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PIONÝŘI SLAVÍ MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
Celý rok je naplněn různými významnými dny, z nichž mnohé se „slaví“ po  celém 
světě. Některé jsou spíše úsměvné, ale jiné jsou pro Pionýr opravdu významné 
a nepřehlédnutelné. K těm samozřejmě patří Mezinárodní den dětí, protože právě pro 
děti tu Pionýr vůbec je. 

Tento den (anebo předcházející a následující víkend) je každoročně naplněn mnoha 
aktivitami, které jsou často otevřené všem zájemcům, kteří si chtějí zkusit něco 
z činnosti Pionýra. A jak je to u nás se vším, i tyto akce jsou dost různorodé, stačí se 
jen podívat na těch pár příkladů na této stránce…
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NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PVC
Kvalifi kace oddílového vedoucího 
 7. – 9. 10.   Mladá Boleslav  Středočeské PVC
 14. – 16. 10, 4. – 6. 11.  Ústí nad Labem, Důlce  Ústecké PVC

Kvalifi kace instruktora
 8. – 11. 9.   Újezd u Plánice  Plzeňské 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

Seminář pro hospodáře KOP a předsedy kontrolních komisí
 28. 9.  předběžně Vysočina  ÚPVC

 KALENDÁRIUM | nabídkový plán akcí a soutěží

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

 13. – 16. 10. 72 hodin celá ČR ČRDM

  12. 11.  IX. výroční zasedání Pionýra Pardubice Pionýr  !!

TAK ČAU A PŘÍŠTĚ ZASE VŠICHNI…
Končí ročník Mozaiky, který přinesl dost změn, i když možná nejsou všechny na první pohled patrné. 
Jiné naopak nešlo přehlédnout, třeba nové seriály No toto!, Oddílová fi lmotéka a další. Myslíte, že 
se v posledních deseti vydáních Mozaika ubírala správným směrem? Váš názor, jakkoliv kritický, pro 
nás v  redakci bude cenný při sestavování Mozaiky na další rok. Něco málo podnětů jsme posbírali 
na Kamínkách, některé nápady vyplynuly z  jednání Výkonného výboru ČRP, věřím ale, že mnozí z vás 
mají nové myšlenky nebo připomínky, které by mohly Mozaiku vylepšit. Budeme proto moc rádi, když 
nám je pošlete na adresu mozaika@pionyr.cz.

I když vás ale k Mozaice nenapadají žádné velké inovace, je spousta způsobů jak s její tvorbou pomoci. 
Jak na to? Je to jednoduché! Budete na táboře hledat kešky? Zkuste sepsat geopozvánku. Nebo máte 
nachystané zajímavé rukodělky? Pošlete nám fotky a stručný návod. Navštívíte zajímavé místo? Pošlete 
tip na výlet… atd. Zkuste si proto občas na Mozaiku vzpomenout i přes léto – děkujeme!
Hlavně vám ale jménem celé redakce přeju, abyste si užili fajn léto a především povedené a bezproblé-
mové tábory!

Jakub

! !

S Pionýrem na cestách bezpečně
Tematická fotostránka 28

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

14. 6. SVĚTOVÝ DEN DÁRCOVSTVÍ KRVE
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se zapojili 
do našeho společného projektu „Zdravá pionýrská krev“.
Přejeme vám hodně zdraví, štěstí a  co nejvíce podařených 
odběrů.

Ivana Mochurová, vedoucí projektu

A CO VY OSTATNÍ? JEŠTĚ VÁHÁTE, JESTLI SE 
PŘIDAT?
Zkusíte také svou krví pomoci těm, kteří ji potřebují?
Stát se dárcem krve je výzvou pro každého zdravého člověka – 
podrobněji viz www.cervenykriz.eu/darcovstvikrve.
Jak se stát dárcem krve a další informace najdete od 14. 6. 
na webových stránkách Pionýra: 
www.pionyr.cz/cinnost/projekty/zdrava-pionyrska-krev.
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POMÁHAT NÁS BAVÍ
Tohle heslo používáme už řadu let a je vidět, 
že pořád platí. Ve středu 11. května 2016 se 
totiž pionýři jako každý rok zapojili do sbírky 
Český den proti rakovině, kterou pořádá Liga 
proti rakovině. Našich „sběračů“ bylo letos 
530 z 58 pionýrských skupin ze všech krajů 
Čech i Moravy.
Od  roku 2007 je Pionýr partnerem sbírky 
a pomohl pro ni získat přes 12 milionů ko-
run. Letos přidáme téměř milion a čtvrt. 
Padly i  některé místní rekordy, například 
v Rokycanech letos pionýři z Divoké Orlice 
konečně pokořili hranici 100 000 korun!
Pro představu, jak se dařilo na dalších mís-
tech, čtěte dále…

Na  Květinový den se nás sešlo celkem 11 
a půl (půlka byl můj Vojtík, hodně to prospal). 
Měli jsme 1 100 kytiček a prodali je všechny. 
Celkem jsme vybrali částku 26  564 Kč, což 
je cca 24,15 Kč průměrně za  jednu kytičku. 
Počasí bylo super, lidé vstřícní a  malinko 
ochotnější než v minulých letech.
Co se týká prodejců, tak jsme jich oproti mi-
nulým letům potkali opravdu hooodně málo. 
(Skupinky by se daly spočítat na prstech obou 
rukou. V minulých letech jsme mohli v centru 
napočítat třeba 30 skupinek.)

Lucka Boudová, PS Objevitelé, Liberec

Jedním z  ideálů Pionýra je Pomoc, a  proto 
jsme se i  my, členové pionýrské skupiny 
Habartov, opět účastnili sbírky Český den 
proti rakovině, tzv. Kytičkového dne.
Na prodej byly opět kytičky znázorňující mě-
síček lékařský. Po celý středeční den jsme pro-
dávali tyto kytičky po celém městě. Zašli jsme 
do obchodů, na městský úřad, do knihovny 
a  hlavně se pohybovali u  místního Tesca. 
Někteří lidé byli hodně štědří a našli se i tací, 
kteří pouze přispěli peníze do kasičky a nic si 
za to nevzali.
Kytičkový den je už v  našem malém měs-
tečku natolik známý, že nás lidé i sami vyhle-
dávají, aby si od nás kytičku mohli zakoupit. 

Prodali jsme všech 350 kytiček a vybrali za ně 
krásných 8 216 korun.
Doufáme, že vybraná částka pomůže nemoc-
ným lidem k brzkému uzdravení.
Anna Kováčová, PS des. St. Roubala Habartov

 Letos 11. května byl již 20. ročník celonárodní 
květinkové sbírky. Také v Holešově a okolí jste 
mohli potkávat mladé lidi, žáky a  studenty 
ve žlutých tričkách, kteří nabízeli žlutou symbo-
lickou květinku. Do  této kampaně se zapojily 
některé školy a organizace. Mezi nimi také již 
tradičně členové PS dr. M. Očadlíka Holešov. 
Děkujeme všem, kteří si zakoupili květinku 
a  do  10 pokladních vaků přispěli na  dobrou 
věc. Celkem se nám podařilo prodat 1 000 kvě-
tinek, vybrané peníze budou zaslány na účet 
Ligy proti rakovině. Poděkování si zaslouží 
také všichni členové pionýrské skupiny, kteří se 
do sbírky aktivně zapojili. 
Jarmila Vaclachová, PS dr. M. Očadlíka Holešov

V  Hrádku jsme prodali 875 kytiček 
za 20 693 Kč (průměr na jednu kytičku 23,64 
Kč). Nebyly žádné problémy, jen sluníčko 
nehřálo.

Vlasta Vasková, PS Hrádek

Opět jsme vyrazili do ulic prodávat žluté ky-
tičky, a to i ti nejmenší, Šedé myšky. Přidal se 
Tým Olbramchallenge a další naši mladí čle-
nové. Velký dík patří všem, kteří se zúčastnili, 
ať už jako prodejci nebo jako kupující. A jak 
to dopadlo? Vybrali jsme částku 25 886 Kč.

Božena Klimecká, PS Kopřivnice

DĚKUJEME VŠEM: 
DOBROVOLNÍKŮM-
SBĚRAČŮM I TĚM, KDO SÁHLI 
DO KAPSY A SVÝM DAREM 
PODPOŘILI DOBROU VĚC!

Liberec

Habartov

Habartov

Holešov

Holešov

Hrádek

Hrádek

Kopřivnice
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I pionýři z Brodku u Prostějova se svojí sku-
pinovou vedoucí se oblékli jako každoročně 
do žlutých triček a vydali se na cestu po obci 
vyzbrojeni žlutými kvítky. Počasí přálo a po-
dařilo se prodat celkem 406 kytiček v hod-
notě 8 713 Kč. Jsme rádi, že jsme i v letošním 
roce přispěli na dobrou věc a že vybrané pe-
níze pomůžou na správném místě.

Ivana Copková, PS Brodek u Prostějova

Již poněkolikáté jsme se účastnili akce Český 
den proti rakovině. Ve  skupince osmi ve-
doucích a  dětí jsme se rozdělili do  dvojic 
a s úsměvem jsme vyrazili prodávat kytičky. 
S prodejem jsme začali již kolem šesté ho-
diny, celí natěšení.
Během dopoledne se v Praze žlutil nejeden 
kout, ale po  poledni začaly dvojice jiných 
prodávajících postupně odpadávat, a  tak 
jsme odpoledne prodávali skoro sami. A ač-
koliv jsme s penězi na poště strávili další dvě 
hodiny čekáním na spočítání a domů se ně-
kteří dostali opravdu pozdě, rozhodně nelitu-
jeme, pomohli jsme dobré věci a dokázali, že 
Ideál Pomoc nám není cizí.
Potkali jsme i  pár nepříjemných „tupců“, 
kteří se k nám nechovali pěkně, ale lidí, kteří 
si žlutý kvítek vyjadřující podporu a pomoc 
nemocným koupili, byla většina, včetně ně-
kolika cizinců, a tak jsme procvičili i své zna-
losti cizích jazyků .
Náš prodejní maraton skončil téměř po  11 
hodinách, a ačkoliv jsme měli uťapané nožky 
a  vytahané ruce od  nacpaných peněžních 
vaků, stálo to rozhodně za to – prodali jsme 
asi 3 500 kytiček a vybrali 84 802 Kč!!! Všem, 
kteří si od nás, ale i od ostatních prodejců, kví-
tek měsíčku lékařského koupili, za  všechny, 
kterým je pomoc určena, děkujeme!

Vendy, 63. PS Sosna, Praha 

Podeváté jsme se zúčastnili jako dobrovolní 
prodejci kvítků „Dne proti rakovině.“ Žáci 9. 
třídy pod vedením Aleny Šeffl ové vyrazili již 
v 7 hodin do ulic prodávat kvítky přinášející 
naději.
Ve  čtyřech skupinkách prodali 350 kvítků. 
Z tohoto prodeje jsme přispěli celkovou část-
kou 7 509 Kč na fond Ligy proti rakovině. 
Nejúspěšnějšími prodejci se stali David 
Martínek, Petr Karásek a  Petr Štembera, 
v  jejichž vaku se objevila částka 2 184 Kč, 
i  ostatní prodejci se ale snažili, co jim síly 
stačily.
Děkujeme prodejcům i občanům Švermova, 
kteří si kvítek zakoupili.

Alena Šeffl ová, PS Švermov    

PIONÝRŠTÍ DOBROVOLNÍCI 
LETOS VYBRALI 1 240 853 KČ

CÍLE SBÍRKY:
1. Přinést veřejnosti informace o  prevenci rakoviny prostřednictvím 
rozdávaných letáčků.

2. Za  nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na  boj proti 
rakovině – na  nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických 
pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a  vybavení onkologických 
center.

Téma letošní sbírky: rakovina prsu

Brodek u Prostějova

Brodek u Prostějova

Praha

Švermov

Švermov

PS Prácheň Horažďovice

PS Beta Praha

PS Beta Praha
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AIR-SOFTOVÝ VÍKEND
Pionýrská oslava 71. výročí osvobození
Prvního ročníku setkání pionýrských airsofto-
vých oddílů, který probíhal v Mladé Boleslavi 
a  bývalém vojenském výcvikovém prostoru 
Hradčany od  pátku 6. 5. do  neděle 8. 5. 
2016, se zúčastnilo asi 150 účastníků napří-
klad z  Prahy, Domažlic, Ústí nad Labem… 
Akce byla otevřená i pro zájemce z řad široké 
veřejnosti. Na  první ročník byla účast po-
měrně vysoká.
Na pátek byl naplánován příjezd a ubytování 
jednotlivých air-softových jednotek (oddílů). 
V  sobotu akce začala budíčkem v  6 hodin 
a po snídani byl uskutečněn přesun do loka-
lity Hradčany. Zde na účastníky již čekal štáb 
akce a  seznámil je s  jednotlivými misemi, 
které v průběhu soboty proběhly. Děti i  je-
jich vedoucí a  instruktory čekala průzkumná 
mise, lokalizace a obsazení základny protiv-
níka nebo záchrana posádky letadla sestřele-
ného nad cizím územím.
Po  splnění všech misí se účastníci přesunuli 
zpět do Mladé Boleslavi a po večeři navští-
vili unikátní vojenské muzeum vybudované 
v podzemním protileteckém krytu, které ma-
puje vývoj speciálních jednotek armády od 
II. světové války dodnes. Muzeum Výsadkáři 
VÚ 8280 vybudovala a  spravuje stejno-
jmenná pionýrská skupina.
V  neděli dopoledne byla pro účastníky 
i pro veřejnost připravena soutěž ve  střelbě 
za  vzduchovek. Soutěžilo se ve  třech věko-
vých kategoriích (do 10 let, do 15 let a nad 
15 let). I  když počasí nebylo pro střelbu 
zrovna ideální, protože foukal silný vítr, zú-
častnilo se přes 70 soutěžících. První tři nej-
úspěšnější v každé kategorii si odnesli věcné 
ceny.
Akci zpestřili i  příslušníci Městské policie 
Mladá Boleslav ukázkami z  výcviku služeb-
ních psů, včetně zásahu proti podezřelé 
osobě. Tímto bychom Městské policii Mladá 
Boleslav rádi poděkovali. Poděkování dále 
patří Ministerstvu obrany ČR, Středočeskému 
kraji a  statutárnímu městu Mladá Boleslav 
za podporu této akce a činnosti s dětmi.

Tomáš Suchý
vedoucí akce

POJEDEME STŘÍLET DO BOLKY?
Tento rok se konal Airsoftový víkend v Mladé 
Boleslavi, kam jsme s nadšením jeli. Někteří 
z nás se báli, že dostaneme na  frak, protože 
ten airsoft sice hrajeme, ale ne  tak dobře 
a  často jako některé skupiny, ale našli se 
i  takoví jedinci v našem týmu, kteří se toho 
neobávali. Když jsme přijeli do Boleslavi, tak 
jsme se šli ubytovat do školy a poté šli spát. 
V sobotu jsme museli vstávat brzo, abychom 
stihli snídani v sedm a autobus v osm, který 
nás odvezl do  bývalého vojenského are-
álu. Po  příjezdu do  areálu jsme dopřipravili 
zbraně a  šli na  rozřazovačku týmů. Dostali 
jsme se do  týmu se skupinou z  Ústí nad 
Labem a dali nám červenou barvu jako roz-
lišovák. Druhý tým měl modrou barvu. První 
hra se jmenovala „drogová doupata“. Červení 
byli Kolumbijská armáda a  modří policie 
z Bogoty. Když jsme našli doupě, tak jsme se 
zapsali a  po  dvaceti minutách, pokud jsme 
ho stále drželi, zase. Za každé zapsání byl 1 
bod. Nejzajímavější bylo, když do  hry přišli 
partyzáni a chtěli úplatky (někteří jedinci při-
šli o brambůrky), a  taky když na konci byla 
přestřelka mezi oběma týmy. Tuto hru vyhrála 
Kolumbie (červení). Druhá hra byla záchrana 
pilota. Zde se partyzáni změnili na  Indiány, 
které jsme taky měli zabít, ale bohužel se 
ani nám ani modrým nepodařilo zachránit 
pilota, takže vyhráli Indiáni. Třetí hra se jme-
novala „lovci orchidejí“. Cílem bylo posbírat 
papírky s  nejvyšším počtem bodů a  donést 
je ke kupci. Tady se asi nevychytalo to, že se 
neřeklo, že se nesmí střílet v zatáčce ke kupci 
(díky tomu mám pár teček na nohou). V této 
hře jsme byli třetí v pořadí PS, což nikdo 
z nás nečekal. Byli jsme mile překvapeni. Pak 
byli vyhodnoceni nejlepší sběrači a  jeli jsme 
do školy na večeři. Po večeři a exkurzi jsme 
měli volný program a strávili jsme ho buď hra-
ním deskovek, nebo Hádej kdo?, takže byla 
sranda, když jsme hádali rapery, které ani moc 
neznáme. V neděli jsme mohli spát, do ko-
lika jsme chtěli, ale snídaně byla v osm ho-
din. Poté následovaly střelecké soutěže, kde 
byla druhá cena škorpion (zbraň) a první nůž. 
Po vyhlášení jsme jeli ke klubovně a pak jsme 
se rozešli. Nejlepší na tomto víkendu bylo, že 
jsme zase bohatší o nové zkušenosti a že byla 
sranda. Moc se těšíme na další Airsoftové ma-
névry v Mladé Boleslavi a doufám, že příště 
pojede víc lidí. 

Helča Nesvačilová, 15 let
63. PS Sosna
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STÁTNÍ VLAJKA A TÁBOR
Před časem jsme v reakci na dopis od čtenáře slíbili, že se budeme věnovat problematice symboliky a jejímu ozřejmování (únor 2016, str. 18). 
Více bude v následujícím ročníku Mozaiky Pionýra, ale červen chápeme jako příležitost připomenout, že na táborech se nezřídka užívá i státní 
vlajka a je na místě upozornit na některá pravidla, která pro užívání státní vlajky platí.

PŘEDPISY…
Základní vymezení státních symbolů je pro-
vedeno v Ústavě ČR, blíže o  jejich podobě 
hovoří zákon č. 3/93 Sb. o státních symbo-
lech České republiky, kde jsou státní sym-
boly popsány a vyobrazeny. Faktické užívání 
vymezuje zákon č. 352/2001 Sb. o  užívání 
státních symbolů České republiky – tím by 
zdánlivě měly být vyřešeny problémy. Vždyť 
k  popisu o  užití státní vlajky zákonodárci 
přičlenili v § 7, odst. 6 i srozumitelnou větu: 
„Ostatní fyzické a právnické osoby a organi-
zační složky státu mohou užít státní vlajku 
vhodným a důstojným způsobem kdykoliv.“

BĚŽNÝ ŽIVOT
Představy vhodného a  důstojného způ-
sobu užití se však již mohou lišit… Nechť si 
každý sám posoudí: zda je vhodné se na-
příklad ve  vlasteneckém záchvatu zahalit 
do vlajky a křepčit přioděn v ní mezi diváky 
na stadiónu… Zatímco vítězné kolečko běžce 
na atletickém oválu s  roztaženou vlajkou se 
většině lidí naopak nepřípadné nezdá. A daly 
by se uvést i další příklady.
Skutečností je, že někde na  táborech není 
vlajka ČR užívána vůbec, je ovšem mnoho 
táborů, kde státní vlajku používají. Protože 
(a  to platí zcela obecně i mimo naši tábo-
rovou činnost) občas se s  ní zachází velmi 
různorodě a ne vždy zcela promyšleně, není 
od věci seznámit se s předpisem, který určuje 

způsoby jejího užití. 
Jde především o § 8 a 9 
zákona č. 352/2001 Sb. 
o užívání státních sym-
bolů. Zde je na  místě 
podtrhnout, že pro 
možné použití vlajky 
bude nejdůležitější pra-
vidlo obsažené v  § 9
písm. j) citovaného 
zákona, které zaka-
zuje, aby byl na  státní 
vlajce používán jakýkoli 
text, vyobrazení, ob-
raz, znak nebo odznak. 
Zjednodušeně řečeno 
tedy vlajku nelze pře-
krývat (ani částečně) 
jakýmkoli nápisem či 
vyobrazením. Z organi-
začního hlediska je dobré zaznamenat zku-
šenost, ověřenou z Armády ČR. Státní vlajku 
je možné ponechávat na stožáru, pouze je-li 
zajištěno její neustálé osvětlení. Pokud tuto 
podmínku splnit nelze, vlajku není možné 
po setmění na stožáru nechávat, ale musí být 
sejmuta.

ROZUMNÁ ÚVAHA
Takže vězme, že sice existuje předpis, který 
přímo základní pravidla postihuje, ale stejně 
není schopen detailně popsat každou situaci, 

jak se státní vlajkou nakládat. To vytváří jistý 
prostor pro rozmanité přístupy i odlišný vý-
klad o rozsahu vhodnosti toho či onoho. Tady 
se proto hodí zvýraznit zásadní: státní vlajka 
je naším státním symbolem! Promyšlené dění 
na táboře kolem vlajky sice nepřinese možná 
okamžité výsledky, ale je vkladem do  bu-
doucna. Obřad vztyčování a  snímání vlajky 
by měl být skutečnou vážnou táborovou ce-
remonií, neboť jde o ukázku toho, jaký je náš 
vztah k jednomu ze symbolů naší vlasti.

Martin

MGR. JARMILA KUPČÍKOVÁ
30. 4. 1956 – 19. 5. 2016

Mám napsat něco o paní, dámě, kamarádce 
s  obrovským srdcem, které nevydrželo tu 
tíhu, která na ně byla naložena.

Myšlenek mám spoustu, ale nevím, co napsat 
dříve… Mé první setkání s ní? Byl jsem jiskra 
a skládal slib. Nebo o tom, jak jsme řadu let 
spoluorganizovali a vedli skupinu? Mnohému 
jsem se od ní za tu dobu naučil. Vlastně mne 
vzdělávala stále a  určitě nejen mě. Jednu 
dobu měla na  starosti i  krajské pionýrské 
vzdělávání.
Vždy dokázala pomoci, vždy poradila, vždy 
byla připravena člověka vyslechnout.
Nemohu nenapsat, že její kuchařské umění 
bylo vyhlášené. To, co nám servírovala na tá-
boře, bylo prostě excelentní. Který jiný 
kuchař, kromě všeho jiného, co se od  něj 
čeká, upeče devatero buchet, dělá domácí 
knedlíky…
Naposledy jsem s  ní mluvil v  neděli 15. 
května 2016. Měla mnoho plánů, chtěla 
jet na tábor, vrátit se do práce učit své žáky 
a spoustu dalšího.
Odešla z  našeho světa náhle, rychle a  bez 
rozloučení…

Jsou to stovky lidí, kterým vstoupila do  je-
jich života. Každý z nich si kousek jí ponese 
s sebou, někdo větší, někdo menší.
Mně však neodešla jen spolupracovnice 
a  kamarádka. Odešel mi člen mé rodiny. 
Bude mi hrozně chybět a pořád ještě dou-
fám, že je to jen žert a že mi zavolá, abych 
jí vrátil psa…

Miroslav Chlubna

Jsou zprávy, které zaskočí – šedesátka žádný 
věk, a  kdo Jarku znal… Teď musím mluvit 
v  minulém čase, její hartusení, které jsem 
zažil, když byla ve  funkci garanta krajského 
PVC a  já ve  funkci ústředního, zůstane už 
navždy jen vzpomínkou, stejně jako jiné ze 
setkání s ní. Vzpomínkami na  člověka, pod 
jehož trochu nepřístupnou slupkou bilo velké 
pionýrské srdce. Tak si ji nesme dál v paměti. 
Čest její památce.

Martin 
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NĚCO KONČÍ A NĚCO ZAČÍNÁ
Zážitkový vzdělávací kurz pro instruktory, 
který organizovalo ÚPVC, se pomalu chýlí 
k závěru. Vzhledem k tomu, že jsme při něm 
ověřovali metodu průvodcování a poznatky 
jsme předávali zážitkovou formou, ráda bych 
vás kurzem provedla a seznámila s postřehy 
a poznatky, jež by měly zajímat všechny, kte-
rým není lhostejná práce s věkovou kategorií 
15+ a kteří se zajímají o oblast vzdělávání.

MALÁ REKAPITULACE
Akreditovaný kurz Vedoucího dětského ko-
lektivu B organizovalo Ústřední vzdělávací 
centrum Pionýra. Prostřednictvím Přihlašovny 
Pionýra se zaregistrovalo 18 zájemců, tento 
počet zůstal nezměněn a  všichni přihlášení 
se stali účastníky kurzu. Byli mezi nimi pře-
devším instruktoři z  Prahy a  z  Plzeňského 
kraje. K  přihlášení na  kurz byla dána pod-
mínka – s instruktorem se musel zapsat i jeho 
průvodce. Byli to zpravidla vedoucí jejich od-
dílů, kteří měli instruktorům nabídnout radu, 
nasměrovat je při plnění úkolů, povzbudit je 
v  jejich práci, ale především je sledovat při 
práci. Úkoly, které instruktoři obdrželi po ka-
ždém víkendu, byly především praktické 
a vycházely z témat, kterými jsme se během 
víkendu zabývali.

FUNKCE PRŮVODCŮ
Důležitým momentem bylo propojení vzdě-
lávání instruktorů s  praktickým průvodco-
váním. Průvodci měli nezastupitelnou roli 
v průběhu kurzu, ale budou ji mít i v období 
po získání kvalifi kace. Smyslem průvodcování 

je vytvořit jistotu, bezpečí, ale i poskytnout 
radu či kritický pohled. Stát vedle instruktora 
a dát mu prostor a zpětnou vazbu k jeho čin-
nosti. Učit ho o  věcech přemýšlet tak, aby 
jeho práce byla smysluplná, efektivní a na-
plňovala jej. Vnitřní motivace mladého člo-
věka musí být podpořena i z vnějšku. A právě 
to je důvod, proč mluvíme o průvodcování 
a ověřujeme ho. Nechceme, aby nám mladí 
odcházeli z oddílů a skupin. Vychováváme si 
je z vlastních řad, snažíme se, aby zůstávali 
a stávali se našimi nástupci.
Průvodci byli pravidelně informováni o úko-
lech, které instruktoři dostávali. Někdy mu-
seli být aktivnější, to proto, aby připomněli 
některým blížící se termíny jejich odevzdání. 
To se však stávalo ojediněle. 

POZNALI JSME ŘADU MÍST
Snažili jsme se, aby instruktoři poznali nová 
místa. Navštívili jsme táborové základny 
Hojsova Stráž, Zelená Lhota, Neškaredice 
a Újezd u Domažlic. Každá z nich měla své 
kouzlo a  na  každé zažili účastníci i  lektoři 
něco nezapomenutelného. 

LEKTOŘI KURZU
byli zkušení členové ÚPVC. Podíleli se nejen 
na přípravě a realizaci aktivit, ale i na moti-
vaci, která byla po  celou dobu kurzu živá. 
Putování vesmírem a objevování Osmé pla-
nety se osvědčilo. Nabídlo humor, malou 
recesi, ale především poznatky a zkušenosti.
Všichni lektoři si zaslouží velké poděkování. 
Jsem přesvědčena, že stejně jako já přijímali 

tento kurz jako výzvu k  dalšímu posunu 
ve  své činnosti. Vyzkoušeli jsme si nové 
formy práce, podívali se na práci svých ko-
legů, naučili se něco nového, zajímavého. 
Vzájemně jsme se obohatili a inspirovali.

UKONČENÍ KURZU
Závěrečné pohovory proběhnou v  červnu 
a  na  večerní slavnostní rituál byli pozváni 
i všichni průvodci. Převzetí osvědčení o kva-
lifi kaci z  jejich rukou bude jistě silným mo-
mentem pro posilování vazeb mezi nimi a in-
struktory. Stejně tak slib daný účastníky, že 
budou aktivně pracovat v pionýrském oddíle, 
tento moment podtrhne.

CO ZBÝVÁ DODAT?
Popřála bych instruktorům – účastníkům 
akreditovaného kurzu hodně zdaru, sil, 
mnoho nápadů a prostoru k  jejich realizaci. 
Aby motivace u nich nevyprchala a slib, který 
dají průvodcům, nemuseli nikdy porušit.

Lída Kočí
garant ÚPVC

JEDNÍM Z ÚKOLŮ PRO ÚČASTNÍKY KURZU BYLO VYTVOŘENÍ ZPRÁV Z ČINNOSTI 
JEJICH PIONÝRSKÝCH SKUPIN NEBO TŘEBA O DĚNÍ NA KURZU. JAK SI S ÚKOLEM 
PORADILI? OBJEVILY SE NOVÉ NADĚJE PRO MOZAIKU? 

HLEDÁNÍ OSMÉ PLANETY
Další víkend vzdělávacího kurzu pro instruk-
tory pořádaný Ústředním pionýrským vzdě-
lávacím centrem proběhl v  Zelené Lhotě 
u Klatov, na  táborové základně PS Jitřenka 
Kdyně. Přes víkend se instruktoři dozvěděli 
spoustu nových a důležitých informací, které 
uplatní nejen u zkoušek, ale hlavně při práci 
s  dětmi a  jinými instruktory a  vedoucími. 
Samozřejmě by se kurz neobešel bez lek-
torů, mezi kterými byl tentokrát i předseda 
Pionýra Martin Bělohlávek…

A je to tady. Začínáme. Dozvídáme se, že ne-
přijela Liduška, škoda. Dnes přednáší Martin 
s Jirkou, říkají nám něco o pionýrských sku-
pinách a organizaci v nich. Končíme pozdě, 
konečně jdeme spát. Zítra nás čeká dlouhý 
a náročný den.
Je sobota, sedm hodin ráno. Zvoní mini-
málně pět budíků na  jednom pokoji, stejně 
pak všichni zase zaleháváme. Vstáváme tak 
akorát na snídani. Jíme toho hodně, budeme 
to potřebovat. Nechybí ani káva, kterou si 

část z nás odnáší do společenské místnosti, 
kde právě začíná Avičin blok o  psycholo-
gii osobnosti, kde se mimo jiné dozvídáme 
také něco o sobě. Pak máme krátkou pauzu 
na doplnění tekutin. Následuje asi nejdůle-
žitější blok tohoto víkendu. Dáša s Jakešem 
nám vysvětlují, co je to hra, její cíle a  jak 
si takovou hru připravit, což následně také 
zkoušíme. A hurá na oběd!
Přišla řada na Káču, naší expertku na ekono-
mii v  Pionýru. Učíme se pracovat se zdroji 
(peněžními). Pak zkoušíme inscenovat situ-
ace, kdy s penězi pracujeme. V tom všichni 
vynikáme, samozřejmě. Dostáváme za  do-
mácí úkol vybarvit obrázek džbánu, kam 
musíme zakreslit, jak naše PS přes rok hos-
podařila. Uvidíme… Opět krátká přestávka, 
pak nás čeká blok o bezpečnosti s Tomášem. 
Bavíme se o rizikách a jejich hodnocení, pak 
dostáváme do rukou příběh, ve kterém hle-
dáme rizika a chyby vedoucího. Nastává čas 
na svačinu, na kávu a pokračujeme dál.
Přichází Mirka a hned vysvětluje, jak napsat 
článek, takový asi jako tento. Několikrát zazní 

slovo „výborně“, které se po zbytek pobytu 
stává součástí aktivní části našeho slovníku. 
Po krátké přestávce se vrací Tomáš. Tentokrát 
jdeme ven, ve skupinkách rozmýšlíme, jak se 
v praxi používají sekery, kladiva, šroubováky 
atd. Po hodince a půl se vracíme rozmrznout 
dovnitř. Naštěstí zjišťujeme, že už je večeře. 
Po  ní se však znovu scházíme s  Tomášem, 
tentokráte je téma „Hygiena“. Po hygieně si 
oddycháváme, Ivanka nám připravila několik 
rukodělných činností. Avšak s  mojí levostí 
na ruce raději na nic nesahám. Pak už jdeme 
konečně spát, Martin bude mít zítra tříhodi-
nový blok o právu…

Kurz je doprovázen výchovným programem 
„Osmá planeta“ z  projektu Klíčení, kde je 
tématem planeta Země na  hraně zkázy. 
Účastníci se i  s  lektory přesouvají mezi pla-
netami galaxie a  hledají souřadnice pro 
transport na  osmou planetu, kde očekávají 
podmínky pro život. Více informací najdete 
na webu Pionýra v sekci Nabídkové programy.

Matěj Zíka
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TAJNÁ OPERACE
V  muničním skladu ve  středu Domažlic je 
bomba. Je to hrozba, bomba je nastavena 
na 43 minut.
Na  misi se připravují týmy Bravo a  Delta, 
oba týmy chtějí bombu za každou cenu. Tým 
Bravo vstupuje do  budovy spodem, ovšem 
tým Delta vylezl oknem a získal nepatrný ná-
skok, ale rozhodující byly schody, které tým 
Bravo úspěšně obsadil a byl odhodlaný dr-
žet je za každou cenu. O chvilku déle přiběhl 
tým Delta a spustila se obrovská palba. Hluk 
otřásal budovou. Ale pár jedinců z Brava se 
dostalo do 2. patra a  začali hledat bombu. 
Po pěti minutách hluk na schodech neustával 
a vojáci byli nervózní. Ptají se: „Máte už tu 
bombu? Kde je ta bomba?“ Po 10 minutách 

se situace na schodech nezměnila. Dva hle-
dači z  Brava pročesávají horní patro, ale 
nikde nic. A pak se z vysílačky a  z úst jed-
noho bojovníka ozve: „Mám bombu, bomba 
zneškodněna!“ Konec, úkol splněn, Bravo 
vyhrálo.

Delta vs. Bravo
Bravo vylezlo oknem do prvního patra, Delta 
běžela po  schodech. Po  chviličce došlo 
ke střetu, ztráty byly na obou stranách. Ale 
Delta obsadila strategicky důležité pozice. 
Delta pomalu, ale jistě tlačila Bravo, které 
bylo nuceno opouštět strategicky důležité 
pozice. Stavy byly vyrovnané, ale tým Bravo 
došel na konec budovy, v tu chvíli začali vo-
jáci Brava padat a nevypadalo to vůbec dobře 

a dobře to pro Bravo ani nedopadlo. Delta 
porazila Bravo.

Akci air-softového oddílu PS Mír Domažlice 
popsal:

Jakub Antoš

ZÁBAVA NA STĚNĚ
Braný oddíl FOX naší 63. pionýrské skupiny 
Sosna vyrazil v  sobotu 20. února na  jed-
nodenní výpravu do  lezeckého centra 
na Výstavišti Holešovice. Zúčastnilo se při-
bližně 15 členů a myslím si, že si to všichni 
naplno užili.

Martin Kovář

POVEDENÝ MAŠKARNÍ BÁL
20. února se uskutečnil maškarní bál s téma-
tem „na  Divokém západě“, který pořádala 
Pionýrská skupina Mír Domažlice. Náš maš-
karní bál začal ve 14:00 a hned od začátku 
jsme se náramně bavili. Hudebně nás prová-
děl DJ Radek Krutina, díky kterému jsme po-
řád měli na co tancovat. Jako obohacení se 
nám představily děti z taneční skupiny DTVH. 
Samozřejmě nechyběla ani tombola, která 
tenhle rok byla opravdu bohatá. Celý maš-
karní bál dopadl nad očekávání, a tím jsme si 
nastavili velmi vysokou laťku do příštích let.

Markéta Smazalová

VÝLET ZA PLZEŇSKÝMI STRAŠIDLY
Ještě před začátkem Velikonoc jsme využili 
volného prázdninového dne a 25. března se 
náš oddíl Pegas vydal společně s  oddílem 
Rafani do Plzně.
Všichni jsme se sešli ráno na  autobusovém 
nádraží se sbalenými batůžky a pak už nám 
nic nebránilo v  odjezdu. Do  našeho cíle 
jsme dorazili po deváté hodině a hned nás 
čekala prohlídka Muzea Strašidel. Muzeem 
nás provázela paní, která nám při prohlídce 
pověděla spoustu tajuplných příběhů a zají-
mavostí o Plzni. Prohlédli jsme si také mnoho 
strašidel obývající naše krajské město. 
Poté jsme pokořili 302 schodů při výšlapu 
na Plzeňskou věž, který dal některým jedin-
cům dost zabrat. Z  vrcholku jsme si mohli 
prohlédnout celé město z úplně jiného úhlu. 
I přes mírnou únavu jsme se však bez váhání 

vrhli na  hledání kešek v  blízkosti náměstí. 
Po tomto úkolu jsme navštívili historické pl-
zeňské podzemí, kde jsme se dozvěděli řadu 
informací o minulosti Plzně. Celou prohlídku 
jsme museli mít na  hlavě ochranné přilby 
a někteří museli celou cestu jít skrčení, pro-
tože pro ně byly chodbičky moc nízké. Výlet 
jsme zakončili v nákupním centru, kde jsme 
si buď došli na jídlo, nebo na nákupy a někdo 
stihnul dokonce obojí.
Výlet se všem líbil, počasí se nám vyda-
řilo a  rozhodně si něco podobného rádi 
zopakujeme. 

Eliška Volfíková

POJĎTE NA BOWLING 
S PIONÝRY
Zdravím všechny pionýry, pionýrky a  příz-
nivce Pionýra.
Ráda bych Vás jménem naší 63. pionýrské 
skupiny Sosna pozvala na  naší pravidelnou 
akci – bowling.
Akce se koná každou 1. středu v měsíci, sraz 
v  16:30 v  Praze na  Proseku před hotelem 
DUO.
Cena pro členy je 40 Kč, pro ostatní 70 Kč.
Těšíme se na Vás.

Julie Glombová
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DOBŘANY

Čarodějné hry
Tak se jmenovala akce, kterou připravili 
vedoucí a děti z PS v Dobřanech odpoledne 
30. dubna v bývalých kasárnách. Počasí bylo 
úžasné.
Čarodějnice u  startu rozdávala startovní 
kartičky a pionýrské tašky, aby si bylo kam 
schovávat získané odměny. Čarodějnice malé 
i velké, kam se podíváš, ale hlavně zhruba sto 
dětí v doprovodu dospělých si prošlo od startu 
do cíle sedm stanovišť. Na nich si děti mohly 
vyzkoušet slalom na  koštěti mezi špalky, 
hod kroužky na  klobouk staré čarodějnice, 
hod šiškami do  čarovného koše, slalom 
na  koloběžce, chytání jedovatých pavouků 
na prut, házení koštětem do čarovného kruhu 
a hod šipkami do terče s netopýrem, sovou, 
koštětem a  pavoukem. V  cíli si pak mohly 
zejména menší děti za pomoci rodičů vyrobit 
podložku pod hrneček zdobenou sáčky 
od  čajů a  zapečenou do  folie. Na  každém 
stanovišti je čekala nějaká odměna, 
připraveno bylo i občerstvení a jak bylo vidět, 
všem se akce líbila. A na  závěr bylo možné 
si před klubovnou zahrádkářů, kteří s pionýry 
na akci spolupracují, opéci buřtíka.
Poděkování za hezkou akci patří vedoucím, 
maminkám, které přišly na pomoc, a i dětem 
z  oddílu Delfíni, zahrádkářům, městu 
Dobřany, které akci podpořilo fi nančně 
a pomohlo s její propagací.

Líba Nejedlá, PS Dobřany

DOMAŽLICE

Hry na přežití
Ty si zahrála pionýrská skupina Ptáčata 
o prvním víkendu v květnu, plném adrenalinu, 
na Zelené Lhotě. Počasí nám opravdu přálo, 
a  tak jsme se na  sluníčku připravovali 
na stezku plnou náročných úkolů, jako třeba 
střelba ze vzduchovky, orientace s buzolou, 
luštění záludných šifer či překážková dráha, 
kterou měli potíže zvládnout i ti nejzdatnější 
vedoucí. Ve fi nále nesmělo chybět také vaření 

na  ohni. Nakonec děti všechny překážky 
zvládly a užili jsme si spoustu zábavy. Škoda 
jen, že víkend nebyl delší a nemohli jsme si 
toho vyzkoušet víc. Měli jsme se opravdu 
krásně!

Kristýna Churá, PS Ptáčata

JINCE

Druhé setkání v modrém
Pionýrská skupina Jince i  v  letošním 
roce podpořila akci „Česko svítí modře“ 
na  podporu lidí postižených autismem. 
V našem městyse ji zastřešovalo Společenské 
centrum Josefa Slavíka a  jeho vedoucí Irena 
Ungrová. Od konce března do konce dubna 
proběhlo několik akcí, z  nichž my jsme 
zorganizovali šachový Velikonoční turnaj 
2016, který se hrál v  modrém oblečení. 
Potěšitelné je, že tuto podmínku účasti 
respektovali nejen hráči, ale i  doprovody 
soutěžících a  diváci. Podíleli jsme se 
i  na  propagaci, například zveřejněním 
fotografi í z  loňského ročníku a  pořízením 
nových. V noci z 2. na 3. dubna svítilo i okno 
naší klubovny stejnou barvou, jako mnohé 
budovy po  celé České republice i  ve  světě. 
Součástí naší snahy bylo i vysvětlování, co je 
to autismus a jak se s ním žije.

Miroslav Maršálek, PS Jince

KDYNĚ

Víkend v galské vesnici
Na letošních květnových Orlovicích bylo sice 
o něco méně dětí než obvykle, ale i  tak to 
stálo za to!
Tentokrát jsme se vydali do  galské vesnice 
pomoci Asterixovi, Obelixovi a  druidovi 
Panoramixovi s lovem divočáků a se získáním 
pokladu, který jim sebrali zákeřní Římané. 
Všichni tři vítali děti hned při příjezdu a už 
v  pátek večer, hned po  setmění, se vydali 
na první výpravu za divočáky. 
V sobotu všechny čekaly záludné úkoly, které 
testovaly rychlost, sílu, ale třeba i  zručnost 
nebo znalosti. Odpoledne se při procházce 
lesem testovala vytrvalost při dalším lovu 
divočáků a  po  návratu následovala velká 
zkouška paměti. Večer na  děti čekaly 
galské oslavy v podobě diskotéky, doplněné 
drobnými hrami, a po setmění jsme se vydali 
za  druidem Panoramixem, kterému děti 
předaly dar a  byly odměněny kouzelným 
nápojem. 
Neděle byla pak věnována rukodělce, 
a po obědě úklidu. Všichni si celou akci moc 
užili a už teď se těší, do jaké pohádky je vítr 
zanese příště.

Adéla Praisová, PS Safír

Kdyňský Slet čarodějnic 
Krásné slunečné počasí přilákalo na kdyňské 
náměstí stovky dětí, které si užily první 
květnovou sobotu v  čarodějnických 
kostýmech. Na  účastníky čekalo celkem 
šestnáct úkolů, po  jejichž splnění si mohli 
vyzvednout pěknou odměnu v  podobě 
sladkostí, omalovánek, frkačky nebo třeba 
pavoučka pro štěstí.
Kromě řádění na obří trampolíně si čarodějní 
učni vyzkoušeli i  střelbu z  praku, míchání 
lektvarů, prolézání pavučinou, létání 
na koštěti nebo házení křišťálovou koulí. Děti 
také pomohly hodné čarodějnici s výzdobou 
perníkové chaloupky, která bude sloužit 
na hraní v prostorách klubovny U Čápa, kde 
se scházejí oddíly PS.
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Tentokrát je tu oslavenců více než obvykle, 
jsou totiž nejen červnoví, ale i prázdninoví. 
Tak jim nezapomeňte popřát, až se s nimi 
uvidíte. 

• 2. 6. slaví své 50. narozeniny Jaroslava 
Daníčková z PS Tužiňáci (Liberecká KOP).

• 3. 6. slaví své 50. narozeniny Eva 
Přikrylová z PS Kunovice (Olomoucko-
zlínská KOP).

• 9. 6. slaví své 55. narozeniny Jaroslava 
Bejšovcová z PS Ivanovice na Hané 
(Jihomoravská KOP).

• 9. 6. slaví své 60. narozeniny Táňa 
Šormová z PS Mladost (Královéhradecká 
KO).

• 11. 6. slaví své 50. narozeniny Ivana 
Andělová z PS Zbiroh (Plzeňská KOP).

• 13. 6. slaví své 45. narozeniny Pavel 
Jedlička z 90. TSP (Jihomoravská KOP).

• 21. 6. slaví své 60. narozeniny 
Věra Halamíčková z PS Přátelství 
(Královéhradecká KO).

• 23. 6. slaví své 65. narozeniny Bohumíra 
Šrámková z PS Butovická (Moravskoslezská 
KOP).

• 6. 7. slaví své 50. narozeniny Jana 
Čiháková ze 143. PS Jana Nerudy 
(Pražská OP).

• 10. 7. slaví své 45. narozeniny Josef Hlaváč 
z PS Střela Plasy (Plzeňská KOP).

• 18. 7. slaví své 65. narozeniny Ivana 
Vlčková z 3. PS (Liberecká KOP).

• 23. 7. slaví své 45. narozeniny Rostislav 
Boháček z PS Křtiny (Jihomoravská KOP).

• 27. 7. slaví své 55. narozeniny Zdeněk 
Vacek z PS Čápata (Olomoucko-zlínská 
KOP).

• 28. 7. slaví své 45. narozeniny Andrea 
Pohanová z PS Jihlava 1 (KO Kraje 
Vysočina).

• 29. 7. slaví své 55. narozeniny Petra 
Klímová z PS Otava Sušice (Plzeňská KOP).

• 4. 8. slaví své 60. narozeniny Jaromír Tecl 
z 1. PS Podbořany (Ústecká KOP).

• 14. 8. slaví své 40. narozeniny Hana 
Weinerová z PS Polabiny II. (Pardubická 
KOP).

• 21. 8. slaví své 45. narozeniny Martin 
Ritter z PS Chomutov (Ústecká KOP).

• 23. 8. slaví své 60. narozeniny Jiří Perkner 
z PS Chomutov (Ústecká KOP).

• 26. 8. slaví své 40. narozeniny Pavel 
Buchta z PS Řečkovice (Jihomoravská 
KOP).

• 29. 8. slaví své 50. narozeniny Petr Říha 
z 19. PS Tábor (Jihočeská KOP).

    
Blahopřejeme!

Akce proběhla za  fi nanční podpory 
Plzeňského kraje. Organizátoři a dobrovolníci 
z pionýrské skupiny Safír Kdyně moc děkují 
všem rodičům a  jejich dětem a  už se těší 
na další akci.

Pavla Tochorová, PS Safír

NEPOMUK

Čarodějnické dovednosti
Pionýrská skupina Nepomuk, oddíl Pusík 
připravil na středu 27. 4. sešlost čarodějnic. 
Na  náš dvorek se jich slétlo více jak 30, 
aby se zúčastnily tradičního soutěžení 
v  kouzelnických dovednostech. Připravili 
jsme pro ně deset úkolů, které čarodějky plnily 
s  velkým zaujetím. Míchání čarodějnického 
lektvaru, hod do  škrpálu, lovení příšerek, 
zkoušky hmatu, chutí a  čarodějnická dráha. 
Za vše obdržely známky a vyhodnocení bylo 
na závěr našeho sabatu. Všechny čarodějnice 
to zvládly na výbornou a po občerstvení se 
mohly vydat na své čarodějnické vršky.

Miroslav Dvořák, PS Nepomuk

ÚSTÍ NAD LABEM

Pochod Ústecká jarní 50
Trasa 12 km: V  sobotu 16. 4. se nás 
devět statečných sešlo u  Důlců, kde už 
byly davy cizích lidiček připravených 
na  pochod. Rozhodli jsme se pro trasu 
12 km, udělali společnou fotečku a  vyrazili 
do  terénu. Nejdřív jsme se MHD přesunuli 
na  zastávku Beethovenova a  šli k  první 
kontrole. Na  zahradě jsme napočítali přes 
padesát trpaslíků. Pokračovali jsme směrem 
na Střížák. Byla tam Markéta a děti si mohly 
zasoutěžit a získat nějakou tu sladkost. Čekal 
nás kopeček na Střížák, a protože jsme byli 
plní elánu, tak jsme ho bez problémů vyběhli. 
Třetí kontrola byla v  hospodě u  rybníku, 
kde začalo pořádně pršet. Chvilku jsme 
čekali, jestli se počasí umoudří, ale lilo dál. 
Nandali jsme si kapuce a také vyrazili. Cestou 
jsme si zpívali a  rychle nám to ubíhalo. 
Ve Střížovicích byla čtvrtá a pro nás poslední 
kontrola. Děti si zastřílely z  luku a  někdo 
se i  trefi l do  terče. Také vyzkoušely chůzi 
na chůdách. Na zpáteční cestě jsme odlovili 
dvě kešky a opět zmokli. V cíli všichni dostali 
diplom, pamětní list a placku.

Šárka Zeusová, PS Dravci

Trasa 50 km: 16. dubna jsme si zabalily své 
batůžky a  vydaly se pokořit 50 kilometrů. 
Ačkoliv cesta začala velice dobře, narazily 
jsme na  krizové situace, kdy jsme myslely, 

že dál už nepůjdeme. Přesto jsme tyto 
momenty překonaly a  celý pochod jsme 
úspěšně zdolaly za 11 hodin. Naše nohy se 
na  to moc netvářily, v půlce cesty už jsme 
se cítily, jako bychom před sebou měly už 
jen pár metrů. Nejhorší počasí jsme chytly 
od  Adolfova do  Malého Chvojna, kdy nás 
to opravdu nebavilo. Naštěstí se poté 
vyjasnilo a  na  Erbenovu vyhlídku už jsme 
šly za  sluníčka a  s dobrou náladou. Schody 
nahoru jsme zdolávaly těžko, výhled však stál 
za to. Poté co jsme došly (pošly) do cíle, jsme 
se z židle málem nezvedly. Pocit jsme měly 
ale úžasný. Tak uvidíme, jestli se na podzim 
odhodláme k další 50.

Štěpa a Kačka na cestě za dobrodružstvím, 
PS Dravci

KOPŘIVNICE

Dne 1. 5. 2016 se uskutečnil Pohádkový 
les, kterého se zúčastnilo 250 dětí s  rodiči 
+ babičky a dědečkové a též pořadatelé, asi 
tak přes 700 účastníků akce, chceme vám 
poděkovat za tak skvělou účast a atmosféru. 
Největší dík patří všem pohádkovým 
bytostem a  ostatním organizátorům, kteří 
se na přípravě podíleli ve svém volném čase 
(neb připravit akci a  vše zabezpečit chce 
pořádný kus odvahy). „Dobrovolníci nejsou 
placení ne proto, že by byli bezcenní, ale 
protože jsou k nezaplacení." 

Za kolektiv Pionýra Kopřivnice 
Božena Klimecká
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V ÚDOLÍ KRÁSNÝCH ŽAB BYLA POHODA
Tento rozhovor s panem Jiřím Mařasem vznikl vlastně náhodou. Setkali jsme se na pionýrské tiskové konferenci letos v lednu, kde z neformálního 
povídání v závěru vyplynulo, že mimo jiné pracoval na natáčení fi lmu Údolí krásných žab (1973). To byl patrně náš první fi lm, který se z valné 
většiny odehrává na pionýrském táboře. Slovo dalo slovo a dohodli jsme se na rozhovoru. V květnu si na nás pan Mařas udělal čas těsně předtím, 
než odjel na festival fi lmů pro děti a mládež do Zlína, kam byl pozván jako pamětník natáčení s režisérem Karlem Zemanem. Naše povídání bylo 
plné vzpomínek na další fi lmy, třeba Noc na Karlštejně nebo Markétu Lazarovou, poskládali jsme ale i pár střípků z žabího údolí…

Jak fi lm vlastně vznikl? Bylo cílem vytvořit 
angažovaný snímek o pionýrech, nebo pro-
stě fi lm o dětech na táboře?
Vlastně obojí, byla tenkrát poptávka nato-
čit fi lm o mládeži, o pionýrech, ale zároveň 
vznikal tenhle námět, takže by se fi lm nej-
spíš točil tak jako tak. Barrandov měl tenkrát 
schéma, které musel plnit, že některé fi lmy 
mají být z  průmyslu, další ze zemědělství, 
k  tomu veselohra, něco historického, něco 
z války, a  to se čím dál méně dodržovalo… 
A  takových kladných fi lmů o mládeži a pro 
mládež moc nebylo, takže potřeba byla jak 
„shora“, tak u autorů i diváků.

Vybavíte si, jaká byla při natáčení atmo-
sféra? Užili jste si legrace?
No, některé příhody se asi publikovat ne-
dají… Bylo to ale tenkrát pohodové natáčení. 
O prázdninách a  ještě byla taková doba, že 
se člověk nebál vyjít na  ulici. Nekradlo se, 
byli jsme u vody. Já tam měl manželku jako 
zdravotní dozor, ta měla strach u  té vody. 
Nějaké drobné úrazy samozřejmě byly, ale 
nic strašného. Natáčení s  dětmi je vždycky 
napínavé…
Byl suchý rok, takže v srpnu nám každý den 
svítilo slunce, nebyl žádný ztrátový den.
Děti bydlely v Rakovníku, tam byly sice pod 
dohledem, ale stejně nebylo snadné je uhlí-
dat. Holky přelézaly oknem ke klukům na po-
koje a podobně. 

Stanislav Rudolf je autorem námětu a scé-
náře, ale jeho kniha vyšla až rok po fi lmu. 
Tvořil vše současně, nebo knihu napsal až 
na základě ohlasů na fi lm? 
To už si přesně nepamatuju, ale myslím, 
že spíš až na  základě úspěchu fi lmu napsal 
knihu. Ten fi lm byl totiž opravdu úspěšný. Jak 
jsem říkal, moc jiných nebylo, kde by byl ko-
lektiv dětí. Ostatně dodnes občas běží v tele-
vizi, tak se asi líbí.
Dnes už je to běžné, ale v  té době to bylo 
ještě hodně neobvyklé, aby vznikla kniha po-
dle fi lmu.

Vzpomenete si, jak se vám pracovalo 
s Vítězslavem Jandákem?
Ten působil velmi solidně, i  když to byl 
ještě mladý kluk. Když jsem se s ním potkal 

nedávno, tak pořád vzpomíná na tenhle fi lm, 
jaké to bylo pohodové natáčení, při pauzách 
se všichni opalovali u vody…

A co dětští herci? Ti se hledali v konkurzu?
Tehdy se chodilo po  školách, protože jsme 
potřebovali určité typy a museli je najít. Byl 
tam třeba kluk s brýlemi, sportovní holka, sil-
nější kluk…
Milada Vnuková, která hrála hlavní postavu 
Janu, byla už v  šestnácti letech taková hodně 
kultivovaná. Ale pokud vím, nikdo z  nich 
u hraní nezůstal. Milada hrála, myslím, ještě 
v jednom fi lmu a dost.

Chci se zeptat na písničku Údolí krásných 
žab, protože některé naše oddíly si ji do-
dnes občas zazpívají. Pamatujete si, jak 
vznikala? Například jestli bylo více verzí, 
které se ladily, nebo se hned zalíbila?
S písničkou nebyl žádný problém. Skladatel 
Angelo Michailov nám tenkrát skládal hudbu 
k  více fi lmům, měl tehdy dobré tvůrčí ob-
dobí. A Eduard Krečmer, autor textu, skládá 
dodnes. Jediné zadání měli, aby tam bylo 
slovo pionýři (tábor postaví…), ale ono to 
ani moc nebylo čím nahradit, vycházelo to 
i do hudby. Jinak si ji udělali po svém a líbila 
se.

Na  závěr mě zajímá, jak vnímáte skuteč-
nost, že Pionýr po  téměř padesáti letech 
od  natáčení pořád funguje, a  dělá každý 
rok stovky táborů?
Na mě to působí dobře, jenom je škoda, že je 
toho tak málo. Když děti jen sedí u počítače, 
tak je to ještě pořád lepší, než když se chytí 
nějaké špatné party. Vždyť stačí kouknout na  
dnešní televizi, kolik je v ní násilí. Takže co-
koliv pro děti je dobré.

JIŘÍ MAŘAS
Filmový produkční

Na fi lmu Údolí krásných žab pracoval 
jako zástupce vedoucího produkce 
(organizační zajištění natáčení)

ÚDOLÍ KRÁSNÝCH ŽAB
(hudba: Angelo Michailov, 
text: Eduard Krečmer)

G
1. Kam se všichni těší, kdo to ví?
 D G
   I já to vím i ty to znáš.
   Tam, kde čeká tábor stanový,
                  D7                  G
   ten přítel náš, ten přítel náš.

    G     G7   C                 G
R. Tam v dálce u starého mlýna teče řeka líná,
   D7                       G
   v měkké trávě záda nebolí,
   G7         C                 G
   tam hukot jezu i zpěv žabí láká nás a vábí,
   D7                     G
   tam je naše krásné údolí.

3. Pionýři tábor postaví,
   s tím, jak v něm žít, si poradí.
   Ožije i náhon bublavý
   o šťastný smích a o mládí.
R.

4. Přijdou chvíle her a soutěží,
   kdo první byl, kdo poslední?
   O to přece tolik neběží,
   chcem svorně žít těch dvacet dní.
R.

NAČTĚTE KÓD 
A PUSŤTE SI 
PÍSEŇ ÚDOLÍ 
KRÁSNÝCH ŽAB 
NA YOUTUBE.

ABABABAB

to ví?
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oddílová fi lmotéka

Údolí krásných žab Ať žijí duchové Pan Tau na pionýrském táboře Třetí skoba pro kocoura

ODDÍLOVÁ FILMOTÉKA: PIONÝR VE FILMU
Seriál povídání o  fi lmech jsme těžko mohli 
uzavřít jiným tématem. Filmů, kde se vy-
skytovali pionýři, bylo samozřejmě více, ale 
vybrali jsme pro inspiraci tyto čtyři. Každý je 
trochu jiný, dva z nich jsou dokonce pohádky, 
takže tentokrát rozhodně neplatí obvyklé va-
rování, že fi lmy nejsou určeny dětem. Na ty-
hle se klidně můžete podívat s celým oddí-
lem a nikdo žádnou újmu neutrpí. Nanejvýš 
se někdo pozastaví nad věcmi plynoucími 
z doby, kdy fi lmy vznikaly, to ale není nic, co 
by nešlo vysvětlit.
Na  rozdíl od  předchozích pokračování tu 
najdete jen české, nebo spíš československé 
fi lmy. 
A pokud jen tak listujete a  zastavili jste se 
u  fi lmotéky, tak nepřehlédněte také před-
chozí stránku, kde je rozhovor s  produkč-
ním jednoho z našich vybraných fi lmů: Údolí 
krásných žab.

Údolí krásných žab (1973, režie Jiří Hanibal) 
příběh patnáctileté Jany, která krátce před 
odjezdem na pionýrský tábor potkává Jindru, 
který je úplně jiný než kluci od nich ze třídy, 
a moc si s ním rozumí. Najednou se na tábor 
už vůbec netěší… Po příjezdu na místo se její 
nálada nelepší, nic ji nebaví, kazí soutěže, 
nakonec se rozhodne z tábora utéct…
ČSFD: 61 %, IMDB: 6,2/10

Ať žijí duchové (1977, Oldřich Lipský) hu-
dební komedie plná zlidovělých hlášek (My 
nejsme pážata, my jsme pionýři!) o dětech, 
které chtějí opravit starý hrad, ale nechtějí, 
aby ho dospělí z jejich vesnice používali jako 
zemědělský objekt. S pomocí duchů a skřítků 
se jim to nakonec podaří a  hrad je nejen 
v pořádku, ale slouží dětem.
ČSFD: 81 %, IMDB: 7,7/10

Pan Tau na pionýrském táboře (1978, režie 
Jindřich Polák) pohádková komedie vypráví 
o pionýrském táboře, na  který nejedou jen 
děti, ale také kouzelný panáček pan Tau. Ten 
je ovšem na táboře zaměněn za kuchaře a jen 
děti znají pravdu, i když vaření mu moc ne-
jde. A to je jen jedna z mnoha dalších vtip-
ných a kouzelných situací.
ČSFD: 65 %, IMDB: 8,2/10

Třetí skoba pro kocoura (1984, Radim 
Cvrček) dobrodružný fi lm o mladících z  tu-
ristického oddílu, kteří při tréninku lezení 
po  skalách objeví v  jeskyni mrtvolu nezná-
mého muže. Když však dorazí na místo po-
licie, je z mrtvoly spící muž, který tvrdí, že 
v  jeskyni usnul. Všichni mu věří, jen jeden 
z  mladých horolezců, Kocour, se rozhodne 
pátrat na vlastní pěst…
ČSFD: 70 %, IMDB: 6,7/10

VYBAVTE SE NA LÉTO!
V  pionýrském internetovém jarmarku E-moška si můžete vybírat z  pestré nabídky pionýrských oděvů, doplňků, tiskovin, propagačních 
předmětů a podobně. 

BUĎTE VIDĚT!
Podle novely Zákona o provozu na pozem-
ních komunikacích (361/2000 Sb.) musí být 
refl exními prvky vybavení všichni chodci, 
kteří se za  snížené viditelnosti (mlha, tma, 
sněžení apod.) pohybují po  komunikacích 
mimo veřejné osvětlení. A  i kdyby to zákon 
nenařizoval, je prostě dobré být na silnici vi-
dět! Pomůžou vám s tím nové refl exní pásky 
a také refl exní vesty v dětských velikostech.

MŮŽE SE TAKÉ HODIT
Před tábory přijdou vhod i další věci, které 
můžete v E-mošce získat…

Chcete udělat radost svému táborovému 
zdravotníkovi? Co třeba mu pořídit po-
drobný zdravotní deník?

Ať už hledáte náhradu za klasické šátky nebo 
jen praktický pionýrský doplněk, oceníte tyto 
multifunkční šátky.

Objednávejte na e-moska.pionyr.cz! 
Najdete tu i mnoho dalšího.

A  nenechávejte to na  poslední 
chvíli, ať vám balíčky dorazí ještě 
do prázdnin.
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výlety

NAZUJTE TOULAVÉ BOTY
MEZINÁRODNÍ DUDÁCKÝ FESTIVAL – STRAKONICE
Kraj: Jihočeský
Datum konání: konec srpna
Dudy jsou tradičním lidovým nástrojem, Strakonice a jejich okolí byly 
vždy krajem dudáků. Podle četných dokladů byl tento nástroj velmi 
oblíbeným a  hojně užívaným – toto téma bylo i  inspirací k  Tylovu 
Strakonickému dudákovi. I v dnešním světě mají dudy své místo, a tak 
na festivalu můžete vidět nejen hráče na dudy, od věku dětského až 
do věku seniorského, hrající folklor, ale i dudáky vystupující s hudbou 
historickou a rockovou. Festival je především příležitostí k setkání mu-
zikantů, tanečníků a zpěváků z celé Evropy s širokou veřejností, a to 
nejen na vystoupeních, ale i v místních hospůdkách.
Hledáte-li v  okolí Strakonic ubytování, zkuste to ve  Střelských 
Hošticích, kde nabízí turistické ubytování DDM Hl. m. Praha.
Více informací: www.dudackyfestival.cz

RATIBOŘICE – BABIČČINO ÚDOLÍ
Kraj: Královéhradecký
Národní přírodní a kulturní památka, která vás vtáhne do prostředí 
slavného románu Boženy Němcové. Kromě Babiččina sousoší, Starého 
Bělidla, nebo třeba Viktorčina splavu, můžete také navštívit krásné zá-
mecké sídlo, skalní město Adršpach, či nedalekou vojenskou pevnost 
Dobrošov.
Do Babiččina údolí se pohodlně dostanete například z České Skalice, 
kde můžete využít i možnosti ubytování v DDM Bájo. Lákavá je (ob-
zvláště v létě) i blízkost vodní nádrže Rozkoš.
Více informací: www.ratiborice-babiccinoudoli.cz

JÍZDA KRÁLŮ DOLOPLAZY
Kraj: Olomoucký
Datum konání: přelom června a července
Jízda králů je v Doloplazích pořádána již něco přes třicet let. Jako 
každý rok se jeden mladík převlékne do dívčího kroje a se svou dru-
žinou objede na koních vesnici. Družina asi dvaceti jezdců si nejdříve 
vyžádá od  rodičů chlapce, který má dělat krále. Poté, co nasedne 
na  koně s  růží v ústech, aby se nemohl prozradit hlasem, objedou 
stavení ve vesnici a královi vyvolávači vyžadují po obyvatelích potra-
viny i seno pro koně. Tak jako tomu bylo kdysi při vybírání daně pro 
krále. Přijďte se zúčastnit této tradice, kde nechybí barvy, hudba, ta-
nec a dobré jídlo!
Doloplazy jsou nedaleko Olomouce, a tak můžete Jízdu Králů spojit 
s poznáváním města, kde se můžete i ubytovat v DDM Olomouc.
Více informací: www.doloplazy.eu

POHÁDKOVÉ ZÁMKY
Kraj: více
Víte, kde se natáčely vaše oblíbené pohádky a fi lmy? A už jste se tam 
byli podívat? České zámky patří k tomu nejkrásnějšímu, co se z mi-
nulosti dochovalo. A že máte z  čeho vybírat! Chcete jít po stopách 
Zlatovlásky na Červenou Lhotu, nebo toužíte nahlédnout do Průhonic, 
kde byla doma Arabela? Na  Českém Krumlově si vybavíte Z  pekla 
štěstí, na  Sychrově Nesmrtelnou tetu, v  Ploskovicích zavzpomínají 
mladí i staří na Jezerní královnu, Amadea nebo nové Tři Mušketýry. 
Udělejte si výlet kouzelným světem zámků a objevujte místa, která 
jste vy či děti dosud vídali jen na obrazovkách.

MOZAIKA PIONÝRA    2016 / 10
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rukodělky

Ikarův pád Dobří holubi se vracejí Opustit Las Vegas

DÍKY ZA BUBLINY!
Ročník Mozaiky končí, a tak už tu není výzva k vymýšlení 
obsahu bublin, protože příští měsíc nevyjde žádná Mozaika, 
ve které bychom ji otiskli. A hlavně, příští měsíc už bude mít 
většina z vás úplně jiné myšlenky...
Děkujeme všem, kdo své nápady do této oddechové rubriky 
posílali, a přejeme vám, ať máte, nejen na táborech, pořád 
důvod k úsměvu.

Text do bubliny: Renata Holá, PS Tuláci Klatovy

MOTÝLCI Z RULIČEK OD TOALETNÍHO PAPÍRU
Tentokrát pro vás máme připravenou ruko-
dělku, která je velmi nenáročná jak na mate-
riál, tak i na postup. Snadno ji zvládnou i ty 
nejmenší děti, které ještě nechodí do školy.

Co potřebujete
• ruličky od toaletního papíru
• nůžky
• provázek
• tempery
• štětec
• lepidlo (případně tavnou pistoli)

Jak na to
1. Ruličku natřeme temperou a  necháme 
zaschnout.

2. Po  zaschnutí ruličku zploštíme a  nastří-
háme na 1 cm široké proužky, ze kterých po-
skládáme motýlka, kytičku – podle fantazie. 
Papír jednoduše ohýbáme, drží hezky tvar.

3. Kytičky a motýlky můžeme ozdobit korálky 
nebo knofl íčky. Pokud ji máme, tak se k tomu 
hodí tavná pistole.

PS Safír Kdyně

Ještě kousek a už 
tam budu. Cíl už 
mám na dohled.HURÁ, LÉTO JE 

TU! UŽIJTE SI 
TÁBORY!



MOZAIKA PIONÝRA    2016 / 10

16

geopozvánka

S GPSKOU OKOLO SVĚTA
Tentokrát se s GPSkou vypravíme na jih Čech, 
do  krajiny, která je protkána sítí rybníků 
a  umělých vodních kanálů. Naším cílem je 
Třeboň a  její okolí, které je chráněnou kra-
jinnou oblastí a je zařazeno do sítě biosféric-
kých rezervací UNESCO.

První zmínky o Třeboni jsou již z 12. století, 
kdy k prvním majitelům rozlehlého území pa-
třil podnikavý Vítek z Prčic z rodu Vítkovců, 
který jej získal přímo od  krále za  zásluhy. 
V  roce 1366 se vlastníky třeboňského pan-
ství stali bratři z  Rožmberka. Výrazný vý-
voj zažilo Třeboňsko v  druhé polovině 15. 
století za  působení Petra IV. z  Rožmberka, 
který velmi podporoval hospodářské podni-
kání na svém panství, zejména rybníkářství. 
V této době byl také vybudován Štěpánkem 
Netolickým umělý kanál Zlatá stoka, který 
napájí řadu rybníků (Svět, Velký Tisý…). 
Největšího rozkvětu dosáhlo Třeboňsko 
v 16. a na začátku 17. století za vlády bratrů 
Viléma a  Petra Voka z  Rožmberka. Velkou 
zásluhu měl také regent třeboňského panství 
Jakub Krčín z Jelčan, který zde kromě dalších 
rybníků vybudoval vrchnostenské pivovary, 
zemědělské dvory a ovčíny, panské mlýny či 
sklářské hutě.

Tentokrát se vydáme na dva výlety. První vý-
prava je vhodná spíše pro pěší a vede po na-
učné stezce Cesta kolem Světa (cca 12 km). 
Na kole ji je možné také zdolat, ale jsou zde 
úseky, kdy je jízda na kole zakázána a je třeba 
kolo vést. První tradičku Hrobka (GCP74R) 
můžeme odlovit u  jedné z  nejvýznamněj-
ších památek Třeboňska – Schwarzenberské 
hrobky, která byla postavena v  80. letech 
19. století. Pokud máme čas a náladu, mů-
žeme zkusit multinu ANGLICKÝ PARK & 
HŘBITOVNÍ † KOSTEL SV. JILJÍ (GC36QH4). 
Pokračujeme dál po  naučné stezce k  další 
tradičce Spolsky mlyn (GC5TNE7). A odtud 
nás čeká již cesta zpět do  Třeboně se zají-
mavým úsekem zvaným Vimperky, který nám 
přibližuje základní typy rašelinišť, jejich vývoj 
a význam. U lázní Aurora, které byly otevřeny 
v  roce 1975, můžeme odlovit tradiční keš 
Aurora (GC66AV9) v jejímž listingu se mimo 
jiné dozvíme i to, jak se třeboňští vyrovnali se 
jménem Aurora po roce 1989.

Druhá výprava je delší, a proto je vhodnější 
pro cyklisty. Pokud se vydáme z  Třeboně 
po naučné stezce Třeboň – Hrádeček, může 
být naším prvním úlovkem tradička Hradecek 
(GC1P2G3), potom pokračujeme směrem 
na Starou Hlínu, kdy je vhodnější zvolit místo 
hlavní silnice lesní cesty. Odtud budeme 
pokračovat po  cyklostezce 1035, Lužnická 
k Hodějovickému rybníku. Zde pokračujeme 
po 1035, Lužnická, Greenway RD (můžeme 
si zajet pro tradiční kešku Rozmberk odjinud 
(GC2Q69B)) až na  hráz rybníka Rožmberk. 
Cestou se kačeři mohou kochat nejen úžas-
nými pohledy na největší rybník v České re-
publice, na kterém lze pozorovat i zakřivení 

zeměkoule, ale i na 76 „Státem chráněných“ 
dubů, z nichž některé jsou až 400 let staré. 
A když už tu jsme, můžeme najít kešku Hraz 
(GCQ7QC) nebo se pokusit o  odlov mys-
terky Dry river – Suchá reka – Trocken Fluss 
(GC1HYCZ). Odtud pak lze pokračovat 
po stejné cyklostezce zpět do Třeboně nebo 
se vrátit přes mysterku Luznice (GC52104) 
a  zajet si pro kešku Záplavové mosty – 
Stará Hlína (GCY2FN). A  budeme-li po-
kračovat po  naučné stezce Okolo Třeboně 
dále, můžeme se u  tradičky Pergola u  sv.
Vita (GC34K29) setkat s  Hříšnou pannou 
Pergolínou od sochaře Josefa Nálepy. Na za-
čátku Třeboně je zajímavá stavba – Kotěrova 
vodárna, a bude-li ještě čas, je možné od-
lovit multinu Vodarenska vez Trebon II 
(GC6H1RM).

V  samotné Třeboni a  jejím okolí najdeme 
ještě tradičky Radnicni vez Trebon (GC1TGY3) 
(pozor, tato keš se nachází uvnitř budovy 
a  není přístupná po  celý den), Zlata stoka 
(GC1R2FN), Tilia cordata (GC15CF9) a  po-
kud budeme mít štěstí, odlovíme kešku 
Opatovicky rybnik (GC10ZZW) suchou 
nohou. Multiny Trebon (GC16NKP), Dub 
u  Pekelne brany (GC15C3Y) a  Jakub Krcin 
(GC3EEF7) vyžadují ke  svému odlovu již 
více času. Milovníci mysterek si také přijdou 
na své, stačí se vydat na lov Tyrsuv stadion - 
atleticka kes (GC1ZEMQ), Nejvetsi lodni bitva 
na Svete (GC5ZGV5) a U mostu (GC69JVH).

Ještě jedna zajímavost. Když se podíváme 
na geocaching.com na mapu, najdeme mezi 
Libínem a  Ledenicemi kešky poskládané 
ve  tvaru ryby. Je to série 32 kešek + jedné 
bonusové s  označením Kapr Serie. Zájemci 
o odlov téhle série získají mnoho informací 
o typickém jihočeském zvířeti a zdejším ryb-
níkářství, ale určitě ji celou za jeden den ne-
lze odlovit.

Informace:
Třeboň leží na  železniční trati Veselí nad 
Lužnicí – České Velenice. Jezdí sem autobusy 
z Českých Budějovic, Jindřichova Hradce, ale 
i Brna. 

Tak hezký lov, pěkné prázdniny, a  pokud 
objevíte místa, která by se mohla líbit i dal-
ším piokačerům, pošlete nám na  e-mail 
mozaika@pionyr.cz svoji geopozvánku.

Anička
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ZNUDĚNÁ ZDENIČKA
„…a pořád sedí, kouká, nic jí nenadchne. Rozkrájet bych se mohla, už ti nevím, co vymyslet. Vždycky přijdu s nějakým nápadem, ona jenom 
protočí oči… A sedí dál. Když něco dělají děti, postává, sedí. Někdy si myslím, že to tady má za trest…“ – zní hovor vedlesedících. Nedá mně to 
neposlouchat, i když jako slušně vychovaná dáma vím, že se to nemá. 

JE TO U NÁS PODOBNÉ
Rozhovor ve vlaku se prostě nedá neposlou-
chat, zvlášť když se dotýká záležitosti, která 
je posluchači blízká – v tomhle případě práce 
s dětmi. A tak se slušně diskutujícím přizná-
vám k  tomu, že mě téma zajímá. A  slovo 
dává slovo, že já jsem pionýr a děvčata jsou 
skautky, nám vůbec nevadí v tom, abychom 
najednou neměly společné téma. A  tím té-
matem jsou děti, které se obtížně nadchnou, 
pořád se tváří, že je nic nebaví. Jenom tak 
v oddíle jsou a dýchají.
Taky máme v oddíle takovou jednu Zdeničku 
Znuděnou. Přivedla jí maminka, když cho-
dila do třetí třídy, se slovy: „Aby měla nějaký 
kroužek.“ Při povídání s  maminkou ovšem 
zjišťuji, že Zdenička velmi často střídá různé 
kroužky. U nás, v malém městě, už chodila 
skoro všude. Nikde dlouho nevydrží, ma-
minka říká, že jí nic nebaví, a  tak zkoušejí 
stále něco nového v naději, že… S dětmi se 
také nerada kamarádí, netáhne jí to k ostat-
ním, ven. Snažím se vypátrat, jestli někdy 
nebyl někde nějaký zájem, projev toho, co 
by jí bavilo. Zatím se nám nedaří nic najít. 
Maminka se vždycky o Zdeňku hodně starala, 
je jedináček, tak se rodiče snažili jí zprostřed-
kovávat zábavu, málokdy jí nechali, aby se 
sama nějak podílela na tom, co bude dělat. 
A Zdenička seděla a čekala, co kdo připraví. 
Vlastně se z ní stal takový pasivní konzument, 
který je rád v klidu a bezpečí svého domova, 
svého známého prostředí…

NO JO, HOLKY, ALE CO S TÍM?
Rozpřádáme další téma. To naše, vnitřní – 
na co to brnká u nás, na  jakou strunu v nás 
to Zdenička hraje, čím že nás to tak dere? 
Cítíme snad nějakou vinu za  to, že neudě-
láme program dostatečně lákavý? Nebo se 
cítíme zneuznaní, vadí nám, že nemáme 
(vstřícnou) odezvu na své konání? Nebo snad 
máme strach, že se taková nálada bude šířit 
jako mor, jako nákaza a že otráví i ty ostatní? 
Nebo, protože jsme sami aktivní (což jistě 
ano, protože jinak bychom nedělali to, co 

děláme), si dost neuvědomujeme, že 
osobnostní rysy a temperament a po-
třeby jsou rozdílné, na  škále od  ex-
trémní pasivity po neustálou činoro-
dost až neklid, od  potřeby být sám 
po  potřebu neustále se obklopovat 
lidmi. Či třeba jen nevnímáme, že se 
může jednat o  nejistého úzkostného 
človíčka, který se raději do  ničeho 
nového, tj. neznámého a možná pro 
něj nebezpečného, nechce pouštět. 
Ba možná – že náš typ činnosti, náš 
způsob komunikace a  práce nemusí 
vyhovovat všem? A určitě bychom na-
šli další ale, nebo… ALE cesta končí, 
vystupujeme. My si však ještě stačíme 
říct

PÁR NÁPADŮ,
co s tím. Tak třeba: 
- Nechat dítě jen tak pozorovat, co se 
děje, co hrajeme, jak hra vypadá, třeba na-
bude jistoty, že mu nic nehrozí a že to zkusí.
- Pokud máme aktivity z  různých soudků, 
je zpočátku lepší je častěji střídat, protože se 
přece jen v nějakém okamžiku můžeme více 
trefi t do chuti, nálady.
- Pokud máme pocit, že to nějak „vázne“, 
snažíme se u každého dítěte najít místo, čas 
a prostor pro povídání jen tak, třeba i o ni-
čem, třeba o tom, co rádo jí, na co se kouká 
v televizi, co mu udělá radost, prostě nasta-
vit ucho a s uchem i srdce, projevit upřímný 
zájem…
- Domluvit se s  rodiči, aby se snažili pře-
konat období nechuti, necouvnout hned, 
„nevysvobodit“ dítě, naopak jej podpořit 
v tom, že je důležité vydržet a že o tom, jak 
to bude dál, se budete společně rozhodovat 
později, na konci pololetí, v nějak ukončené 
etapě. Jde o  to, aby dítě podpořili v  tom, 
že pro něj na schůzky chodí, že si společně 
cestu ze schůzky užijí tím, že jsou spolu, po-
vídají si o prožitém, zastaví se na  zmrzku… 
Přítomnost a čas rodiče je vlastně takový bo-
nus, plus.

- Budovat vědomí dítěte, že patří k nám, 
jsme jeden tým, přidat hned třeba jeho 
jméno na  nástěnku, zapsat do  kroniky, po-
řídit průběžně nějaké fotky, které zachycují 
společné dění.
- Snažit se odpovědět si na  otázku, proč 
mě to vlastně štve a vadí, připustit myšlenku, 
že prostě neoslovíme všechny…

MÍSTO ZÁVĚRU
Rámečky, které jsou „společným“ znakem, 
jakýmsi dress codem této rubriky, nečekejte. 
Proč? Protože odpovědět na otázku – proč je 
dítě unuděné – není tak jednoduché. A proč 
neodpovídáme jednoduše na  to, co s  tím? 
Protože chceme, abyste o tématu přemýšleli, 
abyste nehledali jednoduché řešení, protože 
ono prostě není.

Vlaďka Brandová a kolektiv autorů

PS.:
My v našem oddíle teda nemáme Zdeničku 
Znuděnou, máme Martínka, ale to jméno se 
mně nehodilo do „kartotéky", tak jsem pou-
žila příklad od sousedů. Podstatné však je, že 
postupně je to s jeho unuděním lepší, občas 
se i usměje a na schůzky chodí.
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TURISTIKA VYBAVENÍ TÁBORŮ
Plzeň, Slovanská 31, Tel.: 377 446 782

Vše, co potřebujete na  svých cestách 
a táborech včetně zakázkové výroby:

• nášivek, výšivek a vlajek
• stanů, plachet a přístřešků
• potisku triček a textilu
• šátků, placek…

Více než 20 let vybavujeme dětské 
organizace!

Slevy pro pionýrské 
skupiny!

WWW.LIMANSPORT.CZ

INZERCE
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no toto!
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Pro zajímavost: Téměř na každé pio-
nýrské tiskové konferenci se některý 
z novinářů zeptá, zda dětem na  tá-
borech povolujeme mobily. Ani mezi 
novináři není zpravidla jasno, zda za-
kazovat, či neřešit.

JAK NA MOBILY – 
TIPY PRO INSPIRACI 
- Mobil má sloužit, ne zotročovat – 
musíme proto vytvářet pravidla, která 
nás mají ke  slušnému a  praktickému 
užívání mobilů vychovat.

- Na schůzkách mohou mobily zůstat 
například v  kapse bundy, nebo na  ně 
můžeme vyhradit misku, kam se při 
příchodu do klubovny odloží.

- Na  výpravě vyhradíme pro užívání 
mobilu konkrétní čas – například poté, co 
dorazíme na místo ubytování, řekneme 
dětem, ať dají nyní zprávu domů.

- Před táborem se dohodneme s rodiči 
o čase, kdy mohou děti kontaktovat, aby 
nerušili (osvědčil se například polední 
klid – od 12 do 14 hodin), po zbytek času 
je vhodné ponechat telefon vypnutý (aby 
šetřil energii).

- Připomínáme dětem také situace, 
kdy se hovory s rodiči nehodí (např. při 
vysvětlování pravidel hry).

- Pokud děti hrají hry na mobilu (např. 
během výpravy), mají zřejmě volný čas, 
který by zkušený vedoucí mohl využít 
k  jiné zábavě – připravte si pro tyto 
příležitost dostatečnou zásobu aktivit 
a  her, aby děti mohly hrát spolu (bez 
virtuální reality).

Zdroje:
www.nazeleno.cz/bio/alternativni-medicina/mobily-a-
-deti-bezpecnost-versus-zdravotni-komplikace.aspx

www.mobilmania.cz/mobily-a-deti-idealni-spojeni-ci-
-danajsky-dar/a-1100623

www.mesicnikzdravi.cz/vztahy/mobily.htm

www.tyden.cz/rubriky/domaci/skolstvi/skoly-bez-mo-
bilu-reditele-je-chteji-zakazat_346102.html

www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1519084-kvuli-
-tabletum-a-mobilum-maji-deti-spatny-zrak-i-pro-
blemy-s-komunikaci

blisty.cz/art/21500.html

www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=1527

cdr.cz/clanek/uvaha-mladez-a-chytre-mobilni-telefony

MOBILNÍ TELEFON: NEJLEPŠÍ PŘÍTEL DÍTĚTE?
Od té doby, co se používání mobilních telefonů rozšířilo natolik, že většina z nás je bere jako samozřejmou součást života, se vedou debaty o tom, 
jak s používáním (dnes už chytrých) telefonů postupovat u dětí. Jsem špatný rodič, když nechci svému dítěti koupit mobil? Jsem špatný učitel, 
když po žácích vyžaduji, aby své telefony během vyučování nepoužívali? A jsem snad špatný vedoucí, když svým svěřencům řeknu, aby si mobil 
nebrali na schůzky nebo tábor?
Většina autorit by odpověděla ne, většina dětí ano. Tak jak se v tom vyznat? Můžeme se vůbec zavděčit oběma stranám? A měli bychom se o to 
snažit? 

MÍT MOBIL: JEŠTĚ PŘED PÁR LETY 
PRIVILEGIUM, DNES NORMÁLNÍ 
VĚC
Byly doby, kdy telefon, natož mobilní, nikdo 
neměl, a společnost fungovala. Nelze ale za-
stavit pokrok a tvářit se, že není 21. století. 
Na druhou stranu je nutné si přiznat, že mo-
bily přidaly novou rovinu problémů do dět-
ských kolektivů. (Ovšem také není možné 
tvrdit, že do té doby mezi dětmi žádné pro-
blémy nebyly, samozřejmě byly. Jen se napří-
klad dříve lépe zajištěné děti smály těm méně 
movitým třeba kvůli botám, teď kvůli mobilu, 
podstata je stále stejná.)
Zatímco před takovými deseti lety bylo 
„něco“, když si dítě na prvním stupni přineslo 
do  školy telefon, dnes už se nad tím nikdo 
nepozastavuje. Kdo nemá mobil, jako by ne-
byl. Nebo spíš kdo nemá smartphone, jako 
by nebyl. Se čtyřiadvacetihodinovým připoje-
ním na internet a chytrými aplikacemi, které 
dokáží všechno od kontroly zralosti melounu 
po  založení virtuálního požáru, se smart-
phony v rukou dětí často stávají „časovanou 
bombou“. Nemluvě o  tom, že mohou být 
i nástroji kyberšikany ostatních dětí i dospě-
lých, například učitelů…
Možná si říkáte, že jde přece o nástroj, díky 
kterému je dítě v kontaktu s kamarády. Ona 
ale „internetová socializace“ je jen chabou 
náhražkou opravdové komunikace s  vrstev-
níky. Výzkumy ukazují, že děti jsou stále lí-
nější, sociálně neschopnější a distancovanější 
od  skutečného světa. Navíc přestávají číst, 
špatně píšou, zhoršuje se jim zrak (což není 
jediné zdravotní riziko nadužívání mobilních 
telefonů, jak ukazují některé zahraniční stu-
die), o pokročilé závislosti na sociálních sítích 
u teenagerů nemluvě…

HOŘÍ? POČKEJ, JEN TO POSTNU 
NA INSTAGRAM A HNED VOLÁM 
HASIČE
Se závislostí na  mobilech a  neustálém při-
pojení k  internetu ale nebojují jen děti. 
Stále častější je, že se dospělí lidé místo je-
den na druhého dívají na displeje telefonů, 
ráno po probuzení si nejprve přečtou zprávy, 
maily, upozornění ze sociálních sítí, a až pak 
začnou plnohodnotně fungovat. Ochuzují 
se o  skutečný kontakt s  ostatními, a  svou 

komfortní zónu opouštějí čím dál méně, což 
má dopady na jejich schopnost řešit konfl ikty, 
poznávat nové lidi, a vůbec na  jejich fungo-
vání ve skutečném světě.

Rodiče občas ignorují své děti (popřípadě 
poslouchají jen na  jedno ucho), někteří uči-
telé jsou špatným příkladem tím, že v hodi-
nách zvedají telefony (v  horších případech 
si kontrolují Facebook či maily). A  co děti 
vidí, to i  dělají. Často mají potíže vnímat 
hranice toho, co je vhodné, co by mělo zů-
stat osobní, či co je naprosto zbytečné ko-
mukoliv sdělovat. Internet zavalený naprosto 

nepodstatnými informacemi od  a o  celebri-
tách tomu samozřejmě nepomáhá…

CO S TÍM?
Do  boje proti oslabování mezilidských va-
zeb v  dětských kolektivech vstupují více či 
méně tvrdě i  školy. Některé používání tele-
fonů ve škole přímo zakazují, další se jej snaží 
různě regulovat. Jako ve  všech výchovných 
otázkách ale bude těžiště v  rodině. Ani my 
však nemůžeme zůstat stranou. Naše úloha 
by měla být především v nastavení pravidel 
založených na východisku, že telefon je ná-
stroj, který může být opravdu k nezaplacení, 
když je nutné dítě sehnat, najít, nebo do-
konce když potřebuje samo zavolat o pomoc, 
ale mimo takovéto situace zkrátka může po-
čkat, i kdyby na něm naskočilo sebevíc upo-
zornění z  facebooku… Takže během společ-
ných aktivit může být klidně odložený nebo 
vypnutý. Tato lekce – že je možné se dvě 
hodiny dobře bavit s kamarády a po telefonu 
při tom ani nevzdechnout – může být pro ně-
které děti velmi cenná.
Důležité ale je o pravidlech s dětmi mluvit 
a pečlivě jim je vysvětlit. A asi ještě důležitější 
je, abychom se podle dohodnutých omezení 
řídili i my sami a nutné výjimky uměli dobře 
zdůvodnit.

redakce
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RISP

RISP OČIMA BLONDÝNY
O  jednotlivých rolích a  jejich možnostech 
v  RISPu jsme si psali celý rok, především 
s  důrazem na  jejich odlišnosti. Kromě jed-
notlivých rolí jsme se dostali k dokumentům 
a exportům dat, ale jistě jsme pořád nezmí-
nili vše, co RISP umí. Dnes se budeme vě-
novat poslední novince, kterou je přihlášení 
k odběru „Společné energie“.

SPOLEČNÁ ENERGIE
O  možnosti využití nabídky na  společnou 
energii, která vzešla od ČRDM, jste se dozvě-
děli již v dubnové Mozaice (str. 17). Ve struč-
nosti se jedná o hromadné vyjednání výhod-
ných dodávek energie ať už do  klubovny, 
na táborovou základnu, nebo třeba domů či 
k příbuzným.
Vše, co k  tomu potřebujeme, je přihlásit se 
mezi odběratele, a tím se dostáváme k RISPu. 
Přihlášení probíhá právě tady – vyplněním 
jednoduchého formuláře, jehož odeslání nás 
automaticky k odběru registruje. Vše ostatní 
se řeší hromadně.

JAK NA TO?
Přihlašovací formulář nalezneme v  RISPu 
hned na  domovské stránce v  části odkazů 
pod názvem Formulář Společné energie. 
Po kliknutí se nám zobrazí jednoduché okno 
s dotazem, zdali se přihlášení týká jednotky 
nebo osoby (viz obr.).

Jestliže chceme přihlásit jednotku, otevře 
se po kliknutí na příslušné tlačítko formulář, 
ve kterém jsou předvyplněné údaje pionýrské 
skupiny, ke které máme potřebné oprávnění. 
Pokud spravujeme více jednotek, můžeme 
z nich po kliknutí na  ikonu oka vedle názvu 
PS vybrat tu, kterou chceme přihlásit.

Pokud vybereme možnost Pro osoby, otevře 
se obdobný formulář (viz obr.) s předvyplně-
nými našimi údaji (samozřejmě ale jen těmi, 
které jsou do  RISPu vloženy). 
Pokud chceme hlásit někoho ji-
ného, například rodiče, údaje jed-
noduše přepíšeme.
V obou formulářích je samozřejmě 
nutné vyplnit údaje týkající se 
energie a současného dodavatele. 
Po  vyplnění potřebných údajů – 
povinná pole jsou podbarvena 
– klikneme na  tlačítko Odeslat, 
nahoře vlevo nad formulářem. 
Po  vyplnění a  odeslání všech 
potřebných údajů přijde zpráva 
na  uvedenou e-mailovou adresu 
s  informací, že bylo přihlášení 
do projektu přijato do systému.

CO DÁL
RISP není systém, který nám má 
přitěžovat, naopak, kromě ne-
zbytné evidence pro nový rok 
nabízí i řadu možností, které nám 
mohou pomoci, samozřejmě jen 
pokud jej využíváme… Nesporně 
největší výhodou je novinka 
z  konce roku 2015, odkdy je 
možné do  RISPu vkládat doku-
menty jak k  osobám, tak k  jed-
notkám. Tak můžeme mít všechny 
důležité i  ty méně důležité (díky 
volnému typu) dokumenty kdy-
koliv snadno po  ruce. O  dalších 
výhodách jsme se dozvídali prů-
běžně, např. seznam dětí na akce 
– bez ohledu na  členství v  PS. 
A  řada dalších nás čeká, díky ná-
mětům, které jsme od vás získali. 
O všech změnách a novinkách vás 

budu příležitostně informovat v dalším roč-
níku Mozaiky.
V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů, ale 
především námětů na zlepšení mne kontak-
tujte na vendy@pionyr.cz.

Vendy

PÁPÁ!

JAK DOPADLY NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY K RISPU?
Na  začátku ledna odešla z  ústředí výzva, 
abyste zasílali k RISPu své připomínky a ná-
měty na zlepšení, obdobně jsem vás vyzývala 
v každé Mozaice a stejně tak jste měli mož-
nost vyjádřit se na oblastních poradách, kde 
byl RISPu věnován prostor.

Postupně jsem nashromáždila přes stovku 
námětů a připomínek, se kterými se dále pra-
cuje. Vznikla pracovní skupina k RISPu, její-
miž členy jsou Michal Rejzek, Jakub Hanuš, 
Milan Matyáš a já.

Všechny připomínky a náměty byly prodisku-
továny a rozděleny do několika kategorií:
a) Takové, které už RISP umí nebo obsahuje.
b) Ty, se kterými budeme aktuálně pracovat 
a řešit jejich možnosti.
c) Ty, kterými se budeme zabývat později.

d) Takové, které obsahují nerealizovatelné 
věci nebo nedostatečné zadání.

O  připomínkách vás budu dále informovat 
a  jednotlivé aktualizace RISPu oznamovat, 
nicméně již teď vám mohu říct, že je na léto 
naplánovaná aktualizace všech videonávodů 
a manuálu, což byl jeden z opakovaných po-
žadavků. Dále také postupné zpracování rea-
lizovaných připomínek v kategorii b), o kte-
rých vás budu dále informovat, jedná se např. 
o zvýraznění tlačítka Evidence, úpravu termi-
nologie registrovaná a evidovaná osoba, roz-
šíření dokumentů vkládaných k osobám atd.

A závěrem, stále platí, že budu ráda za jaké-
koliv další připomínky a náměty, které mů-
žete posílat na vendy@pionyr.cz.

Vendy

Připomínky 
a náměty 

RISP

• Připomínky a náměty, které RISP umí 
nebo obsahuje

• Připomínky a náměty, se kterými 
budeme aktuálně pracovat

• Připomínky a náměty, kterými se 
budeme zabývat později

• Připomínky a náměty obsahující nere-
alizovatelné věci nebo nedostatečné 
zadání

14 %

17 %

5 %64 %
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PŘÍPRAVA IX. VZP
Aktuální „Okénko IX. výročního zasedání 
Pionýra“ může konstatovat, že příprava jed-
nání postoupila ve všech okruzích kupředu. 
Což je dobře, protože zbývající půlrok totiž 
uteče jako voda…

HODNOTÍCÍ ČÁST
Jsou připraveny podklady pro zpracování 
všech (hodnotících) zpráv – programově-or-
ganizační, kontrolní i  za  rozhodčí činnost. 
Neznamená to, že už jsou všechny napsané, 
ale jsou ve  stavu, kdy je zřejmé, že přesně 
podle „jízdního řádu přípravy VZP“ budou 
odeslány delegátům. Protože tři roky byly 
na  úrovni Pionýra naplněny prací všech 
zvolených orgánů, nepůjde o  plytká slova, 
stejně jako není povrchní činnost v  oddí-
lech či na skupinách. Byť práce je to odlišná.
Nejméně asi pokročila příprava některých 

podkladů z  jednotlivých KOP, ale i  tam se 
jistě zadaří.

PERSONÁLNÍ PŘÍPRAVA
také postoupila. Po  vyjasnění odpovědi 
na častou otázku: Na kolik roků si přidávám 
práci? Začínají přibývat „Prohlášení o  sou-
hlasu“ s  kandidaturou – do  všech orgánů 
na úrovni Pionýra. Pravda, nejde o zcela pře-
kvapivá jména, ale základní kostry jednotli-
vých vrcholně pionýrských institucí se rýsují. 
To neznamená, že je přeplněno, ale platí, že 
nehrozí potíže z nedostatku.
O předsedovi Pionýra byla řeč už na oblast-
ních poradách, triumvirát přímo volených 
funkcionářů je nyní kompletní: na  před-
sedu Rozhodčí komise Pionýra kandiduje 
Petr Sádovský z  Pardubické KOP, na  před-
sedkyni Kontrolní komise Pionýra Marcela 

Hrdličková. Také posty místopředsedů nejsou 
v mlhách, ale jedno místo ještě není zcela 
jasné, tak v představování budeme pokračo-
vat v září.
Platí výzva pro všechny KOP k  návrhům 
do orgánů VZP.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
také běží dle plánu. Organizační tajemnice, 
Irena Černá, potvrzuje, že vše je, jak má 
být, a v Pardubicích bude vše řádně uchys-
táno pro zdárný průběh jednání. Na místě 
je proto připomenout dvě již tradiční 
upozornění:
Do  11. července je čas na  předání pod-
nětů k úpravě dokumentů Pionýra (Stanov 
Pionýra a Řádu pro přípravu a jednání VZP).
Do  11. září je nezbytné zvolit delegáta 
za pionýrskou skupinu a nahlásit ho.

STRUČNĚ Z VV ČRP
Výkonný výbor České rady Pionýra se sešel 
v  pátek a  v  sobotu (20. – 21. 5.). Na  jeho 
programu bylo patrné, že se blíží konec pio-
nýrského roku a navíc zanedlouho po prázdni-
nách nás čeká již IX. výroční zasedání Pionýra. 
Část jednání byla proto věnována zhodnocení 
práce členů VV ČRP a úkolů, s nimiž nastu-
povali (v té souvislosti i jejich další zapojení), 
na  přetřes přišla i  organizační příprava VZP 
a podobně.
I  další tematické okruhy, které (přímo) ne-
souvisí s výročním zasedáním, obsahovaly jak 
hodnocení, tak i výhled do budoucna. Šlo na-
příklad o materiál Kontrolní komise Pionýra, 
který rozebíral přehled uskutečněných kontrol 
a zobecnění zjištěných potíží… S  tím souvisí 
i  rozhodnutí uspořádat na  podzim školení 
pro hospodáře KOP a  předsedy kontrolních 
komisí KOP. Hodnocen byl tradičně i  „do-
bíhající“ ročník Mozaiky a  samozřejmě za-
zněly i náměty pro ten následující (k Mozaice 
Pionýra 2016–17 se ale členové VV vrátí ještě 

v červnu). Opakovaně byly posuzovány i uply-
nulé ročníky soutěže Sami o  sobě. Členové 
VV dospěli nakonec k  závěru, že v  dalších 
letech bude lepší zvolit nový přístup k oce-
ňování pionýrských dobrovolníků, kterým se 
daří na poli propagace (o  tom více v dalších 
Mozaikách po prázdninách).
Vlídně bylo přijato sdělení, že následná mo-
nitorovací zpráva (k  projektu Klíčení) byla 
od kontrolního orgánu (MŠMT) přijata, a na-
víc jsme byli i  oceněni za  neformální práci 
s výstupy z projektu. Obsah jednání tím ovšem 
zdaleka nebyl vyčerpán, dále byly probrány 
například aktuální informace o  průběhu zá-
niku některých pobočných spolků (a s tím spo-
jených administrativně-správních potížích), či 
o pionýrských nemovitostech a plánech jejich 
dalšího rozvoje. Velmi obsáhle byla diskuto-
vána otázka užívání tzv. jednoduchého účet-
nictví. Řada PS totiž stále účetní agendu vede 
jinak, než doporučeným účetnictvím. Loňská 
vyhláška (č. 325/2016 Sb.) však nastavila už 

zcela zřejmé 
mantinely, jak 
musí tzv. jedno-
duché účetnic-
tví vypadat… 
– a ve VV ČRP 
převládl názor, 
že s  ohledem 
na  povinnosti 
z toho plynoucí 
bude nezbytné 

daleko důsledněji sledovat skutečnou podobu 
účetní evidence na PS.
Jako vždy proběhly výkonným výborem i  in-
formace z partnerských organizací, především 
ČRDM (o prezentaci projektu 72 hodin a tá-
borovém dotazníku) a IFM-SEI (o plánovaném 
volebním kongresu).
Do prázdnin se VV ČRP sejde ještě v červnu 
(17. a 18.), o výstupech tohoto jednání se ale 
dočtete až v zářijové Mozaice.

red

LETNÍ SLUNOVRAT
Letní čas nám při-
náší letní slunovrat 
21. 6. Svatojánská, 
kouzelná, noc je 
sice  až o pár dnů 
později, ale ma-
gie 1. letního dne 
neboli Letního 
slunovratu je tak 
lákavá…
Od  21. června je 

všechno jasné: Léto je tu! (i úředně ), ať si 
je počasí jaké chce. Ale čarovný duch, který 
s  sebou slunovrat nese, je tak mocný! Tak 

moc, že běžně přehlušuje významnost 21. 
6. – protože kdo ví, že jde o Mezinárodní 
den trpaslíků (a  zde neplatí žádné elfí čáry, 
jde o zahradní trpaslíky a jejich budoucnost), 
Mezinárodní den květů, Evropský den hudby 
či Den hrdosti (připomínají rok 1969 a první 
pochod za práva gayů a lesbiček)?
Magický vliv letního slunovratu však všechny 
ostatní významné prvky toho dne hravě pře-
konává. I křesťanská církev se raději přizpůso-
bila (a umístila sem svatojánský svátek), než 
aby se snažila vyhrát (marný) boj za vymazání 
slunovratových pohanských tradic.

Nezapomeňte proto zamávat domácímu do-
bytku, polím, dveře ozdobit malým věncem 
s  letními květy a  čarovným znakem – rozvi-
nutým listem. Dům obejděte s  rozsvícenou 
svíčkou ve směru hodinových ručiček. A když 
z  té námahy neusnete, můžete si se svými 
drahými polovičkami užít Svatojánskou noc 
v přírodě. Tam jsou tu noc jistě k vidění tan-
čící víly na pasece, hejkalové i bludičky. A na-
pijete-li se vody ze studánky, vyléčí se vám 
všechny neduhy. Ba, můžete najít poklad.
Najděte každý svůj letní, táborový poklad!

Martin

předsedův glosář

pionýrská nemovitost Žumberk
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S NÁMĚTY SE PRACUJE
Oblastní porady mají několik funkcí – mezi nimi nelze přehlédnout i sběr podnětů a stojí za to připomenout, že následně nepadají „pod stůl“! 
Naopak jsou cenným zdrojem informací a využívají se. Nejinak tomu je i z těch letošních, kdy jsme také písemně sbírali názory. Letos se přímo 
vyjádřilo 176 respondentů.

V návaznosti na závěry Konference o činnosti 
a  současně trampoty s  RISPem, zaměřil se 
letos sběr připomínek jednak k „polidštění“ 
RISPu a dále získání konkrétních požadavků 
shrnutých do obecného závěru KČP: Přivítali 
bychom šablony.
RISP nám už začal sloužit (nejenom eviduje), 
i když uživatelská přívětivost se stále stáčí 
spíše k bodu „0“ – tomu je ovšem v  tomto 
čísle věnován samostatný prostor. (str. 19) 
Zde je proto krátké shrnutí z průzkumu zájmu 
o formuláře a šablony.
Děkujeme všem autorům za vtipné komen-
táře  k nabídce na písemnou podobu vzoro-
vých webových stránek  – tahle rubrika byl 
samozřejmě nesmysl, chybička se vloudila. 
Současně ovšem děkujeme i za množství dal-
ších praktických podnětů – vyplynulo nám 

z  toho, že potřeba skutečně je. Obzvláště 
velký užitek by mohly přinést vzory a formu-
láře některých pomůcek pro dokumentaci 
administrativně-správních činností, jako byl: 
zápis z jednání, výpis z usnesení, plná moc… 
– o ty byl zájem největší (mezi 80–90%). Též 
nabídka diplomů by jistě přinesla užitek, ak-
tuální nabídka z  kulturní oblasti prokázala 
praktičnost tohoto postupu. Výsledky vyje-
vily zájem také o vzorovou pozvánku na akci 
a dopsány byly i některé specifi čtější náměty.
I když se říká, že „nemožné děláme na po-
čkání a zázraky zpravidla do tří dnů“, zde asi 
bude dodací lhůta delší, ale zcela jistě platí, 
že už nyní se na nich pracuje. A uvádím to 
s vědomím, že nás za pár měsíců jistě někdo 
vezme za slovo…

Martin

LONI NÁS BYLO 429. 
BUDE NÁS LETOS VÍCE?

PROVOZ ÚSTŘEDÍ 
PIONÝRA V ČERVENCI 
A SRPNU
Stálá služba: 

pondělí – pátek 10.00 – 15.00 
(Pracovní doba je stále stejná, 
jen o něco „klouzavější“.)

Připomínáme: 

tel.: 234 621 299 
mobil: 777 248 720 (v provozu 
stále) 
e-mail: pionyr@pionyr.cz

HÁDALI JSTE V DUBNU KDO JE KDO?
V dubnovém „ústředním kvízu“ jste měli přiřadit oblíbené citáty (motta, 
hlášky…) ke jménům pracovníků ústředí. Ať už jste hádali, či ne, teď se 
dozvíte správné odpovědi.

Anička Nováková: Každá překážka umožní urazit další kus cesty.
Irena Černá: Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, 
budeš blbcem po celý život. 
Káča Brejchová: Cenzurováno 
Líba Nejedlá: Co na srdci, to na jazyku. 
Marcela Hanusková: Některé otázky už si ani nekladu 
Terka Trojanová: Oko za oko – a svět bude slepý. 
Vendy Nejedlá: Není důležité vyhrát, ale přežít. 
Zuzka Hlávková: Sám mám málo!
Jakub Kořínek: Každý svatý má minulost a každý hříšník má budoucnost.
Jirka Perkner: Komu se nelení, tomu se zelení.
Jirka Tomčala: Neberte život moc vážně, stejně jej nakonec nepřežijete…
Martin Bělohlávek: Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody.

Slíbený dárek za zaslané odpovědi zasíláme Renatě Holé z PS Tuláci Klatovy.

72 HODIN 2016
Již popáté čeká Česko maratón dobrovolnických projektů
V  předchozích čtyřech letech dobrovolníci 
po  celé ČR uspořádali přes 1 700 projektů 
a  zapojilo se jich více než 80  000. Projekt 
z  České rady dětí a  mládeže nabízí dětem 
a mladým lidem šanci na neopakovatelné zá-
žitky s kamarády a  také odpověď na otázku 
– Dokážeme za 72 hodin zlepšit své okolí?
Mezi nejaktivnější dobrovolníky patří právě 
pionýři. Počet zúčastněných pionýrů každým 
rokem stoupá.

Sledujte pozorně stránky www.72hodin.cz, 
nebo prezentaci na  Facebooku na  stránce 
www.facebook.com/72hodin.cz. a zapojte se. 
Pokud máte dobrý nápad na zajímavý projekt, 

není nic jednoduššího, než si ho na webu 72 
hodin zaregistrovat, a tím se připojit k ostat-
ním dobrovolníkům po  celé ČR. Registrace 
projektů bude spuštěna na začátku září.
Novinkou letošního ročníku bude možnost 
získat od ČRDM minigranty na vaše projekty. 

Všechny dobrovolnické aktivity v rámci akce 
72 hodin musí proběhnout v termínu od 13. 
do 16. října 2016.

Ilustrační foto: 5. PS Děčín, 72 hodin 2014

Očima ústředních osmáků

•Hele, nepojedeme na  tábor? Do  pří-

rody, pod stan, za dětma…

• Si padlá na hlavu? Pod stan nejedu, 

ještě nám tam vleze nějaká myš!
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seznamte se

SEZNAMTE SE: 93. PS ORION
V minulých dvou Mozaikách jste se mohli v různých souvislostech setkat s názvem skupiny, respektive oddílu – Orion. Jednou při povídání 
o vítězích Turbánku (O Putovní pohár Zlaté Růže), pak zase v Geopozvánce. Kdo a co se za tímto názvem skrývá, se dozvíte v prvním výletu 
mozaikové seznamky do Prahy. Na kus řeči se totiž do redakce zastavila vedoucí 93. PS Orion, Jana Jandová.

Jako vždycky tě na  úvod poprosím, abys 
v kostce popsala vaši skupinu. Jak dlouho 
existujete, co rádi děláte a podobně.
Pionýrská skupina existuje od  šedesátých 
let, kroniku máme od roku 1961. Po revoluci 
jsme ale zbyli jediný oddíl. Ten vznikl v roce 
1980 a funguje doteď. Tenkrát paní ředitelka 
dala prvňáky na starost družinářce a ten oddíl 
taky fungoval jako družina… Ta družinářka 
pak odešla a ředitelka šla za mnou, že se jich 
musím zatím ujmout. A mně se ty děti strašně 
zalíbily. Měly šťávu, pro všechno se nadchly, 
a tak jsem si je nechala a nikomu jsem je ne-
dala!  O dva roky později se k nám přidal 
ještě jeden oddíl, kterému musel odejít ve-
doucí. Aby nebyly spory o  název, tak jsme 
hlasovali o novém a od té doby jsme Orion 
– předtím to byly Vlaštovky. Pak se k nám po-
stupně přidávaly další děti z  jiných ročníků, 
protože jim třeba nevyhovoval čas schůzek 
u nich v oddíle, nebo chtěly jezdit na výlety 
a  jejich oddíl nejezdil… Nakonec vznikl vě-
kově promíchaný oddíl holek i kluků, a tak je 
to stále a letos je nám už 36 let.
Kromě oddílu máme ještě dva volnočasové 
kluby: Šikulky a Magic. Ty ale taky vznikly 
z toho, co baví děti v oddíle, který je zaměře-
ním turistický. Holky chtěly dělat i rukodělné 
práce a  kluky zase baví karetní hra Magic. 
Jádro klubů jsou děti z oddílu, ale přicházejí 
i další a někteří pak začínají chodit i do od-
dílu, jezdit na tábory. Na Šikulky chodí často 
i maminky, které si libují, že jindy na nic ta-
kového nemají čas, takže je to někdy i  fajn 
drbárna. 

Zmínili jsme Turbánek a  geocaching, tak 
se chci zeptat, jestli děti víc baví soutěže, 
nebo aktivity, kde vlastně nikdo nevítězí, 
jako je hledání kešek?
Baví je obojí a těžko bych jim cokoliv brala. 
Na uzly jsme jezdili už dřív, byla daleko sil-
nější konkurence a i tenkrát jsme měly dobrý 
děcka, i když asi ne tak jako teď. Taky jsme 
možná tolik netrénovali. Třeba štafety jsme 
ale vyhrávali už před patnácti lety, i když indi-
viduálně naše děti tenkrát nevítězily. Už ten-
krát je to bavilo a baví je to pořád, kdybych 
řekla, že s uzly končíme, to by byla vzpoura… 
Oni jsou cvoci, všude chodí s  uzlovačkou, 
trénují doma, ve škole pod lavicí…

Takže tam jedou s cílem vyhrát? Není to jen 
bonus navíc.
Určitě jedou uspět. Kdyby vůbec neuspěly, 
tak by byly zklamané. Já se je snažím při-
pravit na to, že stejně jako oni může natré-
novat i jiný oddíl a že prostě nemusí vyhrát. 
Chtějí pro to ale udělat maximum. Věřím, že 
i kdyby se nedařilo, tak si řeknou „třeba to 
dáme za rok“. Ta ctižádost v nich je.
Navíc se strašně hecujou mezi sebou. Jak 
jsou dobrý a  jsou v  té kategorii třeba tři, 

tak se už na schůzkách snaží trumfnout sebe 
navzájem. Nebo se snaží pokořit oddílový 
rekord.
A geocaching je prostě baví. Že za to nic ne-
mají, to je jim jedno, baví je to hledat.

A jak jste se k tomu dostali?
Jednou jsme byli na výletě na zřícenině, to už 
byly jenom dva šutry, a přišli tam dva kluci, 
vyloženě hledali kešku. Děti koukaly, o  co 
jde, a začaly jim pomáhat, šmejdily a nako-
nec jim pomohly tu kešku najít. Pak jsme se 
o tom bavili, že by je to asi bavilo, ale nic jsme 
na  to neměli… A  tak po půl roce najednou 
přišel projekt Pionýrský geocaching, tak jsem 
se ptala, jestli do  toho půjdeme. Děti byly 
okamžitě pro, zapůjčili jsme si od  Pionýra 
tu GPSku a všechny to chytlo, velké i malé. 
Ujal se toho kluk, kterému teď už bude 18, 
a kamkoli jedeme, tak má vyhledáno, co by 
tam šlo ulovit za kešky.

Blíží se prázdniny, tak se nabízí otázka, jak 
vypadají vaše tábory
Máme tradičně první termín v červenci, kla-
sický stanový tábor. Jsme toulavé duše, tak 
vždycky po pár letech měníme místo, i když 
bychom rádi zakotvili. Děláme klasické celo-
táborové hry, které teď už vymýšlí můj syn. 
Z oddílu jedou v podstatě všichni, k nim se 
přidají kamarádi. Pracovníci jsou všichni bý-
valé děti.
No a pak máme čtrnáctidenní puťák, tam sice 
dostaneš zabrat fyzicky, ale jinak je to odpo-
činek. Jezdíme do kempů, tam děláme 3–4 
dny hvězdicové výpravy. Jediný den odpo-
činku je, když se pak přesouváme zase jinam, 
to nenašlapou tolik kilometrů. Ale děcka jsou 
super, udělají všechno, já třeba ráno vstanu 
a  už chystají snídani. Věci, co nosíme přes 
den, si samy rozeberou, protože já nesu věci 
k programu… Maximálně mi pomáhají.

Jak to u  vás vlastně je s  šátky, košilemi, 
rituály…
My máme modré oddílové šátky, které jsme 
měli už od roku 1988, kdy jinak byly obvyklé 
jen červené. Ty jsme si pořídili na akci Prahy 
9, na kterou jsme jezdili a chtěli jsme na ní 
vybočit z davu. Po revoluci jsme ještě nějakou 
dobu používali i červené jako slavnostní, ale 
na oddílové akce už jen ty modré, které nám 
zůstaly. Máme oddílová trika, od roku 1985 
pořád stejná. V té přechodné době nám na-
hradila kroj, i když zelené košile používáme 
na slavnostní příležitosti pořád. Na táborové 
nástupy, na  závěrečnou schůzku, při slibu 
nováčka… Sliby děláme buď při závěrečné 
schůzce, nebo na výletě u nějaké pěkné pa-
mátky. Až mě to dojímá, že pro ty děcka to 
pořád fakt něco znamená.
Máme i oddílového maskota, ten jezdí všude 
s námi a kdo ho může nést chvíli v batohu, 

ten to bere jako velkou poctu. Je to liška jmé-
nem Ori, jen nevíme, jestli je to kluk nebo 
holka. 
Máme i oddílový zpravodaj. Po  revoluci už 
jsme neměli možnost informovat děti přes 
nástěnky ve školách – tenkrát mi řekli, ať jdu 
ke  skautům a můžu do  školy – jenže jsme 
potřebovali dostat informace k dětem i rodi-
čům. V  tom nám zpravodaj hodně pomohl 
a  stále ho vydáváme tak jednou za  čtrnáct 
dní. Samozřejmě používáme i  internet, ale 
i tak se děti na ten Orioňáček těší.

Napadá tě ještě něco, co bys o oddíle nebo 
o skupině chtěla zmínit?
No, na jednu stranu mě mrzí, že jsme po re-
voluci přežili ze skupiny jako jediný oddíl. 
Na druhou stranu mě velmi těší, že jsme pře-
žili hlavně proto, že to chtěly děti. Tenkrát 
většinou nebyly nijak maličké, 7. a 8. třída, 
a  ten oddíl pro ně musel hodně znamenat, 
když se za něj postavily a z Pionýra neodešly. 
Někteří zůstali jako instruktoři. Teď nás sice 
není moc, ale pořád přicházejí malé děti. 
Co nám na druhou stranu vázne, to je propa-
gace, tu nezvládáme tak, jak bychom chtěli. 
Ale štve nás to a mrzí nás to, musíme se s tím 
porvat. Pořád si říkáme, bude líp, bude líp… 
Dřív jsem to táhla hlavně já, teď už vím, že 
i kdyby se se mnou třeba něco stalo, že to 
podrží mladí. Ty kluky to baví a  taky už si 
neumí představit, že by oddíl nebyl. Stejně 
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seznamte se 

93. PS ORION
• Vznik: 60. léta 

• Počet oddílů: 1 oddíl, 2 kluby

• Charakteristika: turistický 

• Počet členů: 31

• Schůzky: 1x týdně 

• Věk členů: od 7 do aleluja 

• Počet vedoucích a instruktorů: 5

VEDOUCÍ PS
• Jméno: Jana Jandová

• Děti: 1 syn 

• Má ráda: turistiku, ruční práce, prostě to, co dělám 
s oddílem, a sbírání čajových přebalů 

• Zaměstnání: učitelka

• Funkce v Pionýru: vedoucí oddílu, klubu a pionýrské 
skupiny 

• Kontakt: vydricka@gmail.com

tak holky, co jsou teď v osmé třídě. Každý 
den něco mají, ale stejně by se oddílu ne-
vzdaly. Takže doufám, že sebereme síly 
a pohneme i s  tou propagací, protože je to 
u nás potřeba, na Černém mostě je ohromná 
konkurence a  některé neziskovky si můžou 
dovolit činnost pro děti úplně zadarmo. To 
my nedokážeme, navíc chceme, aby chodily 
pravidelně…

Pojďme k  celému Pionýru – zkus vypích-
nout, co se ti líbí a co tě štve?
Jednoznačně se mi líbí, že pro oddíly je vol-
nost, že mi nikdo nediktuje, co musím dělat 
na schůzkách. Taky že všechny programy jsou 
nabídkové a ne povinné, že si z nich můžu 
vybrat, co mi vyhovuje.

Vždycky jsme měli rádi republikové akce 
a jezdili jsme na ně. Myslíme si, že jsou strašně 
potřeba. Moc rádi vzpomínáme na první od-
dílové setkání na Rozkoši. Ale i na další akce. 
Samozřejmě jsme rádi za Turbánek, protože 
děti jsou soutěživé a chtějí cítit úspěch.

A co tě štve?
Hele, mě asi neštve nic, já jsem divná… Když 
něco potřebuju vědět a informace se ke mně 
nedostane, tak si jí najdu, určitě bude někde 
na webu, nečekám, až mi to někdo řekne…

Klasika na závěr: Proč jsi pionýr?
Já chodila do Pionýra už jako dítě, ale vedoucí 
se nám vůbec nevěnovala a mě to nebavilo. 
Pak jsem začala po  osmašedesátém cho-
dit do  skauta k Lídě Odehnalové a  tam mě 

to strašně bavilo, to byla turistika, výlety… 
Jenomže pak jsme dostali jinou vedoucí a to 
už zase nebylo ono, tak jsem šla pryč. Potom 
až na gymplu přišly kamarádky, co chtěly být 
učitelky, že by chtěly vést děti v  Pionýru, 
abych do  toho šla s nimi. Já moc nechtěla, 
ale nakonec jsme se došly zeptat do  školy, 
tam to klaplo a mě ta práce s dětmi začala 
hodně bavit. Dneska už bych jinam nešla ani 
za zlatý prase. To jsem si přesně říkala v roce 
devadesát: Já jsem přece nic špatného nedě-
lala, nemám se za co stydět, proč bych měla 
jít jinam? Ten oddíl pořád funguje a jsou tam 
děti, co ani netuší, že nějaká revoluce byla,  
ani jejich rodiče s  tím nemají problém, tak 
proč bych chodila jinam? A navíc jsem na ty 
svoje děti velmi hrdá…

Ptal se Jakub



MOZAIKA PIONÝRA    2016 / 10

24

právní posilovna
ilu

st
ra

ce
 J.

 D
os

tá
l

JAK NEVYTVOŘIT NEEXISTUJÍCÍ POHLEDÁVKU
V jednom z tuzemských spolků zaměřených, 
podobně jako my, na  výchovu dětí a mlá-
deže, severočeský pobočný spolek připra-
voval letní tábor. Vedoucí Mirek postupoval 
podle pečlivě a  mnohokrát projednaného 
plánu a rozpočtu. Těšil se více než obvykle – 
čekala je společná výstavba jídelny s kuchyní: 
plány byly připraveny, s úřady vše vyjednáno, 
jeden z  vedoucích měl potřebnou kvalifi -
kaci, zbývalo jen objednat patřičné množství 
vhodného řeziva. Ovšem ouha! Na účtu, díky 
opožděným platbám od  účastníků tábora 
a  slíbeného příspěvku místního podnika-
tele, který se dostal do  druhotné platební 
neschopnosti, chybělo téměř 10 000 Kč. Co 
s  tím? Když záloha nebude včas zaplacena, 
nebude materiál a nebude ani jídelna. 
V nouzi pomohl jeden z vedoucích – Honza – 
který přinesl 10 000 Kč. Když už, tak už – řekl 
a dodal, že mu to vrátí, až na účet přistane 
avizovaný sponzorský dar bývalého člena 
oddílu – nyní provozovatele místní velkope-
kárny. Mirek zajásal, vybral zbytek potřebné 
hotovosti z účtu pobočného spolku a v  so-
botu na  pile podepsal objednávku, zaplatil 
a s dispečerkou dohodl termín a místo, kde 
bude řezivo složeno. 
Jak bylo dohodnuto, tak se stalo: materiál byl 
na místě včas, tábor proběhl ke  všeobecné 
spokojenosti, výsledek stavby předčil očeká-
vání a všechny děti byly nadšeny z toho, že 
nejenom viděly, ale i vlastními silami se podí-
lely na skutečné stavbě „srubu“. 
Když o měsíc později Mirek připravoval vy-
účtování tábora, probíral se i  výpisy z účtu 
a  zjistil, že sponzorský dar byl na účet při-
psán. Odeslal příznivci a dárci v jedné osobě 

děkovný dopis a druhý den poukázal, z účtu 
pobočného spolku, na Honzův účet půjče-
ných 10 000 Kč. Aby nedošlo k mýlce, oč 
běží, do  zprávy pro příjemce napsal název 
pobočného spolku s dodatkem půjčka.
Mirek vedl pobočný spolek i oddíl až do 14. 
prosince, kdy na  pravidelnou oddílovou 
schůzku nedorazil. A nedorazil ani nikdy poz-
ději. Jeho život ukončil nákladní vůz naložený 
kamenivem, jehož přepracovaný a  unavený 
řidič usnul za  volantem. Neovládaný nákla-
ďák přejel do  protisměru a  Mirkova Fabie 
neměla šanci proti pěti tunám kamení, po-
hybujícím se padesátikilometrovou rychlostí. 
Tragédie poznamenala nejenom Mirkovu ro-
dinu, přátele a oddíl, ale i pobočný spolek. 
Ten jako by byl dalším Mirkovým svěřencem 
– dítětem, které ošetřoval, pečoval o  něj, 
pěstoval a  rozvíjel ho. Bez něj doslova uva-
dal. Mirek totiž nestihl vychovat nástupce: 
bez něho pobočný spolek směřoval ke svému 
konci. Děti se rozutekly a nenašel se nikdo, 
kdo by převzal vedení a s ním spojené povin-
nosti. Hlavní spolek, když vyčerpal všechny 
možnosti, rozhodl o  zrušení pobočného 
spolku s  likvidací a povolal likvidátora. Ten 
prošel účetní knihy, výkazy, doklady – vše 
bylo v pořádku. Jen jedna věc neseděla: výpis 
z účtu, kde bylo Honzovi vraceno 10 000 Kč 
(s poznámkou půjčka), si likvidátor vyložil tak, 
že nějakému Honzovi byla poskytnuta půjčka 
v této výši, a ta nejenomže nebyla splacena, 
ale v  dokladech chyběla smlouva o  půjčce 
a ani nebyl k dispozici žádný doklad, že by 
půjčku někdo schválil. Když se mu podařilo 
Honzu, pomocí banky, identifi kovat, poslal 
mu výzvu ke  splacení půjčky. Ten se marně 

snažil vysvětlit, jak 
to ve  skutečnosti 
bylo, a  tak došlo 
k  soudnímu sporu. 
Soudu Honza navrhl 
za  svědky další dva 
vedoucí, kteří jeho 
výpověď potvrdili 
– tedy že on půjčil 
peníze a platba byla 

vrácením dluhu. Likvidátor pak přepočítal 
hotovostní výdaje a zjistil, že z pokladny bylo 
v kritickém roce zaplaceno o 10 000 Kč více, 
než tam fyzicky bylo, a pak i on uvěřil. Obě 
strany se nakonec dohodly, že celá věc byla 
nedorozuměním a žaloba byla vzata zpět.
Kde hledat chybu? Spočívala v  tom, že 
k  půjčce, byť krátkodobé, došlo bez pí-
semné smlouvy nebo alespoň potvrzení (tzv. 
dlužního úpisu), což bylo nejenom poruše-
ním účetních předpisů, ale i  jednáním proti 
zdravé opatrnosti.
Bylo by zbytečné zdůrazňovat, že dobré účty 
dělají dobré přátele, nikdy ale nevíme, co 
bude zítra – ať už nám někdo dluží nebo ně-
komu dlužíme. Naši hrdinové si měli sepsat 
jednoduchou smlouvu nebo alespoň dlužní 
úpis a  já bych dodal, že tak vysoké částky 
je vždy lepší (a  hlavně průkaznější) posílat 
z účtu na účet.
Správný název – který používá občanský 
zákoník – je zápůjčka a pro zajímavost: zá-
půjčka může být jak peněžitá, tak nepeně-
žitá – podmínkou je, že se jedná o tzv. věci 
zastupitelné – u peněz je to jasné – stoko-
runa jako stokorun – vždy má hodnotu 100 
Kč (nikoliv ale už stokoruna určitého výrob-
ního čísla, která může mít hodnotu sběratel-
skou). Jinými věcmi zastupitelnými jsou ta-
kové, které lze bez problému nahradit jinými, 
o  stejných vlastnostech – například písek, 
osivo, cihly, otopové dřevo apod. Je však dů-
ležité, aby vždy bylo popsáno, o jaký druh se 
jedná – písek má mnoho druhů (kopaný nebo 
praný, velikost zrn), stejně jako osivo (od-
růda a stupeň klíčivosti) nebo cihly (použité, 
nové, plné, duté apod.). Zápůjčka může být 
navíc úročená i neúročená a u nepeněžitého 
plnění může být dohodnuto vrácení většího 
množství, než bylo poskytnuto, nebo v lepší 
kvalitě. Úrok a podobná ujednání jsou totiž 
možnou (nikoliv povinnou) odměnou za  to, 
že zápůjčka byla poskytnuta. 

Michal Pokorný
advokát

právní zástupce Pionýra

A na závěr vzor potvrzení, které kdyby bylo, pro-
blému by nebylo: 

Potvrzení
Alfa, z. s. – Oblastní organizace Turnov, IČO 12345678, sídlem 

ul. Vymyšlená 5, Turnov, potvrzuje, že dnešního dne obdr-
žela od pana Jana Příhody, nar. 1. 2. 1972, bytem Turnov, 

ul. Neexistující č. p. 65, v hotovosti, bezúročnou peněžitou 
zápůjčku ve výši 10 000 Kč (slovy deset tisíc korun českých). 
Zápůjčka je splatná do dvou měsíců od dnešního dne na účet 

číslo 123456789/1234.
V Turnově dne 6. 5. 2015

Alfa, z. s. – Oblastní organizace Turnov
Zastoupena Miroslavem Vedralem

vedoucím oblastní organizace (statutární orgán)
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1. 7. 1891 byla založena Ústřední knihovna v Praze, dnes Městská 
knihovna.
1. 7. 2006 bylo v Česku povoleno uzavírat registrované partnerství 
homosexuálních párů, které je možné uzavírat doposud.
2. 7. 1976 se narodil český hokejový brankář Tomáš Vokoun, dvoj-
násobný mistr světa a bronzový medailista ze ZOH. (obr. 1)
4. 7. 1776 schválil americký kongres Prohlášení nezávislosti – vznikly 
Spojené státy americké. Tento den je slaven jako státní svátek USA.
4. 7. 1946 získaly Filipíny nezávislost, dříve byly španělskou kolonií.
6. 7. 1946 se narodil americký herec Sylvester Stallone. (obr. 2)
8. 7. 1926 zemřel Karel Václav Rais, český prozaik, který svým dí-
lem navazoval na Boženu Němcovou, Jana Nerudu, Vítězslava Hálka 
a Karolínu Světlou.
11. 7. 1346 byl Karel IV. zvolen králem Svaté říše římské.
11. 7. 1856 zemřel Josef Kajetán Tyl, dramatik a herec, který je 
autorem slov k české hymně Kde domov můj.
20. 7. 1836 se narodil Thomas Clifford Allbutt, britský lékař a vy-
nálezce lékařského teploměru, který byl velice vítán, neboť dříve byli 
pacienti nuceni držet velké teploměry, u kterých měření trvalo asi 
dvacet minut († 22. 2. 1925).
23. 7. 1856 se narodil Bál Gangádhar Tilak, představitel indického 
hnutí za nezávislost. Je považován za jednoho z prvních zastánců 
úplné nezávislosti Indie († 1. 8. 1920).
23. 7. 1926 se narodil Ludvík Vaculík, český prozaik, fejetonista, 
publicista a autor manifestu Dva tisíce slov a zakladatel samizdatové 
edice Petlice († 6. 6. 2015).
24. 7. 1946 se narodil Vlastimil Harapes, herec, tanečník, režisér, 
choreograf a dlouholetý člen Národního divadla v Praze. (obr. 3)
25. 7. 1891 byl zahájen provoz lanové dráhy na Petřín.
26. 7. 1856 se narodil anglický dramatik, prozaik a esejista irského 
původu, nositel Nobelovy ceny za literaturu G. B. Shaw († 2. 11. 
1950).
26. 7. 1956 se narodil Richard Bergman, český textař, skladatel, 
spisovatel a malíř. Mezi jeho nejznámější hity patří například – 
Decibely lásky, Každý mi tě lásko závidí.
28. 7. 1976 se stala největší letecká havárie ČSA na území ČSSR, 
kdy stroj IL-18 letu 001 na lince Praha – Bratislava spadl do jezera 
Zlaté piesky u Bratislavy.
29. 7. 1856 zemřel Karel Havlíček Borovský, český básník, novinář, 
ekonom a politik, který je považován za zakladatele české žurnalis-
tiky, satiry a literární kritiky (* 31. 10. 1821).
29. 7. 1946 se narodila česká rozhlasová a televizní moderátorka 
a hlasatelka Saskia Burešová, která působí v České televizi a připra-
vuje pravidelně týdenní pořad Kalendárium. (obr. 4)
31. 7. 1796 se narodil francouzský mim českého původu Jean 
Baptiste Gaspard Deburau, který byl nejvýraznějším představitelem 
evropské pantomimy († 17. 6. 1846).
1. 8. 1936 byl do provozu uveden první československý 
fototelegraf.
1. 8. 1936 se narodil francouzský módní návrhář Yves Saint – 
Laurent († 1. 6. 2008).
3. 8. 1926 se narodil americký zpěvák Tony Bennett, který získal 
mnoho hudebních ocenění jako například Grammy, Emmy. (obr. 5)
3. 8. 1936 se konaly Olympijské hry v Berlíně, k nelibosti němec-
kých představitelů zde získal 4 zlaté medaile v běžeckých disciplí-
nách Afroameričan Jesse Owens, který se ovšem s rasovou segregací 
potýkal i doma v USA. (obr. 6)
4. 8. 1306 skončila vláda rodu Přemyslovců v českém království 
důsledkem vraždy Václava III. Následně nastoupil rod Lucemburků.

5. 8. 1716 nastal konec Osmansko – habsburské války, císařská ar-
máda v čele s princem Evženem Savojským porazila osmanské vojsko 
v bitvě u Petrovaradína.
6. 8. 1806 skončila Svatá říše římská abdikací posledního císaře 
Františka II.
6. 8. 1816 se narodil anglický konstruktér lokomotiv Thomas 
Russell Crampton († 19. 4. 1888).
6. 8. 1926 přeplavala Gertrude Ederleová jako první žena průliv 
La Manche. (obr. 7)
6. 8. 1926 se narodila Adriena Šimotová, malířka, grafi čka, ilust-
rátorka a textilní výtvarnice, její díla jsou součástí sbírek význačných 
evropských galerií a muzeí († 19. 5. 2014).
7. 8. 1966 se narodil Jimmy Wales, internetový podnikatel, jeden 
ze zakladatelů wikipedie.
8. 8. 1786 provedli francouzští horolezci Jacques Balmat a Michel 
Paccard první výstup na horu Mont Blanc. (obr. 8)
10. 8. 1296 se narodil český král Jan Lucemburský († 26. 8. 1346).
10. 8. 1986 se narodila česká teniska Andrea Hlaváčková, několi-
kanásobná vítězka Fed Cupu. (obr. 9)
12. 8. 1881 vypukl v budově Národního divadla v Praze rozsáhlý 
požár.
14. 8. 1436 byl přijat Zikmund Lucemburský za českého krále.
18. 8. 1868 objevil francouzský astronom Pierre Janssen při pozo-
rování zatmění Slunce helium.
20. 8. 1891 byla slavnostně otevřena Petřínská rozhledna. (obr. 10)
23. 8. 1851 se narodil český spisovatel Alois Jirásek, který napsal 
například Staré pověsti české či řadu historických románů.
24. 8. 2006 Pluto ofi ciálně přestalo být devátou planetou Sluneční 
soustavy, stalo se trpasličí planetou. Rozhodli tak vědci na meziná-
rodním astronomickém kongresu v Praze.
29. 8. 1936 byl v Praze zahájen provoz první trolejbusové linky 
Sv. Matěj – Bořislavka.
30. 8. 2006 padl památný – přes 400 let starý – Krausův dub 
v obci Přívětice na Rokycansku.

I O PRÁZDNINÁCH NÁS ČEKAJÍ VÝZNAMNÉ DNY
… některé vážné, některé méně, ale rozhodně je tu dost takových, 
které by byla škoda přehlédnout, posuďte sami:
2. 7.  Světový den UFO
5. 7.  Mezinárodní den objetí zdarma
6. 7.  Světový den polibku
7. 7.  Světový den čokolády
9. 7.  Světový den veterinárních lékařů
14. 7.  Mezinárodní den alternativ proti spalovnám
15. 7.  Světový den gumových medvídků
18. 7.  Mezinárodní den Nelsona Mandely
20. 7.  Světový den lízátek; Mezinárodní den šachu
28. 7.  Mezinárodní den mléčné čokolády
2. 8.  Mezinárodní den suchého zipu
6. 8. Světový den boje za zákaz jaderných zbraní
 Mezinárodní den boje lékařů za mír
8. 8.  Mezinárodní den ženského orgasmu
12. 8. Mezinárodní den mládeže
13. 8.  Mezinárodní den leváků
15. 8.  Mezinárodní den Energy drinků
23. 8.  Mezinárodní den památky obětí obchodu s otroky
28. 8.  Evropská noc pro netopýry
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MOZAIKA PIONÝRA
PŘEHLED ROČNÍKU 2015 – 2016

Fotoreportáže z akcí Pionýra (str. 2)
1/2015 Rukodělky na Zelené
2/2015 S Erasmem na Slovensko
3/2015 Oslavy výročí v Brně
4/2015 Taneční fi nále Pionýrského 
Sedmikvítku již počtvrté v Holešově
5/2016 Folklórní tance opět na Vysočině
6/2016 Nejlepší pionýrští fi lmaři
7/2016 Finále Dětské Porty a Melodie
8/2016 Medaile MŠMT pro pionýry
9/2016 Pohár Zlaté růže putuje do Prahy
10/2016 Pionýři slaví Mezinárodní den dětí

Reportáže
1/2015 Jubilejní 40. ročník Cesty odhodlání 
(str. 6)
1/2015 Pionýr je resetován! (str. 8)
1/2015 Pionýr pro všechny (str. 9)
2/2015 Krajská setkání (str. 4–5)
3/2015 72 (pionýrských) hodin (str. 6–7)
3/2015 12. Podzimní stezka Polabím (str. 12)
4/2015 Sedmikvítek kvete celý rok (str. 8)
5/2016 Clona: nejlepší fotky roku 2015 (str. 
4–5)
5/2016 Sedmikvítek kvete dál! (str. 6)
6/2016 Děti hrají dětem už 19 let (str. 4–5)
6/2016 Ledová Praha pošestnácté – rekord 
překonán? (str. 6)
6/2016 V Holešově opět rozkvetl Sedmikvítek 
(str. 7)
7/2016 Ledová Praha vašima očima (str. 4–5)
7/2016 Pionýrské pohádky, povídky, poezie 
(str. 7)
9/2016 Pionýři ze všech krajů zamířili 
do Brna (str. 4–5)
9/2016 Setonův závod v Hádeckých lomech 
(str. 6)
9/2016 5. ročník Českého poháru v ringu (str. 
7)
10/2016 Pomáhat nás baví (str. 4–5)
10/2016 Air-softový týden (str. 4–5)

Pionýrské léto
1/2015 Osadníci Lhota City objevili důl plný 
diamantů (str. 4)
1/2015 Léto s oddílem Dráčata (str. 4)
1/2015 Ať žijí duchové (str. 4)
1/2015 Olbramchallenge 2015 (str. 4)
1/2015 Harry Potter 2015 aneb letní škola 
čar a kouzel v Nebřezinách (str. 5)
1/2015 Kdyňští vodáci sjížděli Lužnici (str. 5)
1/2015 Výři v pravěku (str. 5)
1/2015 Rumunsko – putovní tábor 2015 (str. 
5)
2/2015 Pionýrsko–skautský letní tábor 
Harryho Pottera (str. 8)
2/2015 Málkov 2015 (str. 8)
2/2015 Divoká Orlice děkuje (str. 8)
2/2015 Vánoce v Narnii (str. 9)
2/2015 Prázdniny s Indym (str. 9)

No toto!
1/2015 Pedofi lie?! (str. 10)
2/2015 Ještě jednou o pedofi lii (str. 20)
3/2015 Pionýři slaví Vánoce?! (str. 13)

4/2015 Jak pionýři slaví Vánoce (str. 9)
5/2016 Globální migréna (str. 9)
6/2016 Globální migréna pokračuje (str. 19)
7/2016 Globální migréna nekončí (str. 17)
8/2016 Pionýr vychovává??? (str. 7)
9/2016 Pionýr vychovává?! (str. 16)
10/2016 Mobilní telefon: nejlepší přítel dí-
těte? (str. 18)

Rozhovory
4/2015 Kapitola končí, kniha pokračuje (str. 
4)
6/2016 Veni, vidi a co dál? (str. 20)
10/2016 V Údolí krásných žab byla pohoda 
(str. 12)

Oddílová fi lmotéka
1/2015 Drogy (str. 13)
2/2015 Pedofi lie, zneužívání dětí (str. 13)
3/2015 Xenofobie, rasismus (str. 15)
4/2015 Život s handicapem (str. 13)
5/2016 Alkoholismus (str. 13)
6/2016 Domácí násilí (str. 13)
7/2016 Šikana (str. 11)
8/2016 Odvrácená tvář sportu (str. 11)
9/2016 Prostituce (str. 11)
10/2016 Pionýr ve fi lmu (str. 13)

Výlety
1/2015 Muzeum řemesel Letohrad, 
Historické sokolnictví na  Sychrově, Třeboň, 
Vodní elektrárna Orlík (str. 14)
2/2015 Hornické muzeum OKD, Ajeto Glass 
Lindava, Exkurze na  biofarmě, Skanzen 
Strážnice (str. 14)
3/2015 Muzeum betlémů, Muzeum sportů, 
turistiky a  řemesel, Praděd, Výroba vánoč-
ních ozdob (str. 16)
4/2015 Muzeum rekordů a  kuriozit, 
Techmania a  IQlandia, Planetárium Praha / 
Hvězdárna a planetárium v Brně, Ruční pa-
pírna Velké Losiny (str. 14)
5/2016 Masopust, Galerie umění pro děti, 
Svíčkárny Unipar a Rodas, Prohlídka pivovaru 
v Českých Budějovicích (str. 14)
6/2016 Za tajemstvím Marlenky, Krkonošský 
národní park, Muzeum Škoda, Obuvnické 
muzeum (str. 14)
7/2016 Kolektory Praha, Vlastivědné mu-
zeum, Včelařské muzeum a  skanzen, 
Muzeum řemesel a přírody Sýpka (str. 12)
8/2016 Svět miniatur Miniuni, Statek 
Bernard, Labyrint pod Zelným trhem, 
Mincmistrovský sklep a Kostnice sv. Jakuba, 
Kostnice Kutná Hora (str. 12)
9/2016 Tajemné jeskyně, Za  pohanskými 
sochami k  soše Radegasta, Labyrintárium 
Loučeň, Vodní elektrárna Dlouhé Stráně (str. 
12)
10/2016 Mezinárodní dudácký festival, 
Babiččino údolí, Jízda králů, Pohádkové 
zámky (str. 14)

Rukodělky
1/2015 Ubrousek pod svačinu (str. 15)
2/2015 Sova z papíru a zátek (str. 15)
3/2015 Stromeček, který neopadá (str. 17)

4/2015 Krabička nejen na dárky (str. 15)
5/2016 Pískové obrázky (str. 15)
6/2016 Krabička na  sladkosti ve  tvaru sně-
huláka (str. 15)
7/2016 Ovečka z organzy (str. 13)
8/2016 Jarní dekorace – Slepička v klícce (str. 
13)
9/2016 Květnová květina (str. 13)
10/2016 Motýlci z ruliček (str. 15)

Geopozvánka
1/2015 Čimelice (str. 16)
2/2015 Malá skála (str. 16)
3/2015 Výlet za sochami Václava Levého (str. 
18)
4/2015 Za blanickými rytíři (str. 16)
5/2016 Na Ledovku s GPSkou počtvrté (str. 
16)
6/2016 I v zimě lze vyrazit s GPSkou na  lov 
(str. 16)
7/2016 Geocaching v  Mladé Boleslavi (str. 
14)
8/2016 Geopozvánka do Jevíčka (str. 14)
9/2016 Moravská Třebová (str. 14)
10/2016 S GPSkou okolo Světa (str. 16)

O dětech trochu jiných
1/2015 Kritická Kamila (str. 11)
2/2015 Agresivní Adam (str. 17)
3/2015 Ubrečená Uršula (str. 19)
4/2015 Vtěrka Viktorka (str. 17)
5/2016 Pečlivá Patricie (str. 17)
6/2016 Samotář Slávek (str. 16)
7/2016 Otesánek Otík (str. 15)
8/2016 Vtipálek Vítek (str. 10)
9/2016 Hloupý Honza (str. 15)
10/2016 Znuděná Zdenička (str. 17)

Vzdělávání
1/2015 Vzdělávací akce ÚPVC aneb co je 
za námi a co před námi? (str. 17)
2/2015 Tři dny nabité inspirací (str. 12)
3/2015 Vzděláváme se stále a  všichni / 
Kamínka 2016 (str. 14)
4/2015 Umíme pracovat s věkovou kategorií 
15+? (str. 12)
5/2016 Kamínka 2016 – co vás čeká (str. 8)
5/2016 Méně diskutujme a více dělejme (str. 
12)
6/2016 Kamínka – první „ochutnávka“ pro-
gramu (str. 8)
7/2016 Kamínka už klepou na dveře (str. 10)
7/2016 Letní táborová škola na Zelené Lhotě 
(str. 10)
8/2016 Máme směr, pojďme dál (str. 6)
9/2016 Kategorie 15+ – „pionýrská mlá-
ďátka“ (str. 10)
10/2016 Něco končí a něco začíná (str. 8–9)

Výročí
1/2015 Kniha Pionýra (str. 7)
2/2015 Patroni Pionýra (str. 6–7)
3/2015 Impuls 2015 – slavíme dál (str. 4–5)
3/2015 Patroni Pionýra (str. 22–23)
4/2015 Patroni Pionýra (str. 18–19)
5/2016 Patroni Pionýra (str. 21)
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Obsah činnosti
1/2015 Co spojuje pionýry (str. 12)
2/2015 Jakou kaši si uvaříme… takovou si 
taky sníme (str. 10–11)
3/2015 Kdo jsme? Odkud a kam jdeme? (se-
minář 1990) (str. 8)
3/2015 Konference o  činnosti Pionýra (str. 
9–11)
4/2015 Co se vlastně dohodlo (str. 6–7)

Předsedův glosář
1/2015 Z prázdninového batohu (str. 20)
3/2015 Vánoce i Silvestr v listopadu? (str. 25)
4/2015 Jsem z toho vykonferovanej (str. 20)
5/2016 PF – Pionýr frčí (str. 7)
6/2016 Únor bílý, pole sílí (str. 18)
7/2016 Prohlášení k  šikaně a  výchově (str. 
18)
8/2016 Páchat dobré skutky je správné (str. 
16)
9/2016 Květen je měsíc „obvyklých“ výročí 
(str. 20)
10/2016 Letní slunovrat (str. 20)

Seznamte se
1/2015 PS Plejády Šternberk (str. 22–23)
2/2015 PS Výři (str. 22–23)
3/2015 PS Šenov (str. 26–27)
4/2015 PS desátníka Stanislava Roubala (str. 
22–23)
5/2016 PS Dravci (str. 22–23)
6/2016 PS Kamarádi cest Okříšky (str. 22–23)
7/2016 PS Koloušci Božejov (str. 20–21)
8/2016 PS Jitřenka Kdyně (str. 18)
8/2016 PS Safír Kdyně (str. 19)
9/2016 PS Jince (str. 18–19)
10/2016 93. PS Orion (str. 22–23)

Zpravodajství, informace + různé
4/2015 Clona nej, Uzlařská soutěž (str. 5)
4/2015 Komunálním politikem roku se stal 
Petr Halada (str. 21)
5/2016 Pionýr – uznaná organizace aneb 
jsme v dobré společnosti (str. 7)
5/2016 Novoroční předsevzetí? Daruj kousek 
sebe! (str. 8)
5/2016 Staňte se reportéry ČT(str. 9)
5/2016 Pionýrské benefi ty (str. 18–19)
6/2016 Aktuální střípky z mezinárodní čin-
nosti (str. 8)
6/2016 Jak dopadla soutěž Sami o sobě? (str. 
9)
6/2016 Staňte se televizními reportéry (str. 
12)
6/2016 Odpovídáme (str. 18)
6/2016 Konverze dokumentů (str. 25)
6/2016 Stručně z VV ČRP (str. 25)
7/2016 Léta s Dětskou Portou (str. 6)
7/2016 Stručně z VV ČRP (str. 18)
7/2016 Opravdu v Pionýru neděkujeme? (str. 
4–5)
7/2016 Stručně z VV ČRP (str. 18)
8/2016 Stručně z VV ČRP (str. 16)
9/2016 Orgány jednaly jak zjednané (str. 20)
10/2016 Státní vlajka a tábor (str. 7)
10/2016 Ohlédnutí za Jarmilou Kupčíkovou 
(str. 7)

10/2016 Stručně z VV ČRP (str. 20)

Informace z (o) ústředí
1/2015 Aktuálně z ústředí (str. 21)
2/2015 Posila na ústředí (str. 21)
3/2015 Studentské práce (str. 25)
5/2016 Ústřední škatulata (str. 20)
6/2016 Co se děje v trávě, vlastně na senu, 
zkrátka na  ústředí / Tiskovka po  domácku 
(str. 21)
7/2016 Od oddílu do centra dění / Pionýrská 
energie by rozsvítila svět (str. 19)
8/2016 Kdo je kdo? / Společná energie (str. 
17)
9/2016 Registrace PS na webových portálech 
/ Zkuste i vy Soutěž etapových her (str. 21)
10/2016 S náměty se pracuje (str. 21)

RISP
1/2015 RISP – zvládáme ho všichni? (str. 21)
2/2015 RISP očima blondýny – člen (str. 25)
3/2015 RISP očima blondýny – vedoucí 
klubu (str. 24)
4/2015 RISP očima blondýny – vedoucí od-
dílu 1 (str. 25)
5/2016 RISP očima blondýny – vedoucí od-
dílu 2 (str. 25)
6/2016 RISP očima blondýny – dokumenty 
(str. 24)
7/2016 RISP očima blondýny – vedoucí PS 
1 (str. 16)
8/2016 RISP očima blondýny – vedoucí PS 
2 (str. 15)
9/2016 RISP očima blondýny – seznamy 
a hromadné maily (str. 17)
10/2016 RISP očima blondýny – společná 
energie (str. 19)

Historie
1/2015 Září 1990 (str. 24–25)
2/2015 Říjen 1990 (str. 24–25)
3/2015 Listopad 1990 (str. 28–29)
4/2015 Prosinec 1990 (str. 24–25)
5/2016 Leden 1991 (str. 24)
8/2016 Završení… – duben 
1991 (str. 20–21)

Právní posilovna
1/2015 Zážitky se zárukou 
(str. 26)
2/2015 Když se dílo nedaří 
(str. 26)
3/2015 Když se dílo nedaří 
2 (str. 30)
4/2015 Šťastnou ruku při 
nákupu dárků! (str. 26)
5/2016 Právní rada pro no-
voroční předsevzetí (str. 26)
6/2016 Nakupujíce v sedě, 
nedopadněte bledě (str. 26)
7/2016 Chytráci cesťáci (str. 
22)
8/2016 Smlouvy nejen 
s ďáblem (str. 22)
9/2016 Stavba v  bublině 
(str. 22)

10/2016 Jak nevytvořit neexistující pohle-
dávku (str. 24)

Fotostrana (zadní strana obálky)
1/2015 Pionýrské léto v obrazech
2/2015 Září plné setkání
3/2015 Pionýrské podzimky
4/2015 Sedmikvítkový podzim
5/2016 Clona: nejlepší fotky roku 2015
6/2016 Ledovka je za námi
7/2016 Pionýrské „Jarky“
8/2016 Jaro nás baví
9/2016 Pionýři pomáhali proti rakovině
10/2016 S Pionýrem na cestách bezpečně

Další stálé rubriky
Úvodník, kalendárium, obsah čísla (str. 3)
Sami o sobě a blahopřání
Doplň bublinu (na straně s rukodělkami)
Kvíz (na straně s fi lmotékou)
Okénko IX. VZP (od čísla 02/2015)
Kaleidoskop (obvykle předposlední strana)

Stálá všitá příloha – metodické listy
1/2015 Jak pracovat s výchovnými programy
2/2015 Strašidelné lucerničky, Učím se sdě-
lovat informace
3/2015 Sněhulák z  květináče, Emoce? 
Emoce!
4/2015 Vánoční stromeček trochu jinak, 
Obří lodě
5/2016 Umění v přírodě – Land Art, Zábavná 
chemie
6/2016 Noc s literaturou
7/2016 Plíce, plíce!
8/2016 Náměty, které lze využít na otevře-
ných akcích, Čertovská škola
9/2016 Zastavte reaktor!, Iluminace
10/2016 Náměty na roční plány činnosti

Tematický speciál
8/2016 Otevřené akce
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DROGY  |  ODDÍLOVÁ FILMOTÉKA (13)

PS PLEJÁDY ŠTERNBERK | SEZNAMTE SE (22)

2015

ZÁ
Í

NEPROPADEJTE PANICE! | ROZHOVOR (6)

NEPROPADEJTE PANICE! | ROZHOVOR (6)

40. RO
NÍK BHCO | REPORTÁŽ (6)

|2

PIONÝRA

MALÁ SKÁLA | GEOPOZVÁNKA (16)

ÍJEN 1990 | HISTORIE (24)

2015

ÍJEN
NEPROPADEJTE PANICE! | ROZHOVOR (6)

NEPROPADEJTE PANICE! | ROZHOVOR (6)

PATRONI PIONÝRA | VÝRO Í (6)

|3

PIONÝRA

PIONÝ I SLAVÍ VÁNOCE?! | NO TOTO! (13)

PS ŠENOV | SEZNAMTE SE (26)

2015

LISTOPAD NEPROPADEJTE PANICE! | ROZHOVOR (6)

NEPROPADEJTE PANICE! | ROZHOVOR (6)

IMPULS 2015 – SLAVÍME DÁL | VÝRO Í (4)

|4
PIONÝRA

ZA BLANICKÝMI RYTÍ I | GEOPOZVÁNKA (16)

PATRONI PIONÝRA | VÝRO Í (18)

2015

PROSINEC NEPROPADEJTE PANICE! | ROZHOVOR (6)

NEPROPADEJTE PANICE! | ROZHOVOR (6)

SEDMIKVÍTEK KVETE CELÝ ROK | REPORTÁŽ (8)

Pionýr byl op t vyhlášen 

v žeb í cích CZECH TOP 

100! Více na stran  3.

|5PIONÝRA

PIONÝR – UZNANÁ ORGANIZACE | AKTUALITA (7)
PS DRAVCI | SEZNAMTE SE (22)

2016
LEDEN

NEPROPADEJTE PANICE! | ROZHOVOR (6)

NEPROPADEJTE PANICE! | ROZHOVOR (6)

CLONA: NEJLEPŠÍ FOTKY ROKU 2015 | REPORTÁŽ (4)

|6PIONÝRA

JAK DOPADLA SOUT Ž SAMI O SOB ? | PROPAGACE (9)

SAMOTÁ  SLÁVEK | O D TECH TROCHU JINÝCH (17)

2016
ÚNOR

NEPROPADEJTE PANICE! | ROZHOVOR (6)NEPROPADEJTE PANICE! | ROZHOVOR (6)D TI HRAJÍ D TEM UŽ 19 LET | REPORTÁŽ (4)

MOZAIKA PIONÝRA    2016 / 07

| 7PIONÝRA

ŠIKANA | ODDÍLOVÁ FILMOTÉKA (11)

OTESÁNEK OTÍK | O D TECH TROCHU JINÝCH (15)
2016

B EZEN

NEPROPADEJTE PANICE! | ROZHOVOR (6)NEPROPADEJTE PANICE! | ROZHOVOR (6)LEDOVÁ PRAHA VAŠIMA O IMA | REPORTÁŽ (4)

MOZAIKA PIONÝRA    2016 / 08

| 8

PIONÝRA

PIONÝR VYCHOVÁVÁ??? | NO TOTO! (7)

SLEPI KA V KLÍCCE | RUKOD LKY (13)

2016DUBEN

NEPROPADEJTE PANICE! | ROZHOVOR (6)

NEPROPADEJTE PANICE! | ROZHOVOR (6)

MEDAILE MŠMT PRO PIONÝRY | REPORTÁŽ (2)

SPECIÁL K 

OTEV ENÝM AKCÍM 

UVNIT

MOZAIKA PIONÝRA    2016 / 0
9

| 9

PIONÝRA

ESKÝ POHÁRU V RINGU | R
EPORTÁŽ (7)

MORAVSKÁ T
EBOVÁ | G

EOPOZVÁNKA (14)

2016KV
TEN

NEPROPADEJTE PANICE! | 
ROZHOVOR (6)

NEPROPADEJTE PANICE! | 
ROZHOVOR (6)

KAMÍNKA 2016 | R
EPORTÁŽ (4)



S ohledem na novelu Zákona o provozu na pozemních komunikacích 
(361/2000 Sb.) doplňujeme a  rozšiřujeme nabídku refl exních 
předmětů, které mohou naši dobrovolníci získat v  pionýrském 
internetovém jarmarku E-moška (viz str. 13).

Na  třicítku našich táborů dorazí během léta krajští koordinátoři 
a  lektoři BESIPu, kteří dětem podrobně vysvětlí, jak se správně 
chovat na  komunikacích při přesunu ve  skupině, jaká pravidla 
dodržovat na  jízdním kole, jak správně přecházet silnici a mnoho 
dalšího. Mimo jiné i jak správně používat už zmíněné refl exní prvky. 

S PIONÝREM NA CESTÁCH 
BEZPEČNĚ
Dopravní výchova patří k  tradičním oblastem 
činnosti, kterým se v  různých podobách 
věnují jak jednotlivé oddíly, tak celý Pionýr. 
Od  výchovy nepřímé, která probíhá kdykoli 
se vedoucí s oddílem přesouvají po veřejných 
komunikacích, přes tematické otázky 
ve vědomostních soutěžích až po  zcela přímo 
zaměřené akce. Co se v této oblasti právě děje?

HŘIŠTĚ NENÍ/JAKO SILNICE
Tato otevřená akce pražské pionýrské skupiny Omega má tradici už 15 let. 
Probíhá na dětském hřišti Sedmikráska v Praze 7, kde dětem připomíná pravidla 
správného chování při dopravě.

Účastníci, kterých se letos 18. května na  startu zapsalo 130, řeší dopravně-
výchovné kvízy, jejichž náročnost je uzpůsobena pěti věkovým kategoriím – 
od předškoláků až po děti, které základní školu opouštějí (s přípravou kvízů 
pomáhá také BESIP, který věnuje i některé odměny).

Z akce si všechny děti odnesou alespoň malý dárek, pro ty nejlepší jsou připraveny 
hodnotnější ceny. Kromě Magistrátu hlavního města Prahy a  Ministerstva 
školství, mládeže a  tělovýchovy, s  jejichž podporou se akce koná, pomáhají 
pionýrům s jejím uspořádáním i děti ze Základní školy Tusarova.


