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Kamínka zahřála přes 260 pionýrů
Poslední dubnový víkend (25. – 27. 4.) se v populaci Kladna dočasně prudce zvýšila koncentrace 
pionýrského genu. Přes 260 vedoucích a instruktorů, zkrátka našich dobrovolníků (a také pár 
jejich dětí) se sešlo na tradiční pionýrské akci Kamínka. Že snad nevíte, o co jde? Kamínka jsou 
akce značně všestranná – nabízí vzdělávání, výměnu zkušeností, diskuzní skupiny, sportovní 
i ryze zábavné aktivity, setkání se starými přáteli i nacházení nových a mnoho mnoho dalšího… 
(Více se dočtete na stranách 8 a 9.) Pokud jste ještě na Kamínka nezavítali, snad alespoň fotky 
z téhle super akce vás přesvědčí, že příští rok byste rozhodně měli být u toho! red
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 KALENDÁRIUM | nabídkový plán akcí a soutěží

 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)
 13. a 14. 5. Herna deskových her Praha 188. PS T.O. Bobříci
 14. 5. Hřiště není/jako silnice Praha PS Omega
 16. 5. Kdo si hraje, nezlobí Čimelice Středočeská krajská  

 (pro instruktory a vedoucí)   organizace Pionýra
 17. 5. VOČkaři – ZOO Děčín Děčín PS Březová
 20. 5. Rukodělné činnosti Praha 188. PS T.O. Bobříci
 24. 5. Zájezd na muzikál Antoinetta Praha PS Jitřenka Kdyně
 13. 6. Pracujeme s nástroji Čimelice Středočeská krajská  

   organizace Pionýra

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PVC (výběr)
Hlavní vedoucí Tábora
 21. 5., 23. – 25. 5. TZ Huckrom (Jihlava) PVC kraje Vysočina

Zdravotník zotavovacích akcí
 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
 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

Pro každého něco
Že je toto číslo Mozaiky krapet neobvyklé, si všimnete už při pohledu na počet stránek v obsahu. 
Není to jen shoda okolností, stejně jako při tvorbě květnového vydání minulého ročníku jsme 
se rozhodli tuto Mozaiku pojmout na jednu stranu dost prakticky, aby si i každý „oddílák“ našel 
něco, co se mu bude v běžné práci hodit. Na druhou stranu jsme se do ní snažili zahrnout také 
více obsahových témat, která chceme dostat co nejvíce do povědomí – a úplně ideálně se na ně 
dozvědět i váš názor. Kromě toho tu samozřejmě jako obvykle najdete i aktuální informace, jako 
třeba reportáž z Kamínek, výsledky soutěže Pionýrské tričko atd.

Zkrátka, pokud patříte k těm, kdo obvykle Mozaiku jen tak prolistují, doufám, že tentokrát vám 
nebude líto času nutného k důkladnému pročtení. Jako vždy se těšíme na vaše odezvy jak k té-
matům tohoto vydání, tak k Mozaice celkově, nebo např. na náměty, co by měl podle vás určitě 
obsahovat další takovýto „speciál“ – piště na mozaika@pionyr.cz. Jakub

Jak oslavit 25. výročí obnovení činnosti Pionýra?
Náměty už nějakou sbíráme, spoustu jsme jich získali od účastníků 
Kamínek a v tomto čísle vám přinášíme výběr pro inspiraci. Abychom byli 
fér, vybrali jsme i z ohlasů od těch, kdo na oslavy moc nejsou… Sledujte 
rámečky na dalších stranách – určitě najdete něco, co by „sedlo“ právě 
vaší PS či oddílu.

25.
výročí
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Přestaňme se tím trápit
Máme za sebou duben a s ním jedno pionýrské výročí. Současně i další kolo debat, které se k vnímání tajuplného data 24. dubna vázalo. 
Pro někoho soužení, pro jiného možnost provokace, pro jiného ctěné datum… Po mém soudu se s  tím zbytečně trápíme. Minulost 
nezměníme. A ani bychom se o to neměli snažit.

Má smysl se minulosti před rokem 
1989 odříkat?
Jsou někteří, co uvádějí: Pionýr vznikl v roce 
1990. A cudně mlčí o tom, co bylo předtím. 
Mně to přijde nejen odporující Ideálům 
Pionýra Paměť a Pravda, ale i licoměrné. 
Pokud by tomu tak bylo, museli bychom 
asi neodvratně vrátit i majetky pionýrských 
skupin – ty jsou totiž především nositelé ná-
vaznosti. Bez historické kontinuity by nebylo 
ani právní návaznosti. Má smysl klamat okolí 
i sami sebe?

Jenže oni nám leckdy i spílají…
Říkají někteří. A hodně lidí kolem nás se 
diví: Pionýr?! To ještě existuje? Nekonečné 
stesky nad tím, jak nás někteří lidé vnímají, 
jsou zničující pro nás samotné. Je to totiž 
především v nás samotných. Existuje jedno 
hezké východočeské město, kde působí tři 
(ano, správně: tři) pionýrské skupiny. Jedna 
z nich je charakteristická tím, že důsledně 
používá (pouze) zkratku PTO a jméno s tím, 
že kdyby někde řekli, že jsou „pionýři“, 
tak mají problémy… S kým a jaké? Na to 
marně hledají odpovědi další dvě pionýrské 
skupiny, které důsledně užívají název i znak 
Pionýra. V kom je tedy problém?

Historii nezměníme a ani snad 
nechceme
Jsou historická fakta, která změnit nejde: 24. 
dubna 1949 vznikla na slučovací konferenci 

Pionýrská organizace 
Junáka. Tak to bylo. 
Můžeme hovořit o sou-
vislostech, vlivech, zá-
jmech… – a tam jistě je 
prostor pro přepisování, 
vkládání dezinformací 
všeho druhu. To dělá 
z minulosti něco málo 
srozumitelného a z toho 
plynou – při výkladech 
minulosti – mýty a klišé.
Jsou lidé, kteří historii 
potřebují, protože ji 
používají jako nástroj 
orientace ve svém životě. Ti, co používají 
mýty, bloudí.

Mytologie je zajímavá věc
Mytologie doslovně znamená „vyprávění 
příběhu“, jde samozřejmě o pojem s více vý-
znamy, často je slovo používáno jako termín 
pro soustavu mýtů, např. řecká mytolo-
gie, římská mytologie… „Vyprávění příběhu“ 
má s ohledem na vklady vypravěče vždy 
více podob a z nich plynoucích výkladů. Je 
tu značný prostor pro vsouvání osobních 
názorů…

Zkušenosti
Mám za sebou mnoho debat, kdy oponenti 
tvrdili – že Pionýr, přesněji by se mělo říci 
Pionýrská organizace, ale budiž, zakázal 

Junáka. A to již v roce 1949. Když 
jsem je žádal, aby se z roviny 
„příběhu“ (mytologie) snesli 
na zem a předložili pro svá tvrzení 
argumenty, byl rázem konec 
diskuze: Jaké důkazy – vždyť „to“ 
se přece obecně ví… Občas jsem 
byl označen za demagoga, jindy 
za komouše ohýbajícího historii… 
tu a tam následovalo i zajík-
nutí a váhání. Obdobně tomu 
bylo při posuzování dění v roce 
1970: nejprve povyk o druhém 
ukradení majetku a zákazu Junáka 
Pionýrem a při přechodu na věc-
nou argumentaci náhle nejis-
tota – a buď agresivní odezva, či 
rozpačitost.

Pohodlnost
Je nesporně snazší žít ve světě 
jednoduchém: tohle je černé 
a tohle bíle – a černé je zlé a bílé 
dobré. Jenže skutečný život 
a s ním historie taková není! 
Proto minulost provází tolik 

výmyslů. Jejich původci chtějí 
vytvářet dojem, že právě takto 
se něco stalo. Nebývají opřeny 
o argumenty a rozhodně nejsou 
způsobilé obstát v kriticky pojatém 
zkoumání. Jejich zázemím je ně-
jaký přístup, chápání, způsob my-
šlení, který mýty vytváří a potře-
buje. Je nesnadné s tím „bojovat“, 
snažit se to měnit. A je otázkou, 
zda to nyní má i smyl?
V různých diskuzích (aktuálně 
například na Facebooku) jsem byl 
opakovaně vyzýván, abych nelhal 
a seznámil se s pracemi – někte-

rých skautů-junáků, kteří minulost vyklá-
dají. Diskutéři nezřídka opouštěli arénu či 
od stolu odcházeli, když jsem odpovídal, že 
práce p. Karla Lešanovského – Kaye či Jiřího 
Zachariáše – Pedra nejen znám, ale jednal 
jsem s nimi či korespondoval, budilo to 
překvapení. Nic to však zpravidla nezmě-
nilo na agresivitě a nenávistných postojích. 
Alespoň ne hned.

Co s tím?
Lenost v myšlení a hledání skutečnosti je 
občas děsivá a nám přináší problémy. I jen 
pokoušet se diskutovat s omezenými názory, 
vykolíkovanými někdy obyčejnou záští jindy 
neznalostí, je složité – bez znalosti faktů 
nelze předložit solidní argumenty, natož 
je podepřít důkazy. Leckdy je navíc snaha 
o debatu pouze marným vynakládáním ener-
gie, protože druhá strana váš pohled zkrátka 
nechce znát, tím méně přijmout. Je zcela 
v zajetí svého pojetí a vidění a nereaguje 
na nic. Ani na světlo či tmu.
Chápu znechucení z výpadů, ba nezakryté 
agrese. Ale na místě je rozumně pouvažo-
vat, co má smysl? Ztrácet čas v neplodných 
debatách nebo odpovídat otevřeností a kon-
krétními výsledky práce? To je nejlepší a léta 
prověřená odpověď. Vyčerpávat se v boji 
s větrnými mlýny je utrácením sil. Pozor! 
To není pobídka k odevzdanosti a nechání 
kydat hnůj na Pionýr, ale výzva k utřídění 
si vlastních argumentů, výzva k hlubšímu 
poznání naší historie a lepšímu vybavení dů-
kazy. Ale také k zhodnocení, kde má smysl 
se přít, a kde to nestojí za to. Ostatně, když 
už jsem zmínil Ideály Pionýra, nabízí se zde 
i Překonání – ať už vlastní lenosti a pohodl-
nosti či tvrdošíjnosti oponenta. Překonávat 
překážky má ale smysl jen tehdy, když nás 
to posune dál. V samoúčelných přích akorát 
utopíme energii a chuť k práci s dětmi – a to 
by byla velká škoda.

Martin

Zapojením se do oslavy na KOP spíš než vlastní akcí (máme svou historii a výročí, slavíme spíš to). 25.
výročí
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Otázky pro…
Máme tu fi nále série mini rozhovorů s členy Výkonného výboru ČRP, po minulém vydání nám zbyly tři členky, 
tak jsme je vzali naráz. Na otázky odpovídaly Kateřina Brejchová, Zuzana Daňhelková a Lída Kočí.

Kateřina Brejchová:
Před výročním zasedáním jsi v Mozaice 
napsala, že by nám slušelo více slušnosti 
a soudržnosti. Myslíš, že nám těchto „kva-
lit“ ubývá, nebo jsme spíš na dobré cestě?
To je těžké hodnocení, těch slušných je 
určitě naprostá většina, navíc mají za sebou 
obrovský kus dobré práce. Ti druzí jsou, zdá 
se mi, čím dál víc slyšet. Když se jim podíváš 
„za záda“, zpravidla tam příliš velké a dobře 
obdělané políčko nenajdeš, o to víc času ale 
mají na to, aby to těm slušným kazili. 
A s tou soudržností je to, myslím, podobné. 
Jsem ráda, že počet akcí s pozitivním ná-
bojem v poslední době stoupá, alespoň mi 
to tak připadá.  Lidé se společným zájmem 
najdou zpravidla společnou řeč.  V Pionýru 
je obrovské množství lidí, se kterými si 

považuji za čest spolupracovat 
i když zrovna nemusíme být 
dobří kamarádi. Na druhou 
stranu přiznávám, že někte-
rých odchodů nelituji, myslím, 
že jsou, nebo by mohly být, 
tomuhle spolku spíše ku pro-
spěchu. Je totiž dobré budovat 
společenství lidí na společných 
cílech a hodnotách. 

Ve výkonném výboru pama-
tuješ už opravdu dost, jak 
hodnotíš atmosféru a spolupráci v tom 
současném?
Vcelku pozitivně, je konglomerátem lidí 
s různou a bohatou zkušeností v Pionýru 

i mimo něj. Může být aktivním 
nositelem dobrých změn. A po-
kud to nemá být jen optimis-
tické, pak by to mohlo být ještě 
o trochu více výkonné.

Máš pro následující roky ve vý-
konném výboru nějaký hlavní 
cíl? Něco, co chceš určitě zvlád-
nout, prosadit, vytvořit…?
Těch opakujících se cílů a úkolů 
mám řadu, k nim jeden ne 
úplně splnitelný a měřitelný. 

Posunout toky peněz tak, aby šly skutečně 
tam, kde jsou pro pionýrskou činnost 
potřeba, kde je umí využít ku prospěchu 
nikoliv jen svému.

Zuzana Daňhelková:
Ve tvém představení v listopadové 
Mozaice jsme se dočetli, že péče o nemo-
vitosti, které jsou ve VV ČRP tvojí domé-
nou, hraničí s bláznovstvím. Co si pod tím 
máme představit?
No, pokud si člověk uvědomí, jak rozsáhlá 
oblast nemovitostí je, musí si zákonitě 
uvědomit, co se vše může stát, no a když si 

člověk dobrovolně 
vezme něco tako-
vého na svědomí, 
tak musí být trochu 
blázen… Ale asi je 
to relativní, každá 
oblast v Pionýru, 
ale i v životě, je 
důležitá, a když 
ji někdo spravuje 

zodpovědně, je i pořádně rozsáhlá, takže 
buď jsou všichni okolo mě tak trochu blázni, 
nebo jsem já trochu přecitlivělá. :-)

Jsi zároveň pracovnice ústředí a členka 
orgánu – „tlučou“ se tyto dvě role?
Jak kdy, občas je to výhoda, občas obtíž. 
A když už je to někdy složité rozdělit, po-
radím si s tím tak, že to, co se týká činnosti 
ve VV ČRP, odložím na jindy, a pokud to ani 
tak nejde, pomůže správce agendy nemo-
vitostí na ÚP. Většinou si ale práci okolo 
nemovitostí nechávám na chvíle, kdy už si 
všichni myslí, že jsem na cestě domů nebo 
doma. Nejdůležitější ale je, že mě zaměst-
nání u Pionýra i členství v orgánu Pionýra 
(respektive práce v té mé oblasti) baví. 
Za velkou, převelkou výhodu pak považuji, 

že mám vše na jednom místě (šanony, rádce 
a pomocníky).

Máš pro následující roky ve výkonném 
výboru nějaký hlavní cíl? Něco, co chceš 
určitě zvládnout, prosadit, vytvořit…?
Cílů by bylo dost ale důležité je z nich 
vybrat ty reálné. Ale ano, mám – nemovi-
tosti Pionýra, zejména ty z FDM, budou 
Pionýru (pionýrům) dobrým a vyhledávaným 
zázemím pro činnost. Já chápu, že je má 
odpověď vlastně nic neříkající, ale unavovat 
čtenáře výčtem dílčích cílů v průběhu let 
jako např.: aktualizace všech plánů oprav 
a investic objektů na období 2015–2019; 
zprovoznění Tisé 2017; zakončení kompletní 
rekonstrukce Espera…; mi přijde dost nudné  
a všechny stejně vedou k tomu jednou.

Lída Kočí:
V listopadu jsi v Mozaice vyzývala 
čtenáře, ať se vyjádří ke vzdě-
lávání, dají návrhy, pojmenují 
problémy – ozval se někdo?
Čekala jsem, ale nedočkala se. Je mi 
to trochu líto, protože když mluvíme 
o vzdělávání s lidmi na oblastních 
poradách, dokáží problémy pojme-
novat, vyzvednou pozitiva, poukáží 
na možné změny, přichází s návrhy. 
Možná je to tím, že všichni bojujeme 
s časem. Nezbývá čas na psaní 
a vysvětlování… 
Každopádně to nevzdávám, a když potkám 
lidi, tak se hned na vzdělávání ptám. Nebylo 
tomu jinak ani na Kamínkách v Kladně. 

Dřív, i když jsi nebyla členka VV ČRP, ses 
jako garant UPVC účastnila skoro všech 

jeho jednání. Když jsi teď 
členka, je to velká změna?
Ano, je. Dřív jsem jezdila 
na VV ČRP jako host, 
jednání jsem sledovala s je-
diným cílem – mít informace 
a vidět věci v souvislostech. 
Zabývala jsem se „svým“ 
vzděláváním, prosazovala 
změny, které se týkaly jen 
vzdělávání.
Dnes je to jiné. Je to veliká 

odpovědnost, nejde si hrát jen na vlastním 
písečku. Jde o rozhodování, které nebývá 
jednoduché.
Jsem člověk, který si věci nosí dlouhou dobu 
v hlavě. Přehazuje je z jedné strany na dru-
hou, a proto pokaždé odjíždím z jednání 
s hlavou velikou, jak pátrací balón. 

Máš pro následující roky ve výkonném 
výboru nějaký hlavní cíl? Něco, co chceš 
určitě zvládnout, prosadit, vytvořit…?
Mám jeden hlavní cíl, ale na jeho splnění 
nestačí jedno volební období. Nicméně je tu 
řada dílčích cílů a jestli je naplníme, pak se 
k tomu hlavnímu přiblížíme. Mezi ně určitě 
patří úprava Směrnice pro přípravu a vzdě-
lávání v Pionýru. Pokusíme se o akredito-
vané vzdělávání – Lektor bezpečnosti práce 
s dětmi, protože tato oblast na našich PVC 
KOP nemá v mnohých případech kvalifi ko-
vané lektory. Zesílit spolupráci mezi jednot-
livými PVC, vzájemně si nabízet vzdělávací 
akce, zejména v rozšiřující části vzdělávání. 
Redukovat počet PVC, zaměřit se na kvalitu 
poskytovaných vzdělávacích akcí.

Ptal se Jakub

Prací! 25.
výročí
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Na co se můžete těšit
BAMBIRIÁDA (květen)
Pionýr se účastní této přehlídky volnoča-
sových aktivit již od jejího prvního ročníku. 
Letošní XVI. ročník proběhne od 22. do 25. 
května. Pionýrské stánky můžete najít 
v těchto městech – Praha, České Budějovice, 
Plzeň, Liberec, Náchod, Chrudim, Blansko, 
Šumperk, Zlín, Ostrava, Český Těšín. Bližší 
informace o Bambiriádě v jednotlivých měs-
tech najdete na www.bambiriada.cz. 
Přijďte se svými oddílovými dětmi pod-
pořit pionýry prezentující činnost našeho 
spolku veřejnosti.

BHCO (červen)
Branná hra Cesta odhodlání je soutěž 
s dlouholetou tradicí. Vznikla už v 70. letech 
a je jednou z mála soutěží, které se udržely 
do dneška. Pestrost a určitý „šmrnc“ této 
soutěži dodává i to, že náplň hry se rok 
od roku mění, protože o programu, doved-
nostech a znalostech, 
které účastníci musejí 
zvládnout, rozhoduje 
pořadatel soutěže. 
Každý ročník je laděn 
dle centrálního motivu, 
jako je pašerácká stezka, 
záchranná výprava, 
hledání kamene mudrců 
a podobně.
39. ročník BHCO 
letos od 6. do 8. června 
pořádá PS Hraničář 
z Červené Vody.
Jubilejní 40. roč-
ník chystá na 5. – 7. 
června 2015 PS Střelka 
z Kostelce nad Labem.
Odhodlejte se a zkuste 
to příští rok také.

LTŠ KORÁLKY II. (srpen)
O chystané Letní táborové škole Korálky 
II., která proběhne 2. – 5. 8. si můžete bližší 
informace přečíst na str. 11. Zde ji uvádíme 
pro úplnost výčtu. 
Přihlaste se, moc se na vás těšíme.

PIONÝR OPEN (září)
Od pátku 5. do neděle 14. září 2014 se 
opět otevřou klubovny pionýrských skupin. 
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 projektu je 
přiblížit volnočasovou práci s dětmi a mlá-
deží veřejnosti, rodičům dětí a dětem se 
zájmem o činnost v oddílech a klubovnách. 
Zároveň tak můžete do svých oddílů přilákat 
nové členy. Důležité je vědět, že nejde 
primárně o náborovou akci, ale o propa-
gaci a zviditelnění Pionýra. Proto čím více 

zapojených pionýrských oddílů a skupin 
bude, tím více nás bude vidět. 
Termín pro registraci, kdy bude poskytnuta 
materiální podpora, sice již uplynul, ale i vy, 
kteří jste se nepřihlásili včas, můžete využít 
chystanou mediální podporu a v daném 
termínu nabídnout své otevřené akce 
veřejnosti.
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!
Bližší informace najdete na dobrodruzstvi.
info/open.

72 hodin – Ruku na to! (říjen)
Již potřetí pořádá Česká rada dětí a mlá-
deže tři dny plné dobrovolnických aktivit 
po celé ČR. Kdykoliv během těchto 72 hodin 
(9. – 12. října 2014 – začíná se ve čtvrtek 
v poledne a končí v neděli v poledne) a záro-
veň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém 
Česku pustí do aktivit, které pomohou dru-
hým, přírodě, či jejich okolí. Cílem 72 hodin 
je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, 
že stačí málo, aby dokázali mnoho! Přesvědčit 
je, že jsou sami schopní změnit věci, které se 
jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vní-
mat svět kolem sebe. Díky pořádání jednot-
livých projektů také posílit vztahy v místních 
komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé 
podněty pro smysluplné trávení volného 
času. Dále také navázat partnerství s místními 
radnicemi a podnikateli v obcích.
Pionýři se do projektu zapojili v obou před-
chozích ročnících. Pojďme do toho i letos. 

Je to další příležitost dát o sobě vědět, že pio-
nýři ještě existují a není jim lhostejný okolní 
svět. Registrovat své aktivity budete moci 
v průběhu září (určitě ještě připomeneme 
v Mozaice). Ale už teď můžete vymýšlet, jak 
se k 72 hodinám přidat.

Tipy na projekty:

Služba potřebným (LIDÉ)
• uspořádání divadelního, nebo hudebního 

vystoupení v domově pro seniory
• zorganizování sportovního turnaje pro 

děti z dětského domova
• uspořádat odpoledne plné her pro 

handicapované

Péče o přírodu (ŽIVÁ PŘÍRODA)
• úklid parku, lesa, či jakékoliv části přírody
• výsadba stromů, keřů
• vyčištění koryta řeky, obnova studánky

Vylepšení života kolem sebe (OKOLÍ)
• oprava dětského hřiště
• pomoc při malování mateřské školy
• stavba ptačích budek

RESET – REPUBLIKOVÉ SETKÁNÍ PIONÝRSKÝCH 
ODDÍLŮ (ČERVEN 2015)
Nezapomeňte na RESET ve výročním roce 2015. Více na str. 17. 

6

informace



PIONÝRSKÝ 
SEDMIKVÍTEK 
(listopad – leden)
Je program zastřešující 
soutěže v kulturně-umě-

leckých činnostech. Sedm 
lístků Sedmikvítku symbo-

lizuje sedmero oblastí – zpěv, 
hudba, tanec, fi lm a fotografi e, divadlo, 
literatura, výtvarná a rukodělná činnost. 
V těchto oblastech se konají otevřené 
postupové soutěže pro děti a mládež všech 
věkových kategorií. Mohou se účastnit 
skupiny i jednotlivci, členové i nečlenové 
spolku.
A když se pořádně začtete do následujících 
řádků, tak zjistíte, že Sedmikvítku se nejvíc 
daří v listopadu. 
A čeho se v Pionýrském Sedmikvítku můžete 
v příštím pionýrském roce zúčastnit?

Folklórní tance
Republikové fi nále ve folklórních tancích 
již několik let pořádá v listopadu Krajská 
organizace Pionýra kraje Vysočina. Účastníci 
soutěží ve ztvárnění lidového tance nebo 
pásma tanců se zpěvem nebo s doprovodem 
hudby v daném časovém limitu, je možné 
i využití nových či netradičních forem 
vlastní tvorby vycházející z daného regionu. 
Choreografi cké zpracování závisí na každém 
souboru.
Nacvičili jste tanec na lidovou písničku 
na besídku? Proč to nezkusit i na soutěži.

Tance
A pokud není folklórní tanec vaše parketa, 
ale máte raději moderní (např. Hip Hop 
Dance, Street Dance, Show Dance a Disco) 
nebo společenské a klasické tance, můžete 
to zkusit na další soutěži Pionýrského 
Sedmikvítku – Tanec. V posledních letech 
pořádá také v listopadu republikové fi nále 
v tancích Pionýrská skupina M. Očadlíka 
Holešov z Olomoucko-Zlínské krajské orga-
nizace Pionýra ve spolupráci se Střediskem 
volného času TYMY.
Neváhejte – nemusíte být registrovaní 
profíci – je zde i Hobby kategorie právě 
pro ty, kdo tančí „jen tak“.

ProRock
15. listopadu 2014 proběhne v pražském 
rockovém klubu Na Chmelnici soutěžní 
přehlídka autorské a interpretační tvorby 
vybraných hudebních skupin orientovaných 
na rock a příbuzné žánry. Soutěž je výběrová 
a účastníci jsou zváni pořadateli na základě 
zaslaného výběru vlastní tvorby. Již XV. roč-
ník soutěže ProRock pořádá letos Pionýrská 
skupina Veselí Medvědi.
Hrajete rock nebo znáte nějakou kapelu? 
Neváhejte a zkuste poslat nahrávku.

Literární soutěž 
Je otevřená korespondenční soutěž pro 
dětské oddíly i jednotlivce bez ohledu 
na členství v organizacích dětí a mládeže. 
Soutěží se v kategoriích próza – povídka/

příběh, pohádka, kniha/soubor povídek (po-
hádek), jiné prozaické formy, poezie, komiks 
a oddílový nebo školní časopis. Pořadatelem 
v letošním roce bude Pionýrská skupina 
M. Očadlíka Holešov z Olomoucko-Zlínské 
krajské organizace Pionýra ve spolupráci se 
SVČ TYMY. Uzávěrka pro soutěžní příspěvky 
bude v listopadu.
Tak teď už jen vytipovat talentované spi-
sovatele a přihlásit je do soutěže.

Výtvarná a rukodělná činnost
I Výtvarná a rukodělná část Pionýrského 
Sedmikvítku má formu korespondenční sou-
těže a v letošním roce ji bude opět pořádat 
Pionýrská skupina M. Očadlíka Holešov 
a SVČ TYMY. Soutěžní příspěvky v oborech 
Výtvarné práce (různé techniky), Rukodělná 
činnost (různé materiály) a Keramika v šesti 
věkových kategoriích od dětí z MŠ až 
po mládež do 26 let bude možné zasílat 
do listopadu.
Určitě na svých schůzkách vyrábíte. 
Pochlubte se, jak máte šikovné děti 
v oddíle.

Clona
Clona se také řadí mezi otevřené korespon-
denční soutěže Pionýrského Sedmikvítku. 
Soutěžní kategorie se dělí do dvou oblastí 
Foto s kategoriemi například Portrét, Příroda 
a životní prostředí, Volnočasové aktivity 
a táborové foto a další. Druhou oblastí je 
Video, kde lze například soutěžit v katego-
riích Gag – Humor, Kronika – Dokument, 
Volnočasový život dětí a mládeže. Letošní 
ročník pořádá Plzeňská krajská organizace 
Pionýra. Své příspěvky budete moci do sou-
těže zaslat do konce října.
Zkuste probrat ty záplavy fotek – to by 
bylo, aby se nějaká pěkná nenašla.

Dětská Porta
Dětské Porty se mohou zúčastnit všichni ti, 
kteří hrají na hudební nástroj nebo zpívají 
folk, country a příbuzné žánry. Jde o soutěž 
otevřenou a postupovou (od základních 
kol, přes oblastní až po republikové fi nále). 
Soutěží se v kategoriích Jednotlivci a dua 
a Tria a hudební skupiny, které jsou ještě 
věkově rozdělené. Republikové fi nále 
Dětské Porty pořádá Pionýrská skupina 
Veselí Medvědi v Praze v době pololetních 
prázdnin.
Máte v oddíle někoho, kdo hezky 
zpívá a hraje na kytaru? Dětská Porta je 
tu pro něj.

Melodie
Otevřená soutěžní hudební přehlídka dětí 
a mládeže interpretační, instrumentální 
a autorská, jednotlivců i hudebních formací 
bez ohledu na hudební žánr a styl – to je 
Melodie. Veselí Medvědi ji pořádají spo-
lečně s Dětskou Portou, tedy o pololetních 
prázdninách.
Sem se hodí ty písničky, co si u táboráku 
nezazpíváte. ;-) Nenechte se přemlouvat 
a zkuste to s dětmi.

PIO
SE
(l
J
s
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lístk

lizuje s

P
S

líst

Kompletní informace k jednotlivým 
soutěžím Pionýrského Sedmikvítku 
najdete na www.sedmikvitek.pionyr.cz.
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Setkání u Kamínek
Na Kamínka jsem poprvé jela v roce 2011 
do Mladé Boleslavi, tehdy coby řadový 
účastník. A vidím to jako dnes – nikoho jsem 
tehdy neznala, pořádně ani pionýry z mého 
domovského Plzeňského kraje. Jenže od té 
doby uplynuly tři roky a stala se spousta 
věcí. Mimo jiné jsem se stala jedním z těch, 
kteří předávají to, co znají, jiným pionýrům. 
Nejen na Kamínkách, ale i na letní táborové 
škole. Neříkám to vůbec proto, že bych se 
chlubila, to ani náhodou. Ale počkat… ano, 
chlubím se. Chci se pochlubit tím, že se díky 
trojím Kamínkům, republikovému setkání 

a třem letním školám minimálně s třeti-
nou všech účastníků znám osobně. A je to 
opravdu skvělý pocit, věřte mi!
Kamínka a další akce tohoto typu pro mě 
neznamenají jen nové věci, které se dozvím 
a naučím, to je jen jejich přidaná hodnota – 
byť ne zanedbatelná. Kamínka jsou pro mě 
hlavně setkávání, potkávání se s lidmi, kteří 
jsou podobně naladěni jako já, ale bydlí 
třeba na druhém konci republiky a jinde 
bych se s nimi nepotkala. Jen je potom pro 
mě mnohem těžší z těchto akcí odjíždět 
a vždycky mě mrzí, že nejsou dny nafukovací 

a nestihla jsem s každým z nich alespoň 
chvilku posedět a pokecat.
Na druhou stranu jsem ale ráda i za to, že 
znám pouze třetinu účastníků. Znamená to 
totiž, že na Kamínka jezdí i noví lidé. A to 
je dobře. Jednou bych se chtěla dočkat 
toho, že přijedu na jakýkoli kraj, na jakýkoli 
tábor a všude budu někoho znát, všude si 
s někým přátelsky podám ruku a pozdravím 
ho jménem. Pojďte mi pomoci tenhle můj 
sen splnit, vylezte ze své ulity a zúčastněte 
se i vy společných pionýrských akcí. 

Mirka Tolarová

Jak mě hřála Kamínka 2014?
Jako nadpis článku jsem vybral otázku 
ze závěrečného dotazníku akce Kamínka 
2014, kterou Pionýr pořádá pro své vedoucí 
a na které jsem měl letos tu čest se podílet.
Před časem mě kamarád Pepík z PS Veteráni, 
kam chodí naši skřítci do oddílu Skřítků, 
poprosil, zda bych se letošních Kamínek 
nechtěl účastnit jako lektor severské 
chůze a dalších outdoorových aktivit ze 
Skandinávie. Souhlasil jsem a tak se octl 
na Kamínkách. A jak mě hřála?
Dobře! Obě moje dílny „Severská chůze 
a další aktivity ze severu“ se povedly (tedy 
alespoň si to podle reakcí účastníků myslím), 
účastníci byli skvělí (patří jim můj DÍK!) 
a i počasí nám přálo. Celých dvakrát 90 
minut jsme strávili venku v terénu nácvikem 

správné techniky nordic walking a především 
zkoušením si, jak může být pohyb touto 
technikou rychlý a efektivní i v náročném 
terénu. Jako bonus účastníci dostali výtisk 
časopisu Moderní vyučování, kde letos 
vychází seriál „Škola v přírodě“ věnovaný 
využití přírodního prostředí pro výchovu 
a vzdělávání nejen ve školách, ale i při vol-
nočasových aktivitách.
Mezi dílnami jsem měl dokonce dostatek 
času zajít se podívat i na to, jak to dělají 
jiní. Navštívil jsem skvělý workshop na téma 
„Bushcraft“, který moc hezky připravili 
a vedli Tom a Tom z bushcraftportal.cz 
(díky, kluci, za nenásilné a pohodové info 
o tom, co to bushcraft je) a hodně potěšila 
i dílna Pepíka Ch. z PS Veteráni na téma 

„Geocaching pro pokročilé – zakládání 
keší“, plná nápadů a praktických ukázek, 
z čeho všeho se dá, a jak, vyrobit keš (díky 
za inspiraci). Inspirující byla i Mindok herna, 
ze které naši skřítci rozhodně neodešli 
s prázdnou.
Takže díky za super servis pro nás lektory, 
za dobrou práci organizátorům a za péči 
osazenstvu „Kamínkového“ bufetu z PS 
Veteráni! Pokud bude zájem o severské 
aktivity, rád příští rok přijedu zase!

Honza Holeček
(převzato z webu autora – 

honzaholecek.wordpress.com)

Naše PS toto výročí neslaví, slavíme jen svá výročí. 25.
výročíMOZAIKA PIONÝRA    2014 / 9
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Kamínka 2014 
Ve dnech 25. – 27. dubna se vedoucí 
a instruktoři naší pionýrské skupiny vydali 
do Kladna na akci s názvem Kamínka – ce-
lorepubliková výměna zkušeností vedoucích 
a instruktorů v rámci Pionýra. Celkem se 
nás sešlo třináct. Jmenovitě Lůďa, Alča, 
Jirka, Fíša, Fany, Gabča „Matka“, Barča, 
Olda, Fanula, Vojtík, Lenka, Lucka a Johny. 
Společně s námi se na akci vydalo přes 200 
dalších vedoucí a instruktorů, toužících 
po nových znalostech a informacích. 

Letošní ročník se nesl v duchu puzzle. 
Každý jsme přece originál, a tak jsme dostali 
za úkol přivézt připravený dílek puzzle 
s přáním Pionýru, ten totiž v brzké době 
oslaví 25 let. Vzniklo tak obrovské puzzle, 
na kterém se každý svým dílkem podílel. 
V nabídce činností nechyběly rukodělné 
dílny, pohybové hry a aktivity, teoretické se-
mináře či náročná noční hra. Každý si přišel 
na své a mohl svůj program sestavit na míru 
svým zájmům, koníčkům a dovednostem. 

V rámci Kamínek se konala soutěž o nejlepší 
návrh pionýrského trička, kde krásné čtvrté 
místo obsadila naše Fíša. Tímto gratuluji! 

Johny
(převzato z Facebooku PS Vysočina Svitavy)

V tomto roce připravíme 25 akcí. 25.
výročí
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Kamínka 2014 nejen v číslech
Kamínka jsou tradiční, neformální vzdělávací akce pro instruktory a vedoucí pionýrských oddílů, kterou letos hostilo Kladno v termínu 
25. – 27. dubna 2014. Celkový počet účastníků – 264 osob z 56 pionýrských skupin. Nejpočetnější delegace byla z Plzeňské KOP, přijeli 
zástupci z 16 pionýrských skupin. V programové nabídce Kamínek bylo 85 dílen, seminářů, diskusních fór.
Pionýrskou školičku na Kamínkách navštívilo 13 dětí.

„Ať nás Kamínka hřejí i dál a to teplo 
dokážeme rozvézt do všech koutů naší 
zemičky. Díky, kamarádi!“
„Celkově to bylo super. Přátelskou náladu, 
která mezi lidmi panovala, člověk jen 
těžko někde najde…“
„Děkuji všem za super akci. Jela jsem po-
prvé a jsem nadšená, hrozně moc.“
„Chci poděkovat všem za tuhle nádher-
nou akci, ve které jsem se naučila mnoho 
zajímavých akcí.“
„Poděkování všem lektorům za milý pří-
stup. Příjemná atmosféra. Jen mě mrzelo, 
že kuchařkám koukala část těla, neviděli 
jsme, kdo nám dodává oběd, takže „dě-
kuji“ jsme říkali do skleněného okna.“ 

Tak takové vzkazy jsme nacházeli v dotaz-
nících od účastníků Kamínek na Kladně. 
Takovýchto pozitivních bylo mnoho. Moc 
za ně děkujeme a věřte, že jste jimi zahřáli 
zase nás – organizátory. 
Ale jak jistě víte, nemůžete se zavděčit 
lidem všem! Našlo se i 9 připomínek z cel-
kového počtu 203 odevzdaných dotazníků, 
které se týkaly nedostatečně značených míst 
v budově školy, nevyhovující stravy, krát-
kých přestávek mezi jednotlivými programy, 
zazněl požadavek na více rukodělných dílen.
Všem, kteří dotazníky vyplnili a odevzdali, 
moc děkujeme, protože je to pro nás organi-
zátory zpětná vazba a pro budoucí organi-
zátory Kamínek 2015 odrazový můstek, jak 
akci vylepšit, zkvalitnit, lépe zorganizovat.
Samozřejmě, že dotazník nebyl určen jen 
pro poděkování, náměty a výtky. V dotaz-
níku měli účastníci možnost oznámkovat 
organizaci akce, výběr programů, zahajovací 
rituál, atmosféru. Měli možnost zhodnotit 
zajímavost dílen, působení lektora a přínos 
pro ně samotné.

A jak to dopadlo?
• Pořadatelé dostali známku: 1– 2
• Prostor: 1– 2
• Programy: 1– 2
• Zahajovací rituál: 2
• Atmosféra: 1
• Celková spokojenost: 1,4

Nabídky programů s tematikou zážitkové 
pedagogiky, buschcraftu, country tance, 
powertexu, aktivit v bazénu, komunikace 
byly nejvíce účastníky připomínány a řazeny 
jako nejpřínosnější.

Ve většině dotazníků se objevovalo velké 
poděkování lektorům! Přidávám se k tomuto 
poděkování. Bez vás – lektoři, by totiž 
Kamínka nezahřála, bez vás samotných, vaší 
ochoty a motivačního náboje by nedošlo 
k předání poznatků, vědomostí a zkušeností 
ostatním, těm, kteří pracují v našich pionýr-
ských oddílech. Zkvalitnění práce oddílů, ale 
i osobnostní růst instruktorů a vedoucích 
musí být naší prioritou. 
Myslím, že každý z nás, účastníků Kamínek 
2014, si mohl z programové nabídky vybrat 
to, co ho zajímá, co ho přitahuje.
Každopádně s dotazníky budeme pracovat 
a věřte, že nikde nezapadnou.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem mým 
spolupracovníkům – Dušanu Pěchotovi, 
Dáše Čechové, pionýrům ze Středočeské 
KOP za zorganizování Školičky pro děti 
Kamínek, pracovníkům Ústředí Pionýra.
Jmenovitě bych chtěla poděkovat Aničce 
Novákové, která měla lví podíl na realizaci 
zprávy o Kamínkách ve Zprávičkách ČT.
Kamínka 2014 v Kladně skončila. Těšme se 
na Kamínka 2015, která proběhnou v Plzni, 
v termínu 10.–12. dubna 2015!

S velkým poděkováním všem 
Lída Kočí

Velká party, konfety i ohňostroj. 25.
výročí
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LTŠ Korálky II
„Inspirativní, do poslední chvilky vy-
plněná, přátelská akce, díky níž jsem 
načerpala síly na další rok práce s dětmi.“ 
(Šárka Tomanová, PS Ptáčata Domažlice) 
„Akce, u které je jedno, jak daleko se 
pořádá. Vzdálenost nehraje roli při setkání 
se super lidmi, kteří chtějí předat své zku-
šenosti a znalosti. Těch pět set kilometrů 
cesty stálo za to.“ (Honza Klec, PS 
Čápata Bruntál) 
Tohle jsou jen dva z ohlasů na loň-
skou letní táborovou školu. Chceš 
něco podobného zažít i ty? Pak 
neváhej a čti dál, s jejím pokračová-
ním počítáme i letos.

Květen je tu a mnozí z vás už plánují 
prázdninový program. Chceš-li ho 
využít ve společnosti podobně nala-
děných lidí a ještě se dozvědět něco 
nového, zatrhni si v kalendáři termín 
2. až 5. srpna, kdy se na pionýrské 
základně Žumberk v jižních Čechách 
koná LTŠ Korálky II. Tentokrát 
budeme společně navlékat korálky 
znalostí z oblastí bezpečnosti, práva, 
ekonomiky či první pomoci. 
Že jsou to neatraktivní témata? 
Možná na první pohled (a pro někoho 
možná i na druhý), ale to nic nemění 
na tom, že i tyto občas opomíjené 
oblasti jsou pro činnost s dětmi velmi 
důležité a stojí za to si je čas od času 
oprášit a připomenout. Navíc se i tyto 

části pionýrského vědění dají podat zábav-
nou a zajímavou formou, o čemž se můžeš 
přijet přesvědčit i ty. V rámci ekonomických 
dovedností si například vyzkoušíš vytvořit 
projekt, který poté třeba uplatníš přímo 
na tvé pionýrské skupině.
Program je připraven tak, že bude dosta-
tek času i na pohybové aktivity či diskuze 
o tom, co 

nás pálí a zajímá. A samozřejmě nemů-
žeme vynechat kreativní činnosti, takže 
si jistě něco pěkného vyrobíš a odvezeš 
na památku.
Pionýrské prázdninové vzdělávání je v lec-
čem podobné například Kamínkům – jezdí 
tam lidé, kteří se chtějí dozvědět něco 
nového a poznat nové lidi. Nejsou tam 

proto, že musí, a to je velmi znát hlavně 
na atmosféře a nadšení do práce. A totéž 
platí i u lektorů.
Nač se tedy můžeš těšit? Na spoustu 
legrace, navazování kamarádství a přátel-
ství, na osvědčené lektory, kteří společně 
s účastníky prožijí čtyři dny poblíž Českých 
Budějovic, v krajině rybníků a voňavých luk. 

A cena? Doslova lidová. 350 korun za čtyři 
dny nabité vším, co si dovedeš představit 
pod heslem letní táborová škola.
Pokud tě nabídka zaujala, ale stále ještě 
váháš, navštiv web akce lts.pionyr.cz – 
zde najdeš nejen podrobnější informace 
o Korálkách II, ale také reakce účastníků 
z minulých ročníků. Fotky pak najdeš na 

pionýrském facebooku www.facebook.com/
pionyr.cz – pozor, ty můžeš prohlížet i bez 
přihlášení! Mrkni tam a nasaj úžasnou atmo-
sféru, která na Korálkách panovala. 
A až se rozhodneš, že si Korálky II zkrátka 
nemůžeš nechat ujít, přihlas se v Přihlašovně 
Pionýra (prihlasovna.pionyr.cz). Příliš dlouho 
neváhej, přihlašování končí 30. června a ka-
pacita je omezena.

Lída Kočí
Mirka Tolarová

25  km na bruslích na cyklostezce, bazén – 

plavání, stadion – běhání, pětadvacítka 

v klubovně (hry, aktivity, foto a fi lmy), 

možná i geohra po městě.

25.
výročí
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Hornobřízský puchýř 
s mezinárodní účastí
7. – 9. března připravila PS Horní Bříza 
již 26. ročník turistického pochodu 
Hornobřízský puchýř. Letošní se stal re-
kordním. Celkem zde bylo 1272 registrova-
ných pochodujících včetně pořadatelů. To 
číslo mohlo být daleko větší, spousta lidí 

se neregistrovala a šla jen jako doprovod. 
Akce se zúčastnilo i 27 cizinců z Francie, 
Německa, Rakouska i Maďarska. 
Po tři dny bylo připraveno 11 pěších tras 
v okolí našeho města. Nejdelší sobotní 
trasu 50 km absolvovalo 35 odvážných 
turistů z Kralovic, kam byli odvezeni 
speciálním autobusem. Na nejkratší 6 km 
sobotní trase, tzv. kočárkové, dokonce děti 
z pionýrských oddílů Větrník a Dráčata 
připravily stanoviště se soutěžemi pro ty 
nejmenší. Ty si pak mohly v cíli vyzvednout 
nějakou malou cenu. Pro všechny pocho-
dující byla připravená mapa trasy s popi-
sem, v cíli pak diplom a speciální odznak, 
podle počtu účastí na akci.
Letošní ročník provázelo posílení železniční 
dopravy v sobotu, otevření hradu Krašov 
nad Berounkou, kam vedla 50 km trasa. 

Otevřeno bylo i muzeum v Horní Bříze, kde 
bylo možno zakoupit turistickou vizitku 
muzea. Byly uděleny i odznaky a diplomy 
mezinárodní sportovní organizace IVV 
zástupci ÚV KČT.
Nejpočetnějším oddílem se stal KČT 
Tachov, následují turisté z Francie z našeho 
partnerského města Villeneuve sur Yonne 
a na třetím místě skončila parta děvčat 
z Horní Břízy s doprovodem. Každý z týmů 
získal na památku pohár nejpočetnějšího 
kolektivu. Ten nejpočetnější ještě získal 
sladkou odměnu – dort.
Příští 27. ročník se uskuteční 6. – 8. 3. 
2015. Srdečně zveme.

Jaroslav Novák, PS Horní Bříza

Horní Bříza

Casino Slatina
Už je zase pondělí, ten víkend utekl zase 
táááák strašně rychle. Možná tím, že byl 
o hodinu kratší, ale určitě také tím, že jsme 
si ho náramně užili. V pátek jsme se před 
pátou hodinou odpolední sešli v počtu 
15 dětí a tři dospělí na hradeckém nádraží. 
Horko těžko jsme naskládali svá zavaza-
dla do auta a sebe jsme nalodili do vlaku 
a hurááá na víkendovku. ...Po příjezdu nás 
čekalo chystání dřeva, aby nám v baráku 
bylo teplíčko, a také, abychom si mohli při-
pravit večeři. Za doprovodu Radkovy kytary 
a falešného zpěvu dámské části vedou-
cích jsme si opekli buřty, chleby, rohlíky 
a „maršmelouny“. Dlouho do noci jsme si 
pak u ohně povídali a občas si i zapěli. 
Ráno nás přivítalo slunečními paprsky 
a svěžím, leč chladným vzdouškem. Po ná-
ročné rozcvičce jsme na čerstvém vzduchu 
posnídali. U snídaně se nám od Janči 
dostalo velice zajímavého příkazu. „Nalijte 

si zuby a pak si běžte vyčistit čaj!“ No proč 
ne. Po vydatné snídani a ranní hygieně nás 
čekala pořádná makačka. Nanosit, naštípat 
a nařezat dřevo není žádný med. S pilou 
a sekyrkou jsme si to vyzkoušeli všichni. 
Ale pracovali jsme s chutí, protože na nás 
v závěru dne čekala výplata, kterou večer 
roztočíme v Casinu. Odpoledne jsme si 
zahráli zbrusu novou hru Safari, při které 
jsme se opravdu zapotili, a nechyběli ani 
naši oblíbení Pašeráci a další nová hra, při 
které se nám tentokrát kouřilo z našich 
mozkových závitů. A pak už jen převzít 
výplatu a huráááá do Casina. Kromě her 
na nás taky čekalo parádní občerstvení. 
Největší úspěch měla „vytuněná“ zelená 
laguna, doplněná o jablečný džus (la-
guna á la Dorka). Barmanka Petra nám ji 
servírovala na účet podniku a měla se co 
otáčet, abychom my, vážení hosté, netrpěli 
žízní. A tak jsme sázeli, hráli a popíjeli 
jako v pravém casinu. Naštěstí nikdo z nás 
neodešel s prázdnou kapsou, někteří z nás 
si kapsy namastili dosti a jiní se drželi hesla 
„v nejlepším se má přestat“. V půl desáté 

jsme ale přestali všichni, neboť už jsme se 
nemohli dočkat našich oblíbených výsadků. 
Tedy někteří z nás se vysadili sami… na po-
stel. A nás zbývajících deset dobrodruhů se 
vydalo na noční pouť, netrvalo dlouho a už 
jsme byli zpátky na základně a dobrou noc. 
Nedělní ráno bylo ve znamení úklidu a ba-
lení, ostatně jako vždy. Před obědem jsme 
si stihli zahrát ještě dvě hry a po obědě šup 
na druhé kolo úklidu a balení. Nic na plat, 
hodina odjezdu se neúprosně blíží a nám 
nezbývá nic jiného než se těšit na další 
víkendovku.

Psohlavci

Hradec Králové

První jarní výlet
Na první jarní výlet se tentokrát habartovští 
pionýři vydali do Karlových Varů, aby na-
vštívili tamní muzeum, ve kterém probíhala 
výstava „Poznávej se“.
V sobotu ráno 29. března se nás na auto-
busovém nádraží sešlo 10 a vydali jsme se 
do Karlových Varů. Po příjezdu na vlakové 
nádraží jsme si raději zopakovali zásady 
geocachingu a zašli si odlovit jednu keš, 
která byla poblíž. Poté už jdeme do centra. 
Cestou přicházíme k další keši. Hledáme 
všude okolo, ale tato krabička je pro 
nás nějak dobře ukryta. Po nějaké době 

hledání vzdáváme a vydáváme se směrem 
k Termálu a odtud rovnou do muzea. 
V muzeu si jdeme prohlédnout nejdříve 
interaktivní výstavu, kterou zde mají 
zapůjčenou z IQ parku v Liberci. U této 
výstavy je dotýkání se vystavených věcí 
nejen povoleno, ale dokonce velice nutné. 
Vyzkoušeli jsme si zde svůj čich při určo-
vání koření, koukli na sebe v různě zakřive-
ných zrcadlech, našli na kartičkách správné 
dvojice, změřili si svou sílu a zkusili, jestli 
máme pevnou ruku. Vyřešili jsme také pár 
hudebních i normálních hlavolamů, vyvedli 
kuličku z bludiště a také si prohlédli pár 
optických klamů. Poté jsme si zašli pro-
hlédnout i stálou expozici muzea.
Cestou z muzea se vydáváme k tržní kolo-
nádě a jdeme se podívat na vřídlo. Poblíž 

kolonády si odlovujeme naši druhou keš 
a poté už nám zbývá čas jen na menší ob-
čerstvení a návrat na vlakové nádraží, kde 
končí naše dnešní dobrodružství.

Anna Kováčová, PS des. St. Roubala

Habartov
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Bowlingový turnaj
Po podzimním volejbale jsme pro ve-
doucí naší pionýrské skupiny připravili 
další společnou akci, bowlingové klání. 
Koulemi jsme házeli na drahách ve Kdyni 

a tentokrát spolu soupeřili vrhači ze třech 
táborových běhů – dvou plichtických a jed-
noho vodáckého. Po odehrání zápasů jsme 
děravé koule vyměnili za hudební nástroje 
a hlasivky. Ještě nám ovšem zbývalo sečíst 
body a vyhlásit vítěze. První byl tentokrát 
2. běh z Plichtic, druzí vodáci a bronzovou 
dostal 1. plichtický tábor. Na bednu se 
tak dostali všichni, což vedlo k všeobecné 
spokojenosti.

Herní výstava deskových her
Pro letošní rok jsme se s deskovými 
společenskými hrami přesunuli do školní 
jídelny kdyňské základky a nutno říct, 
že nám tento přesun celkem prospěl. 

Ke vzdušnějším a větším prostorám, kde 
nebyla nouze o místo k sezení, se navíc 
přidal i početnější kolektiv organizátorů, 
bez kterých bychom vysvětlování pravidel 
jen těžko stíhali. I letos jsme pořídili nějaké 
novinky, například oblíbené Ubongo, 
Noemovu archu nebo hru pro nejmenší 
hráče Krteček a počasí. Během pěti hodin 
se u herních desek vystřídala dobrá stovka 
hráčů všech věkových kategorií. Všem 
návštěvníkům děkujeme za účast a těšíme 
se na další ročník. 

Pavla Tochorová, PS Safír

Úspěšná kvalifi kace
V pátek 21. března se do Chroustovic 
nedaleko Hrochova Týnce sjeli pionýři 

a pionýrky z celé České republiky na fi nální 
části školení instruktorů a vedoucích. První 
část proběhla již 18. ledna v Pardubicích. 
Po příjezdu do Chroustovic, jsme se dozvě-
děli, jaký bude program a co nás všechno 
o víkendu čeká. Z naší skupiny se vydalo 
na školení celkem osm účastníků.
Školit jsme se začali hned v sobotu ráno, 
kdy dorazili i poslední opozdilci. Přes 
základy první pomoci, práva, vztahy 
s veřejností a propagaci, proložené hrami, 
které se probíraly celý den, jsme se znavení 
dostali do postele. V neděli nás čekaly 

základy pedagogiky a psychologie, aneb jak 
zacházet s dětmi různého věku, a nakonec 
složení zkoušky. Všichni jsme se snažili 
připravit, jak jen to šlo, a když nám sdělili 
výsledky, že jsme je zdárně splnili, spadl 
nám kámen ze srdce.
Nyní v Pionýru můžeme přivítat nové oddí-
lové vedoucí a instruktory, gratulujeme!

Lenka Petrželová, PS Vysočina Svitavy

Kdyně

Svitavy

Vyhráli jsme 10 000!
Dne 2. 4. se naši pionýři zúčastnili akce 
„S vámi o všem? Ovšem! aneb Fórum 
Zdravého města Kopřivnice“. Akce byla 
určená pro obyvatele našeho města, kteří 
zde chtějí přispět k lepšímu pobytu. 
Řeší se zde devět okruhových témat od ži-
votního prostředí až po úřad práce. My 
jsme se hlavně přikláněli k tématu volný 
čas. Vymysleli jsme pár nových nápadů 

a uvidíme, jestli se budou líbit i ostatním 
občanům ve veřejném hlasování.
Další částí akce je navržení fi nanční pod-
pory pro jakoukoliv organizaci či soc. zaří-
zení. Za naši PS jsme navrhli fi nanční částku 
pro naši skupinu na provoz akcí (materiální 
zabezpečení) pro veřejnost (netradiční od-
poledne, Bububu stezka, Pohádkový les).
Hlasování o fi nanční podporu jsme vyhráli 
a dostali šek v hodnotě 10 000 Kč.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří 
pro náš návrh hlasovali.

Miroslav Klimecký

Víkend v klubovně
Od pátku do neděle 11. – 13. 4. přespaly 
v naší klubovně děti z Dětského domova 
z Frýdku-Místku a oddílu Šedých myšek. 
Po seznámení vyrazili všichni na nedaleké 
hřiště, kde bylo připraveno několik her 
zaměřených převážně na spolupráci.
V sobotu byla naplánována návštěva tří 
muzeí v Kopřivnici. A tak jsme stihli obejít 

Technické muzeum Tatra, Muzeum Fojtství 
a Šustalovu vilu. Vyzkoušeli jsme si také 
stavět ze stavebnice Merkur.
Abychom si trochu zasportovali, navští-
vili jsme tělocvičnu na základní škole 
M. Horákové. Zahráli jsme si vybíjenou 
a fotbal.
Páteční a sobotní večer patřil hrám v klu-
bovně a sledování fi lmů.
Doufáme, že se všem dětským účastníkům 
víkend v klubovně líbil a budeme si moci 
podobnou akci brzy zopakovat.

Gabriela Šumšalová

Kopřivnice
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VŠECHNO NEJLEPŠÍ!
• 5. 5. slaví své 55. narozeniny Alena Provazníková z PS Polička (Pardubická KOP).
• 12. 5. slaví své 55. narozeniny Jana Spáčilová z PS Kamarádi, Křenovice (Jihomoravská KOP).
• 12. 5. slaví své 65. narozeniny Jan Folda z PS Jiřího Wolkera (KOP Královéhradeckého kraje).
• 12. 5. slaví své 60. narozeniny Jaromír Procházka z 87. PS Javor (Pražská OP).

Blahopřejeme!



Pionýrské weby
V  současné době je internet zcela běžným komunikačním, prezentačním a  informačním prostředkem. Ani Pionýr nezůstává pozadu. 
Provozuje několik domén, především dobrodruzstvi.info a  pionyr.cz. Přinášíme vám přehled nejdůležitějších webových prezentací 
a aplikací Pionýra.

dobrodruzstvi.info (na tuto stránku 
směřuje i adresa www.pionyr.cz)
Je „ofi ciálním“ webem spolku, slouží pro jeho 
prezentaci. Jsou zde uvedeny základní informace 
o spolku a jeho činnosti. V části pro členy (bez 
nutnosti se přihlašovat) je umístěn rozcestník 
na další webové prezentace Pionýra.

Stránky dále obsahují přehledy

• otevřených akcí • táborů • informací o skupinách 
• informací o základnách

Tyto informace mohou vkládat pověření uživatelé 
prostřednictvím administračního rozhraní.

dobrodruzstvi.info/admin
Toto rozhraní již vyžaduje přihlášení, ke kterému se používají údaje 
z přihlašovny (viz dále). Každý pověřený uživatel může vkládat a editovat 
údaje, které se týkají jeho skupiny. Po vložení akce nebo tábora je třeba 
vyčkat na schválení.

prihlasovna.pionyr.cz
Tento web slouží k přihlašování na akce. Pro vstup je nutné 
přihlášení (přihlašovací údaje: e-mail + heslo). U akcí je 
možno zřídit sekce. Systém hlídá, aby se uživatel nepřihlásil 
do dvou sekcí ve stejném čase. Do sekcí se lze přihlašovat 
až po potvrzení (nejčastěji je podmínkou zaplacení). Systém 
umožňuje i přihlašování skupin (typicky vedoucí oddílu 
+ členové), do případných sekcí se však musí skupina 
nahlásit společně.

MOZAIKA PIONÝRA    2014 / 9
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informace
Navštívení 25 památek v kraji a 25 hodin nonstop klubovna. 25.

výročí



Uvědomujeme si, že popisovaná situace, kdy má každý uživatel až troje přihlašovací údaje, není ideální, ale odpovídá 
podmínkám, za jakých jednotlivé weby vznikaly. Věříme, že se ji podaří vylepšit při dalších etapách rozvoje uceleného 
pionýrského informačního systému.

Jindřich Červenka, jindrich@pionyr.cz, 777 793 691

e-moska.pionyr.cz
Je pionýrským e-shopem. Je zde 
nutné přihlášení, používají se údaje 
ze servisu. V nabídce jsou pionýrské 
propagační materiály. Po objednání 
dostane uživatel mailem fakturu, 
po jejím zaplacení jsou objednané 
předměty odeslány poštou. Možná 
je i platba v hotovosti a osobní 
odběr na Ústředí Pionýra nebo jiném 
domluveném místě.

risp.pionyr.cz
Slouží k registraci 
členů a všech 
organizačních 
jednotek Pionýra. 
I zde je samozřejmě 
nutné přihlášení. 
Jednotlivé uživatele 
aktivují vedoucí 
jejich jednotek. 
Uživatelským 
jménem je e-mail, 
každý uživatel 
obdrží heslo, které 
si může změnit. 
Rozsah informací, 
ke kterým mají 
uživatelé přístup 
a jakým způsobem 
s nimi mohou 
zacházet (pouze číst 
nebo i editovat), 
závisí na funkci, 
kterou uživatel 
v Pionýru zastává. 

servis.pionyr.cz
Zde jsou obsaženy vnitřní informace 
spolku, proto je nutné přihlášení. 
Přihlašovacími údaji jsou uživatelské 
jméno + heslo, která si každý uživatel 
volí. V systému jsou uloženy dokumenty 
a kalendář akcí. Jednotliví uživatelé 
mohou mít přidělena různá práva 
přístupu k jednotlivým částem systému. 
Rovněž informace, které se zobrazují 
na úvodní stránce, závisí na tom, jaká 
práva má uživatel nastavena.
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Akce pro veřejnost – poběžíme 25 km, pojedeme na kole 25 km, poplaveme 25km a budeme mít 
25 hodin otevřenou klubovnu s aktivitami.

25.
výročí



22
Příští rok bude obnovenému Pionýru 25 let – 
POJĎME TO OSLAVIT!
V příštím roce uběhne pětadvacet let od obnovení naší samostatné činnosti (1990) a takové jubileum se hodí náležitě oslavit.
Historie Pionýra se ale píše mnohem déle a  lidé často na dobu strávenou na schůzkách a táborech vzpomínají v dobrém a s trochou 
nostalgie a sentimentality. Za celou tu dlouhou dobu pionýrskými oddíly a skupinami prošly desetitisíce dětí a mladých lidí, kteří v nich 
prožili výpravy, dobrodružství, tábory, naučili se žít „běžný“ život či ocenit kamarádství. Tito lidé mají na Pionýr příjemné vzpomínky, 
někteří z nich si dobu strávenou v Pionýru nesou životem jako milou zkušenost, někteří tu dokonce našli přátele na celý život a někteří 
zakotvili jako vedoucí a instruktoři předávající poselství Pionýra dalším stovkám dětí. 
Pojďme tedy to čtvrtstoletí naší činnosti obnoveného Pionýra pořádně oslavit. Pro výroční rok 2015 máme v plánu hned několik společných 
aktivit a budeme rádi, pokud se připojíte. 

25 hodin v klubovně. I tak se dá oslavit čtvrtstoletí. 
Dostala se k nám informace, že tímto zajímavým způsobem bude naše narozeniny slavit Pionýrská skupina Tuláci z Klatov. Využili jsme 
akce Kamínka v Kladně a odlovili jsme tam skupinku tuláků, kterou jsme vyzpovídali, odpovídaly hlavně Vlaďka Brandová a Renata Holá.

Dostala se k nám zpráva, že máte v plánu 
naše 25. narozeniny oslavit takovým 
pětadvacetihodinovým maratonem ve vaší 
klubovně. Jak jste na tento nápad přišli?
Když jsme jednou jeli s Renčou z Prahy 
přes Dobřany, tak říkala, že v Dobřanech je 
hospoda, o který její spolužák často říkával: 
Máme otevřeno nonstop kromě noci. 
A v tom okamžiku nás to napadlo, že takový 
heslo jako ´jedeme v tom nonstop´ by se 
hodilo na oslavu 25. výročí, a tak se zrodila 
akce 25 hodin. Takže za to vlastně může 
nádražní bufet v Dobřanech (smích).

A můžete nám alespoň lehce nastínit plá-
novaný program na těch 25 hodin?
Chtěli bychom se věnovat běžnému 
programu, který děláme, jako deskovky, 
sportovní hry, večer zpívání…

A v noci?
Na večer plánujeme udělat takový sraz 
po 25 letech. Večerní a noční program 

bude pro kamarády, přátele a hlavně bývalé 
členy – pamětníky a lidi, kteří s námi kdysi 
jezdili na tábory. Budeme si s nimi povídat 
do noci, pouštět stará videa z táborů apod. 
Když jsme to např. dělali jen tak na něja-
kých schůzkách, tak to byla prima zábava, 
lidi už se po těch letech nepoznávali, a tak 
to bylo samé „Kdo to je?“ No, a v noci 
plánujeme noční romantickou procházku 
po Klatovech po krásně nasvícených 
místech.

Uvažovali jste o možnosti pořádat akci 
jako otevřenou?
Otevřená bude po celý den pro všechny 
děti a rodiče. Ale večer si určitě necháme 
pro sebe, pro ty naše zážitky, protože to 
je nepřenositelný. Když tam někdo přijde 
a bude koukat, jak my se tam smějeme 
nad nějakou historkou, nebo starou fot-
kou, tak pro něj to prostě nemá kouzlo, 
ale pro nás to ten půvab má.

Jak reagovali na námět na takový pěta-
dvacetihodinový program vedoucí oddílů?
No, nejdříve se na to moc netvářili. Možná 
pro každého to nebude jet 25 hodin v kuse, 
takže budeme uvažovat o nějakém střídání. 
Ještě nemáme detaily, jak to budeme dělat 
dopodrobna. Ale důležité je, že zatím se 
všichni přidali a přislíbili, že do toho s námi 
prostě půjdou.

Potýkáte se při přípravách s nějakým 
problémem?
Snad jen, že máme obavy, aby už byla 
hotová naše klubovna. V současnosti ji opra-
vujeme, tak doufáme, že v tom okamžiku 
bude už připravená, že to bude už v tom 
našem novým, na co se těšíme. Finanční 
podporu na opravu jsme dostali od Pionýra 
přes Ministerstvo školství, což vnímáme jako 
ten nejlepší dárek k 25. narozeninám, který 
jsme vlastně mohli dostat.“

Ptala se Eva Holíková

25 hodin programu v klubovně – v noci dospělí, pamětníci, fotky z táborů, klábosení. 25.
výročí
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25. výročí
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Co dalšího se chystá?
Kniha Pionýra
V souvislosti s blížícím se 25. výročím jsme 
se rozhodli oslovit některé z těch, kteří 
naším spolkem v průběhu uplynulých let 
prošli – ať už jako děti nebo jako vedoucí. 
Byli bychom rádi, kdybyste i vy zavzpomínali 
a popřemýšleli, co vám dal život v oddíle, 
a tím i Pionýr. Naším cílem je sestavit uni-
kátní Pionýrskou knihu složenou z různých 
ohlédnutí, milých vzpomínek, zážitků…
Pomozte nám vytvořit pamětní Knihu 
Pionýra – jedinou na světě a jedinou svého 
druhu. 

Kdo může do knihy přispět?
Do knihy bude moci přispět každý, kdo je 
pionýr nebo s Pionýrem sympatizuje. Už teď 
můžete společně s dětmi z vašich oddílů 
začít přemýšlet, čím přispějete do Knihy 
Pionýra.

Kde knihu uvidíte?
Tuto unikátní knihu si budete moci prohléd-
nout na republikovém setkání pionýrských 
oddílů – RESETu. 

25 patronů Pionýra
Pojďme – například mezi přispěvateli 
do knihy – společně hledat 25 slav-
ných osobností. Tito patroni by měli mít 
k Pionýru kladný vztah, být jeho tvářemi. 
Máte-li ve svém okolí někoho významného, 
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. Nemusí to být nutně hvězda repub-
likového formátu, ale klidně i starosta vaší 
obce, úspěšný podnikatel či primář místní 
nemocnice.

Jak na to?
Pro všechny, kteří takového člověka znají, 
jsme připravili vzorový dopis, v němž 
dotyčnému vysvětlujeme, proč ho oslovu-
jeme. Dopis v několika variantách si může 
každý stáhnout na servisu Pionýra včetně 
podrobného návodu. Vyberte dopis, který 
odpovídá vaší situaci, a doplňte jej jménem 
či příjmením. Můžete samozřejmě dopl-
nit o osobní informace – například pokud 
víte, v které pionýrské skupině dotyčný 

působil apod. Na konec dopisu připojte své 
jméno a funkci v Pionýru (např. František 
Vomáčka, vedoucí PS Kuchyně Podolí) 
a podpis.

Nechce se vám do toho?
Pokud nechcete samostatně odeslat žádost, 
postačí, když nám na danou osobu zašlete 
kontakt, a my její oslovení vyřídíme. 

Kam zaslat?
Obracejte se na kontakty uvedené na konci 
tohoto článku, do předmětu e-mailu, nebo 
v případě klasické pošty napište na obálku 
„25 patronů“. 

Dokdy?
Kontakty či odpovědi pionýrských osob-
ností – patronů bychom potřebovali mít 
na ústředí co nejdříve, ideálně do konce 
října 2014.
S odpověďmi případných patronů se totiž 
bude dále pracovat. Kromě patronátu je 
žádáme i o příspěvek do Knihy Pionýra.

DOBOVÉ DOKUMENTY – ZAPÁTREJME V NAŠÍ HISTORII
Co konkrétně hledáme?
• Silné příběhy nejen z období posledních 

25 let, ale i za celou dobu pionýrské 
historie.

• Kontakty na konkrétní lidi.
• Dobové materiály: plakáty, letáčky, 

pozvánky.
• Staré fotografi e.
• Případně i audio, video dokumenty 

a podobně.

Z jakého období?
Pátráme zejména po materiálech z období 
1989 až jaro 1990, ale i za celou dobu 
pionýrské historie.

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

Kam zaslat?
Obracejte se na kontakty uvedené na konci 
tohoto článku, do předmětu e-mailu, nebo 
v případě klasické pošty napište na obálku 
„Kniha“.

RESET (Praha, 12. – 14. června 
2015)
Byli jste už někdy na RESETu - republikovém 
setkání pionýrských oddílů? Pokud ano, tak 
jistě víte, že se jedná o povedenou 

akci, kde se setkají pionýři ze všech koutů 
české republiky a nudit se rozhodně nebu-
dou. Co se chystá na RESET v roce 2015, za-
tím prozradit nemůžeme, ale určitě je na co 
se těšit. Již dnes na programu pilně pracuje 
tým RESETu v čele s Ivankou Mochurovou 
z PS Jitřenka Kdyně, která se podílela 
na organizaci minulého ročníku ve Kdyni 
v červnu 2013, kterého se účastnilo více jak 
sedm set návštěvníků. Věříme, že toto, ač 
krásné, číslo bude překonáno a tentokrát 
se sejdeme v ještě vyšším počtu, nejlépe 
převyšujícím tisícovku! 

Pionýrská pětadvacítka (celá ČR, 
17. 4. – 17. 5. 2015)
Nejprve se mělo jednat o pionýrský pochod, 
ale jelikož se rodily nové a nové nápady, 
nehodláme klást fantazii odpor. Představte 
si pod pojmem „pětadvacítka“, co vás jen 
napadne, a oslavte výročí obnovení Pionýra 
pohybem. Stěžejní akcí zůstává pochod, 
zorganizujme každý se svým oddílem, 
pionýrskou skupinou, centrem nebo rovnou 
jako celá KOP turistický pochod pro sebe 
a pro veřejnost. Nemusí každý ujít plných 25 
kilometrů, vždyť můžeme mít několik různě 
dlouhých tras, které budou formou štafety 
dohromady dávat 25 km.

A jak jinak můžeme pojmout 
pětadvacítku?
Můžeme např. udělat 2,5  km dlouhou trasu 
oživenou nějakými úkoly (např. pro rodiče 

s nejmladšími dětmi). Ale můžeme taky 
25 km ujet na bruslích, na kolech, dá se 
i uplavat 25 m, běžet přes 25 překážek, nebo 
třeba strávit nonstop 25 hodin v klubovně, 
s čímž přišla PS Tuláci Klatovy, která se 
o svůj pěkný nápad s námi podělila v rozho-
voru na předchozí stránce. Pokud nás chcete 
také seznámit s vaším nápadem, jak slavit, 
obracejte se na kontakty uvedené na konci 
tohoto článku, do předmětu e-mailu, nebo 
v případě klasické pošty na obálku napište 
„Pětadvacítka“.  

Víte o nějaké osobnosti, která by mohla 
být jedním z 25 patronů? Máte nějaký 
materiál do pamětní Knihy Pionýra? Máte 
další nápad, jak pojmout Pionýrskou 
pětadvacítku? Nebo vás napadá úplně jiný 
další způsob, jak bychom mohli to naše 
čtvrtstoletí společně oslavit? Či nám jen 
potřebujete položit nějaký dotaz, nebo 

vzkázat nějakou připomínku? 

NAPIŠTE NÁM NA E-MAILOVOU 
ADRESU:
mirkatolarova@gmail.com či 
anna.novakova@pionyr.cz. 
Nebo zasílejte na adresu Ústředí Pionýra: 
Anna Nováková
PIONÝR, z. s.
Senovážné nám. 977/24
116 47 Praha 1

Otevřená klubovna, turnaje v různých 

disciplínách během 25 dnů v průběhu roku. 25.
výročí

Sportovní den. 25.
výročí

25. výročí
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Dejme hlavy dohromady!
V listopadu 2013 schválilo Výroční zasedání Pionýra uspořá-
dání Konference o činnosti Pionýra – zapojíš se i ty?

Zamyšlení nad termínem: 13. – 15. listopadu 2015
Bylo o něm rozhodnuto v říjnu 2013 – při tvorbě dlouhodobého záměru, s vědo-
mím, že v obdobných termínech se koná CVVZ. Přes tento nesoulad byl termín 
opakovaně potvrzen s tím, že při dlouhodobém plánování a obecném nedo-
statku termínů je těžké nedostat se do kolize s jinými.

Organizační rámec
jaro 2014 ustanovení obsahové komise
 možnost zapojení
II. pololetí 2014 práce obsahové komise
leden 2015  základní výstupy z obsahové komise k pro-

jednání na úrovni PS a KOP
I. pololetí 2015 jednání v rámci KOP
 a souběžně práce obsahové komise
září 2015  určení delegátů z PS
listopad 2015 Konference o činnosti Pionýra
 účast zástupce z každé pionýrské skupiny

Ohlédnutí
Tradice obsahových konferencí 
je v Pionýru hluboká. Jenom 
za posledních dvacet pět roků 
jich bylo několik, poslední 
v roce 2006. Každá přinesla 
množství podnětů, ta poslední 
třeba zcela zásadní impulsy 
k potřebě námětů pro činnost 
a k řešení komunikace 
Pionýra a s ním pobídku 
k řešení nového znaku. To 
se dnes – přes určité pro-
blémy – jeví jako zásadní 
a správný krok.
Obsahovou konferenci 
provázela stejnou měrou 
touha po změně i obavy, 
jak dopadne: Jestli 
vůbec může přinést 

nějakou iniciativu, kterou se podaří uvést 
do života.
Viděno s odstupem při procházení přijatých 
úkolů a doporučení je potřebné zdůraznit, 
že jsme dokázali mnohé…
Jednání samo, jeho příprava, kterou nelze 
pominout, i vlastní průběh – jednání sekcí 
s konkrétními závěry prokázalo, že sebeob-
sažnější debaty prostřednictvím elektronic-
kých médií nenahradí postupně se vrstvící 
nápady a jejich očišťování v ohni diskuzí, ať 
již na menších fórech (sekcích) či společném 
jednání, v rokování konkrétních lidí. Nejde 
o nevůli užívat moderní nástroje, ale ono 
přímé potkávání se je nenahraditelné.

Co se podařilo dotáhnout do konce, co funguje
Vytvářet nabídkové programy, které by 
podporovaly oddílové vedoucí při tvorbě 
nejen táborových, ale i celoročních etapo-
vých her.

 Hlavním prostředkem vzájemné výměny 
zkušeností je Soutěž etapových her. 
Nabízí ocenění autorům kvalitních 
celotáborových i celoročních her a také 
plánů činnosti sestavených z nových 
výchovných programů. Více na 
ceteh.pionyr.cz.

 Nově zpracované výchovné programy 
„Výpravy za poznáním“ podávají pomoc-
nou ruku všem tvůrcům podobných her: 
jsou nabídkou z níž mohou vycházet či 
čerpat.

Pionýr (v roce 2020) bude mít ucelený sys-
tém nabídkových výchovných programů, 
které budou pomáhat vedoucím oddílů 
a klubů. 

 Programy jsou zpracovány! Přesto 
o nich hovoříme jako o dlouhodobém 

a trvajícím úkolu, protože je nechceme 
„odložit“, ale průběžně je doplňovat.

 Podklady k programům najdeš pod hes-
lem výpravy za poznáním na 
www.pionyr.cz v části pro členy.

Zpracovat metodiku výchovného sys-
tému – „Kuchařka“ - jak pracovat s dětmi 
a mládeží až do dospělosti (26 let) a klást 
důraz na způsob postupného předávání 
zkušeností, úkolů a zodpovědnosti za čin-
nost oddílu.

 Jeden z nově zpracovaných programů 
je i Osmá planeta, která je určená pro 
15+. Lze využít vcelku i jako jednotlivé 
náměty.

Pořádat ročně 1x akci zaměřenou na vý-
měnu zkušeností (Kamínka).

 Kamínka se stala tradicí a patří k nej-
výraznějším akcím Pionýra, o letošním 
ročníku se dočteš na str. 8–10 a příští si 
snad nenecháš ujít!

Zpracovat 
návrh nového 
znaku Pionýra 
(sekce doporu-
čuje vlaštovku 
s názvem)

 Nový znak schválilo Výroční zasedání 
Pionýra v roce 2007.

Vytvoření manuálu (směrnice s ná-
zvem manuál) k používání jednotících 
prvků (v jakých podobách užívat název, 
znak, kde nosit na oblečení jednotící 
symboly…). 

 Grafi cký manuál ke znaku (a logotypu) 
Pionýra vytvořilo renomované studio 
Kafka design – najdeš ho na Servisu 
Pionýra (Ke stažení / Propagace / 
Grafi cké prvky).

 Co dál s dalšími jednotícími prvky se 
průběžně řeší – nyní i v rámci témat 
Konference o činnosti Pionýra.
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„čtyřlístek“… pionýrů, bez nichž 
by Poselství 2006 nebylo úspěšné

Aktivní účastí na celoplošných 

oslavách.
25.
výročí



Na čem se stále pracuje
Vytvořit jednotný univerzální systém 
horkých novinek pro využití jednotlivými 
krajskými organizacemi. Systém by měl 
být na bázi webového rozhraní a v případě 
potřeby použitelný i pro nižní organizační 
celky.
 

  S dokončením nového Registračního a in-
formačního systému Pionýra byl položen 
základní kámen, rozesílací rozhraní bude 
jednou z jeho nadstaveb.

Větší část obsahu Mozaiky zaměřit 
na mládež do 26 let, rozšířit obsah o tato 
témata: aktuality, náměty na činnost, 
hry (včetně her pro náctileté), rádcovský 
program. Dále zařadit informace o levných 
pobytech a podobné ubytovací informace, 
náměty dlouhodobých her, recenze zají-
mavých publikací a tematicky zaměřené 
odkazy na web.
 

  Tematická skladba Mozaiky se s každým 
ročníkem drobně proměňuje a většina 
ze zmíněných témat se v průběhu let 
na jejích stránkách objevila či aktuálně 
objevuje. Některá byla zařazena, ale 
následně opuštěna pro nedostatek zájmu 
čtenářů.

Pionýr jako organizace bude známá 
obsahem své činnosti v široké veřejnosti 
(barevná organizace). 

  Veřejnost bude znát a rozeznávat pionýr-
skou symboliku. 

  Zařadit propagaci a vnější vztahy mezi 
prioritní úkoly Ústředí Pionýra. 

  Na Ústředí Pionýra je stálý pracovník 
zaměřený na PR a propagaci – chceš 

informace, máš nápady či připomínky? 
Piš na adresu anna.novakova@pionyr.cz.

Vytvořit katalog propagačních materiálů 
Pionýra (Pionýrmánie) a zpřístupnit ho 
vedoucím – do konce roku 2006. 

  Aktuální nabídku propagačních materi-
álů, oděvů apod. najdeš na pionýrském 
internetovém jarmarku E-moška 
(emoska.pionyr.cz).

Doporučit organizačním jednotkám vy-
užívat pro předávání vyznamenání nejen 
„slavnostní“ akce, ale i akce, kterým 
budou přítomny děti.

  Pionýrská vyznamenání jsou průběžně 
připomínána a propagována v Mozaice, 

na oblastních poradách apod., bude 
tomu tak i nadále. 

Připravit společnou informační a pro-
žitkovou kampaň pro oslovení rodičů 
nejmenších dětí. Najít systém odměňování 
nově vzniklých oddílů tím, že ve sdružení 
upravíme podporu vzniku nových oddílů. 
Podpoříme také nové kluby, ale pouze 
pokud slouží jako prostředek, neměl by 
být cílem činnosti PS.

  V roce 2012 se uskutečnil projekt 
Otevřené klubovny, který sice nebyl 
zaměřen zvláště na nejmenší děti, ale sle-
doval podobný cíl. Letos jsme se k němu 
vrátili pod novým názvem PIONÝR 
OPEN.

Co jsme (zatím?) odložili
Při oslovování nejmladších dětí spolu-
pracovat současně se školami, družinami 
a rodiči; hledat vedoucí pro řízení oddí-
lové činnosti oddílů nejmladších mezi 
neaktivními vedoucími a dalšími dospě-
lými členy pionýrské skupiny. 

Zorganizovat celorepublikovou soutěž 
oddílů za následujících podmínek: 
soutěž bude hravá, formou jednoduchých 
úkolů z nejrůznějších oblastí (možnost 
zapojení oddílů různého zaměření); 

soutěž bude probíhat v časovém horizontu 
školního roku, nultý ročník by mohl začít 
již letos v září; 
jednotlivé úkoly budou vycházet jednou 
měsíčně v Mozaice (v případě, že bude 
zajištěno její dodání na oddíly) nebo jinou 
vhodnou formou. 

  Od zadání tohoto úkolu byly uspořádány 
dvě roční oddílové hry / soutěže z úrovně 
Pionýra. Dle zájmu oddílů o ně nebyla 
poptávka taková, aby byly (prozatím) 
pořádány další.

Připravit diskusi (výzkum), zda potře-
bujeme časopis určený pro děti a jak jej 
fi nancovat (příspěvky, dotace, jiné zdroje). 

  Tato diskuse proběhla opakovaně, dosud 
vždy se stejným závěrem – Pionýr nebude 
vydávat dětský časopis.

Ilustrační foto: Poselství 2006
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Turnaj složený 
z 25 her v 25 dnech. 25.

výročí

Pětadvacetihodinový 

maraton aktivit a slavení.
25.
výročí



Slovo má Darina Zdráhalová:
Je to dobrá příležitost!
Ahoj Darino!
Tvé pocity po jmenování do funkce před-
sedkyně Obsahové komise pro přípravu 
Konference o činnosti?
Nechci, aby to vyznělo namyšleně, ale 
s ohledem na fakt, že mám na starosti obsah 
činnosti, jsem to očekávala, takže mé pocity 
jsou normální.

Ta funkce…
Snad pojmenování té funkce může působit 
děsivě. Přesto věřím, že tohle image pře-
konáme a v následujících měsících i přímo 
na jednání v listopadu 2015 se budeme ba-
vit o nejpodstatnějším: Jak pracovat s dětmi 
v oddílech a skupinách.

Opravdu se nebojíš? Třeba formálnosti?
Strach, nu možná spíš přistupuji k úkolu 
s jistou pokorou. A pak – jeden z Ideálů 
Pionýra je PŘEKONÁNÍ… Podstatné je, aby 
tenhle ideál přijali za svůj všichni, kdo mají 
obavy z ofi ciálních jednání. Výsledky budou 
takové, jaké si je uděláme. I já se ráda 
ohlížím za poslední obsahovou konferencí 
z roku 2006. Stísněnost vyvolávala u někoho 
příprava, u jiného výsledky. Uplynulo několik 
roků, a když se ohlížíme zpět, tak můžeme 
být hrdí.

Jseš si svými slovy jistá?
Ano – nikdy se nepodaří všechno a my jsme 
toho dokázali ze zadaných úloh naplnit 
hodně. Hlavně jsme si vytvořili základnu, 
na níž můžeme stavět: máme soubor kvalit-
ních výchovných programů (ostatně skauti 
mají také nové stezky a s nimi jim přišel 
růst).

Občas zaznívá, že musíme v Pionýru 
všechno nově defi novat, pojmenovat…
Zaznívá, to je fakt. Ale mám pocit, že to 
tvrdí lidé, kteří se obávají té pravidelné 
činnosti a pokoušejí se vynášet falešné 

problémy. Pozor – aby to nepůsobilo konzer-
vativně. Ale neustálé redefi nování a přehod-
nocování nás odvádí od podstatného – kon-
krétní práce – a taky vytváří pseudodůvody 
toho, proč to či ono nejde – bylo to špatně, 
musí se to dělat jinak. Ne, musíme to dělat 
dobře a důsledně, nehledat důvody, proč ne, 
a přiložit ruku k dílu.

Takže?
Pojďme se bavit, o tom, JAK budeme dále 
pracovat. Co děláme, co nám kde funguje. 
A svojí troškou do mlýna tak zde může 
přispět opravdu z každé pionýrské skupiny 
někdo. Je to, jak se dnes říká: challenge, 
postaru :-) VÝZVA.

Challenge :-) říkáš!?
Já říkám: Výzva! Ale mnoho lidí dnes slyší 
spíše na challenge. To je jen pojmenování. 
Podstata zůstává stejná: chceme se navzájem 
podělit, obohatit, shodnout se. Potřebujeme 
přemýšlet a diskutovat o tom, co nás trápí, 
ne plácat a tzv. řešit nepravé či zástupné 
problémy. To je výzva pro nás všechny, je to 
příležitost – vedle Ideálů Pionýra: Paměť, 
Pomoc, Poznání, Pravda, Přátelství, Příroda 
a již zmíněného Překonání jde o další „P“-
příležitost. Jen ji probůh nepromarněme, 
nemáme-li zapadnout mezi malé spolky, 
nemůžeme ji promarnit. Je to výzva pro 
každého.

Skeptik říká – další proschůzovaný 
víkend…
Občas mám také pocit, že kdybych místo 
na nějakém jednání byla s dětmi v oddíle, 
bylo by to účelnější, ale ne u podobné akce 
– a zvláště, když se její přípravě věnuje čas 
a na jednání samotné přijedou lidé mající 
k tématu co říci. Ať nikdo netvrdí, že vše 
nám vyřeší chaty a diskuze na sociálních 
sítích. Není to pravda! Setkání lidí a jejich 
debaty s sebou přinášejí výsledky a navíc: 

pocity vkladu 
i respektu. 
Chuť podílet 
se na na-
plňování 
stanovených 
cílů. Ochotu 
nést spoluzodpovědnost za naši společnou 
budoucnost. Sílu společně náš spolek někam 
posunout. A zase zdůrazňuji, zkvalitnit, 
posunout, ne od základů měnit.

O co tedy půjde?
Nepůjde o plané teoretizování, i když 
pedagogiku a psychologii přes palubu neho-
díme. Ale není cílem fi losofovat více, než je 
zdrávo – teorie nám musí být prostředkem. 
Nepůjde proto o vizionářství (i když také 
trochu), základní programové směřování 
Pionýra je jasné a defi nované. A není třeba 
začínat zase a znova na nové zelené louce, 
proto hlavní zadání…

Bude?
Mám za to, že velmi přesně to popsal jeden 
z hlavních závěrů jednání v roce 2006, 
a tak ho budu citovat: „Není potřeba měnit 
základní cíle či zásady, neboť odpovídají 
obecně přijímaným a respektovaným 
lidským hodnotám, není proto třeba měnit 
v této souvislosti dokumenty Pionýra. 
Potěšitelné je, že výchovná praxe oddílů jim 
odpovídá. Méně potěšitelná je skutečnost, 
že se nezřídka jedná o zvykovou záležitost 
a ne vědomou, cílenou a promyšlenou práci 
vedoucích.
Za důležité proto považujeme, aby se 
v rámci vzdělávacích aktivit této problema-
tice věnovala větší pozornost, případně bylo 
více metodickým materiálů.“
A o tom budeme jednat!
Takže – výzva: přijďte naslinit prst, postavit 
se proti větru a společně říct – TUDY.

Ptal se Martin

Výzva!
Ke všem, kdo mají dobré i špatné zkušenosti. Kdo pravidelně 
pracují s dětmi. I pro mudrlanty – pro všechny, kdo se chtějí 
zapojit a přispět.
Nejde o formální krok a apel na předepsanou povinnost. 
Jakkoli má mít „Konference o činnosti Pionýra“ punc i plně 
ofi ciálního jednání, jde především o co nejširší rozpravu 
vedoucích oddílů a všech jejich spolupracovníků o tom, co je 
trápí a co se jim daří.
Přispěj i ty svojí troškou do mlýna, pomoc svojí zkušeností, 
názorem. Co nás trápí a jak si s tím můžeme pomoci? Pojďme 
si povídat o tom, jak můžeme z nevýhody udělat výhodu! 
Na pořad mohou přijít témata bytostně konkrétní: Máš 
zkušenosti s hodně živým, impulsivním dítětem na táboře či 
v oddíle?! Ale i obecná: Co dělat s historickými klišé, co nás 
provázejí? Má vůbec smysl se tím trýznit?

O čem bude řeč?
Výraznější pocit sounáležitosti.
Založení nového oddílu.
Pionýrské skupiny a další organizační stupně jsou potřebným zázemím 
(rozvíjí se až třeba do podoby komunitních center – abychom opravdu 
ulevili vedoucím oddílů od administrativy).
Potřebujeme získávat co nejvíce členů už v nejmladším věku. A nesmíme 
ztrácet příliš členů v rozhodném období vývoje dítěte (12–15 roků).
Pracujme s kategorií 15+ místo klábosení o potřebě práce s ní a její 
náročnosti.

Příprava na práci neboli vzdělávání je personalistika. Jak na ní?
Mladí lidé odcházející na střední a vysoké školy jsou obohacením Pionýra 
na jiném místě v republice o kvalitního instruktora či vedoucího, není třeba 
skepse.
Zpevněme mosty mezi sebou a rodiči, představujme se jako skutečně 
důstojný partner při výchově dětí rodičům a širší ba i odborné veřejnosti.
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Pionýrská propagace v číslech a grafech III.
Dnes vám přinášíme poslední část miniseriálu o číslech a údajích zjištěných z dotazníkového šetření k PR a propagaci Pionýra z konce 
loňského roku. V předchozích číslech Mozaiky jste se mohli seznámit s vašimi názory na propagační předměty, používání loga a znalost 
grafi ckého manuálu, aktivity pro získávání nových členů, aktuální stav propagace Pionýra.

I když s propagací téma republikových 
akcí na první pohled nesouvisí, jde pouze 
o klamné zdání. Vždyť kde jinde předsta-
vit veřejnosti naši činnost nebo dát vědět 
o tom, že Pionýr ještě existuje, než na ote-
vřené akci. Tak vzhůru do toho…
Z odpovědí na otázku „Jezdíte na republi-
kové akce a zapojujete se do pionýrských 
projektů?“ vyplynulo, že nejčastěji se 
zúčastňujete akce Ledová Praha. Druhou 

a třetí příčku obsadily RESET a vzdělávací 
akce Kamínka. Nejsou to sice akce otevřené 
veřejnosti, ale na mínění veřejnosti mohou 
mít svůj dopad. V případě republikového 
setkání pionýrských oddílů je to prezentace 
velikosti spolku – počtem účastníků na se-
tkání – a jeho schopnosti soužití – chování 
pionýrů v místě setkání. Naším cílem je 
zkrátka vytvořit Pionýru dobrou vizitku: 
Pionýr = spolehlivý partner. To samé platí 
i o Kamínkách. Letos jsme navíc o této ne-
formální vzdělávací akci dali veřejnosti vědět 
i reportáží ve Zprávičkách na ČT Déčko. Ti, 

kdo ji viděli, už vědí, jak se také připravu-
jeme na práci s dětmi a mládeží. 
Když už byla otevřena otázka republikových 
akcí, zajímaly nás i faktory, které jsou pro vás 
důležité při rozhodování o účasti či neúčasti. 
V tomto případě jste mohli jednotlivým 
atributům přiřadit číselnou hodnotu 0 – 3, 
přičemž 3 byla největší důležitost.
Z odpovědí je zřejmé, že největší důležitost 
přikládáte fi nanční náročnosti těchto akcí. 

Je to logické, a proto je většina 
z nich dotovaná, a na účastníky 
tak nedopadá plná cena. Druhým 
nejdůležitějším faktorem je zamě-
ření akcí, což se nejvíce projevuje 
u uměleckých soutěží Pionýrského 
Sedmikvítku, uzlařské soutěže 
O Putovní pohár Zlaté růže a spor-
tovních turnajů.
Ještě se na chvilku u republiko-
vých akcí zastavme. Jedna z otázek 
byla cílená na rok 2015 a RESET 
(republikové setkání pionýrských 
oddílů). Ptali jsme se vás, v sou-
vislosti s blížícím se 25. výročím 
obnovení samostatné činnosti 

Pionýra, které období pro celorepublikové 
setkání by vám nejvíce vyhovovalo. V druhé 
části otázky jsme vás požádali o odhad, 
kolik členů (dětí + vedoucích) by z vaší PS 
v daném období přijelo.
Na základě výsledků tohoto šetření byl 
vybrán termín na jaře, který podpořilo více 
než 70 % respondentů. Těm, kteří si ještě 
nezaznamenali tento termín, připomí-
náme, že RESET 2015 se uskuteční 12. – 14. 
června 2015. Poznamenejte si tento termín 
do svých diářů, ať se nás tentokrát sejde co 
nejvíce. Podle vašich odhadů účasti se může 

sejít na jednom místě třeba i 1400 pionýrů 
a pionýrek z celé naší republiky. A to už je 
slušná porce, nemyslíte?
Ještě jednu úlohu – i když tak trochu po-
stranní – měla tato otázka. Chtěli jsme vám 
na jednom místě přinést výčet akcí a pro-
jektů, kterých se můžete na celorepublikové 
úrovni zúčastnit. Proto jsme zde uvedli i pro-
jekty typu Opravdu dobrý tábor, Pionýrský 
geocaching, propagační soutěž Sami o sobě, 

a aby byl výčet úplný, tak 
i soutěž etapových her. Jak se 
do těchto projektů zapojujete, 
můžete zjistit z dalšího grafu. 
Zde se projevilo to, co bohužel 
funguje napříč celým spolkem: 
Pokud nemusím dělat nic moc 
navíc, jsem ochoten se zapojit. 
Ale v případě, že musím nějaké 
aktivitě věnovat více času – 
příkladem jsou obě soutěže 
– už se ve většině případů 

respondenti nezapojují. To také dokládají 
i uvedené důvody neúčasti – nedostatek času, 
neznalost projektu a lenost. A jsme opět 
u toho – propagace Pionýra musí vycházet 
zejména z činnosti těch nejspodnějších jeho 
článků. Poraďte nám, jak přimět vylézt z ulity 
i ty skupiny, které se do republikových akcí 
nezapojují.
V poslední otázce dotazníku jsme se vás 
ptali, jak vy sami propagujete svoji pio-
nýrskou skupinu a oddíl. Na pomyslné 
první příčce se umístila propagace „ústní“ 
a chválení u známých. Hned v těsném 
závěsu jsou internetové stránky a letáky 
na akce a tábory. Zkuste tedy své webovky či 
letáky přihlásit do soutěže Sami o sobě! Více 
na webu samiosobe.pionyr.cz.
Tady tedy končí naše minisérie článků o do-
taznících. Neznamená to však, že končíme 
i my – stále se snažíme hledat nápady a ná-
měty, jak zvýšit povědomí o Pionýru a také 
zvýšit zapojení skupin do dění v našem 
spolku. Napadá vás nějaké vylepšení, tip či 
připomínka? Napište nám na 
anna.novakova@pionyr.cz nebo 
mirkatolarova@gmail.com – předem 
děkujeme!

Za sekci PR a propagace 
Anna Nováková a Mirka Tolarová

Ledová Praha Rep. setkání 
pionýrských oddílů 
(RESET)
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Mláďátka v praxi
Na Kamínkách jsem potkala Martinu Grycovou z PS Mír Domažlice, a protože vím, že při práci s oddílem využívá nabídkový program 
z cyklu Výpravy za poznáním, tak slovo dalo slovo a vznikl tento rozhovor.

Jaký využíváš výchovný program? 
V oddíle máme všechny děti předškolního 
věku, a proto jsem se rozhodla pro vy-
zkoušení výchovného programu Mláďátka 
a Zvířátka. Tento rok máme celoroční čin-
nost naplánovanou podle metodických listů 
Mláďátek. 

Jak ses dostala k práci s výchovnými 
programy? 
S výchovným programem Mláďátka 
a Zvířátka jsem se blíže seznámila na klíčící 
dílně na Kamínkách v Mladé Boleslavi. Ale 
projekt Klíčení mi nebyl úplně neznámý, 
protože naše PS se do něj zapojila v ově-
řování Osmé planety a jedna z našich vedou-
cích Dáša Čechová patří k tvůrcům metodiky 
Tajemství staré truhly. 

Jak se ti s výchovným programem pracuje? 
Pracuje se mi s ním dobře. Metodické listy 
jsou srozumitelně napsané a úvodní legendy 
děti přímo hltají. Bohužel nám nezbývá čas 
na práci s pracovními listy, které jsou moc 
pěkné. Děti si je s oblibou dodělávají doma. 
Taková přípravka do školy na domácí úkoly. 
Tento rok máme schůzky pouze hodinové, 
ale od září budou o půl hodiny delší a určitě 
nám potom zbude čas i na zápisníčky.

Uvažuješ o práci s návaznými programy? 
Určitě bychom chtěli navázat na program 
Zvířátka. Jestli potom vyzkoušíme i další 
programy jako je Putování se psem nebo 
Tajemství staré truhly, zatím netuším. Možná 
s námi zvířátka porostou a z ostatních 
výchovných programů budeme využívat jen 
některé hry a činnosti.
 
Co se ti při práci s programem osvědčilo? 
Na nástěnce máme obrázek pařezu a na něm 
vždy sedí Mláďátko – popř. více mláďá-
tek – které nás provází schůzkou. Podle 
toho děti poznají už při příchodu, co je 
bude na schůzce čekat za činnost, jestli se 
budeme víc věnovat poznávání nových věcí 
nebo například sportu. Přibližně jednou za 6 

týdnů máme i víkendovou schůzku, která 
je většinou vlastním rozšířením některého 
z metodických listů Mláďátek. Například 
na začátku října jsme podnikli dobrodružnou 
výpravu do přírody s medvídětem Honzíkem 
(tak děti pojmenovali naše medvídě). 
Povídali jsme si o zvířátkách, která jsme 
cestou potkali, překonávali lanové překážky 
a zahráli si i několik zajímavých her s psy-
chomotorickým padákem. Ke konci výpravy 
nás Honzík navedl na schovaný poklad. 
V něm děti kromě sladkostí a propagač-
ních předmětů Pionýra našly i zápisníčky 
Mláďátek, které jim udělaly největší radost.
 
Můžeš nám uvést nějaký příklad vlastního 
rozšíření metodického listu?
Můžu. Například na druhé schůzce jsme 
již začali pracovat s metodickým listem C1 
– Sovík a Pionýr – Seznámení s vedoucími, 
instruktory, dětmi, klubovnou, pravidly 
a Pionýrem. A protože děti neumí ještě číst, 

udělala jsem obrázková pravidla, která jsme 
si dali na nástěnku: 
Pusinkové pravidlo – pusinku máme 
na hezká slova; umíme pozdravit, říct prosím 
i poděkovat.
Košťátkové pravidlo – vše si po sobě vždy 
uklízíme tam, kam to patří; odstřižky patří 
do koše.
Nožičkové pravidlo – nožičky do ničeho 
nekopou, hlavně né do kamarádů; nenechá-
váme je bezdůvodně dupat; mimo koberec 
nosí bačkůrky; po klubovně se pohybují 
pomalu.
Kapičkové pravidlo – šetříme vodou; nestří-
káme vodou.
Srdíčkové pravidlo – máme se rádi; chováme 
se k sobě hezky, protože jsme kamarádi.
Kytičkové pravidlo – o přírodu pečujeme, 
zbytečně jí neničíme, ke zvířátkům se cho-
váme hezky.

Ptala se Anna Nováková
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Vydejte se také na Výpravy za poznáním
V každém díle Mozaiky vám přinášíme ochutnávku z nových výchovných programů. Dnes připojujeme i  výzvu – Vydejte se s námi 
na Výpravy za poznáním. 

Výpravy za poznáním tu jsou i pro tvůj 
oddíl. Spousta informací je na dosah ruky, 
stačí si vybrat.
Začít můžeš na www.pionyr.cz v sekci Pro 
členy / Výpravy za poznáním. Zde najdeš 
potřebné informace o nových programech, 

příklady dobré praxe. Vše ke stažení a pří-
mému využití.
Nestačí ti pár stažených souborů? Chceš 
kompletní „balík aktivit na klíč“? A co ta-
kový balík obsahuje?

Základní metodický souhrn obsahující:
• nabídkovou legendu;
• praktické rady z praxe: co budeš po-

třebovat (souhrn MTZ), k čemu je to 
dobré (shrnutí rozvíjených kompetencí), 
o Pionýru, praktické psychologické 
okénko;

• soupravu metodických listů;
• doporučenou literaturu.

Na „Výpravy“ se můžete vydat hned 
v několika úrovních.

Trochu to zkouknem
Stáhněte si materiál z webových strá-
nek a vyzkoušejte práci s jednotlivými 
programy. V tomto případě budeme 
rádi, pokud nám zpětnou vazbu sami 
poskytnete.

Přicházíme tomu na chuť
Obdržíte metodiku pro vedoucí v knižní 
podobě pro vybraný výchovný program. 
Domluvíme se na základní zpětné vazbě – 
shrnutí dojmů, zkušeností a pocitů z práce 
s náměty 1 x ročně.

Začínáme v tom lítat
Vybavení oddílu kompletem: metodika + 
pracovní materiál dle počtu dětí (např. sa-
molepky, plakát, pracovní listy). Domluvíme 
se na zpětné vazbě – 1 x za tři měsíce zpráva 
o „fungování“ a 2 x návrh nového metodic-
kého listu. 

Jedem v tom naplno
Vybavení oddílu výše uvedeným kompletem 
+ doplňkové vybavení pro činnost s dětmi. 
Domluvíme se na zpětné vazbě – 1 x za tři 
měsíce zpráva o „fungování“ a 2 x návrh 
nového metodického listu a 1 x příklad 
dobré praxe.
Pro bližší informace kontaktujte 
Annu Novákovou na tel.: 777 793 702 
nebo na e-mail: anna.novakova@pionyr.cz.

Chování k lidem 
Mláďátka a Zvířátka – Sova – 
(ML Zvířátka C7)
Komunikace s lidmi může být pro děti zajímavá, ne vždy však musí být pro 
děti zcela bezpečná.

Legenda: Sova Mudrulka jednoho dne 
vyprávěla svým zvířecím kamarádům, jak 
ji kdysi z lesa vylákal člověk na dobrotu 
z masa a chtěl ji pak zavřít do klece. Naštěstí 
se Mudrulce podařilo lest včas prohlédnout 
a ulétnout zpět do svého příbytku. Od té 
doby si dává velký pozor na to, s kým se 
baví… A co vy, děti? Víte, jak komunikovat 
s cizími lidmi?

K realizaci samotné aktivity 
budete potřebovat: pastelky, 
paruku, čepici. K tomuto 
metodickému listu je pracovní 
list C7A.

Jak na to:

Pendl
Celý oddíl sedí v kruhu (včetně vedoucího) 
co nejtěsněji vedle sebe. Vybereme dob-
rovolníka, který se postaví doprostřed. Ten 
zpevní trup (jako prkno). Ostatní nataže-
nýma nohama upevní jeho chodidla k zemi. 
Dobrovolník uprostřed se pak začne klátit 
na různé strany, úkolem sedících je zachytit 
jej rukama a jemně odrazit zpět. Takto se 
může kymácet asi minutu. Pak dobrovolníka 
vystřídáme.
Navážeme povídáním (dbáme na to, aby 
hovořila vždy jen jedna osoba):
• Kdo se cítil bezpečně?

• Dokáže si někdo představit, že 
bychom totéž prováděli s cizím dospělým 
člověkem?

• Na co jsme dbali při této hře – jaká byla 
pravidla hry? (Jemné odstrkování, opatr-
nost, nechtěli jsme nikomu ublížit.) 

Cizí člověk
Jeden z instruktorů (nebo dětí) bude 
představovat cizího člověka (může se jednat 
i o pozvaného hosta některého z vedou-
cích) – dáme mu na hlavu paruku a čepici. 
Jeho úkolem bude říkat věty z pracovního 
listu. Úkolem dětí bude správně na ně 
reagovat.

(pokračování na str. 24)
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Výpravy za poznáním nikdy nekončí
Česká rada Pionýra ustavila na svém dílčím jednání 5. 4. 2014 Sekci rozvoje výchovných programů. Ještě týž den jednání sekce proběhlo. 
Vedoucí této sekce se stala Darina Zdráhalová – místopředsedkyně Pionýra – která se pohybuje ve Výkonném výboru ČRP na poli obsahu 
činnosti. Jednou ze členek sekce je i Petra „Žížala“ Drobníková z PS Tužíňáci z Liberecké KOP a té jsme položili pár otázek.

Co tě přimělo k tomu stát se členkou 
sekce RVP?
Protože mi přijde super nápad podat ve-
doucím pomocnou ruku při práci s dětmi, 
aby měli kam sáhnout, když neví, nebo 
hledají inspiraci, protože každý z nich chce, 
aby čas, který stráví s dětmi na schůzkách 
a výletech, byl i pro děti co nejpřínosnější. 
Takové berličky už sice existují, ale ne 
všichni o nich vědí a ne všechny jsou aktu-
ální. A protože Klíčení podalo pomocnou 
ruku mně, tak já chci pomoct podat tuto 
ruku dál.

Myslíš, že jsou výchovné programy, jak je 
představilo například Klíčení, potřeba?
Určitě. Nedělám si iluze, že každý vedoucí je 
renesanční člověk, který umí a zná všechno, 
a nemyslím, že každý, kdo dodělá kurz 
vedoucího, už nepotřebuje žádnou pomoc. 
Tyhle programy podávají pomocnou ruku 
začínajícím, aby viděli, co se všechno dá 
dělat a jak na to. A i protřelý vedoucí má 
občas pocit, že neví a berlička se hodí. 
Navíc pomohou proniknout jak do oblastí, 

ve kterých si vedoucí není jistý, tak i do vě-
kových skupin.

Které oblasti rozvoje výchovných pro-
gramů by ses chtěla věnovat?
Ráda bych pomohla dostat tyto programy 
i do praxe, nejen do pěkně srovnaných 
šanonů, a určitě bych chtěla pomoci i s no-
vými metodickými listy.

Jaké máš plány na nejbližší období?
Na skupině dále spolupracujeme 
na programu „Putování se psem“, 
takže tam budu pokračovat. Na jed-
nání jsme si stanovili několik úkolů 
spojených s již hotovými metodic-
kými a pracovními listy i věcmi no-
vými, které na mě ještě čekají. A co 
se týče mimosekčních plánů, tak asi 
jako každý v tomto období, tábor, 
tábor, tábor.

Měli jste první jednání sekce, jaký 
z něho máš pocit?
Dobrý. Celé jednání proběhlo v pří-
jemné a plodné atmosféře, takže jsem 

odjížděla s chutí do další práce, a tak to má 
podle mě být.

Ptala se Anna Nováková

Máte-li i vy pocit, že můžete přispět k roz-
voji výchovných programů nebo se chcete 
zapojit do činnosti sekce, kontaktujte 
Darinu Zdráhalovou na 
zdrahalova.darina@seznam.cz.

(dokončení ze str. 23)

Opět navážeme krátkým povídáním:
• Jakým způsobem byste hovořili s cizím 

člověkem?
• Jaká nebezpečí plynou od cizích lidí, co 

nemáme dělat?

Po skončení aktivity nezapomeneme 
instruktora této role zbavit – viditelně mu 
sejmeme paruku či čepici.

Pracovní list – Chování k lidem
Úkolem dětí je zaznamenat informace 
z předchozí aktivity a ujasnit si postoje. 
Můžeme také zvolit barvy a vyzvat děti 
k vybarvení bublin s větami – kupříkladu 
červeně mohou vybarvit věty, které v sobě 

skrývají nebezpečí. Podobně můžeme zvolit 
modrou barvu pro věty vhodné pro povídání 
s kamarádem. 

Nejnáročnější bude pro děti formulace 
odpovědí – a tak stačí, když dopíší ano, ne – 
jako reakci na to, co řeknou.

Úkoly:
1. Do rámečku namaluj kamaráda a vybarvi 

modře bubliny, které k němu patří.
2. Napiš, jak odpovíš cizímu člověku. 

Vybarvi červeně ty bubliny, které si mys-
líš, že k cizímu člověku patří.

3. Umíš používat kouzelná slovíčka? 
Pospojuj.

Připomeňme užitečné pravidlo chování 
k cizím i známým lidem. Chovejme s k nim 
tak, jak bychom chtěli, aby se chovali oni 
k nám. I k cizím lidem bychom se 
měli chovat vlídně, i když ostražitě. 
Jistou ostražitost bychom si měli 
zachovat i ke zcela známým lidem. 
Každý má mít právo odmítnout 
kontakt (slovní či tělesný), který 
mu není příjemný.

Nebezpečí v pohádce
Tuto aktivitu můžeme rozšířit 
přečtením krátké pohádky. Třeba 
O Smolíčkovi, nebo O neposed-
ných kůzlátkách. Ve vhodném 

okamžiku můžeme čtení přerušit a požá-
dat děti, aby samy navrhly správné řešení 
situace.

Sardele
Jde o variantu kontaktní hry. Ve skutečnosti 
se jedná o schovávanou. Jeden hráč se 
chová – ale na takové místo, které je dosta-
tečně prostorné. Jakmile jej někdo najde, 
schová se k němu. Hra končí v okamžiku, 
kdy schovaného najdou všichni nebo ales-
poň většina. Hru je možné hrát jak v roz-
sáhlé místnosti, tak i venku.

Foto PS Boskovice

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

MOZAIKA PIONÝRA    2014 / 9

24

dobrodružství na míru

Společenský večer pro 

dobrovolníky i pro děti. 25.
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Oznámení
úrazu

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČ 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

Vyplněný formulář včetně příloh zašlete na adresu:
Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
Centrum zákaznické podpory
Brněnská 634, 664 42  Modřice

A. POJISTITEL

B. POJIŠTĚNÝ

D. ZPŮSOB
VÝPLATY 
PLNĚNÍ

1) U cizinců se zapíše datum narození 
ve tvaru RRMMDD/9999.
2) Není-li vyplněno, platí stát ČR.
3) Platnou variantu označte křížkem  
(platí i v ostatních kolonkách  
s možností více variant).

Nestačí-li pro požadované údaje místo 
v předtištěných kolonkách, uveďte je 
na samostatném listu, který přiložte  
k tomuto formuláři.

Adresa trvalého 
pobytu/bydliště

Pojistné plnění poukažte na (uveďte pouze jednu z možností)

Rodné číslo1) Příjmení Jméno

Jste

Došlo k úrazu při výkonu povolání?

Byla postižena již před úrazem?

Datum prvního ošetření

Název (kód) Vaší zdravotní pojišťovny

Titul

Ulice (místo), číslo popisné/orientační PSČ

Obec – dodací pošta Jiný stát než ČR, jaký, ZIP kód2,3)

E-mail

Povolání - oblast podnikání k datu úrazu

Mobilní telefon

Jméno a příjmení/Název

Ulice, číslo popisné/orientační, PSČ, obec

Specifický symbolKód banky

Telefon

Adresu trvalého pobytu/bydliště uvedenou v části B.

Pojistnou 
smlouvu č.

Jinou 
adresu

Číslo 
účtu

Ke každému úrazu vyplňte pouze jeden tento formulář, ve kterém uveďte čísla všech smluv, jimiž jste u pojistitele pojištěn(a) pro případ úrazu. Vyplňte části B. až E. – bez jejich úplného vyplnění včetně podpisu nelze poskytnout pojistné 
plnění – a předejte k vyplnění části F. svému ošetřujícímu lékaři z oboru medicíny, který je příslušný k podání zprávy podle charakteru úrazu – např. ortopedie, traumatologie. Uplatňujete-li právo na pojistné plnění za tělesné poškození 
způsobené úrazem, které bylo léčeno operací, nebo pokud jste byl(a) hospitalizován(a), přiložte propouštěcí zprávu z nemocnice, příp. operační protokol, máte-li je k dispozici. Náklady spojené s vyplněním zprávy lékaře pojistitel nehradí  
(podle zákona č. 48./1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, jde o výkon provedený v osobním zájmu a na žádost fyzické osoby, který není hrazen ze zdravotního pojištění). Osobní údaje vč. údajů o zdravotním 
stavu (dále jen „údaje“) jsou zpracovány jen v rozsahu a po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností z pojištění. Neposkytnutí relevantních údajů může způsobit nemožnost plnění z pojištění. Údaje mohou být poskytnuty třetí osobě pouze  
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Subjekt údajů má právo na informaci o rozsahu zpracování jeho osobních údajů podle § 12 a právo na ochranu svých práv podle § 21 citovaného zákona.

C. ÚDAJE
O POJIŠTĚNÍ
A O ÚRAZU

Číslo pojistné smlouvy

Datum, čas a místo úrazu

Podrobný popis průběhu a okolností úrazu

Poraněná část těla

Jméno a adresa Vašeho praktického lékaře

Stal se úraz při sportovní nebo tělovýchovné činnosti? Pokud ano, uveďte, zda činnost byla organizována a kým
Ano

Ano

Ano

Ano Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne Ne

Ne

Ne

Pokud ano, pro který sport?

Pokud ano, v jaké soutěži?

Jména osob, které byly zraněny

Jména a adresy řidiče a spolujezdců

Adresa orgánu, který případ vyšetřoval

Jste registrovaný sportovec?

Provozujete tento sport jako aktivní účastník organizovaných soutěží?

Stal se úraz při dopravní nehodě?

Při úrazu osob, dopravovaných motorovým vozidlem, uveďte RZ (SPZ)

Jméno a adresa vlastníka vozidla

Jména svědků úrazu (včetně adresy)

Adresa zdravotnického zařízení, které Vám
poskytlo první ošetření úrazu

Adresa zdravotnického zařízení, 
ve kterém byl Váš úraz léčen

Číslo pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy

Byl jste na místě dopravní nehody ošetřen 
zdravotnickou záchrannou službou?

pravák levák

9 7 0 5 0 1 0 0 0 7 Vopi ka Marek
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Tábory klepou na dveře
Za pár týdnů začnou letní prázdniny a s nimi i letní tábory, kterých se určitě většina čtenářů nemůže dočkat. Ale kromě toho, že jsou 
tábory plné zážitků a dobrodružství, jsou také dost náročné na organizaci, je potřeba mít spoustu věcí zařízeno, na leccos si dát pozor. To 
určitě všichni víte, přesto by se vám mohlo hodit několik aktuálních informací. 

NOVELA „TÁBOROVÉ“ VYHLÁŠKY
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví 
č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích 
na zotavovací akce pro děti byla aktualizo-
vána na znění č. 422/2013 Sb. Tato aktua-
lizace s sebou nese několik zásadních změn 
v přílohách vyhlášky. Pro táborovou praxi 
jsou podstatné hlavně úpravy příloh 3 a 4.

Co je nového?
Příloha číslo 3 – „Vzor posudku o zdravotní 
způsobilosti dítěte k účasti na zotavo-
vací akci a škole v přírodě“ je nahrazena 
zcela novým textem – vzorem. V příloze 
4 – „Minimální rozsah vybavení lékárničky 
pro zotavovací akce pro děti a pro školy 
v přírodě“ došlo k několika úpravám formu-
lací a označení (např. zobecnění z živočiš-
ného uhlí na přípravky k užití při průjmu), 
některé položky jsou upřesněny (doplnění 
rozměrů u škrtidla), jiné naopak vypuštěny.
Za zmínku jistě stojí i úpravy přílohy číslo 2 
– „Náplň kurzu první pomoci pro zdravot-
níka zotavovacích akcí a škol v přírodě“. Zde 
došlo k úpravě počtů hodin předepsaných 
pro jednotlivá témata školení a část „Základy 
záchrany tonoucích“ je zcela vypuštěna. 
Dále je několik změn v textu osnovy kurzu, 
upravené názvosloví apod.

Novelizovanou vyhlášku i s vyznačenými 
změnami najdete na www.pionyr.cz 
v sekci pro členy.

POJIŠTĚNÍ
ANEB ŠTĚSTÍ PŘEJE 
PŘIPRAVENÝM
Znáte to, když se na nějakou 
nouzovou variantu opravdu 
důkladně připravíte, zpra-
vidla nenastane – zato když 
s ní nepočítáte… Pojištění 
je přesně tou věcí, kterou 
bychom nejraději vůbec 
nikdy nepotřebovali, přesto 
je ale nepochybně dobré ji 
mít. Pionýr je už dlouhé roky 
pojištěn skrze Českou radu 
dětí a mládeže. Až do minulého roku ČRDM 
svým členům zprostředkovávala služby 
Generali Pojišťovny a.s., od nového roku ale 
došlo ke změně a poskytovatelem pojištění 
je nově Kooperativa pojišťovna, a.s., veškeré 
pojistné události po 1. 1. 2014 je tak nutno 
směřovat na ni.
Na všechny členy Pionýra, ale také na účast-
níky našich akcí, se jako dříve vztahuje úra-
zové pojištění (číslo smlouvy: 5400856689). 

Na pionýrské dobrovolníky, pokud jsou 
uvedeni v registraci (konkrétně na statutární 
orgány všech pobočných spolků a hlav-
ního spolku, vedoucí oddílů a klubů, jejich 
zástupce, instruktory starší 15 let, vedoucí 
družin a hlavní vedoucí táborů), se automa-

ticky vztahuje také pojištění odpovědnosti 
za škodu (číslo smlouvy: 7720796680). Další 
osoby je možno kdykoliv během roku do-
pojistit za 55 Kč na rok. Pokud tedy chcete 
připojistit své táborové pracovníky, zašlete 
nejpozději do 20. 6. na Ústředí Pionýra 
(Senovážné náměstí 977/24, 116 47 Praha 
1) vyplněný formulář, který najdete v příloze 
této Mozaiky.

Jak postupovat, když už se něco 
přihodí?
Ať už jde o úraz nebo škodu, postup je 
podobný:
1. První krok je vyplnění příslušného formu-

láře, který najdete na adrese www.koop.cz 
– buď půjde o „Oznámení úrazu“, nebo 
o „Oznámení škodní události z pojištění 
odpovědnosti za škodu“.

2. V obou případech musí být oznámení 
potvrzeno statutárním zástupce poboč-
ného spolku (vedoucí PS), při jehož čin-
nosti k pojistné události došlo. Oznámení 
úrazu musí navíc potvrdit zákonný 
zástupce zraněného, část oznámení 
vyplňuje lékař.

3. Originál formuláře odešlete na adresu:
Kooperativa pojišťovna, a. s.
Vienna Insurance Group
Centrum zákaznické podpory
Brněnská 634
664 42 Modřice

4. Kopii, prosíme, zašlete na vědomí 
na Ústředí Pionýra.

5. Pokud budete potřebovat další in-
formace, můžete volat na infolinku 
Kooperativy: 841 105 105. Vzory 
formulářů, plné znění pojistných smluv 
a další informace najdete také na Servisu 
Pionýra (servis.pionyr.cz) v části Ke sta-
žení / Pojištění / Pojištění od 1. 1. 2014.

Za redakci Mozaiky i celé Ústředí Pionýra 
vám přejeme super tábory!

Kdyby něco, volejte!
Během celých letních prázdnin budou samozřejmě zajištěny 
služby na Ústředí Pionýra. Hlavní kontaktní číslo, budete-
-li potřebovat pomoc či radu v nepředvídaných situacích, 
je 777 748 720, samozřejmě zůstávají v platnosti i všechny 
ostatní kontakty na ústředí (234 621 299, ustredi@pionyr.
cz atd.).
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Pionýrský geocaching v Havířově
Milí piokačeři, milé piokačerky! 
Máte rádi velké množství kešek růz-
ných typů a velikostí v malé oblasti? Pak 
se vydejte na lov pokladů do Havířova 
v Moravskoslezském kraji.
Havířov se nachází v hornické oblasti neda-
leko Ostravy. Vznikl před necelými 60 lety 
v souvislosti s výstavbou hornických sídlišť. 
Většina města byla vybudována ve stylu 
socialistického realismu a v roce 1992 byl 
Havířov zařazen do památkové zóny zvané 
Sorela. Těžba v okolí Havířova se začíná 

postupně zastavovat a Havířov se rozvíjí jak 
po stránce kulturní, tak po stránce spor-
tovní. Z všestranného sportovního vyžití pře-
devším vyčnívá přibližně rok stará havířovská 
novinka Disc Golf na Stromovce. Protože 
oplývá zelení, říká se Havířovu město mezi 
stromy.
Nachází se zde více než 70 krabiček. Na své 
si přijdou kačeři, kteří rádi loví jednoduché 
tradiční kešky, i náročnější lovci, kteří do pří-
pravy před hledáním rádi přidají i složitější 
kešky typu mystery či multi. 
Sám mohu doporučit několik unikátních 
a propracovaných keší. Na první místo bych 
zařadil kešku s názvem:

Tunelové krysy. 
Kód kešky je GC4QYBV.
Keška je typu multi a doporučuji ji pouze 
otrlejším kačerům. V listingu se dočtete 
něco o válce ve Vietnamu, hlavním námětu, 
který owner, tedy majitel keše, využil při 
tvorbě své kešky. Jak sám název keše napo-
vídá, fi nálová krabička se nachází v „tunelu“. 
Více informací o této kešce naleznete 
na stánkách www.geocaching.com. 
Jako další zajímavost jsem vybral kešku: 

Quick response 
(GC4ZRR7). 
Keška je sice typu mystery, 
nicméně v průběhu získávání 
indicií pro výpočet souřadnic 
fi nální krabičky zjistíte, že jde 
spíše o multikeš. A čeho že 
se keška s takovým zvláštním 
názvem týká? Zlehka nastíním, 
o co se jedná. Quick response 
v překladu znamená rychlá 
reakce. Většinou se slovní spo-
jení quick response zkracuje 
na pouhé QR. S takovou zkrat-
kou jste se již zajisté někdy 
setkali a kdo ne, má nyní je-
dinečnou příležitost. Zkratkou 
QR se označují tzv. QR kódy, 

se kterými se v dnešní době můžeme setkat 
prakticky všude – na informačních cedulích, 
na webových stránkách, v reklamních letá-
cích nebo časopisech. Při získávání fi nálních 
souřadnic keše Quick response bude vaším 
úkolem projít jednotlivé stage (stanovi-
ště), přičemž na každém stanovišti najdete 
jeden až dva QR kódy. Zde se dostáváme 
k dalšímu důležitému bodu. Pro odlov této 
krabičky budete potřebovat telefon s fotoa-
parátem a aplikací umožňující naskenování 
a přečtení QR kódů. Takovou aplikací je 
např. QR Barcode. Tímto jsem shrnul několik 
základních informací týkajících se této kešky. 
Mnohem více informací, které před odlovem 

kešky doporučuji 
pročíst, naleznete 
v listingu této 
keše na výše zmí-
něném serveru. 
Poslední zajímavý 
kousek, který bych 
vám doporučil na-
vštívit, se jmenuje: 

Křižíkova fontána nad terasou 
(GC4P30F). 
Opět se jedná o multikešku. Pro výpočet 
souřadnic fi nální kešky musíte zjistit několik 
číselných informací o Křižíkově fontáně, což 
je ta jednodušší část. Pořádný oříšek nastane 
v místě, kde je keška schovaná. Schovka 
je to unikátní. Samozřejmě vám k ní nic 
neprozradím, jelikož bych vám tím zkazil 
překvapení při nálezu a ani owner by mě 
zajisté nepochválil.
Tyto tři kešky určitě stojí za návštěvu a od-
lov. Samozřejmě cestou odlovíte spoustu 
dalších méně či více zajímavých keší. Musíte 
ovšem vzít na vědomí, že se ve městě 
pohybuje spousta mudlů, kteří mají oči, jak 
se říká, všude. Proto buďte při vytahování 
schránek trpěliví a obezřetní, ať nezkazíte 
zábavu ostatním kačerům. Přeju dobrý lov!

Ubytování: Přespat můžete po domluvě 
s Pepou Matouškem v prostorách MKOP 
na Bajkalské ulici v Ostravě-Porubě. Každý si 
však musí přinést vlastní spacák a karimatku. 
Z Havířova se do Ostravy-Poruby dosta-
nete nejlépe vlakem. Z nádraží v Havířově 
do Ostravy–Svinova. Odtud autobusem 
č. 48 nebo č. 49 ze Svinovských mostů 
na zastávku Bajkalská. Souřadnice MKOP 
jsou N 49°50.111‘, E 18°11.013‘. 
Kontakt: Pepa Matoušek,  
tel.: +420 777 248 713.

Tomáš Schwetter
PS Šeno v
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První jednání nové České rady Pionýra
První dubnovou sobotu se sešla Česká rada 
Pionýra (ČRP) – poprvé od loňského září. 
Že je to dlouhá doba? Ano je a souvisí to se 
změnou Stanov Pionýra. Nově se ČRP ne-
schází čtyřikrát ročně, ale 
pouze dvakrát. Jednání 
se také zkrátila na jed-
nodenní. Neznamená to 
ovšem, že by delegáti 
v minulém funkčním 
období pracovali méně 
výkonně, důvodem je 
fakt, že nově přešly ně-
které kompetence z ČRP 
na Výkonný výbor ČRP.

Čím se tedy delegáti v Praze 5. dubna 
zabývali? Mimo jiné schválili znění výroční 
zprávy Pionýra za rok 2013 a jmenovali 
předsedkyni Obsahové komise Konference 

o činnosti Pionýra. 
Stala se jí místo-
předsedkyně Pionýra 
Darina Zdráhalová 
(O-Z KOP), která se 
obsahem činnosti 
našeho spolku zabývá. 
Do kompetencí 
ČRP nadále spadá 
i schvalování účetní 
závěrky a rozpočtu 

nebo přehled členské základny. Česká rada 
Pionýra schválila zrušení dvou pionýrských 
skupin z Ústeckého kraje (na návrh ÚKOP) 
– v jednom případě z důvodu dlouhodobé 
nečinnosti, v druhém kvůli fi nančním 
problémům. Pro další chod Pionýra bylo 
také důležité jmenování pracovních sekcí 
(o jedné z nich se můžete více dozvědět 
v rozhovoru na straně 24). Podruhé se letos 
delegáti sejdou na konci listopadu.

Mirka Tolarová

Zajímá tě, jak se Česká rada Pionýra 
ustavuje podle nových stanov? Na straně 
5 lednového vydání se dozvíš víc.

Vyrážíte na výpravu a hledáte nocleh?
CHATA ESPERO
Místo: Rejdice u Kořenova (800 metrů n. m.)
Popis: Ubytovací kapacita je 32 lůžek s povlečením (dvoulůžkové, 
trojlůžkové a čtyřlůžkové pokoje), sociální zařízení v patře a v pří-
zemí. Vlastní vaření ve vybavené kuchyni nebo je možné si stravo-
vání domluvit. 
Cena ubytování je pro pionýrské kolektivy od 100 do 300 Kč 
za osobu a den (podle ročního období a počtu ubytovaných osob). 
Okolí: Jizerské hory, Krkonoše, turistické a cyklistické trasy, sjez-
dové tratě Rejdice a Paseky nad Jizerou.
Doprava: parkování u chaty, 
20 m od objektu je autobusová 
zastávka.
Kontakt: Petr Halada 
(777 248 723), 
Blanka Staňková (731 119 822), 
jizera@pionyr.cz, 
espero.pionyr.cz

HOTEL JIZERA
Místo: Horní Sytová (nedaleko Jilemnice)
Popis: Ubytovací kapacita je 50 lůžek s povlečením (dvoulůžkové, 
trojlůžkové a pětilůžkové pokoje), sociální zařízení v patře – na po-
koji umyvadlo. Čtyři pokoje mají vlastní sociální zařízení. Vlastní va-
ření není možné. Stravování je poskytováno od ubytovaných 10 osob.
Cena ubytování je od 110 do 260 Kč za osobu a den (podle roč-
ního období a počtu ubytovaných osob). Stravování (plná penze): 
dospělí 200 Kč, děti 160 Kč.
Okolí: Jizerské hory, turistické a cyklistické trasy, řeka Jizera, lyžař-
ské areály vzdáleny cca 10 km, Jilemnice, Poniklá.

Doprava: parkování u objektu, 
100 m od železniční zastávky 
a 150 m od autobusové.
Kontakt: Petr Halada 
(777 248 723), Jan Hušek 
(605 743 009), 
jizera@pionyr.cz, jizera.pionyr.cz

TZ MALÍKOVICE
Místo: Malíkovice 
(8 km od Slaného)
Popis: Ubytovací kapacita je cca 
50 lůžek bez povlečení (velké 
prostorné místnosti, nutný 
vlastní spacák), sociální zařízení 
v patře a v přízemí. Vlastní vaření 
ve vybavené kuchyni.
Cena ubytování je pro pionýrské 
kolektivy 50 Kč za osobu a den + spotřebované energie.
Okolí: Přírodní park Džbán, turistické a cyklistické trasy, zámek 
Smečno, tvrz v Řisutech, Lány, Slaný.
Doprava: parkování u objektu, 50 m od objektu je autobusová za-
stávka (spojení do Slaného).
Kontakt: Jiří Perkner (777 793 688), perak@pionyr.cz, 
malikovice.pionyr.cz

CHATA LIPKA
Místo: Tisá (mezi Děčínem 
a Ústím nad Labem)
Popis: Ubytovací kapacita je 
cca 10–15 lůžek bez povlečení 
(spaní na matracích, nutný 
vlastní spacák), sociální zařízení 
v přízemí. Vlastní vaření ve vyba-
vené kuchyni.
Cena ubytování je pro pionýrské 

kolektivy od 50 do 100 Kč za osobu a den (podle ročního období 
a počtu ubytovaných osob).
Okolí: CHKO Labské pískovce, Tiské stěny, Děčín, Ústí nad Labem, 
oblast je známá velkým množstvím kešek.
Doprava: parkování u chaty, 50 m od objektu je autobusová za-
stávka (spojení do Ústí nad Labem).
Kontakt: Jiří Perkner (777 793 688), perak@pionyr.cz, 
nemovitosti.pionyr.cz
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Včelka
A opět jedno zvířátko od Delfínů z Dobřan. Tentokrát jsme opět kombinovali oblíbenou ruličku od  toaletního papíru a moosgummi 
(pěnovku). 

Pomůcky: nůžky, oboustranná lepenka, 
tavná pistole, lepidlo, lihový černý fi x, žlutá 
barva, štětec, kelímek, voda (nebo můžete 
ruličku polepit žlutým krepákem).

Materiál: rulička od toaletního papíru, 
černý papír na proužky, kousek drátku 
(2x10 cm), 2 korálky, nalepovací očička, 
nebo můžeme použít i nakreslená na bílém 
papíru, na hlavičku a křídla lze použít buď 
pěnovku, nemáte-li, tak stačí barevný karton 
či barevný papír.

Postup:
1. Ruličku natřeme žlutou barvou, nebo 

polepíme barevným papírem.
2. Z černého papíru nastříháme proužky 

5-7 mm široké a na ruličku je v pravidel-
ných odstupech nalepíme – na obvod 
stačí ½ délky A4 na délku.

3. Z moosgummi či kartonu vystřihneme 
hlavu a křídla, velikost tak, aby byly širší, 
než je průměr ruličky.

4. Na hlavičku přiděláme očička a dokres-
líme ústa, na tykadla použijeme kousek 
drátku, kdy doprostřed dáme korálek 

a drátek stočíme, tykadla připevníme 
k hlavičce tavnou pistolí.

5. Hotovou hlavičku a křídla připevníme 
k ruličce oboustrannou lepenkou tak, aby 
tavnou pistoli nemusely děti používat 
moc. Křídla jsou z papíru lehčí než z pě-
novky, u hlavičky je to naopak, ale dá se 
improvizovat dle materiálu, který máte 
k dispozici.

Přejeme příjemnou zábavu vám i dětem, 
abyste na závěr měli takový velký roj, jehož 
část vidíte na obrázku.

Libuše Nejedlá
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Nový občanský zákoník v praxi 
oddílového vedoucího: 
Co mají společného zdravý selský rozum 
a refl exní prvky na oděvech chodců?
Zdravým selským rozumem argumentujeme vždy, když jiný jedná tak hloupě, že zákon sice 
takové jednání zdánlivě nezakazuje, ale jenom proto, že nikoho zatím nenapadlo, že by ta-
kovou „pitomost“ mohl někdo udělat.

O tom, že tato lidská „schopnost“ nemá 
mezí, vypovídá fakt, že v návodech pro 
mikrovlnné trouby údajně výrobci píší, že se 
v nich nedají sušit živá zvířata, že na ke-
límcích s kávou musí být nápis, že obsah je 
horký, či že na zpětném zrcátku některých 
motorových vozidel je upozornění, aby-
chom nezapomněli, že předměty v zrcadle 
zobrazené jsou za námi. Ponechávám čtenáři 
k vlastnímu posouzení, zda je to způsobeno 
nevysvětlitelným poklesem intelektu lidstva 
či je to ochrana proti právníkům, kteří se 
často domáhají náhrad škody z jakéhokoliv 
důvodu, a pokud jej nenajdou, tak občas 
i bez důvodu, jako v případě pána, který 
požadoval náhradu za to, že když kradl 
na odstaveném vozidle ozdobné disky, tak 
mu okrádaný vlastník, nic zlého netuše, 
přejel nenechavé prsty.

Uzákoněný rozum
Nový občanský zákoník vnesl do našeho 
právního řádu, chtělo by se říci, průlomové 
ustanovení (§ 4 odst. 1), totiž, že „Má se 
za to, že každá svéprávná osoba má rozum 
průměrného člověka i schopnost užívat jej 
s běžnou péčí a opatrností a že to každý 
od ní může v právním styku důvodně oče-
kávat.“ Jinými slovy říká, že když uděláme 
nějakou skutečnou hloupost, tak si následky 
neseme sami, a když, naneštěstí, tím jinému 
ublížíme nebo jej poškodíme, musíme 
následky napravit. Je pak samostatnou otáz-
kou, zda je k radosti či smutku, že takovou 
samozřejmost jsme museli uzákonit, ale to je 
otázka pro někoho jiného. 
Z hlediska odpovědnosti za škodu je 
pokračováním tohoto ustanovení § 2900 
nového občanského zákoníku, který stanoví, 
že „Vyžadují-li to okolnosti případu nebo 
zvyklosti soukromého života, je každý 
povinen počínat si při svém konání tak, aby 
nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, 
životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.“ 
Jako příklad může posloužit povinnost maji-
telů nemovitostí se skosenou střechou dbát 
o to, aby sníh, který se na střeše nahromadí 
(případně rampouchy), byl včas odstraněn 
tak, aby neohrozil životy či majetek kolem-
jdoucích, a pokud to není možné, přijmout 
vhodná opatření, aby k tomu nedošlo – 
znemožnit chodcům výstražnou páskou 
vstup na rizikový chodník, či umístit varovný 
nápis nebo zabránit vozidlům v parkování 
v ohrožených místech. To všechno, přesto, 

že to zákon výslovně neukládá, prostě proto, 
že tak velí zdravý selský rozum.

Opatrnosti není nikdy dost
Přináší zdravý selský rozum, „normativně“ 
vyjádřený v § 4 odst. 1 nového občanského 
něco nového do činnosti našeho spolku? 
V zásadě ustanovení o rozumu průměrného 
člověka, které samo o sobě novým je, při-
náší požadavek vyšší opatrnosti, obezřet-
nosti a předvídavosti. I když svěřované nám 
ratolesti nás všechny vycvičily k vysoké 
obezřetnosti a svou neunavitelností a krea-
tivitou ve vytváření více či méně nebezpeč-
ných aktivit, před kterými je chráníme, nás 
v ní udržují. Předpisy o bezpečnosti práce 
s nástroji ostrými, tupými, těžkými či jinak 
nebezpečnými známe a používáme, ale 
opatrnosti není nikdy dost.
Vcelku bezpečná činnost spočívající v pěším 
přesunu skupinky dětí se může stát rizi-
kovou, jakmile se dostaneme na pozemní 
komunikaci, kterou souběžně s námi užívají 
motorová vozidla. Pravidla pro pohyb 
na takových místech jsou nám všem známa, 
nicméně vždy vyvstane otázka, zda bychom 
nemohli udělat pro bezpečnost našich 
svěřenců (a konec konců i naši) něco navíc, 
zejména pokud se po silnicích pohybujeme 
za snížené viditelnosti způsobené sněhem, 
deštěm, mlhou nebo v noci. 
Statistiky dopravních nehod v tomto směru 
jsou neúprosné – většina z nehod, kde je 
účastníkem chodec jdoucí na silnici, by 
nikdy nenastala, pokud by chodec nebo 
chodci byli spatřeni na delší vzdálenost. 

Co s tím?
„Ministerstvo dopravy už sepsalo novelu 
zákona, která přikáže lidem pohybujícím se 
po setmění na kraji silnice nosit z dálky vi-
ditelné refl exní doplňky. I když obětí nehod 
ubývá, počet usmrcených chodců je pořád 
alarmující. Většina zemře právě v noci. 
Stálo v záhlaví článku „Chodci budou muset 
‚svítit’. Refl exní doplňky budou povinné“ 
zveřejněného 27. 3. 2014 na serveru 
idnes.cz. 
Jak jsem se informoval na příslušném mi-
nisterstvu, zákon je již skutečně zpracován 
v podobě návrhu, ale čeká jej připomín-
kové řízení, poté schválení vládou, projed-
nání v příslušném parlamentním výboru, 
projednání v plénu Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, projednání v Senátu 

Parlamentu ČR, podpis prezidenta ČR a zve-
řejnění ve sbírce zákonů. 
Po zkušenostech s délkou legislativního pro-
cesu (lze očekávat bohatou diskusi nad de-
fi nicí refl exního prvku co do jeho rozměrů, 
odrazových vlastností, barev apod. a to 
do toho vůbec nezapočítávám samozřejmě 
„neexistující“ vliv lobby výrobců refl exních 
vrstev) lze očekávat výsledek (tedy nabytí 
účinnosti zákona) tak do jednoho roku.
Bez ohledu na to, zda bude schválena 
novela zákona zavádějící povinné refl exní 
prvky, je nezpochybnitelné, že při chůzi 
po vozovce zahalené do noční tmy či hus-
tého deště, poskytují chodcům výhodu větší 
viditelnosti a řidičům „pozorovatelnosti“ 
chodce na vzdálenost několikanásobně 
delší, než u chodů neoznačených. Vzhledem 
k tomu, že tomu tak skutečně je, pak zdravý 
selský rozum nás vede k závěru, že bychom 
je měli používat, i když zatím předepsány 
nejsou. Refl exní prvek v hodnotě řádu de-
setikoruny je schopen zachránit řadu životů 
a zabránit bolesti a utrpení. 
Osobně se domnívám, že i pokud z jaké-
hokoliv důvodu povinnost refl exních prvků 
nebude zavedena, bude v případě soudních 
sporů o náhradu na zdraví či životě bráno 
jako významná skutečnost, zda byl postižený 
chodec nebo chodci takovými prvky vyba-
veni či nikoliv. 
Moje doporučení právníka a advokáta 
zní: Udělejte z refl exních prvků na oša-
cení vašich svěřenců povinnost, ať již se 
pohybujete ve městě nebo mimo něj, ať 
již se jedná o schůzku, výpravu či tábor. 
Samozřejmě, na jedné straně refl exní prvek 
není samospásný a nezaručuje nic, než 
lepší viditelnost, na straně druhé, abychom 
měli čisté svědomí, že jsme dostáli „zdra-
vému selskému rozumu“, za to jeho použití 
stojí – a hodnota kouskem lesklého plastu 
zachráněných životů se slovy vyjádřit nedá. 
Proto světélkujme!

Michal Pokorný
Advokát

právní zástupce Pionýra
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VIZE OPRAVDU DOBRÉHO ÚSTŘEDÍ
Je určeno zejména pro administrativní a organizační zajištění činností vykonávaných předsedou Pionýra a členy VV České rady 
Pionýra, není právnickou osobou a jeho pracovníci, pokud svou činnost vykonávají na základě pracovněprávního vztahu, jsou 
zaměstnanci Pionýra; činnost se řídí vnitřní směrnicí spolku.

Základním smyslem je zabezpečovat nezbytné činnosti nutné pro chod celé organizace a poskytovat servis ústředním orgánům. 
Tvoří základní profesionální zázemí Pionýra.

Následuje výčet zásad a letmých komen-
tářů k nim (přičemž vyjmenování principů 
není vyčerpávající).

Zajišťuje plnohodnotný a kvalitní servis pro 
orgány Pionýra (z hlediska organizačního 
i obsahového zajištění).
• Ústředí jen pomáhá, nerozhoduje.

Získává dotační prostředky zejména 
od MŠMT, které dále přerozděluje nižším 
organizačním jednotkám, vyhledává, získává 
a nabízí další dotační a grantové příležitosti.
• Každá koruna dobrá, co říkáte? 

Vede bezvadné účetnictví Pionýra včetně 
projektů a orgánů spadajících pod Pionýr, 
zajišťuje mzdovou agendu pro zaměstnance 
(ústředí).
• Možná si říkáte, že je vám jedno, jak je 

vedeno centrální účetnictví, jenže když 
správně nevyúčtujeme dotace, příští rok 
je nejspíš nedostaneme – a toho byste si 
určitě všimli…

Vede agendy spadající pod Pionýr (agenda 
akreditací, vzdělávacích akcí, registrace, 
vyznamenání, dokumentační centrum…).

• Spousta papírů, tabulek apod., není 
s nimi velká zábava, ale někdo se o ně 
postarat musí, aby na vás dopadalo admi-
nistrativy co nejméně.

Přispívá vhodnými formami k propagaci 
Pionýra (jako celku), vytváří propagační 
a metodické materiály jako podporu pro 
ostatní organizační stupně.
• Přispívá je klíčové slovo – můžeme propa-

govat značku, ale pokud ji oddíly a kluby 
nebudou naplňovat činností, bublina brzy 
splaskne – bez vás to nejde!

Spolupracuje s dobrovolníky a systematicky 
se je snaží zapojovat do své činnosti.
• Ústředí je zázemím pro spoustu věcí, 

které se v Pionýru dějí, od jednorázových 
projektů po stálé pracovní týmy – neza-
pomínáme, že lví podíl práce na těchto 
aktivitách odvádějí dobrovolníci.

Respektuje vnitřní pravidla a kulturu, obecně 
závazné předpisy i vlastní směrnice Pionýra.
• To bychom měli všichni, ale ústředí musí 

jít příkladem.

Má obsazené všechny nezbytné pozice, 
které jsou potřebné pro zajištění požadova-
ných úloh. Přitom však pouze takové, které 
jsou nezbytné pro chod Pionýra (a ústředí) 
nebo které jsou potřebné pro naplnění dlou-
hodobých záměrů.
• Nebo máte pocit, že to tak není? 

Víte o významné oblasti, která nemá 
na ústředí svou oporu?

Je vnímáno jako užitečné a potřebné zázemí.
• Doufáme, že to tak je – co si ale myslíte 

vy?

Tak co? Máte pocit, že se této vizi sou-
časné ústředí blíží? Nebo za ní jen pokul-
hává? Nebo dokonce myslíte, že sama vize 
a funkce ústředí by měla být jiná? Dejte nám 
vědět!

Ať už tak či onak, každopádně je tu ústředí 
i pro vás, tak se ozvěte, když budete něco 
potřebovat. Stačí napsat na e-mail: 
ustredi@pionyr.cz nebo zavolat na telefonní 
čísla: 234 621 299 a 777 248 720.

Krátce z ústředí
• Irena na Kamínkách pochopila, že pojmy mládí a stáří jsou 

velmi relativní.
• Správce tvrze Žumberk má hezkého jezevčíka.
• Kamínka byla úspěšná, škola nevzplanula.
• První Kamínka byla pro Evu velmi přínosná, nejen, že poznala 

osobnosti Pionýra, ale navíc se naučila něco z enkaustiky a vy-
robila si krásnou čelenku.
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z ústředí

Společný sraz současných 

a bývalých pionýrů.
25.
výročí

Ústředí? To je na Marsu?
Mnozí z vás nejspíš s Ústředím Pionýra 
obvykle nemají přímo co do činění, přesto 
patrně tušíte či víte, že existuje a k čemu 
slouží, co se tam zhruba děje. Najdou se ale 
jistě i tací, kteří ústředí vnímají jako něco, co 
nejspíš k ničemu nepotřebují, protože ani ne-
vědí, co přesně dělá, natož kdo tam „sedí“…

Možná byste se ale divili, jak často se, byť 
nepřímo, ve své pionýrské práci potkáváte 
s výsledky práce ústředí – třeba pokaždé, když 
se s dětmi scházíte v klubovně, kterou si vaše 
pionýrská skupina může dovolit i díky pro-
středkům z dotací, které k ní doputovaly přes 
Pionýr, tedy prošly „rukama“ právě ústředí. 
Nebo když si na akci berete tričko, které jste 

koupili na e-mošce, když nahráváte fotky 
na svůj web na pionýrské doméně a ostatně 
také pokaždé, když čtete Mozaiku…
Je ale ústředí takové, jaké by mělo být? A ta-
kové, jaké ho chcete právě vy? Než odpovíte, 
máme tu pro vás nápovědu – výběr z mate-
riálu, který není žádnou novinkou, ale přesto 
čas od času stojí za to si ho připomenout:

SOUTĚŽ O HRNEK 
MÁ VÍTĚZE
Nebo spíše vítězku – stala se 
jí Nela Mansfeldová z 14. PS 
Aljaška. Gratulujeme!

Ze života ústředního osmáka: „Co je to za planety? Že by 
se nás chystali vystřelit do vesmíru jako Lajku?“

„Neblbni, to se chystá na Bambošku.“

K narozeninám patří dort, takže sfouknutí 
25 svíček v jednom okamžiku. 25.

výročí



Den otců
Vše začalo v roce 1910 v americkém městě Spokane ve státě Washington. 

Hlavní zásluhy na vzniku svátečního dne jsou připisovány tehdy osma-
dvacetileté Sonoře Smart Dodd, která tímto způsobem chtěla poděko-

vat svému ovdovělému otci, který vlastními silami vychoval šest dětí. 
Den otců nakonec připadl na třetí neděli v červnu (v roce 2014 15. 
6.) a zpočátku se příliš neujal.

Sonora Smart Dodd se snažila o propagaci svátku, v čemž jí 
pomohli výrobci kravat, dýmek a dalších tradičních „tatínkov-
ských” dárků, kteří správně odhadli obchodní příležitost. Díky 
podpoře fi rem byl Den otců delší dobu vnímán jako umělý 
a komerční svátek, ovšem jeho popularita rostla a nakonec jej 
lidé vzali za svůj. V roce 1972 byl Den otců uznán prezidentem 
Richardem Nixonem jako ofi ciální svátek.

Postupem času se rozšířil i do mnoha dalších zemí. Slaví se 
například i v Argentině, Brazílii, Kostarice, Íránu, Hongkongu, 
Japonsku, Malajsii, na Seychelách, v Nepálu nebo v sousedním 

Polsku. V Německu má Den otců charakter menší pánské jízdy, 
spojené s výletem a popíjením vína nebo piva.

1. 6. 1954 zaběhl Čech Emil Zátopek jako 
první atlet historie v Bruselu 10 kilometrů 
pod 29 minut. (obr. 1)

2. 6. 1904 se narodil František Plánička, 
reprezentační fotbalový brankář 
(† 20. července 1996).

2. 6. 1964 byla založena Organizace pro 
osvobození Palestiny.

2. 6. 1974 se sonda Luna 22 stala 
družicí Měsíce.

3. 6. 1924 zemřel Franz Kafka, pražský ně-
mecký píšící spisovatel (* 3. července 1883).

3. 6. 1934 se vláda ČSR ofi ciálně při-
hlásila k francouzsko-sovětskému návrhu 
východního paktu zajišťujícího kolektivní 
bezpečnost.

4. 6. 1864 se narodil Rudolf Kristián 
Wrbna-Kounic, český šlechtic, c. k. komoří 
u vídeňského dvora († 24. prosince 1927).

5. 6. 1894 se narodil Josef Balabán, 
legionář, odbojář, čs. generál, příslušník 
odbojové organizace Obrana národa a její 
zpravodajsko-sabotážní skupiny známé 
jako Tři králové. V dubnu 1941 byl za-
tčen, mučen a nakonec odsouzen k smrti 
(† 3. října 1941). 

6. 6. 1944 začalo vylodění v Normandii.

6. 6. 1984 byla vyrobena hra Tetris. (obr. 2)

7. 6. 1654 byl Ludvík XIV. korunován fran-
couzským králem. Výstavba Versailles jako 
nové rezidence absolutního monarchy inspi-
rovala téměř všechny evropské panovnické 
dvory; francouzština se stala řečí urozených 
kruhů.

8. 6. 1924 se narodil český herec 
Josef Bláha († 1994). (obr. 03)

9. 6. 1934 se na fi lmovém plátně poprvé 
objevila postavička kačera Donalda.

10. 6. 1934 českoslovenští fotbalisté 
prohráli ve fi nále mistrovství světa ve fotbale 
s Itálií 1:2 po prodloužení.

10. 6. 1944 – Masakr ve francouz-
ském Oradour-sur-Glane. Německé jed-
notky Waffen SS zmasakrovaly 642 civilních 
obyvatel včetně starců, žen a dětí a vesnici 
vypálily.

11. 6. 1864 se narodil Richard Strauss, ně-
mecký hudební skladatel a dirigent († 1949). 
Po nástupu nacistů k moci (1933) byl bez 
dohody jmenován prezidentem Říšské hu-
dební komory (Reichsmusikkammer), státní 
organizace na podporu německé hudby. Již 
v roce 1935 však byl z této funkce sesazen 
pro spolupráci se židovským spisovatelem 
Stefanem Zweigem. 

11. 6. 1904 se narodil Emil František 
Burian, režisér, dramatik a hudební 
skladatel, člen literární skupiny 
Devětsil († 9. srpna 1959). 
V letech 1926 – 1927 spolupracoval 
s Osvobozeným divadlem, později založil 
Divadlo Dada.

12. 6. 1764 se narodil Josef von Smola, 
český generál-major, vrchní velitel rakous-
kého dělostřelectva († 29. listopadu 1820).

12. 6. 1924 se narodil George H. W. Bush, 
41. americký prezident.

13. 6. 1774 se Rhode Island stal první 
britskou kolonií v Severní Americe, jež zaká-
zala dovoz otroků.

14. 6. 1864 se narodil Alois Alzheimer, 
německý psychiatr († 19. prosinec 1915).

15. 6. 1754 sestavil Prokop Diviš 
v Příměticích u Znojma první zemněný bles-
kosvod – soustavu 400 kovových hrotů 
spojených s uzemněním, která měla 
odsávat elektřinu z oblak 

a snižovat nebezpečí vzniku elektrického 
výboje.

15. 6. 1954 byla utvořena fotbalová or-
ganizace UEFA (Union of European Football 
Associations).

17. 6. 1944 vyhlásil Island nezávislost 
na Dánsku a stal se republikou.

22. 6. 1944 začala v Bělorusku Operace 
Bagration, jedna z nejmohutnějších 
bitev 2. světové války. Současně s tímto 
sovětským útokem měly být zahájeny boje 
v Pobaltí a po provedení hlavního útoku 
měla následovat ofenzíva na Ukrajině.

23. 6. 1894 byl iniciativou Pierre de 
Coubertina v Paříži založen Mezinárodní 
olympijský výbor.

24. 6. 1314 porazila skotská armáda 
vedená Robertem Brucem vojsko Eduarda 
II. v bitvě u Bannockburnu. Skotsko svým 
vítězstvím získalo zpět nezávislost. (obr. 4)

24. 6. 1434 byl zahájen valný sněm čes-
kých a moravských stavů.

24. 6. 1974 byl poprvé použit čárový kód 
(UPC) pro nákup v supermarketu.

28. 6. 1914 byl v Sarajevu spáchán aten-
tát na následníka trůnu rakousko-uherské 
monarchie Františka Ferdinanda. Stal se 
záminkou k rozpoutání první světové války. 

29. 6. 1974 složila Isabel Martínez 
de Perón prezidentský slib jako první 
prezidentka Argentiny.

29. 6. 1914 se narodil dirigent 
Rafael Kubelík († 11. srpna 1996).

30. 6. 1894 byl v Londýně slavnostně 
otevřen Tower Bridge přes 
řeku Temži. (obr. 5)

30. 6. 1934 za-
čala v Německu Noc 
dlouhých nožů, bě-
hem které byl na pří-
kaz Adolfa Hitlera zlikvido-
ván velitelský sbor SA.

30. 6. 1964 se naro-
dil herec Ivan Trojan. 

kaleidoskop
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Petr Zenkl
primátor Prahy, ministr, před-

seda Rady svobodného Československa (13. 6. 
1884 – 3. 11. 1975). 

Na začátku druhé světové války, 1. září 1939 v rámci akce 
Albrecht der Erste zatčen a uvězněn na Pankráci, odkud byl 

transportován do Dachau a posléze do koncentračního tábora 
v Buchenwaldu, kde byl osvobozen armádou generála Pattona a odle-

těl přes Frankfurt a Paříž do Londýna, kde se dozvěděl, že na jeho místo 
primátora byl v Praze dosazen komunista dr. Václav Vacek. Primátorská 

funkce byla Zenklovi přiznána až v srpnu 1945 a vykonával ji do května 1946. 
Po volbách 1946 se jako předseda druhé nejsilnější strany (první byla KSČ) 
stal místopředsedou první vlády Klementa Gottwalda. V únoru 1948 podal 
společně s dalšími nekomunistickými ministry demisi, aby přiměl komuni-
stického ministra vnitra Noska ke zrušení neústavních kroků, které Nosek 
v resortu prováděl. Poté byl pod nepřetržitým dozorem StB, přesto se mu 
v srpnu 1948 podařilo i s manželkou uprchnout na Západ. V následujících 
letech se stal hlavou československého politického exilu (v letech 1949–
1974 byl předsedou exilové Rady svobodného Československa se sídlem 
ve Washingtonu, D. C. a také předsedou exilové ČSNS).

2

kaleidoskop připravil Lee

1
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Pionýrské tričko
Je odhlasováno, sečteno, podtrženo a už je známe. Co? 

Vítězné návrhy soutěže Pionýrské tričko.

Do 10. dubna jste mohli zasílat své grafi cké návrhy, jak by podle vás mělo vypadat tričko pro 

pionýrské vedoucí a pionýrské děti. Této možnosti využilo 32 dětí, instruktorů a vedoucích. 

A i když byla kvalita přihlášených návrhů rozdílná, z každého návrhu vyzařovalo, že soutěžící 

o motivu opravdu přemýšleli a snažili se ze všech sil.

Na letošních Kamínkách byly návrhy vystaveny. Účastníci Kamínek pak vybírali z přehlídky 

soutěžních příspěvků ty, které je nejvíce oslovily. Celkem bylo odevzdáno 154 hlasovacích 

lístků a jejich prostřednictvím bylo rozdáno 441 hlasů v kategorii Dětské tričko a 456 hlasů 

v kategorii Tričko 15+. 
Všechny soutěžní návrhy včetně počtu přidělených hlasů najdete na facebooku Pionýra.

Vítězům blahopřejeme! A co se bude dít teď? Zjistíme, jaké by byly náklady na výrobu vítěz-

ných návrhů a podle výsledku budeme postupovat dál.
Mirka Tolarová

výsledky soutěže

V kategorii Tričko 15+, kde soutěžilo 44 návrhů, suverénně zvítězila s 85 hlasy 

Alena Nováková z PS Jevišovice s návrhem Když srdce bije správně v černé variantě. Druhé 

a třetí místo společně obsadili Šárka Zavadilová z PS Mír Domažlice s návrhem Pionýr – Já 

a Rostislav Cinert z PS Hrádek – název trička Pionýr 15+.

V kategorii Dětské tričko soutěžilo 29 grafi ckých návrhů. O první a druhé místo se 
spravedlivým dílem podělily dva návrhy – oba získaly osmdesát hlasů. Jedním je ná-
vrh Martina Lže z PS Klubovna Čtrnáctka s názvem Noční tábor a druhý pojmeno-
vaný Barvičky je od Lukáše Kratochvíla z PS Za Vodou. Třetí místo v této kategorii 
obsadil Jakub Hanuš z PS Čáslav za tričko Roste ze mě pionýr s 68 hlasy. 


