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Pojďte se k nám podívat
Pod tímto heslem najdou návštěvníci pionýrského webu otevřené akce, které vy sami do přehledu 
zadáváte. Mohou si vybrat podle data, místa, typu akce a podobně. Termíny těchto akcí jsou 
od únorové Mozaiky také součástí kalendária na následující straně. Jak ale taková otevřená 
akce může vypadat? Máme tu ukázky od dvou pionýrských skupin – PS Koloušci z Božejova 
přichystala otevřené keramické a rukodělné dílny, pražská PS Omega uspořádala turnaj ve fotbálku 
a odpoledne s deskovými hrami.

 red

HERDEK, KAM MÁM DÁT TEN 
ÚVODNÍK?! 

Já doufal, že je to apríl, že na něj 
nebude místo… No ale snad as-
poň to nej…

PS Koloušci Božejov

PS Omega, Praha

       kráceno...
...pokračování příště
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 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

    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 setkání Pionýra Pionýr

NABÍDKA OTEVŘENÝCH AKCÍ PS (z www.pionyr.cz)
 11. 4. Připravujeme tábor TZ Čimelice Středočeská krajská

 (pro instruktory a vedoucí)  organizace Pionýra
 17. 4. Velikonoce v dílně –  Pelhřimov PS Koloušci

 otevřená keramická dílna
 17.–18. 4. Veselé jaro – výtvarná Dobřany PS Dobřany

 a sportovní stanoviště
 18. 4. Velikonoce v dílně –  Božejov PS Koloušci

 otevřená keramická dílna
 19.–21. 4. Velikonoční prázdniny Zelená Lhota PS Jitřenka Kdyně
 21. 4. Velikonoční turnaj v šachu Jince PS Jince
 24.–27. 4. Výstava rukodělných Božejov PS Koloušci

 prací a keramiky
 25.–26. 4. Noční pochod za Brdy 117. PS Kalich

 Brdskou čarodějnicí
 30. 4. Pálení čarodějnic Praha PS Záře
 30. 4. Čarodějné hry Dobřany PS Dobřany
 10. 5. Servác – volejbalový turnaj Praha PS Záře
 16. 5. Kdo si hraje, nezlobí Čimelice Středočeská krajská  

 (pro instruktory a vedoucí)   organizace Pionýra
 17. 5. VOČkaři – ZOO Děčín Děčín PS Březová
 24. 5. Zájezd na muzikál Antoinetta Praha PS Jitřenka Kdyně

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PVC (výběr)
Hlavní vedoucí Tábora
 11. – 13. 4., 7. 6. TZ Skavsko, Kroměříž Olomoucko-zlínské PVC
 21. 5., 23. – 25. 5. TZ Huckrom (Jihlava) PVC kraje Vysočina

Zdravotník zotavovacích akcí
 11. – 13. 4., 26. – 27. 4. Brno Jihomoravské PVC
 19., 20. 4., 3., 4., 24., 25. 5. Kladno Středočeské PVC
 9. – 11. 5., 6. – 8. 6. Důlce Ústecké PVC

Kvalifi kace instruktora a oddílového vedoucího
 11. – 13. 4., 7. 6. Skavsko Olomoucko-zlínské PVC
 1. – 4. 5.  Hrádek u Rokycan Plzeňské PVC 
 1. – 4. 5.  Brno + výjezd Jihomoravské PVC
 2. – 4. 5.  TZ Lipná Moravskoslezské PVC
 30. 5. – 1. 6., 20. – 22. 6. TZ Vlčkovice PVC Královéhradeckého kraje
 16.–18. 5., 30. 5.–1. 6. SVČ Trutnov, TZ Vlčkovice PVC Královéhradeckého kraje
 6.–8. 6.  Strašice Plzeňské PVC

Nabídka na léto
 2. – 5. 8. – LTŠ Korálky II TZ Žumberk ÚPVC
 10.–16. 8. – rukodělný kurz Zelená Lhota Plzeňské PVC
 22.–27. 8. – VDK - instruktor Neškaredice Středočeské PVC

Otevřená keramická dílna

Pojďte se k nám podívat
fotoreportáž
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24. duben 1949
Stanoviska orgánů Pionýra – vkusně připomínat rok 1949 jako ofi ciální čas vzniku organizace pionýrského typu – jsou známá a platná. 
Každoročně ovšem s sebou přinesou i dotazy, někde rozpaky, jinde přímo i odpor. Ostatně „usnesení orgánu“ je jedna věc a vnímání 
příslušného faktu druhá. 

Na citlivou otázku z minulosti se lze dívat 
z různých úhlů. Historika zajímají zpravi-
dla jevy kolektivní, zatímco lidé nezřídka 
posuzují případy individuální. A hledat 
autoritativní instanci, která by potvrdila jistý 
názor na minulost nebo alespoň uznala jeho 
oprávněnost, je přirozené a pochopitelné. 
Ovšem rozhodnutí jakéhokoli orgánu (ale 
například i soudu) – jakkoli závazné – s se-
bou nese i rozpory: může podnítit širší úvahy 
o minulosti a přinést pohledy dosud skryté 
a zamlžené. Pokud však nad hodnoceními 
minulosti vyslovíme klatbu či dokonce mož-
nost postihu, vzniká vědomě i podvědomě 
nežádoucí autocenzura. A historiografi e 
začne být nepřiměřeně opatrná. A to není 
dobře – ke své historii musíme mít aktivní 
vztah a musíme hledat.

V krátkosti shrnout vývoj v letech 
1945–1949 není snadné
Soudit dnes poválečné nálady je ošidné. 
Ve vzpomínkách pamětníků převažuje jed-
noznačně zdůrazňování touhy lidí po změ-
nách – ve srovnání se situací před rokem 
1938. Nic nepřekrylo vzpomínky na bídu 
a nejistotu světové hospodářské krize, 
a přestože dnes je prvorepubliková společ-
nost vykreslována hodně idylicky, skutečnost 
pro nás stále není jednoduše zhodnotitelná. 
Zrada demokratických západních velmocí 
na podzim r. 1938 rozjitřovala poválečnou 
náladu, a tak – jakkoli se to dnes může zdát 
naivní – většina českých politiků vnímala 
realitu uspořádání světa a Evropy po 
II. světové válce s příklonem k Sovětskému 
svazu jako rozumné řešení. Umocněné i tím, 
že Rudá armáda krátce po skončení války 
z Československa odešla, čímž významně 
podpořila ideu, že pouze plnila misi osvo-
boditele od fašismu. Socialistické myšlenky 
(ostatně blízké i ideálům T. G. Masaryka) tak 
byly přirozeně převažující základnou uvažo-
vání většiny obyvatelstva…
Hned po osvobození bylo 12. května 1945 
v Praze vytvořeno prozatímní ústřední 
vedení české mládeže (nazvané Svaz české 
mládeže), jež tvořili představitelé jednotli-
vých odbojových složek mládeže, kolektiv-
ním členem byl i Junák. Na Slovensku pro-
běhla první schůze ústředního přípravného 
výboru Zväzu slovenskej mládeže (ZSM) 
17. května v Bratislavě. (Mezi SČM a ZSM 
existovala již od počátku úzká spolupráce, 
do níž byly zapojeny i další organizace dětí 
a mládeže, což bylo prakticky promítnuto 
v existenci Ústředí mládeže ČSR.)
V říjnu 1945 (29. října) byl v Londýně zahá-
jen Světový kongres mládeže, zúčastnilo se 
ho přes 600 delegátů z 63 zemí světa, mezi 
nimi i delegace vyslaná Ústředím mládeže 
ČSR. Tento kongres vyvrcholil 
7. listopadu 1945, kdy byla založena Světová 

federace demokratické mládeže, jejíž zvo-
lená rada měla ve svých řadách i tři zástupce 
Československa.
V Československu byly svazy mládeže sice 
nejsilnějšími a nejvlivnějšími organizacemi 
mládeže, avšak vedle nich působila v tomto 
období ještě řada dalších organizací 
(např. Sokol, Svaz vysokoškolského 
studentstva…), dlouho převládal 
bezprostředně poválečný duch 
snahy vytvořit jednotnou organi-
zaci. S narůstáním konfl iktů uvnitř 
Národní fronty (tu tvořily tehdejší 
politické strany: KSČ, KSS, ČSDS, 
ČSNS, ČSL, SDS) postupně sílily 
snahy politických stran budovat své 
vlastní organizace a zejména posi-
lovat svůj vliv v organizacích mimo 
svazy mládeže.

Dětské hnutí přímo…
Dětským aktivitám dominoval 
skauting, během krátké doby 
v něm bylo po osvobození 
organizováno přes 250 000 dětí 
a například v roce 1946 byl v Praze 
odstartován 1. ročník Svojsíkova 
závodu pro družiny… Vedle domi-
nujícího Junáka byly dětem nabí-
zeny aktivity i dalších organizací, 
mezi nimi i postupně vznikajících 
prvních pionýrských oddílů.
Dění ve společnosti se pochopi-
telně odrazilo i v prostředí junác-
kých oddílů: nepřehlédnutelná 
návaznost „Junácké dvouletky“ 
na vládní dvouletý hospodářský 
plán, při listování například junác-
kým časopisem nelze přehlédnout zdůraz-
ňování myšlenky slovanské vzájemnosti, 
oceňování podílu Sovětů na vítězství nad 
fašismem…
Vedle tradičních svojsíkovsky vnímaných 
výchovných cílů Junáka byl k nepřeslechnutí 
hlas mladších činovníků vyžadujících nové 
přístupy – vedle koedukované výchovy to 
byl například i odpor k přísné až vojenské 
kázni. Nepřeslechnutelné bylo i volání 
po demokracii – chápané i jako vytvoření 
možnosti pro děti, aby se podílely na správě 
„své“ organizace. 
Junák převzal z předválečného období 
veškeré svojsíkovské vlastnosti – slib, zá-
kony, ideje, požadavek kázně… – i princip 
loajality ke státu. Někteří lidé však začali 
označovat skautský program za „dětinský“ 
a přicházeli s požadavky zásadních změn, 
například v návaznosti na nově vnímanou 
rovnoprávnost vyžadovali společné činnosti 
chlapců s dívkami. Diskutovalo se také o po-
třebě zmodernizovat organizační strukturu 
i skautský kroj… Přišel čas se tím vším vážně 
zabývat a i nejvyšší představitelé skautského 

hnutí (u nás i v zahraničí) si uvědomovali, že 
změny jsou nevyhnutelné. Poválečná doba 
byla svědkem změny životního stylu mladých 
lidí a mnoho skautských vůdců a vůdkyň 
bylo novou situací překvapeno a složitě se jí 
přizpůsobovali. U části členů se projevoval 

určitý konzervatismus, jemný odpor ke změ-
nám, který měl většinou sentimentální 
důvody, ale pramenil i z úcty k tradici. 

Zahraniční vlivy
K citlivým otázkám naší historie patří (mecha-
nické) přebírání zkušeností ze SSSR – a nemá 
cenu zastírat, že tato výtka není bezdůvodná. 
Nabourává ji ale například zkušenost se vzni-
kem domů dětí. Podnět k vybudování prvního 
kulturního a zájmového střediska kopírujícího 
„sovětské pionýráky“ dala paradoxně Zemská 
rada Junáka po návštěvě svých členů v podob-
ných zařízeních tehdejšího Sovětského svazu. 
Bezprostřední odezva přišla okamžitě: město 
Brno se rozhodlo adaptovat tehdy nevyho-
vující budovu restauračního pavilonu v parku 
Lužánky a vystavět vzorový Dům pionýrů. První 
Dům pionýrů v republice tak byl slavnostně 
otevřen v rámci akce „Mládež vede Brno” 15. 
května 1949 za přítomnosti tehdejšího před-
sedy vlády… (a slouží dosud – dnes již jako 
legendární Středisko volného času Lužánky).
Na vývoj v oblasti volnočasové práce 
s dětmi a mládeží měla zásadní vliv porada 
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představitelů dětských organizací, která 
se konala v létě 1948 (srpen) v Budapešti. 
Zde převážila myšlenka, aby byly vytvářeny 
pionýrské organizace. Mnoho vůdců Junáka 
upřímně vnímalo toto rozhodnutí jako další 
krok v podílu dětí a mládeže na tvorbě spra-
vedlivější společnosti a podpořilo ho.

Vznik Československého svazu 
mládeže
Výstupy této mezinárodní porady byly dal-
ším impulsem k procesu sjednocování a ten 

dostal zcela konkrétní obrysy na zasedání 
Ústředního výboru SČM, které se uskuteč-
nilo 29. srpna 1948, kdy delegace Zväzu 
slovenskej mládeže podala ofi ciální návrh 
na vytvoření jednotné organizace mládeže 
pro celé Československo. Tento návrh byl 
(s nadšením) přijat a po tomto zasedání ná-
sledovala jednání směřující k jeho uskuteč-
nění. Ustavující konference, na které 
byl vytvořen jednotný celostátní 
Československý svaz mládeže – ČSM, pro-
běhla 23. a 24. dubna 1949 v Radiopaláci 

(Vinohradská 40, Praha). Na této konferenci 
se sloučily zejména čtyři dosavadní národní 
organizace, Svaz české mládeže, Zväz 
slovenskej mládeže, Svaz mládeže Karpat 
a Svaz polské mládeže, v jednotnou organi-
zaci československé mládeže. Junák – jako 
kolektivní člen SČM – byl posunut do po-
doby Pionýrské organizace Junáka.
Od té doby byl 24. duben – pojmenován 
mimo jiné jako Den československých 
pionýrů.

red

Dubnové výročí
Co si o pětašedesátém výročí vzniku první pionýrské organizace u nás myslí předseda 
Pionýra Martin Bělohlávek – který mimo jiné právě o naší historii vede řadu debat uvnitř 
Pionýra i mimo něj? Pojďme se ho zeptat.

V souběžném článku je naznačena určitá 
rozpornost dubnového výročí? Vnímáš ji?
Ne. Musím zdůraznit, že já ji necítím. 
Naopak – vnímám jako start ofi ciální 
pionýrské historie právě 24. duben. Jakkoli 
jde o svátek sv. Jiří, což je významné datum 
ve skautské historii. Dlouhá léta bylo – 
bůhvíproč – zamlčováno, že od tzv. slučovací 
konference existovala Pionýrská organizace 
Junáka a že Junák se účastnil sjednocovacího 
procesu mládežnického hnutí aktivně, jako 
kolektivní člen Svazu české mládeže. Celé 
dění v letech 1945-1949 nebylo černobílé. 
Vím, že jde o choulostivé otázky, mám za se-
bou mnoho jednání s představiteli Junáka 
o této věci, ale na historických skutečnos-
tech pocity nic nezmění.

Můžeš to nějak rozvést?
Nejprve k faktům. Bylo by pošlapáním 
historie tvrdit, že (někteří) představi-
telé Junáka nebyli hrubě a bezdůvodně 
perzekvováni, ale stejně tak není odů-
vodněné tvrdit, že Junák byl (ofi ciálně) 
zakázán. Za zmínku jistě stojí, že ve vedení 
Pionýrské organizace Junáka byli skauti 
a skautky. Šlo svým způsobem i o spor mezi 
jeho představiteli, jakou cestou se vydat. 
Okolnosti dané režimem přispěly k vítěz-
ství jedné z těchto názorových skupin… 
Jde jistě o určité zjednodušení, ale opřené 
o dokumenty.

A ta pocitová stránka?
Ta je dána vnímáním historických událostí 
konkrétními lidmi a jejich vlastními prožitky. 
Přesvědčovat skauty, jejichž příbuzní byli 
ve vězení, že to byl jakýsi „přešlap“ bylo a je 
stejně hloupé a nesprávné, jako tvrdit, že 
Pionýr zakázal Skauta. Což je jedno z klišé, 
které pionýrský pravěk provází, a je užíváno 
jako doklad špatnosti Pionýra. 
Odmítám zlehčování šikany lidí věrných 
skautským ideálům poznámkami jako: 
„Taková byla doba!“ Dobu tvořili konkrétní 
lidé. Včetně těch, kteří ve skautském hnutí 
vyrostli, ale pak deptali své kolegy.

Zní to dost prostě…
Ale jistě, každá interpretace minulosti zavání 
zjednodušováním a svádí k němu. Z jedné 
i druhé strany. Proto bych rozhodně chtěl 
opakovaně vyjádřit zármutek nad šikanou 
a ubližováním skautským vůdcům a vůdky-
ním, zejména v 50. letech. Ale – a musím to 
znovu opakovat – viníkem nebyl Pionýr. Což 
je druhý extrém, který se užívá.
Z mnoha více i méně ofi ciálních rozprav se 
skauty vím, že ono tvrzení, že Pionýr dvakrát 
zlikvidoval Junáka, prokazuje obdivuhodnou 
životaschopnost. Nejen v tomto případě 
mne děsí snaha jednoduše nalézt viníka 
a ukázat na něj prstem.

Jak takové rozpravy probíhaly?
Dost různě. Asi „nejofi ciálnější“ a nezapo-
menutelné bylo jednání Historické komise 
Junáka, kam jsem byl pozván tehdejší 
starostkou Junáka, Ing. I. Mackovou. Zprvu 
se ovzduší dalo krájet, to lze těžko za-
střít – protože jsem seděl (doslova) proti 
skupině lidí a měl jsem se pokusit obhájit 
pionýrský pohled na věc. Bylo to drsné, 
ale ne zlé. Po odeznění nevyhnutelných 
výpadů jsme se dostali k jádru a ovzduší se 
pročistilo. Vyhrocené to bylo, protože v té 
době (konec 90. let) stále citlivě rezonovala 
otázka údajně ukradeného majetku a navíc 
se zakládala Česká rada dětí a mládeže 
a v Junáku existoval významný názorový 
proud oponentů spolupráci obecně (s ohle-
dem na výlučnost skautingu) a s Pionýrem 
zejména – k němu patřila i zmíněná paní 
starostka, zároveň ale připustila diskuzi – byť 
její závěry nepřijala. 

Jaké závěry to byly?
Nazval bych to korektní plichtou: jistě jsem 
všechny nepřesvědčil, ale nenechal jsem se 
„zatlačit do kouta“. Obě strany vyložily své 
argumenty, chtěli jsme se, přinejmenším, 
vyslechnout. Proto jednání splnilo účel.

Nějaká osobní perlička z těch méně ofi ci-
álních jednání?

Těch byly desítky – úžasná byla něko-
likahodinová rozprava s p. JUDr. Jiřím 
Navrátilem, výjimečným člověkem, který 
prošel vězením a zažil skutečně drsné pro-
následování. Zajímavé bylo i osobní jednání 
s již zmiňovanou I. Mackovou, ale tam 
nefungovala pravidla dialogu, paní starostka 
stále opakovala totéž a místo argumentů 
používala pouze dojmy. Kromě těchto mi 
v paměti utkvělo několikahodinové jednání 
s p. Karlem Lešanovským. Což byl vskutku 
vášnivý odpůrce ČRDM a spolupráce Junáka 
s Pionýrem. Ale podivuhodný člověk, který 
místo útoků „zpoza buka“ dokázal jasně 
říci: Nesouhlasím s vámi a mám pro to tyto 
důvody. A současně vyslechnout oponenta 
a připustit, že nejde o bláboly.

Přesvědčil jsi ho?
Ne, ale ani to nebyl cíl. Mojí snahou bylo, 
aby zkusil připustit, že věci mohou být jinak, 
než je – na základě svých prožitků – vnímá 
a vykládá. A tam jsem (částečně) uspěl. 
Jeho niterné přesvědčení jsem nezdolal, ale 
rozprava s ním byla náramný zážitek – pro 
svoji bohatost, sílu argumentace – i když 
jsme v závěru byli oba vyčerpaní, což jsme 
si řekli a vyjádřili si ne souhlas, ale respekt. 
Což bylo snad i víc. Byly to náročné chvíle, 
ale jako nebe a dudy ve srovnání s ob-
hroublými a lživě argumentovanými výpady, 
které (osobně) zažívám třeba i na domácím 
hřišti, v Pionýru. I odpůrce je možné ctít, 
má-li vnitřní sílu a přesvědčivost a ne jen 
povrchnost a lacinost.

ptal se Jakub
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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. Ač to může znít poněkud formálně, je nutné za  tím 
vidět všechny ty oddílové schůzky, výpravy, tábory, společně prožité okamžiky… Takové 
výročí si samozřejmě zaslouží pořádnou oslavu – o tom bude řeč dále. Je ale také příležitostí 
připomínat si vlastní historii, poznávat ji, hledat nové souvislosti, bilancovat a hodnotit, 
nahlížet na  věci novýma očima, protože nejen organizace, ale i  všichni, kteří ji společně 
tvoříme, jsme zase o kus dál… V takovém poznávání pionýrské historie nám můžete pomoci 
i vy všichni – chcete vědět jak?

Hledáme dokumenty k historii pionýrského hnutí
Pionýr má za sebou místy pohnutou historii, 
na níž nejsme vždy hrdí, není však důvod 
se minulosti zcela odříkat. Je ale mnoho 
důvodů ji co nejobjektivněji poznávat.

Na pionýrských táborech prožilo za celou tu 
dobu úžasné chvíle velké množství lidí, kte-
rým se zážitky vtiskly do paměti a provází je 
jejich celým životem. Oddíly prošly statisíce 
lidí, z některých vyrostli mistři svého ře-
mesla, právníci, lékaři, politici, herci, učitelé, 
vědci, spisovatelé, novináři i sportovci.
V souvislosti s blížící se oslavou našeho 
25. výročí máme na vás všechny prosbu.
Hledáme materiály zejména z období 1989 
až jaro 1990, ale i za celou dobu pionýrské 
historie.

Kromě místních materiálů pátráme i po ja-
kýchkoli dalších dokumentech z centrální 
obnovy samostatného Pionýra, především 
po fotografi ích ze setkání z období prosinec 
1989 – červen 1990.
Pojďte nám pomoci je shromáždit a vytvořit 
z nich (virtuální) výstavu.

Uvítáme:
Silné příběhy (znáte nějaký – dejte 
nám o něm vědět třeba e-mailem nebo 
telefonicky).
• Kontakty na konkrétní lidi.
• Materiály: plakáty, letáčky, pozvánky.
• Fotografi e.
• Případně i audio, video 

dokumenty a podobně. 

Nejlepší jsou samozřejmě originály, které 
jsme schopni si zpracovat, ale pokud se 
jich nechcete vzdát, tak nám postačí skeny 
(maximální možné rozlišení) či kopie.
Ideálně vše s co nejpřesnější anotací – kdo, 
co, odkud, ze kdy, o co šlo, kdo tam byl…

Jak je předat?
Osobně, poštou, emailem: Osobně je 
možné materiály předat na Ústředí Pionýra 
(Senovážné náměstí 977, Praha 1, 116 47), 
poslat tamtéž poštou, nebo emailem 
na sbirka@pionyr.cz.

Jak výročí oslavíme?
Pro výroční rok 2015 máme v plánu hned 
několik společných aktivit a budeme rádi, 
pokud se připojíte a oslavíte tak 25 let 
obnovené činnosti společně s námi – vždyť 
Pionýr, to jsou hlavně společné prožitky, 
setkávání se, přátelství a pospolitost.

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 
Původní nápad byl pětadvacetikilometrový 
turistický pochod. Ale pak jsme si řekli, že 
činnost Pionýra je příliš rozmanitá a nabízí 
spousty možností, jak s číslem 25 pracovat. 
Co tedy je Pionýrská pětadvacítka? Předně 
musí jít o akci pro veřejnost, která oslaví 
výročí obnovení Pionýra pohybem. Musí 
se odehrát ve dnech 17. 4. až 17. 5. 2015 
a musí využít číslo 25. Všechno ostatní záleží 
na vás!
Chcete dojít na pětadvacet kilometrů vzdá-
lený hrad? Uspořádat soutěž v plavání na 25 
metrů? Nebo se vám zamlouvá střelecké 
klání, při kterém se bude sčítat 25 střel 
na terč? Zapojte fantazii a objevíte nepře-
berně dalších možností – stačí si vybrat!

25 osobností – patronů
Pojďme společně hledat 25 osobností – pa-
tronů 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 tábory, 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.

ZA POMOC PŘEDEM DĚKUJEME!

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.
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k 20. výročí samostatného Pionýra.



Otázky pro…
Seriál dvojrozhovorů pokračuje povídáním s  dvěma členkami VV ČRP – Ivanou Mochurovou a  Katkou Součkovou. Ani jedna není 
ve výkonném výboru úplně nová, Ivana ale byla členkou jen krátce před svým znovuzvolením a Katka členství na čas přerušila.

Ivana Mochurová: Ve VV se chovám
jako oddílačka a skupinářka.
V listopadu jsi v Mozaice napsala, že 
se ve výkonném výboru chceš zaměřo-
vat hlavně na nové výchovné programy 
(Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, 
Tajemství staré truhly a Osmá planeta). 
Co si myslíš, že je pro nás v souvislosti 
s programy teď největší výzva? 
Moje práce ve VV se od programů posunula 
a ustálila na organizování republikového se-
tkání, které vyjde na příští rok 2015, zrovna 
na rok, kdy Pionýr oslaví 25 let obnovené 
činnosti. V současné době sestavuji okolo 
sebe lidi do organizačního štábu, kteří 
budou ochotni pomáhat se zdárným průbě-
hem. Už víme, že setkání chceme uskutečnit 
přímo v Praze. 

Kdo tě zná, tak bude nejspíš souhlasit, že 
jsi spíše „naladěná“ na konkrétní aktivity 
než na rozjímání nad různými otáz-
kami a jejich projednávání zleva zprava. 
V Mozaice jsi ostatně sama napsala, že se 

nepovažuješ za funkcionářku. Jak to jde 
dohromady s prací ve „výkoňáku“?
Tak to je stále pravda. Vidíš, že ani tady není 
pro mě zrovna nejlepší psát dlouhé zamýš-
lení se nad tím, jaká že já to vlastně jsem. 
Jsem praktik. Snažím se ve VV chovat jako 
oddílačka a dlouholetá skupinářka, která 
vidí věci prakticky. Moje práce ve VV je 
velmi krátká a mám pocit, že až se zaběhnu, 
tak volební období skončí. Snažím se být 
na každém zasedání VV, snažím se přiložit 
ruku k dílu tam, kde je třeba. VV je velmi 
dobrá parta fajn lidí, kteří se snaží posunout 
Pionýr dále, věřím, že i já k tomu přispěju 
svoji troškou a že moje osoba ve VV bude 
něco platná.

Máš pro následující roky ve výkonném 
výboru nějaký hlavní cíl? Něco, co chceš 
určitě zvládnout, prosadit, vytvořit…?
Chci se úspěšně podílet na organizaci repub-
likového setkání 2015, které je nyní pro mě 

prioritou. Chtěla bych, aby setkání bylo pro 
oddíly místem, kde se chtějí potkat s těmi 
ostatními, kde chtějí zažít fajnové zážitky. 
Budu se se štábem snažit, aby setkání bylo 
nejmíň tak úspěšné jako ty předchozí.

Katka Součková: Chci otevírat dveře.
Ve tvém představení v listopadové 
Mozaice jsme se dočetli, že činnost 
Pionýra považuješ za světovou a měli 
bychom své dveře otevřít dokořán. V čem 
hlavně vidíš naši „světovost“? A máš kon-
krétní nápady, jak na ono otvírání?
„Světovost“ naší činnosti je podle mého 
ve všem, co s dětmi a pro děti děláme, a to 
v těch nejmenších detailech naší činnosti – 
jak si s dětmi povídáme (my dospělci), jako 
se sobě rovnými, jak je provázíme tím, jak 
postavit stan, uvařit na ohni čaj, zoriento-
vat mapu nebo si zavázat tkaničku na botě, 
jak se chovat k sobě navzájem. Pionýrští 
vedoucí, dobrovolníci většinou bez pedago-
gického vzdělání, s naprostou lehkostí, sa-
mozřejmostí a nezbytným selským rozumem 
mění společné chvíle v nezapomenutelné 

okamžiky života dětí a mladistvých. „Učí“ je 
věcem, bez kterých se v životě neobejdou 
a přitom nejsou v osnovách škol (uvařit oběd 
pro oddíl, naplánovat si výpravu, zabavit sám 
sebe a své kamarády ve chvílích volna).
Běžné hry, společné povídání, opékání buřtů 
se stává v našich rukách výchovným pro-
středkem, pro mnohé naše svěřence daleko 
účelnějším než hodiny strávené ve školních 
lavicích. Právě v tom, jak tuto zdánlivě 
„běžnou“ činnost dokážeme při našich 
schůzkách, výletech, akcích využít k rozvoji 
dětských duší, sneseme srovnání s organiza-
cemi podobného typu z celého světa.
A otevření dveří… Pořád se setkávám 
u mnoha skupin s dveřmi zavřenými. Nechci 
polemizovat nad tím, proč to tak je, ale bo-
hužel je. Někdy z nás samých necítím nadšení 
pro společnou věc a to je mi líto. Nemáme se 
čeho bát, problémy můžeme řešit společně 
a z úspěchů se radovat zrovna tak.

Vrátila ses do VV ČRP po více než roční 
pauze. Vidíš s tímto odstupem nějaké pro-
měny v jeho práci podle nových pravidel? 
Mám na mysli hlavně stanovy.
Proměny vidím ve dvou úrovních. Tou první 
jsem já sama. Jsem o ten zmíněný rok starší 
a snad i zkušenější. Dopřála jsem si na chvíli 
odstup a měla možnost se podívat na svoje 
působení ve spolku částečně zvenčí.

Druhou rovinou je VV ČRP samotný. Jasnou 
změnou je personální proměna, i když 
většinu svých kolegů jsem znala již před 
vstupem do nového volebního období.
Změny spojené s novými stanovami vnímám 
spíš jako vývoj a fakticky se mé práce ve VV 
dotýkají jen změnou názvosloví (pořád si 
pletu názvy komisí a sněmů) a pak orga-
nizace práce ČRP, kde nejsou sekce, jak 
jsme je znali doposud. Nové štáby budou, 
doufám, pružnější, účelnější a díky menší 
formálnosti snad i nápaditější. Těším se 
na jejich práci.

Máš pro následující roky ve výkonném 
výboru nějaký hlavní cíl? Něco, co chceš 
určitě zvládnout, prosadit, vytvořit…?
Mám! Chtěla bych otvírat dveře – třeba 
prostřednictvím „databáze“ (pionýrského 
koše nápadů, námětů a činností) chci 
podporovat a rozvíjet činnost. Podpořit 
činnost v oddílech – nabídnout hry, aktivity, 
činnosti, ale i metodické postupy, refl exní 
techniky atd. v přehledné podobě rozvíjející 
naše výchovné programy. Tak aby jí mohli 
využívat a zároveň tvořit všichni a byla naše, 
pionýrská, společná všem.
Mojí vizí je také konkrétnější uchopení, po-
psání a zapojení zahraniční činnosti do práce 
s členy ve věku 15+. Což chce odhodlání to 
„nakopnout“!

ptal se jakub

MOZAIKA PIONÝRA    2014 / 8

rozhovor

7



BHCO 2014
Letošní třicátý devátý ročník pozval účast-
níky do trošku odlehlejší, a tím i méně 
známé krajiny. Králický Sněžník, východně 
od něj Jeseníky,  na západ poslední výběžky 
Orlických hor, jižním směrem pásma kopců 
českomoravského pomezí. Od severu z pol-
ského Kladska otevřené údolí. 
Tak trochu bokem od hlavních tratí se tu 
vyskytuje turisticky zajímavá krajina. Pro 
zimní období lyžařské areály Dolní Morava, 
Čenkovice s návazností na nový Skiareál 
v Červené Vodě a ještě kilometry běžeckých 
tratí, je-li sníh. 
Pro letní pěší, cyklo i začínající hipoturistiku 
je tu možnost pobýt v terénech pro náročné 
i pro rekreanty. Jediné, co nám tu chybí, 
je sjízdná řeka. Ale i pro vodáky to není 
beznadějné. Od nedalekých Hanušovic je 
k dispozici splavná Morava.
Pro brannou hru je tu inspirativní terén. 
Krajinou jsou rozesety objekty, které měly 
chránit naši předválečnou republiku proti 
možnosti útoku z kladské pánve. Nejmenší 

řopíky, pěchotní sruby, dělostřelecké 
tvrze zde tvoří jeden z nejsilněji 
opevněných úseků hranic Republiky 
československé, který byl mimořádný 
i v rámci Evropy před II. světovou 
válkou. Intenzivní prací se zde v letech 
1936–1938 stavebním fi rmám řízeným 
Ředitelstvím opevňovacích prací poda-
řilo vybudovat celkem 247 pevnostních 
objektů různého typu, pro pevnostní 
jednotky zde armáda nechala postavit 
moderní kasárna, pevnostní silnice, 
rozsáhlou pevnostní telefonní síť a ki-
lometry překážek proti nepřátelským 
tankům a pěchotě. V současnosti se s těmito 
kdysi přísně tajenými pevnostními stavbami 
může návštěvník regionu seznámit prostřed-
nictvím muzeí ve zpřístupněných pevnost-
ních objektech. 
Takže, přijeďte se k nám podívat a třeba si 
i zasoutěžit. Termín konání BHCO je 6. až 8. 
června a informace o podmínkách i s přihláš-
kou najdete na webových stránkách 

www.pshranicar.cz pořádající PS z Červené 
Vody. Uzávěrka přihlášek je 15. 4. ale stih-
nete-li poslat přihlášku do 20. 4., tak se pro 
několik hlídek ještě najde místo ve startovní 
listině. Je tu i možnost přijet nám pomoci 
na sobotu a neděli s organizací, protože co 
se týče dobrovolníků, těch není nikdy dost. 
Srdečně zveme a jak se na Pardubicku říká: 
„Přiďte pobejt!“

Tábornické oddíly z Brna a okolí opět změří své síly
Každý rok tábornické oddíly z Brna sbírají 
body v rámci soutěže Zelená liga a soupeří 
mezi sebou v rozličných aktivitách. Kromě 
měnících se dílčích soutěží (jako orientační 
běh, šifrovací hra apod.) se každoročně 

opakuje tzv. Setonův závod. Tento závod, 
pojmenovaný po formálním zakladateli 
Ligy lesní moudrosti – Ernestu Thomsonovi 
Setonovi, prověřuje tábornické znalosti 
a dovednosti účastníků. Tříčlenná družstva 

se vydají na trať a snaží se co nej-
rychleji oběhnout všechna stanoviště 
a co nejlépe splnit na nich zadané 
úkoly. O obsahu úkolů napoví názvy 
stanovišť, např.: signalizace, fi nská 
stezka, první pomoc a zdravověda, 
stavba stanu, botanika, uzly, azimut, 
práce s mapou a buzolou, zoologie 
aj. Do celkového počtu bodů se 
družstvu započte i výsledek malého 
kvízu, který prověří základní znalosti 
o Brnu a Pionýru.
Závod se koná v okolí Brna v někte-
rém z přilehlých lesů. Počet účastníků 
se pohybuje okolo 300 táborníků. 

Pokud se družstvu podaří umístit na před-
ních pozicích, odnáší si kromě dobrého 
pocitu z dobře odvedeného výkonu také 
věcné tábornické ceny a svému oddílu 
přináší cenné body do Zelené ligy. A i kdyby 
snad nevyhráli, nevadí – není totiž důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se a pořádně si závod 
užít!
Soutěže se mohou zúčastnit děti již od ma-
lých zhruba sedmiletých dětí až po skoro 
dospělé táborníky – dle jejich věku jsou 
účastníci rozděleni do čtyř kategorií. Dle 
těchto kategorií se také odvíjí délka trasy 
a stanoviště, která mají účastníci projít. 
Letos se již 24. ročník Setonova závodu koná 
17. května 2014 v Podkomorských lesech 
nedaleko městské části Bystrc. Zvány jsou 
i přespolní oddíly, které by rády poměřily 
své síly s Brněnskými táborníky. 
Více informací naleznete na seton.zeeska.cz.

Olbram Challenge
Zdolávání náročných úkolů, nutnost spo-
lehnout se jeden na druhého, opravdové 
společné zážitky, to vše vede k budování 
opravdové party a velkých přátelství, často 
na celý život. Každá překážka při dosahování 
cíle nás může posunout dál.

Zažij víc!
Chceš zažít deset dní plných skvělých zá-
žitků, adrenalinu a zábavy? Chceš zjistit, co 
v tobě dřímá, a naučit se něco nového? Tak 
neváhej a přihlas se na druhý ročník projektu 
OLBRAM CHALLENGE! Jde o desetidenní 
tábor pro kategorii 15+, kde si otestujete 
své fyzické a psychické schopnosti. Zažijete 
spoustu zábavy při týmových a akčních 
hrách. Čeká vás pestrý program, při kterém 

poznáte především sami 
sebe. A to vše v nezapo-
menutelné přírodě na jižní 
Moravě (okres Znojmo).
Každý rád jezdil na tábory 
a později se stal instrukto-
rem či vedoucím, aby mohl 
na tábory jezdit stále. Ale 
jsou i tací, které mrzí, že už 
jsou starší a nemůžou si užít 
tábor jako účastníci. Proto 
jsme v loňském roce spustili 
projekt OlbramChallenge.

Veškeré informace nalez-
nete na adrese: 
www.olbramchallenge.cz
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Pionýrská propagace v číslech a grafech II.
Přinášíme vám další čísla, grafy a názory získané z loňského dotazníkového šetření týkající se oblasti PR a propagace Pionýra. Tentokrát 
se zaměříme na otázky kolem propagačních předmětů, E-mošky a samotné propagace Pionýra.

V úvodu přidejme pár upřesňujících 
informací a čísel. Dotazník byl distribu-
ován společně s Mozaikou Pionýra (cca 
800 adresátů), byl přístupný i v elektro-
nické podobě na webu a měli jej delegáti 
VIII. VZP v Pardubicích ve svých složkách 
(delegátů se sešlo celkem 228). Informace 

o možnostech vyplnit jej elektronicky byla 
uveřejněna na facebooku Pionýra a byla 
rozeslána i Horkými novinkami. Napadá vás 
další cesta, kudy bychom mohli příště infor-
maci poslat do pionýrského světa, abychom 
získali více odpovědí? Napište nám!

E-moška – pionýrský internetový 
jarmark
E-moška byla zprovozněna 1. dubna 2011 
a v Mozaice Pionýra vycházejí upoutávky 
na věci, které je možné na tomto pionýr-
ském jarmarku pořídit. Přes dvě třetiny 
respondentů E-mošku využívají.
Ti, kteří odpověděli, že E-mošku nevyuží-
vají, uvedli ve 22 případech, že ji neznají. 
Jako další důvody byly uváděny: nezajímavá 
nabídka, nemohou se přihlásit, za oddíl 
nebo skupinu objednává někdo jiný, pří-
padně nakupují „na živo“ na akcích Pionýra. 
Někteří respondenti se o existenci E-mošky 
dozvěděli až z dotazníku. 

Propagační předměty Pionýra – co 
byste rádi?
A tady na tomto místě můžeme spustit 
diskuzi, o jaké předměty byste měli zájem. 
Některým chybí v nabídce ručníky, jiným 
mikiny. U oblečení se na chvilku zastavme. 
V rámci Pionýr Fashion, jehož oživení právě 
chystáme, máme v plánu vybrat oděvy 
a oděvní doplňky, které budou ve stálé 
nabídce. Budou natolik charakteristické pro 
náš spolek, že bude na první pohled zřejmé, 
že patří k Pionýru. Toto zboží bude neustále 

doplňováno, aby i nově příchozí do oddílu 
mohli mít jednotící oděv dle oddílových 
nebo skupinových zvyklostí. Dále bude příle-
žitostná nabídka, která oživí stálou nabídku 
a umožní zájemcům doplnit šatník o kousky, 
které budou moci nosit nejen na akce, ale 
i do školy, zaměstnání či ve volném čase. 

Vždyť i toto je 
propagace.
V otázce „Jaké 

byste uvítali propagační předměty“ vybírali 
respondenti z nabízených možností, případně 
mohli doplnit další náměty na propagační 
předměty, o něž mají zájem. A náměty přišly 
různé – od mikin, placek, tetovaček přes kryty 
na mobil, samolepky na notebooky až po ná-
lepky na nehty a pionýrské půllitry. Mezi 
dalšími náměty byli malí plyšoví pionýrští psi 
a drobnosti k rozdávání pro děti. 
Jednoznačně však „vyhrála“ trička. S tím 
souvisí i soutěž Pionýrské tričko, kterou jsme 
vyhlásili, a ti, kteří se zúčastní vzdělávací 
akce Kamínka – a nebude jich málo – vy-
berou ze zaslaných námětů vítěze. Bližší 
informace o této soutěži najdete na webu 
kaminka.pionyr.cz.

Propagace Pionýra je i na vás
Poslední téma, u kterého se dnes zastavíme, 
je spokojenost s propagací Pionýra na veřej-
nosti. Celkem 62 procent – což jsou skoro 
dvě třetiny respondentů – je se současným 
stavem propagace spokojena. Někteří v od-
povědi poznamenali, že mají v souvislosti 
s propagací velké rezervy spíše sami u sebe. 
Výsledky ale  zároveň říkají, že třetina 
respondentů považuje současnou propagaci 
Pionýra na veřejnosti za nedostatečnou nebo 
žádnou – není to málo a je třeba na tom 
zapracovat. Z odpovědí vyvstávají tři oblasti, 
na které bychom se v rámci propagace 
Pionýra měli zaměřit. První oblastí podle 
některých respondentů je nedostatečné 
vypořádání s minulostí – mnozí mají dojem, 
že si stále neseme onu nálepku či stigma, že 

jsme malí komunisté. Z toho pak následně 
pramení strach se k členství v Pionýru 
přiznat a neochota dát o sobě vědět. Dále je 
vytýkáno, že se propagaci Pionýra nevěnují 
odborníci. Poslední kritizovanou oblastí je 
skutečnost, že Pionýr není vidět v médi-
ích. Máme prý dát vědět o naší činnosti, 

našich Ideálech a vyvracet dogmata spojená 
s předrevoluční érou. Ale ruku na srdce, 
opravdu chceme natočit dokument, kde 
budeme vysvětlovat, co nejsme? Kdo by se 
na takový pořad díval? Není lepší se spíše 
zaměřit na to, co jsme, a ukázat veřejnosti 
podařené akce a skutečnou práci, kterou pro 
děti v Pionýru odvádíme? 
Možná jste i vy zaznamenali, že se Pionýr 
a jeho akce objevují v posledních měsících 
třeba ve Zprávičkách na Déčku. Ano, je to 
tak, malí i velcí diváci se dozvěděli o Ledové 
Praze, několika kolech Pionýrského 
Sedmikvítku nebo o RESETu. Jenže i s tímhle 
nám opět musíte pomoci vy. Vy, kteří tyto 
akce organizujete a realizujete. Vy, za nimiž 
je vidět dobře odvedená práce, spokojení 
rodiče a hlavně nadšené děti plné zážitků. 
Natočte ze své akce reportáž – není to nic 
tak úplně náročného a zvládnete to jistě i vy. 
A díky tomu se Pionýr opět posune dál – 
ukážeme, že tu jsme, že pracujeme s dětmi 
a že na sebe můžeme být hrdí. 
Zaujalo vás to? Chcete vědět, jak takovou 
reportáž připravit? Pak nalistujte minulé číslo 
Mozaiky nebo se přihlaste na Kamínkách 
na dílnu s názvem Mediální výchova. Pod 
tímhle tajuplným názvem se totiž skrývá 
právě balík praktických informací k repor-
táži – co má být obsahem, na co si dát pozor 
u obrazu i zvuku, zda jako kamera postačí 
mobilní telefon a podobně.
Budeme rádi, pokud nám napíšete své náměty 
a připomínky na e-maily: 
mirkatolarova@gmail.com 
anna.novakova@pionyr.cz.

Miroslava Tolarová, Anna Nováková
Sekce PR a propagace

ano
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Jaké byly jarní prázdniny 
u Delfínů v Dobřanech?
Báječné! Mimo toho, že jsme si hráli mí-
čové a stolní hry, byli jsme si hrát i v parku 

pod nádražím. V pondělí, úterý a pátek 
jsme se učili další výtvarné techniky – zdo-
bili jsme přáníčka s kraslicemi – jak s barev-
nými papíry, tak modrotiskem či voskem, 
zkoušeli jsme malovat voskem obrázky, 
smaltovali jsme si přívěšky na náhrdelníky, 
malovali jsme na sklo a také jsme ho zkou-
šeli leptat, vyráběli jsme slepičky a pavouky 
z ruliček od toaletního papíru, z ovčího 
rouna jsme si vyráběli šperky, z fi lcu sponky 
do vlasů. Další novinkou bylo zdobení 
čelenek korálky, zdobení svíček voskovými 
plátky a lití gelových svíček. Zdobili jsme 
vajíčka mramorováním, záložky nažehlovací 
folií a také jsme malovali obrázky na hed-
vábí. To vše během tří dnů. V úterý jsme 
byli v Plzni v Techmánii, tedy v Planetáriu, 
kde jsme zkoušeli různé exponáty a viděli 
2 fi lmy, a protože nám ještě zbyl čas, 
vyšli jsme si do Muzea strašidel a vylezli 

na věž na plzeňském náměstí. To byl 
rozhled. A ve středu jsme s vedoucími jeli 
do plzeňské ZOO. No prostě parádní jarní 
prázdniny. Vůbec nám nevadilo, že nebyl 
sníh. Už se těšíme na velikonoční prázd-
niny, kdy budeme v naší klubovně zase 
vyrábět další velikonoční dekorace a taky 
pojedeme na výlet. V dubnu nás ještě 
čeká mimo schůzek, kde se dozvídáme 
plno nových věcí, pomoc na Velikonočním 
jarmarku a Čarodějný slet, v květnu prodej 
žlutých kvítků na Dnu boje proti rakovině 
a Bambiriáda v Plzni a v červnu setkání 
v Hradci u Stoda, no a pak tábory. 

Libuše Nejedlá

Dobřany

Za Soptíky do Mirošova
PS Hrádek pořádá po léta tradiční sobotní 
jarní výlet. Každý rok jinam. Letos jsme vy-
užili pozvání hasičů z Mirošova. Na seřadi-
šti se ráno sešlo téměř 60 dětí a vedoucích. 
K nim v průběhu dne ještě dorazily posily. 
Šli s námi i členové znovu obnoveného 
oddílu Soptíci, který bude pracovat pod 
naší skupinou. 
Cestou bylo umístěno sedm kešek, které 
jsme hledali pomocí GPS. Po dvouhodi-
novce v přírodě nás očekávali zástupci 
hasičů ve vytopené hasičské zbrojnici. 
Děti se usadily na lavice, rozložily uzeniny 
na gril a poslouchaly zasvěcené povídání 
o ochraně před požárem, povodněmi 
a jinými živelnými pohromami. Po obědě, 
prohlídce požární techniky a velkého hasič-
ského auta nastalo loučení. Při závěrečném 

nástupu všichni dostali 
drobné dárky. A opět 
pěkně pěšky domů.

Vynášení „basy“
Vedoucí PS Hrádek opět 
dokázali, že jim stačí dvou-
hodinovka v tělocvičně, aby 
vytvořili bezvadnou atmosféru 
pro dětský svět. Stovka dětí 
vedoucích a rodičů zaplnila 
tělocvičnu ve všech koutech. 
Masopustní rej byl dotvořen 
přímo na místě. Nabídka byla 
pestrá. Vyráběly se škrabošky 
na oči, dračí hlavy z krabic, 
dotvářely se omalovánky. 
Každý si mohl vyzkoušet svoji 
šikovnost na hýbadlech nebo 
si procvičit tělo na ježcích, rolovadlech 
a skákadlech. Ti nejmenší si stavěli hrady 
z kostek. Před vynášením „basy“ jako sym-
bolu zimy dostali všichni sladké odměny. 

Pak už se objevila opravdová basa a při od-
nášení na ni děti volaly: „Zimo, zimo, jdi už 
spát, už si s tebou nechcem hrát! Fuj, fuj!“

Vlasta Vasková

Hrádek u Rokycan

Dětský taneční maraton
Brzo ráno v sobotu 22. února se u zbroj-
nice Sboru dobrovolných hasičů začali 
scházet pořadatelé a vzápětí i účastníci 
již 21. dětského tanečního maratónu 
pořádaného Pionýrskou skupinou Hraničář. 
Nutno konstatovat, že do soutěže se hlásily 
z místních především děti předškolního 
a nižšího školního věku. Vedle místních, 
soutěžili také hosté, kteří přijeli z Rosic 
a Chroustovic z Pionýrské skupiny Hugo 
Sytaře.
V 9 hodin začala soutěž. Nastoupili 
rozhodčí, spustila hudba dirigovaná 

osvědčeným diskžokejem Mrakem 
a na parketě se dali v rytmu hudby do po-
hybu menší i větší, zkušení i začínající 
tanečníci. Hudební styly se střídaly, rozdá-
valy se body. Po skončení každé kategorie 
zůstali mnozí tancovat dále, a tak se parket 
ani moc nevyprazdňoval. Po spočítání 
výsledků si mohl každý tanečník vybrat 
na stole u hudby ocenění za svůj výkon. 
A výběr byl díky sponzorům dosti bohatý. 
Po vyhodnocení poslední kategorie se 
skupina pořadatelů vrhla na úklid, aby se 
večer mohli sejít ranní pořadatelé se svými 
kamarády a přáteli i dalšími Červenovoďáky 
na 14. společenském plese. 

Rudolf Bohuslav

Červená Voda
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Investice
V pátek 21. února v podvečer se v naší 
klubovně sešla narychlo svolaná parta 
nadšených pionýrů, aby si společně zahrála 
hru Investice. Po nachystání papírů, fi xů, 
potřebných nápověd, vysvětlení pravidel 
a rozdělení soutěžících do států jsme mohli 
začít. Sešlo se nás tolik, že proti sobě bo-
jovalo sedm států z celého světa. Po dvou 
hodinách hospodaření, zbrojení, tvoření 
koalic a podrážení jsme mohli vyhlásit 
vítěze.

Šperkařské výtvarné činohrátky
Naše další výtvarné činohrátky proběhly 
v klubovně v sobotu 15. března. Tentokrát 
na téma výroby šperků a papírových 
koblížků. Vyrobit šperky si v sobotu přišly 
nejen děti z oddílu Šedých myšek, ale 
i několik našich táborových přátel. 
Všichni se s nadšením vrhli do výroby. 
Stačilo jednoduše navlékat perličky či 

korálky na drátek. Postupně 
pod rukama dětí vznikaly 
pestrobarevné náhrdelníky, 
náramky nebo náušnice.
Jelikož nám výroba šperků 
šla pěkně od ruky, zbyla ještě 
spousta volného času. A tak 
jsme si z papíru vyrobili kob-
lížky. Dětem se tvoření v klu-
bovně líbilo, a tak nezbývá, 
než se těšit na další výtvarné 
činohrátky.

Zimní tábor na Pstruží
Naše pionýrská skupina uspořádala během 
jarních prázdnin od pondělí 3. března 
do soboty 8. března zimní tábor na Pstruží.
Po příjezdu, ubytování a vy-
balení věcí byly děti rozděleny 
do tří oddílů. Jejich prvním 
úkolem bylo vymyslet si logo 
a název oddílu. Vznikli nám 
tedy Šmoulové na ledu, Zebry 
v pyžamu a Zimní elfové.
Letošní zimní tábor byl netra-
diční – byl totiž bez sněhu. To 
nám ovšem nebránilo v tom, 
abychom si postavili sněhuláky 
a zahráli si spoustu her venku, 
vyzkoušeli jsme i několik 
nočních aktivit. Během týdne 
jsme se také vypravili zahrát 
si bowling do nedalekého 

Frýdlantu nad Ostravicí nebo se podívat 
na vodopády do Malenovic.
Na táboře jsme oslavili i dvoje narozeniny 
a jeden svátek. Oslavenci dostali dort a tro-
chu netradiční, ale teplou koupel.
Týden prázdnin rychle utekl a nám nezbylo 
než se zabalit a odjet zpátky domů.
Děkujeme hlavní vedoucí tábora Mileně 
Filové, kuchyni za výtečná jídla a vedou-
cím, kteří se o děti v průběhu týdne starali.
Doufáme, že se všem dětem na táboře 
líbilo a pojedou s námi i příští rok. 

Gabriela a Kamila Šumšalová,
PS Kopřivnice

Kopřivnice

Maškaráda ze života hmyzu
7. března se v sále Svitap uskutečnila další 
maškarní zábava pořádaná dospělými 
svitavskými pionýry. Letošním tématem byl 
život hmyzu a o nápady na masky nebyla 
nouze. Sešlo se zde mnoho zástupců z řad 
včel, vos, berušek, mravenců, motýlů, ale 
nechyběly ani kobylky, mouchy, švábi, 
cvrček a mnoho dalších hmyzích účastníků. 
Ovšem i zde hmyzákům hrozilo nebezpečí, 
protože mezi převleky se objevil repelent, 
deratizátoři a hmyzí lovci.
Při vstupu čekalo na hosty první překvapení 
v podobě sladkých berušek či motýlků 
a vybírání lístků do slosování. Další místo, 

které téměř všichni hmyzáci a antihmyzáci 
navštívili, byl fotokoutek. V průběhu večera 
byla na programu dvě country vystoupení 
a po půlnoci mravenčí překvapení. Hmyzí 
ceny, medovina či stylově vyzdobený sál 
byly samozřejmostí. Celý večer až do ran-
ních hodin nám perfektně hrála kapela ABC 
Boskovice, která opět nezklamala a přijela 
také stylově oděna.
Velké poděkování patří organizátorům, 
kapele, obsluze, vystupujícím a všem 
účastníkům za skvělou atmosféru. Těšíme 
se zase za rok!

Lucie Fišerová, PS Vysočina

Svitavy
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VŠECHNO NEJLEPŠÍ!
• 9. 4. slaví své 50. narozeniny Josef Matoušek z PS J. A. Komenského, předseda Moravskoslezské KOP.
• 15. 4. slaví své 70. narozeniny Ivan Sádovský z PS Slávy Horníka (Pardubická KOP).
• 19. 4. slaví své 50. narozeniny Miluše Palkosková z PS Lubná (Středočeská KOP).
• 19. 4. slaví své 55. narozeniny Jaroslav Strachoň ze Stanice mladých techniků 3. PS (Jihomoravská KOP).
• 21. 4. slaví své 65. narozeniny Luboš Šmolík z PS Homolka (Plzeňská KOP).
• 21. 4. slaví své 50. narozeniny Jiří Hanák z PS Plši Soběchleby (Olomoucko-zlínská KOP).
• 24. 4. slaví své 55. narozeniny Olga Strapková z PS Dobruška (KOP Královéhradeckého kraje).

Blahopřejeme!



Pohádková cesta nejen zámeckým parkem
Naše začátky s navigací samozřejmě začaly v našem městě. Nejsou to ani tak začátky naše, ale začátky dětí, kterým 
hledání pokladů s elektronickou krabičkou učarovalo. Po nejistých prvních schůzkách, kdy se nás na keškování 
sešlo moc, pak skoro nikdo, se skupina minikačerů stabilizovala a těch vášnivých zůstalo akorát na jednu navigaci 
a rozumné prostřídávání.

Chtěli jsme vyjet za něčím novým, tak jsem 
strávila jeden večer tipováním vhodného 
teritoria s nějakým zajímavým cílem. Zvítězil 
Chlumec nad Cidlinou s krásným zámec-
kým parkem a příslibem pohádkového dne. 
Dopravu pomohla vyřešit kamarádka, a tak 
už nic nebránilo tomu, vydat se po stopách 
pohádkových bytostí. 
Sešli jsme se jedno sobotní odpoledne, 
nasedli a vyjeli. Sedm malých kačerů jede 
za svým cílem. V parku jsme se nejdřív 
trošku rozkoukali, a aby to nebylo rozkouká-
vání jen tak zbůhdarma, zpestřili jsme si to 
hledáním dvou „tradiček“. Ty nám pomohly 
k tomu, abychom si prohlédli zámek ze 
všech stran. Pro okolí jsme asi museli být zá-
žitkem, protože bylo slunečné podzimní od-
poledne a v parku bylo celkem dost turistů. 
Naskytl se jim pohled na skupinu dětí, v jed-
nom chumlu, s čímsi v ruce, o co má smysl 
se hádat, kdo že to má držet a jak se s tím 
má správně zacházet. Při „tahu na konečný 
cíl“ jsme tedy radši zvolili strategii jednoho 
muže, který jde pro krabičku sám a má na to 
dvě minuty, které mu ostatní ochotně budou 
odpočítávat a když neuspěje, nastupuje 
další. O pořadí lovců rozhodl los. Obě 
krabičky podlehly bez dlouhých průtahů. 
Úspěch navodil tu správnou atmosféru a ne-
zbylo, než vyrazit na procházku za luštěním 
souřadnic cíle, který byl podmíněn zodpo-
vědným prostudováním všech cedulí, které 
jsou umístěny v parku a mají za cíl seznámit 
pocestné s charakteristickými vlastnostmi 
strašidel a pohádkových postav. 
Byla to příjemná procházka. Asi po ho-
dině a půl jsme mohli sednout na lavičku 

u zámku a počítat podle zadání v listingu 
a získaných indicií konečné souřadnice. 
Naťukat do aparátu a vzhůru pro fi nálku. 
Navigace nás dovedla na druhou stranu 
parku. Takové trochu odstrčené místo. 
A šipka ukazuje do křoví. Dětem by to ani 
tak nevadilo, ale mně se tam touhle cestou 
tedy nechce. Následuje hledání místa, které 
je normálnějším způsobem přístupné. No 
chvilku to trvalo, několikrát jsme se už rado-
vali, ale pak najednou zase křoví. Nakonec 
ale vše dobře dopadlo. Před námi se objevila 
prošlápnutá pěšinka, charakteristická pro 
okolí tajemné skrýše. Konečný nález byl už 
dílem okamžiku. Zalogovat, vrátit zpátky, 
zvládnout emoce radosti a pomaloučku 
se sunout zpátky. Na lavičce děti ještě 
posvačily zásoby z domova, na které jsme 
v zápalu boje trošku zapomněli. Limonáda 
na zahrádce zámecké restaurace zahnala 
žízeň po náročném dni a pak už jen nasedat 
a jedem.
Co říci na závěr? Výlet naplnil moje očeká-
vání a určitě i očekávání malých příznivců 
hledání pokladů. Geocaching je krásná 
zábava, která bystří mysl a ve fi nále vede 
k poznání zajímavých míst zajímavým způso-
bem. A další plány? No přece luštit, hledat, 
poznávat.

Michaela Hamplová
PS Nymburk 2

Navštívené keše v zámeckém parku:
• Pohádková cesta zámeckým parkem 

(GC3K5AR) – Mystery cache
• Kašna Karlova Koruna (GC3N13Z) – tra-

diční cache

• Karlova Koruna 
(GC12XK2) – 
tradiční cache

Další keše v okolí:
• Klicperův dům 

(GC2KMQ0) – tradiční cache
• Zasedací pořádek (GC33MAJ) – mystery 

cache (Zajímavé logické luštění, nutná 
příprava doma.)

• Chlumecká zahradní modelová železnice 
(GC21HCA) – tradiční cache

• Památný jasan u Chlumeckého rybníka 
(GC1V575) – tradiční cache

• Vojenská vlečka č. 12 (GC2CB9T) – tra-
diční cache

• Amerika (GC33HFT) – tradiční cache
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Lektoři pod mikroskopem 
Jak poskytovat informace? Jak nabídnout vědomosti? Jak předat dovednosti účastníkům? Jak podněcovat aktivní diskuzi?

Při jakémkoli prezentování si musíme položit 
otázku. Co je naším cílem? Co je cílem 
prezentace, kterou si připravuji jako lektor. 
Jaký je úmysl lektora při přípravě před-
nášky, semináře, diskuze, prostě prezentace. 
A v tomto případě nemyslím prezentaci 
v Power Pointu, ale prezentaci nějakého 
problému, tématu nebo oblasti.
Další otázku, kterou si musí lektor položit, 
je PROČ! Proč chci připravit prezentaci, pro 
koho je určena a čeho tím vším chci či mám 
u účastníků dosáhnout? Co si z mé prezen-
tace „odnesou“? Jak by měli reagovat a jak 
by se měli cítit? Co užitečného jim předám?
Náš cíl může být jeden. Nebo se může sklá-
dat z několika dílčích (specifi ckých) cílů. Je 
lépe jich nemít mnoho. Koncepci prezentace 
je třeba dobře promyslet i s ohledem na ča-
sové hledisko. Je faktem, že v jednoduchosti 
je síla, to platí i u prezentace. 
Náročnější bývá pro většinu lidí stanovit 

(formulovat) jasně cíl. Abychom měli jistotu, 
že jsme cíl stanovili dobře, k tomu nám 
může pomoci například metoda SMART. 
Jde o ověření naší správnosti počínání – 
přípravy prezentace. Při každým stanovení 
cíle bychom měli tuto metodu využít, 
abychom cíle stanovovali jasně a správně. 
Jednotlivá písmena této metody znamenají 
určitý „krok“ při stanovení cílů. Je důležité, 
abychom si to vždycky uvědomili.
 S – specifi cký (pro účastníky musí být cíl 

konkrétní)
 M – měřitelný (jedná se o výsledek, který 

bývá někdy stanoven předem)
 A – akceptovaný (jak ze strany účastníka, 

tak ze strany „zadavatele“)
 R – reálný (nestavět si vzdušné zámky, ale 

reálné uskutečnitelné cíle)
 T – termínovaný (jde o dosažení cíle 

v daném čase)

Měli bychom mít také na paměti i to, zda 
pomůcky a formy, které jsme při prezen-
taci zvolili, jsou účelné, zda námi zvolená 

metoda je opravdu nutná a nezbytná. Stává 
se, že máme velké množství informací, které 
bychom posluchačům rádi předali, proto 
rozlišujeme mezi tím, co musíme říci, co, 
pokud bude čas, můžeme říci, co bychom 
rádi řekli, ale když se tak nestane, vůbec 
nic se neděje, prezentaci 
to neuškodí, někdy jí to 
i pomůže. 
Někdy prezentace bývá 
formou kombinace 
mluveného slova a pre-
zentace powerpointové 
apod. Sama za sebe 
mohu říci, že ne vždy je 
tohle to nejdůležitější. 
Využít můžeme i jiných 
věcí v rámci prezentace, 
souvisí to s cílem. Může 
to být literatura, texty 
z časopisů a knih, trička, 

propagační předměty, video ukázky, …. 
Záleží skutečně na přípravě a promyšlení 
plánované činnosti lektorem. Čím víc uká-
zek, tím lépe účastníkům přiblížíme danou 
oblast a dochází i k lepšímu pochopení 
sdělovaného.  
Pro mě osobně je důležitý kontakt s účast-
níky a jistá možnost vzájemné komuni-
kace, tak aby se mohli podílet na utváření 
prezentace. Záleží to na počtu zúčastněných. 
Pro určité druhy aktivit je vhodné si nastavit 
limit počtu účastníků, jinak mohou být 
neefektivní. 
Někdy se účastník dokáže vtáhnout do té-
matu i třeba negativními emocemi, je to 
lepší a pro něho zapamatovatelnější, než 
když si to pěkně v klidu odsedí a nemusí 
skoro ani přemýšlet. Co všechno působí 
na účastníky kurzu nebo semináře, jsme si 
popisovali v minulých číslech Mozaiky. Je 
toho hodně a myslím, že jsme to podrobně 
rozebírali. 
Lektor by měl umět pohotově reagovat 
na dotaz. Jeho odpovědi by měly být 

srozumitelné, případně požádá o doplnění 
někoho z účastníků (pokud to ví). Je dobře, 
když nepodceňujeme účastníky.  Výhodou 
je, pokud se před přípravou či zahájením 
prezentace, dozvíme, kdo je účastníkem, 
zda již nějaké vzdělávání absolvoval, jaké má 

pracovní či osobní zkušenosti s probíraným 
tématem. Připravenou prezentaci je nutné 
logicky poskládat, v promyšleném sledu. 
O přípravě kurzu, semináře, prezentace jsem 
psala opět v minulém čísle Mozaiky. Zásady 
přípravy a realizace jsou nám tedy známé. 
Podstatné je to, že úvodem vstupujeme 
do interakce s účastníky, tudíž potřebujeme 
vyvolat dobrý dojem, tím získáváme pozor-
nost, a závěrem zase ukotvíme to, čemu 
jsme se po celou dobu prezentace věnovali, 
případně nalákáme na příští akci (pokud 
nějaká je).
Závěr prezentace v lidech zůstává, proto 
závěr rozhodně nemůžeme podceňovat, 
připravíme si ho stejně pečlivě jako před-
cházející části. Nebojte se si ho natrénovat, 
vyzkoušet, rozplánovat, promyslet množství 
času, které budeme k závěru potřebovat. 
V příštím povídání se budeme věnovat hlav-
ním zásadám při tvorbě prezentace.

Lída Kočí
garant Ústředního pionýrského 

vzdělávacího centra
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Pohlednice
Tahle výtvarka je pro všechny děti, které zvládnou práci s nůžkami a lepidlem. Menším dětem můžeme pomoci tím, že jim předkreslíme 
čáry, podle kterých pohlednice rozstříhají. Aktivita je na hodinu, maximálně na dvě.

Potřeby: dvě stejné pohlednice, pravítko, 
tužka, nůžky, lepidlo, podkladový papír, 
raznice různých tvarů, fi xy, pastelky.

Postup:
1. Pohlednice ze zadní strany rozdělíme 

na centimetrové proužky pomocí 
pravítka.

2. Nastříháme obě pohlednice na proužky. 
3. Nyní na podkladový papír skládáme 

proužky střídavě z jedné a druhé 
pohlednice.

4. Proužky postupně lepíme na podkladový 
papír.

5. Pomocí fi xů, pastelek a raznic dozdobíme 
podkladový papír a je hotovo. 

Za Pionýr Kopřivnice Gabriela Šumšalová

Nabídka táborové základny
Nabízíme první, případně čtvrtý běh 
na táborové základně Větrník, Lhota pod 
Hořičkami  u České Skalice. Obsazeno 
od 12. 7. do 9. 8. 2014.
Táborová základna je v zalesněném údolí 
na soutoku dvou potoků. Kapacita 80 lidí 
(děti a personál), sprchy, umývárna, suché 
WC, jídelna  pro plnou kapacitu tábora 
s rezervou, hangár, plně vybavená kuchyně 
na plyn a elektřinu se vším příslušenstvím 
(velký sporák, pánev, cukr. trouba, 2 brutary 
na teplou vodu.
Ubytování je ve stanech s podsadou s moli-
tanovými matracemi. Nutný vlastní spacák.

Pro personál jsou k dispozici tři dvoumístné 
chatky a klubovna.

Zajímavá místa v okolí: 
Ratibořice (4 km), Jaroměř (13 km) – bazén, 
muzeum, železniční muzeum, Jaroměř – 
Josefov (15 km) – pevnost, muzeum. Česká 
Skalice – muzeum Boženy Němcové (5 km), 
Vodní nádrž Rozkoš (6 km). Naučné stezky 
k bitvě r. 1866. Jabloňová stezka. Náchod, 
Hronov, Dobrošov, Nové Město nad Metují, 
Opočno, Dvůr Králové, Teplice nad Metují, 
Adršpach (na kole, vlakem nebo autobusem) 
– po stopách B. Němcové, A. Jiráska, bratří 

J. a K. Čapkových, Polsko: Kudova Zdroj 
(Dinopark) ad. Koupaliště Česká Skalice 
– přehrada Rozkoš (cca 6 km), Jaroměř – 
bazén (13 km), potoky u tábora.
Informace: www.pshranicar.cz 
a koukalova.olga@seznam.cz, 
tel.: 465 626 140
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K čemu jsou programy pro vedoucí?
Občas odpovídám na dotazy, zda jsou nové programy opravdu tak účelné, jak se zdůrazňuje. Snažím se vysvětlovat, že ano a že pro to je 
dost příkladů. Některé uvedu…

Nové programy přinášejí vodítko, abychom 
nejenom „měli na mysli“ zásadu přiměře-
nosti. Ale abychom ji vnímali netoliko k při-
měřenosti věku, ale šířeji: všem schopnos-
tem a dovednostem jednotlivých dětí.
Vedou nás důsledně k tomu, abychom se 
snažili uvažovat o tom, proč děláme právě 
to, co právě děláme – co která naše hra 
rozvíjí, např. že „obyčejné“ pexeso tré-
nuje zrakovou paměť, rozvíjí pozornost, 
trpělivost, trénuje vnímavost na detail, 
kvartetem můžeme trénovat čtení, slu-
chovou paměť a opět pozornost, Twister 
je příkladem rozvoje koordinace pohybů, 
pravolevé orientace. Zrakové a sluchové 
vnímání, paměť, analýzu a syntézu rozvíjí 
řada činností. Jmenovat můžeme např. sklá-
dání puzzle, různě rozstříhaných obrázků, 
skládání stavebnic podle vzoru, deskové hry 
např. Ubongo, Metro, populární Carcassone, 
práce podle plánku, různé obměny pexesa, 
karetní hry, hry se slovy a písmeny – 
kris-kros, scrabble, Amos, Žahour, osmi-
směrky, křížovky.
A jak všelijak lze trénovat a rozvíjet slovní 
zásobu, jazykový cit, čtení a psaní…

Zde programy napomáhají tomu, aby-
chom rozbourávali tzv. začarované kruhy. 
Uveďme konkrétní příklad – dítko opakuje: 
Špatně čtu… (dosaď dále dle konkrétního 
jedince)… je to pro mne obtížné, vyčerpáva-
jící, proto čtu málo, když čtu málo, málo se 
tato dovednost rozvíjí, když to moc neumím, 
nemám z toho žádný profi t, nechci to dělat, 
když to nebudu dělat, nebudu se to učit… 
a tak pořád dokola.
Programy nabízejí vedoucím vodítko, jak 
se nevyhýbat těmto činnostem a aktivitám, 
naopak podporovat děti v posunu alespoň 
o kousek, kousíček.
Připomínají vyzkoušené postupy:
• Pišme dětem osobní vzkazy a dopisy, 

mluvme nadšeně o knížkách, které jsme 
četli, čtěme si vtipy, komiksy, něco, co 
je krátké, zařazujme úkoly, kdy pracují 
podle návodu, který si přečtou (klidně to 
může být kuchařský recept).

• Neponechávejme s čteným či psaným 
„úkolem“ děti samotné, buďme jim 
nablízku.

• Na správném „i-y“ sice život nestojí, ale 
pokud můžeme, pomozme dítěti, aby 

to rovnou napsalo dobře, často se totiž 
chyba fi xuje, upevňuje a dále pak dítě 
automaticky používá častěji tvar, který 
má v paměti.

• Nevystavujme děti tomu, aby např. při 
obtížném čtení musely číst nahlas před 
ostatními delší text, pomáhá třeba čtení 
ve dvojici, kdy čteme polohlasně s dítě-
tem, pokud je nějaká hra či úkol vázaný 
na porozumění čtenému, pomozte 
přečíst, zopakujte důležité informace ze 
čtení.

• Citlivě podporujme chuť dětí psát a ne-
vzdat psaní (třeba psaní či opis scénáře 
krátkého divadélka, scénky), vymýšlení 
textů do prázdných komiksových bublin, 
psaní nesmyslných legračních vzkazů, kdy 
přehýbáme papír, nevíme, co kdo napsal 
před námi, a potom je z toho legrační 
věta…

Právě v tom je přínos nových programů – 
nabízejí souhrn, z něhož lze brát. A do ně-
hož se ovšem i dá dále přispívat. Zkuste 
obojí.

Martin

Kouřové signály 
Osmá planeta – (ML T2 a ML T9)
V minulosti docházelo k dorozumívání 
mezi lidmi a skupinami lidí různými způ-
soby. Jedním z nich byly i kouřové sig-
nály, které známe od indiánských kmenů. 
Dorozumívání tímto způsobem bylo 
poněkud obtížné a náročné na přípravu, 
také bylo závislé na počasí. Pokusme se 
o takové předávání zprávy a zkusme zjistit, 
jak náročné je její provedení. 

K realizaci této aktivity budete 
potřebovat:
Zápalky, pružnou membránu (potravinářská 
fólie), velký plastový tubus se dnem (starý 

odpadkový koš s víkem), papír, 
lepicí pásku, odlamovací nůž 
– řezátko, popruh na zavěšení. 
Vše lze nahradit generátorem 
mlhy. Plastové kelímky, oheň 
– kouř.

Jak na výrobu 
kouřového děla
1. Vezměte odpadkový koš 

a do jeho dna vyřízněte 
kruhový otvor o průměru 
maximálně 20 cm tak, aby ve dně zůstal 
kolem okraje tubusu lem. Tedy nesmíte 
odříznout celé dno. Otvor může být 
i menší. Velikost otvoru určuje výslednou 
velikost kroužků.

2. Tam, kam na koš patří víko, upevněte 
napnutou potravinářskou fólii ve třech 
vrstvách a přilepte ji lepicí páskou. 
Potravinářská fólie se časem natáhne, 
nemělo by to vadit; pokud již bude fólie 
moc uvolněná, musíte ji vyměnit.

3. K celému tubusu připevněte popruh, 
který bude sloužit k zavěšení tubusu přes 
rameno tak, aby vyříznutý kruh směřoval 
dopředu.

4. Teď je už jen nutné celý tubus zaplnit 
kouřem. Bohatě postačí kouř ze spále-
ných novin. Čím více kouře se vám po-
daří zachytit, tím hustější kroužky budou. 
Také lze použít dým ze shrabaného listí 
či zelených větví jehličnanů. Ty ovšem 
nelamte ze živých stromů, smíte je použít 
jen tehdy, leží-li na zemi. Vůbec nejlepší 
je použít tvořič mlhy – generátor mlhy 
s náplní, které se dají koupit.

5. Po naplnění kouřem pak už jen stačí ru-
kou prudce udeřit do potravinářské fólie 
a z tubusu vyletí přesný kroužek.

 
 (pokračování na str. 16)
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(dokončení ze str. 15)

Prastarý způsob dorozumívání mezi indián-
skými kmeny lze využít i dnes ke zpestření 
her a k zábavě. Zkuste si například zahrát 
následující hry.

• Na vyvýšený podstavec (např. stůl) 
rozestavte 10 plastových kelímků vedle 
sebe a ve vzdálenosti cca 4 m od stolu 
vyznačte na zemi startovní čáru. Údery 

do membrány kouřového děla naplně-
ného kouřem, resp. vypuštěnými kroužky, 
se pak pokuste od startovní čáry shodit 
co největší počet kelímků – můžete 
účastníky omezit počtem úderů nebo 
časem.

• Kelímky si další účastníci nasadí na hlavy 
a budou se velmi pomalu pohybovat 
ve vymezeném prostoru tak, aby si 
neshodili kelímek z hlavy sami pohybem. 
Střelec musí kouřovým dělem sestřelit co 
nejvíce kelímků z hlav ostatních účast-
níků. Počítají se všechny spadlé kelímky, 
tedy i ty, které spadnou vlivem pohybu 
hráčů.

• Kelímky na stole očíslujte. Číslo shoze-
ného kelímku určuje počet získaných 
bodů. Kelímky s vysokými hodnotami 
střídejte hodnotami nižšími, 
aby vysoký počet bodů bylo 
obtížnější získat. K sestřelování 
stanovte časový limit. Každému 
střelci pak sečtěte body – čísla 
na spadlých kelímcích.

Jeden tip na závěr
Velmi hezky vypadají kroužky 
na barevně osvětlené diskotéce.

Na co si dát při realizaci aktivity 
pozor
Pokud tvoříte dým pomocí 
ohně, dbejte, aby se účastníci 

nenadýchali a nepopálili. Raději jim tubusy 
plňte dýmem vy.
Hrany u vyřezaných otvorů obruste, aby ne-
došlo k případnému poranění. Nepoužívejte 
plechové nádoby, mohou vzniknout velmi 
ostré a nebezpečné zubaté hrany.
I když budete využívat generátor mlhy (pra-
covat s ním dle návodu výrobce), samotné 
kouřové signály – kroužky pak raději zkou-
šejte venku. Pokud zůstanete v uzavřeném 
prostoru, zajistěte důkladné větrání.

Foto PS Mír Domažlice

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.

Výsledky soutěže etapových her 2013
Soutěž etapových her již má výsledek ročníku 2013. Pět přihlášených her bylo jako každý rok pročteno několika hodnotiteli (jednorázově 
jmenovaná pracovní skupina) a průměr jejich jednotlivých hodnocení je konečným výsledkem. 

Jak si tedy přihlášené celotáborové hry 
v klání vedly?
1. místo: Za pokladem Nilu (PS Kopřivnice)
2. místo: Hollywood (27. PS 
Kladno-Švermov)
3. místo: Shrek (PS 8. Března Jindřichův 
Hradec)
4. místo shodně: Cesta kolem světa 
(PS Ivanovice na Hané) a Tajemství 
Tutanchamonovy hrobky (27. PS 
Kladno-Švermov)
Děkujeme všem, kdo se na zpracování 
soutěžních příspěvků podíleli, a blaho-
přejeme oceněným!

red
ilustrační foto z vítězné hry

NOVÝ ROČNÍK CLONY VYHLÁŠEN
Fotografi cká a fi lmařská soutěž Pionýrského Sedmikvítku – Clona – je vyhlášena pro rok 2014. Jejím 
pořadatelem bude Plzeňská KOP. Zasílat soutěžní příspěvky můžete do 31. 10.

Kontakt: Mirka Tolarová, e-mail: mirkatolarova@gmail.com, tel.: 608 175 950.

V příští Mozaice najdete podrobnější informace.
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Manuál k soudnímu řízení
Jak na dlužníka – část 3 – K soudu
Pan Dřevomorka, který nám nedodal dřevo 
na stavbu táborového přístřešku a ponechal 
si cenu zaplacenou předem (10 000 Kč), nic 
nevrátil a na upomínku (viz předchozí díl) 
nereaguje.
Nezbývá tedy, než podat žalobu. Jen pro 
pořádek připomenu ve stručnosti, že žaloba 
musí obsahovat (podrobně je to vysvět-
leno v prvém dílu, takže nyní si dovolím 
zjednodušení):

 § kterému soudu je adresována, 
 § kdo ji podává, 
 § proti komu ji podává, 

 § oč se jedná, 
 § označení důkazů, 
 § co po soudu chceme, aby udělal, 
 § musí být podepsána a datována.

V našem případě by žaloba měla vypadat 
jako v následujícím vzoru. 
Tuto žalobu vytiskneme třikrát, každé 
vyhotovení podepíšeme, připojíme přílohy 
– jen jednou – ty zůstávají u soudu (v kopi-
ích – i u soudu se můžou ztratit), nalepíme 
na žalobu kolek a vše odneseme k soudu 
do podatelny. Tam dvě žaloby s přílohami 

odevzdáme a na třetí si necháme potvrdit 
podání. Žalobu s přílohami i kolky lze poslat 
i poštou (doporučeně) – v takovém případě 
doporučuji zásilku pojistit minimálně 
v hodnotě zasílaných kolků, protože jinak 
v případě ztráty zásilky náleží náhrada podle 
váhy v zanedbatelných hodnotách (co si 
pamatuji, tak to bylo kolem 50 Kč). 
Co bude následovat, si povíme v další části.

Michal Pokorný
advokát, právní zástupce Pionýra

V Praze 31. 3. 2014
Okresnímu soudu v České Lípě

Žalobce: Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina 
XXX se sídlem Praha 1, ulice Vymyšlená 
1, identifi kační číslo 12345678, zapsaná 
ve spolkovém rejstříku u Městského soudu 
v Praze, v oddílu L, vložka číslo 999, 

za kterou jedná jako statutární orgán Břetislav 
Neodbytný, Vedoucí PS.

Žalovaný: Jan Dřevomorka, nar. 1. 1. 1962, 
podnikatel, identifi kační číslo 98765432, 
bytem Nereálnov, ul. Vymyšlená 6. 

O zaplacení 10 000 Kč s příslušenstvím
Návrh na zahájení řízení (žaloba) 
Dvojmo 
Přílohy: dle textu.
Soudní poplatek 1000 Kč hradí 
žalobce v kolcích na žalobě.

I.
Žalobce je pobočným spolkem zapsaným 
ve spolkovém rejstříku u Městského soudu 
v Praze, v oddílu L, vložka číslo 999, má 
právní osobnost a je oprávněn samostatně 
jednat. 
Statutárním orgánem žalobce je pan 
Břetislav Neodbytný, vedoucí PS. 
Žalovaný je fyzickou osobou – podnikatelem 
podle živnostenského zákona – a provo-
zuje truhlářskou živnost pod označením 
„Truhlářství červotoč“.
Důkaz: Výpisem ze živnostenského rejstříku 
a výpisem ze spolkového rejstříku.

II.
Žalobce, za kterého jednal pan Jiří Novák, 
oddílový vedoucí žalobce, u žalovaného 
objednal, po předchozí telefonické dohodě, 
dne 2. 1. 2014 dřevo na stavbu táborového 
přístřešku, jmenovitě 3 m3 prken 3m z 0,2 m 
x 0,02 m za dohodnutou cenu 10 000 Kč.
Na to si žalobce sepsal objednávku pode-
psanou statutárním orgánem žalobce, kterou 
žalovaný přijal, na kopii objednávky napsal 
„Objednávku přijímám, termín dodání 
12. 1. 2014, odběr v provozovně dodava-
tele, odvoz si zajišťuje zákazník“ a k tomu 
připojil aktuální datum 2. 1. 2014, svůj 
podpis a otisk razítka. Tuto kopii má žalobce 
v držení. 
Žalobce současně zaplatil na místě v ho-
tovosti 10 000 Kč a na tuto částku dostal 
od žalovaného potvrzení. 
Důkaz:  
1. objednávkou shora citovanou (v příloze 

kopie),
2. potvrzením o zaplacení 10 000 Kč (v pří-

loze kopie),

3. výslechem pana Jiřího Nováka, bytem 
Praha 2, ul. Nereálná 25.

III.
Dne 12. 1. 2014 předmětný materiál dodán 
nebyl – na místo se dostavil opět pan Jiří 
Novák a zjistil, že žalovaný ve své fi rmě není 
přítomen a nikdo ze zaměstnanců o zakázce 
neví. Žalobce žalovaného proto písemně 
upomenul s tím, že pokud nebude materiál 
dodán do 20. 1. 2014, tak od smlouvy od-
stoupí. Přes upomínku materiál nebyl dodán 
– situace se opakovala.
Dopisem doručeným žalovanému 
25. 1. 2014 žalobce od smlouvy odstoupil 
a požádal o vrácení peněz na účet v odstou-
pení uvedený, nejpozději do 31. 1. 2014. 
Do dnešního dne se tak nestalo. 
Důkaz:  
1. výslechem pana Jiřího Nováka, bytem 

Praha 2, ul. Nereálná 25
2. upomínkou o dodání zboží a doručenkou 

osvědčující převzetí písemnosti žalova-
ným (v příloze kopie),

3. písemností, kterou bylo odstoupeno 
od smlouvy, a doručenkou osvědčující 
převzetí písemnosti žalovaným (v příloze 
kopie).

IV.
Žalovaný žalobci k dnešnímu dni dluží 
10 000 Kč, a proto jej žalobce, v souladu 
s § 142a občanského soudního řádu dne 
2. 2. 2014 vyzval, aby dluh zaplatil, jinak že 
bude částku vymáhat soudně. Lhůta k za-
placení byla žalovanému poskytnuta 7 dnů 
ode dne odeslání tohoto data (viz předchozí 
článek). Pan Dřevomorka měl tedy zaplatit 
nejpozději 9. 2. 2014. Protože tento den byl 

nedělí, podle § 607 NOZ 
je dnem k zaplacení pon-
dělí 10. 2. 2014, neboť podle zmíněného 
ustanovení, připadne-li poslední den lhůty 
na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 
dnem lhůty pracovní den nejblíže následu-
jící. V prodlení se tak ocitl od 11. 2. 2014. 
Přes upomenutí do dnešního dne žalovaný 
nezaplatil. 
Žalobci proto nezbývá, než se obrátit 
na soud s tím, že žádá:
a) předmětných 10 000 Kč,
b)  k tomu zákonný úrok z prodlení počí-

taný od 11. 2. 2014 včetně, jehož výše 
k prvému dni prodlení činí 8,05 % ročně,

c)  jako další příslušenství náklady poštov-
ného za upomínku a výzvu dle § 142a 
občanského soudního řádu (celkem 
46 Kč),

d)  náhradu nákladů soudního řízení, které 
pro tuto chvíli vyčísluje na soudní 
poplatek 1000 Kč a náklady poštovného 
za zaslání žaloby k soudu 60 Kč.

Důkaz: Doklady o zaplacení poštovného.

V.
Na základě shora uvedených skutečností ža-
lobci nezbývá, než se obrátit na soud s touto 
žalobou, jejímž obsahem se domáhá, aby byl 
vydán tento rozsudek:
Žalovaný je povinen do 3 dnů od právní 
moci tohoto rozsudku zaplatit žalobci 
10 000 Kč se zákonným úrokem z prodlení 
od 11. 2. 2014 včetně, ve výši 8,05 % ročně, 
dalším příslušenstvím 106 Kč a náklady 
soudního řízení 1000 Kč. 

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina XXX
Břetislav Neodbytný, Vedoucí PS

strana 1

strana 2
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Krátce z ústředí:
• Zdá se, že letos na jaře by se mohlo dařit i kytičkám.
• Proběhlo kolečko oblastních porad moravských KOP.
• Vybarvená výroční zpráva se zase krapet odbarvuje…
• Pérákovi nehrozí zácpa ani na D1.
• Počet sklenic v kuchyňce přesáhl únosnou mez.
• Audit hospodaření Pionýra je úspěšně ukončen – jupí!
• Anička je v práci tak šťastná, že jí to občas ani nemyslí.
•  Evino dvojité tenkrát poprvé – první v práci a oběd 

s předsedou!
•  Víkendový výpadek proudu na Senovážném náměstí nebyl 

způsoben aktivitami našich osmáků.
•  Množství šanonů u stolu Zuzky Hlávkové začíná připomínat 

barikádu.
•  Jindra se Martinovi u mušle chlubil, jak je připraven 

na poradu.
•  Víkendový pobyt v Bohnicích (jednání ČRP) nezanechal 

na řadách představitelů našeho spolku zásadní stopy. 
V Bohnicích zůstali jen místopředseda Kontrolní komise 
Pionýra a předseda Pionýra.
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Ze života ústředního osmáka: „Co nám to přichystali?“ 
„Neboj, to není pro nás, to je předsedova zdravá výživa.“ 

Poznej hrnky, vyhraj hrnky!
Když se projdete po ústředí, najdete tu ně-
kolik stolů – pracovních míst. Všechny jsou 
si v mnoha ohledech podobné, tedy spíš to, 
co je na nich. Najdete tu počítače, u někoho 
větší, jinde zase menší množství papírů, 
všemožné kancelářské potřeby. Něčím se ale 
každý stůl od ostatních odlišuje a je to věc, 
která uživatele pracovního místa vystihuje 
možná víc, něž by si leckdo myslel. Na kaž-
dém totiž stává úplně jiný hrníček. Některý 
je spíše na kávu, jiný se pyšní solidními 

čajovými usazeninami. Poznáte, který komu 
patří? Kdo první správně tipne alespoň pět 
správných odpovědí a zašle je na adresu 
mozaika@pionyr.cz, vyhraje pionýrský 
hrníček a možná (ale nic neslibujeme) se 
předseda překoná, podělí se o některou ze 
svých zdravých instantních polévek a vý-
herce tak dostane celou dárkovou sadu… 
Tak do toho!
a) Anna Nováková
b) Jiří Perkner

c) Jakub Kořínek
d) Eva Holíková
e) Zuzana Hlávková
f) Matěj Feszanicz
g) Zuzana Daňhelková
h) Jindřich Červenka
i) Irena Černá
j) Kateřina Brejchová
k) Martin Bělohlávek
(Jména jsou seřazena od konce dle abecedy, 
nehledejte v jejich pořadí žádnou nápovědu.)
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SVÁTEK PRÁCE

Že si v květnu připomínáme konec II. světové války, to asi všichni víte. 
Ale co Svátek práce? Proč je mezinárodně slaven právě 1. května?

Na počátku byla stávka amerických dělníků v Chicagu 1. 5. 1886 (po-
žadovali osmihodinovou pracovní dobu), která vyústila v střet s oběťmi 
na straně policistů i demonstrantů podporujících dělníky. Výročí této 
události vyhlásila svátkem v roce 1889 II. internacionála (mezinárodní 
organizace socialistů). Postupně jej přijímaly i další politické a ideové 
proudy, včetně např. katolické církve (ta 1. květen zasvětila sv. Josefu 
Dělníkovi). Před rokem 1989 u nás patřil k nejvýznamnějším svátkům 

a provázely ho např. průvody, které si nejspíš ještě mnozí vybavíte.

1. 5. 2004 vstoupila ČR do EU (zároveň 
s Estonskem, Kyprem, Litvou, Lotyšskem, 
Maďarskem, Maltou, Polskem, Slovenskem 
a Slovinskem).

1. 5. 1894 se narodila Marie Restituta 
Kafková, rakouská řeholnice a mučednice 
českého původu († 30. března 1943), oběť 
nacistického teroru. Prohlášena za blahosla-
venou, svátek má 29. října.

1. 5. 1904 zemřel hudební skladatel 
Antonín Dvořák (* 8. září 1841). (obr. 1)

1. 5. 1994 se při nehodě zabil Ayrton 
Senna, brazilský pilot Formule 1 a troj-
násobný mistr světa (* 21. března 1960). 
Při pohřbu byly vyhlášeny tři dny státního 
smutku. (obr. 2)

1. 5. 1924 se narodil Karel Kachyňa, 
fi lmový režisér († 12. 3. 2004).

3. 5. 1494 uviděl Kryštof Kolumbus 
poprvé zemi, jež byla později nazvána 
Jamajka.

4. 5. 1919 tragicky zahynul Milan 
Rastislav Štefánik, slovenský politik a generál 
francouzské armády (* 21. července 1880), 
který se zasloužil o vznik Československa.

6. 5. 1994 proběhlo v Calais slavnostní 
dokončení Eurotunelu spojujícího Francii 
s Anglií.

8. 5. 1919 vyhlásila Karpatoruská Ústřední 
národní rada připojení Podkarpatské Rusi 
k Československu.

8. 5. 1884 se narodil Harry S. Truman, 33. 
prezident USA († 26. prosince 1972). 

9. 5. 1884 se narodil Josef Chalupník, po-
slanec a senátor, starosta Moravské Ostravy 
(† 20. prosince 1944). Během války byl 
třikrát vězněn.

9. 5. 1924 se narodil Bulat Okudžava, 
ruský básník a písničkář († 12. června 1997), 
kterým se inspiruje např. i Jarek Nohavica. 

9. 5. 1939 se uložení ostatků K. H. Máchy 
na Vyšehradském hřbitově stalo velkou 
národní manifestací, které se zúčastnilo čtvrt 
milionu Pražanů.

11. 5. 1904 se narodil Salvador Dalí, 
španělský surrealistický malíř († 23. ledna 
1989). (obr. 3)

12. 5. 1884 zemřel hudební skladatel 
Bedřich Smetana (* 2. března 1824).

12. 5. 1944 – Druhá světová válka: 
sovětským vítězstvím skončila krymská 
operace. Zajímavá paralela k letošnímu dění 
na Krymu. 

12. 5. 1946 byla prvním ročníkem zahá-
jena tradice hudebního festivalu Pražské jaro.

13. 5. 1944 se narodil Petr Hapka, hu-
dební skladatel, zpěvák a dirigent.

14. 5. 1894 se narodil Jindřich Honzl, 
divadelní režisér a teoretik († 20. dubna 
1953), ředitel činohry Národního divadla 
v Praze, založil Osvobozené divadlo.

14. 5. 1924 se narodil spisovatel 
Eduard Petiška († 6. června 1987). 

14. 5. 1984 se narodil Mark Zuckerberg, 
zakladatel Facebooku.

16. 5. 1929 se v Hollywoodu poprvé 
udělovaly ceny zvané Oscar.

16. 5. 1904 se narodil francouzský herec 
Jean Gabin († 15. listopadu 1976). (obr. 4)

18. 5. 1804 byl Napoleon Bonaparte 
prohlášen císařem Francie.

18. 5. 1944 – Druhá světová válka: 
Po bitvě, která si vyžádala 20 000 životů, 
Němci evakuovali a spojenci obsadili Monte 
Cassino.

18. 5. 1944 – Násilná deportace 
Krymských Tatarů z Krymu. Opět zajímavá 
paralela k letošním událostem na Krymu. 

18. 5. 1974 Indie v rámci projektu 
„Usmívající se Buddha“ jako šestá země světa 
úspěšně odpálila svoji první atomovou pumu.

19. 5. 1964 se narodil československý 
tenista Miloslav Mečíř. 

20. 5. 1944 se narodil britský zpěvák 
Joe Cocker.

21. 5. 1844 – se narodil Henri Rousseau, 
francouzský naivní malíř († 1910). (obr. 5)

21. 5. 1924 spatřilo světlo světa slovo 
rozhlas.

21. 5. 1904 byla v Paříži založena FIFA.

21. 5. 1974 zemřel herec Jaroslav Marvan 
(nar. 11. 12. 1901).

22. 5. 1929 se narodil Jaroslav Dietl, scé-
nárista a dramatik († 29. června 1985).

24. 5. 1844 odeslal Samuel Morse první 
telegram na světě.

27. 5. 1884 se narodil Max Brod, pražský 
židovský německy píšící spisovatel, překla-
datel a skladatel (†20. prosince 1968).

27. 5. 1924 se narodil slovenský herec 
Ladislav Chudík. 

28. 5. 1934 se v USA narodila první pater-
čata, která přežila dětství.

28. 5. 1884 se narodil Edvard Beneš, 
druhý československý prezident v letech 
1935–1938 a 1945–1948 († 3. září 1948). 

29. 5. 1914 se narodil Tenzing Norgay, 
nepálský šerpa, spolu s Edmundem Hillarym 
první člověk na vrcholu Mount Everestu 
(† 1986).

30. 5. 1434 došlo k bitvě u Lipan – husité 
prohráli a zahynul Prokop Holý. Přinesla 
ukončení válečného stavu v Zemích Koruny 
české.

30. 5. 1814 ukončil Pařížský mír první fázi 
napoleonských válek; Napoleon Bonaparte 
je nucen odejít do vyhnanství.

30. 5. 1934 se narodil Alexej Leonov, so-
větský kosmonaut, 
první člověk, který 
vystoupil do vol-
ného kosmického 
prostoru. 

31. 5. 1884 byl 
zahájen provoz 
parní tramvaje 
v Brně.

kaleidoskop
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Milena Jesenská
novinářka, spisovatelka a překlada-
telka (10. 8. 1896–17. 5. 1944)

Po  připojení Čech a  Moravy k  Třetí říši se 
aktivně účastnila protinacistického odboje a pomáhala při 

emigraci řadě židovských rodin. V  listopadu 1939 byla pro 
svou protinacistickou činnost zatčena a  následně deportována 

tzv. „na  převýchovu“ do  koncentračního tábora Ravensbrück, kde 
pracovala na ošetřovně a byla morální oporou ostatním vězeňkyním. 
V Ravensbrücku také potkala Margarete Buber-Neumannovou, rovněž bý-
valou novinářku, která o ní napsala knihu. V Ravensbrücku zemřela v roce 
1944. Celosvětově známou se stala především jako blízká přítelkyně Franze 
Kafky. Její tvorba – fejetony, články, svědectví a reportáže o meziválečné 
střední Evropě – se dočkala zaslouženého světového uznání až po válce. 
Roku 1996 jí byl in memoriam propůjčen Řád T. G. Masaryka II. třídy. 
V roce 1995 byla institucí Jad Vašem poctěna udělením ceny Spravedlivá 
mezi národy v  Jeruzalémě. Jejím 
jménem je též pojmenována me-

zinárodní žurnalistická cena.
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fotostrana

Se učit, se učit, se učit…
S jarem se rozbíhá nejen spousta akcí, výprav, příprava táborů, ale také 
s tím související vzdělávání. Jak už bylo řečeno mnohokrát, odpovídající 
kvalifi kace je nejen „papírovou“ nutností, ale i předpokladem pro to, aby 
připravované aktivity byly kvalitní, promyšlené, bezpečné…
V roce 2014 si ji pionýrští dobrovolníci doplňovali a obnovovali už na 
několika akcích, pojďme se podívat na fotky z několika vybraných.

Jihomoravské PVC (pionýrské vzdělávací 
centrum) – kurz pro hlavní vedoucí táborů

Pražské PVC – kurz instruktorů, oddílových vedoucích 
a hlavních vedoucích táborů (společný výjezd)

Středočeské PVC – kurz instruktorů 
lyžování a snowboardu

Středočeské PVC – kurz oddílových 
vedoucích a hlavních vedoucích táborů

Pražské PVC – kurz instruktorů, 
a hlavních vedoucích táborů


