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ČERVEN

VYZDOBTE SI NA LÉTO 
KADIBUDKY!
PLAKÁT NAJDETE UVNITŘ.



ZASAĎ STROM 
(TŘEBA) SE STAROSTOU 
aneb 4. ročník 72 hodin se blíží!

Další ročník dobrovolnického projektu 72 hodin se uskuteční 
v tradičním termínu v polovině října 2015, konkrétně v termínu 
8.–11. 10. 2015. Letošním mottem projektu je „Zasaď strom 
(třeba) se starostou“. Klade si za  cíl posílení vazeb oddílů, 
skupin, středisek, kmenů, ale i  celých organizací s  místní 
správou a samosprávou obcí. V letošním roce bude Česká rada 
dětí a mládeže primárně podporovat výsadbu stromů po celé 
ČR. Do  dětských organizací nabídneme cca 100 ks stromů, 
které bude následně možné vysadit. Během 72 hodin je však 
stále možné realizovat rozličné projekty zaměřené na přírodu, 
lidi a okolí, ve kterém žijeme. Pevně věříme, že se v letošním 
roce opět zapojí o  něco více dětských a  mládežnických 

organizací. Vlastní nápady bude možné registrovat na webu 
www.72hodin.cz, který bude spuštěn během srpna 2015. Již 
nyní však můžete vymýšlet, jak pomoci či vylepšit své okolí.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
Pokud chcete doplnit pojištěnce do pojištění odpovědnosti 
za škodu, nahlaste je vždy nejpozději dva dny před koncem 
měsíce předcházejícího tomu, od kterého má pojistka platit 
(osoba je pojištěna vždy do  konce kalendářního roku). 
S dotazy se obracejte na ustredi@pionyr.cz.

ZAHRAJTE SI 
NETRADIČNÍ KUŽELKY
Pořádáte akci a našel by se tam prostor 
pro turnaj v  kuželkách Mölkky? Nebo 
hledáte netradiční zábavu na  váš tábor? 
Pak má pro vás společnost Albi výhodnou 
nabídku! Uspořádejte turnaj a vše na něj získáte zdarma! Albi 
hledá pouze organizátory.

Co je hra Mölkky? 

Kultovní vikingská hra pod širé nebe! Jedná se o kolíkovou hru, 
která je vhodná pro všechny věkové kategorie a libovolný počet 
hráčů – čím více, tím lépe. Hráči hází házecím kolíkem Mölkky 
na  ostatní očíslované kolíky. Body se v  průběhu hry zapisují 
a sčítají.

Co můžete za organizaci turnaje získat?

• 3 originální sady hry Mölkky + možnost zapůjčení dalších
• věcné ceny pro vítěze v turnaji v hodnotě 2000 Kč
• bonusy za účast:

a) při účastí 5 až 10 dvojic: poukázku na nákup v prodejně ALBI 
v hodnotě 1000 Kč

b) při účastí více než 10 dvojic: Poukázku na nákup v prodejně 
ALBI v hodnotě 3000 Kč

• možnost proplacení pronájmu herní plochy na turnaj dle   
 domluvy
• plakáty, zápisové archy
• herní systém

Co se od vás požaduje?

• aktivní propagace akce (s tou může Albi pomoci)
• kvalitní organizace a vedení turnaje
• dodání vyplněných přihlášek účastníků, zápisových archů 
 a fotografi í z turnaje

To, jak bude turnaj 
opravdu vypadat, koho 
pozvete, jak ho budete 
propagovat, atd. je 
na vás. Na turnaji je 
možné vybírat symbolické 
startovné do 50 Kč.

V případě zájmu či dotazů 
neváhejte napsat na: 
michal.smid@albi.cz

BÝT PIONÝR SE 
VYPLATÍ
Potřebujete do  své klubovny 
nové sportovní vybavení? 
Neuvítali byste na  táborové 
základně nové míče, sítě nebo 
třeba trampolínu? To vše a mnohé další máte nyní možnost 
nakoupit se slevou 10 %. Stačí napsat paní Renátě Daňkové 
a jejím kolegyním na e-mail a obratem obdržíte slevový kód, 
který pak stačí zadat do  formuláře při nákupu v  e-shopu 
www.sport-d.cz. Můžete také navštívit kamennou prodejnu 
v Čáslavi na adrese Kl. Čermáka 109.

Paní Daňková dlouhá léta spolupracuje s PS Čáslav a do Pionýra 
chodí i její dvě děti. Zná tedy naše potřeby i možnosti a umí 
poradit s výběrem bezpečného zboží za rozumnou cenu.

Při individuální dohodě pro vás zařídí i  jiný sortiment nebo 
značku, než uvidíte v jejím e-shopu či prodejně. V některých 
případech je ochotná i vyjednat s vámi vyšší slevu než 10 %.

Kontaktní informace:
Renáta Daňková, 777 141 099, info@sport-d.cz

Spolupracujete také s nějakým obchodníkem, půjčovnou nebo 
využíváte nějaké služby se slevou? 
Nebo máte prostě jen dobrý tip na cokoliv, co by mohlo usnadnit 
život ostatním pionýrům? 
Podělte se o to s námi! Své náměty pište na eva@pionyr.cz.
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A je to tu zas
I když je samozřejmě jasné, kolik je v každém ročníku Mozaiky vydání, vždycky při dokončování 
toho desátého se dostaví takový zvláštní překvapivý pocit. „To jako už fakt zase končíme?“ A sa-
mozřejmě je to i čas k ohlédnutí a bilancování, ale také k plánování. Na druhou stranu, za dobu, 
kdy se kolem Mozaiky pohybuji, se už mnohokrát ukázalo, že dobrý plán je sice nutný a je prostě 
fajn ho mít, nicméně i při sebelepším plánování je nakonec vždycky něco trochu jinak. Například 
se na poslední chvíli se naskytne téma hodné seriálu.

Ale nevadí, pojďme si ve stručnosti říct, co je pro vás nachystáno od září. Předně končí dva 
seriály – k RESETu, který v červnu proběhne, a Železná koule u nohy, věnovaná tématu komuni-
smu, které je s naším jménem dodnes občas spojováno. Další dva seriály skončí během ročníku 
– s koncem roku 2015 bude uzavřeno téma Pionýr 1990 a 25. výročí.

Nově se budete na stránkách Mozaiky setkávat s praktickými informacemi k pionýrskému regist-
račnímu systému (RISP) a také s přípravou IX. výročního zasedání, které nás čeká v roce 2016.

Kromě toho budete v Mozaice i dál nacházet známé rubriky, jako Geopozvánky, reportáže, seriál 
O dětech trochu jiných, zprávy z akcí shrnuté pod hlavičkou Sami o sobě, právní rady… Počítáme 
i se zachováním všitých metodických listů, které si můžete vytrhnout a založit k dalšímu využití. 
A co dalšího? Uvidíme v září!

Ale dost plánů, vraťme se do současnosti, k poslední Mozaice ročníku 2014–2015. Až vám dorazí 
do schránek, bude na kalendáři už trochu vyšší datum, než jsme si v redakci představovali, ale 
sami jistě víte, jak to s takovými představami je… Něco si naplánujete a pak se přihodí třeba 
sádra na ruce grafi ka a různé jiné okolnosti. Ale je červen, léto na spadnutí a my věříme, že máte 
úplně jiné myšlenky, než kdy už konečně přijde Mozaika. Je před námi přece RESET a chvilku 
po něm začínají prázdniny, které jsou pro pionýrské dobrovolníky vším jiným než volnem, i když 
si na ně třeba vyčerpají většinu dovolené. Holt někdo rád leží na pláži, někdo svůj volný čas rád 
obohatí trochou akce a smysluplné činnosti. Ať už si ty své prázdniny namícháte jakkoliv, přeju 
vám za celou redakci, aby se vydařily, jak nejlépe to jde!

 Jakub

 KALENDÁRIUM | nabídkový plán akcí a soutěží

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

 16. – 17. 10. Impuls 2015  Praha  Pionýr

 13.–15. 11. 2015 Konference o činnosti  Mladá Boleslav Pionýr  
 Pionýra

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PVC
Zdravotník zotavovacích akcí
 28. – 30. 8., 11. – 13. 9., 23. – 25. 10. Újezd u Plánice Plzeňské PVC

Kvalifi kace oddílového vedoucího
 11. – 13. 9. Mladá Boleslav Středočeské PVC
 18. – 20. 9., 2. – 4. 10. Újezd u Plánice Plzeňské PVC
 9. – 11. 10., 30. 10. – 1. 11. Důlce Ústecké PVC

Hygienické minimum – seminář
 18. 6. Kroměříž Olomoucko-zlínské PVC

Víkend pro čtrnácti až osmnáctileté
 18. - 20. 9. Skavsko Olomoucko-zlínské PVC

PRVNÍCH 100 – VÝZVA
Připomínáme výzvu Prvních 100. Jestli máte v  oddíle nebo skupině někoho, komu 
nechodí Mozaika, ale rád by ji dostával, ozvěte se do  konce srpna na  adresu:
mozaika@pionyr.cz.

A jestli jste už psali, ale nedostali odpověď, zkuste to, prosíme, radši ještě jednou.

25x zdolej Ralsko

aktuality

Jsme milionáři!
reportáž

Pionýrské pětadvacítky podruhé
reportáž

Stříhejte metr!
obsah činnosti

Sami o sobě
zprávy ze spolku

PS Vinohrady
seznamte se

Výrobky z odpadového 
materiálu II.
námět na rukodělnou činnost 

Pokakaná Pavlína
o dětech trochu jiných

Prodloužený víkend s výchovnými 
programy
vzdělávání

Stručně z VV ČRP
informace

Praha plná pokladů
geopozvánka

Příklady špatné praxe

Léto? Budiž pochváleno!
předsedův glosář

25 let vlastní cestou na webu
výročí

Nové tváře
informace z ústředí

Výkop z ústředí

Běh na dlouhou trať
fundraising

Červen
Pionýr 1990

Proč?
železná koule u nohy

Buřič? Mesiáš? Hrdina?
výročí

Byt či nebyt
Právní posilovna

Kaleidoskop
výročí a zajímavosti

Mozaika 2014–2015
přehled ročníku

Pionýrské pětadvacítky podruhé
tematická fotostránka

foto na titulní straně: Petr Musil

1

2

4

6

8

10

12

13

14

15

15

16

17

17

18

19

19

19

20

22

23

24

25

26

28

MOZAIKA 10/2015 | 3



JSME MILIONÁŘI!
Žluté květy obvykle barví spíše louky a často také k nelibosti zahrádkářů trávníky. Jeden den v roce je 
ale výjimečný tím, že žluté květy zbarví ulice po  celé naší republice. Ten den je vždy kolem poloviny 
května a není divu, že je často přezdíván květinový – i když ofi ciální název sbírky, která se v tomto dni již 
podevatenácté konala, je Český den proti rakovině. Pionýr je od roku 2007 partnerem této největší sbírkové 
akce v ČR. Za tu dobu se výsledky našich „sběračů“ přiblížily deseti milionům korun. Letos se – ve středu 
13. května – zapojilo přes 60 pionýrských skupin a podle optimistických zvěstí se toto číslo pohne nejméně 
o milion korun! Pojďte se s Mozaikou podívat na úryvky zpráv z několika míst, kde se pionýři rozhodli pojmout 
Ideál Pomoc prakticky.

U  nás prodáno všech 1250 kytiček a  letos 
jsme vybrali rekordních průměrně 32 Kč 
na  kytičku (= 40 395 Kč). Docela příjemné 
překvapení, když jsme naposledy prodávali 
v roce 2012, tak to bylo asi 23 Kč na kytičku.

Ondra Machulda, 68. PS Lvíčata

Hrádek je přátelský při nákupu žlutých kvítků 
měsíčku lékařského. Na prevenci a léčbu ná-
dorových onemocnění posíláme 16 857 Kč.

Vlasta Vasková, PS Hrádek

I  řečkovičtí pionýři se letos opět zúčastnili 
jako dobrovolníci Českého dne proti rako-
vině. Prodali jsme 900 kytiček a vybrali jsme 
přes 22 tisíc Kč. Děkujeme všem, co si ky-
tičku koupili a pomohli. 

Anka Štěpánková, Pionýr Řečkovice

Jako každoročně jsme se zapojili do celostátní 
sbírky proti rakovině, do  tzv. „Kytičkového 
dne“. Ve  svých žlutých tričkách jsme doká-
zali prodat 478 kytiček v  celkové hodnotě 
9 720 Kč. Počasí v letošním roce přálo, a tak 
jsme byli všichni spokojeni s  odvedeným 

výkonem, s pocitem dobře odvedené práce 
a již nyní se těšíme na další ročník.

Ivana Copková, PS Brodek u Prostějova

Letos Liga proti rakovině Praha slaví 25 let 
své činnosti a  my zas vyrážíme tak trochu 
slavnostně už kolikátý rok  prodávat žluté ky-
tičky. Tématem letošní sbírky byla Rakovina 
děložního čípku. Pionýr je partnerem této 
sbírky, takže i  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. 
A  jak to dopadlo? Částka, kterou jsme vy-
brali, je 28 563 Kč.

Božena Klimecká, PS Kopřivnice 

Naše PS Objevitelé z  Liberce se jako každý 
rok zúčastnila Květinového dne. Ráno jsme se 
sešli v počtu 8 dětí a 3 dospělých, a tak jsme 
vytvořili 3 skupinky prodávajících. Celkem 
jsme měli na  prodej 750 kytiček, které se 
nám podařilo prodat během 4 hodin. Počasí 
nám krásně vyšlo, a tak šlo prodávání skoro 

samo. Většina lidí byla velmi milá a ráda při-
spěla. Jedna starší paní dokonce oslovovala 
naše dvě nejmladší „křepelky“.
Celkem jsme za  kytičky vybrali částku 
16 187 Kč. Na  závěr jsme si na oslavu dali 
ještě zmrzlinu.

Lucka Boudová, PS Objevitelé

Oddíl Divoká Orlice je jako jedna velká ro-
dina, která už více než 40 let pomáhá jeden 
druhému. Ať je to v soukromém životě našich 
členů, nebo při všech akcích, co pořádáme 
pro všechny děti našeho okresu. Rodiče, 
kteří k nám chodili před 35 lety, už mají své 
děti v našich oddílech a na našich táborech. 
Kytičkový den máme ale jako svátek, kdy 
pomáháme úplně všem, kteří trpí zhoubnou 
nemocí, a  to je rakovina. Snažíme se pro-
dat co nejvíce kytiček v těchto dvou dnech, 
a tím co nejvíce přispět a přesvědčit zejména 
mladé lidi, aby věnovali více pozornosti péčí 
o zdraví – letos reprodukčních orgánů. Vždyť 
u nás každých 20 hodin na tuto chorobu ze-
mře jedna žena, což znamená zbytečných asi 
400 úmrtí žen ročně.

4 | reportáž

ě 
out 
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Proto bychom rádi poděkovali členům pio-
nýrského oddílu Divoká Orlice, kteří již 6 let 
tyto kytičky prodávají. Nikdo totiž neví, zdali 
peníze, které tyto dívky vyberou, někdy v bu-
doucnu nebudou potřebovat jejich rodiče, 
známí nebo příbuzní. 
Letos poprvé se kytičky prodávaly ve středu 
13. května a doprodávaly se ještě ve čtvrtek 
14. května. Moc nás mrzelo, když některé 
skupiny na  Rokycansku tyto kytičky prodá-
valy už od  soboty. Pak se tento den 13. 5. 
stává nevýznamným. I přesto náš oddíl pro-
dal celkem 4 100 kytiček a přiblížil se hranici 
100 000 korun. 
Všichni prodávající mají krásný pocit, že 
pomohli těm, kteří to potřebují. Během 
tohoto prodeje se naše děvčata často se-
tkala s lidmi, kteří s rakovinou bojují, nebo 
dokonce z  jejich rodin na  tuto zákeřnou 
nemoc někdo umřel. Je to dost smutné 
vyprávění lidí, kteří naše dívky zastavovali 
zcela sami a ulevili si alespoň tím, že v krát-
kosti vyprávěli svůj příběh. Jsme rádi, že 
minulý rok jsme poslali na toto konto nej-
více peněz ze všech skupin. Unavených, ale 
spokojených už druhý den sedělo všech 18 
děvčat a 2 chlapci v lavicích Rokycanského 
gymnázia a školy Jižní předměstí. Také by-
chom chtěli moc poděkovat Mgr. Monice 
Valešové, všem učitelům a  učitelkám 
za  uvolnění dětí na  tuto akci. Jsme rádi, 
že vše proběhlo bez problémů a všichni se 
vrátili domů v pořádku. Se všemi děvčaty 
a  jedním chlapcem, kteří se této sbírky 
zúčastnili, se můžete opět setkat 13. 6. 
na  10. ročníku cesty pohádkovým lesem 
na zámek Kozel.

Náš oddíl Divoká Orlice je prostě jedna velká 
rodina, která pomáhá všem.

Pavel Hubert, PS Divoká Orlice

Již poněkolikáté jsme se letos účastnili 
Českého dne proti rakovině. Poskládali jsme 
osmičlenný tým a po dvojicích jsme s úsmě-
vem vyrazili do ulic Prahy prodávat kytičky. 
S prodejem jsme začali kolem osmé hodiny 
a to už se v Praze žlutil nejeden kout.
Zatímco v ranních hodinách jsme kytičkových 
dvojic potkávali desítky, kolem poledne se 
vytrácely a v podvečer jsme v Praze prodávali 
skoro sami. A ačkoliv jsme s penězi na poště 
strávili další dvě hodiny čekáním na spočítání 
a domů se někteří dostali až po 20. hodině, 
nelitujeme, pomohli jsme dobré věci.
Narazili jsme i  na  „tupce“, ale lidí, kteří si 
žlutý kvítek vyjadřující podporu a pomoc ne-
mocným koupili, byla většina, včetně něko-
lika cizinců.
Náš maraton skončil po téměř 12 hodinách, 
a ačkoliv jsme měli uťapané nožky a vytahané 
ruce od peněžních vaků, stálo to rozhodně 
za to – prodali jsme přes 3000 kytiček a vy-
brali 74  138 Kč. Všem, kteří si od  nás, ale 
i od ostatních prodejců, kvítek měsíčku lé-
kařského koupili, moc děkujeme.

Vendy, 63. PS Sosna

Již posedmé se kladenská PS Švermováček 
zúčastnila prodeje kvítků „Dne proti rako-
vině". Naše „děti“ z 8. a 9. třídy vyrazily již 
v 7 hodin do ulic prodávat tento kvítek, při-
nášející naději. Ve čtyřech skupinkách prodá-
valy 400 kvítků. 

Z  tohoto prodeje jsme přispěli celkovou 
částkou 8  625 Kč na  fond Ligy proti rako-
vině. Nejúspěšnějšími prodejci se stali Anna 
Rakúsová a Jakub Vážný, v jejichž vaku se ob-
jevila částka 2 250 Kč. Ale i ostatní prodejci 
se snažili, co jim síly stačily.
Všem účastníkům dobrovolné akce patří ve-
liké poděkování, prodejcům, ale i občanům 
Švermova, kteří si zakoupili kvítek.

Alena Šeffl ová, PS Švermováček

Pionýři pomáhají, jak jen mohou, proto i naše 
pionýrská skupina Habartov nezahálela a zú-
častnila se Květinového dne, aby pomohla 
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 pe-
něz 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 Tesca.
Společně se zakoupenou kytičkou jsme roz-
dávali leták, zaměřený tentokrát výhradně 
na  rakovinu reprodukčních orgánů. Letos 
jsme opět prodali všech 300 kytiček a vybrali 
za ně 6 515 korun. Doufáme, že tato částka 
pomůže alespoň trochu zmírnit něčí nemoc.

Anna Kováčová, Pionýrská skupina 
des. St. Roubala, Habartov
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PIONÝRSKÉ PĚTADVACÍTKY PODRUHÉ
Zprávy z Pionýrských pětadvacítek nám do redakce přicházely ještě dlouho po vydání minulé Mozaiky. Je jich tolik, že některé jsme museli 
opravdu hodně krátit (celé je najdete na www.pionyr.cz), i tak je z nich ale jasné, že tahle oslava našeho 25. výročí se opravdu povedla a akce 
byly rozmanité a nabité nápady. Takže všem díky!

25 STROMŮ
14. PS Aljaška klub z Děčína v  rámci 25 let 
Pionýra vysázela 25 stromků v okolí naší zá-
kladny. Každý si vysadil a  pojmenoval svůj 
stromek. Bezva počasí, bezva parta, prostě 
bezva víkend! :)

Nela Mansfeldová, 
14. pionýrská skupina Aljaška klub

25 ROZHLEDŮ PIONÝRA 
PARDUBICKÝM KRAJEM
V rámci oslav 25. výročí obnovení Pionýra po-
řádáme celoroční soutěž „25 rozhledů Pionýra 
Pardubickým krajem“. Úkolem jejích účastníků 
je navštívit co největší počet z 25 předem da-
ných rozhleden a věží v našem kraji. U každé 
rozhledny je pro dokumentaci pořízena fotka. 
Soutěž probíhá po celý školní rok 2014/15, 
k 15. 5. 2015 máme evidováno 70 účastníků, 
navštíveno bylo již 16 rozhleden. Výsledky je 
možné průběžně sledovat na  internetových 
stránkách www.pardubicky.pionyr.cz.

Luděk Trunečka, PaKOP 

PIONÝŘI SLAVILI
U příležitosti letošního 25. výročí obnovení 
samostatné činnosti Pionýra uspořádalo 
Pionýrské centrum Prahy 10 a  Pionýrská 
skupina Beta ve  spolupráci s  dalšími pio-
nýrskými skupinami působícími v  Praze 10 
slavnostní shromáždění spojené s oceněním 
bývalých i  současných pracovníků Pionýra. 
Shromáždění se konalo 27. dubna v příjem-
ném prostředí kongresového centra Green 
Point v Praze 10.
Bylo oceněno 3x25 dětí, pionýrských pracov-
níků, organizací a přátel spolku. Krajská a re-
publiková vyznamenání předával předseda 
Pražské organizace Pionýra Michal Rejzek. 
Škoda jen, že se nezúčastnil nikdo z Ústředí 
Pionýra.
Po skončení slavnostního shromáždění a pře-
dání ocenění následoval malý raut, jemuž vé-
vodil krásně zdobený dort, který charakteri-
zoval letní činnost a akce pionýrského centra 
a pionýrské skupiny.

Antonín Unger

25 DESKOVEK
Celá naše skupina i  děti v  oddílu už roky 
holdují deskovkám, a  tak motivace naší 

„pětadvacítkové“ narozeninové akce byla 
více než jasná. Od městské části jsme dostali 
povolení shromáždit se v nejnavštěvovaněj-
ším parku Králova Pole v Brně, na Slovanském 
náměstí, kde jsme celé odpoledne hráli kla-
sické i netradiční hry. Kolemjdoucí se zasta-
vovali u  informačních letáčků, děti si braly 
upomínkové předměty a  někteří rodiče za-
vzpomínali na svá krásná pionýrská léta.
Akce se zúčastnilo víc než 50 dětí i dospě-
lých z oddílu i veřejnosti, kteří buď na dekách 
soupeřili v deskových hrách, nebo na  trávě 
hráli venkovní hry – vedle osvědčeného kro-
ketu se nejoblíbenějšími hrami staly naše dvě 
novinky – Kubb a  Mölkky, které uchvátily 
všechny věkové generace.
Díky skvělému počasí i novým hrám se des-
kovková akce všem líbila, děti byly nadšené 
z nových pionýrských magnetek i náramků, 
takže ji snad za  rok zopakujeme, výročí 
nevýročí.

7. pionýrská skupina Borač, Brno

25 ZASTAVENÍ NOČNÍ KRAJINOU
KOP karlovarského kraje uspořádala noční 
pochod z Kynšperka nad Ohří na Bystřinu na-
zvaný 25 zastavení noční krajinou. Na startu 
se sešli účastníci z  PS des. St. Roubala 
Habartov a pionýři z Březové… 
Na začátku jsme si vyslechli pokyny k vědo-
mostní soutěži, která se skládá celkem z 25 
otázek o  Pionýru. Po  nezbytném spočítání 
účastníků pochodu zjišťujeme, že se nás 
na  cestu vydává celkem dvacet pět turistů. 
Což je veliká a krásná náhoda.
První zastavení máme ještě ve  městě. 
Zjišťujeme, že otázky nebudou asi moc 
lehké. Už s první mají někteří z nás potíže. 
Pokračujeme přes město směrem k místní na-
učné stezce… Vždy po pár kilometrech máme 
menší přestávku a pár otázek do soutěže.
V noci je jasná obloha a na cestu nám svítí 
hvězdy. Cesta nám za  tmy docela ubíhá. … 
Blížíme se k  zaniklé obci Studánka, kterou 
připomíná už jen informační cedule u cesty. 
I zde dostáváme dalších pár otázek. Někteří 
mladší z nás už začínají kňourat, že jsou una-
vení a bolí je nožičky. Náhle nás na cestě čeká 
noční překvapení v podobě výborného tep-
lého guláše… Odtud nám zbývá urazit už jen 
osm kilometrů. 

V lese již není pořádně vidět na cestu, a tak 
jdeme poprvé za celou cestu s rozsvícenými 
baterkami. Cestou dostáváme další otázky 
a než se nadějeme, stojíme již pod kopcem, 
na kterém se nachází Bystřina. Zde končíme 
naši otázkovou soutěž. V  cíli na Bystřině si 
společně ještě chvilku zazpíváme u  ohně 
a  poté si jdou někteří lehnout do  srubu. 
Ostatní hrají na noční pikolu. Až do rána nás 
vydrží vzhůru pouze devět. 

Anna Kováčová
Pionýrská skupina des. St. Roubala, Habartov

PĚTADVACÍTKY V DOBŘANECH
Tak nástup a  jedem – to byl začátek výletu 
do ZOO v Praze, kam se 18. dubna vydalo 
spolu s vedoucími a několika rodiči 30 dětí. 
Společně se snažili v ZOO mimo jiné najít in-
formace o 25 zvířátkách. Postupně tak zjistili 
například, že je tam i s mláďaty 10 žiraf, které 
pocházejí z Afriky, stejně jako stádo 6 slonů 
včetně mláďat. Našli i  3 lední medvědy, 2 
pandy, 8 bizonů, 4 gorily, 2 hrochy, 2 orly, 
1 velkého a 2 malé pštrosy, 24 tučňáků, lva, 
zebry a další. 
Na 23. dubna jsme připravili velký dort oz-
dobený pionýrským znakem a číslicí 25. Byl 
moooooc dobrý. Než jsme ho ale nakrájeli, 
tak jsme se s ním na památku vyfotili. Další 
mlsání – cukrovinky, ovoce a tak bylo připra-
veno před klubovnou. 
O  týden později složilo svůj oddílový slib 
šest členů – 2 vedoucí a  4 děti, podepsali 
se na  památnou listinu, kterou ukládáme 
na  tajném místě v  lahvi, dostali krásná od-
dílová trička a přívěsek s delfínem. Pak jsme 
hráli stolní a míčové hry a nakonec většina 
z nás šla na stanoviště – maskovaní jako ča-
rodějnice – spolu s  vedoucími a ochotnými 
maminkami. To byla další akce, kterou jsme 
v rámci oslav připravili – Čarodějné hry.

L. Nejedlá, I. Fidlerová, PS Dobřany

HOLEŠOVSKÉ OSLAVY
V pátek 17. dubna zahájila Pionýrská skupina 
Mirko Očadlíka oslavy 25. výročí obnovení 
samostatného Pionýra turnajem ve  stolním 
tenise. Druhou sportovní akcí v rámci našich 
oslav byl Amatérský fl orbalový turnaj v ne-
děli 19. 4. v tělocvičně SVČ – TYMY. Do tur-
naje se přihlásilo devět týmů: pět v mladší 
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kategorii a čtyři ve starší. … Měli jsme velkou 
radost, že se turnaje zúčastnili také přespolní. 
A to z Napajedel a Bystřice pod Hostýnem. … 
Děkujeme všem, kteří nám s přípravou i or-
ganizací těchto sportovních turnajů pomohli, 
poděkování si zaslouží také Zlínský kraj za fi -
nanční podporu.
Páteční odpoledne 24. 4. bylo ve  znamení 
kouzel a různých triků, které dětem předvedl 
mág Radekr. Zhruba půlhodinový program 
byl velmi pestrý a  zajímavý. Radek před-
vedl dětem spoustu nových kouzel, některá 
z těchto kouzel děti také naučil. 
Rovněž 24. 4. jsme uspořádali akci Malovaný 
pionýrský chodník. Zúčastnilo se jí okolo 120 
dětí. Každý dostal jednak své očíslované po-
líčko a  také kyblík s  křídami. Úkolem bylo 
nakreslit co nejzajímavější a nejveselejší ob-
rázek. Chodník se proměnil v pestrou paletu 
barev, kde bylo plno kytek, zvířátek, motýlků 
a  také princezen, aut, sluníček… Děkujeme 
všem malým i větším malířům za jejich krásné 
obrázky, které ozdobily celý park.

Jarmila Vaclachová, 
vedoucí PS M. Očadlíka, Holešov

ZAKLÁDÁME KLUB 
PĚTADVACÍTKA
Výročí Pionýra jsme spojili s  již dříve probí-
ranou myšlenkou založit v  Rasoškách ales-
poň klub, a pokud se myšlenka ujme a děti 
bude bavit trávit s námi volný čas, změnil by 
se později klub na další oddíl působící pod 
hlavičkou naší PS.
Klub Pětadvacítka vznikl 13. 5. 2015, 
tedy v  den, kdy celorepublikově probíhal 
„Květinový den“, který byl v  naší vesnici 
i první akcí nového klubu. Druhá akce násle-
dovala hned o pár dní později, v neděli 17. 
5. 2015. Připravili jsme pro děti i  jejich ro-
diče soutěžní odpoledne. Vyzkoušeli si různé 
disciplíny v Mušketýrské stezce (zásah ruka-
vice kordem, střelbu z kuše, šplh, poznávání 
přírody, atd.), kdy nás hodně překvapili ro-
diče, jak aktivně se společně se svými dětmi 
do zápolení zapojili. Souběžně probíhala i vý-
tvarná soutěž dětí o ceny na téma „Těšíme se 
na léto“. Velký zájem byl i o anketu, kterému 
z  vybraných zvířátek královédvorské ZOO 
bude naše PS patronem. Děti nakonec vy-
braly surikaty.

Marcela Hofmanová, 
vedoucí PS Kryštofa Kolumba

ZÁVODY I MAGIE V HRÁDKU
Letošního krajského závodu Pionýrská stezka, 
který jsme na 25. dubna připravili k 25. výročí 

Pionýra, se zúčastnilo přes šedesát závodníků 
z pionýrských skupin Trojlístek a Bílá Cerkev 
Strašice, Jitřenka Kdyně a Hrádek. Vedoucích 
a instruktorů se sešlo třicet. 
V  době než doběhla poslední hlídka, děti 
sportovaly s  míči a  lany. Na  závěrečném 
nástupu byly všechny hlídky odměněny di-
plomy a dárky.
Ve čtvrtek 30. 4. 2015 město Hrádek, hasiči 
a  pionýři vytvořili čarodějný podvečer, při 
kterém jsme si připomněli 25. výroční samo-
statného Pionýra, 690 let od  první zmínky 
o Hrádku a 40 let, od jmenování městem.
V 16,00 hodin začali zástupci májovníků lou-
pat obecní máj, májovnice a děti z pionýr-
ských oddílů pentlily májku, potom všichni 
přítomní chlapi vztyčili letošní májku. … 
Kolem 17,00 hodiny bylo shromáždění ča-
rodějnic a  příprava na  slet. Vlasta Vasková 
s  Monikou Cinertovou s  nimi zatančily ta-
neček, čarovaly a zpívaly písničky. Po hasič-
ské siréně čarodějnice a  čarodějové přilétli 
na  košťatech před hasičárnu a  začali plnit 
úkoly. Ostatní děti, které neměly převlek, 
soutěžily v malování různých obrázků nebo 
soutěžily u házedel. Téměř 200 lidí se vystří-
dalo na pohodové akci při soutěžích a občer-
stvení. Májovníci pak májku hlídali až do ran-
ních hodin. A uhlídali jí. Všem patří velký dík!

Vlasta Vasková, 
Pionýrská skupina Hrádek

OSLAVY 25. VÝROČÍ 
VE ŠVERMOVĚ
Jak tráví pionýři ze Švermova měsíc oslav 25 
let vlastní cestou? Hned 17. dubna jsme vyra-
zili do divadla Broadway. Hráli super muzikál 
„Mýdlový princ“. Všichni od 9 do 70 let se 
moc a moc bavili.
23. 4. jsme pořádali dvě akce pro širokou ve-
řejnost. Kuličkový král o 25 hliněných kuliček 
byl velice úspěšný. Zúčastnilo se ho kolem 
30 dětiček. Soutěžili jsme v  7 disciplínách. 
A o co jsme hráli? No přeci o 25 hliněných 
kuliček a spoustu bonbonů. 
Pokračovali jsme jarní čajovnou. Počasí nám 
přálo, tak jsme se usadili na  zahradě pod 
pergolou. Uvařili jsme si čaj a  přinesli pře-
kvapení – koláčky s pětadvacítkou. Moc nám 
chutnaly. Celý den se moc vydařil. 
7. Května jsme se přemístili na táborovou zá-
kladnu v Mrtníku. 25 lidiček velkých i malých 
uklízelo na  táborové základně, aby mohly 
děti v  červenci přijet do uklizeného tábora. 
Ruku k dílu přidaly i samotné děti. Vedoucí 
si kromě práce zopakovali bezpečností pra-
vidla práce s dětmi a připravovali etapovou 

hru Husité, ve které si připomeneme 600 let 
od upálení Mistra Jana Husa.
15. května jsme se setkali s bývalými zakla-
dateli pionýra ve Švermově. Přišla jich hrstka, 
ale bylo to příjemné setkání. Zavzpomínali 
jsme na minulost, povyprávěli o současnosti 
a naplánovali budoucnost. 
Oslavy se nám vydařily a  teď hurá do nové 
práce na dalších 25 let.

Alena Šeffl ová

ZDOLEJ 25x RALSKO
Už od začátku nám bylo řečeno, že to není 
závod a  taky jsme k  tomu tak přistoupili. 
Hned po příjezdu na start jsme postavili zá-
kladní tábor. Výstupy jsme si rozdělili dle na-
šich možností a hned po desáté hodině první 
skupina vyrazila na vrchol Ralska. Myslíme si, 
že Ralsko tolik lidí pohromadě ještě nevidělo. 
Někteří z nás šli třikrát nebo dvakrát a někdo 
jen jednou, ale i  to se přeci počítá. Někdo 
šel pomalu a někdo běžel na  čas. Někdo si 
dokázal, že ještě nepatří do  starého železa 
a někdo tam byl třeba úplně poprvé. Byla to 
akce dle hesla „Za málo peněz, hodně mu-
ziky.“, není potřeba velké peníze, ale jen ná-
pad a parta správných lidí. Někdo si řekne, 
který blázen by se honil na Ralsko, ale Výři 
trefi li hřebík na  hlavičku a  uspořádali akci, 
která oslovila spoustu bláznů, jako jsme my. 
V tomto článku nenajdete známou větu „Jen 
škoda, že nedorazilo vice lidí.“, protože účast 
byla nad naše očekávání, i když prý nedorazili 
všichni přihlášení. Přejeme Výrům, aby to byl 
nultý ročník akce, která bude pevně zapsaná 
v našem kalendáři, a určitě se příští rok zapí-
šeme na startovní listinu. 

Patrik Želechovský

MOZAIKA PIONÝRA    2015 / 10

ve-
ek 
m 
h. . 
hh 

Patrik Želechovský

M

STOVKA AKCÍ PO CELÉ REPUBLICE!



Směrnice o hlavní činnosti

Práce s výchovnými programy

Projekty a soutěže

Pionýrská skupina jako komunitní 
centrum

Založení nového oddílu

Role klubu na PS

15 +
Mobilita dobrovolníků
Vzdělávání
Průvodcování
Vyznamenání

Informační toky
Partnerství s rodiči a odbornou 
veřejností
Prezentace oddílů
Získání a udržení členů

Program Pionýra

Vize pro 21. století

Jednotící prvky Pionýra

Sounáležitost s celkem

PROGRAM PIONÝRA JE S VÁMI VŽDY 
A VŠUDE!
To je pravda nejen symbolicky. Pokud s  plakátem 
přiloženým k  této Mozaice naložíte tak, jak zamýš-
leli autoři nápadu na jeho vytvoření, bude to pravda 
i zcela prakticky. A jaký že to byl záměr? Jednoduchý – 
umístit informaci o Programu Pionýra tam, kde se čte 
nejvíc – na kadibudky… Tak neváhejte a odekorujte si 
plakátem místa tichého rozjímání na svých táborových 
základnách. Přejeme příjemné čtení!
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STŘÍHEJTE METR!
Konference o činnosti 
Pionýra je blíž, než se zdá
Je to tak, i když mnoha čtenářům se může 
cokoliv po  letních prázdninách zdát jako 
vzdálená budoucnost. Povídání o  přípravě 
Konference o činnosti Pionýra se vinulo ce-
lým tímto ročníkem Mozaiky, našli jste tu 
rozhovory, podrobné články, aktuální infor-
mace i letmé zmínky poukazující, že to či ono 
je také tématem konference.
Zkrátka příprava konference byla v Mozaice 
nepřehlédnutelná, stejně jako v  životě ce-
lého spolku. Zapojila se do ní spousta z vás – 
například všichni, kdo byli na krajských kon-
ferencích. Protože další Mozaiku dostanete 
až v  září, kdy už bude samotná konference 
opravdu na spadnutí, chceme v  tomto čísle 
věnovat prostor shrnutí současného stavu 
i toho, co nás čeká.

HÝBE SE TO NĚKAM?
Praktická otázka, která se při neustálých 
zmínkách o  přípravě čehokoliv dost nabízí. 
Pojďme si na  ni odpovědět. Ve  stručnosti 
lze říct, že vše jde podle plánu, takže dobrá 
zpráva – konference bude! Přijedete?
Chcete vědět trochu víc? Pojďme si pří-
pravu rozdělit do dvou rovin. V  té první se 
vás ptáme – zjišťujeme vaše názory a před-
stavy, ať už osobně na krajských konferencích 
(o  jejich výsledcích jste se mohli více dočíst 
v minulé Mozaice na  stranách 8 a 9) nebo 
třeba internetovými dotazníky. A  jako vždy 
je možné zasílat jakékoliv náměty a  připo-
mínky, které vás napadnou. K tomu je ideální 
použít e-mailovou adresu kcp@pionyr.cz.
Druhou rovinou je pak utřídění té spousty 
odpovědí. To je úkolem Obsahové komise 
pro přípravu KČP. Její členové se naposledy 
sešli krátce před dokončením této Mozaiky 
v sobotu 30. 5. v Kroměříži a čeká je ještě 
jedno dvoudenní jednání v září. A potom 
už samotná konference. Mezitím ne-
jsou jen prázdniny ale také práce 
tematických skupinek.

BYLA MOJE SNAHA 
K NĚČEMU?
Další logická otázka. Mnozí z vás 
pojali vyplňování dotazníků 
i krajská setkání dost svědomitě, 
ale co z  toho?! Odpověď je už 
výše naznačená, ale podívejme 
se na  zpracování vašich od-
povědí trochu zblízka. 
Výstupy, které předsta-
vujeme v  Mozaice – 
například dvoustrana 
v  minulém vydání 
nebo i  vedlejší 
stránka nejsou ko-
nečným výsledkem, 
ale výběrem z  pr-
votně zpracovaných 
podkladů, jde o  ta-
kový první krůček. 

Obsahová komise musí všechny výstupy 
nejen pečlivě pročíst, ale vyhledávat v nich 
výrazné a  opakující se myšlenky. Docela 
dobře se může stát, že se mezi vámi urodily 
podobné nápady, ale každý ho třeba zformu-
loval úplně jinak. Je právě úkolem komise 
na toto přijít, aby se vaše myšlenky netříštily 
a dobrali jsme se společně podstaty.
A až komise vše rozplete, protřídí a znovu po-
skládá, vzniknou podklady pro samotnou kon-
ferenci a  její účastníky. Ti totiž nebudou mít 
pro něco podobného čas a prostor, jejich úko-
lem bude vše vyhodnotit a vytyčit cíle pro ná-
sledující roky. Neboli když si vypůjčíme motto 
minulé konference: Naslinit prst a říct „tudy“.

CO BUDE DÁL?
Než to všechno vypukne, musí se stát ještě 
několik věcí – a některé z nich se neobejdou 
bez vás. Klíčové budou dva termíny:
12. 7. Do tohoto dne je možné předkládat 
nové návrhy k  Programu Pionýra. Všechny 
návrhy budou vyhodnoceny obsahovou 
komisí a  při tvorbě konečného návrhu vy-
pořádány. Nelze slíbit, že budou všechny 

zapracovány – ostatně mohou být 

i protichůdné – ale jisté je, že čím více jich 
bude, tím lépe.
12. 9. Tento termín je důležitý hned ze tří 
důvodů. Ten první krapet šustí papírem: 
Pionýrské skupiny musejí do tohoto dne na-
hlásit delegáty, které si na konferenci zvolily.
Druhé dva důvody už se přímo týkají toho, 
o  čem si budeme na  konferenci „povídat“. 
K  tomuto dni se totiž budou jednak uzaví-
rat připomínky k  návrhu Programu Pionýra 
(který bude sestaven i na základě připomínek 
doručených do 12. 7. a do 14. 8. bude zve-
řejněn). Spolu s připomínkami k navrženému 
programu bude zároveň uzavřeno přijímání 
nových námětů a návrhů k ostatním téma-
tům konference. Zkrátka jestli máte nápady, 
nenechávejte je na poslední chvíli.
A  když bude i  díky vám vše nachystáno, 
tak už zbývá jen držet si palce na  listopa-
dový víkend (13. – 15. 11.), kdy se setkáme 
na  samotné konferenci, abychom společně 
pojmenovali ty správné hlavní otázky, našli 
k nim správné odpovědi a nasměrovali Pionýr 
na dobrou cestu pro následující roky.

Jakub



SKLÁDÁNÍ ÚČTŮ
Přípravu Konference o činnosti provázel i rozsáhlý sběr dat. A ten zase doprovázelo očekávání a otázky: K čemu to bude? nebo Bude se s tím 
vůbec „něco dít“? Ty ostatně zaznívaly i při shromažďování odpovědí na otázky provázejí sběr podnětů k provedení tzv. SWOT analýzy. Zde je – 
řekněme – nultá verze zpracování uvedených názorů – jako první doklad, že s vyslovenými výroky se už opravdu pracuje a ještě bude.

Základní souhrn – podařilo se shromáždit re-
prezentativní počet odpovědí: z více než 140 
pionýrských skupin (ze všech krajských or-
ganizací Pionýra) máme k dispozici přes 400 
názorů. Pochopitelně nejde vždy o precizně 
formulované výroky, ale všechny dohromady 
tvoří zajímavý vzorek pohledů na situaci na-
šeho spolku.
V  tuhle chvíli nejde o  úplný souhrn a  fi -
nální zpracování – na něm se stále pracuje, 
jde o  průběžné výstupy, tak aby se s  nimi 

souběžně dalo pracovat pro přípravu pro-
jektu v rámci grantového řízení na MŠMT.
Nicméně již v  tuhle chvíli si můžeme uvést 
některé zobecněné závěry. Rozsah podkladů 
samozřejmě neumožňuje uvést všechny, ale 
už tento výčet je vypovídající.

Je samozřejmě možné, že v uvedeném sou-
hrnu, čtenáři, nenalezneš „svůj“ názor. 
Chceme Tě však ujistit, že žádný není vyřa-
zen, pracuje se se všemi. O  tom, je ostatně 

možné se přesvědčit na webu „KČP“, kde je 
uveden úplný soubor zaslaných názorů i dvě 
zatím zpracovaná shrnutí. Všem, kdo přispěli, 
náleží poděkování!
Ještě je nezbytné poznamenat, že jde o vý-
chozí podklad pro zpracování vlastní ana-
lýzy a  ta je východiskem pro tvorbu mate-
riálu, který má přijít na  přetřes na  jednání 
Konference o  činnosti Pionýra – Vize pro 
Pionýr 21. století.

Martin
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SILNÉ STRÁNKY

JSOU KLADNÉ A MŮŽEME JE OVLIVNIT.

Vlastnosti, které jsou přínosné a mohou 
napomoci k dosažení cíle.

„V ČEM JSME DOBŘÍ!“
• Velké a silné zázemí dobrovolníků.

• Organizační struktura, stabilita.

• Demokracie a samospráva – podstata pro řízení celku.

• Odpovědně vedená ekonomika/hospodaření (včetně 
vytváření rezerv).

• Působnost na celém území ČR, ve všech regionech 
a v celém rozpětí velikosti sídel.

• Schopnost vzdělávat (vlastními silami).

• Výchovný rámec (pro všechny výchovné kategorie), 
včetně nabídkových materiálů.

PŘÍLEŽITOSTI

JSOU KLADNÉ A NEMŮŽEME 
JE OVLIVNIT.

Podmínky, které zvnějšku přispějí či 
mohou 
být nápomocné k dosažení cíle.

„CO NÁM MŮŽE POMOCI?“
• Zapojení těch, kdo v minulosti prošli Pionýrem 

(bývalých členů).

• Náklonnost místních samospráv pomoci.

• Tvorba dlouhodobých vazeb v médiích, které o nás 
informují.

• Zapojení rodičů dětí.

• Členství v České radě dětí a mládeže (ČRDM) 
a uplatňování vlivu v rámci ní.

• Získávání prostředků z nestátních zdrojů.

HROZBY

JSOU ZÁPORNÉ A NEMŮŽEME JE 
OVLIVNIT.

Nebezpečí, která mohou zvenčí ztížit dosažení 
cílů či ohrozit samu existenci.

CO NÁS MŮŽE POSTIHNOUT?
• Téměř nulová zpětná vazba k působení Pionýra 

ve společnosti.

• Proměny právního (vnějšího) prostředí – dopady 
na dění v Pionýru.

• Medializace případů o zneužívání dětí dospělými.

• Snižování věku, kdy děti ztrácejí zájem 
o organizované volnočasové aktivity.

• Společenský tlak na snižování nároků na úkor 
kvality programu – „nutnost přizpůsobování“.

• Soutěžení (až přetahování) o velmi mladé děti, 
předškoláky.

SLABÉ STRÁNKY

JSOU ZÁPORNÉ A MŮŽEME JE 
OVLIVNIT.

Vlastnosti, které znesnadňují dosažení cílů či 
maří jejich plnění.

V ČEM POKULHÁVÁME?
• Nefunkčnost principů: spolupodíl dětí a práce družin.

• Nevyužívání organizační sítě.

• Oboustranná nedostatečná zpětná vazba.

• Chybějící větší kontrola.

• Chybí systém předávání klíčových funkcí (některé 
pozice jsou hodně spjaté s konkrétní osobou).

• Nedostatek schopných a přemíra ochotných… 

• V menších obcích (ba i středních) problém s odchody 
na SŠ a zejména VŠ.

• Významná závislost na dotacích (MŠMT).



DOLNÍ SLIVNO
Český Pohár v Ringu
V sobotu 18. dubna se v Dolním Slivně konal 
již čtvrtý a poprvé mezinárodní ročník turnaje 
Českého poháru v Ringu. Zúčastnily se i týmy 
ze Slovenska a Běloruska.
Z Čech pak kromě pořádající 1. PTS Táborník 
Mladá Boleslav – oddílu Dolní Slivno se zú-
častnily také oddíly z PS Horní Bříza, TJ Sokol 
Ruprechtov, SK Doksy a SK Lutra Stráž pod 
Ralskem.
Hráči byli rozděleni do  tří kategorií podle 
věku. V nejmladší kategorii (tj. hráči do 10 
let) si domů odvezly poháry děti z  Doks 
za první, SK Lutra za druhé a PS Horní Bříza 
za  třetí místo. Z mladší kategorie (11 – 15 
let) se na prvním místě umístilo družstvo z SK 
Lutra, druhé a  třetí místo obsadila družstva 
z PS Horní Bříza. V dospělé kategorii zvítě-
zil tým z  Běloruska, druzí skončili hráči ze 
Slovenska a pohár za  třetí místo si odneslo 
družstvo z PS Horní Bříza.
Celkem se turnaje zúčastnilo 27 družstev, 
tj. 95 soutěžících a pořadatelská služba.
O této akci informoval i Boleslavský deník.

Kamila Podolská

DOMAŽLICE
Víkendovka Veverek
V  sobotu 9. května malé „Veverky“ přijely 
na  tábor do  Újezda, aby tu prožily krásný 
a dobrodružný víkend. Kromě her, táboráku 
a  noční hry je čekala o  víkendu závěrečná 
zkouška. Děti po  celý školní rok provázela 
parta Mláďátek. Během těchto měsíců však 
Mláďátka i  děti povyrostly. Musely tedy 
splnit závěrečnou zkoušku, aby se k nim již 
starší Zvířátka zase v září připojila… A jak zá-
věrečná zkouška vypadala?
Honzík (medvíďátko) zjišťoval, co si děti 
zapamatovaly o  přírodě. Micka (kočička) 
vyzkoušela jejich mrštnost na  lanových 
překážkách. Vilík (mraveneček) je zkoušel 
z  třídění odpadů, se sovíkem Kubíkem za-
brousily do historie i  současnosti naší země 
a s Terezkou (ptáček) nacvičily taneček i s hu-
debním doprovodem. Za  splnění každého 
úkolu dostala skupinka samolepku. Obě 

party nakonec všech pět úkolů a vlastně ce-
lou zkoušku splnily.
Z víkendovky byly nadšené nejen Veverky, ale 
i vedoucí a kuchaři, pro které to byly také pří-
jemně strávené dny!

Martina a Vítek, PS Mír Domažlice

HABARTOV
Vzpomínka na 70. výročí konce války
Ve středu 6. května se ve Svatavě u pomníku 
konal vzpomínkový akt k 70. výročí osvobo-
zení koncentračního tábora Zwodau a ukon-
čení 2. světové války.
Již před šestnáctou hodinou se u  pomníku 
začali scházet lidé. Při zahájení se ujala slova 
paní starostka městyse Svatava Olga Gossová, 
aby přivítala zástupce Okresního svazu bo-
jovníků za  svobodu, zástupce KSČM, zastu-
pitele Karlovarského kraje, zástupce Military 
klubu Plzeň a pionýry z PS des. St. Roubala 
Habartov, kteří stáli u pomníku čestnou stráž. 
V  krátkosti připomněla, co se zde před se-
dmdesáti lety odehrávalo. Nakonec zástupci 
všech organizací položili k pomníku květiny 
a uctili tak památku padlých žen.

Cvrnkej, cvrnkej
Někdo by si mohl myslet, že cvrnkání kuliček 
je dávno zapomenutá hra. Pro nás pionýry 
z Habartova to však neplatí. Bylo slunečné 
čtvrteční odpoledne 14. května, když jsme se 
sešli na hřišti v Okružní ulici, abychom zahá-
jili již dvacátý pátý ročník našeho každoroč-
ního jarního turnaje „O kuličkového krále“. 
Vyzkoušet své dovednosti nebo si jen tak za-
hrát, přišlo na 22 dětí. Hra byla místy velmi 
napínavá, rozhodovaly centimetry, kuličky 
létaly všemi směry a některé se záludně scho-
vávaly do písku, takže do posledních vteřin 
nebylo vůbec jasné, kdo je vítězem. Mezi tři 
poslední hráče se dostal jeden šikula, kte-
rému padaly kuličky do  důlku skoro samy. 
Zdálo se, že bude vítězem. Velkého favorita 
ale nakonec opustilo štěstí a skončil na tře-
tím místě. Letošním kuličkovým králem se 
stal Kryštof Zettl.
Ceny byly rozdány, ale ani ostatní neodešli 
domů s prázdnou, každý hráč dostal sladkou 
odměnu a na památku gumový náramek.

Nezbývá než doufat, že příští rok se opět se-
jdeme a bude nás zase o trochu více.

Anna Kováčová, Pionýrská skupina 
des. St. Roubala, Habartov

HRADEC U STODA
Jarní zdobení
Jaro se nezadržitelně blížilo, a  tak bylo 
na  čase řešit jarní výzdobu. My jsme tento 
úkol vyřešili v neděli 22. 3. na naší základně 
Lomíček. Celým odpolednem nás provázela 
zkušená tvořitelka Martina, se kterou se již 
mnozí setkali před Vánoci roku 2013. A pro-
tože s jarem přichází i období velikonočních 
svátků, nesměly chybět tradiční kraslice ne-
tradičně vyzdobené pomocí fi mo hmoty. 
Prvním úkolem dětí bylo vybrat si barvy 
na kraslice. Poté si z fi ma vytvořily válečky, 
které se za pomoci speciálního stroje přemě-
nily na  dlouhé „nudle“. Těmito barevnými 
proužky si pak děti obmotaly svá vyfouklá va-
jíčka a poté si je vyzdobily dle svých představ. 
Výtvory pak putovaly do trouby, kde se pekly. 
S  chutí se děti pustily i do dalšího úkolu – 
vytvoření jarních zápichů, které měly stejný 
postup jako vajíčka.

Velikonoční odpoledne
V sobotu 4. dubna se na základně v Lomíčku 
uskutečnilo Velikonoční odpoledne. Děti za-
čaly chodit postupně, a tak si každý hned ze 
začátku vybarvil své vlastnoručně vyfouknuté 
vajíčko. Děti měly k  dispozici různé barvy 
temper, takže vyrobená vajíčka byla pestrá 
a originální.
Po umytí zapatlaných rukou jsme se přesu-
nuli na hřiště, kde na nás čekal slalom. Děti 
měly za  úkol na  lžíci udržet vařené vajíčko 
a mezi poleny projít do cíle a zase zpět. Tato 
disciplína vyžadovala hodně soustředěnosti, 
takže to nebylo na čas a možná i díky tomu 
žádné vajíčko nespadlo na zem. Asi nejzábav-
nější disciplínou bylo házení vařeným vajíč-
kem ve dvojici. Dvojice si mezi sebou udě-
lala metrový rozestup a  s každým chycením 
vajíčka se rozestup zvětšoval a zvětšoval, až 
vajíčko spadlo na  zem. Ovšem ani pak děti 
nepřestaly soutěžit. Házely si s  vajíčkem 
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nakřápnutým, pak s úplně oloupaným a na-
konec jen s vařeným žloutkem.
Po  tom, co se děti vydováděly, jsme hřiště 
společně uklidili a  šli hledat ztracená veli-
konoční vajíčka. Nebylo to jednoduché, ale 
děti byly moc šikovné a všechna vajíčka našly. 
Po hledání si děti mohly vybarvit velikonoční 
omalovánky. 
Koncem odpoledne jsme vyhlásili největší 
pomlázku – měla bezmála 2 metry.
Na  závěr toho krásného Velikonočního od-
poledne jsme si všichni společně opekli vuřty 
a poklábosili si o tom, jak kdo dodržuje veli-
konoční tradice.

Jiří Mimra, PS Hradec

KDYNĚ
Slet čarodějnic
Čarodějné báby a kouzelníci se opět po roce 
sešli na kdyňském náměstí. Po loňské zkuše-
nosti raději kromě lektvarů uvařili i pořádnou 
dávku hezkého počasí.
Tradiční akci pro děti pořádala naše PS Safír 
už pojedenácté a  sjeli se na ní lidé ze širo-
kého okolí. Malí čarodějní tovaryši se s ver-
vou pustili do plnění patnácti úkolů, za něž 
si pak mohli vybrat výslužku v podobě drob-
ných odměn a zaskákat si na obří trampolíně.
Děti pomáhaly čarodějnicím s  kouzelnými 
lektvary, skákaly kolem obřího pavouka, tré-
novaly let na koštěti, zatápěly v peci, hledaly 
barevná hadí vajíčka, sbíraly léčivé a jedovaté 
bylinky, prolézaly pavoučí sítí a mnoho dal-
šího. Na  všech stanovištích dostaly obrázek 
do kartičky, kterou si pak vyměnily za pěkné 
odměny v kouzelnickém stánku. Pro malé ča-
rodějníky, kteří dorazili v patřičném kostýmu, 
pak bylo připraveno i něco navíc. Letos se se-
šlo dobře přes 500 čarodějných učňů a jejich 
rodičů.

Pavla Tochorová, PS Safír Kdyně 

KOLOVEČ
Zdolání pevnosti Boyard
Pravá pevnost Boyard se nachází u  západ-
ního pobřeží Francie. Ta naše se nacházela 
na Zelené Lhotě u Nýrska, kam naši soutěžící 
dorazili v pátek podvečer. Pevnost byla velká 
a  tajuplná… Celý večer byl věnován sezna-
mování a týmovým hrám, při nichž se všichni 

více poznali, aby si druhý den mohli sestavit 
to nejlépe spolupracující družstvo.
Soutěžící se rozdělili do  šesti skupinek 
po  čtyřech až pěti. Aby získali „boyardy“ – 
stříbrné herní peníze, museli nejdříve získat 
sedm klíčů pro otevření brány k  pokladu. 
Po úspěšném lovu klíčů pokračovali v hledání 
indicií, aby jim pomohly napovědět konečné 
heslo k pokladnici.
Všechny disciplíny byly poblíž pevnosti vy-
značené na  mapě. Některé úkoly nebyly 
jednoduché ani příjemné. Otec Fura neměl 
slitování a řádně si ostych a rozpačitost sou-
těžících užíval. Jako příklad můžeme uvést 
hledání ztraceného klíče v bahně, hádání há-
danek s bosýma nohama mezi živými červy 
i nezapomenutelné napodobeniny interaktiv-
ních místností.
Po  večeři následovala chvilka astronomie. 
Okolo pevnosti byly rozmístěné planety slu-
neční soustavy. Na každém stanovišti se děti 
o dané planetě něco dozvěděly a  zahrály si 
nějakou zajímavou hru. Chvilka před spaním 
se nesla v duchu odpočinku a  zábavy. Bylo 
připravené občerstvení, hra, zpěv na kytaru 
a malování na obličej. 
V  neděli čekalo soutěžící splnění poslední 
části, která je dovedla k  cíli. Byl to souboj 
s  mistry. Šlo o  přesnost, trpělivost a  sílu. 
Mistři byli velice dobří a bylo těžké je pora-
zit. K pokladnici pak chodily týmy postupně. 
Tygry, kteří hlídali pokladnici, krotitelka 
Félindra vždy v  pravý čas zahnala do  klecí. 
Poté, co soutěžící vložili klíče do otvoru, se 
časomíra spustila a  tým co nejrychleji roz-
baloval indicie. Pokud družstvo nezískalo 
všechny indicie, v poslední části bylo možno 
obětovat někoho z týmu. Aby se pokladnice 
otevřela, museli si účastníci ve správném po-
řadí i počtu stoupnout na jednotlivá písmena 
hesla. Ta byla vyobrazena na zemi. Na to se 
začaly sypat mince. Nezbývalo nic jiného, 
než je co nejrychleji sbírat a nosit je na váhu, 
dokud nevypršel čas. Všechny skupiny heslo 
nakonec uhodly, získaly boyardy a  k  tomu 
sladkou odměnu.

Štěpánka Kalčíková, PS Kolo Koloveč

KOPŘIVNICE
Pionýrský i světový dodgeball
Jedním ze dvou dodgeballových týmů v České 
republice je kopřivnický OlbramChallenge, 
fungující pod záštitou Pionýra. V  neděli 
26. dubna uspořádal turnaj. Dodgeball je 
americký styl vybíjené, který vznikl v 90. le-
tech a po celém světě si našel své příznivce. 
U nás však své místo teprve hledá a Miroslav 
Klimecký, kapitán kopřivnického družstva, 
by se chtěl zasadit o rozšíření tohoto sportu 
mezi širokou veřejnost.
Nejspíše nic neříkající název dodgeball odra-
dil mnohé od účasti na tomto turnaji. Jen 15 
nadšenců, kteří v podstatě pravidelně trénují 

jednou týdně, se rozdělilo do  čtyř družstev, 
v jejichž sestavě byla vždy i jedna dívka. Hrálo 
se se třemi míči na pět setů a každý trval tři 
minuty nebo do vybití všech hráčů. V dodge-
ballu se používají speciální míče, které jsou 
potažené látkou a jejich rány téměř nebolí.
Loni se tým OlbramChallenge zúčastnil mis-
trovství Evropy ve Vídni a letos už mají hráči 
naplánovanou cestu do Belfastu v Severním 
Irsku, kde se bude evropský šampionát ko-
nat. „Hrajeme zhruba rok a  sponzoruje 
nás Pionýr, ZŠ M. Horákové a  také město 
Kopřivnice. Cestu do  Irska si však musíme 
zaplatit sami. Prvních osm týmů z mistrovství 
Evropy si zajistí účast na  světovém šampio-
nátu, tak uvidíme. Naším přáním je rozšířit 
dodgeball po celé republice a do pěti let by-
chom se chtěli stát hostující zemí mistrovství 
Evropy.

Mirek Klimecký, PS Kopřivnice 

SVITAVY
Radost pro babičky a dědečky
Uplynul přibližně rok, kdy jsme se poprvé 
rozhodli, že navštívíme babičky a  dědečky 
ve  svitavské nemocnici na  oddělení LDN 
a  trošku jim to léčení zpříjemníme. Za  tu 
dobu jsme na LDN zavítali již několikrát, po-
každé změnit výzdobu a všechny rozveselit. 
Stává se nám z toho menší tradice.
Poslední návštěva byla před Velikonocemi. 
Přidal se k nám i Jirka s harmonikou, dopro-
vázený Lenkou. Mezitím děti vyzdobily po-
koje pacientů, sesternu, společenskou míst-
nost. Výzdobu jsme zvolili jarní v podobně 
rozesmátých sluníček. Nechyběl ani veliko-
noční zajíček, který tu byl dokonce dvakrát. 
Jednou převlečený v podání Míši a opravdu 
živý, zapůjčený z králikárny.
Na  Velikonoce jsme LDN navštívili již po-
druhé. Předtím jsme vyzdobili oddělení ne-
mocnice do  vánoční, zimní nálady a  ještě 
zpětně jsme nezapomněli ani na  podzim. 
Pokaždé využijeme kachliček, na  které ma-
lujeme různé obrázky, které jsou pro ra-
dost, ale zároveň procvičují paměť paci-
entů. V průběhu roku jsme se s  touto akcí 
zapojili do projektu 72 hodin a oslovili nás 
dokonce z  dalších projektů. Velmi si toho 
ceníme a  rozhodně budeme s  návštěvami 
pokračovat. 

Lucie Fišerová, 
Oddíl Správný táborník, 

PS Vysočina Svitavy

Kopřivnice

• 9. 6. slaví své 45. narozeniny 
Dana Kumprechtová ze 7. PS Borač 
(Jihomoravská KOP).

• 14. 6. slaví své 50. narozeniny 
Pavel Sáňka z PS Rájec-Jestřebí 
(Jihomoravská KOP).

• 15. 6. slaví své 45. narozeniny 
Martin Kudláček z 6. PS Kolín 
(Středočeská KOP).

Blahopřejeme!
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SEZNAMTE SE: PS VINOHRADY
Tentokrát se seznamovací rubrikou zavítáme do Brna, za pionýrskou skupinou Vinohrady, se kterou se na  stránkách Mozaiky čas od  času 
potkáváte – účastní se totiž spousty akcí, o kterých tu píšeme. V tomto čísle je to například Český den proti rakovině (str. 4–5). O skupině 
a hlavně jejím 111. PTO Vinohrady jsme si povídali s Kateřinou Konečnou.

PŘEDSTAV VE STRUČNOSTI VAŠI 
SKUPINU.
V  současnosti je naše skupina svým věko-
vým složením poměrně mladá. Proto již 
všechny historické souvislosti nevíme. Naší 
zakladatelkou je ale skvělá pedagožka Zdena 
Jemelková, kterou jsme stále inspirováni. 
Její heslo, jak vést děti, si pamatuji dodnes.  
Na  tabuli nám napsala velké „JAK“ a  pak 
přidala tečky za písmenka. Vznikly tak tedy 
iniciály J. A. K. a jeho „učení se hrou“ se sna-
žíme dodržovat dodnes.
Zvláštností naší skupiny je to, že máme dva 
oddíly v různých částech Brna. Jeden je přímo 
na  sídlišti Vinohrady a druhý je v Modřicích. 
Fungujeme pod jednou střechou, ale každý si 
jede vlastní pionýrský rok a  činnost. Rádi se 
spolu potkáváme na akcích SPTO (Sdružení pi-
onýrských tábornických oddílů – pto.pionyr.cz). 
Dnes to bude více o oddíle Vinohradském, pro-
tože Brabrouci si zaslouží vlastní povídání (to 
někdy příště od  skvělé vedoucí Paši Pokorné, 
která v současné době oddíl vede).

Dobře, jaký je tedy váš oddíl? Jak žije a co 
dělá?
Náš oddíl 111. PTO Vinohrady prošel za po-
sledních pět let velkými změnami, ale záro-
veň v něm zůstalo všechno, co v něm zůstat 
mělo. Na některé věci jsme velice hrdí, ně-
které záležitosti jsou ke chlubení méně, ale 
všechno dohromady nás žene dopředu a mo-
tivuje pro další práci v oddíle.
Mezi hlavní změny patří nárůst dětí v družin-
kách a založení nové družinky pro předško-
láky. K dnešnímu dni máme naše klubovny 
otevřené každé všední odpoledne kromě 
pátku. Nové děti nás také přirozeně moti-
vovaly k  rozšíření aktivit a  akcí zaměřené 
na mladší školní věk. V zimě jsme se zamě-
řili na karneval, lanové a herní parky, kratší 
výlety. Také celoroční hry byly za posledních 
pár let přizpůsobené na jejich věk – záchrana 
Večerníčka, zvířátka Madagaskaru a v  letoš-
ním roce jsme rozjeli úspěšnou celooddílovou 
hru Zlatokopové.
Další velkou změnou posledních let je orga-
nizace táborů pro nejmenší. První ročník jsme 
vzali jako pokusný a  tábory se velice dobře 
ujaly. Pořádáme dva týdenní turnusy ve sta-
nech s  podsadou, ale pevnou základnou. 
Pro děti i rodiče je to většinou první odlou-
čení, ale díky důkazu návratnosti dětí na tyto 

tábory víme, že je to krok správnou cestou. 
Naší prioritní myšlenkou bylo vytvoření tá-
borů pro naše malé družinkové děti, ale uká-
zalo se více motivů, proč tyto tábory pořádat. 
Vrátilo se k nám na skupinu dost bývalých ve-
doucích – především maminek, které s námi 
začaly znovu jezdit na  tyto tábory. Mají se 
kde realizovat, mohou si vzít s  sebou svoje 
děti a hlavně jsou opět naší součástí.

Mluvíš o změnách v poslední době, ale co 
oddílové tradice?
Mezi naše největší tradice patří akce, které 
pořádáme. Když se na poradě vedoucích chys-
táme plánovat akce, vlastně už víme, které to 
jsou a kdy budou. Začátek školního roku paří 
vždy jednodenní akci venku, následuje soutěž 
SPTO, podzimní prázdniny, listopadová jedno-
denní akce cílená na muzeum, zábavní park 
nebo výlet. Prosinec je již v duchu Adventu – 
Mikulášská schůzka, na které je vždy kolem 50 
dětí, Vánoční výprava pro děti a Vánoční akce 
„Sucháč“ pro vedoucí. Tato akce je pro nás 
jedna z nejdůležitějších. Jde vlastně o  skrytý 
„teambuilding“, kde se vedoucí na  víkend 
promění v děti, mají celovíkendovou motivo-
vanou hru a společně spolu oslavíme Vánoce 
a uděláme si čas pro sebe. Důležitou součástí 
je také kolektiv, rada skupiny a plánování věcí, 
aktivit během následujícího roku. Po  novém 
roce je to lednový karneval, akce SPTO, jarní 
prázdniny, jednodenní akce, Setonův závod, 
Květinkový den, Zlatý Vendelín a  závěrečný 
výlet. Vrcholem všeho je samozřejmě letní čin-
nost – tábory pro nejmenší a jeden klasický 14 
denní tábor. Všechny tyto věci jsou naší nej-
větší tradicí a některé sahají až do roku 1989. 

Děláte i akce pro veřejnost, s jakými ode-
zvami se setkáváte?
Musím říct, že zaznamenáváme rostoucí zá-
jem o Pionýr ze strany rodičů. Kromě spo-
lupráce, kterou jsme s  některými z  nich 
navázali, nás těší věty, které od  nich sly-
šíme: „Pionýr je na Vinohradech moderní“, 
„Děkujeme za to, co děláte“, „Pokud potře-
bujete s něčím pomoct, stačí říct“. Maminky 
i  tatínci nám pomáhají na  akcích, mnohem 
více jsme se naučili s nimi povídat a věci řešit. 
Tato změna je vidět i na mladších vedoucích, 
kteří se také méně bojí komunikovat, snad 
díky vzoru, který mají u starších generací. To 
je také další změna našeho oddílu – omlazení 

vedení. V  čele družinek stojí sice na  jedné 
straně „staroši“, ale jako parťáky mají k sobě 
mladší, čerstvé oddíláky a  instruktory, kteří 
družinky postupně přebírají. Samozřejmě, 
není to věc jednoduchá, a  ne vždy je to 
ideální. 

Máte nějaké osvědčené nápady, o  které 
byste se chtěli podělit? Na  vašich strán-
kách jsem například narazila na hezké mo-
tivované hry…
Ano, ve  vinohradském oddíle máme každý 
rok celoroční hru, do  které jsou zapojeny 
všechny družinky. Letos je to zmíněné téma 
Zlatokopů. Celý rok máme nejen motivované 
schůzky, ale i výlety. Děti sbírají za hry a jiné 
aktivity „Piodolary“, za  které si pak kupují 
vybavení pro zlatokopy. Také pro ně vydá-
váme noviny, kde najdou zajímavosti o Zlaté 
horečce, ale i o dění v oddíle, kvízové otázky 
a bonusové úkoly.

Napadá tě ještě něco dalšího, co je jen 
„vaše“? 
Naše skupina má jedno velké specifi -
kum, které se jmenuje táborová základna 
Buchlovice. V  roce 2007 jsme se jako ko-
lektiv rozhodli, že bychom rádi spravovali 
nějakou základnu, kam bychom mohli jezdit. 
Zrovna se na kraji mluvilo o základně Severka 
v Buchlovských kopcích, která nemá správce. 
Tak tedy začala naše další pionýrská činnost. 
Na základnu od té doby pravidelně jezdíme 
nejen na akce s dětmi, ale také na pracovní 
víkendy s  vedoucími a  instruktory. Spoustu 
vedoucích, kteří již během roku „nepracují“ 
aktivně s dětmi potkáváme právě na  těchto 
víkendech. Díky základně máme sice spoustu 
práce, ale také je to místo „potkávání se“. 
Pokud spolu lidé postaví schody nebo nové 
„kadibudky“, jsou prostě spojení.

Pojďme se chvíli bavit o  tobě – proč jsi 
pionýrka?
V  dětství to bylo pro zábavu, kamarády, 
úžasné víkendy a  léto. Když o  tom tak pře-
mýšlím, tak to tak vlastně zůstalo dodnes, jen 
se přidala smysluplnost a seberealizace. 

Co tě v Pionýru štve a co ti přijde naopak 
super?
To, co mě někdy štve, je, že mladí vedoucí 
jsou dnes trošku jiní a  mají jiný pohled 
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na svět, v Pionýru konkrétně na dobrovolnic-
tví. Pro nás, kteří se snažíme myslet na oddí-
lovou budoucnost, je velmi těžké vychovávat 
budoucí vedoucí a  lídry tak, aby to všechno 
plynule a přirozeně navazovalo. 
Super mi přijde to, že dobrovolnictví pořád 
existuje a v našem spolku se dá rozvíjet. Taky 
mám ráda, že je Pionýr svobodný v tom, že si 
může vlastně každý nastavit svoji činnost po-
dle sebe. Někdy to může být sice na škodu, 
ale pokud se sejdou v  oddíle ty správné 

týmové role, funguje to pak lépe než profe-
sionální fi rma.

Chceš na závěr něco dodat?
Na  všechno popsané v  těchto řádcích jsme 
velice hrdí. Dále jsme velice hrdí, že kromě 
„omlazeného vedení“ zůstávají v našem týmu 
i  ti starší, kteří již nejedou na  každou akci, 
ale díky nim jsme těmi, co jsme dnes. Jsou 
pro nás někdy sice šedou eminencí, ale vždy 
připraveni podat pomocnou ruku.

Ptala se Anička
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VÝROBKY Z ODPADOVÉHO MATERIÁLU II.
V minulé Mozaice jsme si ukázali, že vyrábět se dá téměř ze všeho a například prázdné obaly ještě můžou udělat spoustu radosti. Protože ale 
námětů bylo víc, než se na stránku vešlo, pokračujeme ještě tentokrát dalšími dvěma tipy na rukodělné schůzky nebo akce.

1. KLOKÁNEK NA TUŽKY
Na výrobu jednoduchého stojánku potřebujeme: dno PET lahve, ba-
revnou čtvrtku, nůžky, nalepovací oči a tavnou pistoli nebo lepidlo. 
1. Odstřihneme dno PET lahve a ostrou hranu zatavíme pomocí 

žehličky nebo nad svíčkou.
2. Vystřihneme klokánka, nalepíme mu oči a namalujeme obličej.
3. Přilepíme klokanovi na bříško vzniklou nádobku, která mu bude 

sloužit místo vaku.
4. Umělohmotnou nádobu můžeme ještě ozdobit pomocí lihových 

nebo lakových fi xů.

2. OZDOBNÁ LAHEV
Základem je uzavíratelná skleněná nádoba se špuntem nebo víčkem, 
zbytky PET-lahví, třpytky a obyčejná voda z kohoutku. 
1. PET lahve rozstříháme na různě velké kousky zajímavých tvarů 

a barev.
2. Ty nasypeme spolu se třpytkami do lahve a nakonec zalijeme 

vodou.
3. Po dostatečném uzavření funguje lahvička jako krásné těžítko.

4. Výroba je vhodná pro děti každého věku a vždy se povede, nej-
větší úspěch měly lahve od Frisca, do kterých pasuje běžný špunt.

Pavla Tochorová, PS Safír Kdyně
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PS VINOHRADY
• Vznik: 1989
• Počet oddílů: 2
• Charakteristika: Turisticko-tábornické oddíly, ale děláme 

vše, co nás i děti baví.
• Počet členů: 169
• Schůzky: pondělí až čtvrtek na Vinohradech 

a v Modřicích, celkem tedy 8krát v týdnu
• Věk členů: 4 – 45
• Počet vedoucích a instruktorů: 50

KATEŘINA KONEČNÁ
• Děti: snad brzy
• Má ráda: lidi kolem mě
• Zaměstnání: pedagog volného času, SVČ 

Lužánky
• Funkce v Pionýru: vedoucí PS, vedoucí dru-

žinky Medvíďata
• Přínos Pionýru: spousta hodin smysluplné 

práce
• Kontakt: konecna@luzanky.cz



CO DĚLAT:
• Neděláme si aspirace na to, že my potíž 

vyřešíme.

• Rozmyslíme se nejprve v kruhu do-
spělých, jestli jsme schopni se s touto 
starostí prát.

• Je dobré konkrétně určit, kdo se větši-
nou o pokakané dítě postará.

• Domlouváme s rodinou technické 
možnosti (výměna oblečení, dostatek 
jednorázových vlhčených ubrousků, 
co se znečištěným prádlem – jak si jej 
rodiče vyzvednou nebo je v našich silách 
zabezpečit přeprání?).

• Dítě musí vědět, kdo je „jeho pomoc-
ník“, kdo mu pomůže potíž vyřešit.

• Připomínáme záchod (všem menším 
dětem), posíláme na záchod, jdeme 
s dítětem.

• Nikdy se neposmíváme, nekáráme, ne-
zesměšňujeme, neironizujeme.

• Pokud si toho všimnou ostatní děti, sna-
žíme se situaci zlehčit (může se to stát 
i nám, přidáme klidně i nějakou vtipnou 
„kakací historku“).

• Při rozhovoru s dítětem užíváme ade-
kvátní slova, neschováváme se za taktní 
„TO“.

• Necháme si zadní vrátka, kdyby byl 
problém nad naše síly.

ZAUJALO VÁS POVÍDÁNÍ O PAVLÍNĚ? 
V DALŠÍCH VYDÁNÍCH NAJDETE 
PODOBNÉ.

POKAKANÁ PAVLÍNA
„… a ještě tady máme poslední bod táborové schůze. A to je seznam dětí, které s námi na tábor 
pojedou. A pojedou?“ Ostatní se diví mému tázacímu tónu. „Hele, proč se vlastně ptáš, jestli 
pojedou?“ Tady někde začíná náš příběh do  „kartotéky“ dětí, které mají nějaké speciální 
potřeby. Po schůzce na mě čeká maminka Pavlíny.

Kdo je Pavlína? To je taková malá dračice s ve-
lice dominantním starším bráchou. Taková 
trochu zlobilka, trochu třeštiprdlo, někdy 
milá, někdy no… – vždyť to znáte. Do oddílu 
chodí od první třídy a teď je ve třetí. Je někdy 
hyperaktivní, „střílí bez míření“. Na schůzky 
přichází pozdě, někdy klidně v  půlce, při-
hlášky kamkoli dodávají pozdě ona i brácha. 
Když se potkají, tak spolu „bojují“, on se jí 
často posmívá a uráží. Ještě že chodí každý 
do jiného oddílu. 
Možná si říkáte, proč se o tom tak rozepisuji? 
Proč Pavlínu tolik představuji? Proč se zdrá-
háme a rozhodujeme, jestli ji vzít na tábor?
Maminka nám asi měsíc před konáním tábora 
sdělila, že má Pavlína sta-
rosti s vyměšováním, prostě 
ne vždycky stačí doběhnout 
na záchod, pokaká se klidně 
vprostřed hry. Zatím s  tím 
nic nedělali, ještě pořád 
si myslí, že se nic neděje. 
Po zdravotní stránce je však 
dívka v pořádku.
A  tak začínáme diskutovat, 
vzít či nevzít. Zvládneme 
to? Jaké nás mohou čekat 
překážky? Jaké to asi pro 

Pavlínu bude, když ji nevezmeme nebo když 
se „TO“ přihodí? Oscilujeme na ose nebrat 
– brát (tábor bez elektriky, v  lesích, suché 
WC dál od tábora, koupelna improvizovaná, 
na potoce…). Ale zase – Pavlína se na tábor 
těší. A  co brácha, nebude to voda na  jeho 
mlýn, nebude se jí posmívat, že nikam ne-
jela, nebo o sestřiných potížích bude vyklá-
dat ostatním? Příliš mnoho otázek a místo 
odpovědí jen naše domněnky.

CO TEDY DĚLAT?
Nejdřív se musí domluvit vedoucí, jestli sami 
zvládnou situaci, když se Pavlína pokaká. 
Je jasné, že pro někoho může být nepřeko-

natelný problém převléknout kalhoty 
a pomoci s hygienou. Pokud by se ta-
kový člověk nějak příliš moc nutil do po-
týkání „s pokakanými kalhotkami“, tak 
by mohla narůstat averze vůči dítěti.
Pokud odpověď zní ANO, tak je uži-
tečné sejít se s  maminkou a  probrat 
technické možnosti – co dělají, když se 
„TO“ přihodí. Umí se dívka sama umýt, 
převléci, co s prádlem, zvážit možnost 
plenkových kalhotek, které jsou k nero-
zeznání. Spolu s někým z rodičů v klidu, 
s  dostatkem času a  hlavně opravdu 
v  soukromí a diskrétně probrat s dítě-
tem, že o tomto problému víme, že to 
ví jen omezený okruh dospělých a  že 
se může spolehnout na to, že se o tom 
od  nás nikdo nedozví. Normalizovat 
situaci, tj. ano, může se to stát, je to 
nepohodlné, ale dá se to nějak vyřešit. 
Probrat konkrétní kroky, které má dítě 
udělat – vyhledat určeného dospělého 
a ten pomůže situaci řešit.
Pokud jsou akce mimo místo, které dítě 
zná, tak je pro všechny užitečné hned 

po příchodu ukázat, kde je zá-
chod. Případně jít na  záchod 
společně, v jeden čas (ve školce 
taky všechny děti před procház-
kou jdou na záchod nebo se jim 
to alespoň připomene).
Důležité je ochránit dítě před 
možným posměchem ostatních. 
Není vhodné, když „domlou-
váme“ dítěti s tím, že tohle dě-
lat nemůže, protože už je velké 
a šikovné…
Vlastní řešení situace je na  ro-
dině a  většinou to bývá běh 
na dlouhou trať (různá lékařská 
vyšetření, psycholog, někdy 
psychiatr…).
Pokud byste nenašli v  oddíle 
nikoho z vedoucích, kdo by byl 
ochotný se ujmout technického 

řešení situace, je potřeba mamince říct, že 
prostě nyní nejste schopni to nějak zabezpe-
čit. Máte právo se takto rozhodnout bez po-
citu selhání či neprofesionality. Často říkám, 
že říct se dá leccos, jen záleží na  způsobu, 
jakým to říkáme. 

A JAK TO BYLO DÁL?
Čekáte hapy end? No, ten se nekonal… Nebo 
vlastně…
Pavlína s námi na tábor odjela. První tři dny 
se vznášíme v euforii, nic se neděje, Pavlína 
vše zvládá. Ale potom několik pokakaných 
dnů, kdy postupně přes veškerý takt a pomoc 
vedoucích Pavlína začíná zatajovat a zatajo-
vat. Po domluvě s rodiči odjíždí z tábora dřív, 
vrací se na ukončení. 
…v září opět chodí do oddílu, jezdí na víken-
dové akce a  letos v  létě to zkoušíme na tá-
boře znova. Držte nám palce.
A  ten happy end? Rodiče se o Pavlínky po-
kakávání začínají zajímat a důsledně jej řešit. 
Posledních půl roku je „bez problému“.

kolektiv autorů
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PŘÍČINY:
• Patrně se jedná o neorganickou en-

koprézu, tedy vyprazdňování stolice 
na nevhodných místech, v nevhodném 
čase, do oblečení, a to v době, kdy by to 
již dítě svým vývojem mělo zvládat.

• Neorganické zjednodušeně znamená, 
že zdravotní stav není příčinou těchto 
potíží – tělesně je dítě v pořádku.

• Enkopréza může být součástí poruch 
chování anebo se může vyskytovat 
izolovaně.

• Příčina není snadno zjistitelná.

• Jednou z příčin může být též nedů-
slednost a nezvládnutý nácvik chození 
na WC,

• zácpa a následná bolestivost při 
vyměšování,

• částečně i hyperaktivita, kdy dítě pro 
řadu jiných aktivit nevnímá signály toho, 
že se mu chce na záchod, neodhadne 
čas…
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PRODLOUŽENÝ VÍKEND S VÝCHOVNÝMI PROGRAMY 
aneb Pojďme si hrát a poznávat!
V dubnovém čísle Mozaiky jsem uvedla prvotní informace o připravovaném víkendu pro zájemce, kteří se chtějí něco více (prakticky) dozvědět 
o výchovných programech Pionýra, zkusit si práci s těmito výchovnými programy, zahrát si a přitom něco nového poznat a prožít.

Plánovaný prodloužený víkend bude tako-
vým tréninkovým kurzem, který se bude 
opírat o teoretické základy, ale bude mít zá-
žitkový charakter. S největší pravděpodob-
ností se nevyhneme krátkým teoretickým 
pasážím, ale ty budou rychle střídat prak-
tické aktivity, které vychází z  výchovných 
programů: Mláďátka a  Zvířátka, Putování 
se psem, Tajemství staré truhly a Osmá pla-
neta. Činnostní aktivity budou o  víkendu 
převládat a nabídnou účastníkům prožitek, 
který si odnesou domů. A samozřejmě, co 
si prožijeme na sobě, to tak lehce nezapo-
meneme a  využíváme těchto pozitivních 
prožitků dál, v práci s dětmi v pionýrském 
oddíle.

Lektoři připravují tuto akci s  cílem ukázat 
provázanost jednotlivých výchovných pro-
gramů. Pozorný účastník zaznamená smysl 
vzniku programů, uvidí vzestupnou tendenci 
nároků na  vědomosti, dovednosti a  zkuše-
nosti dětí daného věku, který odpovídá kon-
krétního programu. 
Lektoři vzdělávací akce jsou autory nabídko-
vých výchovných programů, ale také ověřo-
vateli, kteří s nimi mají praktické zkušenosti.
Během pobytu se dotkneme každé oblasti, 
rozhodně žádnou nevynecháme, ale zámě-
rem je ukázat především práci a uchopení ob-
lasti Člověk a společnost. Právě této oblasti 
se vedoucí obávají, vyhýbají, a tak trochu ji 
šidí. Zdá se jim obtížná, méně uchopitelná 

a  někdy ji předávají formálně. To je veliká 
škoda, protože tato oblast má moře mož-
ností zpracování, uchopení s  využitím roz-
manitých forem a metod. Jak to zvládnout, 
jakou cestu zvolit? To je jeden z hlavních cílů 
prodlouženého víkendu.
Akce je připravována nejen pro vedoucí pi-
onýrských oddílů, ale i pro lektory PVC jed-
notlivých KOP, zvláště pro lektory oblasti 
„Systém práce oddílu“. Kdy mohou předávat 
informace o věcech a dění? Jen tehdy, pokud 
si prožijí na vlastní kůži a vyzkouší to, o čem 
budou dál povídat a předávat. Jen tehdy mo-
hou lektoři na krajských vzdělávacích akcích 
nadchnout účastníky, jen tehdy může dojít 
k předání kvalitních informací.
Takže, pokud si dokážeš hrát, jsi ochoten po-
znávat nové věci, osobnostně růst a získávat 
nové zkušenosti, pak pošli přihlášku na tuto 
akci. Přihlašování probíhá přes Přihlašovnu 
Pionýra (prihlasovna.pionyr.cz).

Lída Kočí, garant ÚPVC
Ilustrační foto: Piofazole 2012

STRUČNĚ Z VÝKONNÉHO VÝBORU ČRP
Výkonný výbor jednal ve  dnech 15. a  16. 
května, projednal řadu otázek, z  nichž 
ve stručnosti vybíráme: 
Příprava Konference o činnosti Pionýra – VV 
se zabýval jak organizačními otázkami a  in-
formacemi o práci obsahové komise, tak pře-
devším výstupy z krajských konferencí i z do-
tazníkového šetření.

Nemovitosti Pionýra – zprávy o stavu nemo-
vitostí a  související agendy i  rozprava o vizi 
další péče o naše nemovitosti.
Aktuální akce – zhodnocení Českého dne 
proti rakovině, Pionýrských pětadvacítek 
(a  v  té souvislosti i  výhled dalších aktivit 
k výročí).

Dále byl například schválen jeden návrh 
na  vyznamenání (nebudeme kazit překva-
pení), byl projednán postup ve  věci někte-
rých problematicky fungujících PS, zazněla 
výzva k  dodání námětů pro příští ročník 
Mozaiky, rozprava se dotkla i  zastupování 
Pionýra v ČRDM a mnoho dalšího…

Jakub

SVATOPLUK
V  tomto vydání již není stránka RESETu, 
na  kterou jste byli zvyklí v  minulých 
Mozaikách, ale abychom dokončili seriál 
o historických osobnostech, zde máte řešení 
poslední komiksové hádanky. 
Svatopluk (? – 894) byl v letech 871–894 třetí 
a  nejvýznamnější panovník Velkomoravské 
říše. Byl udatný a  pro své sousedy postra-
chem. Za  své vlády uskutečnil významnou 
společenskou a  vojenskou reformu a  díky 

jeho politickým tahům měla Velká Morava 
silné postavení ve střední Evropě.
Když se nachýlil jeho čas, rozdělil říši na  tři 
části a každému ze svých tří synů jedno knížec-
tví přidělil. Syn Mojmír II. se po otcově smrti 
stal velkomoravským knížetem, Svatopluk II. 
získal v léno nitranské knížectví a Predslav ob-
last dnešní Bratislavy. Svatopluk znal své syny, 
a tak si je ještě před svou smrtí k sobě povolal. 
Dal si také přinést tři hrubé pruty a svázal je. 
Svazek pak podal svému nejstaršímu synovi 

a vyzval ho, aby pruty zlomil, ten je přelomit 
nemohl. Tak to šlo i  s  oběma dalšími syny. 
Potom vzal svazek prutů a  rozdělil jej zpět 
na jednotlivé pruty. Ty pak podal svým synům 
a vyzval je, aby prut zlomili. To se jim podařilo 
lehce. I řekl jim: "Vidíte, synové moji, že zů-
stanete-li spolu v lásce a svornosti, nikdy vás 
nepřátelé vaši nepřemohou."
A jak to se syny dopadlo? Vydrželi to jenom 
rok, potom mezi nimi zavládl svár a  jeden 
proti druhému začali vést válku…

Termín: 25. – 28. září 2015

Místo: Horní Sytová

Cena: 200 Kč na osobu

Ukončení přihlašování: 4. září 2015



PRAHA PLNÁ POKLADŮ
Minule jsme piokačerům, kteří přijedou na Republikové setkání 
pionýrských oddílů do Prahy, popsali zajímavé kešky v okolí kempu, 
kde budou ubytováni. Dnes tady máme pár tipů pro ty, kteří se vypraví 
do města a půjdou se projít Prahou plnou pověstí.

Začněme naší vycházku nejnavštěvovanější 
keškou na  světě Prague bridges 1 – Karluv 
most (GC189E5), která, jak už její název na-
povídá, nás zavede na nejstarší stojící most 
přes řeku Vltavu. Stavba 515 metrů dlouhého 
mostu začala v roce 1357 a byla dokončena 
v  roce 1402. Jeho šířka je 9,4 až 9,5 metru 
a  je tvořen 16 oblouky. Most, kterému se 
původně říkalo Kamenný nebo Pražský, byl 
postupně ozdoben třiceti sochami a  souso-
šími. Název Karlův most se vžil až kolem roku 
1870 na podnět Karla Havlíčka Borovského.
Pokud vás vaše cesta zavede do  okolí 
Křížovnického náměstí a budete mít čas, vy-
pravte se na Staroměstskou mosteckou věž, 
protože zde je uložena keš Prague Tribute 
(GCVNTM), která vám kromě jejího odlovu 
dopřeje i  odměnu v  podobě krásného vý-
hledu na  historické centrum Prahy. Na  věž 
se platí vstupné a je otevřena v dubnu – září 
od 10.00 do 22.00.
Mysterka Klementinska meteocache 
(GC1M6N6) se vztahuje k meteorologickým 
měřením v pražském Klementinu, a proto vy-
žaduje trochu domácí přípravy. Klementinum 
založili Jezuité v roce 1653, do dnešního roz-
sahu bylo dostaveno až v roce 1726. V roce 
1722 zde byla založena hvězdárna a v  roce 
1751 muzeum matematiky. Místní Knihovní 
sál byl ve své době jednou z největších kniho-
ven v Evropě.
Půjdete-li z Karlova mostu na Staroměstské 
náměstí, „vemte“ to přes tradiční kešku 
Terezka (GC14WV8), která se také řadí mezi 
nejnavštěvovanější keše na světě. Najdete ji 
na  Mariánském náměstí, kousek od  empí-
rové kašny, která je ve výklenku zdi zahrady 
Clam-Gallasova paláce. Na  kašně je jedna 
z nejkrásnějších soch Prahy – Terezka. Socha 
se správně nazývá Vltava, ale nikdo jí neřekne 
jinak než Terezka. Podle pověsti se tak prý 
jmenovala jedna ze služek, která sem chodila 
pro vodu a byla soše velmi podobná. A ještě 
jedna zajímavost. Soše byl dokonce odkázán 
majetek v  hodnotě několika tisíc zlatých, 
které jí odkázal vysloužilý rytmistr, který byd-
lel na náměstí a dlouhé hodiny se na ni díval 
z okna. Terezka však peníze nikdy nedostala, 
pozůstalí dali závěť k soudu a ten zvrátil po-
slední vůli v její neprospěch.
Na Václavském náměstí se připravte na my-
sterku Podej mi ruku a projdem Vaclavak/
Wenceslas square (GC1JGT6). Prohlédněte 
si na  fotografi ích (v  popisu kešky na 

www.geocaching.com), jak se proměnilo 
Václavské náměstí od I. poloviny 19. století 
do dnešní doby, a odhalte souřadnice pro 
fi nálku.
Tradičku Prague bridges 5 – Most Legii 
(GC1ARY6) najdete na  pátém nejstarším 
mostě přes Vltavu. Ale asi vás překvapí, že 
v  tomto místě stál již dříve řetězový most, 
který byl sice monumentální a opravdu při-
spěl k rozvoji Prahy, ale měl jeden nedosta-
tek – malou nosnost. K odlovu této kešky se 
bude zřejmě hodit nějaké plavidlo. A pokud 
už se pustíte do série Prague bridges (Pražské 
mosty), zkuste i některé další.
Plynove lampy – Gaslamps (GCWWE1) je 
klasická fi lmovka, kterou můžete odlovit 
nedaleko Pražského hradu. A  ti, kteří se 
neženou jenom za  zápisy do  logbooků, si 
určitě na  webu rádi přečtou o  plynovém 
osvětlení v  Praze, jeho počátcích, úpadku 
a znovuobnovení.
Na  mysterku Werichova prazska stopa 
(GC3YXKD) byste se měli připravit již doma. 
Dozvíte se tak, kdo bydlel v  tzv. Hereckém 
domě, nebo kdo bydlel s  Janem Werichem 
ve stejném domě a jací byli sousedé.
Pokud máte více času, zkuste následující 
mysterky. PraGeo – Domovni znameni / 
House signs (GC1CEB8) vám ukáže zajímavá 
pražská domovní znamení, která v minulosti 
sloužila k orientaci ve městě. První domovní 
znamení vznikala v Praze ve druhé polovině 
14. století na domech kupců, krčmářů a mi-
strů.  PraGeo – Tajemstvi Prahy / Secrets of 
Prague (GC57MPB) vám zase poodhalí zají-
mavá místa staré Prahy, která běžně v prů-
vodních nenajdete. 
Challenge – 360 Degrees of Prague 
(GC56R49) je poslední, o  které se dnes 
zmíníme. Je to opravdu pořádná výzva a pl-
nit ji můžete, kdykoli se do  Prahy vydáte. 
Souřadnice vás zavedou na symbolický střed 
Prahy. Pokud si však tuto keš budete chtít za-
logovat, musíte splnit následující podmínku: 
nalézt alespoň jednu keš v každé výseči mezi 
dvěma stupni azimutu od  výchozích sou-
řadnic této keše, tedy od  sochy Sv. Václava 
na Václavském náměstí. Nejmenší možný po-
čet nalezených keší pro splnění této výzvy je 
360. Takže co nestihnete na RESETu, můžete 
dohnat na Ledové Praze.

Šťastný lov všem piokačerům a v Praze ahoj.
Anička

foto: commons.wikimedia.org
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Někdy by asi stačilo brát vzdělávání trochu vážně...

LÉTO? BUDIŽ POCHVÁLENO!
Léto budiž pochváleno – to je přece známý výrok… Lovím v paměti, spíše doluji… Jémine, přece si to nepletu 
s  Vančurovým Rozmarným létem… – že tento způsob léta zdá se mi být… Vzdávám to a  naťukávám text 
do vyhledávače strýčka Googla. A skutečně – místo klasika české literatury mi Moudrý Gúgl nabídl klasika české 
fi lmové hudby Jiřího Srnku a jeho skladbičku: Léto budiž pochváleno. No, hleďme – tyhle spojitosti jsem netušil!

Znám mnoho lidí zbožňujících zimu. Protože jsem však všechno, je-
nom ne náruživý lyžník, raději mám roční období po tzv. letním slu-
novratu. Ostatně zobrazení slunečního disku bylo vždy symbolem dů-
stojnosti, nesporně pro úlohu, kterou Slunce pro lidi a celkový život 
na Zemi má (rozplácnutý na  sněhu, když dostanu smyk, si důstojně 
nepřipadám). Navíc zvyky, které se váží k oslavě návratu slunce a jeho 
vrcholící přítomnosti, jsou veskrze příjemné, říkají nám: Jděte ven, 
do přírody. Poznávejte a  sbírejte byliny. Udělejte krásný symbolický 
oheň – tak si lze hřejivé slunce připomenout v jeho ohnivém aspektu. 
Zpívejte, třeba i tančete. Anebo udělejte něco pro druhé: Každé svátky 
jsou přece pobídkou k pohostinnosti. A velebit hřejivé Slunce, které 
je pro mnohé kultury hlavní ikonou, je příjemná záminka k oslavám. 
Navíc, když energie prýštící ze Slunce je přímo hmatatelná! (Zvlášť, 
když je vedro k padnutí – to všichni ze sluníčka zrovna blázní!)

Zkrátka, léto je po mém soudu jedineč-
nou příležitostí prožít běžné dny třeba i trochu jinak, než je zvykem. 
A  sousloví „letní činnost“, které je každoroční součástí pionýrských 
aktivit, z toho zrovna sálá nevšednost.
Užijme si proto všichni letní měsíce, lhostejno jestli trochou lenošení 
nebo akčně či aktivním odpočinkem tak, abychom si „dobili baterky“, 
abychom si „vytvořili zásobu“ vitamínu D, který sluneční paprsky při-
nášejí, abychom měli rezervoár energie, z něhož budeme dlouhodobě 
čerpat. Aby bylo odkud brát činorodost k překonání podzimních plís-
kanic… – což je také známý výrok. Jenže zatímco ten vyvolává myš-
lenky na deštník, kapuci a horký čaj, léto nás zve k rozletu. Přeji měkká 
letní přistání.

Léto budiž pochváleno!
Martin

předsedův glosář

PŘÍKLADY 
ŠPATNÉ PRAXE
URČENO PRO 
VÝCHOVU 
A VZDĚLÁVÁNÍ 
Někdy mám dojem, že stále ještě značná 
část funkcionářů na  pionýrských skupinách 
žije v  právním bezvědomí. Spoléhají na  to, 
že nic nezmění jejich zažitý běh života. 
Žádná mimořádná událost nezasáhne 
jejich idylku. Jsme přece kolektiv, dobrá 
parta a  známe se už spoustu a  spoustu let. 
Všichni to přece děláme pro děti. Důvěřivost, 
leckdy až naivita, občas však přecházející 
až v  nezodpovědnost. Někteří vedoucí 
pionýrských skupin čas od času asi nedomyslí 
povinnosti statutárního orgánu a  svou 
odpovědnost před zákonem.

A toho využívají ti, kteří si myslí, že při ne-
důsledné kontrole na  jejich šméčka nikdo 
nikdy nepřijde. Někdy tak zkouší prodat 
táborovou základnu nebo jiný majetek 
Pionýra v  rozporu se Stanovami Pionýra, 
bez souhlasu k  tomu kompetentních or-
gánů. Při prodeji uvádějí státní úřady 
v  omyl poskytnutím nepravdivých údajů. 
Nebo si z využívání majetku Pionýra udě-
lají dobře vynášející živnost. Bohužel našel 
se i takový, který společné peníze skupiny, 
účastnické příspěvky na akce a  tábory vy-
brané od  rodičů, zpronevěřil – co naplat, 
že byl odhalen a trestně postižen… Důvěra 
byla narušena. 
Znám i  případ, kdy jeden vykuk nakoupil 
materiál a služby a nezaplatil faktury… Těžko 

se o  těchto případech – poškozujících nás 
všechny – mluví, ale i  to je třeba, byť jde 
o případy výjimečné. Ze špatných případů se 
musíme poučit!
Co statutární orgány na skupinách opome-
nou, vyplave časem zjištěním kontrolních 
orgánů Pionýra, oznámením orgánů státní 
správy, poškozeným věřitelem, přičiněním 
podvedených členů skupiny a  v  tom nej-
horším případě oklamaných rodičů. Pak 
nastávají nepříjemná jednání a  výslechy 
na Policii ČR, státním zastupitelství, s po-
škozenými. V  neposlední řadě s  obvině-
nými. Divíme se: „Proč to ten kluk udělal?“ 
A vedle lidského selhání jednotlivce, se vy-
jeví ještě další příčina: Umožnili jsme mu to 

svou nedbalostí a nedůsledností. A dotyčný 
se už „jen“ neovládl a zneužil příležitost.
Omlouvám se, že jsem neuvedl plná jména 
lidí, kterým jsem kdysi věřil, a dokonce na-
slouchal jejich bájení o dobrovolnické práci 
pro děti. (Zájemcům jsem ochoten je dů-
věrně sdělit v rámci zákona o ochraně osob-
ních údajů. Případně svá tvrzení doložit 
rozsudkem soudu, trestním oznámením či 
jinými údaji od orgánů státní správy.)
Obecné poučení si z toho však musíme vzít 
všichni, bez rozdílu: Pravidla jsou od  toho, 
aby se dodržovala. Všechno ostatní zavání 
podvodem a lží – a ta, jak známo, má krátké 
nohy…
 Pérák (Jirka Perkner)
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25 LET VLASTNÍ CESTOU NA WEBU
Akce „Pionýrské pětadvacítky“, kterými jsme slavili naše 25. výročí, jsou 
již za  námi. Všem zúčastněným ještě jednou děkujeme. Není totiž lepší 
propagace Pionýra veřejnosti než to, když si lidé vyzkoušejí naši činnost 
osobně. Ovšem „Pionýrskými pětadvacítkami“ nic nekončí. Zajímá vás, jak 
budeme dále slavit? A kde všude už jsme byli vidět? Kdo nám už popřál? 
A znáte vůbec patrony Pionýra? Podporu nám vyslovila již řada významných 
osobností a další budou přibývat. Sledujte náš web! :)

JDEME JIŽ 25 LET VLASTNÍ 
CESTOU
Jděte na  www.pionyr.cz a  hned na  úvodní 
stránce klikněte na banner „Slavíme výročí – 
25 let vlastní cestou“. Dostanete se na naše 
„pětadvacítkové“ stránky (pionyr.cz/o-pio-
nyru/vyroci), jak jsme si je interně nazvali. 
Hned vedle usmívající se dívky s balónky se 
dozvíte, co že to slavíme. Pod tímto textem 
pak můžete potrápit svoji paměť a  připo-
menout si důležité mezníky v životě Pionýra 
v podobě časové osy. Dozvíte se třeba, jak 
a  kdy probíhalo první Republikové setkání 
pionýrských oddílů, proč se pořádal první 
koncert Děti dětem nebo jak vypadal první 
mezinárodní tábor, který Pionýr pořádal.
Vlevo nahoře, když zabrousíte do našich zá-
ložek, najdete: Patroni, Popřáli nám, Jak sla-
víme, Kniha Pionýra, Slovo předsedy, Nový 
počátek a Výročí v médiích.

PATRONI
Již od  loňského roku vás všechny vyzýváme 
k  tomu, abyste oslovovali významné či 
známé osobnosti ze svého okolí, aby vyslo-
vily Pionýru svou podporu, staly se našimi 
patrony a  tím pádem do  jisté míry tak tro-
chu tváří Pionýra. Můžete se zde podívat, 
co nám popřál moderátor Českého Rozhlasu 

Jan Kovařík, nebo třeba 
Dalibor Gondík, známý 
moderátor, herec, bavič 
a  zpěvák. Co nám na-
psali o  své zkušenosti 
s  Pionýrem, ať už z  dět-
ství nebo ze současnosti, 
se dozvíte v připravované 
Knize Pionýra.

POPŘÁLI NÁM
Chcete vidět, co nám 
do památníku napsali ná-
vštěvníci koncertu Děti 
dětem 2015, účinkující 
zpěvačka Olga Lounová 
nebo moderátorka ve-
čera Šárka Volemanová? 
A  už jste viděli, jak pa-
rádně zvěčnil sám sebe 
náš dlouhodobě spolu-
pracující právník Michal Pokorný, který vám 
mimo jiné přináší v  každém čísle Mozaiky 
rubriku „Právní posilovna“? Toto a  mnohá 
další přání si zde můžete prohlédnout. Přání, 
která k nám ze všech koutů republiky od vás 
přicházejí, se stanou součástí Knihy Pionýra 
a  výstavky. Do  výstavky budou zařazena 
přání, která nelze do knihy napasovat, jsou 

to např. obrovské kusy 
nebo naopak originální 
miniatury. Knihu i  vý-
stavku všech přáníček 
uvidíte na RESETu 2015. 
Pokud jste nestihli své 
přání ještě zaslat, vez-
měte ho klidně s sebou 
až na RESET.

JAK SLAVÍME
Zde najdete přehled 
akcí, které jsou už 
za  námi, spolu s  pár 
vybranými fotogra-
fi emi. A  pozvánku 
na akce, které jsou ještě 
před námi. Zapište si 
do svého diáře, budeme 
se na setkání s vámi tě-
šit! :)

KNIHA PIONÝRA
V  jednom z  předcho-
zích čísel Mozaiky jste 
obdrželi jako přílohu 
papír A4 orámovaný ba-
revnými trojúhelníčky. 
Jedná se o  předtištěný 
list právě do naší knihy. 
Příspěvky od vás všech, 
našich patronů a  všech 

dalších příznivců Pionýra, kteří byli osloveni 
a něco nám napsali, či zaslali fotografi e, bu-
dou na letošním RESETu svázány dohromady 
do  podoby naší jedinečné Knihy Pionýra. 
Na  této záložce na webu máte vy i  široká 
veřejnost možnost zaslat nám pomocí webo-
vého formuláře další příspěvky.

SLOVO PŘEDSEDY
Co nám pověděl k našemu výročí náš před-
seda Martin Bělohlávek? Povídání sice vy-
padá na první pohled dlouhé, ale o to více je 
zajímavé, takže určitě stojí za přečtení. Víte 
např., že od roku 1990 jsme uspořádali přes 
16 000 táborů? Tyto a mnohé další informace 
získáte zde. Čeká tu na vás také bonus v po-
době dvou fotek našeho milého předsedy 
po  vzoru našich českých bulvárů „proměna 
před a po“. :)

NOVÝ POČÁTEK
Líbila se vám facebooková prezentace – fo-
toreportáž z  onoho osudného dne, kdy se 
delegáti Mimořádné konference pionýrských 
pracovníků sjeli 19. 1. 1990 do Brna a spo-
lečně rozhodli o dalším osudu Pionýra? Zde 
vás to na ni odkáže.

VÝROČÍ V MÉDIÍCH
Často se ptáte, proč není Pionýr více v médi-
ích. Ovšem Pionýr vydává pravidelně tiskové 
zprávy, pořádá tiskové konference, o  pořá-
daných akcích informuje tisk, rádia, webové 
portály i TV. Pravidelně se např. objevujeme 
ve Zprávičkách na  ČT Déčku. A  jinak tomu 
ani nebylo v  souvislosti s  našimi oslavami 
25. výročí. Podívejte se, kde všude jsme už 
byli vidět!

Eva
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BĚH NA DLOUHOU TRAŤ
Náš seriál o fundraisingu se chýlí ke konci, a tak doufám, že splnil svůj účel předávání alespoň 
základních informací těm, kteří by uvažovali o tom s ním začít. Ty, kteří ve fundraisingu „jedou“ 
už dlouho, snad neurazil. A pro ty, pro které to byl zcela neznámý pojem a jimž byl seriál určen 
především, snad alespoň přestal znít pojem „fundraising“ jako sprosté slovo, jak se říká.

Fundraising je totiž všude kolem nás. 
Získávané prostředky nemusí být vždy jen pe-
níze, může jít i o  výpomoc, radu, zapůjčení, 
službu zdarma, hmotnou věc nebo třeba 
slevu. A to dělá každý z nás. Poslali jste někdy 
DMSku na povodně, přispěli jste na nemocné 
děti, nebo vyrazili jste v květnu na Český den 
proti rakovině vybírat příspěvky za  kytičky? 
Pak jste dělali fundraising. Teď je jenom po-
třeba, abyste ho nedělali jen pro ostatní, ale 
i pro sebe, pro Pionýra.
Říká se, že musíte věci věřit a mít k ní citový 
vztah, abyste ji podpořili. Tak se snažme o po-
zitivní obraz Pionýra, aby nás ostatní rádi pod-
porovali. Jistě víte z vlastní zkušenosti, že když 
požádáte např. rodiče „svých“ dětí o výpomoc, 
ať už třeba při pořádání akce nebo přípravě tá-
borů, vždy se jich pár najde. A proč přijdou? 
Protože vás znají a věří vám. A pak zkuste přijít 
u vás na náměstí a  zeptat se náhodných ko-
lemjdoucích, zda by vám nešli pomoci. Jakou 
byste dostali odpověď, asi tušíte. 
Ovšem jenom se propagovat nestačí, je po-
třeba se činit a  neustále zkoušet a  vymýšlet 
nové možnosti a  hlavně se při prvním neú-
spěchu nevzdat. Pokud jste se rozhodli pro 
individuální fundraising, je potřeba především 
dostávat se lidem do povědomí, získávat kon-
takty a pracovat s nimi. Pomocným nástrojem 
je v  tomto případě newsletter, kterému jsme 
věnovali prostor v  jednom z  předchozích 
vydání.

V případě fi remního fundraisingu je také vždy 
lepší, když už vás znají. A čím déle se znáte a je 
vaše spolupráce bohatší a  výhodná pro obě 
strany, tím spíše máte šanci, že potrvá i nadále. 
V  obou případech jde ovšem vždy o  běh 
na dlouhou trať. Než si vybudujete pevnou zá-
kladnu svých podporovatelů a příznivců, dárců 
a sponzorů, může to trvat i dlouhá léta, ale vý-
sledek vám pak už nikdo nevezme.
Náš seriál o  fundraisingu končí, tedy s  tímto 
tématem se již nebudete setkávat v Mozaice 
s  železnou pravidelností. Ovšem pokud na-
razím na  nějaký dobrý tip, dostanu nějaký 
nápad nebo se se mnou někdo z  vás podělí 
o svůj vlastní příběh na toto téma, tak to určitě 
v Mozaice otiskneme.
Celý tento seriál plus další rady, nápady, vzory 
smluv apod. najdete na  Servisu Pionýra/Ke 
stažení/Fundraising.
Pokud si nebudete vědět s něčím rady, nebo 
se budete chtít naopak pochlubit svými úspě-
chy, ozvěte se na eva@pionyr.cz. Někdy stačí 
pouze pocit, že v tom člověk není sám.
A  na  závěr mi dovolte jeden citát, který mi 
v poslední době utkvěl v hlavě a já se neustále 
k němu bezděčně v duchu vracím a přemítám 
různé své zkušenosti a říkám si, je to pravda, 
nebo není to pravda? Co myslíte vy?
„Nesmíte přestat. Jakmile přestanete, už znovu 
nezačnete.“ Jan Saudek, umělecký fotograf

Eva

NOVÉ TVÁŘE
Na ústředí přibyly v posledních měsících dvě nové posily, jedna z nich zaplnila stálé, leč uvolněné místo, druhá spíše posbírala několik oblastí 
práce, kterým se nikdo nevěnoval tak, jak by zasluhovaly. Pojďme si je představit.

TEREZA TROJANOVÁ
je naše nová grafi čka. 
Nastoupila poté, co 
z  ústředí po  čtyřech letech 
odešel Matěj Feszanicz. 
(Abychom utnuli dohady, 
Matěj odešel v klidu a míru 
z vlastního rozhodnutí a do-
teď nám pomáhá – napří-
klad sází Mozaiku.) Jeho 
nástupkyně Terka je čerstvě vystudovaná 
a teprve zjišťuje, co praktický provoz obnáší. 
Už ale za sebou má pár „křtů ohněm“, jako 
například přípravu všemožných tiskových 
podkladů kolem RESETu, a  zatím je ustála 

se ctí, takže věříme, že s námi chvíli vydrží. 
Kdybyste s  ní chtěli zkonzultovat například 
užití pionýrských jednotících prvků podle 
grafi ckého manuálu, můžete jí napsat na ad-
resu tereza@pionyr.cz.

VENDULA NEJEDLÁ
je pionýrkou celý život 
a  jako dítě dvou pionýr-
ských vedoucích první 
tábor absolvovala již ve 
14 dnech. Na  ústředí má 
na bedrech několik dílčích 
oblastí. Důležitou součástí 
její práce je komunikace 

– například s ČRDM nebo pionýrským práv-
níkem, ale i  dovnitř spolku ohledně regis-
tračního systému (RISP), Servisu, domén 
nebo aktuálně licencí k účetnímu programu 
Money S3. Pokud máte pocit, že Vendy je 
přesně ta osoba, kterou na ústředí potřebu-
jete kontaktovat, můžete jí psát a  adresu:
vendy@pionyr.cz.
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V minulých Mozaikách jste si mohli 
přečíst „ódy“ na některé krajské 
organizace Pionýra – námět, že mohou 
být zkazky z KOP klidně ve verších, 
se zkrátka nečekaně ujal. Ruku 
v ruce s tím se ale množily i dotazy, 
kdy se předvede i ústředí, které si 
to celé vymyslelo… A tak jsme se 
i my „pochlapili“, nebo s ohledem 
na nepřehlédnutelnou převahu 
ženského osazenstva spíše vyprsili… 

Na pionýrském ústředí
lidí je fakt dobrá banda,
máme tu skvělé prostředí
a občas bývá vážně sranda.

Papíry jsou častou prací naší,
občas z nás vypadne horká novinka,
leckdy nás úkoly ze snů straší,
vše vyřeší pak kreativní hodinka.

Vymýšlíme materiály k propagaci,
připravujeme soutěže a akce,
žádáme pro každého o dotaci,
snažíme se, aby vše šlo hladce.

I přítel na telefonu, to jsme my,
co drží nad vámi ochrannou ruku,
když potřebujete řešit problémy,
pomůžeme, ať jsou rychle z krku.

Nesedíme jen v kanclu na zadku,
rádi za vámi přijedem,
někdy není nouze o hádku,
jindy se od srdce zasmějem.

Z vašich nápadů vaří se tu pestrá kaše,
a když se podaří, přináší změny.
To vše jsme my, zázemí vaše,
jsme zde pro všechny členy.

VÝKOP Z ÚSŘEDÍ

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

Očima ústředního osmáka
„Juchůůů, za chvíli budou 
prázdniny.“
„Moc se neraduj, musíme grunto-
vat, zase dorazej naši…“



ČERVEN
„Zvítězili jsme všichni!“ …
… těmito slovy komentoval výsledky 
červnových voleb v  roce 1990 prezident 
republiky, Václav Havel. Šlo nesporně 
o  nejvýznamnější událost června 1990. 
A  rozhodně nejviditelnější – provázela ji 
totiž volební kampaň, která brala dech 
a  nešla přehlédnout ani přeslechnout. 
Předprázdninový měsíc byl ovšem naplněn 
i mnoha jinými událostmi…

V PIONÝRU
probíhal zdánlivě „běžný předtáborový“ čas: 
tak jako v letech předcházejících i následují-
cích vrcholila činnost oddílů a příprava letní 
činnosti! Přece jenom to však zcela tradiční 
či běžné nebylo… a  nemám na  mysli jen 
„věštění z křišťálové koule“, v níž se promě-
nilo sestavování jídelníčků a rozpočtů táborů 
na stravování – nikdo si netroufal odhadovat, 
co se stane od 9. července, kdy mělo dojít 
k narovnání cen zastavením státních dotací 
na  potraviny. Dnes to zní asi směšně, ale 
tehdy se nakupovalo a  snažilo skladovat co 
nejvíce surovin, ideálně na všechny turnusy… 
Ale nešlo o jedinou činnost, která dění v or-
ganizaci rozhýbávala.
Dále to byl stále sílící vnější nátlak. Byl ví-
cevrstevnatý, ale – možná to někoho dnes 
překvapí? – více než tzv. komunistické sou-
vislosti dominovaly výtky a  vnitřní debaty 
ekonomicko-majetkové. Pro leckoho neče-
kané, protože zatímco v rovině tzv. komuni-
stické převýchovy celých generací se munice 
k polemice hledá zdánlivě snadno, majetkové 
útoky na Pionýr byly zcela liché… Jenže bo-
jujte s předsudky:
• pionýrské tábory ROH (odborové) byly 

obsahově pionýrské, ale majetkově? Ne!
• domy pionýrů a mládeže byly podle 

jména pionýrské, ale majetkově? Ne!
• majetek „ukradený“ jiným organizacím?! 

– to už byla pověra nejhrubšího zrna!
Veřejnost však snadno podléhá laciným argu-
mentům – bez ohledu na skutečnost. Mnoho 
nenávistných tvrzení nerespektovalo fakt, 
že organizace (vyjma věcí na  pionýrských 
skupinách) žádný majetek nikdy nevlastnila, 
neboť PO SSM nebyla samostatným právním 
subjektem.
Je nutné zdůraznit, že vedení Pionýra šlo 
především o  konstruktivní přístup k  pro-
blému kolem majetku. Vstřícné řešení vní-
malo jako vklad do  budoucna. Konkrétní 
majetková odpovědnost byla ovšem na sva-
zácích (lhostejno jestli SSM nebo v  červnu 
1990 Svazu mladých). Dalším rozměrem 
toho problému byla ještě vnitřní situace 
v Pionýru – nebyla vždy vstřícná vůči jistému 
velkorysému přístupu, který nové vedení 
Pionýra prosazovalo, a od části členů za něj 
sklízelo tvrdou kritiku, jako za  nemístné 
ustupování nátlaku.
Jenže majetek byl tehdy více než citlivým 
tématem – což ostatně prokázalo i květnové 
zákonné opatření předsednictva Federálního 
shromáždění č. 177/1990 Sb., týkající se 
majetku politických stran, politických hnutí 

a  společenských organizací – to ochromilo 
jakýkoli majetkový pohyb a  stanovilo poli-
tickým stranám a společenským organizacím 
(bývalé) Národní fronty, aby do  30. června 
1990 sestavily výkaz svého majetku k  30. 
dubnu 1990. Rozebírat proto dění v červnu 
1990 a  nepřipomenout právě zpracová-
vání majetkových výkazů by bylo zavádějící. 
Množství energie a síly, kterou do téhle akce 
bylo třeba vložit, je dnes nepředstavitelné – 
i  s ohledem na násilné zabavování majetku 
PS jinými subjekty (například školami, jak 
jsme o tom psali). A též proto, že prováděcí 
ministerská vyhláška, kterou se zákonné 
opatření předsednictva FS uskutečňovalo, 
vyšla ve Sbírce zákonů (až) 11. června 1990. 
Ale Pionýr se rozhodl stavět se k  problé-
mům čelem, a tak mnoho lidí dělalo, co bylo 
možné (občas i nemožné), aby první pololetí 
od obnovení samostatné činnosti neskončilo 
v mínusových hodnotách.

OKOLNÍ DĚNÍ
bylo v  mnoha ohledech pro naši práci ur-
čující. Připomeňme nyní krátkou mozaiku 
nejrůznějších událostí… (I když jsem do vý-
čtu zařadil pro odlehčení několik skutečných 
perliček, zmíněné vnitropolitické snad dosta-
tečně ilustrují velkou dynamiku společnosti.)
Dne 6. června vznikl Svaz modelářů České 
republiky jako organizace navazující na před-
chozí činnost organizací a klubů zabývající se 
sportovní, technickou a  zájmovou činností 
v  oboru modelářství. Mimochodem – 10. 
června došlo k  jedné z nejneuvěřitelnějších 
nehod v  historii letectví: Kapitán britského 
dopravního letadla byl rozbitým oknem vysát 
z kokpitu – zápas o  jeho život byl současně 
i bojem o záchranu stroje a všech pasažérů… 
16. června začal působit obnovený aeroklub 
pod názvem Aeroklub Čech a Moravy (jeho 
tradice sahá až do  roku 1918, kdy činnost 
zahájil Aeroklub Republiky československé). 
Dne 19. června byla podepsána prováděcí 
úmluva k Schengenské dohodě (ze dne 14. 
června 1985) o  postupném rušení kontrol 
na společných hranicích, v Praze byl na ná-
vštěvě Henry Kissinger, bývalý ministr zahra-
ničí USA a nositel Nobelovy ceny míru – při-
jal ho V. Klaus, jako ministr fi nancí…
Nelze také přejít první atentát v  nové éře 
– dodnes neobjasněný útok, kdy na  zapl-
něném Staroměstském náměstí vybuchla 
2. června nálož, která si jen shodou okol-
ností nevyžádala lidskou oběť. Pak třeskla 

ještě jedna „bomba“ – tentokráte politická, 
známá jako „Aféra Bartončík“: Těsně před 
prvními svobodnými volbami byl předseda 
Československé strany lidové (dnes KDU-
ČSL) Josef Bartončík obviněn ze spolupráce 
s  StB. Odmítl to, ale vystoupil proti němu 
tehdejší náměstek ministra vnitra Jan Ruml 
(a také prezident V. Havel). Byl to první skan-
dál vyvolaný informacemi z tzv. archivů Státní 
bezpečnosti a kolik procent získaných hlasů 
lidovcům ubral, se už tehdy politologové 
přeli. Aféra byla kaňkou na jinak klidném prů-
běhu voleb – kterých se zúčastnilo 96 % (!!) 
oprávněných voličů. Celostátní volby zcela 
přesvědčivě vyhrálo (tehdejší) Občanské fó-
rum, respektive Verejnosť proti násiliu – 53 % 
získaných hlasů (dále Komunistická strana 
Československa: 13 %, HSD – Společnost 
pro Moravu a Slezsko: 8 % a Československá 
strana lidová: 9 %).
Od voleb probíhala složitá stranická jednání, 
která v  posledním týdnu června vyvrcholila 
ustavením československého zákonodárného 
sboru – Federálního shromáždění.
Dne 27. června byla jmenována nová vláda, 
v  čele s  JUDr. Mariánem Čalfou, a byla po-
jmenována vládou národní oběti… – jak 
moc byl tento zjemnělý jazykový výraz odra-
zem následné skutečnosti ponechává autor 
na laskavém čtenáři.

CO SE NÁM PODAŘILO A CO NE
Snaha Pionýra hledat řešení v majetkových 
otázkách vedla nakonec (po  ne zcela hlad-
kých jednáních mezi představiteli sdružení 
v květnu a na začátku června) k podpisu tzv. 
čtyřdohody – Česká tábornická unie, Svaz 
mladých, Junák a Pionýr – o řešení přechodu 
základních organizačních jednotek z  jedné 
organizace do druhé, kde se nedvojsmyslně 
řešil problém základních jednotek, které 

REHABILITACE V PIONÝRU
V celé společnosti probíhalo v první polovině roku 1990 ospravedlňování vůči těm, 
kteří byli v  letech minulých postiženi – profesně či lidsky. Týkalo se to pochopitelně 
i pedagogů či dalších funkcionářů Pionýra (1968–70). Jednalo se vesměs o zkušené 
pedagogické pracovníky – řada z nich byla rehabilitována i na fakultách nebo jiných 
vědeckých pracovištích. V Pionýru se tohoto problému ujali krátce po svém zvolení 
(v květnu 1990) „čeští“ představitelé.
Na základě vyjádření ustanovené rehabilitační komise byl rehabilitován první předseda 
České rady Pionýra Oldřich Kryštofek – in memoriam.
Bylo jednáno i s dalšími představiteli Pionýra z let 1968–70. Ti ale nepovažovali ofi -
ciální rehabilitaci za nutnou. Naprostá většina z nich chápala svoji pionýrskou reha-
bilitaci za vyřešenou tím, že s nimi bylo jednáno, byli přizváni k dění v Pionýru a oni 
se – jako dobrovolníci – zapojili.
(Rehabilitační komise ukončila svoji práci usnesením I. výročního zasedání ČRP 
v únoru  1993.)
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přecházely ze Svazu mladých, či z Pionýra – 
s veškerým majetkem, resp. při dělení sub-
jektu mělo dojít k  vzájemnému vyrovnání. 
Dohoda se plnila a byla nezpochybnitelným 
dokladem dobré vůle Pionýra řešit situaci ko-
lem problémů s majetkem – krok dodnes ne-
doceněný, z řady stran opomíjený či naopak 
kritizovaný.
Dokázali jsme splnit nelehký (termínově ši-
beniční) úkol vykázání majetku právních 
subjektů – dle zákonného opatření předsed-
nictva FS ČSFR. Stejně tak dobře se zvládla 
příprava táborů a dokončení pravidelné čin-
nosti oddílů.
Také se podařilo převzít a  zajistit rozdě-
lení přebytkového vojenského materiálu 
(polní kuchyně, ešusy…), který poskytlo 
Ministerstvo národní obrany*/. Mezi jeho 
příjemci nakonec byl i Pionýr (jeho okresní 
rady, respektive pionýrské skupiny), třebaže 
tuto možnost bylo nutno si mezi sdruženími 
proti kritikům obhájit.
Pohořeli jsme naopak v  loučení s  (profesio-
nálními) vedoucími PS. Odchod vedoucích 
pionýrských skupin ze školství přidal často 
zásadní argument při rozhodování, zda vy-
hnat oddíly z prostor školy, a co pak s ma-
jetkem PS a možností schůzek atd. V mnoha 
místech byla škola jediným subjektem, kde 
se děti scházely, samostatné klubovny v řadě 
míst narazily na  nově stanovované ná-
jemné… Odchod řady vynikajících organizá-
torů (jimiž vedoucí PS nesporně byli) zasáhl 
Pionýr na dalším citlivém místě – výrazně se 
projevil v  souvislosti s MTZ a  též v  rovině 
personální, neboť na vedoucí PS byla navá-
zána řada vedoucích, rodičů… Nešlo tak jen 
o ztráty hmotné, ale lidské.

Mnohé nastalá situace zaskočila: organizace 
přecházela na  zcela dobrovolnou bázi – což 
byl na  jedné straně zásadní požadavek (od-
mítání tzv. profesionálů), ovšem více než kdy 
jindy bylo třeba vytvářet aktivy dobrovolných 
funkcionářů, neboť zejména na  nich ležela 
tíha veškeré práce. A to se vždy nedařilo.
Tento jev byl podobný i dalšímu přání – aby 
pionýrské skupiny získaly co největší míru 
samostatnosti (volnosti a svobody). Bohužel, 
vedle touhy po nezávislosti se leckde zapo-
mínalo, že ruku v ruce se samostatností na-
růstají povinnosti a  to nese zvýšenou míru 
odpovědnosti a nároků.

Martin

*/Dodnes šlo vlastně o  jediné dokonané 
podpoření této oblasti od  armády. Tehdejší 
ministr národní obrany, gen. Miroslav Vacek, 
rozhodl o uvolnění materiálu z tzv. uložených 
zásob, s ohledem na snižování stavů (vytvořil 
pro to administrativní podmínky a záměr pro-
vedl). Všichni následující představitelé MNO 
předávali podobný materiál pouze k prodeji 
a k materiální podpoře činnosti sdružení dětí 
a mládeže se stavěli odmítavě.

Ve dnech 16. – 17. června proběhlo v Moravské Třebové 2. zasedání České rady Pionýra. 
To završilo několik týdnů velmi intenzivní práce a bylo provedeno i  jedno z význam-
ných personálních opatření – dobrovolný předseda ČRP uvedl do nově zřízené funkce 
výkonného tajemníka Jiřího Smolíka. Tím byl učiněn zásadní krok v zahájení ustálení 
profesionálního zázemí… 
Z usnesení vybíráme: Česká rada Pionýra projednala a schválila:
• Jednací řád České rady Pionýra;
• Zprávu o činnosti předsednictva České rady Pionýra;
• Zásady pro práci předsednictva ČRP s připomínkami;
• Plán práce předsednictva ČRP;
• Návrh postupu České rady Pionýra do konce roku 1990 se závěrem nepořádat 3. zase-

dání ČRP jako rozšířené;
• Návrh zaměření činnosti pracovních skupin České rady Pionýra;
• Postup provádění rehabilitace bývalých pracovníků Čs. Pionýra z let 1968–70 a uložila 

vytvořit rehabilitační komisi v čele s předsedou ČRP Martinem Bělohlávkem;
• Udělení statutu samostatné okresní organizace organizaci Harcerstwo Polskije w ČSFR;
• Doporučení o využívání symboliky v činnosti organizace Pionýr;
• Dohodu o převodu majetku mezi organizacemi (Pionýr, SM, Junák, ČTU) tak, jak byla 

podepsána, a doporučila základním článkům ji akceptovat a při její realizaci postupovat 
v souladu se základními dokumenty organizace Pionýr;

• Dohodu mezi ČR P a RKC SM v ČR o majetkovém vyrovnání;
• v oblasti personální:

 – uvolnila Magdalenu Huleovou z předsednictva ČRP;
 – zvolila nového člena předsednictva Federální rady Pionýra za Českou komoru FRP   
    Antonína Senka.
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CELÝ TEXT (VÝŠE VZPOMÍNANÉ) ČTYŘDOHODY

DOHODA
Dnešního dne byla uzavřena dohoda o  převodu majetku mezi organizacemi 
Svazem mladých, zastoupeným předsedou RKC SM v ČR Ing. Miroslavem Raškou 
a  Pionýrem, zastoupeným předsedou České rady Pionýra Martinem Bělohlávkem 
na straně jedné 
a Českou tábornickou unií, zastoupenou náčelníkem ČTU Janem Hochmanem 
a Českým Junákem, svazem skautů a  skautek, zastoupeným starostou Českého Junáka 
Jarmilem Burghauserem na straně druhé.
1. Předmětem dohody je majetek základních právních subjektů Svazu mladých 

a Pionýra, které se rozhodly odejít z těchto organizací a přejít do ČTU nebo Českého 
Junáka.

2. Podle této dohody přecházejí uvedené základní právní subjekty s veškerým movitým 
i nemovitým majetkem včetně závazků a s právem používat jimi pronajaté klubovny 
do nových organizací (ČTU, Junák), kde opět utvoří základní právní subjekty nebo se 
začlení do jednotek již existujících v těchto organizacích.

3. V případě, že do nových organizací nepřejde většina členů původních základních 
právních subjektů, bude majetek účelně rozdělen dohodou základních právních 
subjektů, jichž se převod týká, a to podle počtu členů

4. Ustanovení o převodu majetku se však netýká majetku, který byl v letech 1968–1970 
vlastnictvím ČTU a Českého Junáka a jehož navrácení je předmětem samostatných 
jednání na vyšších úrovních jednotlivých zúčastněných organizací.

5. Převedení majetku základních právních subjektů z jedné organizace na jinou je 
bezúplatné a podléhá registraci u příslušných republikových článků zúčastněných 
organizací.

6. Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu zúčastněných organizací a je závazná 
pro všechny jejich organizační články. Republikové orgány zúčastněných organizací 
se zavazují tuto dohodu publikovat ve svých organizacích způsobem v organizaci 
obvyklým, zejména pak ve svých základních právních dokumentech.

V Praze dne 7. 6. 1990
Jan Hochman Miroslav Raška
Česká tábornická unie RKC Svazu mladých v ČR
Jarmil Burghauser Martin Bělohlávek
Český Junák svaz skautů a skautek Pionýr

Tato dohoda byla sice uzavřena směrem ke dvěma organizacím, ale byla uplatňována analo-
gicky i v řadě dalších případů.
Nelze opomenout ani údiv, který nijak neskrývali zástupci Junáka v Pracovní skupině k ře-
šení problematiky majetkového vyrovnání, když jsme jim tuto dohodu předložili. Byli sice 
informováni, že PS v r. 1990 a nějakém čase potom přecházely do Junáka jako jednotky či 
členové s majetkem (či jeho poměrnou částí), ale byli přesvědčeni, že šlo o samovolný proces 
a nikoli důsledek principiálního rozhodnutí Pionýra – vyrovnat se s minulostí. V Junáku totiž 
text dohody nebyl zveřejněn, a tak celé desetiletí nebylo o otevřeném přístupu Pionýra ani 
vidu ani slechu.

Pionýr 1990 | 21
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PROČ?
Závěr nabízí vždy prostor k ohlédnutí. Červnový díl provokujícího seriálu tak může být určitou 
kvintesencí. I proto, že letos v červnu uplyne 65 roků od justiční vraždy JUDr. Milady Horákové 
(popravena 27. 6. 1950). Je všeobecně zažité, že u nás jsou tři významné oblasti života, na které 
je odborník úplně každý: fotbal, politika a historie. Každý přece nejlépe víme, jak to vlastně 
bylo. A to i v případě, kdy to tak vůbec nebylo, ale stejně… Já myslím, že jo! A hotovo! Přestože 
právě historie je vzorným příkladem nejfantastičtějších výkladů či kotrmelců a obratů v hodnocení 
konkrétních událostí a činů.

Kdo ví, co symbolizuje 
červená barva na  české 
státní vlajce?
Nápověda*/ – možnosti:
• Představuje slovanskou 

vzájemnost.
• Odvozuje se od barvy 

státního znaku.
• Symbolizuje krev, kterou 

prolili čeští vlastenci 
za svobodu.

Jen zlomek lidí, kteří odpo-
vídají na tuto otázku, uvedl správnou odpo-
věď: Červená barva na státní vlajce se odvo-
zuje od barvy státního znaku. To je správná 
odpověď a  nikdy v minulosti (od  r. 1918!) 

nebylo jinak. Přestože lidová poučka praví, 
že bílá značí čistotu, červená krev prolitou 
za svobodu a modrá – slovenské hory (dříve) 
či bezmračnou oblohu (dříve i nyní).
Životnost a přesvědčení o pravdivosti obecně 
rozšířené „pravdy“ je neuvěřitelné. Ba do-
konce jsem byl několikrát kritizován za zne-
važování památky padlých, když jsem v ho-
dinách občanské nauky vysvětloval obsah 
státních symbolů takto, věcně.

NAŠE OBDOBNÁ ZKUŠENOST
Zcela stejný je osud poučky o  významu 
tří plamenů na  pionýrském odznaku či 
tří rohů na  (původním) červeném pionýr-
ském šátku: žádný z ofi ciálních dokumentů 
Pionýrské organizace Junáka, Pionýrské or-
ganizace Československého svazu mládeže, 
Pionýra, PO  ČSSR ani Pionýrské organizace 
Socialistického svazu mládeže deklaraci: pi-
onýr-svazák-komunista neobsahuje. A přesto 
„všichni vědí“, že to tak bylo.
Nebylo! Jenže vysvětlujte se to nesnadno!

SERIÁL POUKAZUJÍCÍ 
NA VNÍMÁNÍ KLIŠÉ 
O KOMUNISMU
neměl za  cíl popírat cosi jako indoktrinaci 
dětí komunistickou vírou v pionýrských orga-
nizacích u nás. Protože tvrzení o  ideologic-
kém ovlivňování je stejně tak pravda, jako 

zkušenost, že desetitisíce, ba statisíce dětí se 
s  tvorbou antikomunisty Karla Kryla sezná-
mily právě v pionýrských oddílech, protože 
u (pionýrských) táborových ohňů se Krylovy 
písně zpívaly stejně jako písně Vysockého, 
Hutky, bratří Nedvědů, Spirituálů, ale 
i Olympiku, protože tam se zpívaly písničky, 
které zlidověly, i ty lidové. Dokonce si pama-
tuji situace, kdy se ty zakázané zpívaly s o to 
větším gustem, protože jsou přece – na rozdíl 
od těch prostonárodních – „na indexu“! A šlo 
o  svéráznou formu protestu… A  jestli šlo 
o „odpor“ směšný? To je zřejmé. Ale stejně je 
nesporné, že v mase tisíců vedoucích oddílů 
bylo necelých 10% členy Komunistické strany 
Československa – neboli: 9 z 10 vedoucích 

komunisty nebylo. Mnozí tomu naopak ří-
kali antibiotikum na komunismus – protože 
práce s dětmi byla všeobecně chápána jako 
únik před stranickým působením. Příkladně 
o tom vypovídají vzpomínky četných umělců 
na  jejich útěky k  tvorbě s dětmi a pro děti, 
díky níž se vyhnuli komunistické frazeologii.

MIMOCHODEM… JAKÉ JSOU 
TEZE TZV. KOMUNISTICKÉ 
VÝCHOVY?
Já jsem se učil tyhle**/:
• výchova k vlastenectví a pocitu národní 

hrdosti;
• utváření prvků vědeckého světového 

názoru;
• výchova v duchu socialistického 

humanismu;
• výchova uvědomělé kázně;
• rozvoj volních vlastností charakteru 

s důrazem na kladný vztah k pracovní 
výchově.

Jsou to ty opravdové, správné principy ko-
munistické výchovy? Opět (již) slyším, že 
přece existovaly i  jiné formulace zásad tzv. 
komunistické výchovy. Jistě – byly, nesporně, 
i  mnohem dogmatičtější formulace, stejně 
jako daleko otevřenější***/.
Jářku – a opravdu se mám stydět a plivnout 
na svoji práci (učitelskou i dobrovolnickou), 
když jsem vycházel z  výše uvedených tezí? 

Plyne mi z toho, že bych měl vrátit diplom, 
když jsem zcela indoktrinován komunistic-
kou výchovou? (Nu, rozumím, tohle už je 
možná ironie přes míru.)

NEUŽÍVEJME POHODLÍ NÁZORU 
BEZ NEPOHODLÍ MYŠLENÍ 
Vnímat. Poznávat. Posuzovat. Přísně, ale 
věcně. Nebát se. 
Vrtat se v  naší (komunistické) minulosti je 
prý zbytečné. Vedle těchto hlasů znějí i ty, že 
nám to zvenčí stále někdo předhazuje… Jak 
však chceme reagovat, když se sami bojíme 
o tom věcně hovořit? Ne se donekonečna se-
bebičovat! To rozhodně nemyslím.

Naše minulost – tím, že delegáti konference 
v r. 1990 rozhodli o právním i dalším nástup-
nictví – existuje. Nelze ji vytěsnit, potlačit, 
zapomenout, poplivat či přebít vášní pro no-
vou dobu. Každý si musí vyřešit, jaký postoj 
zaujme – vstřícný? Příkře odmítavý? Či snad 
neutrální, pokud takový nějaký může vůbec 
existovat?
Seriál měl provokovat – abychom se nedrželi 
stereotypů našich předchůdců (či některých 
současníků). Abychom nepodléhali laciným 
povrchním soudům.
Hlavně však: Neužívejme pohodlí názoru bez 
nepohodlí myšlení.

Martin

*/ Švarcová, Alžběta, a  Baxa, Josef, Mgr., 
Ph.D.: Zavedou vás české reálie do  slepé 
uličky?
**/ Váňa, Josef, Prof. dr., člen korespondent 
ČSAV: K problému teoretických základů ko-
munistické mravní výchovy
***/ Troufám si tvrdit, že o „tom“ leccos vím 
– protože šlo o  součást předmětu (pedago-
gika), který jsem studoval, a navíc na fakultě, 
kde nás naprostá většina učitelů vedla k více-
zdrojovému ověřování faktů a samostatnému 
kritickému uvažování… Možná to nebylo 
zcela standardní, ale u nás ano. Přinejmenším 
u většiny mých kantorů.

Myslíte, že se někoho ptali, které písničky si smějí zahrát?
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BUŘIČ? MESIÁŠ? HRDINA?
Letošní rok přináší nejen kulatiny naší pionýrské obnovy, ale výročí, které je nejen kulatější, ale zcela přesahující rozměr „našeho“ výročí. 
Šest století, která uplynula od upálení Mistra Univerzity Karlovy, bylo pochopitelně naplněno mnoha událostmi a zvláště posledních sto roků 
nabídlo možnost chopit se „odkazu Jana Husa“ tolika nezřídka i zcela proti sobě stojícím názorovým proudům, že už to samo o sobě vybízí 
k zamyšlení.

KDO VŠECHNO SE VĚNUJE 
VÝROČÍ?
Nabízí se odpověď: Všichni. Což může pů-
sobit až úsměvně. Fakt, že se rozhodly úzce 
spolupracovat dvě církve – Husité a čeští bra-
tři – a převedly svoji vůli až do roviny smluvní 
(prosinec 2013) asi úplně nepřekvapí. Ale 
že se podpisu této dohody zúčastnil také 
katolický biskup František Radkovský, po-
dle něhož se katolíci od Husova výročí nijak 
nedistancují a  chtějí se na přípravách oslav 
podílet – to už tak samozřejmé není. Vždyť 
se jedná o  církev, na  jejíž popud byl český 
arcikacíř upálen. A která se dodnes – vyjma 
gesta papeže Jana Pavla II., který se v  roce 
1999 omluvil za Husovo upálení a označil ho 
za reformátora církve – k novému posouzení 
Jana Husa staví velmi rezervovaně. Ostatně 
ani Jan Pavel II. se nedotkl podstaty sporu, 
položil důraz na etiku jeho činu, že byl ocho-
ten jít pro svou pravdu až na úplný konec. 
A  vyjádřil lítost nad smrtí člověka. Ale to 
však je asi nejzazší mez, kam katolická církev 
zašla.

POHODLÍ NEMYŠLENÍ
Bohužel až příliš často a  rádi přejímáme klišé 
a  „dané pravdy“ a  současně se tváříme ne-
chápavě, když podobného přístupu užije jiný 
směrem k  nám: „Pionýr? To ještě existuje?! 

A  vychováváte ještě pořád malé komunisty?“ 
Zde vidím přesah „Husovy věci“ až k nám sa-
motným: Názory a skutky (a  jeho učení) Jana 
Husa ani šest století po  jeho úmrtí nejsou 
„ujasněny“ a všeobecně přijímány. Naopak dá 
se říci, že i dnes on osobně i husitství (v širším 
smyslu) inspiruje rozmanité názorové proudy. 
Poučením je v  tomhle směru shrnutí, které 
prezentoval například PhDr. J. Randák, Ph.D., 
historik zabývající se soudobými dějinami.

CO NA TO JEDEN Z PŘEDNÍCH 
SOUČASNÝCH HISTORIKŮ?
„Období vzedmutí českého národního hnutí 
(60. léta 19. století) se husitstvím zaštiťuje, 
protože je pokrokové, demokratické, proti-
šlechtické, protiněmecké a  protikatolické.  
První republika se o husitství opírala, nachá-
zela v něm demokratické pokrokové hnutí. 
Nacionalisté se pomocí něj vyjadřovali pro-
tiněmecky. Sociální demokraté a  národní 
socialisté akcentovali sociální a  demokra-
tický rozměr, evangelíci jeho prostřednictvím 
volali po  rozchodu s  katolictvím, Římem. 
Komunisté měli v  té době vztah nevyhra-
něný. Později ho chápou jako nějaký stře-
dověký protokomunismus a husité předsta-
vují předchůdce snah proletariátu 19. a 20. 
století.“
To pro mnoho lidí představuje neuvěřitelný 
protiklad: náboženský fanatik (jak je také J. 
Hus vnímán) jdoucí pro svoji ideu až na smrt 
tvoří myšlenkový podnět velmi protinábo-
ženskému hnutí: Setkávají se totiž třeba 
v příkrém hodnocení církve, jako instituce…

INSPIRACE K ZAMYŠLENÍ ANEB 
MĚL PRAVDU F. PALACKÝ NEBO 
NĚKDO JINÝ?
Nezkoumám zde podrobně podstatu Husova 
učení a souvislosti (krátce viz box), zde chci 
připomenout, že například F. Palacký vnímal 
husity jako Čechy bojující proti německému 
útlaku a  tuto myšlenku si osvojily gene-
race historiků a běžných lidí. Legionáři za I. 

světové války z  husitství čerpali symboliku. 
Marxističtí dějepisci viděli v husitství boj (má-
lem) třídní, v němž lidové vrstvy bojují za svá 
práva. Protimluv nebo je to vše v  husitství 
obsaženo? Vždyť J. Hus i  jeho následovníci 
nesporně kázali česky a usilovně češství pod-
porovali – nesporným faktem je, že Němci ži-
jící v té době v Čechách se v naprosté většině 
s  husitstvím neztotožnili. Podobně jasné je 
hodnocení bitvy u Lipan, kde prohráli chudí 
lidé z  polních vojsk a  jejich myšlenky rov-
noprávnosti se zrádnými pány zaprodanými 
(zlému) císaři Zikmundovi… To vše tam ne-
sporně bylo.
Z  toho plyne ovšem především fakt, že tzv. 
husitská tradice je vždy dobově podmíněna. 
Protože každá doba si vytváří vlastní obraz 
dějin – to se nám sice může líbit, a nebo také 
nemusí, ale je to tak. A  je proto především 
na nás, jak věci budeme vnímat sami.

OSTATNĚ, KDE JE VLASTNĚ 
JAN HUS?
Nezřídka hovoříme o husitství, ale Mistr Jan 
Hus jakoby z něho mizel… Nešlo jemu totiž 
především o něco jiného? Jan Hus přece (a to 
je objektivně doloženo) od  začátku a dlou-
hodobě zaměřil své kázaní, tvorbu – práci 
především proti nešvarům v (katolické) církvi 
a přál si její reformu, ne zničení. Teprve poz-
ději se návazně přidávaly i další motivy – so-
ciální, národní… Hnutí si začalo žít vlastním 
životem, jeho původce je již mrtvý. Střetání 
myšlenek se posune do roviny politické a vo-
jenské. Z žadatelů o nápravu církve se stávají 
boží bojovníci, fanatismus strhne husity až 
k barbarským krajnostem, jež dříve zazlívali 
katolíkům. A kde je v  té chvílí Jan Hus? Už 
„pouze symbol“ – pro jedny nenáviděný, dru-
hými zbožňovaný… 
Není to nesmírně aktuální poselství?

Martin

*/ V Anketě Největší Čech se Jan Hus umístil 
na 7. místě.

Husova obžaloba na  koncilu sestávala 
ze 74 článků, z  nichž byl – dle svědků 
procesu – hlavní důraz kladen na  šest 
následujících:

1. Opovrhuje vírou v neomylnost pape-
žovu a vzýváním svatých.

2. Popírá mocnost rozhřešení uděleného 
knězem (hříšným) a zpověď u něho.

3. Obžalovaný nevěří v proměnu hostie.
4. Zavrhuje nepodmíněné poslušenství 

k světským představeným.
5. Zavrhuje zákaz manželství kněžského.
6. Nazývá odpustky hříšnou simonií (sva-

tokupectvím) proti Duchu svatému.
To je výtah z bodů, které Jan Hus vyjádřil, 
o kterých byl hluboce přesvědčen, že jsou 
pravdou, a  byl ochoten zemřít na  hranici 
a neodvolat je.

Čtyři artikuly pražské přijaté sněmem 
v Čáslavi r. 1421 jako zemský zákon – o ty 
se později vedly spory a války:
1. Přijímání podobojí (krev i tělo Páně).
2. Svobodné kázaní slova Božího – ze-

jména možnost kázání v lidovém jazyce 
nejen latinsky.

3. Zákaz světského panování církve – 
požadavek chudoby církve, materiální 
i mocenské.

Trestání smrtelných hříchů – nechť právo 
platí pro všechny, ať jsou souzeni i  kněží 
a feudálové.

Proč i v Mozaice věnujeme prostor výročí upálení Jana Husa?

Důvod je nasnadě: Jan Hus je nepřehlédnutelnou osobností naší historie*/. 
Kromě jiného budí i rozporné reakce, což je pro nás zajímavé z hlediska našeho 
vlastního uvažování o nás samotných.
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BYT ČI NEBYT
Inspirací pro dnešní povídání bylo setkání 
se spolužákem z  právnické fakulty, který 
provozuje praxi na druhém konci republiky. 
Při obědě, poté, co jsme probrali spolužáky, 
manželky, děti, nevypočitatelnost soudů 
a  zvrhlou rychlost zákonodárců, kteří nás 
zahlcují novelami novelizovaných novel, mi 
vyprávěl o výjimečném zážitku. Pracoval pro 
klienta – vlastníka činžovního domu v okres-
ním městě – a společně se správcem domu, 
měli zajistit protokolární předání bytu, 
ke  kterému byl odsouzen bývalý nájemník. 
Ten se dostavil přesně, s klíči, řemeslnickou 
taškou přes rameno a  neforemným pytlem. 
S  přítomnými se pozdravil, otevřel a  zdvo-
řile podržel dveře bytu. Kolega se zarado-
val, protože byt byl zcela vyklizený. Rychle 
prošel všechny místnosti a vytáhl z aktovky 
předávací protokol. Nájemník, který odlo-
žil zavazadla, vytáhl předložený list papíru, 
který podal kolegovi se slovy „Pane doktore, 
je tohle moje nájemní smlouva?“ Po  zběž-
ném zhlédnutí kolega přitakal. „Pak musím 
smlouvu dodržet tak, jak je uvedeno v čl. III 
odst. 5“ pronesl nájemník a  z  tašky vyndal 
obří kladivo. Bleskově všechna okna zbavil 
skla, vběhl do koupelny a proměnil umýva-
dlo v hromadu trosek. Správce i kolega zdě-
šeně vycouvali na  chodbu a odtud pozoro-
vali dění. Nájemník, byť velmi zavalitý pán, 
se pohyboval obrovskou rychlostí a  stejně 
rychle proboural v příčce mezi pokoji otvor 
o průměru téměř půl metru, poté, co zavřel 
hlavní uzávěr vody, urazil v kuchyni kohou-
tek, kladivo odložil a chopil se pytle. Z něj vy-
sypal do rohu místnosti kupu, která byla poz-
ději policií identifi kována jako chlévská mrva, 
čerstvá, bez známek zapaření. Pytel odhodil, 
kladivo vložil do  tašky, u  dveří se rozloučil 
a  k  vytřeštěné, stále nic nechápající dvojici 
poznamenal: „V  tom článku je uvedeno, 
že byt mám předat ve  stavu, v  jakém jsem 
jej převzal. Uznávám, není to dokonalé, ale 
nepodařilo se mi tak narychlo sehnat lidské 
fekálie.“ S  těmito slovy odešel. Kolega pak 
to ustanovení ve  smlouvě skutečně nalezl 
a od klienta se dozvěděl, že byt byl dlouho 
okupován bezdomovci, a  nájemník, že byt 
skutečně přebíral v  zuboženém stavu a ne-
chal jej sám opravit. Náklady si však započetl 
na nájemné, a tak věc skončila nejprve na po-
licii a pak u soudu jako poškozování cizí věci. 
Historka mi připomněla, že nový občanský 
zákoník významně změnil právní úpravu by-
dlení – jeden z nejčastějších právních vztahů, 
se kterým se setkáváme, a tak bude užitečné, 
když se s vámi o ty hlavní podělím.

CO JE NOVÉHO?
Prvou novinkou je úplnost právní úpravy, 
která se vztahuje nejenom na  nájem bytu, 
ale i na každý prostor, který slouží k bytovým 
potřebám, tedy i na nebytový prostor, který 
slouží k potřebě bydlení, a třebas i na proná-
jem domku používaného k bydlení (uspoko-
jování bytové potřeby nájemce a členů jeho 
rodiny). Dosavadní právní úprava trpěla dua-
litou – jinak se posuzoval nájem bytu – který 
vycházel z principu ochrany nájemníka v jeho 

právu na obydlí, kdežto u nájmu nemovitosti 
jako celku, takové ochrany nebylo. 
Nový občanský zákoník na jedné straně práva 
nájemců oslabil, na  straně druhé však for-
mulovat některá oprávnění, která doposud 
nebyla výslovně vyjádřena, byla častým před-
mětem sporů a i soudních řízení.
V  prvé řadě má nájemce právo vypovědět 
smlouvu uzavřenou na  dobu určitou kdy-
koliv, změní-li se okolnosti do  té míry, že 
po  nájemci nelze rozumně požadovat, aby 
v  nájmu pokračoval. Takovou situací může 
být například závažné onemocnění, změna 
osobních poměrů, ale i například významná 
a nepředvídatelná změna okolí, ve kterém se 
byt nachází. 
Pokud nájemce v  bytě bydlí (nutná pod-
mínka), je oprávněn byt (jeho část – tedy na-
příklad pokoj) podnajmout jiné osobě i bez 
souhlasu pronajímatele. To ovšem neplatí, 
pokud v bytě nebydlí – pak souhlas prona-
jímatele potřebuje. Výslovně se stanoví, že 
nájemce má právo chovat v bytě zvíře, ne-
působí-li jeho chov pronajímateli a ostatním 
nepřiměřené obtíže (zde se zákonodárce do-
pustil přehmatu, když hovořil o zvířeti v čísle 
jednotném – dost dobře si dokážu představit 
zarputilého pronajímatele, který vypovídá 
nájem bytu proto, že nepohodlný nájemník 
chová pár andulek).
Výslovně se připouští, že nájemce také 
může v bytě pracovat nebo i podnikat, ne-
způsobí-li to zvýšené zatížení pro byt nebo 
dům – logicky to musí umožňovat povaha 
provozované činnosti. Například kovářská 
dílna v 5. patře vícepodlažního domu, byť by 
za nájemníkem asi příliš zákazníků nedochá-
zelo, by byla obtížně přijatelná, ovšem práce 
projektanta, účetní, švadleny, obuvníka nebo 
knihaře je s bydlením dobře slučitelná (můj 
dědeček v  období před II. světovou vál-
kou měl v nájmu byt, kde jednu z místností 

používal jako krejčovskou dílnu pro 
sebe a krejčovského učně).
Nájemník je dále chráněn i  tím, 
že se výslovně zakazuje sjedná-
vat v nájemních smlouvách na byt 
s  nájemcem smluvní pokutu nebo 
zjevně nepřiměřené povinnosti, 
a pokud již budou ve smlouvě ob-
saženy, nebude se k nim přihlížet.

V ČEM JE HÁČEK?
Rubem těchto pozitivních přínosů 
je oslabení nájemcových práv napří-
klad tím, že došlo k vypuštění byto-
vých náhrad a není již třeba žádat 
soud o přivolení k výpovědi z nájmu 
bytu. Výpověď i nadále musí být pí-
semná a  musí obsahovat poučení 
o  možných námitkách a  soudním 
přezkumu. Výpověď lze nechat pře-
zkoumat soudem – tedy posoudit, 
zda byla podána oprávněně – tedy 
proti nedostatku podmínek pro 
výpověď – jinými slovy neplatnost 
výpovědi – musí nájemce aktivně 
zažalovat ve dvouměsíční lhůtě ode 
dne doručení výpovědi. Pokud tuto 

lhůtu zmešká, má nájemce „smůlu“ a bude 
muset byt opustit. 
Stejně tak nebude chráněn nájem bytu, kde 
nájemce nebydlí a používá ho pro jiné účely, 
nebo nájem bytu, kde nájemcem je právnická 
osoba, jelikož ta nemá bytové potřeby.
Pronajímatel si může vyhradit, že se vyža-
duje jeho souhlas s  přijetím nového člena 
do  nájemcovy domácnosti – logicky to ale 
neplatí, jedná-li se o osobu blízkou (což by 
umožňovalo některým manželům se zbavit 
nechtěného partnera s odkazem na nájemní 
smlouvu a  s  pomocí motivovaného prona-
jímatele, který by odepřel souhlas k  jejímu/
jeho nastěhování) nebo případy zvláštního 
zřetele hodné. 
Proti přeplněným bytům dostává pronajíma-
tel obranný nástroj v právu požadovat, aby 
v bytě žil jen takový počet osob, který je při-
měřený velikosti bytu.
Novinkou je možnost ujednat každoroční 
zvyšování nájemného, a  pokud se nedo-
hodne něco jiného, má pronajímatel právo 
jednou ročně navrhnout zvýšení nájemného 
až do výše místně srovnatelného obvyklého 
nájemného (v součtu tří let nejvíce 20 % pů-
vodního) a obdobně lze nájemné i snižovat. 
Nájemce, který s návrhem nebude souhlasit, 
se může do tří měsíců obrátit na soud (tato 
lhůta je opět propadná).
Dnes fakticky automaticky požadovaná 
kauce (zákon o ní hovoří jako o jistotě) může 
být stanovena (požadována) až do výše šesti-
násobku měsíčního nájemného. Při skončení 
nájmu si pronajímatel může započíst, co mu 
nájemce případně z nájmu dluží, ovšem ná-
jemce má, po  skončení nájmu, navíc právo 
na  úroky z  kauce alespoň ve  výši zákonné 
sazby. Jak je to s ukončením nájmu, si po-
drobně povíme příště.

Michal Pokorný
Advokát, právní zástupce Pionýra
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1. 7. 1915 se narodili Rudolf Pernický, voják, 
předseda Konfederace politických vězňů České 
republiky († 21. prosince 2005) a Josef Zlámal, kněz 
a převor Maltézského řádu († 22. 12. 2008).
2. 7. 1915 se narodil Miroslav Špot, voják a příslušník 
výsadku Iridium, jehož úkolem bylo organizovat odboj, 
záskávat informace a předávat je do Londýna 
(† 15. 3. 1943).
3. 7. 1945 vyslovila československá vláda souhlas 
s odsunem Němců.
4. 7. 1915 zveřejnil T. G. Masaryk svou koncepci 
československé samostatnosti a rozbití rakousko-
uherské monarchie.
4. 7. 1865 byla vydána Alenka v říši divů.
5. 7. 1865 založil William Booth Křesťanskou misi, 
později přejmenovanou na Armádu spásy.
6. 7. 1415 byl podle rozhodnutí Kostnického koncilu 
Jan Hus jakožto domnělý kacíř upálen na břehu Rýna. 
(obr. 1)
6. 7. 1885 Louis Pasteur úspěšně otestoval svou 
vakcínu proti vzteklině.
6. 7. 1935 se narodil Tändzin Gjamccho, 
14. dalajlama, duchovní i světský vůdce Tibetu. (obr. 2)
7. 7. 1655 se narodil Kryštof Dientzenhofer, 
významný německý barokní stavitel žijící v Čechách 
(† 20. 6. 1722).
7. 7. 1925 se narodil Vladimír Sís, český scenárista 
a režisér († 7. 9. 2001).
8. 7. 1925 se narodil Jiří Ruml, politik a novinář 
(† 20. 2. 2004).
10. 7. 1895 se narodil Carl Orff, německý skladatel 
(† 1982). Největším Orffovým dílem je Carmina Burana.
11. 7. 1995 došlo k Srebrenickému masakru. Seznam 
pohřešovaných a zavražděných lidí obsahuje 8373 
jmen lidí, z nichž téměř 500 bylo mladších 18 let (30 
mladších 15 let). V seznamu je 76 žen a dívek.
12. 7. 1895 se narodil Jaromír Korčák, český geograf, 
demograf a statistik († 6. 10. 1989).
12.–13. 7. 100 př. n. l. se narodil Julius Caesar, 
římský vojevůdce a politik († 44 př. n. l.).
13. 7. 1925 byla při výzkumu paleolitického 
stanoviště v Dolních Věstonicích nalezena plastika ženy, 
tzv. Věstonická Venuše. (obr. 3)
13. 7. 1925 se narodil Ivan Medek, český novinář, 
muzikolog a hudebník († 6. 1. 2010).
14. 7. 1965 získala sonda Mariner na svém průletu 
kolem Marsu 4 první blízké fotografi e jiné planety.
17. 7. 1945 byla za účasti zástupců USA, Sovětského 
svazu a Spojeného království zahájena postupimská 
konference, jejímž cílem byla dohoda o poválečném 
uspořádání Evropy a budoucnosti poraženého 
Německa.
20. 7. 1515 uzavřel český král Vladislav Jagellonský 
ve Vídni s císařem Maxmiliánem Habsburským 
dynastickou smlouvu o vzájemném nástupnictví 
a sňatku jejich dětí.
21. 7. 1925 byl v americkém státě Tennessee učitel 
biologie John T. Scopes shledán vinným tím, že 
v rozporu s platným zákonem vyučoval evoluci; byl 
odsouzen k pokutě $100.
23. 7. 1955 se narodil Ivo Šmoldas, básník, 
publicista, scenárista, moderátor a překladatel. (obr. 4)
26. 7. 1925 se narodil Zdeněk Smetana, český 
animátor, scenárista a výtvarník, mezi jehož nejznámější 
večerníčky patří Pohádky z mechu a kapradí (Křemílek 
a Vochomůrka), Rákosníček, Štafl ík a Špagetka a Malá 
čarodějnice.

29. 7. 1885 se narodil Emil Artur Longen, dramatik, 
režisér, herec, scenárista, spisovatel a malíř
(† 24. 4. 1936).
29. 7. 1955 se narodila Eva Nováková, česká 
politička († 4. ledna 2007), aktivní podporovatelka 
aktivit ČRDM a Pionýra. Poslankyně Vlasta Parkanová 
na zprávu o jejím úmrtí reagovala s tím, že „byla 
to nejlepší žena v ČSSD, to říkám s plnou vážností“ 
a „s lidmi jejího typu by se dělala politika úplně jinak, 
než jak teď vypadá.“
1. 8. 1555 se narodil Edward Kelley, alchymista 
a spiritistické médium, spolupracovník Johna Dee 
(† 1. 11. 1597).
3. 8. 1925 se narodil Karel Fiala, herec, operní, 
operetní a muzikálový pěvec (Limonádový Joe). (obr. 5)
6. 8. 1945 v 8:16 svrhl letoun Enola Gay atomovou 
bombu Little Boy na japonské město Hirošima. 
Bezprostředně zemřelo zhruba 70 000 lidí, obdobný 
počet pak na následky ozáření.
7. 8. 1865 se narodil Luděk Marold, malíř a ilustrátor 
(† 1. 12. 1898).
8. 8. 1945 vyhlásil Sovětský svaz válku Japonsku. 
Také byla uzavřena Londýnská dohoda o stíhání 
válečných zločinců.
9. 8. 1945 byla na japonské město Nagasaki svržena 
atomová bomba Fat Man. Zemřelo kolem 70 000 lidí.
9. 8. 1965 se narodil Petr Rychlý, herec, dabér 
a moderátor.
11. 8. 1805 byla v Čechách zavedena povinná školní 
docházka pro děti od 6 do 12 let.
11. 8. 480 př. n. l. Řecko-perské války: Peršané 
vedení králem Xerxem I. porazili v bitvě u Thermopyl 
do posledního muže bojující Helény v čele se spartským 
králem Leonidem.
15. 8. 1945 Japonsko kapitulovalo v druhé světové 
válce.
19. 8. 1435 Husitské války: vojsko Táboritů bylo 
poraženo katolickými silami Oldřicha z Rožmberka 
v bitvě u Křeče. Šlo o poslední klasickou bitvu 
husitských válek.
21. 8. 1895 se narodila odbojářka Marie Magda 
Rezková († 25. 6. 1982).
21. 8. 1968 došlo k invazi armád pěti států Varšavské 
smlouvy (SSSR, Bulharska, MLR, NDR a Polska) 
do Československa. Následná okupace zastavila 
reformní proces Pražského jara.
22. 8. 1485 porazil Jindřich Tudor Richarda III. 
v bitvě u Bosworth, v Anglii skončily války růží.
23. 8. 1305 byl v Londýně po krutém mučení 
popraven vůdce skotského povstání proti Angličanům 
William Wallace. (obr. 6)
23. 8. 1915 se narodil Ludvík Cupal († 15. 1. 1943), 
voják a příslušník výsadkové operace Tin, jejímž 
úkolem byl atentát na ministra školství a propagandy 
protektorátní vlády Emanuela Moravce. Ten ale nebyl 
uskutečněn.
23. 8. 1925 se narodil významný český fi losof 
Milan Machovec († 15. 1. 2003).
25. 8. 1925 se narodil Miroslav Plzák, český lékař 
a manželský poradce († 13. 11. 2010). (obr. 7)
25. 8. 1955 se narodil Simon Richard Green, britský 
autor science fi ction a fantasy.
28. 8. 1945 se narodil Milan Kňažko, slovenský 
herec a politik.
29. 8. 1885 Gottlieb Daimler sestrojil první 
motocykl. (obr. 8)
29. 8. 1915 se narodila Ingrid Bergmanová, švédská 
herečka († 29. srpna 1982) – např. fi lm Casablanca. 
(obr. 9)
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2/2014 Otava – Rafty 2014 (str. 17)

Rozhovory
5/2015 Pětadvacet let vlastní cestou (str. 2)
8/2015 Nepropadejte panice! (str. 6–7)

Předsedův glosář
1/2014 Extrémní přísnost na sebe sama 
(str. 19)
2/2014 Je změna vždy pokrok? (str. 12)
3/2014 72 Svoboda. Svoboda! Svoboda? 
(str. 8)
4/2014 Mezičas (str. 22)
6/2015 Dvanáct zastřelených (str. 21)
7/2015 Březen! Měsíc knihy nebo internetu? 
(str. 17)
8/2015 Ptát už se umíme (str. 8)
9/2015 Zastavme se na chvíli (str. 21)
10/2015 Léto? Budiž pochváleno! (str. 17)

Seznamte se
1/2014 PS Bokouš (str. 6–7)

2/2014 PS Hrádek (str. 
6–7)
3/2014 PS Mír 
Domažlice (str. 18)
4/2014 PS 8. března 
Jindřichův Hradec 
(str. 12–13)
5/2015 PS Údolí slunce, 
Hamry nad Sázavou (str. 
12–13)
6/2015 1. PTS Táborník 
(str. 12–13)
7/2015 5. PS Děčín (str. 
10–11)
9/2015 PS Vysočina 
Svitavy (str. 12–13)
10/2015 PS Vinohrady 
(str. 12–13)

Rukodělky
1/2014 Keramika – podzimní listí (str. 11)
2/2014 Ubrousková technika – Halloween 
(str. 11)
3/2014 Krab a želva (str. 13)
4/2014 Vánoční stromeček (str. 13)
5/2015 Vyrobte si netradičního sněhuláka (str. 13)
6/2015 Skládaná kytička z papíru (str. 13)
7/2015 Lední medvěd (str. 11)
8/2015 Slunečnice (str. 15)
9/2015 Výrobky z odpadového materiálu I. 
(str. 13)
10/2015 Výrobky z odpadového materiálu 
II. (str. 13)

O dětech trochu jiných
1/2014 Hyperaktivní Hynek (str. 13)
2/2014 Šedá myš Šarlota (str. 13)
3/2014 Autista /autík/ Aleš (str. 15)
4/2014 Socka Staník (str. 15)
5/2015 Iniciativní Irma (str. 15)
6/2015 Mamánek Matouš (str. 15)
7/2015 Bázlivý Bořivoj (str. 13)
8/2015 Mlsný Martin (str. 11)
9/2015 Žalovníček Žofi e (str. 14)
10/2015 Pokakaná Pavlína (str. 14)

Geopozvánka
1/2014 Hradec Králové (str. 14)
2/2014 Modřice (str. 14)
3/2014 Odlov si kešku cestou na Sněžku (str. 16)
4/2014 Výprava Zálesáků z Klenčí 
do Domažlic (str. 16)
5/2015 Na Ledovku s GPSkou potřetí (str. 16)
6/2015 Ulovte si večerníčky (str. 16)
7/2015 Zase o trošku více… poznej 
Jevišovice (str. 14)
8/2015 Brněnská příroda (str. 10)
9/2015 Na RESET s GPSkou (str. 16)
10/2015 Praha plná pokladů (str. 16)

RESET
1/2014 Zase se sejdem (str. 16–17)
2/2014 Přijedeš i ty? (str. 20)
3/2014 RESET 2015 – Přihlas se i ty! (str. 24)
4/2014 RESET 2015 – přihlašování spuštěno 
(str. 18)
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5/2015 RESET 2015 – seznamte se, kemp 
Džbán (str. 17)
6/2015 RESET 2015 – pojďte se setkat (str. 17)
7/2015 RESET 2015 – co se chystá (str. 15)
8/2015 Co se chystá na RESETu 2015? (str. 9)
9/2015 RESET 2015 ťuká na dveře (str. 15)

Vzdělávání
1/2014 Mám svého průvodce (str. 15)
2/2014 Tohle znám a umím od svého prů-
vodce! (str. 15)
3/2014 Přijeď i ty na Kamínka! (str. 17)
4/2014 Kamínka 2015 – co se chystá (str. 17)
5/2015 Výchovné programy ve vzdělávání 
dobrovolníků (str. 14)
6/2015 Kamínka 2015 potřetí (str. 14)
7/2015 Letní táborová škola pro příznivce 
rukodělných aktivit (str. 12)
8/2015 Prodloužený víkend plný zážitků 
a aktivit (str. 2)
10/2015 Prodloužený víkend s výchovnými 
programy (str. 15)

Výročí
1/2014 25. výročí obnovení Pionýra (str. 12)
2/2014 Dárečky k 25. výročí obnovení 
Pionýra (str. 12)
3/2014 Hodně štěstí, zdraví! (str. 14)
4/2014 Pionýrská „25“ (str. 14)
5/2015 25. výročí obnovení samostatné 
činnosti (str. 8–9)
6/2015 Všechno nejlepší, Pionýre! (str. 6)
6/2015 Prohlášení Pionýra k 25. výročí 
obnovení samostatné činnosti (str. 6)
6/2015 25. výročí obnovení samostatné 
činnosti (str. 8–9)
6/2015 Jak na Pionýrskou pětadvacítku (str. 20)
7/2015 Pionýrská pětadvacítka (str. 6)
8/2015 Pionýrské pětadvacítky startují (str. 4–5)
9/2015 Pionýrské pětadvacítky právě frčí! 
(str. 6–7)
10/2015 Pionýrské pětadvacítky podruhé 
(str. 6–7)
10/2015 25 let vlastní cestou na webu (str. 18)
10/2015 Buřič? Mesiáš? Hrdina? (str. 23)

Železná koule u nohy
1/2014 O dědictví (str. 18)
2/2014 Režim založený na komunistické ide-
ologii byl zločinný, nelegitimní (str. 18)
3/2014 Dějiny tvoří lidé (str. 22)
4/2014 Dějiny tvoří lidé (str. 19)
5/2015 Nesmiřitelní nepřátelé (str. 23)
6/2015 „Zabijte je všechny, však on už si 
Bůh své ovečky najde!“ (str. 24)
7/2015 Komunismus a fašismus jedno 
jsou… (str. 20)
8/2015 Kdo všechno vlastně ne/byl komuni-
sta? (str. 16)
9/2015 Paradoxy války? (str. 24–25)
10/2015 Proč?

Ju–Pí (Junák – Pionýr)
1/2014 Historie učitelkou života (str. 19)
2/2014 Povinnost k Bohu – první princip 
skautingu (str. 19)
3/2014 Jak společnost svoji mládež neznala 
aneb listopad 1989 (str. 20–21)
4/2014 Váhavý převrat aneb prosinec 1989 
(str. 20–21)

Pionýr 1990
5/2015 Leden 1990 (str. 20–22)
6/2015 Únor opravdu už není leden (str. 22–23)
7/2015 Březen, za kamna vlezem? (str. 18–19)

8/2015 Duben… ještě za kamny budem? 
(str. 14–15)
9/2015 Květen… bod zlomu (str. 22–23)
10/2015 Červen (str. 20–21)

Obsah činnosti
1/2014 Znáte odpovědi? (str. 20)
2/2014 Hledejme společně odpovědi (str. 7)
3/2014 Dvanáct měsíčků (str. 8)
4/2014 Třináct malých konferencí (str. 22)
5/2015 Akce! (str. 6)
6/2015 Pojďme na to! (str. 21)
7/2015 Připravit, pozor… (str. 16)
7/2015 O čem je řeč na krajských konferen-
cích (str. 17)
9/2015 Jaká jsou vaše přání? (str. 8–9)
10/2015 Stříhejte metr! (str. 8–9)

Výkop z naší KOP
1/2014 Co dělal kraj Moravskoslezský (str. 21)
2/2014 Vysočina (str. 21)
3/2014 Balada o TZ Morgana (str. 25)
4/2014 O království ve Středozemi (str. 23)
5/2015 Jihočeská krajská organizace Pionýra 
(str. 25)
6/2015 Královéhradecká poéma (str. 25)
7/2015 Na Ústecku je nám blaze (str. 21)
9/2015 Plzeňský rok (str. 21)
10/2015 Výkop z ústředí (str. 19)

Jak na to
9/2015 Tečou k vám informace? (str. 10)

Zpravodajství a informace
1/2014 Stručně z Výkonného výboru ČRP 
(str. 21)
3/2014 Kdo vyhrál volby? Pionýři! (str. 6–7)
4/2014 Česká rada Pionýra podruhé podle 
nových pravidel (str. 23)
5/2015 Zprávy z orgánů Pionýra (str. 24)
6/2015 Stručně z Výkonného výboru ČRP 
(str. 25)
7/2015 Stručně z VV ČRP (str. 21)
8/2015 Podělali jsme to! / Jedeme dál (str. 
8)
8/2015 Výsledky soutěže etapových her 
2014 (str. 17)
9/2015 O čem jednala Česká rada Pionýra 
(str. 25)
10/2015 Stručně z VV ČRP (str. 15)

Informace z (o) ústředí
1/2014 Prázdniny končí (str. 21)
2/2014 Novinky na webu pionyr.cz (str. 21)
3/2014 Poděkujte dobrovolníkům písničkou 
(str. 25)
3/2014 Být pionýr se vyplatí (str. 25)
3/2014 Dopisy neprávem vězněným (str. 25)
5/2015 Pravý registr neví, co dělá levý (str. 24)
9/2015 Aktuálně z ústředí (str. 21)
10/2015 Nové tváře (str. 19)

Fundraising
2/2014 Zkuste s námi fundraising (str. 21)
3/2014 10 mýtů o fundraisingu (str. 25)
5/2015 Reklama, dar, daně? Jak na ně? (str. 24)
6/2015 Odběr novinek (str. 25)
7/2015 Benefi ční akce (str. 21)
8/2015 Veřejná sbírka (str. 17)
9/2015 Sponzorská večeře (str. 25)
10/2015 Běh na dlouhou trať (str. 19)

Právní posilovna
1/2014 Postřelený pes a zdravý selský rozum 
(str. 22)
2/2014 Věcná práva k věci cizí by nám 
neměla být cizí (str. 22)

3/2014 Kterak makak nevydělal ani za mák 
(str. 26)
4/2014 Ochranka pro osobnost (str. 26)
5/2015 Bongo a Bobík (str. 26)
6/2015 Krakonoš a případ okradených 
lyžníků (str. 26)

7/2015 Trocha teorie újmy (str. 22)
8/2015 Právník je taky skoro člověk (str. 18)
9/2015 Odpovědnost za nezodpovědnost 
(str. 26)
10/2015 Byt či nebyt (str. 24)

Fotostrana (zadní strana obálky)
1/2014 Pionýrské foto léto
2/2014 Pionýr Open 2014
3/2014 Jak si pionýři užívají podzim
4/2014 Pionýrský Sedmikvítek v plných 
obrátkách
5/2015 Pionýři fotit umí II
6/2015 Ledová Praha 2015
7/2015 Zimní „jarky“
8/2015 „Jarky“ podruhé
9/2015 Pionýrské pětadvacítky
10/2015 Pionýrské pětadvacítky podruhé

Ostatní
1/2014 (str. 2), 4/2014 (str. 7), 9/2015 
(str. 11), 10/2015 (str. 2) stručné aktuality
2/2014 Vyznamenání (str. 8–9)
3/2014 Pojďme mluvit o znaku (str. 9)
3/2014 E–moška (str. 10–11)
4/2014 Co nového v RISPu (str. 10)
4/2014 Píseň českých srdcí (str. 24–25)
5/2015 E–moška: Být zapojený se opravdu 
vyplatí (str. 4–5)
8/2015 Co je to absurdní? (str. 17)
9/2015 Pionýři od narození (str. 17)
9/2015 Co vše může skončit u soudu (str. 20)
10/2015 Příklady špatné praxe (str. 17)

Další stálé stránky
Úvodník, kalendárium, obsah čísla (str. 3)
Sami o sobě a blahopřání
Kaleidoskop (obvykle předposlední strana)

Stálá všitá příloha – metodické listy
1/2014 Bränball, švédská pálková hra
2/2014 Poklad mrtvého muže
2/2014 Vím, jak na první pomoc
3/2014 Bramborové hrátky
3/2014 Panáček z drátků
4/2014 Lanové překážky
5/2015 Bramboriáda
6/2015 Papírové masky na karneval
6/2015 Vakovlk – fantazie a stereotypy
7/2015 Kraslice technikou koláže
7/2015 Stolní famfrpál
8/2015 Jarní zahrada
8/2015 Předávání předmětu
9/2015 Putování za duhou – etapová hra
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PLNOLETÝ KONCERT D TI D TEM | REPORTÁŽ (4)

SAMI O SOB  2014 – VÝSLEDKY | AKTUALITA (10)

SKLÁDANÁ KYTI KA Z PAPÍRU | NÁVOD (13)
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NEPROPADEJTE PANICE! | ROZHOVOR (6)

BRN NSKÁ P ÍRODA | GEOPOZVÁNKA (10)

SLUNE NICE | RUKOD LKY (15)
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PIONÝRSKÉ PĚTADVACÍTKY PODRUHÉ
Je za námi měsíc nabitý akcemi po celé republice. Ve dnech mezi 17. dubnem 
a  17. květnem jste mohli zavítat na  takzvané Pionýrské pětadvacítky. 
Za tímto názvem byla stovka různorodých akcí, které měly společný pohyb 
a aktivitu a  také číslo 25 – byly totiž součástí oslav 25. výročí obnovení 
samostatné činnosti Pionýra. 

Kdo si našel a  vybral některou z  akcí, mohl vyzkoušet například noční 
pochod s 25 otázkami na trase, 25 deskovek, turistický pochod na 25 km… 
Na stranách 6 a 7 najdete zprávy z několika takových akcí, zde jsou tradičně 
jen fotografi e zachycující jejich atmosféru.


