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MEDAILE MŠMT PRO PIONÝRY
V  úterý 29. 3. byly u  příležitosti Dne učitelů v  prostorách Senátu PČR předávány medaile 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ocenění byli především z oblasti školství, ale pět 
medailí bylo uděleno i pionýrským dobrovolníkům!
Hlavní sál Valdštejnského paláce se v úterý odpoledne zaplnil několika desítkami lidí. Mezi nimi 
byli i budoucí držitelé 54 ministerských medailí nebo ti, kdo přišli ocenění převzít v zastoupení, 
několik jich totiž bylo uděleno in memoriam (např. učiteli a spisovateli Eduardu Štorchovi). 
Celé setkání zahájil uvítáním senátor Zdeněk Berka, po něm se chopila úvodního slova mini-
stryně školství, mládeže a  tělovýchovy Kateřina Valachová, která svůj projev zakončila slovy: 
„Děkuji vám i jako matka, protože mám dvě malé děti. A jsem moc ráda, že je budete učit právě 
vy, protože jestli někomu věřím, tak jste to vy. Ne koaliční smlouvy, nebo vlády, které se mění, 
ale vy…“

A pak už paní ministryně mohla začít předávat samotné medaile, nejprve bronzové (2. stupeň) 
a po krátké hudební vložce i stříbrné (1. stupeň). Ke každému jménu zaznělo pár vět shrnujících 
působení ve vzdělávání, a následující potlesk byl vždy zasloužený. Mnozí z oceněných totiž pra-
cují ve vzdělávání desítky let, přinášejí nové metody, neustále rozvíjejí „své“ školy. Nejsilnější 
aplaus nepochybně sklidil PhDr. Vojmír Srdečný, jeden z posledních pamětníků studentských 
událostí v roce 1939, který byl spolu s mnoha dalšími studenty zatčen a internován v koncent-
račním táboře, dnes se ale ještě stále věnuje pedagogické činnosti…
S velkou hrdostí můžeme říct, že ani v takovéto společnosti nezapadla jména pěti oceněných 
pionýrů: Vladimíry Brandové, Renaty Chrástkové, Tomáše Suchého, Radka Zázvůrka (kteří získali 
bronzovou medaili) a Jaroslavy Rothanzlové (která si odnesla „stříbro“). 

A JAK NA OCENĚNÍ REAGOVALI?

Vlaďka Brandová (navržena hlavně za podíl na tvorbě výchovných programů): „Ještě se mi kle-
pou kolena, vůbec jsem to nečekala. Když jsem tu medaili viděla, jak je veliká, tak jsem si řekla, 
že to je strašně príma, protože kdybych to nakrájela jako koláč, tak každýmu bude kus patřit. 
Můžeš to podělit těm lidem, co se nezlobí, že není uvařeno, nebo že nehlídám vnoučata, nebo 
kamarádce Renatě, která je tam se mnou. A takových by bylo… Určitě jí kus patří těm osmi nebo 
deseti dětem, se kterými jsme v roce 90 znovu začínali. Tenkrát když jsme postavili barák a dole 
si udělali pidi klubovničku, tak jsme si říkali, že na těch 10 dětí nám to bude stačit, a za chvilku 
nestačilo.“

Renata Chrástková (navržena za působení ve vzdělávání a tvorbě vých. programů): „Ke mně 
nedoputovala pozvánka, takže když mi volala paní Němečková z ministerstva, tak jsem se lekla, 
které dotace jsme zase pokazili. Ale vysvětlila mi situaci a bylo to pro mě úžasné překvapení, 
předpokládám, že v tom mají prsty náš Martin s Pepou, ale nevím. A je to úžasný pocit, jednak 
být tady a dostávat od paní ministryně ocenění, ale mám trochu pocit, jestli si to vůbec zaslou-
žím, když jsem slyšela, kdo co udělal a kolik let je ve školství… Je to úžasný zážitek, děkuju!“

Jaroslava Rothanzlová (navržena za desítky let pedagogické práce na PS): „Mě to hrozně zasko-
čilo, byla jsem překvapená, protože jsem nechala týden na poště doporučený dopis s tím, že mi 
jde přihláška na letní tábor, takže jsem si to vyzvedla až v pátek. Byl to pro mě takovej šok, ale 
v dobrym slova smyslu. Ale myslim, že je tady ještě daleko víc těch lepších než já.“

Tomáš Suchý (navržen za vedení jedné z největších PS, rozvoj technických a sportovních aktivit): 
Udělení medaile mě velice potěšilo. Kdo by nebyl rád, když se ocení jeho dlouhodobá práce. 
Myslím si však že tato medaile nepatří jenom mě. Patří mé rodině, která mi podporuje, pomáhá 
a má se mnou trpělivost. Patří mým všem kolegyním a kolegům na pionýrských skupinách, bez 
nichž by tato činnost nikdy nebyla tak dobrá jaká je. Proto všem  můj velký dík.  

Radek Zázvůrek (navržen hlavně za roky pořádání Dětské Porty a Melodie): „Je to obrovskej zá-
žitek, nicméně připadám si ve společnosti těch lidí, který toho tolik dokázali, skoro nepatřičně. 
Je to pro mě veliká pocta.“
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 KALENDÁRIUM | nabídkový plán akcí a soutěží

 23. 4.  Český pohár v ringu Dolní Slivno 1. PTS Táborník

 6. – 8. 5.  Airsoft víkend Mladá Boleslav 1. PTS Táborník

 11. 5. Český den proti rakovině  celá ČR Liga proti rakovině

 10. – 12. 6. Branná hra Cesta odhodlání Mladá Boleslav 1. PTS Táborník

  12. 11.  IX. výroční zasedání Pionýra Pardubice Pionýr  

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PVC
 Hlavní vedoucí tábora  
 20. – 22. 5., 4. 6. TZ Bělá PVC KO Vysočina

Kvalifi kace oddílového vedoucího 
 6. – 8. 5., 13. – 15. 5. TZ Lomníček u Stodu Plzeňské PVC
 15. – 17. 5., 29. – 31. 5. TZ Vlčkovice Královéhradecké PVC
 7. – 9. 10.   Mladá Boleslav  Středočeské PVC
 14. – 16. 10, 4. – 6. 11.  Ústí nad Labem, Důlce  Ústecké PVC

Kvalifi kace instruktora
 15. – 17. 5., 29. – 31. 5. TZ Vlčkovice Královéhradecké PVC 
 8. – 11. 9.   Újezd u Plánice  Plzeňské PVC

Zážitkový víkend – výchovné programy
 6. – 8. 5.   Zásada u Kadaně Ústecké PVC

Víkend pro 14+
 14. – 16. 10.   Skavsko u Morkovic  Olomoucko-zlínské PVC

Kvalifi kace pro výkon volených a jmenovaných funkcí
 4. – 6. 11.   Ústí nad Labem, Důlce  Ústecké PVC

Seminář první pomoci, Seminář Hrajeme si rádi
 4. – 6. 11.   Zelená Lhota Plzeňské PVC

NABÍDKA OTEVŘENÝCH AKCÍ PS (z www.pionyr.cz)

 19. 4. Tričkování Praha 188. PS T. O. Bobříci

 21. – 24. 4. Výstava keramiky Božejov PS Koloušci

 22. 4. Noční pochod  Brdy 177. PS Kalich
 Za brdskou čarodějnicí  

 29. 4. Čarodějnice Čáslav PS Čáslav

 10. – 11. 5. Herna deskových her Praha 188. PS T. O. Bobříci

 12. 5. Turnaj o kuličkového krále Habartov PS des. St. Roubala

 13. – 15. 5. Pátrání po modrém drakovi TZ Přebudov PS Nepomuk

 21. 5. Paintballová liga Čáslav PS Čáslav

 14. – 15. 6. Herna deskových her Praha 188. PS T. O. Bobříci

 18. 6. Stezka Pionýra Doubrava 17. PS Karviná

!!

TAK NÁM ZABILI FERDINANDA!
Ba ne, „lehla“ jen grafi čka, navíc naštěstí dočasně. Toto vydání Mozaiky tak dostáváte později, než jste 
zvyklí, což je nám v redakci líto, ale zdraví člověk jen tak neporučí… I tak se omlouváme a doufáme, že 
čekání na pravidelnou dávku pionýrských informací nebylo příliš bolestné. 
To ale není jediná neobvyklost této Mozaiky. Konference o činnosti Pionýra totiž uložila jeden úkol, který 
je v samém středu tohoto vydání naplněn. Najdete tu totiž první tematický speciál, tentokrát zaměřený 
na otevřené akce. Místo obvyklého metodického listu je tu pak „příklad dobré praxe“ z jedné takové akce 
a také náměty na konkrétní drobné aktivity, které se právě na akcích pro veřejnost hodí.
Kromě toho ale najdete i v  tomto vydání „staré známé“ rubriky, jako tipy na výlety, rukodělky, Sami 
o sobě, O dětech trochu jiných, po přestávce se opět vracíme do doby před 25 lety a tak dále. Snad si každý 
najdete to svoje. A kdyby ne – mozaika@pionyr.cz… Ale to už všichni víte. 

Jakub
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vyznamenání

OCENĚNÍ A VYZNAMENÁNÍ V PIONÝRU

Lipový kvítek
za práci a významnou pomoc

bronzový – uděluje PS

stříbrný – uděluje KRP

zlatý – uděluje ČRP

Lipový list
za zásluhy

bronzová stužka – uděluje KRP

stříbrná stužka a medaile 
– uděluje ČRP Grafi cký list

písemný doklad každého 
ocenění, je v různých 

barevných provedeních

Léta věrnosti
za aktivní nepřerušené členství

bronzová – za 20 let – uděluje PS

stříbrná – za 30 let – uděluje KRP

zlatá – za 40 let – uděluje ČRP

diamantová – za 50 let – uděluje 
ČRP

Stužka hrdosti
za aktivitu v oddíle či klubu

bronzová – uděluje PS

stříbrná – uděluje PS

zlatá – uděluje KRP

diamantová – uděluje ČRP

Prima kamarád
jednotlivcům za dlouhodobou

aktivitu v oddíle či skupině
uděluje PS

pro děti do 15 let

pro děti do 18 let

Pro děti (do 18 let)

Pro mladé (do 26 let)

Starším 26 let

Pro kolektivy

Za vyjímečný čin

Mecenáš
Pionýra

Pro nečleny

Za pionýrský čin
za příkladný čin 
– uděluje ČRP

Z jí č ý či

Prima parta
kolektivům za dlouhodobou

aktivitu – uděluje PS

OPRAVDU V PIONÝRU NEDĚKUJEME?
Jednomu kolegovi přišlo psaní, na jehož konci 
stálo, parafrázujeme: „…ostatně v  Pionýru 
se zapomnělo děkovat!“ Vést spor o  této 
větě, soudíme, nemá smysl, ale byla jedním 
z  impulsů připravit tohle povídání. Dalšími 
významnými byly zkušenosti z  uplynulých 
roků odměňování, výsledky dotazníkového 
šetření a  také závěry jednání Konference 
o činnosti Pionýra.

Nutno – v  rozporu s  úvodním tvrzením 
– ovšem konstatovat: V  Pionýru se 
oceňuje, děkuje, existují k  tomu formální 
i neformální nástroje. Ne vždy se jich však 
užívá promyšleně a  systém, vytvořený před 
patnácti roky, potřebuje osvěžit a doplnit.

ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ
nepočítáme-li obyčejnou slušnost, kdy se 
na závěr akce většinou loučíme a děkujeme 
, obsahuje základní škálu prostředků k oce-
nění dokument „Směrnice o odměnách a vy-
znamenání v Pionýru“.

Pro děti do  18 let je určeno vyznamenání 
„Prima kamarád“ a „Stužka hrdosti“.
Pro dospělé mladší 26 let je určeno ocenění 
„Lipový kvítek“.
Pro dospělé starší 26 let jsou určena tato oce-
nění „Lipový list“ a „Křišťálová vlaštovka“.
Za stanovenou dobu nepřerušeného členství 
se automaticky přiznává vyznamenání „Léta 
věrnosti“.
Pro kolektivy je vyznamenání „Prima parta“.
Pro nečleny je vyznamenání „Mecenáš 
Pionýra“.
Za výjimečný čin (bez rozdílu věku) může být 
uděleno ocenění „Za pionýrský čin“.
Zvláštní kategorií odměny jsou: ocenění for-
mou věcného daru, příležitostná vyzname-
nání a „Čestné členství“.

Naprostou většinu pionýrských vyznamenání 
může navrhnout kterákoliv organizační jed-
notka či kterýkoli člen Pionýra starší osm-
nácti let.

Návrh se předkládá písemně na  přísluš-
ném formuláři, ten je dostupný například 
v  Servisu Pionýra (Ke  stažení / Formuláře / 
Vyznamenání).

Doba užívání stávající soustavy ocenění při-
nesla několik významných zkušeností:
- S  ohledem na  výlučné postavení a  vý-
znam práce vedoucího oddílu chybí samo-
statné ocenění pro vedoucího pionýrského 
oddílu.
- Přestože vyznamenání „Lipový list“ je 
dvoustupňové, nemůže postihnout dlouho-
letou práci při vytváření zázemí pro výchov-
nou činnost.
- Vyznamenání pro děti by měla být pest-
řejší, a to i z hlediska formy.
- Je nutné uvažovat i prakticky – vyzname-
nání je třeba mít jak / na čem nosit.

MOZAIKA PIONÝRA    2016 / 08



5

vyznamenání 

MOZAIKA PIONÝRA    2016 / 08

ZVLÁŠTNÍ KATEGORII TVOŘÍ: 
• ocenění formou věcného daru

• příležitostná ocenění (jejich název i obsah se přizpůsobuje 
příležitosti)

• čestné členství

Medaile MŠMT

MOŽNOSTÍ JE SPOUSTA
Existují rovněž ocenění mimo Pionýr – i ty se ovšem vyplatí užívat… Na straně 2 jste se mohli například dočíst o udělení medailí 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pěti pionýrským dobrovolníkům. To je jistý pomyslný vrchol, ale jsou i další možnosti.

Jako příklady lze uvést cenu Přístav, která je určena zástupcům veřejné správy a samosprávy a také podnikatelům působícím 
na místní a krajské úrovni za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží, dále cenu Křesadlo, udělovanou dobrovolníkům 
organizací Hestia. Méně ofi ciální, ale o  to osobnější variantou může být Březový lístek. Existuje i  řada dalších, například 
regionálních ocenění (dobrovolníky pracující s dětmi vyznamenává například Zlínský, Královéhradecký a Plzeňský kraj). Zkrátka: 
Kdo hledá, najde.

ZAHRAJME 
DOBROVOLNÍKŮM…
Vyznamenání ale nejsou jedinou za-
jímavou formou poděkování za práci. 
Slyšeli jste už o iniciativě „Zahrajme 
dobrovolníkům“? Je to jednodu-
ché, stačí obvykle v  období kolem 
mezinárodního dne dobrovolníků 
(5. 12.) nechat vybranému dobrovol-
níkovi v jeho oblíbeném rádiu zahrát 
písničku na  přání s  poděkováním. 
Možná byste se divili, jak to dokáže 
chytnout za srdce…

Nejvyšší vyznamenáníší vyznamenání

Křišťálová 
vlaštovka
za práci pro 

Pionýr
uděluje ČRP
jednou ročně

UŽÍVÁTE RADŠI 
VLASTNÍ SKUPINOVÁ 

ČI ODDÍLOVÁ 
OCENĚNÍ?

MÁTE NÁPADY 
A CHCETE SE O NĚ 

PODĚLIT?

CO SI O TOM MYSLÍTE? 
PIŠTE NA 

MOZAIKA@PIONYR.CZ

KDY JSTE 
NAPOSLED 

SAMI NĚKOHO 
NA NĚKTERÉ 

VYZNAMENÁNÍ 
NAVRHLI?

ZNÁTE PIONÝRSKÝ 
SYSTÉM VYZNAMENÁNÍ?
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MÁME SMĚR, POJĎME DÁL
Konference o činnosti Pionýra nám dala úžasný prostor možností, jak měnit 
a změnit činnost ve spolku.
Konference o činnosti Pionýra skončila v lis-
topadu 2015. Odjížděli jsme z ní nadšení, 
protože jsme přijali nové znění Programu 
Pionýra, záměr Směrnice o  hlavní činnosti 
a stanovili VIZI 2040. Byli jsme nabiti ener-
gií, očekáváním ze spolupráce s dalšími lidmi, 
byli jsme prostě motivovaní k práci.

Ráda bych řekla, že motivace nezmizela 
a  nadšení neodešlo. O  práci jednotlivých 
pracovních týmů můžeme číst na  webu 
Pionýra, můžeme se dál zapojovat do práce 
podle svých možností a  schopností. Díky 
tomuto článku bych chtěla pootevřít dveře 
do oblasti „Lidé“ a zrekapitulovat, co se nám 
do  této doby podařilo udělat, co jsme roz-
plánovali, rozjednali… prostě jak lidé tohoto 
pracovního týmu naplňují konkrétní výstupy 
konference. 

V  prvním období jsme uchopili tyto dva 
úkoly VIZE 2040:
1. Pionýr bude využívat průvodcování jako 
formu vzdělávání a  bude poskytovat me-
todickou podporu stávajícím a  budoucím 
funkcionářům.
2. Bude mít kvalitní vzdělávání s velkým dů-
razem na kategorii 15+.

NA ČEM PRÁVĚ PRACUJEME
Oba uvedené cíle jsme zapracovali 
do Akčního plánu vzdělávání na  rok 2016. 
Sbor garantů PVC byl s tímto plánem sezná-
men na svém jednání v lednu 2016. Pracovní 
tým složený z aktivních garantů vzdělávacích 
center se v současné době podílí na zpraco-
vání metodiky pro průvodcování v Pionýru. 
Jde o podrobný materiál, který bude stano-
vovat jasná pravidla pro tuto formu vzdělá-
vání a nabídne metodickou podporu stáva-
jícím i budoucím funkcionářům. Naplňování 
této vypracované metodiky bude garanto-
vat jednotnost a  systémovost průvodcování 
ve všech KOP. V praxi to bude znamenat, že 
v každém kraji bude průvodcování probíhat 
stejně, jednotně. Vypracovanou metodiku 
plánujeme předložit zástupcům KOP na při-
pravovaném semináři. Předpokládáme, že 
účastníci tohoto semináře budou jakýmisi 
garanty průvodcování v jednotlivých krajích. 

Seminář je plánován výhledově na říjen 2016 
a  bude jednodenní. Po  něm nastane roční 
ověřování metodiky v  praxi. Připomínky, 
postřehy a  hlavně zkušenosti se budou za-
pracovávat tak, aby vznikl skutečně reálný 
a smysluplný dokument, který nebude teore-
tický, ale pomůže při realizování nové formy 
vzdělávání. Snahou je vytvořit „návod“, jak 
průvodcování uskutečnit, jak vést lidi, co pro 
to udělat, koho oslovit… Především bychom 
měli materiálem ukázat na  pozitiva této 
formy vzdělávání, aby slovo průvodcování 
nebylo prázdným pojmem nebo strašákem. 
Metodika by se měla zabývat jak průvodco-
váním instruktorů, tak začínajících a budou-
cích funkcionářů.

CHCETE SE PŘIDAT?
Pokud by některé dobrovolníky tato oblast 
zajímala, mají zkušenosti a  chtěli by při-
ložit ruku k dílu, pak jsou vítáni. Nejde to-
lik o  čas, jako o chuť a motivaci. Řadu věcí 

konzultujeme a  posunujeme díky elektro-
nické poště. Je však pravdou, že osobním 
setkáním se nevyhneme, protože některé 
okruhy otázek nejde řešit elektronicky, nýbrž 
tváří tvář. I přesto potřebujeme další spolu-
pracovníky, kteří zcela jistě vnesou do  pří-
pravy nové postřehy a myšlenky.

O druhém úkolu, který jsme zvolili pro tento 
rok – Kvalitní vzdělávání s důrazem na kate-
gorii 15+ – budu psát v příštím čísle Mozaiky.
Na  závěr bych chtěla moc poděkovat 
mým nejbližším spolupracovníkům – Dáše 
Čechové, Rámovi, Pepovi Kholovi a Dušanu 
Pěchotovi. Vážím si jejich práce, a  i  když 
ve všem nejsme zajedno, každopádně doká-
žeme o jiném názoru přemýšlet, hledat kom-
promisy a naslouchat si.

Lída Kočí
Garant ÚPVC

ilustrační foto: vzdělávací akce Pionýra
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PIONÝR VYCHOVÁVÁ???
Slovo výchova vzbuzuje různé reakce. Někteří tvrdí, že spolky jako Pionýr mají dětem jen vyplnit volný čas, aby se „nepofl akovaly na ulicích“… 
Ale výchova? To je přece věc rodičů, možná tak ještě školy. Do toho my nemáme co strkat nos!

Jenže nevychovávat není tak úplně možné… 
Výchova totiž probíhá neustále, mnoha vzory 
a  situacemi. Občas by asi bylo hezké dát si 
přestávku, oddechový čas na  rozmyšlenou, 
ale bohužel. Výchovný proces je nepřetržitý, 
jen může být v dané situaci více nebo méně 
promyšlený.

Pionýr má ambice vychovávat dlouhodobě 
a  plánovitě, to je vidět už při letmém na-
hlédnutí do  našeho Programu. A  i  když to 
možná každý nedomýšlí, tak stačí, abychom 
si s  dětmi hráli, a  už vychováváme. Hra je 
totiž jedním ze základních výchovných pro-
středků Pionýra. Musíme si navíc připustit, že 
vychováváme i v mnoha situacích, ve kterých 
se jako vedoucí musíme nějak zachovat, roz-
hodnout, vypořádat se s nimi.
Dnešní děti mají stejně jako dřív přirozenou 
potřebu zážitků, dobrodružství, kvalitních 
mezilidských vztahů, přestože na ně působí 
nové příležitosti, trendy a  tlaky. Pojďme se 
na tyto vlivy podívat blíže…

TLAK KONZUMU
Volný čas dětí se stal výborným obchod-
ním artiklem. Většina rodičů chce svým po-
tomkům řádně zpříjemnit jejich dětství a  je 
za to ochotna zaplatit i poměrně dost peněz. 
Taky málokterý z rodičů umí „odolat“ tomu, 
po  čem jejich dítě touží. Bohužel si z  hle-
diska marketingu musíme uvědomit, že pro 
velkou část (rodičovské) veřejnosti v nabídce 
ten náš „produkt“ není jasný. Pokud rodiče 
něco v souvislosti s Pionýrem identifi kují, pak 
jsou to tábory a aktivity pro volný čas. I když 
ve  volném čase nejsou schopni odlišit naše 
oddíly od  nabídky kroužků a  často upřed-
nostňují úzce zájmově zaměřené aktivity.
Ohledně táborů jde o  vítanou pomoc rodi-
čům ve vyplňování prázdnin, často ale mají 
od  nás stejná očekávání jako od  cestovní 
kanceláře (a navíc ještě levné). Jde tedy často 
o  zakoupení produktu omezeného časem 
a prostorem. Nezřídka proto bývají překva-
peni (i když někdy mile), že se předpokládá 
spolupodíl dítěte na  zajištění chodu tábora 
a  že třeba i  po  skončení tábora navazují 

další aktivity. Udržení pravidelného kontaktu 
s naší činností se některým dokonce zdá jako 
něco nepatřičného.
Neschopnost odlišit oddíl a  kroužek vede 
k dalšímu jevu. Je-li v dané obci nabídka vol-
nočasových aktivit hodně bohatá, může to 
vést k  fl uktuaci dětí mezi aktivitami. Vždyť 
přece je z  čeho vybírat. Výsledkem je pak 
dítě, které v každém kroužku či oddílu vydrží 
asi půl roku. Zřejmě pak zůstává na rodiči, aby 
odlišil, zda jde o přirozené objevování různých 
činností (pro děti určité věkové kategorie ty-
pické) anebo to dítě na rodiče jen zkouší…

TLAK NA VÝKON
Mnoho rodičů hodnotí volnočasové aktivity 
podle toho, co se při nich děti naučí. Je to 
na jednu stranu logické kritérium, na druhou 
stranu opět silně podléhající marketingu. 
Během pětadvaceti let existence obnove-
ného Pionýra jsme mohli sledovat mnoho 
„trendy“ aktivit, které byly zaručeně tou 

nejlepší nabídkou pro volný čas. Zkušenější si 
určitě vzpomenou na módní vlny jazykových 
táborů, kroužky keramiky, počítačů, fl orbalu, 
v  současné době možná tancování v  bu-
doucnu nás třeba čeká technika či sport… 
Nechceme v žádném případě znevažovat vý-
znam těchto aktivit, nicméně je nutné odli-
šovat modernost od módnosti. 
Důležité je také rozlišovat, s  jakým cílem 
jsou aktivity vedeny. Zda si děti chodí zahrát 
např. fotbal, nebo se hlavně učí jak vyhrávat. 
Přílišné soustředění na výkon a výsledek totiž 
vede u dětí spíše ke stresu a případně zkla-
mání než k  radosti ze hry a dokonce může 
pokazit i prožitek úspěchu.
V  Pionýru bychom rádi nabízeli ucelenější 
osobností rozvoj dětí, byť i s využitím zájmů 
o  zmíněné oblasti. Rozvíjet osobnost dítěte 
v jeho silných stránkách, ale také pomoci mu 
vypořádat se s jeho slabinami. Aby své před-
nosti dokázalo využít ve  prospěch týmu či 
většího celku, tedy i dohodnout se a  spolu-
pracovat, zdravě se prosazovat ale i efektivně 
řešit kritické situace. Tím jednoznačně zařazu-
jeme Pionýra do oblasti neformálního vzdě-
lávání ve  volném čase dětí. Tedy čase, „kdy 
člověk koná činnosti podle své vůle takovou 
intenzitou, aby si odpočinul – tedy bez zá-
měru produktivity…“, jak říká Koncepce pod-
pory mládeže 2014-2020 ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz).
Nebudeme proto vytvářet tlak na  to, aby 
před akcí, soutěží, přehlídkou dítě 4 – 5 dnů 
v  týdnu pilovalo svůj výstup… Nebudeme 
konkurovat ani vzdělávacímu procesu ve ško-
lách, naopak si budeme počínat tak, aby děti 
i  po  našich aktivitách přicházely do  školy 
s  dostatkem energie a  odpočaté, nicméně 
obohacené o zážitky, poznatky a zkušenosti 
z cest, dobrodružství z táborů a výprav, které 
je možné zužitkovat i v každodenním životě.

Mohli bychom přinášet mnoho dalších úhlů 
pohledu na podstatu naší činnosti. Důležité 
je hledání cest, jak proměňovat vzletná slova 
v praktické činnosti oddílů a klubů. Jak vy-
chovávat opravdu účinně. O  tom ale více 
v příštím čísle…

redakce

Téma výchovy volně navazuje 
na  předchozí díly seriálu No toto!, 
ve kterých jsme se dotkli například 
otázky, zda je vhodné s dětmi v od-
dílech mluvit o aktuální migrační si-
tuaci. V obecnější rovině jsme se tak 
dostali k  tomu, co všechno je naše 
pole působnosti a co je „na rodičích“. 
Ještě jinak – jak moc opravdu děti 
vychováváme a máme vychovávat.

… „Dobře vím, jak je těžké ukázat, 
co děláme. Například rodiče často 
vidí jen to, jestli je tábor dobrý 
nebo špatný… Díky programu uká-
žeme, že nic neděláme náhodně, že 
si s dětmi jen nehrajeme, ale učíme 
je a vychováváme s předem daným 
cílem“, řekla předsedkyně slovenské 

Pionýr je ve  svých principech jiný. 
Děti nevnímá jako objekty, na které 
je třeba působit, ale jako aktivní 
spolutvůrce činnosti. Mají o ní roz-
hodovat, ale také se účastnit pro-
cesu plánování, přípravy, realizace 
i  hodnocení. To je prostředkem 
k rozvoji spolupráce, sounáležitosti, 
participace… Samozřejmě, že takto 
zajišťovaná činnost klade zcela jiné 
nároky i  na  oddílového vedoucího, 
který je spíše hybatelem činnosti 
než jejím poskytovatelem.

dětské organi-
zace Fénix Eva 
Pintérová bě-
hem zasedání 
Ko n f e r e n c e 
o  činnosti Pi-
onýra.
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BEROUN

Sněhu bylo tak tak
Letošní jarní prázdniny děti z  PS Beroun-
Závodí trávily v  chatě Honzík v  Horním 
Maršově. Při odjezdu 20. 2. nebyla po sněhu 
ani památka. V Horním Maršově to nebylo 
o mnoho lepší. Sjezdovka byla mírně pocuk-
rovaná, ale na lyžování to nebylo.
Večer jako vždy probíhaly zábavné hry a sou-
těže. Druhý den ráno byla sjezdovka bílá a my 
odcházíme na rozježdění. Odpoledne jdeme 
na hry na  sněhu do blízkého lesa. A  tak se 
po  celý týden střídaly hry, ale zdatní lyžaři 
absolvovali třikrát sjezdy na  Černé hoře, ti 
menší jen v blízkosti chaty.
Prozkoumali jsme i  blízké okolí a  navštívili 
hrádek Aichelburg. Procházka do  Horního 
Maršova byla super. Ovšem stoupání do chaty 
nám dalo zabrat. Večer nám strážce KRNAP 
při besedě vyprávěl, co všechno v Krkonoších 
lze najít a potkat, jak se zde máme chovat 
a čeho bychom se měli vyvarovat. Při večer-
ních programech nechyběly ani fi nálové sou-
těže jako Twister, Obouvání židličky, Souboj 
slepých rytířů. Tentokrát proběhla i  volba 
MISS Krkonoše 2016. Ve starší kategorii zví-
tězila Majda Koubíková a v mladší kategorii 
Elinka Suchitrová. V postupových soutěžích 
uspěli i naši prvňáčci. Na závěr bylo vyhod-
nocení a  diskotéka. Přestože sněhu mnoho 
nebylo, my jsme si na horách opravdu užili. 

Miroslav Hrbáček, PS Beroun–Závodí

HRÁDEK

Vynášení basy
Jarní odpoledne v  tělocvičně patřilo maška-
rám. Pionýrští vedoucí a  oddíl Tykadla při-
pravili dvouhodinovku plnou her, soutěží, 
pohybu a  zábavy. Stovka dětí a  dospěláků 
si to užila plnými doušky. Byly vyhodnoceny 
masky, rozdány odměny a došlo i na vynesení 
basy, jako symbolu zimy. Opět jsme si z plna 
hrdla zakřičeli: „Zimo, zimo, jdi už spát, už si 
s tebou nechceme hrát!“ Byl to krásný úvod 
do jarních prázdnin.

Dvouhodinovka s autíčky a módou
Děti i  jejich doprovod měly v  úterý 8. 3. 
na  programu besedu s  Milošem a  Honzou 
Vildovými, kteří se věnují závodům dálkově 
řízených aut. Ti předvedli své „miláčky“ 
v klidu i v  jízdě po celé tělocvičně. Poté se 
děti rozdělily do dvou skupin. Děvčata měla 
spíše poetický program s  módní přehlíd-
kou vlastní i  přinesených panenek. Došlo 
i na  slovní a hudební projev. Kluci a něko-
lik děvčat závodili s profesionálními autíčky 
v  přichystaném slalomu. Sportovní dojem 
umocnila startovní čísla na prsou závodníků. 
V závěru jsme všem předali sladkou odměnu 
a  účastenské listy. Pionýrští vedoucí si za-
slouží za pěkné odpoledne jedničku.

Vlasta Vasková, PS Hrádek

KARVINÁ

Doubraváček na horách
Poslední den února jsme přijeli do  Zlatých 
Hor, ubytovali se v Ubytovně Sanatoria Edel 
a vyrazili na první procházku po okolí. Začalo 
nám sněžit a sněžilo až do odjezdu. Nám to 
ale nevadilo, oblékli jsme si pláštěnky a vy-
ráželi jsme na  výlety. Na  zříceninu hradu 
Edelštejn, do Městského muzea, oslavili jsme 
sedmé narozeniny Kubíka v  cukrárně, za-
šli jsme do bazénu a  vířivky Hotelu Praděd 
a nakonec jsme si dali pořádnou noční kou-
lovačku. Domů se nám nechtělo, protože 
na nás byli všichni moc hodní a ochotni nám 
poradit a pomoci. Proto se tam jistě brzy vrá-
tíme a budeme objevovat další krásná místa 
Zlatých Hor.

Katka Jachymčáková, 17. PS Karviná

KLATOVY

Den plný pochoutek
To jsem si to tedy „zavařila“, když jsem se 
rozhodla zavařit si s Tuláky i netuláky. Ba ne, 
bylo to moc hezké. A kdybyste měli možnost 
čuchat tu vůni a  chutnat ty dobrotky, byli 
byste překvapení. Jen pár postřehů – výborná 
kuřecí polévka s domácími nudlemi v podání 
tria hochů a Ondrovo pečlivé obírání kostry 
a  výkřik o hrudním košíčku, který následně 
„zlobil“ Sašu… Byzoně neskutečně šikovně 
krájející nudle… Saša, která se naprosto do-
spěle chopila taktovky (tedy vařečky) a spá-
chala se svým týmem vynikající boloňskou 
omáčku. Žádná náhražka ve  formě kečupu. 
Zpronevěřila jsem se jen tím, že do omáčky 
nebylo červené víno a parmezán nahrazen… 
No a co teprve Aduš a její skvělé pomocnice, 
trpělivě smažící hory těstovinových placek. 
O sladkou tečku se postarala naprosto samo-
statně Terka D. za vydatné pomoci Angie.
Schválně, kdopak z vás umí a dělal už nudle? 
Dnes u Tuláků skoro všichni… A tak v mnoha 
domácnostech budou v  nedělní polévce. 
Takže díky dětem jsem měla pěkný dovolen-
kový den a NEMUSELA jsem doma uklízet 
skříně. Tak zase příště.

Vlaďka „Aviča“ Brandová, Tuláci Klatovy

KOPŘIVNICE

Úspěšní dodgeballisté
Datum 26. 2. je pro český dodgeball výročím. 
Loni jsme se v  tento den přesvědčili, že se 
můžeme postavit výborným mezinárodním 
týmům. Po roce jsme opět stanuli na hřišti ví-
deňského areálu Auf der Schmelz, na dalším 
ročníku turnaje Dodge&Style.
Jelikož máme dvouleté zkušenosti z  mist-
rovství Evropy, byli jsme přiděleni do silnější 
skupiny. Do  turnaje jsme vstoupili poněkud 
nešťastně dvěma prohrami proti místním fa-
voritům, avšak v dalších hrách jsme se už roze-
hráli a nastoupili na výherní vlnu. Ze skupiny 
jsme postoupili ze třetího místa a poté nás 
čekaly zápasy se dvěma týmy místní dodgeb-
allové školy ViennaStateSpartans, ze kterých 
pochází většina rakouských reprezentantů.
Po  vyrovnaném boji jsme v  obou zápasech 
zvítězili. Dostali jsme se tedy do fi nále proti 
reprezentantům dodgeballové evropské 
špičky, tedy Anglie, Skotska i Wallesu. Sice 
jsme prohráli, ale s úsměvem vítáme skvělý 
výsledek: 2. místo v špičkovém turnaji.

i d

“, kd
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• 23. 4. slaví své 60. naroze-
niny Libuše Bendová z PS 
Švermováček (Středočeská KOP).

Blahopřejeme!

Nesmírně si ceníme dalších získaných zkuše-
ností a nových navázaných přátelství v dod-
geballové rodině.

Petr Žingor, PS Kopřivnice

ŠŤÁHLAVY

A přece se lyžovalo
Když jsme se loni vraceli ze zimního tábora, 
byla polovina března a my jsme se těšili, že 
letos máme jarní prázdniny počátkem února, 
a  tak o sníh nemusíme mít strach. Počasí si 
s námi ale zahrálo, a strachovali jsme se snad 
ještě víc než vloni. I přesto se našlo pětadva-
cet odvážlivců, kteří se vydali na  Boží Dar. 
Jaké však bylo naše zklamání, když jsme se 
v pondělí probudili do deště a větru. O  ly-
žování nemohla být ani řeč. Představa, že 
po celý týden nebude sníh, nás trošku děsila.
Odpoledne, kdy déšť začal ustávat, se naši 
lyžařští instruktoři vydali po  okolních skia-
reálech hledat ten, kde bychom přece jen 
mohli předvádět své lyžařské umění. Štěstí 
jsme měli hned na druhém skiareálu Plešivec. 
A  tak od úterý začalo brzké ranní vstávání, 
vydatná snídaně, sbalení svačiny, čaje do ter-
mosek a převozy auty na cca 8 km vzdálený 
Plešivec, odpolední návraty na skvělé pozdní 
obědy i podvečerní hry na chatě.
Na  svahu jsme se rozdělili do  skupin podle 
toho, kdo jak již na  lyžích či snowboardu 
uměl. O naše tři nejmenší lyžařky, které se 
začínaly učit od úplného začátku, se starali 
dva instruktoři, neboť práce s  nimi nebyla 
vždy jednoduchá.
Nenudili jsme se ani na chatě, po večerech 
bylo stále co dělat. Volný den jsme věnovali 
výletu do nedalekého Jáchymova.
S Božím Darem jsme se rozloučili vypuštěním 
obrovského lampionu štěstí, na který si každý 
z nás napsal tři tajná přání. 

Petra Vošahlíková, PS Šťáhlavy

ÚSTÍ NAD LABEM

Dravci v Žítkové
V  sobotu 13. 2. jsme se vypravili na  tábor 
do  Bílých Karpat. V  neděli nás čekalo roz-
dělení do  skupinek, zahájení etapové hry 
„Dobytí Severního pólu“, bobování a stavění 
sněhuláků. Po prvních dvou etapách „Co s se-
bou na pól“ a „Driftování“ jsme opět vyrazili 
ven a vypukla soutěž o nejhezčího sněhuláka.
V pondělí jsme se vydali na výlet do blízkého 
města Bojkovice. Počasí nám moc nepřálo, 
a  tak jsme se vrátili zpátky celí promočení. 
Abychom se zbavili trudomyslnosti, (pokud 
ji někteří tedy měli) vymyslel každý oddíl 
pro ostatní nějakou hru. V úterý jsme zůstali 
vevnitř. Abychom se navzájem rozesmáli, 
převlékli jsme vždy jednoho člena skupinky 
do  vtipného kostýmu a  podle legračnosti 
jsme byli také ohodnoceni. Pak jsme si zahráli 
„Bombu“, kdy děti musely po baráku hledat 
lístečky své barvy. Dál nás čekala hra, která 
otestovala znalosti písniček a představivost, 
a  tvorba oddílových vlajek. Večer jsme měli 
najít věci na  všechna písmenka v  abecedě 
a  potom následovala přednáška o  zbraních 
od Vaška s Martinem.
Ve  středu jsme vyrazili na  hřiště, kde jsme 
jako psí spřežení museli poslepu, jen s  na-
vigátorem, proběhnout připravenou dráhu. 
Odpoledne jsme rozdělávali oheň. Ne každé 
skupince se podařilo zapálit dřevo, ale všichni 
dokázali aspoň chvíli udržet plamínek. Po ve-
čeři jsme si zahráli hru, při které jsme si pro-
cvičili znalost morseovky a českých přísloví.
Ve  čtvrtek jsme popadli batůžky a  vyrazili 
na  výlet do Uherského Brodu, kde jsme si 
prohlédli muzeum Jana Ámose Komenského.
V pátek dopoledne nás čekala poslední eta-
pová hra „Fáborkovaná“. Po dokončení všech 
úkolů mohl jeden člen každé skupinky pově-
sit vlajku na stožár a dobýt tak Severní pól.
Diana Palaščáková, PS Dravci Ústí nad Labem

HRADEC U STODA

Jarní prázdniny ve Všerubech u Kdyně.
Městys Všeruby se nachází v  krásné krajině 
na rozhraní Šumavy a Českého lesa na samé 
hranici mezi Českou republikou a Bavorskou 
SRN. A právě tam jsme po celý týden od 29. 
1. do 4. 2. našli azyl.
Ubytování v penzionu Celnice, pokoje s pří-
slušenstvím, krásná jídelna a herna byly fajn. 
Hned v pátek, při hře „Bingo“, jsme rozdělili 
děti do dvou skupin. Kapitáni Fanda a Adam 
vedli své týmy při hrách sportovních, vědo-
mostních a společenských v duchu fair play. 

Bodování „na  pašerácké stezce“ si každý 
pečlivě hlídal. Nechyběla ani tradiční stopo-
vačka. V úterý byl celodenní výlet do Kdyně 
s návštěvou aquaparku a chodského muzea. 
Ve středu jsme se vydali na hraniční přechod, 
nakouknout do  Bavor. Zpestřením večera 
byly diskotéky, které řídil nový DJ Adam. 
Na  tento pobyt každý tým složil básničku, 
která shrnuje vše.
Mezi dětmi bylo pár starších, kteří by se 
chtěli stát instruktory, a to už na letošním tá-
boře. Snažili se, pomáhali s menšími dětmi, 
při organizování a plnili úkoly spojené s  in-
struktorskými zkouškami. Přejeme jim hodně 
úspěchu a ať jim to vydrží.

Martin Mlynářík, PS Hradec

DOMAŽLICE

Výprava za velikonočním zajíčkem
Na Velký pátek jsme se jako každoročně vy-
dali na  výpravu za  velikonočním zajíčkem, 
tentokrát na nedaleký Babylon.
Rozdělili jsme se na dva týmy a  v průběhu 
cesty plnili různé úkoly s velikonoční tema-
tikou – skládali jsme skupinový velikonoční 
pokřik, absolvovali náročnou trať s vajíčkem 
na  lžíci či soutěžili v hodu pomlázkou. Oba 
týmy byly moc šikovné, a tak souboj skončil 
nerozhodně.
V cíli na nás za splněné úkoly čekalo překva-
pení – dva výborné dorty, o které jsme se po-
dělili, a  každý dostal balíček se sladkostmi. 
Na Babyloně jsme si opekli buřty a honem se 
vydali zpět do Domažlic, kde už na nás čekali 
rodiče.

Lenka Hálková, PS Ptáčata Domažlice
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o dětech trochu jiných

VTIPÁLEK VÍTEK
Vítka si musel všimnout každý. Dokonce i ten, kdo k našemu oddílu vůbec nepatřil. „Dobrý den, nohy ven…“ a někdy ještě i peprněji zdravil při 
vstupu i do poměrně seriózních institucí. I jména osob dokázal doplňovat nějakými těmi rýmy – šprýmy… Tak se kolem něj neustále vznášely 
bubliny dobré nálady.

Ne, že by se to občas nehodilo. Veselost 
a  smích k dobré partě určitě patří. Na dru-
hou stranu byly situace, kdy to s  ním měli 
instruktoři a  vedoucí těžké. Zejména, když 
se mělo říct něco vážného, nebo předat ně-
jaký jasný pokyn, který se měl bezezbytku 
vykonat. Občas totiž zejména instruktory ani 
nepustil díky svým poznámkám ke slovu. To 
pak skončilo zpravidla překřikováním. Často 
museli i vedoucí zasáhnout, a to někdy i do-
cela nepříjemným tónem. Pak se Vítek chvíli 
odmlčel, ale i tak už za pár minut zase „perlil“.
Škoda byla snad jen v tom, že s ním moc in-
struktorů nechtělo spolupracovat. Nejvíce 
jsme si problémy s jeho chováním uvědomili 
na táboře. Začátek tábora dokázal Vítek pro-
kládat tolika svými průpovídkami, že program 
začal vypadat jako sendvič – složený ze dvou 
přísad najednou. A  s  každým dalším dnem 
Vítek dokázal ještě i přisazovat. Není se proto 
čemu divit, že při zmínce o Vítkovi začali in-
struktoři obracet oči v sloup. Ač jindy nejed-
notní, tentokrát jako jeden muž si začali stěžo-
vat, že se s ním nedá pracovat. „Nedokážeme 
mnohdy ani doříct, co potřebujeme, a  už 
jsme součástí jeho vtipu“…, znělo téměř jed-
nohlasně. Takové překvapení od zdánlivě po-
hodového kluka asi nikdo nečekal. Nicméně 

jsme hned ten večer – unaveni po náročném 
dni – nevěděli, co si počít.
Další večer na poradě se pak ukázalo, že už 
to dál opravdu nejde a že si musíme vybrat. 
Buď dostane prostor Vítek, nebo služebně 
mladší instruktoři a vedoucí. Vítek se tak ocitl 
v pasti, o které ani nevěděl. Naštěstí se nabídl 
jeden z  nejzkušenějších vedoucích – jeden 
z  těch kliďasů, co je nic moc nerozhází. Půl 
dne se o Vítka postará. Vtipálek se alespoň 
na jedno dopoledne mohl z oddílu odsunout 
a ztratil tak publikum, které by ho v jeho leg-
ráckách podporovalo, a taky si všichni trochu 
odpočinuli. Hodilo se, že oddíl se zrovna 
zabýval nácvikem azimutu. Vítek spolu s ve-
doucím pro oddíl stavěl za  stany cvičnou 
trasu. Kupodivu se to Vítkovi docela líbilo. 
Mohl dostatečně vtipkovat a přitom být pro 
oddíl užitečný. Dokonce si od ostatních dětí 
a pak i od  instruktorů vysloužil za připrave-
nou trasu pochvalu.
Večerní porada toho dne se pak už ubírala 
směrem k  Vítkovi v  lepším duchu. Hlavně 
nám začalo docházet, že Vítek vlastně touží 
vyniknout a  jde o  to, dát mu dostatek pří-
ležitostí. Během tábora jsme pak dokázali 
Vítkovu veselou povahu a nadměrnou krea-
tivitu několikrát využít. Zejména v  přípravě 

programu k táboráku a při dalších činnostech, 
které měly za cíl pobavit.
Asi by bylo na místě dodat, že se Vítek začal 
zapojovat do přípravy činnosti i během roku. 
Díky tomu na ten další tábor odjížděl s tím, 
že má mezi instruktory spoustu kamarádů, 
kteří si jej váží i pro jeho pracovitost. A i z něj 
pak vyrostl instruktor, který patřil mezi dětmi 
k těm nejoblíbenějším…

kolektiv autorů
ilustrační foto: 34. PTO Tulák, Brno

  PŘÍČINY
• Zpravidla jde o aktivního jedince, který by rád 

měl vůdčí postavení ve skupině, nicméně se mu 
tohoto postavení nepodařilo dosáhnout.

• Vliv může mít i sociální klima společnosti, 
ve které vyrůstá – rodina, třída, nebo jde i o jiný 
oddíl či kroužek.

• Přílišná potřeba být stále v dobré náladě, i když 
se výsledky činnosti nedostavují – být hodně 
nad věcí.

• Snížený pocit odpovědnosti za své chování 
a za úspěch kolektivu.

  CO DĚLAT 
• Zvolte nějaký neutrální brzdný signál, když to váš vtipálek pře-

hání (vedoucí třeba může zvednout ruku nad hlavu na znamení, 
že už má raději mlčet).

• Hledejte, čím může být vtipné dítě prospěšné. Zapojte vti-
pálka např. do přípravy činnosti, zejména do tvorby zábavných 
programů.

• Zkuste s vtipálkem promluvit i o tom, že ne všichni vtipy snášejí 
dobře a že tak může i přijít o kamarády.

• Zkuste odhadnout, zda vtipkování není spojeno s dalšími spe-
cifi ky (např. ADHD) – řešení pak bude vyžadovat mnohem delší 
a soustředěnější úsilí (navíc i s pozvolnějším zlepšováním).

NAJDĚTE I VY SVÉ KLÍČE K PAMÁTKÁM
Využijte i vy výhodné nabídky a vypravte se 
s  oddílovými dětmi poznávat památky, za-
řazené do programu Klíč pro školy (součást 
projektu Klíč k  památkám). Ten realizuje 
Ministerstvo kultury, Národní památkový 
ústav a Asociace majitelů hradů a zámků. 
Podstatou je, že předem nahlášené výpravy 
vzdělávacích, volnočasových či sociálních in-
stitucí a organizací pracujících s dětmi a mlá-
deží ve věku od 6 do 15 let, získají slevu 50 % 
na vstupné.
Chcete zjistit víc? Veškeré informace, včetně 
seznamu zapojených památek, pohodlně 

vyhledáte na  www.klickpamatkam.cz. 
Hledejte památky označené piktogramem 
školní tabule s  klíčem. Kliknutím na  pikto-
gram zjistíte, kdy lze využít výhodné vstupy.
Pionýr bude pro pionýrské skupiny vyři-
zovat registraci do  programu hromadně. 
Pokud tedy máte zájem o  zapojení, zašlete 
na  e-mail: anna.novakova@pionyr.cz název 
PS, adresu, jméno a kontakt zástupce a po-
čet požadovaných klíčů – plastových karet 
(max. 3 na jednu PS).
Bližší informace najdete na www.pionyr.cz/
clenove/klicproskoly.
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oddílová fi lmotéka

Dospívání po americku
Purpurová barva

Proč? Fair Play Hooligans Armstrongova lež

STAŇ SE CHYTRÁKEM MĚSÍCE – JARNÍ KVÍZ
Jaro je v plném proudu a s ním je tu i kvíz, 
který může na první pohled působit snadně – 
ostatně je určen hlavně dětem. Ale zkuste si 
ho i vy, třeba vás některá otázka také potrápí. 
A hlavně nezapomeňte poslat své odpovědi 
na mozaika@pionyr.cz! 

1) První jarní den 21. března je
a) den nejdelší a noc nejkratší
b) den i noc trvají stejnou dobu
c) den je nejkratší a noc nejdelší

2) Taje dříve sníh čistý nebo špinavý?
a) čistý
b) špinavý
c) čistý i špinavý sníh taje stejně rychle

3) Která jarní kytka nemá žlutou barvu?
a) prvosenka jarní
b) podběl obecný
c) jaterník podléška

4) Čím se liší hnízdo vlaštovek a jiřiček?
a) jiřička má v hnízdě otvor ze strany, vlaš-
tovka má hnízdo přístupné shora

b) vlaštovka má v hnízdě otvor ze strany, ji-
řička má hnízdo přístupné shora
c) není mezi nimi žádný rozdíl

5) Proč nesaháme na  vajíčka v  hnízdě 
rukama?
a) abychom se od nich neumazali
b) abychom je nerozbili
c) aby se o ně rodiče nepřestali starat

6) Které nohy vyrůstají pulcům jako první?
a) přední
b) zadní
c) přední i zadní zároveň

7) Který ptáček se nemusí na  jaře vracet 
z teplých krajin?
a) kos
b) skřivan
c) drozd

8) Jakou barvu nemá duha?
a) fi alovou
b) růžovou
c) oranžovou

9) Proč se na jaře nestřílí kožešinová zvěř?
a) lovcům je zima, tak se jim ještě nechce 
na hon
b) zvířatům se rodí mláďata a  jejich srst je 
nekvalitní
c) protože roztál sníh a  zvěř není možné 
vystopovat

10) Kdy slavíme Velikonoce?
a) druhý dubnový víkend
b) víkend po prvním jarním úplňku
c) na přelomu března a dubna

Zdroj: www.librisek.cz

Správné odpovědi z minula:
1) b; 2) c; 3) c; 4) c; 5) a; 6) b; 7) a; 8) a

ŠARAPOVOVÁ JE PODVODNICE, DROGY BRALA DESET LET
ODDÍLOVÁ FILMOTÉKA: ODVRÁCENÁ TVÁŘ SPORTU
S takovými titulky jako na začátku této stránky 
jste se v poslední době mohli setkat leckde. 
Dopingový skandál jedné z  nejznámějších 
tenistek světa opět poukázal na skutečnost, 
že sport zdaleka není jen ušlechtilá aktivita 
rozvíjející tělo i ducha, ale také byznys, a to 
někdy ne moc čistý. Tento díl oddílové fi lmo-
téky je věnován právě této temnější stránce 
sportu, najdete tu dva snímky věnované 
právě dopingu a dva „fenoménu“ fotbalových 
chuligánů. Jistě tak nepokrýváme vše, co si 
lze představit jako odvrácenou stranu sportu, 
ale jde o  témata patrně nejvýraznější a nej-
aktuálnější. Jistě jsou i další, třeba využívání 
sportu k politické propagandě. Ale bylo by 
asi bláhové nabízet dnešní mládeži například 
fi lm Olympia, natočený před olympijskými 
hrami v Berlíně roku 1936 jako dárek k na-
rozeninám Adolfu Hitlerovi režisérkou Leni 
Reifenstahlovou…
Jako vždy připomínáme, že nejde o  jediné 
možné fi lmy, ale o  inspiraci. Rozvířit debatu 

lze jistě i jinými snímky, než jsou zde nabíd-
nuté dva české a dva zahraniční.

ČESKÉ
Proč? (1987, režie Karel Smyczek) – fi lm je in-
spirovaný skutečným případem skupiny větši-
nou mladistvých fotbalových chuligánů, která 
cestou na zápas zdemolovala vlak a ohrožo-
vala i cestující a průvodčí. Dobře je vylíčeno 
skupinové hecování k  činům, jichž by se 
žádný z vlajkonošů sám nedopustil.
CSFD.cz: 76 %, IMDB.com: 7,2/10

Fair Play (2014, režie Andrea Sedláčková) – 
příběh mladé sprinterky Anny se odehrává 
v  osmdesátých letech v  Československu. 
Annin trenér jí bez jejího vědomí podává ste-
roidy, aby se kvalifi kovala na olympijské hry. 
Anna vše zjistí a  steroidy odmítne, ale její 
matka, která chce, aby dcera emigrovala, jí je 
tajně podává dál…
CSFD.cz: 73 %, IMDB.com: 7,0/10

ZAHRANIČNÍ
Hooligans (2005, režie Lexi Alexander) – 
snímek o  neprávem vyhozeném studentovi 
Harvardu, který přijíždí do  Londýna, kde je 
díky novým kamarádům vtažen do temného 
a násilnického světa fotbalových „hooligans“, 
ve kterém se učí orientovat a odolávat mu. 
Jde o příběh o loajalitě, důvěře, ale také o ži-
votě na hraně.
CSFD.cz: 79 %, IMDB.com: 7,5/10

Armstrongova lež (2013, režie Alex Gibney) 
– dokument začal jako portrét amerického 
sportovního hrdiny, ale skončil jako snímek 
rozplétající síť lží po jeho přiznání k dopingu. 
Vykreslena je jeho sportovní kariéra i Lance 
Armstrong jako člověk.
CSFD.cz: 83 %, IMDB.com: 7,2/10

Další tipy: Non Plus Ultras, Trestná lavice, 
Coach Carter, Vítězové a poražení, Větší, sil-
nější, rychlejší
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výlety

NAZUJTE TOULAVÉ BOTY
SVĚT MINIATUR MINIUNI
Kraj: Moravskoslezský
Areál Miniuni je zajímavou atrakcí pro děti i dospělé. Na ploše 1,5 ha 
můžete zhlédnout více než 30 modelů významných budov evropských 
měst v měřítku 1:25 jako například londýnský Big Ben, Staroměstskou 
radnici, jednu z největších pamětihodností Berlína Braniborskou bránu 
či 12 metrů vysokou Eiffelovu věž. Součástí jsou rovněž krásné stavby 
Divů starověku. Areál oživují železniční tratě s vláčky a vodní cesty 
s parníkem. Pravidelně jsou zde pořádány speciální výstavy a zábavné 
akce pro děti.
Ubytování v okolí nabízí například SVČ Asterix v Havířově.
Více informací: www.cerna-louka.cz/miniunisvetminiatur

STATEK BERNARD
Kraj: Karlovarský
Statek Bernard v Královském Poříčí leží uprostřed světoznámého lá-
zeňského trojúhelníku, pouhých 10 minut autem od Karlových Varů. 
Najdete zde Centrum tradičních řemesel a zábavně naučné centrum 
řeky Ohře. V jednotlivých dílnách máte možnost nahlédnout pod ruce 
zkušeným řemeslníkům, anebo ještě lépe – sami si tradiční řemeslné 
postupy vyzkoušet. Vedle hodinových rychlokurzů jsou k  dispozici 
i kurzy několikadenní, jejichž absolvováním získáte v řemesle základní 
zručnost. Můžete se zde naučit pracovat s keramikou, vyrábět vonné 
svíce, šít boty či používat speciální metodu patchwork. Pokud si vybe-
rete designérství, pravděpodobně odejdete s vlastním tričkem. V blíz-
kém okolí statku se nacházejí významné památky či přírodní zajíma-
vosti, např. hrad Loket, Svatošské skály nebo Relikviář svatého Maura 
na zámku v Bečově, to vše protkáno sítí cyklostezek.
Nejbližší turistické ubytování se nachází v  Mariánských lázních 
(MDDM Dráček), ale přijet se sem můžete podívat i z Karlových Varů, 
Františkových Lázní či Chebu.
Více informací: www.statek-bernard.cz

LABYRINT POD ZELNÝM TRHEM, 
MINCMISTROVSKÝ SKLEP A KOSTNICE SV. JAKUBA
Kraj: Jihomoravský
Máte-li v oblibě tajemná zákoutí a chcete-li nahlédnout do středo-
věké krčmy či alchymistické laboratoře a dozvědět se, jak to u nás 
chodilo za  časů dávno minulých, navštivte Labyrint pod nejstarším 
dochovaným náměstím v Brně.
Další podzemní zajímavostí Brna je Mincmistrovský sklep, v němž se 
dozvíte nejen o brněnské historii, ale i řemeslu ražby mincí na Moravě. 
A pokud byste snad neměli tajemného podzemí dost, můžete navští-
vit druhou největší kostnici v Evropě u kostela sv. Jakuba.
Pokud byste toho v Brně chtěli vidět víc (a že toho je!), máte možnost 
ubytovat se v nedaleké TZ Kozí Horka, případně u Jihomoravské KOP.
Více informací: ticbrno.cz/cs/podzemi

KOSTNICE KUTNÁ HORA – SEDLEC
Kraj: Středočeský
Kostnice v Kutné Hoře se na žebříčcích drží mezi deseti nejstrašidel-
nějšími místy na  celém světě. Máte-li odvahu, přijeďte se podívat 
a přesvědčit se, zda tomu tak opravdu je, či ne. Unikátní kostnice 
pod kostelem Všech svatých na  hřbitově v  Sedlci u Kutné Hory je 
vyzdobena téměř výhradně lidskými kostmi – ostatky celkem 40 000 
zemřelých, pozůstatky morových epidemií a obětí husitských válek. 
Bizarní výzdoba – lustr složený ze všech velkých kostí lidského těla, 
makabrózní dekorace z  lidských lopatek a kyčlí nebo unikátní ztvár-
nění myšlenky memento mori (pamatuj na smrt), ukrývající hlubokou 
symboliku. Návštěvnost tohoto místa vypovídá o  jeho magnetizmu 
nebo o touze člověka okusit věci nevšední či rozklíčovat odkaz předků.
Do Kostnice se můžete dostat z Prahy, Benešova, Čáslavi či Kolína, ale 
také z Pardubic či Hradce Králové. Ubytování lze využít například v TZ 
Kozojedy, odkud se do Kostnice dostanete autobusem.
Více informací: www.ossuary.eu/index.php/cz
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rukodělky

Ikarův pád Dobří holubi se vracejí Opustit Las Vegas

DOPLŇ BUBLINU
Jsou tu jarní výpravy do přírody a s nimi jistě i spousta vtipných 
příhod. Možná se nějaká skrývá i za touto fotkou. Jaká? To je 
jen na tobě, protože teď záleží jen na tvé představivosti a smy-
slu pro humor. 
Už máš nápad? Tak se ozvi na mozaika@pionyr.cz a třeba se 
spolu s tebou zasmějí i čtenáři příští Mozaiky.

Text do Bublin: Lenka Sakařová: PS Zborovice

JARNÍ DEKORACE – SLEPIČKA V KLÍCCE
Pojďte si s námi zkusit jarní nápad, který jsem 
převzala od  své tety, Evy Podolské která je 
ředitelkou Mateřské školy Zdětín.

Co budete potřebovat?
Vyfouklé vajíčko, půlku skořápky, kolečko 
z kartonu, pedig, umělou trávu, červený pa-
pír, peří, fi xu, nůžky, lepidlo, tavnou pistoli, 
lýko (provázek).

Jak na slepičku?
1) Vystřihneme hřebínek a zobáček. 
2) Na vajíčko nalepíme hřebínek se zobáč-
kem, fi xou namalujeme oči a  tavnou pistolí 
přilepíme peří jako ocásek.

Jak na klícku?
1) Z kartonu vystřihneme kolečko, do kte-
rého uděláme osm dírek.
2) Pedig si nastříháme na čtyři stejně dlouhé 
proutky, které provlékneme kartónem ze 

spodu kolečka, vždy jeden proutek do dvou 
dírek, tak abychom měli všechny konce 
na jedné straně.
3) Na  vnitřní stranu kartónu (klícky) přile-
píme lepidlem umělou trávu.
4) Na  trávu tavnou pistolí přilepíme sle-
pičku a půlku skořápky.
5) Nakonec trčící proutky (konce klícky) 
svážeme lýkem k sobě, uděláme tzv. pověšák 
a máme hotovo! 

Kamila Podolská 
1. PTS Táborník Mladá Boleslav 

 oddíl Dolní Slivno

Vidíš ho, jak 
se usmívá?

Já mu příště 
udělám takovou 
stezku odvahu, že 
se bude divit!
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geopozvánka

GEOPOZVÁNKA DO JEVÍČKA
Jsme turistický oddíl Orion z Prahy. Na víken-
dové akce jezdíme křížem krážem republikou 
a příležitostně hledáme kešky. Je to příjemné 
oživení výletů, i když s partou hledajících dětí 
být opravdu nenápadní je někdy dost pěkný 
oříšek. Ale to asi znáte všichni, kdo s dětmi 
kešky hledáte.

Chtěli bychom vás pozvat do  městečka 
Jevíčko v  Pardubickém kraji, kam jsme se 
zatoulali o podzimních prázdninách. Ne na-
darmo je od  roku 1990 centrum městečka 
prohlášeno městskou památkovou zónou, 
Jevíčko se totiž řadí mezi nejstarší města 
na Moravě. V roce 1258 bylo povýšeno krá-
lem Přemyslem Otakarem II. na město krá-
lovské s Magdeburským právem.

Hned na náměstí je informační centrum, kam 
jsme zavítali a  domluvili s  paní průvodkyní 
výstup na městskou věž, ze které byl pěkný 
výhled na městečko i jeho okolí. Jak nám pro-
zradila cedulka u věže, výhled si pochvaloval 
i český velikán Jára Cimrman.

Městečkem vede městský okruh se sedmi 
stanovišti u významných památek města. My 
jsme je poznávali při putování za keškami. Pro 
první kešku jsme zaběhli k  synagoze, která 
byla postavena v  letech 1792-4 z  kamene 
zbořeného farního kostela, v roce 1907 byla 
secesně upravena – Synagoga (GC2MDWC). 

A potom jsme už brázdili městečkem za dal-
šími keškami. Pro jednu z nich jsme si zašli 
na severní okraj městečka – Sloup Nejsvetejsi 
Trojice (GC2NXFZ). Na místě, kde sloup stojí, 
stávala kdysi kaple sv. Floriana, ochránce 
proti požáru.

Odtud jsme pokračovali směrem na  západ. 
Přihlásila se doba oběda, a  tak jsme zašli 
na  dobrou polévku do  restaurace-pivnice 
s  děsivým názvem „Mrtvola“, kterou nám 
doporučila paní z  Informačního centra. Bylo 
tam milo a  útulno, poloprázdno, klenba 
stropu naznačovala, že se jedná o  historic-
kou budovu. Posilněni jsme se vydali směrem 
z městečka. Nejdříve do malého parku, kde je 
skupina židovských náhrobků, a zde v parku 

jsme ulovili další kešku Židovská historie 
(GC1FCD1). A poté pokračovali dál až k ne-
dokončenému dálničnímu mostu – pozůs-
tatek projektu Hitlerovské dálnice Vratislav-
Vídeň s  cílem přímého spojení  německých 
území. Kousek od  mostu se nachází keška 
Opici strom (GC1G6YD), která nás přivedla 
ke  krásně vzrostlému akátu. Mimochodem, 
víte, že akát je kromě květu celý jedovatý? 

Potěšeni dalším nálezem jsme se vydali ten-
tokrát na  jih. Cesta vedla okolo zámečku až 
na okraj městečka, do míst, kde se kdysi vy-
ráběly legendární čepelky Astra. Proto také 
název kešky NadŽiletka (GC1HEMY). A  ani 
tato nám nedala moc námahy.

Pomalu jsme se vraceli na historické náměstí. 
Protože bylo docela sychravé počasí a  zbyl 
nám ještě čas, zašli jsme do cukrárny U Mlsné 
kočky na teplý čaj – však jsme si sladkou od-
měnu za nalezení kešek zasloužili. Když jsme 
se vraceli autobusem zpátky do  Moravské 
Třebové, bylo nám jasné, že se do  Jevíčka 
a jeho okolí ještě někdy vrátíme.

Jana Jandová, 93. PS Orion

DALŠÍ KEŠKY V OKOLÍ
Multikeše: Pionyrska (skautska) chata 
(GC3261V), Zapomenuta kaplicka (GC2D865), 
Poustevnik (GC1FCEP), SANATORKA 
(GC1CC9P), Opatovicke hradisko (GC12R9Z). 
Mystery keše: Pivovar Jevicko (GC2MHB7).
Tradičky: Klasicke Opatovicke totemy 
(GC3QZ0G), Cerveny kopec (GC3WH7Y), 
Napoleonsky pamatnik (GC19279), Pomnik 
letcu – Jevicko (GC1DGX5), Most na  A88 
(GC2JQ7M).

Informace:
Do Jevíčka se dostanete autobusem ze Svitav 
nebo Moravské Třebové. Případně vlakem 
do  Velkých Opatovic a  odtud pěšky nebo 
autobusem.
Ubytovat se můžete třeba v  chatě, kterou 
spravuje město Jevíčko. Bližší informace, ale 
i  fotodokumentaci, jak se Pionýrská chata 
stavěla, najdete na www.jevicko.cz.
V oblasti působí Pionýrská skupina Jevíčko.
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RISP

RISP OČIMA BLONDÝNY
V minulém čísle jsme si povídali o části práv 
a  povinností vedoucího pionýrské skupiny. 
Dnes nás čeká pokračování věnované pře-
devším práci s podjednotkami na pionýrské 
skupině a uzavření kapitoly vedoucího PS.

VEDOUCÍ PIONÝRSKÉ SKUPINY 
(2. ČÁST)
Vedoucí pionýrské skupiny má na starost ce-
lou její správu. O  tom, jak pracuje se členy 
v podjednotkách i přímo na skupině, jsme si 
již psali. Kromě práce s lidmi má ale na sta-
rost i správu všech oddílů a klubů. Tím není 
myšlená jen práce s obsahem v podjednot-
kách jako takovým, tu zpravidla zajišťují ve-
doucí oddílů a  klubů, ale zakládání nových 
a rušení stávajících oddílů a klubů. 

V  rámci správy oddílů a  klubů se zaměřu-
jeme především na to, aby v registru skupiny 
byly pouze oddíly a kluby, které jsou aktivní. 
Jeden z důvodů je i to, že při evidenci sku-
piny pro další rok se zobrazují všechny oddíly 
a kluby, které byly aktivní v předešlém roce.

Jedním z dalších důvodů je, že každý vedoucí 
oddílu nebo klubu je automaticky také čle-
nem rady PS, a  tak by v případě zanechání 
neaktivních oddílů nebo klubů v RISPu byl 
seznam funkcionářů PS neaktuální, protože 
by v  seznamu mohly zůstat i  osoby, které 
např. již nejsou členy PS.

EVIDENCE PS
Pokud vytváříme evidenci pro nadcházející 
rok, zaměříme se na několik fází:
a) zaevidování členů, kteří spadají přímo 
pod PS, nikoliv do oddílů, 
b) doplnění seznamu funkcionářů,
c) volba evidence 2016 (vždy pojmenováno 
pro aktuální rok),
d) výběr osob, které mají být zaevidovány 
v dalším roce,
e) odsouhlasení evidencí klubů a oddílů,
f) vygenerování pdf s evidencí PS.

Pokud měníme některé důležité údaje v  in-
formacích o PS – např. číslo bankovního účtu, 
musíme vygenerovat Změnový list, o kterém 
jsme již psali.

JAK NA TO?
Pro práci s oddíly využíváme editaci pionýr-
ské skupiny v horní záložce, zde je třeba mít 
na  paměti, že pokud editujeme jednotku, 
zobrazí se pouze pionýrská skupina bez od-
dílů, což je dáno tím, že oddíly a kluby jsou 
podjednotky. Pro zobrazení těchto podjed-
notek zaškrtneme příslušné políčko „včetně 
podjednotek“ v horním výběru.

Pro přidání nové podjednotky – oddílu nebo 
klubu – vybereme možnost Jednotky, po zob-
razení nové lišty k  jednotkám zvolíme mož-
nost Nová jednotka, viz obr. 
Zobrazí se nám nové okno k  přidá-
vané jednotce, zde vyplníme název 

nové jednotky a  její typ. Po uložení – vlevo 
nahoře – se nový oddíl nebo klub zobrazí 
v seznamu podjednotek PS.

V opačném případě, kdy chceme oddíl, klub 
nebo případně družinu rušit především 
vzhledem k  nečinnosti, opět začínáme edi-
tací jednotky. Tentokráte opravdu musíme 
zaškrtnout pole včetně podjednotek (viz 
obr.), v  seznamu se nám tak zobrazí kromě 
skupiny všechny její oddíly, kluby a družiny. 
Vybrané podjednotky zrušíme tak, že je 
archivujeme.
Proces archivace je velmi jednoduchý. 
Ve chvíli, kdy máme zobrazen seznam včetně 
podjednotek, označíme tu podjednotku, 
kterou chceme archivovat. V  liště jedno-
tek pak zvolíme tlačítko Archivovat, které 
se zpřístupní právě po  označení některé 
z podjednotek.

Po volbě archivovat nás RISP vyzve k dopl-
nění dalších údajů, jako např. co udělat se 
členy – jestli je archivovat společně s  jed-
notkou nebo je hromadně převést jinam. 
Dále je třeba vyplnit informaci o rozhodnutí 
o zrušení oddílu nebo klubu. Zde stačí vypsat 
„rozhodnutí rady PS ze dne xy“ – pro možnou 
budoucí kontrolu.

Proces evidence na nový rok probíhá stejně 
jako u oddílu. Začneme v seznamu evidencí 
volbou Evidence pro aktuální rok. Ostatní 
kroky jsou shodné jako u oddílu (viz Mozaika 

leden 2016). Jediný krok navíc je odsouhla-
sení evidencí klubů a oddílů. Tento krok pro-
vedeme v průběhu evidence přes organizační 
strukturu a detail PS, kde se zobrazí všechny 
evidence oddílů, které pomocí tlačítka schvá-
lit v horní liště potvrdíme. 

Pokud v průběhu roku přidáváme nové členy, 
je třeba vygenerovat hlášení o evidenci no-
vých členů. Pro jeho vytvoření zobrazíme se-
znam evidencí v horní liště. Na seznamu se 
zobrazí osoby, které jsou nově přidané, stačí 
je označit a opět v horní liště zaškrtnout při-
dat zaškrtnuté do evidence.

CO DÁL
Vedoucí pionýrské skupiny má na  starost 
celou správu PS, od  jednotlivých osob až 
po správu podjednotek – oddílů a klubů, dů-
ležité je především udržovat údaje o pionýr-
ské skupině aktuální.
Výhodou RISPu pro vedoucího PS je, že 
umožňuje delegovat práva. Tak může ve-

doucí PS delegovat své pravomoci na jiného 
člena PS, který může správu PS obstarávat 
za něj nebo ve spolupráci. 
V neposlední řadě má vedoucí PS, stejně jako 
vedoucí oddílu, i další možnosti, jak s vlože-
nými daty pracovat, o těch si povíme příště.

V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů, ale 
především námětů na zlepšení mne kontak-
tujte na vendy@pionyr.cz.

Vendy

TY KRÁSO!
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STRUČNĚ Z VV ČRP
Výkonný výbor ČRP jednal v Praze ve dnech 
11. a 12. března. Pro Mozaiku opět vybíráme 
jen několik témat, kterými se VV zabýval. 
Ryze aktuální byla rozprava o  poznatcích 
z probíhajících oblastních porad, které jsou 
zaměřeny především na  přípravu nadcháze-
jícího IX. výročního zasedání Pionýra. S  tím 
souvisela i  diskuze o  personálním zajištění 
Pionýra (hlavně přímo VV ČRP) v budoucnu, 
o  současném stavu kandidátů, o  variantách 
délky funkčního období apod. Ještě bližší 
je ale jednání České rady Pionýra, které 
proběhne v  dubnu. Jeho příprava proto 

na  programu VV pochopitelně také nechy-
běla, byly probírány pracovní materiály, ná-
vrhy do programu jednání apod.
Vzhledem k  tomu, že už jsou zpracovány 
údaje z  evidence členské základny pro rok 
2016, byl projednáván její aktuální stav, srov-
nání s předchozím rokem (které ukazuje jen 
nepatrné rozdíly) i  rozdílný vývoj v  různých 
místech – ukazuje se, že tam, kde podstatná 
část oddílů pracuje s  výchovnými programy 
„Výpravy za  poznáním“ je znatelný nárůst 
členů v dětských kategoriích.

Jako obvykle VV také hodnotil i  plánoval 
činnost. Projednáno bylo hodnocení čin-
nosti Ústředního pionýrského vzdělávacího 
centra za  rok 2015, zároveň byl přijat plán 
ÚPVC i krajských vzdělávacích center na rok 
2016. Schváleno bylo POZ letní táborové 
školy na Zelené Lhotě (více v minulé Mozaice 
na  str. 10). Projednány a  přijaty byly také 
úpravy statutu Soutěže etapových her a sou-
těž byla dle tohoto nového statutu pro rok 
2016 vyhlášena. (Více se dočtete v příští 
Mozaice.)

red

PÁCHAT DOBRÉ SKUTKY JE SPRÁVNÉ
a člověk si to vždy zřetelněji uvědomí ve chvíli, kdy se přihodí něco drastického, anebo naopak něco, z čeho čpí vcelku laciná exhibice. Obojího 
si v současnosti užíváme do sytosti. Promítá se to i do dění v našich oddílech?

Nedovedu si 
totiž představit, 
že by se to ně-
jak neodrazilo. 
Hajlování ma-
sového vraha 
A. Breivika, 
který si stě-
žuje na poměry 
ve  vězení, kde 
si odpykává 
trest za  zavraž-
dění 77 lidí 
v  roce 2011 

v Norsku. Vyvěšování či právě nevyvěšování 
tibetských vlajek na našich veřejných budo-
vách. Policejní razie, honičky a  teroristické 
útoky v belgickém Bruselu. Děsivé podmínky 

migrujících cizinců prchajících ze svých do-
movin. Ozbrojení vojáci a policisté na našich 
nádražích či v  nějak důležitých prostorách. 
Ubodání muslimského trafi kanta ve  skot-
ském Glasgow, který veřejně popřál šťastné 
Velikonoce… V  dnešní společnosti, kde se 
informace valí jako tsunami, opakují se a ro-
tují, těžko pomyslet, že by se o podobných 
tématech mezi dětmi nemluvilo.
Jak na  to reagujeme? Přejdeme to jako ne-
případný námět a  vrhneme se na  vázání 
uzlů? Nic proti vázání uzlů! Ale jsme si jisti, 
že bezhlesé přenášení se přes podobná ože-
havá témata je na místě? Pozor – aby mne 
opět někdo nechytal za  slovíčko! Nejsem 
pro rozdávání mávátek, řazení dětí u  cest 
a  vítání… kohokoli. Jde mi však o  to, zda 
zdánlivé nepouštění se do debat na ožehavá 

témata, neboli prezentovaná neutralita, je 
ten správný postoj.
Vedoucí, ať chce či nechce, vychovává už jen 
svým osobním příkladem, postojem, vyslove-
ným (ale i nevysloveným) úsudkem. Soudím 
proto, že projevit onen názor – případně ho 
srozumitelně vysvětlit a  zdůvodnit, ba do-
konce připustit možnost i  jiných hledisek – 
je rozumnějším řešením než mlčení. Vyjevit 
nenásilně osobní postoj není přece záležitostí 
nějakého pózování, ale schopnosti formu-
lovat ho a  zdůvodnit, navíc pokud možno 
důvody dětem srozumitelnými, je oním ob-
čansky statečným vztahem k okolí. A konec-
konců v konečném důsledku stejně dobrým 
skutkem jako vysazení nového stromku – 
a následná péče o něj.

Martin

předsedův glosář

TŘI DATA K NEPŘEHLÉDNUTÍ!
aneb okénko IX. výročního zasedání…
Ve chvíli, kdy čtenář Mozaiky Pionýra čte ty-
hle řádky, máme za  sebou všechny oblastní 
porady a s nimi představení záměru hlavních 
úprav Stanov Pionýra a  Řádu pro přípravu 
a jednání VZP – zde zejména doplnění voleb-
ního řádu. Stejně tak na všech KOP odezněl 
základní popis personální přípravy a  záměr 
v hodnocení práce.
Zdůrazním, že dosud došlé připomínky byly 
vypořádány a pouze dvě (viz dále) byly vy-
řazeny s  tím, aby se o nich diskutovalo, ale 
neodrazily se v  navržených úpravách. Mezi 
zapracované patří otázka délky funkčního 
období funkcionářů na úrovni pionýrské sku-
piny a pionýrského centra. S ohledem na sní-
žení administrativní zátěže uvažuje nový 
návrh Stanov Pionýra o možnosti volby statu-
tárního orgánu i na dobu neurčitou. Prakticky 
by to umožnilo snížit objem nutných zápisů 
do  spolkového rejstříku. Nicméně možnost 

odvolání či volby nové osoby třeba po dvou-
leté době tím není dotčena. Na délce funkč-
ního období orgánů KOP či na  celorepub-
likové úrovni se proti dosavadní praxi nic 
nemění. Vzpomenuté návrhy, které s  ohle-
dem na velkou rozličnost názorů členů obsa-
hové komise nebyly zapracovány, jsou:
- zvýšení minimálního počtu členů PS;
- zvýšení minimálního počtu registrovaných 

oddílů na PS.
Oba návrhy jsou vnímány jako sporné, či spíše 
s nejasnými možnými účinky. Shoda je na po-
třebě o nich diskutovat obsáhleji v rámci ce-
lého spolku, včetně případných dopadů.

DŮLEŽITÝ TERMÍN JE NYNÍ
DO 11. ČERVENCE 2016,
do  kdy je možné podávat jakékoli náměty 
k  úpravám hlavních dokumentů Pionýra. 
Následně bude zpracován výsledný materiál 

určený k  předložení na  jednání výročního 
zasedání.

DÁLE BĚŽÍ LHŮTA
DO 11. ZÁŘÍ 2016,
v níž je nutné předložit připomínky k nově 
navrženým dokumentům Pionýra (zpraco-
vaným právě na  základě námětů dodaných 
do 11. 7.).

NA ZÁVĚR PŘIPOMENEME 
ZNOVU DATUM
12. LISTOPAD 2016,
kdy se v  Pardubicích, v  KD Dukla, sejdou 
zástupci pionýrských skupin na IX. výročním 
zasedání Pionýra. Přizpůsobte proto organi-
zaci činnosti na PS tak, aby se alespoň jeden 
zástupce jistě jednání v  Pardubicích mohl 
zúčastnit.

Martin

Martinovo oblíbené zvíře? 
a) ježek b) ježek c) ježek
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z ústředí 

SPOLEČNÁ ENERGIE
ÚVODEM
Na základě jednání se zástupci Junáka i dal-
ších organizací zvažuje Pionýr přistoupení 
k projektu, který skauti pod názvem Skautská 
energie realizují od  roku 2014. Spočívá 
ve  sjednání společných výhodnějších cen 
energií. V  současné době se jedná o mož-
nosti společného dalšího postupu s více or-
ganizacemi ČRDM.

JAK TO FUNGUJE?
Výběrové řízení na dodavatele probíhá každý 
rok. Cena je pro celý rok pevná a na příslušný 
rok se odběratel zavazuje smluvní vztah za-
chovat. Pokud se tedy do  projektu přihlá-
síte, zavazujete se pro daný kalendářní rok 
smlouvu s dodavatelem zachovat.

Do  projektu se mohou přihlásit pobočné 
spolky Pionýra i  členové spolku s  odbě-
rem pro své soukromé domácnosti. Přístup 
do projektu mohou zajistit i pro své rodinné 
příslušníky.

Kromě aktuálního vybraného dodavatele 
je do  projektu zapojena i  společnost Terra 

Group Investement, a.s., která zajišťuje admi-
nistrativu spojenou s uzavíráním smluv a pře-
vodů, při žádosti o  přistoupení k  projektu 
vyplňujete plnou moc pro tuto společnost. 
Zmocněnec pak zajistí vypovězení vaší pů-
vodní smlouvy i přistoupení do projektu, pří-
padně řeší převod odběrného místa jinému 
uživateli. Problémem může být smlouva se 
závazkem, kterou jste uzavřeli s jiným doda-
vatelem nebo smluvní podmínky s majitelem 
objektu, které vás k zachování stávajícího do-
davatele váží.

Pro každého odběratele je připravena indi-
viduální smlouva, vážící se ke  konkrétnímu 
odběrnému místu. Fakturace probíhá přímo 
mezi dodavatelem a odběratelem, za včasnou 
platbu tedy za odběratele neručí ani Pionýr, 
ani pobočný spolek, ani člen, který svým pří-
buzným přístup do projektu zprostředkoval.

Podrobné informace o  projektu tak, jak 
v  současné době funguje, je možné najít 
na adrese www.skaut.cz/energie.

Pro rok 2016 byla jako dodavatel vybrána 
společnost Energie 2. Základní ceník na-
smlouvaný pro rok 2016 (včetně porovnání 
s 2015) najdete na: www.pionyr.cz/clenove/
spolecnaenergie

MÁTE ZÁJEM?
Jednání o přistoupení k projektu je třeba vést 
rychle. Potřebujeme proto vědět, kolik z vás 
má o zapojení zájem. Stačí jednoduché vyjád-
ření, abychom věděli, o jakém počtu zájemců 
budeme jednat. Své (předběžné a nezávazné) 
vyjádření posílejte na: pionyr@pionyr.cz

KDO JE KDO?
Už jste si možná zvykli, že v  dubnu jsou 
stránky z ústředí trochu jiné, než v ostatních 
měsících. Apríl sice už byl, ale přesto se sna-
žíme trochu odlehčit a ukázat, že ústředí není 
jen kancelář chrlící informace, ale taky kolek-
tiv docela (víceméně…) normálních lidí. 
Zkuste, jak moc je znáte – na  této stránce 
najdete od každého pracovníka ústředí oblí-
bený citát, moudro, motto, hlášku – prostě 
oblíbenou větu. Uhodnete, která komu patří? 

1) Neberte život moc vážně, 
stejně jej nakonec nepřežijete…

2) Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat 
jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem 
po celý život.

3) Kdo chce, hledá způsoby. Kdo 
nechce, hledá důvody.

4) Sám mám málo!

5) Některé otázky už si ani nekladu.

6) Každá překážka umožní urazit další 
kus cesty.

10) Není důležité vyhrát, ale přežít.

9)                          Cenzurováno

8) Oko za oko – a svět bude slepý.

7) Každý svatý má minulost 
a každý hříšník má budoucnost.

11) Co na srdci, to na jazyku.

12) Komu se nelení, tomu se zelení.

Hádejte a pište 
na mozaika@pionyr.cz, 
na úspěšné hadače čeká 
malý dárek.

a) Anička Nováková

b) Irena Černá

c) Káča Brejchová

d) Líba Nejedlá

e) Marcela Hanusková

f) Terka Trojanová

g) Vendy Nejedlá

h) Zuzka Hlávková

i) Jakub Kořínek

j) Jirka Perkner

k) Jirka Tomčala

l) Martin Bělohlávek

17
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KDYŽ SE CHCE    
Neobvykle vám 
na této dvoustraně 
představujeme dvě 
pionýrské skupiny na-
ráz. Proč? Protože obě 
sídlí ve Kdyni, která 
má lehce přes 5 000 

SEZNAMTE SE: PS JITŘENKA KDYNĚ
Na úvod tě poprosím, popiš v kostce vaši 
pionýrskou skupinu. Jak dlouho fungujete, 
co rádi děláte, kam rádi vyrážíte na výlety? 
Moje PS Jitřenka je mladá, vznikla teprve 
v roce 2007. Začínali jsme s 54 členy a pra-
videlnou poctivou prací jsme se dostali až 
na  dnešních 134 členů ve  třech oddílech. 
To si myslím, že je naše maximální kapacita. 
Nemáme klubovnu, oddíly se každý pátek 
schází v prostorách základní školy. Rukodělný 
je ve  třídě, ostatní dva ve  sportovní hale. 
Na schůzky chodí pravidelně kolem 90 dětí.
A co máme rádi? Naši celoročně obyvatelnou 
táborovou základnu v Zelené Lhotě, která je 
od Kdyně vzdálená 20 km a kam jezdíme ne-
jenom s oddílovými dětmi na podzimní, jarní 
i velikonoční prázdniny, ale také na brigády 
a  akce pro vedoucí, kdy zapojujeme napří-
klad lanové aktivity a  kontaktní hry. Mezi 
oblíbené akce pro vedoucí a instruktory patří 
i vodácké víkendy na řece Otavě.
Pořádáme dva letní tábory v  Zelené Lhotě 
a jeden příměstský ve Kdyni. Všechny tábory 
jsou poslední roky pouze pro naše členy, pro-
tože zájem našich dětí je velký a  nezbývají 
volná místa.

Vím, že kromě akcí pro oddílové děti toho 
děláte i  dost pro veřejnost. Zkus popsat 
vaše nejvýraznější otevřené akce.

Chceme udržet tradici například „Strašidel“ – 
to si myslím, je s počtem 600 účastníků naše 
největší akce pro veřejnost.
Velkou oblibu mají také velikonoční a  vá-
noční rukodělné dílny pro veřejnost, kam 
přichází kolem 100 zájemců. Mohla bych 
se zmínit ještě o akcích Psí stopou, Na kole 
a koloběžce nebo Mikulášském odpoledni… 
Další už nepřidáváme, protože nemáme ani 
volné víkendy, ani volnou kapacitu v  oddí-
lech a nakonec ani moc vedoucích.

Určitě to chce dost úsilí, udržovat tolik 
akcí v chodu každý rok. Jak se vám vložená 
energie vrací?
Ano, někdy je to celé náročné, protože mu-
sím v jeden čas shromáždit třeba 50 organi-
zátorů. Ale vždycky to stojí za to, není lepší 
pocit než povedená akce.
A  jak se nám vložená energie vrací? Každá 
akce utužuje kolektiv organizátorů. Občas 
přijde někdo „cizí“ s otázkou, jestli nechceme 
pomoci, a tak navazujeme více kontaktů s ro-
diči dětí. A také se najdou děti, které chtějí 
začít chodit do oddílu. Některé maminky při-
jdou pomoci i s oddílem, některé na akce.

A  ještě k  tomu pořádáte „na  Zelené“ 
spoustu akcí i pro ostatní pionýry, jako letní 
táborové školy, pečení cukroví a podobně. 

Určitě ani nevím o všech. Vymýšlíte pořád 
nové, nebo vám ty tradiční už stačí?
Z kapacitních důvodů nám stačí ty tradiční, 
ale v myšlenkách se rodí nové… Teď je u nás 
zrovna kolotoč různých kurzů, na  konci 
května se chystáme s  oddílem malých dětí 
na víkendové přespání ve stanech a na pod-
zim na  zážitkový zdravotnický seminář. 
Snažím se, aby na základně zbyly také volné 
víkendy pro ostatní pionýrské skupiny, které 
k nám pravidelně jezdí.

A na závěr se jako vždy zeptám, proč jsi pi-
onýr? Co ti to dává?
Proč jsem pionýr? Nikdy jsem nad tím ne-
přemýšlela. Jsem pionýrka už od 1. třídy, kdy 
jsem byla hrdá jiskřička a to mi zůstalo. Měla 
jsem skvělou a  nejlepší oddílačku „Béďu“ 
a chtěla jsem jí sahat aspoň po kolena. Snad 
se mi to aspoň trochu povedlo. Jsem pio-
nýr tělem i duší v každé chvilce svého času. 
Pokud nepracuji pro Pionýr v práci „za pe-
níze“, pracuji pro něj „zdarma“ ve  volném 
čase. I mé myšlenky, když jedu v autě, jsou 
pionýrské. A co mi Pionýr dává? Radost, když 
vidím spokojenost dětí i vedoucích na našich 
akcích, radost, když vidím, jak nám základna 
pod rukama vzkvétá, a radost, když nám ro-
diče za naši práci děkují a  jsou rádi, že jsou 
děti u nás spokojené.

 PS JITŘENKA KDYNĚ 
• Vznik: 2007

• Počet oddílů: 3

• Charakteristika: rukodělný, sportovní a všestranný

• Počet členů: 134

• Schůzky: pravidelné každotýdenní

• Věk členů: 5–50

• Počet vedoucích a instruktorů: 39

   

VEDOUCÍ PS
• Jméno: Ivana Mochurová 

• Děti: 2 vlastní a 40 oddílových

• Má ráda: smích, pohodu, upřímnost, jsem ráda 
ve společnosti s kamarády s kytarou a s ohněm, 
ráda čtu a ráda vyrábím s dětmi 

• Zaměstnání: administrativní pracovnice PLKOP

• Funkce v Pionýru: vedoucí skupiny, vedoucí 
oddílu, člen KRP, člen VV KRP, člen ČRP, člen VV 
ČRP, člen lektorského týmu

• Kontakt: i.mochurova@gmail.com nebo tel. 
607 814 571
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     TAK TO JDE!
obyvatel. Přesto obě 
bez problémů pořádají 
řadu akcí pro veřej-
nost a – světe, div se 
– oběma na ně chodí 
spousta lidí. Takže to 
asi opravdu jde…

SEZNAMTE SE: PS SAFÍR KDYNĚ
Zkus v pár větách popsat, jaká jste vlastně 
skupina? Co vás baví, kam jezdíte, jak 
často se potkáváte?
Safír patří mezi větší pionýrské skupiny 
a velmi zjednodušeně by se dal rozdělit na tři 
tábory, protože každý z  našich tří letních 
táborů má své vedoucí, instruktory a  také 
účastníky. To by byl ale příliš zjednodušený 
pohled, protože řada členů napříč těmito tá-
bory spolupracuje při organizování akcí pro 
veřejnost nebo na  schůzkách pravidelných 
oddílů. Přirozenému rozdělování velkého ko-
lektivu navíc předcházíme občasnou soukro-
mou stmelovací radovánkou – pinkneme si 
volejbal, zahrajeme bowling nebo se sejdeme 
s kytarou a zabékáme.

Kdo se podívá do vaší nabídky otevřených 
akcí, najde tam skoro všechno – deskovky, 
sport, výlety, šachový turnaj, malování 
na asfalt a spoustu dalších věcí. To byl cíl, 
nebo se to postupně nabalilo?
Spousta těch akcí je tradičních, třeba 
Pohádkový les děláme již přes dvacet let a je 
také naší největší akcí – za jediné odpoledne 
si dojde pro poklad hradního pána tisícovka 
účastníků. Některé akce už z různých důvodů 
nepořádáme, ale přišli jsme s jinými, novými. 
Třeba prázdninová projížďka na  lodích byla 
dříve jen soukromou akcí několika našich 

oddílů, stejně tak vánoční zdobení stromečku 
pro zvířátka.
Ať už se ale výčet našich akcí mění jak-
koli, snažíme se připravovat dětem ne-
všední zážitky tak často, jak jen dokážeme. 
Rozmanitost činností je totiž podle nás jed-
ním z nejtypičtějších rysů Pionýra, je tím, co 
nás odlišuje od jiných dětských organizací.

Zajímá mě, jak tak širokou nabídku akcí 
zvládáte, ale taky co vám to dává.
Nebudu nic předstírat – je to sakra těžké. 
Ač jsme velká skupina a mohlo by se zdát, 
že máme bezpočet vedoucích a  instruktorů 
ochotných s  akcemi pomáhat, našich členů 
jsou pouze táborovými vedoucími, na  ce-
loroční činnosti se nepodílejí. Dá tedy dost 
práce najít na každou akci dostatečný počet 
organizátorů, tím spíše v posledních letech, 
kdy účast ještě vzrostla. Nakonec se nám to 
ale vždycky podaří. Hodně nám také pomáhá 
mládež, kterou si vychováváme v  pravidel-
ných oddílech. A  musím říct, že je docela 
švanda sledovat, jak se holky a  kluci, kteří 
ještě před rokem byli dětmi, poprvé potýkají 
s náporem davu na stanovišti při Sletu čaro-
dějnic nebo jak jsou pyšní na svou výsadu zů-
stat na táboře u ohně i po večerce, zatímco 
mladší děti už musí na kutě.

Máte i nějaké tradiční aktivity, které si na-
opak držíte pod pokličkou jen pro „svoje“ 
děti?
Myslím, že své soukromé akce má každá 
skupina a my nejsme výjimkou. Je to prostě 
forma odměny za členství. Už jsem se zmínil 
o  sportovních zápasech a  zpívaných, ale je 
toho do roka víc. Jezdíme na vodu, chodíme 
po Kdyni s velikonoční koledou, v oddílech 
pořádáme maškarní plesy nebo víkendové 
výlety, lovíme kešky a  odměňujeme děti 
za nabyté znalosti plackami – naší moderní 
formou bobříků.

Tradiční otázka na závěr: Proč jsi pionýr?
Konečně jednoduchá otázka. Mí rodičové 
mě do  sdružení přihlásili, když jsem o  tom 
ještě neměl moc šancí rozhodovat, ale mě 
se mezi pionýry zalíbilo. Zanedlouho si sám 
pro sebe řeknu – jo, tak už je to dvacet let. 
Baví mě rozličnost aktivit, které Pionýr jako 
takový nabízí a zaštiťuje. Líbí se mi, že orga-
nizace nestárne, že neustále přicházejí mladí 
a nadšení lidé, se kterými je radost se sezna-
movat a pracovat na aktivitách pro děti. Tak 
proto jsem pionýrem, i když táta byl skaut. 
Ale jemu to nevadí – dobře ví, kde je jádro 
pudla. 

Ptal se Jakub

PS SAFÍR KDYNĚ
• Vznik: červen 1969 

• Počet oddílů: 9 + 2 kluby

• Charakteristika: Schůzky oddílů zpravidla jed-
nou týdně, 13 akcí pro veřejnost (nejpopulárnější: 
Pohádkový les, Odpoledne plné her, Slet čarodějnic, 
Deskoherna). Pořádáme stálé i vodácké tábory.

• Počet členů: 211

• Schůzky: týdenní ve vlastní klubovně před rekon-
strukcí a zčásti ve školce 

• Věk členů: od novorozeňat po kmety 

• Počet vedoucích a instruktorů: 20 členů rady 
PS a několik desítek organizátorů pomáhajících 
s akcemi pro veřejnost

VEDOUCÍ PS
• Jméno: Jakub „Jezevec" Hrubý

• Děti: jen ty oddílové 

• Má rád: pohyb všeho druhu, focení, hudbu a pravi-
delný přísun stravy 

• Zaměstnání: IT

• Funkce v Pionýru: vedoucí skupiny, vedoucí 
oddílu

• Kontakt: skupinar@pssafi r.cz
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ZAVRŠENÍ… – DUBEN 1991
Slíbili jsme, že se znovu vrátíme do období před pětadvaceti roky a šířeji rozvedeme ještě jednu podstatnou událost z naší historie. Sliby se mají 
plnit a ten čas přišel.

V dubnu 1991 se jednáním Celostátní konference Pionýra završil proces proměny PO SSM, nedílné součásti SSM, v samostatnou organizaci.

CO SE UDÁLO V DUBNU 1991
Vytrhnout pouze události z  jednoho měsíce 
je vždycky trošku ošidné, na  hlubší rozbor 
ovšem zase není dost prostoru – tak tu máme 
nějaký mezikrok. Pokusili jsme se zvolit ně-
jaké zajímavé či typické události, protože 
charakteristika tehdejší situace by vydala 
na samostatnou studii. Z událostí jsme vybrali 
několik perliček, například:
1. 4. – proběhla premiéra fi lmu Slunce, seno, 
erotika. Ten navázal na  předcházející dva 
fi lmy spojené motivem obrázků z  jihočeské 
vesnice – Slunce, seno… 
4. 4. – byla v automobilce (Zwickau, Sasko) 
ukončena výroba autolegendy Trabantu. 
Model označený jako 601 s dvoutaktním mo-
torem a karosérií z duroplastu se stal jedním 
ze symbolů Východního Německa.

20. – 21. 4. – se sešel Ustavující kongres 
Občanské demokratické strany (v Olomouci). 
Tím byla natrvalo ukončena historie 
Občanského fóra. Fakticky se tak společen-
ské občanské hnutí proměnilo do standardní 
podoby politických stran (vedle ODS se usta-
vilo mj. Občanské hnutí).
28. 4. – se proměnil vzhled památníku osvo-
bození z  r. 1945: tank č. 23, léta oděný 

do vojenské zelené, zrůžověl. (Přebarvení měl 
na svědomí student sochařství David Černý.)
V  dubnu vyvrcholil zásadní společenský 
proces, který odstartovalo drtivé vítězství 
Občanského fóra ve volbách 1990. Bylo vy-
soké, vyšší než všichni počítali, a vedení OF 
si tolik snad ani nepřálo. Protože tak se stalo 
naprostým hegemonem s  veškerou z  toho 
plynoucí odpovědností. Tím se paradoxně 
ale nezadržitelně urychlila jeho vnitřní krize 
a s ní i potíže v celé společnosti…
Krystalizace v Občanském fóru začala totiž již 
na jaře 1990 – jednak šlo o rozepři ohledně 
vnitřní struktury hnutí a souběžně se utvářely 
i  širší názorové proudy, které odrážely, řek-
něme, standardní členění stranicko-politic-
kého spektra. Jednak šlo o  směr pravicový, 
zaměřený klasicky liberálně a  částečně kon-
zervativně (opírající se zejména o oblastní or-
ganizace OF). Vedle něj centristický, tíhnoucí 
k  sociálnímu liberalismu (nacházející oporu 
především v intelektuálních kruzích a podpo-
rovaný prezidentem V. Havlem a lidmi z jeho 
okolí). Spory mezi nimi měly podobu neshod 
o  směřování praktické politiky (a  přirozeně 
přerostly i do mezilidské roviny).
To se odráželo i v ovzduší v celé společnosti, 
kterou výrazně poznamenávalo sílící vyhra-
ňování – nůžky mezi sympatizanty pravice 
a  levice, respektive tehdejších politických 
stran, se rychle rozevíraly. Očekávané rychlé 

výsledky-změny nepřicházely, a  tak přišly 
na pořad i mnohé zástupné problémy, které 
měly vytvořit dojem, že proměny stále pro-
bíhají a  společnost postupuje. Už dnes his-
torikové posuzují příběh Občanského fóra 
jako doklad nezralosti, odhodlanosti, ale též 
tápaní politiky v  jiném prostředí, než bylo 
dolistopadové Československo. 

PIONÝRSKÁ 
PŘEDPOVĚĎ: BUDE 
JASNO!
Současné klimatické podmínky 
ve společnosti vývoji Pionýra mnoho 
nepřály. Nepříznivý byl nejen názor 
veřejnosti, ale i  vnitřní stav organi-
zace. Dosavadní „pro-zatímní“ do-
kumenty pouze pomohly překonat 
nejsložitější období. Pro vyřešení 
problémů bylo nutné po  více než 
roční činnosti obnovené organizace 
provést změny.

Proto byly svolány konference Pio-
nýra ve  Slovenské i  v  České repub-
lice, které vypracovaly nové vlastní 
dokumenty. Přestože se v některých 
částech liší, obě republikové organi-
zace se přihlásily k  jednomu federa-
tivnímu celku. Toto rozhodnutí bylo 
potvrzeno i delegáty Celostátní kon-
ference Pionýra v  sobotu 6. dubna 
1991 v Brně.

To vše už je za námi. Proto předpo-
věď pro příští období zní: „Po  pře-
chodu okluzní fronty se prohloubí 
tlaková výše a  na  pionýrském nebi 
bude jasno!“
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V PIONÝRU…
také nešlo vše tak svižně, jak předpokládali 
delegáti Mimořádné konference PP v  lednu 
1990. Ti pro celý proces proměn počítali rok 
1990 (únor-prosinec). To však, jak už víme, 
nebylo splnitelné. Objektivně je nezbytné 
poznamenat, že v  pionýrském hnutí dále 
probíhalo štěpení, malomyslní při sledování 
společenského vývoje křičeli: „Podívejte, 
kam se to řítí?! Semele nás to…“ – a odchá-
zeli. Anebo se uzavírali do skořápek neutrál-
ních názvů, čímž nejméně prospívali celému 
sdružení, protože tím podporovali ideu, že 
Pionýr zanikl.
Vedle této sklíčenosti ovšem existoval velký 
entuziasmus motivovaný výraznou sna-
hou – při zachování zdravých tradic – ob-
rodit a  zdokonalit pionýrskou činnost. Ten 
byl vystavěný na  aktivitě desítek vedoucích 
oddílů a  organizátorů pionýrských táborů 
pokračujících v  činnosti aktivně pod hlavič-
kou Pionýra. Ostatně právě kvůli nim začaly 
orgány Pionýra organizovat republikové 
setkání, které proběhlo na  podzim 1991 
na Libavé, aby se mohl okusit pocit souná-
ležitosti. Současně vytvářelo programovou 
osu činnosti Pionýra – jíž do budoucna měly 
tvořit nové soutěže – mezi nimi dominovala 
Pionýrská stezka.
Běh dění nakonec dospěl k sobotě 6. dubna 
1991… kdy proběhla Celostátní konference 
Pionýra, která i  formálně završila postupné 
proměny ve sdružení.

OSUDOVÉ BRNO
Dá se bez nadsázky říci, že proces odstarto-
vaný v lednu 1990 (na Mimořádné celostátní 
konferenci pionýrských pracovníků konané 
mimochodem v Brně) vyvrcholil zase v mo-
ravské metropoli – schválením posledních 
zásadních dokumentů obnovené organizace 
Pionýr.
V  Ekocentru na  Jakubském náměstí se se-
šli delegáti celostátní konference – zá-
stupci dvou konstituovaných republikových 

organizací. Ti, vycházejíc z proběhlých repub-
likových konferencí, které připravily základní 
dokumenty organizace, respektující odliš-
nosti v obou regionálních celcích, projednali 
a schválili nové „Stanovy organizace Pionýr“, 
které nahradily dočasné dokumenty z  ledna 
1990.
Přes nesporné odlišnosti v  republikových 
statutech („federál“ měl stanovy, zatímco 
„republiky“ měly pro odlišení každá svůj sta-
tut) obě organizace zůstaly v jednom federa-
tivním celku. Všechny dokumenty celostátní 
obnovené samostatné organizace Pionýr/
Pionier schválili delegáti bez zádrhelů. V tis-
kové zprávě se uvádí: „…V diskusi, která se 
v  průběhu konference rozvinula, delegáti 
podpořili poslání organizace – nadále usilo-
vat o šťastný a pestrý život dětí v jejich vol-
ném čase. Stejně jako loni se organizace ak-
tivně přihlásila k ekologické iniciativě „8 dní 
pro Zemi“. Dále se delegáti zabývali hodno-
cením historie a  vývojem československého 
pionýrského hnutí a  rozhodli o pokračování 
práce v mapování své minulosti. …“
Jako určitou perličku lze připomenout schvá-
lení podoby šátku pro zahraniční reprezen-
taci: v  trojbarevné kombinaci bílé, červené 
a  modré. A  kromě rozhodnutí o  svolání 
Federální rady Pionýra byla vydána i  tzv. 
„Pionýrská předpověď: BUDE JASNO!“

JEŠTĚ DOUŠKA
Přesně o  týden později – tedy ve  dnech 
13. – 14. dubna – se uskutečnilo v Šumperku 
1. zasedání České rady Pionýra, což bylo 
přesně v  souladu se závěry I. republikové 
konference Pionýra v ČR. Česká rada Pionýra 
vyhlásila platnost Programu a Statutu Pionýra 
v  ČR schválených na  I. republikové konfe-
renci (ze dne 26. ledna 1991). Dále mimo 
jiné schválila:
- „Patero zásad člena České rady Pionýra“ 

– šlo o dokument, který vymezoval hlavní 
povinnosti a práva člena ČRP;

- uskutečnění srazu Pionýra v  ČR v  roce 
1991;

- uskutečnění oblastních porad v době září 
– říjen 1991 po zasedání ČRP.

Tím se „vyčerpal“ pořad jednání nejvyšších 
orgánů Pionýra – a  i  zde nastoupila, i když 
to není zcela přesné vyjádření, běžná, všed-
nodenní práce. Všechny základní zásady byly 
napsány. Nyní zbývalo je „jen“ uskutečnit.

Martin

PERSONÁLNÍ 
OBSAZENÍ ORGÁNŮ 
PIONÝRA
Martin Bělohlávek – předseda ČRP

- za českou komoru:

Milan Kuba – místopředseda ČRP

Jaroslava Rousová, Bohuslav 
Kühnel, Pavel Čulík

- za moravsko-slezskou komoru:

Vlastimil Coufal – místopředseda 
ČRP Antonín Jeřábek, Miroslav 
Němec, Stanislav Bátěk

- odborníci:

Zdeněk Nushart (ekonom), Jiří 
Smolík (výkonný tajemník), 
Břetislav Hofbauer (programové 
záležitosti), Tomáš Prosr (příprava 
pionýrů).

Zástupce ČRP ve Federální radě 
Pionýra:

- za českou komoru ČRP: Martin 
Bělohlávek, Eva Benešová, Táňa 
Šormová

- za moravsko-slezskou komoru 
ČRP: Alena Krutková, Miroslav 
Dumbrovský
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SMLOUVY NEJEN S ĎÁBLEM
V předchozích dvou částech jsme si povídali 
o právní úpravě nákupu přes internet a  tzv. 
obchodních cestujících, přesněji o  smlou-
vách, které bychom s  nimi uzavřeli (tzv. 
„Uzavírání smluv distančním způsobem a zá-
vazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní 
prostory“ podle nového občanského záko-
níku – dále NOZ). Miniseriál na  toto téma 
uzavřeme návodem jak postupovat v  situa-
cích, kdy můžeme zboží vrátit, ovšem to už je 
opotřebené, ve kterých situacích od smlouvy 
nelze odstoupit a  jaká specifi ka má nákup 
„nehmotného zboží“ (např. software, audio-
vizuální záznamy apod.).
Připomínám: Podnikatel je povinen poučit 
spotřebitele o  právu od  smlouvy odstoupit 
do 14 dnů od nákupu. Bez poučení nastu-
puje zvýšená ochrana spotřebitele: lhůta se 
prodlužuje o rok a při dodatečném poučení 
se lhůta pro odstoupení počítá ode dne spl-
nění poučovací povinnosti. 
Zdůrazňuji: V  případě pochybností o  pře-
depsaném poučení je důkazní břemeno (po-
vinnost prokázat) na podnikateli (cesťákovi) 
– viz § 1838 NOZ.

NĚKDY SE NEDÁ NIC MOC 
DĚLAT
Úvodem nemohu nezmínit případ, při kte-
rém jsem se setkal s maminkou, která pro 
potomky-dvojčata koupila, přes internet, 
šest bílých triček. Aby předešla věčným 
sporům, které je čí, rozhodla se je obarvit. 
K  věci se přimotal aktivní manžel, který 
v  rámci nevyžádané pomoci trička obarvil, 
ovšem všechna stejnou barvou. Barvení se 
událo ve 14 denní lhůtě a tak maminka zboží 
vrátila prodejci. Ten však odstoupení odmítl 
akceptovat s tím, že zboží bylo nevratně po-
změněno (z dopisu cituji „Přidáním barviva 

do hmoty triček došlo ke  spojení námi do-
daného zboží s  Vaším vlastním materiálem 
a nejedná se tedy již o zboží původní. Touto 
změnou jste tak ztratila možnost na odstou-
pení od smlouvy."). Mamince jsem vysvětlil, 
že obchodník je v právu a na  reakci, že se 
jedná o původní trička, jen obarvená, jsem 
vysvětlil, že lhůta k odstoupení má svůj účel 
i v  tom, že nákup se uskutečňuje bez mož-
nosti fyzického prohlédnutí a  vyzkoušení 
zboží. To lze samozřejmě používat, ale běž-
ným způsobem – tričko tedy k  zakrytí těla. 
Obarvení oděvu není v  rozporu s  jeho úče-
lovým určením, nicméně to není určení pri-
mární. Maminka si trvala na svém, a tak jsem 
jí příslušné ustanovení musel ukázat v občan-
ském zákoníku. Ustanovení si ofotila s  tím, 
že se ještě uvidí a za týden se vrátila s tím, 
že jsem měl pravdu a věc vyřešila tím, že tři 
trička přebarvila na tmavší odstín. 

NĚKDY ALE ANO…
Co ovšem s  košilí, u  které jsem po prvním 
nošení zjistil, že mi nepadne (škrtí, kouše, 
má příliš krátké nebo dlouhé rukávy apod.). 
Budu muset platit za opotřebení – a kolik? 
Nemáme se čeho obávat – lhůta k odstou-
pení je vlastně lhůtou na  vyzkoušení zboží 
– košili zabalím a  s  patřičným průvodním 
dopisem o odstoupení zašlu prodávajícímu. 
Spotřebitel totiž odpovídá pouze za  snížení 
hodnoty, které vzniklo v důsledku nakládání 
se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat 
podle jeho povahy a vlastností. O takovou si-
tuaci by se jednalo, pokud bychom například 
košili natrhli, neodstranitelně pošpinili, utrhli 
knofl ík(y); stejně tak můžeme očekávat účet 
od obchodníka u pánve, která je poškozená 
náhodným či úmyslným úderem o cizí hlavu, 
či jízdního kola, které utrpělo kolizi se zjev-

ným  poškozením. Výjimka 
z povinnosti v takových situ-
acích cokoliv platit nastává 
tehdy, pokud nás prodáva-
jící nepoučil o podmínkách, 
lhůtě a  postupu pro uplat-
nění práva odstoupit, či ne-
vydal formulář pro odstou-
pení od smlouvy. 

NÁKUP 
NEHMOTNÝCH 
STATKŮ
tedy zboží, které nemá 
hmotné vyjádření, má sa-
mostatnou úpravu: zákon 
má na  mysli software, pří-
padně hudební či jiné na-
hrávky. Zvláštní úprava je 
potřeba proto, že se vlastně 
nejedná o  kupní smlouvu – 
nekupujeme věc ale právo, 
například počítačovou hru, 
používat. Slovy autorského 
zákona se jedná o  nabytí 
licence (oprávnění) k  pou-
žití. S ohledem na  specifi ku 

toho „zboží“, které se použitím neopotřebuje 
(snad jen zastará), platí pro ně zvláštní pravi-
dla. Nelze od smlouvy odstoupit:
- pokud je porušen původní obal (§ 1837 
písm. h) NOZ) – to je vcelku logické, neboť 
rozbalením nám vznikla možnost zboží užít, 
a tím je licence „spotřebována“, 
- a  tam, kde produkt sice nebyl dodán 
na hmotném nosiči (nepřipadá tedy v úvahu, 
že by byl zabalen) a se souhlasem spotřebi-
tele byl dodán ještě před uplynutím lhůty pro 
odstoupení. To ovšem jen tehdy, pokud byl 
spotřebitel informován, že pak nemá právo 
na  odstoupení. Srozumitelně: Pokud nebyl 
produkt dodán na nosiči, byl podle všeho dán 
ke stažení přes internet nebo zaslán jako sou-
bor. Obdobně jako u  rozbalení tím, že nám 
byl dán k  dispozici, vznikla možnost zboží 
užít, a tím je licence opět „spotřebována“. 

VÝJIMKY
A aby bylo naše povídání úplné, upozorňuji, 
že spotřebitel nemůže odstoupit od  urči-
tého druhu smluv (zájemce odkazuji na celé 
obsáhlé ustanovení § 1837 NOZ přístupné 
na  internetu), zejména: o  dodání alkoho-
lických nápojů, jež mohou být dodány až 
po uplynutí třiceti dnů a  jejichž cena závisí 
na  výchylkách fi nančního trhu nezávislých 
na vůli podnikatele (to by mne zajímalo, co 
to je); o dodávce zboží nebo služby, jejichž 
cena závisí na  výchylkách fi nančního trhu 
nezávisle na  vůli podnikatele a  k  výchylce 
může dojít během lhůty pro odstoupení 
od  smlouvy; o  dodávce zboží, které bylo 
upraveno podle přání spotřebitele nebo pro 
jeho osobu (chápu, košile vyrobená na míru 
pro mne, by byla asi těžko použitelná pro ji-
ného); o dodávce zboží, které podléhá rychlé 
zkáze (opět logické); jakož i  zboží, které 
bylo po dodání nenávratně smíseno s  jiným 
zbožím (viz případ obarvených triček); o do-
dávce zboží v uzavřeném obalu, které spotře-
bitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů 
jej není možné vrátit; a např. o dodávce no-
vin, periodik nebo časopisů (v duchu hesla 
„nic není staršího než včerejší noviny“).

Závěrem je třeba se zmínit, že existují určité 
druhy obchodů, které se navenek jeví jako 
„smlouvy uzavírané distančním způsobem či 
uzavírané mimo obchodní prostory“, ale z je-
jich povahy by právo odstoupení ve 14 dnech 
vyvolávalo nesmyslné situace a obtížně řeši-
telné spory. Zákon je proto výslovně z  této 
úpravy vylučuje. Například se jedná o  pro-
dej, nákup či směnu nemovitostí (k uzavření 
smlouvy může dojít právě v  nemovitosti), 
nájem bytu (smlouva podepisovaná v prona-
jímaném bytě) či smlouvy o  výstavbě nebo 
podstatné přestavbě budovy (lze uzavřít 
na staveništi), ale i dodávky potravin, nápojů 
nebo jiného zboží běžné spotřeby dodáva-
ného do spotřebitelem určeného místa.

Michal Pokorný
advokát

Právní zástupce Pionýra
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Připravil Lee

1. 5. 1786 proběhla ve Vídni premiéra opery Figarova svatba.
2. 5. 1906 se narodil Philippe Halsman († 25. 7. 1979), autor slav-
ného fotoportrétu truchlivého Alberta Einsteina, když líčil polito-
vání nad svou rolí ve vývoji atomové bomby. Fotografi e byla použita 
na americké poštovní známce a na titulní straně časopisu Time, který 
Einsteina tituloval jako „Osobnost století.“ (obr. 1)
2. 5. 1926 vznikla loutková postava jménem Hurvínek. (obr. 2)
3. 5. 1946 začal v Tokiu Mezinárodní vojenský tribunál proti 28 
Japoncům obviněným z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.
4. 5. 1626 koupil Peter Minuit, první guvernér nizozemské kolonie 
v Americe, od indiánů za pouhých 24 dolarů ostrov Manhattan a za-
ložil zde Nový Amsterdam. Roku 1664 jej Angličané obsadili a pře-
jmenovali na New York.
4. 5. 1886 se narodil Jiří Diviš, světový průkopník hrudní chirurgie 
(† 2. 7. 1959).
5. 5. 1946 se narodil Josef Pecinovský, český spisovatel science fi c-
tion a westernů.
6. 5. 1856 se narodili Sigmund Freud, rakouský lékař a psychiatr, 
zakladatel psychoanalýzy († 23. 9. 1939) a  zároveň Robert Peary, 
americký polárník († 20. 2. 1920), pravděpodobně první člověk, který 
dosáhl severního pólu (1909).
7. 5. 1946 se narodil bývalý čs. premiér Marián Čalfa. (obr. 3)
8. 5. 1886 uvedl lékárník John Pemberton v Atlantě do prodeje „šu-
mivý lék“ Coca-Cola.
9. 5. 1946 byla otevřena Zoologická zahrada ve Dvoře Králové n. L.
10. 5. 1826 se narodil Jan Nepomuk Soukop, kněz, básník, folklo-
rista a speleolog († 26. 3. 1892).
10. 5. 1906 se narodil Jan Vella, čs. pilot RAF († 10. 1. 1945).
11. 5. 1786 bylo v Praze na Koňském trhu (nynější Václavské ná-
městí) otevřeno dřevěné divadlo Bouda. Kvůli fi nančním potížím byla 
budova roku 1789 uzavřena a stržena.
11. 5. 1856 se narodil Jan Vilím, grafi k a podnikatel († 31. 7. 1923). 
Jeho společnost Unie tiskla po roce 1918 první československé ban-
kovky, kolky a poštovní známky.
11. 5. 1896 se narodil Jan Stanislav Kolár, český scénárista, režisér, 
herec a fi lmový kritik († 30. 10. 1973).
11. 5. 1906 se narodil český odbojář Josef Jan Kratochvíl (popraven 
31. 8. 1943).
11. 5. 1946 byl založen hudební festival Pražské jaro. 
12. 5. 1496 se narodil švédský král Gustav Vasa († 1560).
14. 5. 1316 se narodil Karel IV., český král a římský císař 
(† 29. 11. 1378).
14. 5. 1916 v Paříži ofi ciálně zahájila činnost Československá ná-
rodní rada, která byla postupně uznána jako reprezentace českoslo-
venského národa.
15. 5. 1866 se narodil malíř a ilustrátor Josef Douba († 8. 4. 1928).
15. 5. 1996 proběhla premiéra českého oskarového fi lmu Kolja.
17. 5. 1916 se narodila českoněmecká spisovatelka Lenka Reinerová 
(† 27. 6. 2008), držitelka Schillerova prstenu (prestižní cena pro ně-
mecky píšící autory), státního vyznamenání – Medaile Za  zásluhy 
I. řádu a Goetheho medaile.
17. 5. 1926 se narodil Ludvík Souček, český novinář a  spisovatel 
sci-fi  (popularizátor „záhadologie“) a literatury faktu († 26. 12. 1978). 
17. 5. 1936 se narodil Dennis Hopper, americký fotograf, malíř, so-
chař, herec a režisér († 29. 5. 2010). (obr. 4)
20. 5. 1806 se narodil John Stuart Mill, anglický fi lozof, politický 
ekonom a politik, zastánce utilitarismu († 1873).
20. 5. 1946 se narodil Pavel Frýbort, publicista, prozaik, překladatel 
a dramatik († 27. 3. 2007).
20. 5. 1946 se narodila zpěvačka Cher. (obr. 5)
21. 5. 1946 se narodil český herec Ivan Vyskočil. (obr. 6)
24. 5. 1686 se narodil německý fyzik Gabriel Fahrenheit († 1736).

24. 5. 1846 se narodil František Augustin, český meteorolog, ast-
ronom a geograf († 1. 12. 1908). Byl prvním profesorem klimatologie 
a meteorologie na UK v Praze.
24. 5. 1941 se narodil Bob Dylan, americký zpěvák, kytarista, skla-
datel a textař. (obr. 7) 
24. 5. 1946 se narodil český novinář a spisovatel Alexandr Kramer 
(† 29. 5. 2012).
25. 5. 1916 se narodil Jaroslav Skála, lékař, bojovník proti alkoholi-
smu a zakladatel první záchytné stanice († 26. 11. 2007).
26. 5. 1876 zemřel František Palacký, spisovatel, historik a politik 
(* 14. 7. 1798).
26. 5. 1926 se narodil Miles Davis, americký jazzový trumpetista, 
skladatel a kapelník († 28. 9. 1991). (obr. 8)
26. 5. 1936 se narodila Natalja Gorbaněvská, ruská básnířka a disi-
dentka († 29. 11. 2013). 25. srpna 1968 byla na Rudém náměstí jed-
nou z osmi protestujících proti okupaci Československa. Byla zatčena 
a v prosinci 1969 nuceně umístěna do psychiatrické léčebny. (obr. 9)
26. 5. 1986 přijalo Evropské hosp. společenství Evropskou vlajku.
28. 5. 1906 se narodil herec Miloš Nedbal († 31. 10. 1982). (obr. 10)
29. 5. 1916 zemřel Jan Otto, nakladatel, vydal Ottův slovník naučný 
(* 8. listopadu 1841).
30. 5. 1866 byla v Královském českém divadle poprvé uvedena 
opera Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany.
30. 5. 1416 byl v  Kostnici upálen Husův přítel mistr Jeroným 
Pražský.
30. 5. 1926 se narodil Zdeněk Dienstbier, český lékař, onkolog, 
předseda Ligy proti rakovině († 22. 5. 2012). (obr. 11)
31. 5. 1946 bylo otevřeno letiště London Heathrow.
31. 5. 1976 se narodil irský herec Colin Farrell. (obr. 12)

MÁJ, LÁSKY ČAS
Ale nejen lásky, v květnu nás opět čekají významné dny, které stojí 
za povšimnutí i v oddílech. V květnu je jich opravdu hodně, zde 
jsou proto jen některé z nich:

1.5. Svátek práce; Globální den lásky; Mezinárodní den ptačího 
zpěvu

3. 5. Světový den svobody tisku; Mezinárodní den slunce; Světový 
den astmatu a alergie

4. 5. Mezinárodní den hasičů; Den Star Wars
5. 5. Světový den Evropy
8. 5. Mezinárodní den matek; Den vítězství; Vzpomínkový den 

na  ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války; 
Světový den Červeného kříže

9. 5.   Den Evropy
14. 5. Světový den pro fair trade
15.5. Mezinárodní den boje proti mozkové mrtvici; Mezinárodní 

den rodiny; Den památky obětí AIDS
17. 5. Mezinárodní den proti homofobii

Světový den informační společnosti
18. 5. Mezinárodní den muzeí
21. 5. Světový den kulturní rozmanitosti
22. 5. Mezinárodní den biologické rozmanitosti
23. 5. Mezinárodní den mléka
24. 5. Evropský den národních parků
25. 5. Mezinárodní den ručníků

Mezinárodní den ztracených dětí
Den Afriky; Mezinárodní den počítačů

30. 5. Evropský den boje proti melanomu 
Svátek sousedů

31. 5. Světový den bez tabáku; Den otvírání studánek



JARO NÁS BAVÍ
Jarní prázdniny v půlce března skončily, zanedlouho následovaly Velikonoce. Jak ukazují 
fotky na této stránce, každý volný den v tomto období je pro pionýry příležitostí si pořádně 
užít začínající jaro, vyrazit do přírody, na první víkendy na táborových základnách, vlastně 
kamkoliv, hlavně být spolu a dobře se bavit! 


