
Děvčata nelenila a během dopoledne si 
prohlodala východ ze své útulné klícky. 
Jejich návštěva zasedačky některé přítomné 
překvapila, nicméně pohodovou atmosféru 
nenarušila. Návazně na poradu předsedů 
KOP proběhl i seminář o nových Stanovách 
Pionýra, jehož se vedle předsedů KOP účast-
nili též lektoři, kteří budou na PVC KOP 
Stanovy Pionýra představovat, a členové 
Kontrolní komise Pionýra.
V sobotu 25. ledna se konalo i vlastní jed-
nání Kontrolní komise Pionýra (dříve revizní) 
a proběhlo též setkání garantů PVC KOP.
 red

Inzerce

MOZAIKA PIONÝRA    2014 / 6

22

informace



7

Mezinárodní den žen
Zdalipak víte, proč se slaví právě 8. března? Toto datum 
bylo vybráno jako připomenutí stávky švadlen, poža-
dujících volební právo, v New Yorku v roce 1908. 
Svátek byl poprvé slaven v USA, poté v Dánsku, 
Německu, Rakousku-Uhersku a Švýcarsku, 
v dalších letech se šířil dál a jeho cíle byly 
např. volební právo a celková rovnopráv-
nost žen. Datum 8. března bylo na-
pevno zakotveno až po první světové 
válce. Dnes je MDŽ mezinárodní 
den stanovený OSN. Způsob jeho 
oslav se v průběhu let v různých 
zemích dost lišil od roviny poli-
tické a feministické až k apoli-
tické obdobě dne matek.

kaleidoskop
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2. 3. 1824 se narodil Bedřich Smetana, hu-
dební skladatel († 12. května 1884). (obr. 1)

3. 3. 1894 se narodil Otakar Sviták, čes-
koslovenský důstojník, účastník protinacis-
tického odboje, člen vedení Obrany národa 
(† 26. srpna 1942). Byl zatčen 27. července 
1940, odsouzen k trestu smrti 18. března 
1942 a popraven 26. srpna téhož roku. 

3. 3. 1994 zemřel básník a písničkář 
Karel Kryl (* 12. 4. 1944). (obr. 2)

4. 3. 1914 – Švihova aféra: Národní listy 
zveřejnily informaci, že Karel Šviha, před-
seda Národně sociální strany, byl tajným 
informátorem rakouské vlády.

8. 3. 1944 bylo v plynových komorách 
koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau 
usmrceno 3792 osob z rodinného tábora 
českých židů.

9. 3. 1454 se narodil Amerigo Vespuci, 
italský mořeplavec a kartograf 
(† 22. února 1512). Podle jeho křestního 
jména je pojmenována Amerika. 

9. 3. 1934 se narodil Jurij Alexejevič 
Gagarin, ruský kosmonaut, první člověk 

v kosmu († 27. března 
1968). (obr. 3)

11. 3. 2004 zahynulo 
při deseti výbuších 
ve čtyřech před-
městských vlacích 
v Madridu 191 lidí.

12. 3. 2004 zemřel fi lmový režisér 
Karel Kachyňa (* 1. 5. 1924). (obr. 4)

13. 3. 1954 zaútočily jednotky ko-
munistického Viet Minhu, podporované 
Sovětským svazem a Čínou, na Francouze 
v bitvě u Dien Bien Phu. Bitva skončila 
velkým triumfem pro Vietnamce a osvobo-
zením od francouzské koloniální moci.

17. 3. 1834 se narodil Gottlieb Daimler 
(† 6. března 1900), vynálezce dnešního typu 
spalovacího motoru a konstruktér prvních 
motocyklů a automobilů. (obr. 5)

18. 3. 1804 se Napoleon Bonaparte pro-
hlásil francouzským císařem.

18. 3. 1974 – Naftová krize – Národy 
OPEC uvalují na pět měsíců naftové em-
bargo proti USA, Evropě a Japonsku.

22. 3. 1924 zemřel Vlastimil Tusar, sociálně 
demokratický politik, diplomat a novinář, 
předseda vlády 1919–1920 (* 18. 10. 1880).

22. 3. 1944 se narodil Petr Spálený, český 
hudebník, skladatel, kytarista, fl étnista, 
bubeník a zpěvák.

24. 3. 1944 – Ze zajateckého tábora 
Stalag Luft III v dnešním Polsku, v němž bylo 
vězněno 10 000 zajatců, se pokusilo o útěk 
76 spojeneckých zajatců 110 m dlouhým 
tunelem v hloubce 10 metrů. Útěk se zdařil 
pouze třem z nich. Podle události byl nato-
čen fi lm se Stevem McQueenem v hlavní roli.

24. 3. 1494 se narodil německý učenec 
Georgius Agricola († 1555). Je autorem 
po stovky let užívané hornické příručky 
a často je nazýván otcem mineralogie.

24. 3. 1874 se narodil Harry Houdini, 
slavný maďarsko-americký kouzelník 
(† 31. října 1926). O jeho životě a umění 
byly natočeny tři celovečerní fi lmy. (obr. 6)

25. 3. 1974 přihlásil 
Francouz Roland Moreno 
patent na první čipovou 
platební kartu na světě.

26. 3. 1874 se narodil 
Robert Frost, americký 
básník, dramatik, 
spisovatel a vyso-
koškolský pedagog, 
čtyřnásobný nositel 
Pulitzerovy ceny 
(† 29. ledna 1963).

26. 3. 1944 se 
narodila Diana Ross, 
jedna z neznámějších 
hvězd amerického soulu, 
jejíž vzhled byl inspirací 
pro zpěváka Michaela 
Jacksona. (obr. 7)

28. 3. 1914 se narodil prozaik Bohumil 
Hrabal († 3. února 1997). Za své dílo získal 
řadu ocenění nejen v ČR, ale i v Itálii, 
Francii, Maďarsku, Británii… 

29. 3. 1934 byl zahájen provoz elek-
trické tramvaje na Vítkovické závodní dráze 
v Ostravě.

30. 3. 1844 se narodil francouzský básník 
Paul Verlaine († 8. ledna 1896) – jeden 
z „Prokletých básníků“.

30. 3. 1894 se narodil ruský letecký kon-
struktér Sergej Vladimirovič Iljušin 
(† 9. února 1977).

30. 3. 1964 se narodila Tracy Chapman, 
americká zpěvačka a skladatelka a čtyřnásobná 
držitelka hudební ceny Grammy. 

31. 3. 1904 při tzv. Younghusbandově 
expedici zmasakrovali Britové v průsmyku 
u vesnice Guru neútočící tibetské vesničany.

Vítězslav Lederer
odbojář, uprchlík z koncentračního tábora 

Auschwitz-Birkenau (6. 3. 1904 – 5. 4 1972).

Spolupracoval s několika odbojovými organizacemi. V lednu 1942 
byl zatčen a následně se dostal do koncentračního tábora Auschwitz-

Birkenau (Osvětim-Březinka). Zde navázal kontakt 
s důstojníkem SS Viktorem Pestekem, který nebyl 

ideologicky nakloněn masovému zabíjení lidí pro jejich 
náboženství nebo etnicitu a navíc se zamiloval do jedné 

z židovských vězeňkyň, Renée Neumannové. V noci 
6. března byly v táboře usmrceny stovky vězňů, lze předpo-

kládat, že to u Pesteka vyvolala strach o život jeho milované. 
O měsíc později Pestek z tábora uprchl spolu s Ledererem 

a také se slibem, který dal Neumannové, postarat se o její ne-
mocnou matku a následně se pro ní vrátit. Lederer měl v úmyslu 
povědět o hrůzách Osvětimi židovské obci v Terezíně a veřejnosti. 
U terezínských starších se ale setkal s neočekávanou reakcí – prak-
ticky nikdo mu nevěřil… Lederer se tedy pokusil zprávu o poměrech v Osvětimi dostat přes neutrální Švýcarsko 
k Mezinárodnímu červenému kříži. Tento plán ale nevyšel. Lederer se vrátil do Protektorátu a do konce války se 
pohyboval v českém odboji. 

Bez nároků na ocenění se po válce zařadil do běžného života, ale až do konce života na téma nacistických hrůz 
v Osvětimi pořádal přednášky.
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Ledová Praha
Největší otevřená akce Pionýra Již počtrnácté se ve dnech 31. ledna až 2. února zaplnily ulice Prahy 
dětmi s modrými kulatými plackami, které označují účastníky Ledové 
Prahy. 
Když o ní mluvíme jako o největší otevřené akci Pionýra, neříkáme to 
jen tak, Ledová Praha je totiž hned v několika směrech opravdu velká 
akce. Tak například: odehrává se na území celé Prahy, nabízí každý rok 
zhruba 30 samostatných programů (volné či zlevněné vstupy do muzeí, 
památek…), účastníci jsou ubytovaní v několika školách a dohromady jich 
ubytování využívá kolem dvou a půl tisíce. A především, během jednoho 
víkendu uvede do pohybu téměř dvanáct tisíc účastníků – hlavně dětí – 
z celé republiky. 
Jak taková legrace vypadá, se můžete podívat na fotkách.

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.

Záštitu nad Ledovou Prahou přijali: předseda Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR Jan Hamáček, 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu 
ČR Alena Gajdůšková a ministr školství, mládeže a tělovýchovy předchozí 
vlády Dalibor Štys. Děkujeme!


