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DĚTSKÝ DEN V BOSKOVICÍCH
V sobotu 31. 5. v boskovickém parku bylo k vidění a vyzkoušení leccos. Mohli jste si 
tu prohlédnout historická vojenská vozidla nebo poslechnout country kapelu. Co ale 
nejvíc zajímalo děti? Aktivity, které pro ně připravila Pionýrská skupina Boskovice. 
V duchu o týden předcházející Bambiriády děti navštívily osm planet a na nich 
plnily všemožné úkoly. Celý dětský den pořádali boskovičtí pionýři spolu s místní 
organizací ČSSD a udělali tak radost třem stovkám dětí, které si připravený program 
vyzkoušely. A jak vidíte na fotkách, přišla i jedna docela vysoce postavená návštěva.
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 KALENDÁRIUM | nabídkový plán akcí a soutěží

    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. 6. Pracujeme s nástroji Čimelice Středočeská krajská 

   organizace Pionýra
 15. 6.  Dětský den 2014 Dobrovice PS „Klub dětí“ Dobrovice
 16. 6. Turnaj ve stolním tenisu  Praha PS Omega
 20. 6.  Vodáčci - Otava Sušice PS Jitřenka Kdyně
 9. 9. Bobří tahák Praha 188. PS T.O. Bobříci
 16. 9. Přijďte do bobří klubovny Praha 188. PS T.O. Bobříci
 19. 9. Setkání dětí a mládeže Čimelice Středočeská krajská

 Středočeského kraje  organizace Pionýra

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PVC
Hlavní vedoucí Tábora
 13. 9. Mladá Boleslav Středočeské PVC
 14. 9.  Neškaredice Středočeské PVC
 11. 10. Kroměříž Olomoucko-zlínské PVC
 31. 10. – 2. 11. Ústí nad Labem Ústecké PVC

Nabídka na léto
 10.–16. 8. – rukodělný kurz Zelená Lhota Plzeňské PVC
 22.–27. 8. – VDK - instruktor Neškaredice Středočeské PVC

Nabídka na podzim
  19. – 21. 9. –  Skavsko Olomoucko-zlínské PVC
Víkend pro 14 – 18 let
  8. 11. –  Pardubice Pardubické PVC
Seminář pro hospodáře

S čím v září zazáříme?
Na začátku ročníku se zdá poslední číslo vždy vzdálené, pak se v redakci sotva ohlédneme a je 
tu červen a sním konec – nebo spíš přestávka, během které se snažíme v klidu probrat všemi 
zkušenostmi a ohlasy a promítnout je do toho nadcházejícího, aby byl zase o kousek lepší. Ale to 
trochu předbíhám. Jako každý červen máme za sebou spoustu věcí, které jsou v tomto vydání sa-
mozřejmě vidět, spousta z vás je ale zažila už z první ruky. Mám na mysli hlavně Český den proti 
rakovině a Bambiriádu. Vaší pozornosti by také neměla ujít dvoustrana věnovaná blížícímu se 25. 
výročí obnovení Pionýra, kde najdete nejen aktuality, ale také představení nové grafi ky, která 
bude výročí provázet. Zvláštností každého desátého čísla je přehled celého ročníku na posledních 
stránkách.

Jak ale titulek naznačuje, chci zmínit i plány pro příští ročník, i když – jako vždy – budu jen na-
značovat. Máme pro vás připraveno několik novinek, které by například měly Mozaiku přiblížit 
dění na jednotlivých pionýrských skupinách nebo rozproudit výměny názorů. Plánujeme i drobné 
úpravy grafi ky, některé z nich jsou už nastíněny v tomto čísle, abyste věděli, na co se těšit. 

Ale dost už o Mozaice, za pár týdnů jsou tu prázdniny a s nimi tábory – a já vám jménem celé 
redakce přeju, aby byly zkrátka super! Jakub

Á |

Prvních 100 
Nepřehlédněte tuto výzvu a nenechávejte si ji pro sebe!
Máte v oddíle nebo skupině někoho, komu nechodí Mozaika, ale rád by ji dostával? Teď 
má šanci! Prvních 100 zájemců, kteří se do konce srpna ozvou redakci (mozaika@pionyr.cz) 
a Mozaiku si objednají, bude pro příští ročník bez poplatku zařazeno do adresáře.

Dětský den v Boskovicích

Dětský den v Boskovicích
fotoreportáž

Pořád se něco děje
na slovíčko s předsedou Pionýra

Jak jsme zachránili princeznu 
Bereniku
reportáž

25. výročí obnovení Pionýra
aktuálity

Osmý pionýrský Květinový den
reportáž

Ostravská výprava do kosmu
reportáž

Aktuality z ČRDM a orgánů Pionýra
aktuální informace

Sami o sobě
zprávy ze sdružení

Na prázdniny s GPSkou
geopozvánka

Lektoři pod mikroskopem
vzdělávání

Ovečky z popcornu 
námět na rukodělnou činnost 

Vize, plány, nápady
dobrodružství na míru

Netradiční sporty – 
pétanque, kroket
námět na činnost s mladšími dětmi

Občanský zákoník
Co přináší nového?

Boj s větrnými registry
informace z ústředí

Mozaika Pionýra 2013 – 2014
přehled ročníku

Kaleidoskop
výročí a zajímavosti

Pionýr na Bambiriádě
tematická fotostránka
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POŘÁD SE NĚCO DĚJE
Jak zakončit seriál zamyšlení nad děním v Pionýru viděný z pozice nejvyšší? I když dlouhá léta říkám, že jde o roli „princeps inter pares“ (tj. 
prvního mezi rovnými). Ale předseda je vždy na ráně, šikovný hromosvod, na který lze vše svést… „Ty přece můžeš všechno!“ jsem tuhle vyslechl, 
což navíc rozhodně není pravdou, nezřídka totiž platí daleko výstižnější: „Ty přece můžeš ZA všechno!“

CO NÁS TRÁPÍ?
Je to mnoho věcí… 
Náchodské jak nahra-
dit škody po vykradení 
základny, příbramské 
zase byrokrat z živnos-
tenského úřadu soužící 
je kvůli chybějícímu pís-
menu v názvu PS (v rejs-
tříku je totiž uvedeno 
Pinýr), Jihočechy doběhla 
jejich vlastní nedůsled-
nost… 100+1 problém 
a přitom 100krát nic 
umořilo osla. Problémy 
se vrší a zdánlivě neubývají, nebo alespoň 
v očích některých jakoby neubývaly.

Administrativa – aktuálně veřejný 
rejstřík
To je vskutku velká nepříjemnost, která 
zasahuje hodně lidí a subjektů. Více o tom 
píšeme na jiném místě, protože řešení ná-
sledků a problémů s tím spojených zaměst-
nává dnes skutečně desítky lidí na různých 
úrovních a nejrůznějších místech: v soustavě 
soudů, ve státní správě, ale i v bankách, 
na správních místech a konečně i u nás. 
Zkušenosti získané za poslední měsíce jsou 
vskutku ve své rozmanitosti nepřeberné 
a zážitky, s mnohdy obtížnými lidmi, kteří 
si problémy vymýšlejí, by vydaly na slušně 
tlustou knihu.

To se chce tucetkrát zvolat:
„Jak s těmi obtížnými lidmi vyjít?“ 
Administrativní nároky posledních měsíců 
nezřídka prokázaly, že blbců a obtížného 
hmyzu v lidské podobě je kolem nás více 
než dost. Byrokratické překážky, které si 
vymýšlejí, jeví se často nepřekonatelné. Ale 
není to pravda! A navíc: je to i naše chyba. 
Příliš je vnášíme do našeho života. Nadmíru 
o nich přemýšlíme a chytáme jed, který 
vypouštějí. Pak ty problémy rostou a zdají se 
nesmírně otravné až nezdolné.

Kdybych tak skutečně 
mohl všechno…
Jak jsem vzpomněl na jeden 
výrok v úvodu, jistě by nebylo 
nic snazšího, než mávnout tou 
kouzelnou hůlkou a všechny 
vzpomenuté (i nevzpomenuté) 
problémy odčarovat. Aby 
zmizely a přestaly nás vysávat 
a odebírat životadárnou mízu, 
zejména aby ubylo zbytečných 
byrokratických překážek…  
Trochu si však nejsem jist, 
jestli by kouzelná hůlka doká-
zala zvládnout ten – dle mého 

– největší náš současný problém, kterým 
je nízké sebevědomí. Pozor, ovšem, ne že 
by jím trpěli všichni! Jsou jedinci, kteří by 
si z přebytků sebedůvěry mohli udělat vý-
nosný vývozní artikl (což jest ovšem druhý 
extrém). Většinou se stále pořád jakoby po-
ohlížíme… co se děje kolem nás, co tomu 
řeknou lidé… Co si o nás kdo myslí. Houby 
s octem. Každý si žije svůj příběh. Měli 
bychom si udělat pořádek sami v sobě, 
snažit se chápat, nehanět se a zbytečně si 
nepřidělávat starosti. Jo, to by bylo!

CO NÁS TĚŠÍ
O tom, co nás trápí, se mluví vždycky snáz 
(pohříchu) a ve větších podrobnostech, o to 
je ale potřebnější si také připomenout věci, 
které nás u srdce dovedou zahřát, osvěžit 
a posílit, nahnat vodu na mlýn. Nebudu se 
tu dlouze rozepisovat o tom, jak se nám 
společně dařilo při Květinovém dni (a že 
dařilo, takže zapojeným velký dík!), nebo že 
na Bambiriádě byl ze všech spolků Pionýr 
zastoupen v nejvíce městech. I když to jsou 
také pravdy. Chci spíš připomenout věci, 
které nejsou tolik vidět.

Krásné starosti
Jaké to jsou? Třeba takové doregistrační 
formuláře! Jak nemám tuhle papírovou 
dokumentaci v oblibě, s chutí a radostně 

podepisuji doregistrační listy… Jsou totiž 
dokladem, že ony plačky nad nedostatkem 
dětí jsou především v nás samotných, že 
většina trablů je zdolatelná, právě proto, 
že jsou u nás, uvnitř nás samotných, v tom 
výše zmíněném sebevědomí. Ve vůli uplatnit 
Ideál Pionýra: Překonání.

Najednou to jde…
Určitě ten pocit znáte, něco vás trápí, 
táhne se to, konec v nedohlednu, chmury 
a vůbec… A pak na to nastoupíte a najed-
nou šup sem, šup tam a problém mizí skoro 
před očima. Hezkým příkladem je jedna pi-
onýrská nemovitost v krásné krajině na jihu 
Čech, skoro u hranic s Rakouskem. Znělo by 
to báječně, kdyby se kolem ní v minulých 
letech nenakupilo tolik problémů. Pravda, 
leccos bylo opraveno a zařízeno, ale pořád 
tomu něco chybělo. No a teď už víme, 
co to bylo – člověk, který by věci dotáhl 
a nehledal důvody, proč něco nejde. Jak 
říkal Arnošt Lustig – není nic, s čím by nešlo 
něco udělat.

Léto ve vzduchu
Jasně, říkal jsem, že budu psát o věcech, co 
nejsou vidět, ale to, co všichni vyhlížíme 
(a většinu ta vyhlídka i těší) prostě nemůžu 
pominout. Je jasné, že vaše oddílové a sku-
pinové vyhlídky na prázdniny jsou trochu 
jiné, než tady na ústředí. Jako každý rok 
máme připravený seznam úkolů – oproti 
minulým letům dost krátký, ale o to je každý 
jeho řádek výživnější.
Vás čeká na táborech spousta práce a zod-
povědnosti, ale určitě se shodneme, že 
v naprosté většině případů by i sem mohl 
patřit nadpis „krásné starosti“. Jménem všech, 
kteří někdy nejsou moc vidět (ať už na ústředí 
nebo v našich volených orgánech), ale bylo by 
nakonec asi znát, kdyby tu nebyli, vám přeju, 
ať se vám i ty letošní tábory i celé prázdniny 
vydaří na výbornou.

Martin

MALOVANÉ DĚTI
aneb pionýrská výroční zpráva 
opět trochu jinak
V posledních letech jste si určitě všimli, že pionýrské výroční zprávy jsou 
dost různorodé. Máme za sebou třeba časopis pro náctileté, komiksy 
pro děti, origami, křížovky… A tentokrát uvidíte ve výročce především 
spoustu obličejů mladších i starších pionýrů. Všechny mají společnou 
jednu věc – jsou pomalované, a to někdy skutečně k nepoznání.

Výroční zpráva přijde s touto Mozaikou na každou pionýrskou skupinu, 
pokud budete mít zájem o více kusů například pro své partnery, sponzory 
a podobně, pište na adresu ustredi@pionyr.cz – zatím je jich ještě dost.

PIONÝR 2013
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JAK JSME ZACHRÁNILI PRINCEZNU BERENIKU
V polovině dubna jsme na schůzkách obdrželi dopis, ale nebyl to obyčejný dopis, byl od samotné princezny Bereniky. V dopise nás prosila, aby-
chom jí pomohli zachránit rodinné bohatství. A protože jsme stateční pionýři, neváhali jsme princezně pomoci. 

Psal se den 10. května 2014 a dorazili jsme 
do pohádkové říše v Újezdě, kde jsme se 
všichni setkali – Veverky a Mimoni z PS Mír 
Domažlice a Tuláčci z PS Tuláci Klatovy. Když 
jsme se ubytovali, byli jsme svoláni k zase-
dání. Konečně jsme ji spatřili, byla to ona, 
princezna Berenika s celým jejím služebnic-
tvem. Mile nás uvítala ve svém království. 
Čarodějnice děti rozdělila pomocí křiš-
ťálové koule (Nebo byla jen obyčejná?) 
do družstev. A tak se naši malí Tuláčci, 
Veverky a Mimoni promíchali a navzájem se 
skamarádili. Po dobrém obědě následovaly 
hry, kde museli ukázat svojí statečnost – ať 
už u lan, kde předvedli svou sílu, nebo při 
hledání klíče k truhle, která nám dala odpo-
věď na otázku „Proč si princezna Berenika 
vybrala právě nás?“, kde nám předvedli 
svou vytrvalost. Také jsme si zahráli nějaké 
drobné hry, při kterých jsme si trochu 
odpočinuli. 
Den nám bleskurychle utekl a než jsme se 
nadáli, seděli jsme u kytary a zpívali ty nej-
lepší písničky se skvělými kytaristy. :-) Noční 
hra byla dalším důkazem naší odvahy. Všem 
dětem se podařilo splnit úkoly, které na ně 

číhaly po cestě za lesní královnou. Za od-
měnu získaly kousky mapy, kterou princezna 
v noci pracně slepila. Po noční hře nás čekal 
ještě jeden, a to ten nejdůležitější úkol. Ten 
zněl – vyčůrat, vyčistit zoubky a spát! 
Ráno nás čekal poslední úkol. Jít za lou-
pežníky a získat meč pro Bereniku! Všichni 
jsme byli odhodláni, plní energie, nadšení, 
ale také nervózní, jak to všechno dopadne, 
protože Jája při průzkumu terénu zjistila, že 
se o nás loupežníci dozvěděli a i s mečem 
hledají nový úkryt. Sledovala je a značila 
nám cestu, po které jsme plnili různé úkoly, 
které měly prokázat naší statečnost, ale také 
to, jak dokážeme spolupracovat! 
Došli jsme až k cíli. Když děti uslyšely křik 
loupežníků, vyndaly si ze svých batůžků 
hadrové koule a s řevem se na ně vrhly! 
Po delším souboji byl konec. Loupežníci 
utekli jako mravenci před deštěm. Získali 
jsme ale meč? Hádejte! No jasně, máme 
totiž ty nejšikovnější děti v oddílech. 
Po cestě zpět si prostě museli vítěznou trofej 
všichni osahat. Když jsme došli do králov-
ství, předali jsme princezně meč a ona nás 
za to pohostila výborným obědem. Pobyt 

v pohádkové říši se chýlil ke konci, násle-
dovalo pár her a pak? Dostali jsme odměny 
za naší skvěle odvedenou práci. Kouzelnou 
listinu, na které stálo, že se můžeme kdyko-
liv do pohádkové říše vrátit, a na památku 
také přívěsek, stejný jako nosila Berenika. 
To ale ještě není vše. Co se to děje? Je 
slyšet křik! Rytíři předvádějí před princeznu 
zrádce, který všechno loupežníkům vyzradil. 
Najednou se naše oči ale obracejí na druhou 
stranu, přichází král. Ten vynesl rozsudek 
nad obviněným. „Shoďte ho ze skály!“ a tak 
se také stalo. „Už dopadl“, bylo slyšet z úst 
pana krále. 
Přišla doba loučení, Veverky s Mimoni 
čekali, až si pro ně přijedou rodiče a Tuláčci 
pospíchali na vlak. U brány je zastavila stráž, 
ale hned je se smíchem pustila, protože se 
dozvěděla velice vtipné heslo (jaké bylo, ví 
jen stráž a Tuláčci).  
Víkendovka se všem moc líbila a už se tě-
šíme, až se zase někdy společně setkáme.

Za všechny přítomné
Lucuš a Nikuš z PS Tuláci Klatovy

a Martina a Vítek z PS Mír Domažlice 
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25. VÝROČÍ OBNOVENÍ PIONÝRA
Už v předchozích vydáních Mozaiky jste se mohli dočíst, že příští rok bude význačný tím, že si spo-
lečně připomeneme pětadvacáté výročí obnovení samostatné činnosti Pionýra. Jestli jste četli po-
zorně, už víte, že se toho na příští rok dost chystá – a další nové informace budou s postupem příprav 
přicházet – nejen v Mozaice. Než se ale pustíme do aktualit, pojďme si ve stručnosti – pro ty, kterým 
předchozí články třeba utekly – připomenout, co je naplánováno.

Co 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 – a z jejich 
vzkazů a gratulací sestavit unikátní knihu.

25 patronů Pionýra
Pojďme – například mezi přispěvateli 
do knihy – společně hledat 25 slavných 
osobností. Tito patroni by měli mít k Pionýru 
kladný vztah, být jeho tvářemi. Nemusí to 
být nutně hvězda republikového formátu, 
ale klidně i starosta obce, úspěšný podnika-
tel či primář místní nemocnice.
Při oslovování patronů i přispěvatelů 
do knihy nám pomůže web, o kterém bude 
řeč dále.

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 skvělou akci, 
kde se setkají pionýři ze všech koutů České 
republiky a nudit se rozhodně nebudou. Co 
se chystá na RESET v roce 2015, zatím pro-
zradit nemůžeme, ale určitě je na co se těšit. 

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 
akcí a pohybem. 

Výročí na webu
Už máte nápady, koho oslovit ohledně 
příspěvku do knihy nebo dokonce aby se stal 
jednou z tváří – patronů Pionýra? 
Ať už pro inspiraci, nebo třeba abyste 
se „netloukli“ s jinou skupinou z okolí, 
která by mohla oslovovat stejné osobnosti, je 
zřízen jednoduchý web na adrese 

www.dobrodruzstvi.info/vyroci. Na něm 
najdete přehled oslovených osobností a sa-
mozřejmě tu můžete zadat i ty, které budete 
oslovovat vy, abyste tak pomohli dalším.
Postupem času tu budou přibývat i další 
užitečné informace ohledně výročí, takže 
nezapomeňte občas „nakouknout“.

PIONÝRSKÁ VÝSTAVA
Putovní pionýrskou výstavu mnozí znáte. K 25. výročí obnovení samostatné činnosti Pionýra chystáme její doplnění a úpravy, zkrátka bude jako 
nová. Vernisáž proběhne na koncertu Děti dětem, kde jste výstavu vídali i v předchozích letech. Pokud máte zájem, aby putovní výstava dorazila 
i k vám, napište nám na e-maily uvedené na konci.

6
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NĚCO PRO POTĚCHU OKA
Jak se na pořádné výročí sluší, budou ho provázet různé tiskoviny, letáčky, 
stránky na webu, zkrátka spousta věcí, které je nutné sjednotit jednou grafi c-
kou linkou. Jak by ale měla vypadat? Na to se pokusili odpovědět tři grafi ci, 

kteří na základě naší výzvy zpracovali návrhy. A i když v každém byly dobré 
nápady, bylo nutné vybrat jen jeden. Seznámit se s ním můžete už na téhle 

dvoustraně a určitě se s ním setkáte ještě mnohokrát.
Jen pro úplnost připomínáme – jde o grafi ckou linku 25. výročí obnovení samo-
statné činnosti Pionýra. Až bude výročí za námi, tak ji schováme do pomyslného 
šuplíku a rozloučíme se s ní. Hlavní grafi cká linka Pionýra zůstává stále stejná 
a tato nová grafi ka ji bude jen doplňovat. Tak jak se vám líbí?

UŽ MÁTE VYMYŠLENOU PĚTADVACÍTKU?
Už máte tip na svoji „pětadvacítku“? Nezapomeňte na podzim nahlásit na své KOP, jakou akci 
a kdy budete pořádat. Čím více akcí v tomto termínu proběhne, tím více bude Pionýr vidět a o to 
nám přeci jde!

Máte další nápady, náměty, připomínky, zkrátka cokoliv na 
srdci k nadcházejícímu výročí? Ozvěte se!
Pište nám na e-mailové adresy: 
mirkatolarova@gmail.com či anna.novakova@pionyr.cz. 
Nebo zasílejte na adresu Ústředí Pionýra: 
Pionýr, z. s.
Anna Nováková, 
Senovážné nám. 977/24, 
116 47 Praha 1

1990—2015PIONÝR

1/4 století s dobrodružstvím

DOBRODRUŽSTVÍ NA MÍRU

DOBRODRUŽSTVÍ NA MÍRU
www.pionyr.cz

„JAK NA NOVÝ ROK, 
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OSMÝ PIONÝRSKÝ KVĚTINOVÝ DEN
Způsobů, jak převádět náš ideál POMOC do praxe, je nespočet. Už od  roku 2007 se nabízí 
jeden opravdu nepřehlédnutelný – od tohoto roku je totiž Pionýr partnerem sbírky Český den 
proti rakovině, která je obecně známá také jako Květinový den. Ne proto, že se každoročně 
koná v půlce května, ale především proto, že dárci za  své příspěvky dostávají žluté kvítky, 
které vždy alespoň na  jeden den zaplní a  rozveselí ulice. Minimální příspěvek je 20 korun, 
mnozí ale darují i několikanásobně více. 

A jak se letos 14. 5. dařilo našim sběračům? Napoví zprávy od některých z nich.
PS Čtyřlístek, Domažlice 
Prodali jsme všech 500 kytiček i 50 rezerv-
ních. Myslím, že celková částka na poště 
byla 11 942 Kč. Akce byla opět vydařená, 
v příštím roce se 100% znovu zúčastníme. 

Lucie Mrvíková

PS des. St. Roubala Habartov
Pionýři pomáhají, jak jen mohou, a proto 
se letos opět zapojili do prodávání žlutých 
kytiček, které symbolizují měsíček lékařský, 
v rámci Českého dne proti rakovině. 
Proto i naše pionýrská skupina nezahálela 
a zúčastnila se Kytičkového dne, aby po-
mohla lidem a dětem nemocným rakovinou. 
Sešli jsme se již brzy ráno, připravili jsme si 
kytičky, kasičku, oblékli žlutá trička a vyrazili 
do „terénu“ prodávat. Tato akce je hodně 
známá i v našem malém městě a někteří lidé 
nás dokonce sami vyhledali, aby si kvítek 
od nás zakoupili.
Postupně jsme prošli skoro celé město 
Habartov a snažili se vybrat co nejvíce peněz 
na činnost Ligy proti rakovině. Zašli jsme 
do obchodů, na městský úřad, do knihovny, 
pohybovali se po náměstí a v odpoledních 
hodinách prodávali hlavně u místního Teska.
Společně se zakoupenou kytičkou jsme 
rozdávali leták, zaměřený výhradně na škod-
livost kouření. Letos jsme opět prodali všech 
300 kytiček a vybrali za ně 6 447 korun. 
Doufáme, že tato částka pomůže alespoň 
trochu zmírnit něčí nemoc.

Anna Kováčová

PS Hrádek
Naše pionýrská skupina ve spolupráci se ZŠ 
a MŠ Hrádek se opět zapojila do celostátně 
organizovaného Českého dne proti rakovině. 
Patronát převzalo naše město. Po ulicích 
a ve škole se po celý den pohybovala 
děvčata a chlapci s prodejem žlutých kvítků 
měsíčku lékařského. Celkem se prodalo 763 
kusů a vybralo se 15 274 Kč. Celkový výtě-
žek bude využitý na prevenci proti rakovině 
plic.

Vlasta Vasková

PS Kopřivnice
Hurá, je tu 14. květen a my zase vyrážíme 
už kolikátý rok prodávat žluté kytičky. 
Tématem letošní sbírky byl karcinom plic, 
obecně známý jako rakovina plic. Pionýr je 
partnerem této sbírky, a proto je nám líto, že 
počasí letos této sbírce moc nepřeje, ale my 
se deště nebojíme, a tak kopřivničtí pionýři 
vyrazili do ulic rozdávat kytičky. A to i ti 
nejmenší – Šedé myšky, Nezmaři a ostatní 
naši mladí členové. Všem, kteří se zúčastnili, 
ať už jako prodejci nebo jako kupující, patří 
velký dík. 

PS Mladost, Hradec Králové 
Objednali jsme si rovnou tisícovku kytiček, 
která byla nad naše úsilí, nějak jsme to 
přehnali. Za rok si raději objednáme méně 
a budeme připraveni s větší vervou. 
Občas jsme v Hradci Králové doslova na kaž-
dém rohu zakopávali o další dobrovolníky, 
bylo nás všude opravdu hodně. 
Letos to byl pro nás nový, ale velmi krásný 
zážitek. Podobných akcí se budeme rádi 
nadále účastnit. Naši rodiče nás omluvili 
ve škole a zásobili korunkami na kytičky, 
kterými doma obdarujeme všechny naše 
milované.  
Během prodeje jsme zažili hodně legrace 
a byli jsme odměněni výbornou zmrzlinou 
a posilněni jsme mohli pokračovat dál. 
Někdy nás doslova lidé, převážně dámy 
honily, jestli ještě máme kytičky a jindy jsme 
bohužel dostali nemilé „kázání“ o Bohu, 
medicíně, farmaceutických podvodnících… 
Úsměv z tváře nám to však nevzalo, s poslá-
ním a ideálem POMOCI jsme šli dál s radostí 
prodávat a pomáhat. Přímo v oddíle máme 
vedoucí, která svůj dlouhý boj s rakovinou 
konečně vyhrála a i bohužel spousta z nás 
má osobní zkušenost z rodiny, ať už přímé 
či vzdálené, s tímto onemocněním. Byl to 
tedy pro nás celkově velmi emotivní den. 
Připomnělo nám to, jak je život krásný, ale 
bohužel velmi krátký a vzácný. 
Přejeme tedy všem hodně sil v jejich osob-
ních bitvách a hlavně hodně zdraví, protože 
nic důležitějšího než zdraví není! 

Za rok budeme zase na 100% pomáhat, už 
teď se na to moc těšíme.
Prodali jsme 243 kytiček za 5 859 Kč.

oddíl Psohlavci 

PS Švermováček, Kladno
Již pošesté jsme se zúčastnili jako dobro-
volníci prodeje kvítků „Dne proti rakovině.“ 
Žáci 8. a 9. třídy pod vedením paní učitelky 
Jany Sukové vyrazili již v 7 hodin do ulic 
prodávat tento kvítek, přinášející naději.
Ve čtyřech skupinkách prodávali žáci 350 
kvítků. Z tohoto prodeje jsme přispěli cel-
kovou částkou 7 265 Kč na fond Ligy proti 
rakovině. 
Nejúspěšnějšími prodejci se stali Michal 
Moravec, Anička Rakúsová a Katka 
Franková, v jejichž vaku se objevila částka 
2 664 Kč. Ale i ostatní prodejci se snažili, co 
jim síly stačily.
Všem účastníkům dobrovolné akce patří 
veliké poděkování, ať prodejcům, ale i obča-
nům Švermova, kteří si zakoupili kvítek.

Alena Šeffl ová

PS Perseus, Chrastava
Bylo nás pět skupinek, sbírali jsme 
v Chrastavě a Hrádku nad Nisou, prodali 
jsme 1299 kytiček a vybrali 28 889 Kč.

Za TO Perseus Petra Kopecká

PS Za Vodou, Josefov
V rámci Českého dne proti rakovině 
Pionýrská skupina Za Vodou vybrala 
28 838 Kč. Celkem jsme prodali 1 287 
kytiček. Za jednu kytičku jsme tudíž utržili 
22,41 Kč.
Ještě jednou děkuji všem sběračům a příští 
rok bychom mohli překonat hranici 30 tisíc, 
co říkáte?

Ivana Vejvodová

PS Mirko Očadlíka, Holešov
14. května se uskutečnil tradiční Český den 
proti rakovině – tzv. Květinkový den. Jednalo 
se již o 18. ročník celonárodní květinkové 
sbírky, který organizuje Liga proti rakovině. 
Také v Holešově jste mohli potkávat mladé 

PS Čtyřlístek, Domažlice

PS Hrádek PS Kopřivnice PS Perseus, Chrastava PS Za Vodou, Josefov

PS des. St. Roubala Habartov
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lidi, žáky a studenty ve žlutých tričkách, 
kteří nabízeli žlutou symbolickou květinku. 
Do této kampaně se zapojily některé školy 
a organizace. Mezi nimi také PS M. Očadlíka 
ve spolupráci s SVČ – Tymy a 3. ZŠ Holešov. 
Děkujeme všem, kteří si zakoupili květinku 
a do celkem 10 pokladních vaků tak přispěli 
na dobrou věc. Celkem se nám poda-
řilo, i přes nepřízeň počasí, vybrat okolo 
14 000 Kč, které byly zaslány na účet Ligy. 
Poděkování si zaslouží také všichni členové, 
žáci a studenti, kteří se do této sbírky 14. 
května aktivně zapojili. Děkujeme také 
všem, kteří do sbírky přispěli a podpořili tak 
dobrou věc. 

Jarmila Vaclachová

PS Vysočina Svitavy
14. května 2014, středa, 8 hodin ráno a my 
se scházíme na svitavském náměstí. Dnes 
je Český den proti rakovině. Jedná se o asi 
nejstarší, nejznámější a velmi prestižní 
sbírkovou akci, která probíhá v ulicích měst 
a obcí po celé republice. 
Obléknout poznávací trička, vaky přes 
rameno, kytičky a letáky do košíčku a vyrá-
žíme. Ve stejném čase vychází i naše další 
skupinky ve Vendolí, Poličce a Litomyšli. 

Ucházíme prvních pár kroků a mnozí lidé 
za námi sami chodí a kupují si kytičku, ten-
tokrát s tyrkysovou stužkou. Letošní sbírka 
je zaměřena na prevenci nádoru plic. 
Tato sbírka je opravdu v povědomí lidí 
a za sebe mohu říci, že se nesetkáváme se 
zápornými ohlasy. Kdo nemá zájem, slušně 
odmítá. Naopak mnozí jsou velmi rádi, 
že nás potkali, navigují, kam dále máme 
zavítat, že mají také zájem zakoupit kytičku. 
Během dopoledne stále více narážíme 
na „označené“ kočárky, jednotlivce, kteří již 
přispěli a zakoupenou kytičku ihned vidi-
telně přišpendlili. 
Během dne nás čekají další zajímavé zážitky. 
Pán, který v boční uličce zamíří autem 
k nám, stahuje okýnko a žádá o kytičku. 
Kluci, kteří počítají drobné, aby mohli 
zaplatit pivo, ale zároveň nějakou korunkou 
přispět. Paní, která záměrně jede z vedlejší 
vesnice do města tento den, aby si kytičku 
zakoupila. Maminka rychle posílá malého 

kloučka rozměnit papírové peníze do nej-
bližšího obchodu, aby si mohla zakoupit 
kytičku. Čekáme na poslední prodejní dvo-
jici, abychom si dali pauzu, i v tuto chvíli nás 
lidé sami oslovují, stačí zahlédnout vak nebo 
žluté tričko. Dokonce u oběda v restauraci 
za námi přichází ke stolu s prosbou o zakou-
pení kytičky. 
Mnozí, kteří nám přispívají, se sami léčí 
nebo jsou po léčení a kytičku zakupují se 
slovy, že rádi přispějí, pokud to někomu 
dalšímu pomůže.
Celkově jsme prodali 767 kytiček a vybrali 
částku 16 839 Kč. Průměrná cena nám vyšla 
21,954 Kč za kytičku, tudíž mnozí přispívají 
i více, než je stanovená cena. Příkladem 
jsou u nás tři pánové, kteří všichni vhodili 
do vaku po sto korunách za jednu kytičku. 
Tímto všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
zapojili, děkujeme! 

Lucie Fišerová

KYTIČKY PRO NOVINÁŘE
Zároveň s Květinovým dnem proběhla na Ústředí Pionýra 
tisková konference, na které si přítomní novináři mohli 
nejen pořídit vlastní kytičku, ale dozvěděli se také 
o zapojení Pionýra do sbírky, o projektu Opravdu dobrý 
tábor, o chystaném Pionýr Open a o spoustě dalších věcí, 
na které přišla v uvolněné atmosféře řeč.

PS Záře, Praha

PS Vysočina Svitavy

PS Mirko Očadlíka, Holešov PS Čtyřlístek, Domažlice

PS Obránci míru Chropyně

A CO ČÍSLA?
Kolik celkově naši sběrači pro Ligu proti rakovině získali, 
zatím nevíme, ale je docela dobře možné, že jsme v součtu 
od roku 2007 překročili hranici deseti milionů korun.

Zatím máme jen dílčí čísla. A navíc – prodej kytiček není 
závod, každý má jiné podmínky, ať už jde o velikost obce 
nebo třeba počasí. 

Přesto bychom chtěli poblahopřát Pionýrské skupině 
Rokycany – jih, protože zatím nevíme o nikom, kdy by její 
výkon překonal – posbírat v Rokycanech přes 66 000, to je 
zkrátka pecka!

MOZAIKA PIONÝRA    2014 / 10
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OSTRAVSKÁ VÝPRAVA DO KOSMU
Chcete vědět, jak jsme u nás v Ostravě při Bambiriádě cestovali raketoplánem na planetu Pionýr? Každý dostal pilotní průkaz, a aby se mohl 
stát právoplatným pilotem raketoplánu a odcestovat na planetu Pionýr, musel projít sedmi zkouškami. Za každou splněnou zkoušku dostal 
příslušné razítko do svého průkazu a za všech sedm razítek dostal potvrzující razítko, odměnu a mohl si vyrobit svou vlastní placku (button).

A jaké jsme měli disciplíny? 
1. Ve vesmíru neexistuje nahoře nebo dole, 

a tak i orientace je značně ztížená. Cesta, 
kterou bylo potřeba pomocí fi xu a zrcadla 
projít, potrápila i mnohé rodiče.

2. Rovnováha může být dovednost rozhodující 
mezi životem a smrtí. (stání na kůlu)

3. Odrazit nebezpečné asteroidy, které ohrožují 
vesmírnou loď. Ani jeden ji nesmí zasáh-
nout, to by byl jistý konec. (odpalování 
nahozených pěnových míčků pálkou)

4. Cvičení dělá mistra. Každý kosmonaut musí 
umět složit vesmírnou stanici. (Stavba 
z kostek – spolupráce 2 až 4 osob. 
Na obyčejnou gumičku jsou přivázané 

4 tkaničky. Každý drží jednu nebo dvě 
tkaničky a musí spolupracovat tak, aby 
gumičku pomocí tkaniček roztáhli tak, 
že do ní naberou kostku – úkolem je 
na sebe poskládat kostky tak, aby dávaly 
nápis NASA.)

5. Disciplína simulující obrovské gravitační 
přetížení u některých vesmírných objektů 
jako jsou černé díry a některé hvězdy. 
(guma)

6. Ve stavu beztíže je těžké se najíst. Jídlo 
nedrží na talíři a poletuje si. Nauč se jíst 
jako kosmonaut a nacucni co nejvíce 
potravy. (přenos sóji nebo čočky apod. 
pomocí brčka)

7. Ve vesmírných soubojích se můžeš 
dostat do nebezpečné vývrtky. Rychle se 
zorientuj a znič svého nepřítele. Nemáš 
mnoho času. (Otočit se několikrát kolem 
baseballové pálky – čelo položit na rukojeť 
pálky – a potom se zorientovat tak, aby 
pálkou „sestřelili“ petku.)

Kromě toho nám po celé louce, kde se 
konala Bambiriáda, běhal náš pionýrský 
pejsek – naštěstí nám Městská policie 
udělila výjimku a mohl běhat bez náhubku 
a vodítka. :-)

Veronika Perzynová
PS Šenov

1
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BUDE TO PRUDA, ALE STOJÍ TO ZA TO!
Máte občas pocit, že nikdo vlastně neví, kolik toho pro děti děláte? Rádi byste uměli 
svou dobrovolnou práci vyčíslit a uvést třeba v projektu? Pojďme se o to společně 
pokusit!

Jak na to? Může se nám to podařit díky 
projektu České rady dětí a mládeže nazva-
nému „SAFE“, do kterého se zapojil i Pionýr. 
Přesněji do jedné z jeho dílčích aktivit, která 
spočívá ve sběru dat a jejich využití při tes-
tování metodik ohodnocení dobrovolnické 
práce. (Naše „defi nice“ je poněkud zjedno-
dušující, detaily najdete na adrese: crdm.cz/
projekty/safe.)
Jde o projekt, který, pokud se podaří, by 
nám mohl v mnohém prospět. Mohl by totiž 
vést k získání přehledu o náročnosti a typo-
logii dobrovolné práce a k jejímu budoucímu 

oceňování (projektovému, či 
možná i daňovému zvýhodnění).
To si uvědomuje jak ČRDM, tak 
jednotlivé organizace, kterých se 
do projektu zapojilo přibližně 30, od ekolo-
gických spolků po skauty a pionýry. 

O co půjde?
Podstata spočívá v ročním sledování a vy-
kazování dobrovolnických aktivit za pio-
nýrskou skupinu do stanovené tabulky. 
Vždy jednou měsíčně se tabulka odešle a je 
hotovo.

Tato část projektu – pro kterou je potřeba 
vaše pomoc – bude probíhat v období kvě-
ten/červen 2014 – duben 2015.
Sice to nebude hned, ale investovaná práce 
by se nám mohla vrátit i s hodně tučnými 
úroky…

Tak co říkáte? Jdete do toho? 
Pokud ano, kontaktujte Irenu Černou, 

e-mail: irena@pionyr.cz, GSM: 777 248 726.

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE VOLILA PŘEDSEDU
Českou radu dětí a mládeže (ČRDM) povede i v následujícím tříletém období její současný předseda Aleš Sedláček. V tajném 
hlasování o tom jednomyslně rozhodli delegáti a delegátky 40. Valného shromáždění ČRDM, konaného 10. dubna 2014.

Valné shromáždění 
zároveň jmenovalo 

Představenstvo ČRDM v  zčásti obměněné 
sestavě. Jubilejní VS ČRDM mj. také přijalo 
dva nové členy, jimiž jsou Česká debatní 
společnost, o. s. a ZDrSEM – první pomoc 
zážitkem, z. s.
Nové Představenstvo ČRDM bude mít 
oproti dosavadním třinácti nyní jedenáct 
členů. Novými tvářemi v něm budou Zuzana 
Vaněčková (Junák – svaz skautů a skautek 
ČR) a Vlastimil Jura (Projekt Odyssea). 
Z předešlé sestavy budou v práci v předsta-
venstvu po boku Aleše Sedláčka (Liga lesní 
moudrosti) pokračovat: 1. místopředseda 
Jan Cieslar (Junák – svaz skautů a skautek 
ČR), místopředseda Ondřej Šejtka (Asociace 
turistických oddílů mládeže ČR), Jan Burda 
(mluvčí Komory krajských rad), Michaela 
Humlová (ELSA Česká republika), Jan Husák 
(AFS Mezikulturní programy), Ondřej 
Chobot (Česká tábornická unie), Martin 
Paclík (Rada dětí a mládeže kraje Vysočina) 
a Miroslav Jungwirth (Rada dětí a mládeže 
hl. m. Prahy).
Pokud jde o nově přijatá sdružení, Česká de-
batní společnost, o.s. je nestátní nezisková 
organizace s celorepublikovou působností, 
založená v r. 2004, která pořádá vzdělávací, 
debatní a jiné aktivity pro žáky, studenty 
a širokou veřejnost. Má aktuálně 93 členů, 
z toho 88 ve věku do 26 let. Do ČRDM 
se ČDS podle vlastního vyjádření hlásila 
s očekáváním rozšíření spolupráce s dalšími 
organizacemi pracujícími s mládeží, kterým 
mohou nabídnout mj. know-how (školení 
apod.) či např. organizační kapacity. Uvítají 
naopak spolupráci v oblasti dobrovolnictví 
či posílení zábavné složky jejich programů 
a akcí.
ZDrSEM – první pomoc zážitkem, z.s. reali-
zuje kurzy první pomoci zážitkovou formou 
pro širokou veřejnost, stěžejním kurzem je 

kurz ZDrSEM Standard, což je kurz o délce 
trvání čtyři a půl dne s akreditací MŠMT 
Zdravotník zotavovacích akcí. Organizace 
ho realizuje i ve variantě Horal/Vodák. 

Dále pořádá kurzy Mama (pro všechny, kdo 
chtějí umět poskytovat první pomoc dětem 
do 5 let), Profi  (pro fi remní kolektivy), Basic 
(víkendový kurz první pomoci), Školitel (pro 
ty, kteří chtějí učit první pomoc). Do ČRDM 
se hlásila „s očekáváním spolupráce s or-
ganizací, která má dobré 
jméno“.ZDrSEM má nyní 
30 členů, z toho čtyři 
ve věku do 26 let.
Pro úplnost: do ČRM se 
bezúspěšně hlásila ještě 
organizace Pro zlepšení 
světa, o.p.s.; chyběly však 
o ní relevantní informace 
– a přímo na jednání VS 
ČRDM i její zástupce.
Během tříhodinového 
jednání v zasedací 
místnosti SMOSK 
na pražském Senovážném 
náměstí, stihli přítomní 
vyčerpat všechny body 
navrženého programu. 
Vyslechli závěrečné 
informace Představenstva 

ČRDM včetně hospodářských, seznámili 
se s návrhem priorit Rady pro letošní rok, 
schválili výroční a hospodářskou zprávu 
za rok 2013, jakož i upravený rozpočet 

pro letošní rok. V neposlední řadě také pro-
diskutovali a odsouhlasili nové znění stanov 
– mj. proto, aby po provedených úpravách 
odpovídaly podmínkám nového občanského 
zákoníku. Jiří Majer

Převzato z www.adam.cz, kráceno

Krátce z Výkonného výboru ČRP
V květnu (16. a 17.) jednal Výkonný výbor ČRP v Jablonci nad 
Nisou, část jednání byla spojena s oblastní poradou liberecké 
KOP. Na programu jednání VV byla jako obvykle témata aktuální 
i více výhledová.

K těm aktuálním patřilo například vyhodnocení Kamínek 2014, 
bezprostřední ohlasy na průběh Českého dne proti rakovině, 
příprava Bambiriády, ale také změna garanta Středočeského 
PVC. Více do budoucnosti se VV musel zahledět při přípravě 
aktivit k 25. výročí obnovení samostatné činnosti Pionýra i při 
projednávání úprav našich vnitřních předpisů.

Nelehké rozhodování provázelo rozdělování prostředků v rámci 
tzv. vnitřního výběrového řízení (výsledky v tomto vydání Tu-
ňáka), naopak snadno se patrně všichni rozhodovali, když došla 
řada na schvalování dvou návrhů na vyznamenání z Plzeňské KOP.

 red
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HABARTOV
Pochod osvobození
Na desátý květnový den si habartovští pionýři připravili turistický vý-
let k uctění památky žen z koncentračního tábora ve Svatavě. Protože 
máme dost menších dětí, zvolili jsme kratší trasu. Sraz jsme si dali 
u naší klubovny. Odtud nás naše trasa vedla směrem přes Lítovskou 
výsypku na Chlum sv. Máří. Zde jsme si odlovili jednu keš, dali si 
menší pauzu a pokračovali do Kynšperka. Z Kynšperka jsme se pře-
sunuli vlakem do  Sokolova, kde jsme si zašli do muzea, abychom 
si připomněli historii Sokolovska. Ale hlavně nás zajímala místnost 
věnovaná ženskému koncentračnímu táboru ve Svatavě. Viděli jsme 
zde výrobky z papíru, látky, suchého chleba nebo oblečení, které tam 
ženy nosily.

Anna Kováčová,
PS des. St. Roubala

HORNÍ BŘÍZA
Naše Velikonoce
Letošní Velikonoce strávil náš oddíl Větrník v Krkonoších. Střechu nad 
hlavou nám poskytl hotel Jizera v Horní Sytové. Páteční program byl 
nasměrován do Josefova do vojenské pevnosti. Čekala nás prohlídka 
podzemí se svíčkami a vynikajícím průvodcem. Dalším místem bylo 
muzeum v Trutnově.
Sobota byla zaměřena na pěší turistiku. Z Horních Míseček vyrážíme 
na  Medvědín, Vrbatovu boudu a  kolem Pančavského vodopádu 
na  Labskou boudu, zdatnější na pramen Labe a  Sněžné jámy. Poté 
klesáme do Špindlerova Mlýna. 
V  neděli kvůli větru improvizujeme. Opět se rozdělujeme na  dvě 
party. Kratší trasa vede na Portášovy a Janovy boudy k Rybárně, delší 
z Pece pod Sněžkou na  chatu Výrovka. Kdo má zájem, odskočí si 
na  Luční boudu. Okolo Chalupy Na  Rozcestí dojdeme na Hříběcí 
boudy. 
Cestou domů se zastavíme na přehradě Les království, v ZOO ve Dvoře 
Králové, nebo u Braunova Betlému u Hospitalu Kuks.

Jaroslav Novák, PS Horní Bříza

Les není skládka
V úterý 22. 4. se pionýrský oddíl Větrník vydal uklízet les v Horní 
Bříze. I když se uklízel jen okraj lesa u silnice, potřebovaly děti 14 vel-
kých pytlů! Byly tam nejen desítky lahví skleněných i plastových, ale 
také lahve plné piva, plesnivé sklenice, oblečení a plechovky od ná-
pojů. Pokud chcete pomoci lesu, nemusíte ho uklízet, ale stačí, když 
tu třeba nebudete odhazovat odpadky. Zachráníte všechny živočichy. 
Les se začíná měnit v skládku. Tak ho, prosím, chraňte!!!

Terezie Hodková (10 let)

HRADEC KRÁLOVÉ
Jarní hrátky
Téměř letní den nešlo strávit jinak – za klubovnou jsme si vytvořili 
malé tábořiště a užívali si slunečného počasí.
Nejprve nás čekalo překvapení v podobě narozeninové párty. Ne, že 
bychom měli všichni narozeniny ve stejný den, ale aby se na nikoho 
nezapomnělo, rozhodli se vedoucí uspořádat všem oslavu v  jeden 
den. Každý jsme dostali malý dortík se svíčkou, přáníčko, deník tu-
risty a nějakou drobnůstku. Jako oddíl jsme pak dostali „indiánskou 
fl usačku“, kterou jsme si samozřejmě vyzkoušeli. No a pak nás čekal 
závod „RC ralley Psohlavci“. Před startem však nastal zmatek: „Mám 
autíčko, držím vypnutý ovladač a  autíčko mi jezdí samo…“ Šotek? 

Ne, to jsme se jen všichni naladili na stejnou frekvenci… Po závodu 
jsme si už jen užívali pohodové odpoledne skákáním gumy, foukáním 
bublifuků a konzumací našich dortíků.

Psohlavci

HRÁDEK
Staročeské máje
Už tradičně pořádali pionýři v Hrádku u Rokycan v sobotu 10. 5. spolu 
s městem, Hrádeckou kapelou a místními mladými lidmi Staročeské 
máje. Na programu byl jarmark výrobků NĚ-HY a Pionýra, prodej ob-
čerstvení na náměstí, předtančení Besedy krojované mládeže, průvod 
městem s kapelou, vůz tažený koňmi, sóla všech děvčat, odpoledne 
pak vyhlášení „májovnice“ a předání putovní čelenky a večer májová 
veselice s předtančením „Besedy“. Úspěšná tradiční slavnost skončila 
až kolem třetí hodiny ráno.

Vlasta Vasková

JINDŘICHŮV HRADEC
Na Klepáku kolem světa!
Během velikonočního víkendu více než 40 dětí a 30 vedoucích a in-
struktorů vyrazilo na  základnu Klepákův mlýn na Amaizing Race – 
Úžasný závod o milion kolem světa.
Rozdělili jsme se do  pěti týmů a  museli co nejdřív najít jízdenky 
na vlak. Kam nás zavezl a co jsme tam zažili? Africké tance v keňském 
Nairobi, káhirský trh v Egyptě, zpět v Evropě řízení železniční dopravy 
v deskové hře Trans Evropa.
Druhý den nás čekal poklad v  chrámu Mayů v  Mexiku, karneval 
s maskami v brazilském Riu a  jako přestávka vyrábění – barvení va-
jíček a  výroba stojánků, výroba kolíčků nebo příprava a ochutnání 
japonského sushi. Po  výborném obědě jsme zamířili do Asie, kde 
jsme si mohli vybírat ze dvou úkolů. V  Kazachstánu jsme obíhali 
nebo obeplouvali Kaspické moře, v Mongolsku jsme pásli ovce nebo 
stavěli jurtu, v  Japonsku jsme stavěli tradiční pagodu nebo hledali 
bod pomocí GPS. V Nepálu nás čekal výstup na Mount Everest nebo 
přechod himalájských propastí pomocí lanové lávky. 

Habartov

Hradec Králové

Horní Bříza

Jindřichův Hradec KdyněHrádek
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Koloveč Kopřivnice Praha

Svitavy

Na skok v americkém New Yorku jsme předáním zprávy přes Atlantik 
zkoušeli Morseovu abecedu. Po večeři opět směr Asie – v  čínském 
Pekingu jsme díky zde vyráběným moderním technologiím soutěžili 
v zeměpisných kvízech. Oddíl Piškotů vyrazil i na cestičku odvahy. 
V neděli ráno se děti ocitly na Velikonočním ostrově, kde si musely 
samy najít vajíčka k snídani. Po řemeslech následovala závěrečná hra 
– vzpomínání, v jakém pořadí jsme navštívili jednotlivé státy a jejich 
hlavní města.

Zdeněk Malý, PS 8. března

KDYNĚ
Den Země u Safíru
V rámci Dne Země pořádala během dubna PS Safír úspěšnou výstavu 
výrobků z odpadů v  kdyňském infocentru, diskuzi o pravidlech tří-
dění odpadu a vyvrcholením celého projektu byl sběr odpadků v lese 
na vrchu Škarman. Účastníci se sešli v sobotu 26. 4., rozebrali si při-
pravené úklidové a ochranné pomůcky a vyrazili do  terénu. Čištění 
lesa spojili pořadatelé s navigační hrou Geocaching, konkrétně akcí 
typu CITO (Cache In-Trash Out). Z lesa bylo po dvou hodinách odstra-
něno 15 velkých pytlů s odpadem, které byly roztříděny a odevzdány 
do sběru. Padesát sběračů si zaslouží velký dík. Akce byla podpořena 
z programu Think Big.

Pavla Tochorová

KOLOVEČ
Tajemná země Caux
Znáte zemi Caux? Je to země léčitelů a velkých znalců bylinek, však se 
jejich jména velmi podobají rostlinkám. Vládl zde dobrý král Měděnec, 
ale jednoho dne onemocněl a trůn obsadil zlý Rulík Zlomocný a jeho 
pomocníci. Nyní si už nikdo není jistý svým životem, protože oni 
místo léků vyrábějí jedy. A proto se naše skupina o druhém dubno-
vém víkendu vydala na záchrannou misi, pomoci malé Břečťance na-
jít lék pro krále Měděnce. Nejdříve jsme museli najít vzácný kámen 
na ochranu před protivníky. V sobotu ráno po úspěšném rozšifrování 
tajných zaklínadel si každý musel vyrobit amulet proti nákaze a jedům. 
Pak už nám nezbývalo, než se dát na cestu plnou nástrah. Napadly 
nás obludy, kterým jsme šťastně unikli. V Podlesí, kudy vedla stezka 
prorostlá kořeny stromů, bychom bez vzájemné pomoci nedošli dál. 
Večer v  bezpečí byl plný her a  radovánek. Sice nás vyrušila jedna 
příšera, ale ti nejodvážnější si s ní rychle poradili. Druhý den ráno 

jsme přeplavili jezero až na místo, kde rostly bylinky na lék pro krále 
Měděnce. Po uvaření lektvaru naše záchranná mise skončila. Král se 
uzdravil a opět začal vládnout. 

Magdalena Hergetová, PS Kolo Koloveč

KOPŘIVNICE
Pohádkový les
Pionýr Kopřivnice uspořádal pro děti i  jejich rodiče tradičně na prv-
ního máje Pohádkový les. Na  trase čekalo na děti několik stanovišť 
s pohádkovými bytostmi. Na každém bylo třeba splnit drobný úkol, 
např. ulovit zlatou rybku, odříkat zaklínadlo, pomoci uvařit kouzelný 
lektvar, uloupnout perníček z  perníkové chaloupky… V  cíli si děti 
(i někteří dospělí) vyzkoušely několik indiánských činností – střelbu 
z luku, „zkrocení“ divokého koně, život v tee-pee a spoustu dalších. 
Celý den panovalo nádherné počasí, a  tak byla účast rodičů a dětí 
ohromující. 

Gabriela Šumšalová 

PRAHA
Barevný den na Orlíku
Dne 1. 5. se vydal oddíl Ontario při 1. PS Podskaláci společně s ro-
diči dětí na prohlídku útrob Orlické přehrady a užití si příjemného 
dne na Orlíku, plného soutěží rodinných týmů. Ty byly v jedné barvě 
a měly s sebou i svého maskota. Potěšilo i opékaní buřtů s krásnou 
vyhlídkou na přehradu.

František Srch

SVITAVY
Velikonoce v LDN
Dne 17. 4. se konala malá oslava svátků jara na Svitavské eLDéNce. 
Staroušky i zdravotnický personál přišly potěšit děti z oddílu Správný 
táborník PS Vysočina Svitavy. Přinesly všem spoustu králíčků, oveček, 
kytiček, sladkých motýlků a berušek a hlavně úsměv. Pro všechny byl 
překvapením i harmonikář Ondra Čejka z Vendolí.
Bonusem setkání byl živý králíček, kterého donesly děti na pomazlení. 
Stařečkové měli velikou radost a každý si jej alespoň pohladil. Toto 
setkání bylo umožněno i „ležícím“ pacientům a mnozí z nich štěstím 
uronili i  slzičku. Děti měly velikou radost, že mohly potěšit srdíčka 
a dušičky staroušků.

Lenka Svobodová, PS Vysočina Svitavy

•  5. 6. slaví své 50. narozeniny 
Václav Lisý z PS Hrádek 
(Plzeňská KOP).

•  5. 6. slaví své 50. narozeniny 
Roman Müller z PS Jevíčko 
(Pardubická KOP).

•  7. 6. slaví své 50. narozeniny 
Miroslava Mrázková 
z PS Hrádek (Plzeňská KOP).

•  13. 6. slaví své 70. narozeniny 
Josef Krupička z PS 
Nymburk 2 (Středočeská KOP).

•  24. 6. slaví své 55. narozeniny 
Ing. Milan Nováček 
z PS Zouvalka 
(Jihomoravská KOP).

Blahopřejeme!



NA PRÁZDNINY S GPSKOU
Blíží se léto, čas táborů a výletů. A také nejvhodnější čas pro hledání pokladů a objevování 
zajímavých míst pomocí GPS navigací. Proto si je do svých prázdninových zavazadel nezapo-
meňte přibalit. A hurá na lov. V tomto čísle vám přinášíme i informaci o tom, jak vznikala nová 
pionýrská keška – třeba vás zpráva od habartovských pionýrů bude inspirovat a založíte si také 
tu svoji oddílovou kešku. 

Pionýrská keš v Habartově
V sobotu 10. 5. se habartovští pionýři vydali 
založit svou první keš.
Vybrat to správné místo a vymyslet, k čemu 
se bude vztahovat, nám dalo opravdu docela 
zabrat. Náš první nápad byl místní in-line 
dráha, ale než jsme tento nápad stačili usku-
tečnit, už nás někdo předběhl a vznikla tam 
wherigo keš. Poté jsme se rozhodli věnovat 
keš místní dolové činnosti a tím zaniklé obci 
Boden. Nashromáždit potřebné informace 
z knížek a internetu taky nebylo zrovna 
lehké, protože je všude většinou o této části 
Habartova jen krátká zmínka. Ale zadařilo 
se. Pak už zbývalo jen vybrat nejpříhodnější 
místo uložení. Po několika procházkách 
s naším oddílem Brontosauři a pár rodinných 
procházkách se psem nakonec objevujeme 
to správné místo.
Pár dní v  předstihu před samotným umístě-
ním keše se vydáváme ještě místo připravit. 
Nechceme totiž naší krabičku uložit pouze 

v igelitovém pytli, ale vložíme ji hezky 
do větší vodotěsné krabice, kterou na místě 
částečně zakopáváme do země. 
V rámci plánovaného sobotního výletu je 
také konečné uložení naší keše na místo. 
Dáváme dětem navigace se souřadnicemi 
a necháváme je, aby nás na místo uložení 
dovedly. Tím jsme si ještě jednou prověřili 
přesnost místa uložení a pochopitelnost 
hintu (pozn.: hint = nápověda). Děti místo 
správně a bez problémů našly. Kontrolujeme 
ještě jednou obsah naší keše a poté už ji dá-
váme na místo. Ještě ten večer vše vkládáme 
na stránky geocachingu a už jen čekáme 
na ofi ciální spuštění naší keše s názvem 
Zaniklá obec Habartov – Boden (GC54HMX), 
souřadnice N 50° 10.422 E 012° 32.561. 
Keš byla ofi ciálně spuštěna 12. května 2014 
odpoledne a do půl hodiny už ji odlovili 
první dva kačeři. 

Anna Kováčová
Pionýrská skupina des. St. Roubala, Habartov

PIONÝRSKÁ (GC4NVX4)
N 49° 08.(C+D)(A-4)(B)
E 014° 59.(A+C)(B)(D-C)
Tato pionýrská keš byla spuštěna v Jindřichově Hradci na podzim 
minulého roku. Jedná se o mystery keš, jejíž úvodní souřadnice vás 
zavedou ke klubovně Pionýrské skupiny 8. března Jindřichův Hradec. 
Zde také najdete první informaci, která vede k vyluštění fi nální keše. 
K získání souřadnic, na kterých je umístěna keš, je třeba vyluš-
tit i další informace za využití tábornických dovedností. Při jejich 
sestavování si ověříte znalosti uzlů, ohňů či mapových značek. Bližší 
informace o tom, jak zjistit souřadnice pro fi nální keš najdete na 
geo.pionyr.cz nebo geocaching.com.

PIONÝRSKÝ PES – TURISTA
(TB 62620)
Léto a prázdniny jsou vhodným časem 
na turistiku. Putování po turisticky zajímavých 
místech naší vlasti je i úkolem našeho pionýrského 
travel bugu, který na svých cestách navštívil Jihočeský 
kraj, podíval se do Pardubického kraje a naposledy byl viděn zase 
v Praze. Pokud ho při svých cestách potkáte a rozhodnete se jej pře-
nést jinam, zaregistrujte co nejdříve jeho nález na www.geocaching.
com. K tomu potřebujete nalézt listing (stránku s popisem) přísluš-
ného travel bugu – v našem případě použijte kód TB62620.

ho
český

Přejeme všem piokačerům hezké prázdniny a hodně úspěchů při odlovu kešek.
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LEKTOŘI POD MIKROSKOPEM
Jak pracovat s účastníky vzdělávacích akcí? Jak si na vzdělávacích akcích hrát? Jak přistupovat k výběru her na vzdělávací akci pro dospělé?

I velké děti si hrají
Do vzdělávacích akcí pro dospělé zařazu-
jeme, dle možností, hru. Vždyť škola hrou je 
zábava. Hraní nám pomáhá lépe si zapama-
tovat, naučit se novým věcem. Co nás baví, 
to nám déle utkví v paměti – a navíc hry 
spojují. V rámci hrových aktivit lidé společně 
zažijí něco jiného, probudí se pocit sounále-
žitosti, společně se zasmějí, zažijí pocit z do-
sažení společného cíle. Hry snáze vytvářejí 
předpoklady pro dobrou spolupráci a jejich 
účastníci se určitě lépe seznámí či poznají. 
Vytváří tým, dokáží pak využít i přestávek 
pro sdílení tématu či pracovních otázek. 

Nejen zábava
Kromě již zmíněných výhod hry také 
pomáhají procvičit koncentraci, kreativitu, 
nové postupy, působí proti únavě, 
přinášejí nové pohledy a nápady. 
Prohlubují atmosféru, vytváří ji 
uvolněnější a důvěrnější. Hry se 
nám mohou hodit, i když potře-
bujeme něco udělat s účastníky, 
jako například rozdělit nějakou sku-
pinku, nebo naopak vytvořit sku-
pinku pro další práci, více zapojit 
ty, kteří se drží stranou, nenucenou 
formou. Hra může být i příjemným 
začátkem či zakončením náročného 
dne. 
Nenechte se odradit případným 
nezájmem některých účastníků. 
Škarohlídů nebývá až tak mnoho, 
obvykle se jedná především o ty, 
kteří si už z principu neradi hrají. 
Nechte je, ať se třeba jen dívají, ne-
nuťte je. Většinou se příště přidají. 

Není hra jako hra
Hrové aktivity dělí různí autoři 
různě. Já bych vzpomenula 
rozdělení na ty, které umožňují 
navázat kontakt – Ice breakery 
(prolamovače ledů), aktivizační, 
kreativní, hry na podporu 
koncentrace, teambuildingové 
hry, relaxační, hry pro opakování 
tématu, hry pro rozvoj skupinové 
dynamiky a hry na ukončení 
– závěrečné. 
Hra by měla mít vždy jasný cíl. 
Nejde o zaplnění času, ale vždy 

musíme dobře zvážit, zda nám realizo-
vaná hra doplní probírané téma, pomůže 
k lepšímu pochopení. Je třeba zvážit i počet 
účastníků, ne každá je vhodná pro velké 
skupiny a naopak. Také je při výběru důležitý 
náš stanovený čas pro vzdělávací aktivitu, 
a to, kolik ho hře můžeme věnovat. Vždy 
je nutné si sepsat potřebné pomůcky a buď 
si je přinést s sebou, nebo o ně požádat 
organizátora a před zahájením si je zkontro-
lovat. Je vhodné se zamyslet nad popisem 
hry pro účastníky, musí být jasný a srozu-
mitelný. Pokud je to potřeba, připravíme si 
popis písemně. Po ukončení hrové aktivity 
ji vyhodnotíme či stručně účastníkům 
vysvětlíme, jaký pro ně měla přínos – efekt. 
Nebudou tak mít pocit, že jste se snažili jen 
zaplácnout čas, který máte vyhrazený. 

V září na shledanou 
Vážení lektoři a nejen vy, prostě všichni, 
kteří jste po dobu deseti měsíců četli stránky 
s tématem vzdělávání. Řádky, které jsem 
psala, byly věnovány pionýrským vzděláva-
cím akcím (formám, prezentacím…) a lek-
torům (jejich osobnosti a kompetentnosti). 
Prostě tématům nezbytným pro kvalitu 
našich pionýrských vzdělávacích aktivit. 
Mám ještě některá témata schovaná na příští 
rok, nicméně ta, která byla zveřejněna v roce 
2013/2014, považuji za dominantní. Byla 
bych moc ráda, kdybyste poslali zpětnou 
vazbu, tzn., zda vám má povídání na tato 
témata pomohla při přípravě nebo realizaci 
vzdělávání, zda byla přínosná, co byste 
potřebovali nebo přivítali, aby v příštích 
číslech vyšlo. 
Děkuji předem za reakce, díky nim pro mne 
bude mnohem snazší vybrat z široké oblasti 
vzdělávání to, po čem je skutečně poptávka, 
o čem si vy sami myslíte, že nás to společně 
posune k zajímavějším a kvalitnějším vzdělá-
vacím akcím.
Psát můžete na redakční adresu:
mozaika@pionyr.cz.
Přeji krásné a pohodové prázdninové dny.

Lída Kočí, garant Ústředního
pionýrského vzdělávacího centra

ilustrační foto: Kamínka 2014

I lké děti i h jí

Pro osvěžení paměti a pro lepší vhled do tématu si zopakujme, jaké formy 
vzdělávacích akcí máme:

• univerzální formy: seminář, přednáška, panelová diskuse, kurz, 

• formy profesního vzdělávání: konference, koučink, workshop, výměna zkuše-
ností, školení, 

• občanské a zájmové formy vzdělávání: debatní fórum, tematický večer, 
beseda, 

• specifi cké formy: diagnostiko výcvikový program, teambuildingové aktivity, 
outdoor training, e-learning.
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OVEČKY 
Z POPCORNU
S  dětmi jsme si vyrobili papírové ovečky. 
Na 10 dětí by měly stačit 2 balíčky popcornu, 
ovšem za předpokladu, že zakážeme během 
práce popcorn konzumovat. :o)

Materiál: Popcorn, tvrdý papír, kolíčky 
na prádlo, nové koření. 
Pomůcky: Nůžky, tužka, lepidlo Herkules, 
pastelky.

Postup: 
1. Z tvrdého papíru si vystřihneme tělo 

a hlavu ovečky.  
2. Místo očí použijeme nové koření a obličej 

domalujeme pastelkami. 
3. Slepíme tělo a hlavu ovečky dohromady, 

z kolíčků na prádlo uděláme nohy. 
4. Nyní přijde na řadu popcorn. Tělo ovečky 

pomocí lepidla pokryjeme popcornem. 
5. Necháme pořádně zaschnout, nejlépe 

přes noc. 

Za Pionýr Kopřivnice Kamila Šumšalová



Netradiční sporty – pétanque, kroket
Putování se psem – (ML S17)
Všichni známe kamínky. Najdeme je volně 
v přírodě a můžeme je použít k různým čin-
nostem. Dá se na ně malovat, skládat z nich 
obrázky nebo je využít k různým hrám. 
Můžeme je kutálet, házet s nimi a trefovat 
na cíl. Skákali jste někdy panáka? Vhození 
kamínku do určitého pole vám zajistilo 
postup ve hře.
Zkušenosti s kamínky využijeme v zajímavé 
hře s názvem pétanque (vyslov petank). 
Kamínky v této hře vyměníme za kovové 
koule, se kterými se naučíme házet na cíl. 
Tato hra se k nám dostala až z Francie, kde 
je velmi populární. Určitě si ji také oblíbíte.

K realizaci samotné aktivity 
budete potřebovat:
kamínky, křídu, 2 sady koulí 
na pétanque, sadu na kroket.

Jak na to
Vhodnou průpravou ke hře 
pétanque jsou různé dětské 
hry s kamínky. Děti při nich 
natrénují míření, odhad vzdá-
lenosti a hod na cíl.

Boj o čtverce
Pro hru je vhodný dlaždicový 
chodník nebo na zemi nakreslíme křídou 
čtvercovou síť. Pro méně zkušené hráče vo-
líme velikost čtverců 50 x 50 cm. Zkušeným 

hráčům velikost čtverců postupně 
zmenšujeme. Počet čtverců závisí 
na počtu hráčů. Každý hráč má 
jeden kamínek. Hráči si vylo-
sují pořadí a házejí postupně 
na čtverce. Jakmile kamínek do-
padne do čtverce, který je volný, 
nakreslí na něj hráč svou značku. 
Pokud se netrefí do volného 
čtverce, pokračuje další hráč. 
Hra končí, jakmile jsou všechny 
čtverce zaplněny značkami. Hráči 
porovnají počet čtverců s vlast-
ním znakem. Vítězí hráč, který 
obsadil nejvíce polí.

Házení na žebřík
Na zemi nakreslíme dlouhý pás rozdělený 
na jednotlivá políčka jako žebřík. Políčka 
postupně očíslujeme (číslo znamená i počet 
bodů). Potom vylosujeme nebo určíme 
pořadí hráčů pro hru. Každý hráč má jeden 
kamínek a hází ho postupně na jednotlivá 
políčka žebříku. Hází tak dlouho, dokud se 
mu daří trefi t příslušný stupínek. Za každou 
trefu získává příslušné body, které si sčítá. 
Jakmile se netrefí správně, začíná hrát násle-
dující hráč. Každý hráč začíná vždy od jed-
ničky a pokouší se o co nejvyšší stupeň 
(nejvíce bodů). Vítězí hráč, který se dostal 
nejvýše a získal tak nejvíce bodů.

(pokračování na str. 18)
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VIZE, PLÁNY, NÁPADY
V minulém vydání Mozaiky Pionýra jsme vám přinesli informaci o existenci Sekce rozvoje výchovných programů 
a o tom, že již měla své první setkání. Ptali jste se nás, co má sekce na starost a co se „tam“ vlastně řeší.

Protože se jednalo o úplně první jednání 
sekce, došlo nejprve k ujasnění jejích úkolů. 
A není jich zrovna málo. Posuďte sami.
V první řadě je to další rozvoj čtyř nabídko-
vých výchovných programů, které vznikly 
v rámci projektu Klíčení podpořeného ze 
zdrojů operačních programů EU. Jedná 
se o Mláďátka a Zvířátka pro nejmladší 
věkovou kategorii, Putování se psem pro 
děti z mladší věkové kategorie, Tajemství 
staré truhly pro starší a Osmou planetu pro 
věkovou kategorii 15+. 
Dále se členové sekce zabývali hledáním no-
vých cest, jak „dostat“ výchovné programy 
více do spolku Pionýr. Hledali způsoby, jak 
nejvhodněji podpořit oddíly využívající tyto 
nabídkové programy při činnosti. Jako jednu 
z možných cest podpory vidí například po-
skytnutí materiálu pro děti, který lze využít 
jako odměny.
Řeč přišla i na začlenění těchto programů 
do vzdělávacího systému v Pionýru. Kromě 
představení výchovných programů samot-
nými lektory při výuce mohou ti, kteří 
získávají kvalifi kaci oddílového vedoucího, 
zpracovat jako písemný výstup metodický 

list, příklad dobré praxe nebo návrh na eta-
povou hru.  Na několika kursech již byla tato 
možnost nabídnuta. 
Sekce na svém jednání též podpořila my-
šlenku internetové databáze her a aktivit, 
která by byla zpočátku naplněna aktivitami 
z jednotlivých metodických listů, a uživatelé 
by pak mohli tuto databázi používat jako 
pomocníka pro vyhledávání zajímavých 
a nových aktivit pro běžnou práci s oddí-
lem. Zároveň by součástí této databáze byly 
náměty na etapové hry, pro práci s dětmi 
se specifi ckými 
potřebami 
ve vzdělávání, 
ale i drobné 
„vychytávky“, 
které se vám 
mohou kdykoli 
v oddílové 
činnosti hodit. 
A jak by měla 
být databáze 
rozšiřována? 
Každý z vás bude 
mít možnost 

vložit do da-
tabáze návrh 
nové aktivity 
nebo se zapojit 
do diskuze.
Máte nápad 
nebo námět 
na další rozvoj 
nabídkových 
výchovných programů. Napište nám o něm 
na zdrahalova.darina@seznam.cz.



(dokončení ze str. 17)

Pétanque
Je hra s koulemi, jejíž podstatou je hodit 
kouli tak, aby byla co nejblíže u nejmenší 
dřevěné kuličky – „Jacka“. Hraje se na rov-
ném povrchu, hřiště se nevyznačuje. 
Pétanque hrají buď dva hráči proti sobě, 
nebo družstva. Hraje-li jeden hráč proti jed-
nomu, každý má tři koule. Hrají-li dvě druž-
stva po dvou hráčích, každý má tři koule 
anebo dvě družstva po třech hráčích, pak 
má každý dvě koule. Družstva si na začátku 
hry vylosují pořadí, ve kterém budou házet. 
Kterýkoliv hráč ze začínajícího družstva se 
postaví na startovní čáru a vhodí „Jacka“ 

před sebe (6 – 8 
m). Potom hází 
svou kouli co nej-
blíže k „Jackovi“. 
Protihráč z dru-
hého družstva se 
snaží hodit svou 
kouli blíže. Každý 
smí nárazem své 
koule posunout 
kouli protivníka. 
Vede ta koule, 
která je blíže 
k „Jackovi“. 
Když odhází 
družstvo 
všechny koule, 

mohou hráči druhého družstva hodit své 
zbývající koule. Po odházení všech koulí se 
sčítají body. Vítězné družstvo získává body 
za každou kouli, která je k „Jackovi“ blíže 
než první nejbližší koule poražených. Koule 
se posbírají a následuje další kolo. Zápas se 
hraje do dosažení 13 bodů jednou stranou.

Kroket
Před samotnou hrou kroket si děti vyzkou-
šejí údery pálkou. Vedoucí s dětmi trénuje 
strefování kroketových branek z různých 
vzdáleností.
Podstatou hry je pomocí úderů dřevěné 
pálky vést malou kouli po určité dráze skrz 
drátěné branky. Hrají dva hráči nebo dvě 
dvojice hráčů. Každý má svou dřevěnou 
pálku a barevnou kouli. Hraje se na rovném 
travnatém povrchu, na kterém jsou dvěma 
kolíky označeny start a cíl. Mezi nimi je 
vedena trať procházející deseti brankami. 
Postupně se musí projít brankami 1, 2, 3… 
Předem trať upřesníme a určíme, z které 
strany branky má koule procházet. Začíná 
se hrát u základního startovního kolíku, 
ke kterému se na vzdálenost šířky pálky 
umístí koule a provede se úder. V určeném 
pořadí se hráči střídají, každý provede jeden 
úder pálkou do své koule. Pokud koule 
projde správně brankou, má hráč právo 
na další úder navíc. Koule smí narazit na ji-
nou a odrazit ji kamkoli (umožňuje škodit 
soupeři). Proletěla-li již hráčova koule 

brankou a narazila kdekoli na hřišti do jiné, 
musí hráč zasaženou kouli odpálit. Přiloží 
si svou kouli těsně k zasažené, přišlápne si 
ji a udeří do ní pálkou. Jeho koule, na níž 
stojí, zůstane na místě a soupeřova odletí. 
Jinou možností je, že při odpálení svou kouli 
nepřišlápne a obě se po úderu odkoulejí. 
Provede-li hráč všemi brankami svou kouli, 
dostane se do cíle, dotykem cílového kolíku 
koulí. Počítá se výsledné skóre – první v cíli 
dostane 4 body, druhý 3 body, třetí 2 body 
a poslední jeden bod. 

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

MANUÁL K SOUDNÍMU ŘÍZENÍ
Jak na dlužníka – část 4 – U soudu

Poslední odstavec předchozího dílu hovořil 
o tom, jak žalobu dopravit k soudu. Pokud 
jsme se rozhodli pro osobní doručení – 
podává se žaloba v soudní podatelně (tam ji 
i s přílohami převezmou a naši kopii, jak už 
jsem psal, opatří podacím razítkem a dopl-
ňujícími údaji (o přílohách, kolcích apod.). 
Podatelna žalobu i s přílohami předá pří-
slušnému oddělení (na soudu je pro každou 
problematiku zvláštní – tedy civilní – to je 
náš případ – trestní, opatrovnické apod.). 
Na oddělení je naší věci přidělena tzv. 
spisová značka, která se skládá ze tří čísel 
a písmene. Prvé číslo označuje číslo senátu 
(zpravidla náleží určitému soudci), násle-
duje písmeno, které je zkratkou oddělení, 
kam spis patří – v našem případě to bude 
písmeno C (civilní oddělení), následuje další 
číslo, které je pořadím případu v roce, pak 
lomítko a za ním označení roku. Tím je náš 
případ jednoznačně identifi kován a tato 
spisová značka zůstane spisu – našemu 
případu navždy. Spis se pak ocitne na stole 
soudce, který prověří, zda žaloba splňuje 
všechny formální náležitosti (viz předchozí 
díly) a zda byl zaplacen soudní poplatek. 
Pokud by zaplacen nebyl, zašle nám soudce 

výzvu v podobě usnesení, s poučením, že 
pokud zaplaceno nebude, soud řízení zastaví 
a případ tím končí.  K usnesení je připo-
jen i pokyn, jak má být soudní poplatek 
zaplacen.
Když je poplatková povinnost splněna, pak 
má soudce dvě možnosti: pokud je žalobou 
požadována peněžitá částka (jako v našem 
případě), a z obsahu žaloby vyplývá, jasně 
a srozumitelně, proč je požadována, pak 
může i bez výslovné žádosti rozhodnout, bez 
slyšení stran, tzv. platebním rozkazem 
(viz. obr. 1). 
Platební rozkaz bude zaslán naší pionýrské 
skupině (poštou na doručenku nebo do da-
tové schránky, pokud ji PS má) a současně 
i panu Dřevomorkovi, kterému musí být 
doručen do vlastních rukou.
Jakmile pan Dřevomorka platební rozkaz 
převezme (je k němu vždy připojena i ža-
loba), tak má tři možnosti: a) zaplatit vše, 
co mu platební rozkaz ukládá – to by byl 
samozřejmě ideální případ, b) nezabývat se 
platebním rozkazem a kupříkladu jej zaho-
dit, založit či něco podobného,
c) podat odpor. Pak by soudce musel nařídit 
jednání a v něm projednat, co že vlastně 

pan Dřevomorka namítá a proč by měl či 
neměl zaplatit. V případech podobných 
tomu, který jsem si vymyslel, dlužník v dr-
tivé většině případů odpor nepodá a zaplatí. 
Jak ale postupovat, když odpor nepodá, ale 
nezaplatí?  V poučení u platebního rozkazu 
(je to citace ze zákona) se uvádí „Platební 
rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor 
nebo proti němuž podaný odpor byl sou-
dem odmítnut, má účinky pravomocného 
rozsudku.“ Fakticky to znamená, že to, co 
platební rozkaz nařizuje, musí být splněno 
a stát to zajistí (s jednou výjimkou o které  
bude řeč později). V prvé řadě je třeba si 
nechat na platební rozkaz vyznačit doložku 
právní moci – to udělají na soudě v kance-
láři, kam nás nasměruje justiční stráž nebo 
podatelna. Dělá se to zvláštním razítkem, 
do jehož otisku na platebním rozkaze se na-
píše datum, kdy je rozhodnutí vykonatelné 
(současně to znamená, že dlužník nepodal 
odpor). Platební rozkaz s touto doložkou 
budeme ještě potřebovat, pokud se s našimi 
penězi chceme shledat. 
Stát, který svým soudem vydal rozhod-
nutí, by neměl žádnou autoritu, pokud by 
rozhodnutí nebyl schopen uskutečnit. Při 
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vymáhání peněžité částky přišel s osobou 
exekutora – úředníka (v některých zemích 
státního, jinde, jako u nás soukromého), 
který je vybaven oprávněními, která mu 
umožňují dluh vymoci. Exekutor má opráv-
nění dotazovat se u bank, penzijních fondů, 
stavebních spořitelen a podobných institucí, 
zda u nich má dlužník účty, vyhledávat 
v katastru nemovitostí, motorových vozidel, 
zdravotních pojišťoven apod. Když takto 
získá představu o dlužníkově majetku, zvolí 
vhodný způsob získání částky – v našem 
případě by podle všeho obstavil nějaký účet 
pana Dřevomorky a z něj by nařídil strhnout  
vše, co nám náleží, a navíc odměnu za svou 
činnost a náhradu svých nákladů, které mu 

činností na exekuci vznikly. Jakmile by se 
to stalo, vyrozuměl by nás o tom a výtěžek 
exekuce by nám vyplatil. 
Logicky se nabízí otázka, odkud se exekutor 
vezme a jak se k našemu případu dostane? 
V prvé řadě musíme opět dlužníka upome-
nout, jako před zahájením soudního řízení. 
Pokud do 7 dnů nezaplatí, můžeme se 
obrátit na kteréhokoliv exekutora – nejlépe 
na toho, ke kterému máme místně nejblíže, 
s následující žádostí (opatřenou v textu 
uvedenými přílohami) – (obr. 2) 
Soud vydá exekutoru na základě této žádosti 
pověření k provedení exekuce a ten se pustí 
do díla, na jehož konci by měl být vymožen 
dluh. Na závěr však musím poznamenat, 
že pokud dlužník nemá majetek, pak ani 
exekutor nic nezmůže. 

Michal Pokorný, advokát
právní zástupce Pionýra

 Sp. zn. 2 C 35/2014
PLATEBNÍ ROZKAZ

Okresní soud v české Lípě rozhodl soudcem Mgr. Janem Vymyšleným, 
v právní věci žalobce (žalobkyně): 

Pionýrská skupina XXX se sídlem Praha 1, ulice Vymyšlená 1, identifi kační 
číslo 12345678, zapsaná ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, 
v oddílu L, vložka číslo 999, proti žalovanému (žalované): 

Jan Dřevomorka, nar. 1. 1. 1962, podnikatel, identifi kační číslo 98765432, 
bytem Nereálnov, ul. Vymyšlená 6 o zaplacení částky 10 000 Kč s příslušen-
stvím,  t a k t o :

Soud ukládá žalovanému (žalované), aby do 15 dnů ode dne doručení plateb-
ního rozkazu zaplatil(a) žalobci (žalobkyni)
1) 10 000 Kč se zákonným úrokem z prodlení od 11. 2. 2014 včetně, ve výši 
8,05 % ročně, do zaplacení, dalším příslušenstvím 106 Kč 
2) náhradu nákladů řízení ve výši 1 000 Kč. 
n e b o
aby podal(a) proti tomuto platebnímu 
rozkazu do 15 dnů ode dne jeho doru-
čení u podepsaného soudu odpor.

P o u č e n í : Včas podaným odporem 
se platební rozkaz v plném rozsahu 
ruší a soud k projednání a rozhodnutí 
věci nařídí jednání. Opožděně podaný 
odpor nebo odpor podaný tím, kdo 
k němu není oprávněn, soud usnesením 
odmítne. Platební rozkaz, proti němuž 
nebyl podán odpor nebo proti němuž 
podaný odpor byl soudem odmítnut, 
má účinky pravomocného rozsudku. 
Proti výroku o náhradě nákladů řízení je 
možno podat odvolání do 15 dnů ode 
dne jeho doručení, a to ke Krajskému 
soudu v Ústí nad Labem prostřednictvím 
Okresního soudu v České Lípě.
Nesplní-li povinný(á) dobrovolně tímto 
platebním rozkazem uložené povinnosti, 
může se oprávněný(á) domáhat nařízení 
výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

V České Lípě dne 5. 5. 2014
Mgr. Jan Vymyšlený
Soudce

1

V Praze dne 24. 5. 2014
Exekutorský úřad Praha 10
Mgr. Richard Zlověstný, soudní exekutor
Adresa
Věc: Exekuční návrh podle § 35 odst. 1 z. č. 120/2001 Sb. – exekučního řádu – v platném znění;
Oprávněný: Pionýrská skupina XXX se sídlem Praha 1, ulice Vymyšlená 1, identifi kační číslo 
12345678, zapsaná ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu L, vložka číslo 999, 
za kterou jedná jako statutární orgán Břetislav Neodbytný, vedoucí PS.
Povinný: Jan Dřevomorka, nar. 1. 1. 1962, podnikatel, identifi kační číslo 98765432, bytem 
Nereálnov, ul. Vymyšlená 6
Přílohy návrhu dle textu
---------------------------------
1. Platebním rozkazem Okresního soudu v České Lípě z 5. 4. 2014 sp. zn. 2 C 35/2014 soud uložil 
povinnému, aby zaplatil oprávněnému do 15 dnů ode dne doručení 10 000 Kč se zákonným úrokem 
z prodlení od 11. 2. 2014 včetně, ve výši 8,05 % ročně, do zaplacení, dalším příslušenstvím 106 Kč 
a náhradu nákladů řízení ve výši 1 000 Kč. Exekuční titul je pravomocný dnem 13. 5. 2014. 
Důkaz: originálem exekučního titulu (platebního rozkazu) opatřeného doložkou právní moci.
2. Oprávněný vyzval dne 16. 5. 2014 povinného k dobrovolnému plnění shora uvedené povinnosti, 
v souladu s § 142a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších před-
pisů. Povinný dobrovolně nesplnil do dne podání tohoto návrhu ani část shora uvedené povinnosti. 
Důkaz: kopií výzvy k zaplacení a podacím lístkem. 
3. Oprávněný navrhuje, aby soud nařídil exekuci a pověřil vedením exekučního řízení k vymožení 
pohledávky a jejího příslušenství podle shora uvedeného exekučního titulu soudního exekutora 
Mgr. Richarda Zlověstného, sídlem na adrese uvedené v záhlaví této žádosti. 
4. Oprávněný prohlašuje, že pro vymáhanou povinnost nebylo zahájeno jiné exekuční řízení podle 
zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů.
5. Na základě shora uvedených skutečností oprávněný proto žádá exekuční soud, aby na základě 
tohoto návrhu nařídil exekuci a vydal pověření, kterým: 
I. Nařídí, proti povinnému, podle exekučního titulu platebního rozkazu Okresního soudu v České 
Lípě z 5. 4. 2014 sp. zn. 2 C 35/2014
exekuci
a) k vymožení povinnosti zaplatit oprávněnému 10 000 Kč se zákonným úrokem z prodlení od 11. 
2. 2014 včetně, ve výši 8,05 % ročně, do zaplacení, dalším příslušenstvím 106 Kč a náhradu nákladů 
řízení ve výši 1 000 Kč.
b) k vymožení povinnosti uhradit oprávněnému náklady účelně vynaložené k vymáhání nároku.
c) soudnímu exekutorovi pověřenému provedením exekuce náklady exekuce.
II. Vedením exekučního řízení pověří exekutora Mgr. Richarda Zlověstsného. 
Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina XXX
Břetislav Neodbytný, vedoucí PS
Břetislav Neodbytný
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z ústředí

BOJ S VĚTRNÝMI REGISTRY
Mnozí jste se už dostali do situace, kdy jste potřebovali na úřadě něco nahlásit, změnit, dokázat vlastní právní subjektivitu (nově osobnost) – 
a ejhle, údaje v úředníkově počítači se nepotkaly s těmi na vašich dokumentech – problém… Někde se daří podobné situace řešit, jinde taková 
snaha připomíná zákopovou válku. A asi ještě chvíli (minimálně do září) potrvá, než se uklidní zmatky, které ve všech možných databázích 
nadělal Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (304/2013 Sb.). Snažíme se, aby na vás podobné situace dopadaly co nej-
méně, proto všechny možné změny provádíme centrálně, nejde to ale vždy. Jak to tedy s veřejnými registry z našeho pohledu aktuálně vypadá?

CO VÍME URČITĚ
• Spolkový rejstřík, který spravují soudy 

(v našem případě Městský soud v Praze), 
je teoreticky v provozu od 1. 1. 2014 (ale 
opravdu jen teoreticky…).

• Aktuální údaje – především změněné 
názvy – Pionýra a jeho pobočných spolků 
byly předány ještě v prosinci 2013 
Ministerstvu vnitra, odkud si je soud měl 
převzít – to proběhlo v březnu.

• Spolkový rejstřík je provázaný s několika 
dalšími databázemi – vzájemně ově-
řují uvedené informace. Jde například 
o údaje vedené u živnostenských úřadů, 
katastrálních úřadů a Českého statistic-
kého úřadu.

• Spolkový rejstřík je jediný, kde je 
možné údaje Pionýra a jeho pobočných 
spolků upravovat – ostatní registry si 
z něj úpravy převezmou (když všechno 
klapne…).

• Ze všech zmíněných registrů se údaje 
přenášejí do systému ARES – ten ne-
provádí registrace subjektů ani změny 
v jejich údajích, ale pouze souhrnně 
zobrazuje informace z veřejných zdrojů.

• Bohužel ale nedokážeme ovlivnit, z kte-
rého z mnoha registrů ARES informaci 
zobrazí – a pokud je někde chyba (nepře-
nesla se změna zanesená do Spolkového 
rejstříku), může se zobrazit i v ARESu.

• To je problém, se kterým se mnozí 
setkáváte v praxi, protože ARES využívají 
na všech možných úřadech. Pokud tento 

systém zobrazí 
neaktuální 
informace, 
nezbývá nám, 
než zkusit 
úředníka pře-
svědčit, aby 
slevil ze svých 
zvyků a zkusil 
nahlédnout 
do (momen-
tálně nej-
správnějšího) 
veřejného rejs-
tříku vedeného 
soudy – na ad-
rese www.justice.cz.

CO SE ŠUŠKÁ
• Lépe hned tak nebude, protože v druhé 

polovině června bude probíhat aktuali-
zace systému rejstříků vedených soudy 
(www.justice.cz) a doneslo se nám, že to 
může nadělat víc starostí než radostí.

• Z mnoha mailů a telefonátů jsme nabyli 
přesvědčení, že vůbec nikdo na světě 
neví, jak vlastně všechny rejstříky dohro-
mady fungují a jak jsou propojené.

• V některých případech se dokonce 
jednotlivé instituce nemohou shodnout, 
která má kterou databázi na povel.

• Pokud je informace ve více rejstřících, 
výběr toho, ze kterého zdroje ji ARES 
zobrazí, je poněkud nahodilý.

CO Z TOHO VŠEHO PLYNE?
• Víme, že jde o vážnou věc, která vám 

dokáže znepříjemnit život.
• Nekašleme na to a vážně se snažíme.
• Někdy ale i přes značné úsilí zdoláváme 

překážky dost ztuha.
• Na druhou stranu – ať nejsme k úřed-

níkům nefér – na mnoha místech nám 
ochotně vycházejí vstříc, bohužel leckdy 
sami nemají potřebné informace.

Takže hlavu vzhůru, nějak bylo, nějak bude 
– hlavně se z toho nepo…

Zuzana Daňhelková
zuzana@pionyr.cz

777 793 703

PROVOZ ÚSTŘEDÍ PIONÝRA 
V ČERVENCI A SRPNU
Stálá služba: pondělí – pátek, 10.00 – 15.00. 
(Pracovní doba je stále stejná, jen o něco 
„klouzavější“.)

Připomínáme: 
tel.: 234 621 299, mobil: 777 248 720 
(v provozu stále), 

e-mail: pionyr@pionyr.cz

Ze života ústředního osmáka: 
„Tyjo, kdo se to k nám hrne?“ „Cože? 
Ty nevíš, že naši přijeli na prázdniny?“



1. 7. 776 př. n. l. – první olympijské 
hry – od tohoto data se počítá starořecký 
letopočet.
1. 7. 1934 se narodil Sydney Pollack, ame-
rický režisér, producent a herec († 2008).
2. 7. 1904 se narodil René Lacoste († 12. 
října 1996), francouzský tenista a obchod-
ník s přezdívkou „Krokodýl“ nebo také 
„Aligátor“ (odtud módní značka Lacoste 
a její logo). Obr. 1.
2. 7. 1964 podepsal prezident USA Lyndon 
Johnson zákon o občanských právech, 
kterým byla zakázána rasová segregace 
na veřejných místech.
3. 7. 1844 vypukly ve strojních přádelnách 
vlny na Liberecku bouře, jejichž součástí bylo 
rozbíjení strojů.
3. 7. 1844 byl na ostrůvku Eldey u pobřeží 
Islandu zabit poslední žijící pár alky velké 
(Pinguinus impennis).
3. 7. 1854 se narodil hudební skladatel 
Leoš Janáček († 12. srpna 1928).
3. 7. 1874 byly zahájeny volby do českého 
zemského sněmu, ve kterých poprvé soupe-
řili staročeši a mladočeši.
4. 7. 1924 se narodil Oldřich Lipský, reži-
sér, herec a scenárista († 19. října 1986).
7. 7. 1884 se narodil Lion Feuchtwanger, 
německý spisovatel († 1958).
8. 7. 1844 vypukly před Poříčskou branou 
v Praze srážky mezi dělníky a vojskem, 
způsobené nespokojeností se mzdami. 
Následovaly výtržnosti v centru a útoky 
na Židy a rabování jejich obchodů.
9. 7. 1834 se narodil Jan Neruda, český 
spisovatel a novinář, představitel májovců 
(† 22. srpna 1891).
9. 7. 1944 se narodil český hokejista 
Jiří Holík, zapsal si 319 startů za 
československou reprezentaci.
11. 7. 1934 se narodil Giorgio Armani, 
italský módní návrhář.
12. 7. 1924 se narodil Jiří Winter 
Neprakta, kreslíř, karikaturista, ilustrátor 
a humorista († 30. října 2011).
12. 7. 1904 se narodil Pablo Neruda, 
chilský básník, diplomat a politik, držitel 
Nobelovy ceny za literaturu 1971 († 23. září 
1973).
13. 7. 1944 se narodil Ernő Rubik, ma-
ďarský vynálezce a architekt (tzv. Rubikova 
kostka 1974). Obr. 2.
17. 7. 1954 se narodila Angela Merkelová, 
německá kancléřka.
18. 7. 64 se z obchodnické čtvrti v Římě 
začal šířit obrovský požár. Císař Nero ho 
údajně sledoval z bezpečné vzdálenosti, hrál 
přitom na lyru a zpíval.
18. 7. 1954 se narodil „zpívající právník“ 
Ivo Jahelka. Obr. 3.
19. 7. 1814 se narodil americký vynálezce 
Samuel Colt († 10. ledna 1862).

19. 7. 1834 se narodil francouzský malíř 
a sochař Edgar Degas († 27. září 1917).
20. 7. 1874 u Poříčské brány se začaly 
systematicky bourat městské hradby v Praze.
25. 7. 1984 se sovětská kosmonautka 
Světlana Savická během své mise na lodi 
Sojuz T-7 stala první ženou na světě, která 
vystoupila do volného vesmíru. Obr. 4.
28. 7. 1794 proběhl takzvaný 
Thermidorský převrat, kdy byl popraven 
Maxmilián Robespierre společně s dalšími 
jednadvaceti přívrženci – ukončil vládu 
teroru za Velké francouzské revoluce.
28. 7. 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko 
válku Srbsku, začala první světová válka.
28. 7. 1954 se narodil Michael Kocáb, 
muzikant a politik.
31. 7. 1954 byl uskutečněn prvovýstup 
na druhou nejvyšší horu světa, K2.
31. 7. 1914 se narodil Louis de Funès, 
francouzský herec a komik († 1983).
1. 8. 1907 začal první skautský tábor (po-
važováno za počátek skautingu u nás).
1. 8. 1936 se narodil francouzský módní 
návrhář Yves Saint-Laurent, 
(† 1. června 2008).
2. 8. 1892 byl vydán zákon, který zaváděl 
(od 1. ledna 1900) korunu jako platidlo 
na území Rakouska-Uherska.
2. 8. 1934 zemřel německý prezident Paul 
von Hindenburg, následně se Adolf Hitler 
jmenoval německým Vůdcem („Führer“).
3. 8. 1914 – První světová válka: Německo 
vyhlásilo válku Francii a napadlo Belgii, 
o den později vyhlásila Velká Británie 
Německu válku.
4. 8. 1994 zemřel režisér animovaných 
fi lmů Stanislav Látal (* 7. května 1919).
4. 8. 1964 – Vietnamská válka: Severní 
Vietnamci údajně napadli dva americké 
torpédoborce v Tonkinském zálivu, což se 
stalo záminkou ke zvýšení americké vojenské 
přítomnosti ve Vietnamu.
5. 8. 1944 dobyl nečekaným útokem 
Prapor Zośka, elitní jednotka varšavských 
povstalců, Koncentrační tábor Gęsiówka 
a osvobodil 383 vězňů, z toho 348 Židů.
9. 8. 1974 – Aféra Watergate – Richard 
Nixon se stal prvním 
prezidentem USA, který 
rezignoval na svoji funkci.
10. 8. 1874 se narodil 
Herbert Hoover, 31. 
prezident USA († 20. 10. 
1964).
11. 8. 1914 vypo-
věděla Francie válku 
Rakousko-Uhersku.
11. 8. 1934 byli na os-
trově Alcatraz nedaleko 
San Francisca uvězněni 
první trestanci.

12. 8. 1964 ze-
mřel Ian Fleming, 
britský spisovatel 
(*28. 5. 1908), 
během II. světové 
války poboč-
ník šéfa tajné 
služby v britském 
námořnictvu, 
autor (mimo jiné) 
románů o Jamesi Bondovi.
14. 8. 1974 vyhořela jedna z nejvýznam-
nějších funkcionalistických staveb – Veletržní 
palác v Praze. Obr. 5.
15. 8. 1744 vpadlo pruské vojsko krále 
Friedricha II. do Čech, začíná Druhá slezská 
válka.
15. 8. 1914 byl slavnostně otevřen 
Panamský průplav. Obr. 6.
16. 8. 1884 se narodil Hugo Gernsback, 
lucembursko-americký redaktor a vydavatel, 
zakladatel moderní science fi ction 
(† 19. 8. 1967).
18. 8. 2004 zemřel Elmer Bernstein, 
americký hudební skladatel, k jeho nejzná-
mějším dílům patří hudba k westernu Sedm 
statečných (* 4. 4. 1922).
21. 8. 1944 odjel z romského koncentrač-
ního tábora v Hodoníně u Kunštátu poslední 
transport do Osvětimi.
22. 8. 1864 podepsali zástupci dvanácti 
států první ženevskou konvenci. Ženevské 
úmluvy upravují podmínky a pravidla mezi-
národního práva na ochranu obětí války.
23. 8. 1914 došlo k prvnímu střetnutí 
mezi rakousko-uherskou a ruskou armádou 
v bitvě u Krašniku.
23. 8. 1934 zemřel Viktor Kaplan, ra-
kouský vynálezce (Kaplanova turbína) 
(* 27. 11. 1876). Obr. 7.
24. 8. 1814 byl Washington D.C. vypálen 
britským vojskem během britsko-americké 
války.
27. 8. 1874 se narodil Carl Bosch, ně-
mecký chemik, nositel Nobelovy ceny 
(† 26. dubna 1940).
29. 8. 1944 začalo Slovenské národní po-
vstání proti proněmecké vládě Jozefa Tisa.

Amedeo Modigliani Obr. 8.
italský malíř a sochař (12. 7. 1884 – 24. 1. 1920). 
Jeho život byl divoký a krátký. Modigliani zemřel na vrcholu své 
tvůrčí kariéry. Jeho největší láska – Jeanne Hébuterne skočila po této 
tragické události z okna, přestože právě čekala Modiglianiho dceru. 
Po Amedeovi Modiglianim a Jeanne Hébuterne zůstal drahocenný umě-
lecký odkaz a malá dcera Jeanne. Jeho tvorba je stejná, jako byl jeho ži-
vot – plná emocí i tajemství. V roce 1906 se přestěhoval do Paříže, kde 
si naplno osvojil svůj specifi cký styl malby. Byl ovlivněn umělci v okruhu 
svých přátel, primitivním uměním, ale stylisticky šel svou cestou. 
Většinu života byl nemocen tuberkulózou – především kvůli bohém-
skému stylu života, spojenému s nadměrnou konzumací hašiše a alko-
holu a promiskuitou. 
Modiglianiho dílo bylo oceněno až dlouho po jeho předčasné smrti.
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pétanque, kroket – Putování se 
psem (str. 17)

Vzdělávání
1/2013 Lektoři pod mikroskopem – 
Osobnost lektora I. (str. 19)

2/2013 Lektoři pod mikroskopem – 
Osobnost lektora II. (str. 15)

3/2013 Lektoři pod mikroskopem – 
Seberefl exe (str. 15)

4/2013 Lektoři pod mikroskopem – 
Lektorování jako náročnější stupeň komuni-
kace (str. 14)

5/2014 Lektoři pod mikroskopem – Řeč těla 
(str. 15)

6/2014 Co nás čeká ve vzdělávání? (str. 17)

7/2014 Lektoři pod mikroskopem aneb 
příprava a realizace vzdělávací akce a úloha 
lektora (str. 17)

8/2014 Lektoři pod mikroskopem (str. 13)

9/2014 Kamínka 2014 nejen v číslech (str. 10)

9/2014 LTŠ Korálky II (str. 11)

10/2014 Lektoři pod mikroskopem (str. 15)

Jarmark 
1/2013 Pionýrské historky (str. 22)

1/2013 72 hodin – registrace projektů 
zahájena (str. 22)

1/2013 E-moška – váš pionýrský jarmark (str. 23)

2/2013 Pionýrské historky II. (str. 22)

5/2014 Pozvánka na BHCO (str. 12)

5/2014 Mezi padesáti nejlepšími (str. 12)

5/2014 Stanovy Pionýra registrovány (str. 12)

Občanský zákoník
1/2013 Katastr nemovitostí vs. Naše nemo-
vitosti po 1. 1. 2014 (str. 24)

2/2013 Právní osobnost a (ne)svéprávnost 
našich členů (str. 19)

3/2013 Dědictví, aneb… (str. 18)

4/2013 Nový občanský zákoník dětem: 
Legislativní Vánoce (?) (str. 13)

5/2014 Ve spárech 4 žhavých novinek: 
Lichva, závdavek a spol. (str. 13)

6/2014 Manuál k soudnímu řízení (str. 15)

7/2014 Manuál k soudnímu řízení, Jak 
na dlužníka – část 2 (str. 21)

8/2014 Manuál k soudnímu řízení, Jak 
na dlužníka – část 3 (str. 17)

9/2014 Nový občanský zákoník v praxi oddí-
lového vedoucího (str. 29)

10/2014 Manuál k soudnímu řízení, Jak 
na dlužníka – část 4 (str. 18)

Jak na to
1/2013 Jak se loví „many“ (str. 18)

2/2013 Jak do toho mluvit? (str. 14)

3/2013 Kamínek ke kamínku, aneb jak sklá-
dat Mozaiku (str. 17)

4/2013 Tábory klepou na dveře (str. 25)

Informace z (o) ústředí
1/2013 Léta s Letíkem (str. 21)

2/2013 Nové posily na ústředí (str. 9)

3/2013 Vidím akci velikou… (str. 16)

7/2014 Škatulata (str. 22)

8/2014 Poznej hrnky, vyhraj hrnky!
9/2014 Ústředí? To je na Marsu? (str. 30)

10/2014 Boj s větrnými registry (str. 20)

Rukodělky
1/2013 Podzimní strom (str. 26)

2/2013 Veselá tužka (str. 20)

3/2013 Šperky z moosgumi (str. 20)

4/2013 Sněhuláčci (str. 16)

5/2014 Marťan (str. 16)

6/2014 Netradiční výtvarka: Modrý tygr (str. 
18)

7/2014 Tučňáci (str. 18)

8/2014 Pohlednice (str. 14)

9/2014 Včelka (str. 28)

10/2014 Ovečky z popcornu (str. 16)

Fotostrana (zadní strana obálky)
1/2013 Máte zaostřeno?
2/2013 Dobrodružství na míru
3/2013 Pionýrský podzim
4/2013 Co kvete v listopadu?
5/2014 Prosincové radovánky
6/2014 Ledová Praha
7/2014 Jak si pionýři užívají končící zimu
8/2014 Se učit, se učit, se učit…
10/2014 Pionýr na Bambiriádě

Ostatní
1/2013 (str. 25), 3/2013 (str. 19) křížovka
5/2014 (str. 4), 7/2014 (str. 5) Příklady aktivit 
a námětů
9/2014 Dejme hlavy dohromady 
(Konference o činnosti Pionýra) (str. 18 – 20)

Další stálé stránky
Úvodník, kalendárium, obsah čísla (str. 3)

Sami o sobě a blahopřání (obvykle str. 12 a 13, 

případně 10 a 11 nebo 14 a 15)

Kaleidoskop (obvykle předposlední strana)

PROSINEC

2013

NOVÉ STANOVY
A ZM NY

VE VEDENÍ

reportáž (8)

SEDMIKVÍTKOVÝ 
PODZIM
reportáž (4)

SN HULÁ CI
nám t na 

rukod lnou 
innost (16)
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B EZEN

2014

LEDOVÁ PRAHA 
VAŠIMA O IMA

reportáž (8)

HUDEBNÍ VÍKEND 
V DIVADLE 
ZA PLOTEM

reportáž (6)

PAPÍROVÉ 
BRN NÍ

nám t na innost se 
staršími d tmi (19)
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23

přehled ročníku



PIONÝR NA BAMBIRIÁDĚ
program pro děti i rodiče 
v jedenácti městech
Šestnáctého ročníku Bambiriády – přehlídky 
volnočasových aktivit – se i letos (22. – 25. května) 
zúčastnil Pionýr. Více než sto dobrovolníků 
představilo návštěvníkům činnost našeho spolku 
v jedenácti bambiriádních městech z patnácti 
(Blansko, České Budějovice, Český Těšín, Chrudim, 
Liberec, Náchod, Ostrava, Plzeň, Praha, Šumperk 
a Zlín). 

A musíme říct, že Pionýr bylo vidět. Třeba v Blansku 
byla expozice Pionýra umístěna hned u vchodu 
do areálu. „Vůbec jsme se nezastavili“ poznamenal 
Vladimír Farský z PS Boskovice. 

Pražskou expozici zdobila raketa, kterou jste mohli 
vidět 23. 5. ve Zprávičkách na ČT Déčko. I letos 
bylo počasí rozmanité – v Praze a ve Zlíně předvedlo 
kroupy, déšť a vítr, v Českém Těšíně zase hledali 
úkryt před silným sluncem. 

Všem, kteří se Bambiriády zúčastnili jako 
organizátoři, moc děkujeme.


