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PÁLENÍ ČARODĚJNIC SE ZÁŘÍ
Na zahradě ZŠ Glowackého to poslední dubnovou neděli pořádně fajrovalo! Tradiční 
oslavu Pálení čarodějnic jsme si opravdu užili – díky vydařenému počasí, krásným 
vystoupením a díky všem, kdo se přišli podívat. Jako vždy jsme startovali především 
aktivitami pro děti – připraveny byly pestré úkoly na téma Cesta kolem světa (skákání 
jako klokani v Austrálii, výroba origami v Japonsku, lanová lávka v Himalájích apod.). 
Za jejich splnění si každé dítě odneslo zaslouženou odměnu (třeba záříkovské jojo  ). 

Mezitím se u podia vystřídalo několik skupin odvážných malých umělců/sportovců, 
kteří nám předvedli svá vystoupení. S potěšením jsme zatleskali Mažoretkám z Exploze, 
tanečnicím a tanečníkům z taneční skupiny Ivy Langerové a Moderním gymnastkám 
z klubu ze ZŠ Hovorčovická. 

Před zraky ostatních se ovšem dostali i další – na podium vystoupali fi nalisté Miss 
čarodějnice, tedy každoroční soutěže o  nejlepší čarodějnickou masku v  různých 
věkových kategoriích – a že bylo z čeho vybírat! 

Zavítal k nám opět pan starosta Prahy 8, Roman Petrus, aby osobně vyjádřil podporu 
naší činnosti, čehož si moc ceníme. Spolu s dalším milým hostem, paní ředitelkou ZŠ 
Glowackého Mgr. Simonou Škaloudovou, se ujali předávání cen vítězům.

Po celou dobu akce se naši členové starali o stánek s občerstvením, v němž si návštěvníci 
kupovali buřty k opečení na ohni, nápoje a jiné dobroty, takže kolem ohniště bylo stále 
plno. Později jsme vytáhli kytary, které k tak ohromné vatře určitě patří…

Ještě jednou děkujeme všem, kdo jste se na akci podíleli, ať již jako organizátoři, nebo 
jako účastníci.

Budeme se těšit opět za rok!

Kateřina „Kačulí" Bizubová, PS Záře
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 KALENDÁRIUM | nabídkový plán akcí a soutěží

 9. – 11. 6.  RESET  Ostrava  Moravskoslezská KOP

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

 16. 5. Herna deskových her Praha 188. PS T.O. Bobříci

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

 20. 5. Hra ve městě – pašeráci Ústí nad Labem PS Dravci

 27. 5. Paintballová liga Čáslav PS Čáslav

 1. 6. Den dětí Habartov PS des. St. Roubala

 3. 6. Pohádkový les Kdyně PS Safír Kdyně

 4. 6. Dětský den PS Plejády Šternberk Velká Bystřice

 7. 6. VOČKaři – Panáčci z kordu Březová PS Březová

 16. 6. Víkend pro rodiče Zelená Lhota PS Jitřenka Kdyně

 23. 6. Vodácký víkend Otava PS Jitřenka Kdyně

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PVC
Akce pořádané ÚPVC
  19. – 21. 5.  Zážitková pedagogika pro lektory Vlčkovice v Podkrkonoší
  26. 8. – 2. 9.  Letní táborová škola (pro 14–18 let) Vlčkovice v Podkrkonoší
  10. – 12. 11.   Restart skupin  Jizera 
Hygienické minimum
     22. 6.  Kroměříž   Olomoucko-zlínská KOP
Kvalifi kace instruktora
  1. – 3. 9.  Újezd u Domažlic Plzeňská KOP
Kvalifi kace pro výkon volených funkcí
  15. 10.  Mladá Boleslav Středočeská KOP
Kvalifi kace oddílového vedoucího
   13. – 15. 10., 31. 10. Mladá Boleslav Středočeská KOP
  13. – 15. 10., 3. – 5. 11. Ústí nad Labem, Důlce Ústecká KOP
  6. – 8. 10., 20. – 22. 10. Újezd u Domažlic Plzeňská KOP
Akce pro 14+ / 15+
  13. – 15. 10.  TZ Nýdek Moravskoslezská KOP
  20. – 22. 10.  Skavsko u Morkovic Olomoucko-zlínská KOP

Úplný přehled plánovaných kurzů PCV najdete na www.pionyr.cz v části pro členy.

TROŠKU JINÁ, ALE POŘÁD NAŠE
Květnová Mozaika přichází do  vašich schránek trochu později, než jste zvyklí. Myslím ale, že 
nemá smysl rozvádět, proč tomu tak je – věřím totiž, že tahle Mozaika za pár dní čekání docela 
stojí. Když ji otevřete a zalistujete, zjistíte, že je celá trošičku neobvyklá. Najdete tu samozřejmě 
řadu stálých rubrik, jako Sami o sobě, Geopozvánka, O dětech trochu jiných, Právní posilovna 
a podobně. Některé stálice ale vystřídaly aktuální informace, především z oblasti Pionýrského 
Sedmikvítku. Na straně 9 tak najdete informace o časových posunech v uspořádání jednotlivých 
kol Sedmikvítku a na  straně 11 se dozvíte o blížící se Dětské Portě, která proběhne v  červnu 
v Ostravě spolu s RESETem. Pro čtenáře, které zajímá hodnocení kvality naší činnosti, bude určitě 
zajímavý rozhovor s Janem Šaškem, který má tuto oblast „na triku“ ve VV ČRP (str. 8).
Největší odlišností od předchozích vydání je ale v pořadí již třetí tematický speciál, všitý vepro-
střed časopisu. Tentokrát jsme ho pojali jako nápovědu pro začínající vedoucí, kteří tu najdou 
shrnutí odkazů a dalších praktických informací (jako co bylo vydáno za publikace, kde jsou ke sta-
žení informace apod.) z několika oblastí naší činnosti. Jako vždy přeju příjemné a podnětné čtení, 
a když budete mít něco na srdci, pište na mozaika@pionyr.cz.

Jakub

24

Soutěživá Simona 
O dětech trochu jiných

Jak na nechtěné odpady
Právní posilovna 
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KAMÍNKA NEPŘESTÁVAJÍ HŘÁT
Letošní Kamínka se konala v Jihlavě a sho-
dou několika okolností patřila k těm men-
ším – v budově Základní školy Seifertova 
se nás sešlo asi 150. Nic to ovšem ne-
ubralo na  atmosféře, která byla velmi 
vstřícná a přátelská. Ti, kdo tam byli, se 
shodují, že na  Kamínkách (ostatně jako 
téměř pokaždé) panovala příjemná ná-
lada a člověk si tam připadal jako doma. 
Velmi tomu pomohlo i prostředí samotné 
školy – vše bylo přehledné a  při ruce. 
Ano, až na ty schody, ale s tím se zkrátka 
nic dělat nedá…  
První účastníci dorazili v  pátek v  pod-
večer, do  doby, než začal úvodní rituál, 
si mohli projít školu, zabydlet se anebo 
vyrazit na obhlídku města. Krátce po 21. 
hodině Kamínka ofi ciálně zahájili hlavní 
organizátoři akce – Lída Kočí a  Dušan 
Pěchota. V  tělocvičně už byla na  zemi 

připravena písmenka a  každý si některé 
„obsadil“. Postupně byla vyvolávána slova 
a písmena se postupně škrtala – ubývala. 
Zkrátka typická osmisměrka s  tajenkou, 
v  níž se skrývalo město konání příštích 
Kamínek. Kde to bude? Nechejte se 
překvapit.
Už v  pátek večer mnozí objevili vynika-
jící bufet a  také kytarovnu – třídu, která 
byla přímo určena pro všechny, kdo si rádi 
zazpívají a  zahrají. „Kytarárna mi přišla 
skvělá, taková stmelovací,“ shodly se na-
příklad Niki Bernasová a Lucka Adámková, 
které na Kamínka dorazily z Klatov. Kdo 
nechtěl zpívat, vyrazil do oblíbené herny 
Mindoku, která už ke Kamínkům neod-
myslitelně patří. Naši přátelé z této fi rmy 
znovu uspořádali několik turnajů a  jejich 
třída byla prakticky neustále plná a hry se 
hrály i na chodbách. 

RUKODĚLNÁ INSPIRACE
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V  sobotu dopoledne i  odpoledne škola 
ztichla – všichni vedoucí a  instruktoři se 
rozprchli do  tříd, kde probíhaly dílny, se-
mináře, workshopy, diskuze, zkrátka ten 
hlavní důvod, proč se Kamínka vůbec ko-
nají – aby se pionýři dozvěděli něco no-
vého, nabrali novou inspiraci pro práci 
s  dětmi a  vyměnili si zkušenosti s  ostat-
ními. „Líbilo se mi, že jsem si z dílen měla 
co odnášet, opravdu mi něco daly. Když 
skončila třeba jedna psychologická dílna, 

nechala ve mně spoustu otazníků a měla 
jsem nad čím přemýšlet,“ podotkla Lucka. 
Zajímavou zkušenost předali i  kluci 
z Olomouce, kteří před školou natáhli ně-
kolik popruhů (slackline) a všichni jsme si 
mohli vyzkoušet alespoň základy tohoto 
netradičního sportu. Kdo chtěl, mohl cho-
dit sám, ale většina jsme neopovrhli po-
mocnou rukou – i tak bylo obtížné rovno-
váhu udržet. 

Ještě během nedělního dopoledne se 
konalo několik posledních dílniček, pak 
už jen řízek na  cestu, rozloučit a  vyrazit 
znovu na  všechny strany. Kam? Domů! 
A kde se sejdeme příště? My, kdo jsme byli 
v Jihlavě, víme, že se další Kamínka budou 
konat v Mladé Boleslavi. Ovšem jestli to 
bude za rok nebo za dva, to se ještě uvidí. 
Pomoci nám měly dotazníky, které účast-
níci vyplňovali, ale… o tom zase až jindy!

Mirka Tolarová, Plzeňská KOP
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POZVÁNKA

Neseďte u počítačů, přijďte na BAMBIFEST!
V  květnu se na  šesti místech v  České re-
publice uskuteční BAMBIFEST – aktivní 
přehlídka organizací a  zájmových skupin, 
které pracují s  dětmi a  mládeží. Těšit se 
můžete na  různorodé aktivity. Potkáte se 
například s vodáky, hasiči, budete řešit fy-
zikální pokusy, ale také si vyzkoušíte prvky 
juda nebo parkouru. Na pódiu pak budete 
moci shlédnout mažoretky, taneční vystou-
pení, ale také pěvecké či divadelní výkony 
či policejní zásah.
A na kterých místech a kdy se na BAMBIFEST 
vydat? 

Každé město si pro vás připravilo spoustu 
zajímavých a  netradičních činností. Tak 
třeba v Blansku se nekoná jen BAMBIFEST, 
ale také konference na téma „Svoboda mo-
derní doby“ a večer také hudební festival. 
Do Českých Budějovic dorazí známý zpěvák 
Pavel Callta a také se zde uskuteční sbírka 
brýlí pro Afriku. V Ostravě se můžete těšit 
na  soutěž pro základní školy Kdo s  koho 
a na vystoupení skupiny Rebel. Navíc zde 
děti soutěží o drobné ceny při vyplňování 
BAMBIpasů a mohou tak další víkend vyra-
zit na ostravské atrakce s nižším vstupným. 
A co v dalších městech? V Náchodě můžete 
shlédnout celé město ze střechy Bartoňovy 
vily a  mít tak nádherný výhled i  na  ná-
chodský zámek. V Krnově se můžete těšit 
na pódiová vystoupení dětí, které navště-
vují středisko volného času, ale také další 
organizace z okolí. Třinec nabídne prezen-
tující se organizace z okolí města a bude to 
opravdu velká podívaná. 
Bližší informace získáte na  webových 
stránkách www.BAMBIFEST.cz nebo 
na facebooku BAMBIFEST.cz.

Martin Palička

HRADEC U STODA

Pionýrský bál
Již jedenáctý Pionýrský bál pořádala naše 
PS Hradec u Stoda. Na každý bál jsme se, 
vedoucí a instruktoři, přichystali a nacvičili 
vystoupení, které charakterizovalo název 
bálu, např. na návsi v Hošticích, spartaki-
áda, travesti show, Hradecká miss a další. 
Letošní byl v duchu retra – „Tenkrát na vý-
chodě“. Nástěnky, výzdoba i  vystoupení 
bylo stylové. Po  celý večer hlasatelka 
Kamila Moučková uváděla léta 60. až 90. 
Televizní znělka i  nedělní chvilka poezie 
všechny pobavila. Starší zavzpomínali, 
mladší naslouchali. Vystoupení začalo 
svižně, do kroku „kupředu levá“ vykročili 
členka jednotného zemědělského družstva 
a dělník z továrny. Civilní obrana oblečena 
do nepromokavých pláštěnek a plynových 
masek předvedla nácvik obrany státu. 
Zdravotní sestra za doprovodu písně ze se-
riálu Sanitka se snažila zachránit přítomné, 
tehdy dostupným deliriem – kostkou 
cukru s alpou. Při písni Modlitba od Marty 
Kubišové naběhl policista se štítem a pen-
drekem, hasič stříkal vodu do davu – dav 
pochopil a  cinkal klíči. Začal nový směr, 
a  tím jsme přivítali inženýry, budoucnost 
našeho národa. Na úplný závěr vystoupení 
jsme si všichni zazpívali známou píseň – 
Pionýři, pionýři, malované děti. Plný sál 
se velice bavil, atmosféra byla fantastická. 
Druhá scénka byla parodie televizního 
vystoupení „Možná přijde i  kouzelník“. 
Nechyběla ani dámská volenka, kdy se 
prodávaly červené karafi áty. Super hudba, 
bohatá tombola a losování vstupenek udr-
želo všechny až do  rána. Již teď přemýš-
líme, jaké téma bude příští rok. 

Danuše Heřmanová, PS Hradec

 

JINDŘICHŮV HRADEC

Velikonoce na Klepáku
Jako každý rok, jsme využili velikonoč-
ních prázdnin a vyrazili na Klepákův mlýn. 
Počasí bylo značně otravné, poněvadž bylo 
dosti sychravo, a  tudíž jsme nikdy nebyli 
schopni přesně odhadnout, jak moc bude 
nebo nebude lejt.
To nás ale neodradilo a my se jako tradičně 
rozdělili do oddílů a začali se věnovat pro-
gramu. Ten zahrnoval nějaké to velikonoční 
řemeslo a samozřejmě hry. Tentokrát jsme 
zvolili téma „Byl jednou jeden život…“, 
takže táborovka byla i  lehce vzdělávací. 
Příběhem nás provázely červené krvinky 
Svoby, Michal a  Fíja, které nás zásobo-
valy kyslíkem a  pořádnou kopou srandy. 
Postavily nám buňku a hry mohly započít.
Třeba taková hra zvaná „Živiny“. Běháme 
po lese, sbíráme vitamíny a bílkoviny a no-
síme je prodat do  žaludku. Potrénovali 
jsme tak i kondičku a měli jsme dost síly 
se pak postavit infekcím. Chvilku jsme si-
mulovali, jak taková infekce vzniká. Viry – 
tedy barevné lepicí papírky – byly lepeny 
do  soupeřova území, které představovalo 
napadenou buňku, a jeho obránci se snažili 
infekci zastavit. Nemocnou buňku jsme ale 
další hrou museli vyléčit. Instruktoři – viry 
– bránili ukradené vlajky, kterých se oddíly 
musely co nejrychleji zmocnit, takže nebylo 
snadné buňku uzdravit.
Ale byli jsme úspěšnými protilátkami. 
Buňky jsme zachránili a  celý pobyt si tak 
ve zdraví užili. Jako vždy to byl parádní zá-
žitek a těšíme se na další takové!
Jan Jelínek, PS 8. března Jindřichův Hradec

• Blansko – 19. – 20. 5. 2017 
v zámeckém parku

• České Budějovice – 19. – 20. 5. 
2017 u Sportovní haly

• Ostrava – 19. – 20. 5. 2017 
na loukách u Koliby v Bělském 
lese

• Náchod – 25. 5. 2017 v areálu 
SVČ Déčko

• Krnov – 26. – 27. 5. 2017 v za-
hradách SVČ Krnov

• Třinec – 27. 5. 2017 v  parku 
u sborového centra Hutník
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KAMÝK NAD VLTAVOU

Brigádička
První aprílový víkend prožilo 24 brigád-
níků z  pionýrských skupin Kamýk nad 
Vltavou, Beroun-Závodí a z 8. PS Příbram 
na pionýrských objektech Jizera a Espero. 
Po zimních měsících jsme v obou domech 
vyklízeli nahromaděné harampádí, vyřezá-
vali náletové křoví, čistili chodníky okolo 
domů a  na  Jizeře se provedl generální 
úklid celého vnitřku, včetně praní záclon, 
mytí oken a dveří.

Petr Halada, PS Kamýk

KARVINÁ

Nabité pionýrské jaro 
Oddíl Doubraváček ve  spolupráci s  obcí 
Doubrava se již 3. rokem zapojil do celo-
státní akce Ukliďme Česko. Uklidili jsme 
společně kus lesíka a trasu Doubravské na-
učné stezky.
Tradiční je také pořádání veřejné akce 
Velký pátek s  Pionýrem. Na Velký pátek 
jsme se tentokrát sešli v klubovně a spo-
lečně jsme tvořili velikonoční dekorace.
Velikonoční radovánky jsme zakončili 
v Gutech společně s členy PS Těpéra na ve-
likonočním pobytu na horách. Děti vyšlá-
ply vrch Javorový, zahrály si spoustu her, 
velikonočně tvořili a nechyběl ani pořádný 
velikonoční pondělní výprask.

za 17. PS Karviná a PS Těpéra Karviná 
Katka Jachymčáková

KOPŘIVNICE

Velikonoční tvoření
V pátek 14. 4. 2017 jsme se sešli v klu-
bovně, abychom si ukázali, co se dá vyro-
bit z vajíček a z různého materiálu na veli-
konoční výzdobu.
Vyrobili jsme slepičku z umělé lžičky, z va-
jíček různá zvířátka jako kuřátko, sovu, 
žábu, ovečku, zajíčka, zkusili jsme i novou 
metodu barvení z pěny na holení. Objevily 
jsme různé výrobky z vajíček, papírové ko-
šíčky, no prostě fantazii se meze nekladou. 
Bylo to velmi příjemně prožité odpole-
dne i s novými výtvarníky, kteří si to přišli 
vyzkoušet a domů si odnesli své výtvory. 
Příště můžete přijít také.

Hledání studánek
V  sobotu 15. 4. 2017 jsme se vypravili 
na  jarní procházku krásnou přírodou, 
na které jsme pátrali po studánkách a pra-
míncích v  našem okolí. Za  každou nale-
zenou studánku, nebo pramínek obdržel 
účastník nálepku s kapkou. Tak začalo naše 
čtvrté putování po  pramenech v  našem 
okolí. První kroky patřily cestě k autobusu, 
který nás dovezl na Libotín – koupaliště, 
odkud je kousek železitý pramen, pře-
krásné místo pro studánku. Další zastávka 
byl pramen Pod Tisem, který nás překva-
pil svojí nepřístupností. Zastavili jsme se 
znovu i  u  studánky U  pionýrské chaty, 
jenže jsme to vzali trošku zkratkou, cestu 
jsme neznali, a tak trvalo trochu déle, než 
jsme objevili další studánku U  včelinku. 
Pak jsme se vydali do  Rybího ke  stu-
dánce Purmenská, ale nastal problém jak 
se tam dostat, neb přístupové cesty byly 
buď soukromé, nebo měly el. ohradníky 

s kravičkami. Až napotřetí jsme našli cestu 
přes hřiště, tak tak jsme stihli autobus zpět 
domů.
Výlet to by skvělý, počasí nám přálo. 
Doufejme, že při dalším putování nalez-
neme více pramínků. Domů si účastníci 
odnesli tři nálepky studánek, u  kterých 
jsme byli. Byla to příjemně prožitá sobota 
v přírodě.

Božena Klimecká, PS Kopřivnice

ÚSTÍ NAD LABEM

Velikonoce v Tisé
Oddíl souhvězdí strávil Velikonoce v Tisé. 
Vyzkoušeli jsme vaření v  přírodě, trochu 
jiné zdobení perníčků i něco málo z her.

Markéta Svobodová, PS Dravci

• 8. 5. slavil své 50. narozeniny Miloš 
Benedikt z PS Walden (Plzeňská KOP).

• 10. 5. slavila své 65. narozeniny Blanka 
Holopírková z  PS RAK Rakovník 
(Středočeská KOP).

• 17. 5. slavila své 45. narozeniny Jitka 
Vlčková z PS Kraken M (Pražská OP).

• 19. 5. slaví své 40. narozeniny 
Petr Stromko z  PS „TĚPÉRA“ 
(Moravskoslezská KOP).

• 20. 5. slaví své 40. narozeniny 
Martina Kolková z  PS Spartakovci 
(Moravskoslezská KOP).

• 21. 5. slaví své 60. narozeniny Helena 
Weigelová ze 154. PS Paprsek (Pražská 
OP).

• 23. 5. slaví své 40. narozeniny Kateřina 
Knutová z  PS Plejády Šternberk 
(Olomoucko-zlínská KOP).

• 26. 5. slaví své 45. narozeniny Martin 
Hron z 8. PS (Pražská OP).

Blahopřejeme!
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rozhovor

Z METODY CAF UŽ NEJSME PAF
Na Výročním zasedání Pionýra loni na podzim v Pardubicích byli mimo jiné zvoleni členové Výkonného výboru ČRP, ve kterém se 
objevila i nová jména. Jedno z nich je Honza Šašek, známý také pod pionýrskou přezdívkou Histor. Jestli vás zajímá, kdo to je a co bude 
mít ve výkonném výboru na starost, dozvíte se to v následujícím rozhovoru. A nejen to, dozvíte se tu také o plánech v oblasti hodnocení 
činnosti Pionýra a jak se do nich můžete zapojit. 

Pro začátek nám povez něco o sobě. Kdo 
je Histor? 
Člen pionýrské skupiny Tuláci z  Klatov. 
S  Tuláky jsem začal jezdit na  tábory 
od roku 1994 a poté co jsem odrostl, jsem 
se nejprve stal instruktorem a pak i nějaký 
čas vedl oddílové schůzky. Vysokoškolská 
studia a  následně i  zaměstnání mě na-
konec ukotvily v  Plzni, která sice není 
od Klatov úplně daleko, ale také ne úplně 
blízko, což značně omezilo moji činnost 
na skupině, proto jsem hledal i jiné mož-
nosti jak v Pionýru působit. Nakonec jsem 
se stal členem krajské kontrolní komise 
a v nedávné době jsem se jako člen ob-
sahové komise podílel na  přípravě kon-
ference o  činnosti a  výročního zasedání. 
Loni v  létě mě Martin Bělohlávek oslovil 
s  nabídkou, zda bych nechtěl pracovat 
ve výkonném výboru. Tuto nabídku jsem 
nakonec po zralé úvaze přijal, protože to 
pro mě byla zajímavá výzva a zároveň pří-
ležitost si zkusit něco úplně nového, co má 
snad smysl.

Jen odbočím – proč Histor, co to vlastně 
znamená?
Přezdívka Histor vznikla na mém prvním 
táboře v roce 1994, kdy téma bylo staro-
věké Řecko a kde jsem, coby malé dítko se 
zálibou v dějepisu, vedoucí neustále trápil 
všetečnými dotazy k  tématu, případně je 
upozorňoval na nepřesnosti. Takže velice 
brzy jsem byl označen za Historika, což se 
vzápětí přeměnilo na Histora, protože to 
prý zní víc řecky 

Ve „výkoňáku“ nejsi jen tak, stejně jako 
ostatní členové máš na  bedrech svou 
vlastní oblast činnosti. Co to je?
Martin mne oslovil konkrétně s  „rezor-
tem – řízení kvality“. Přímo jsem s touhle 
oblastí sice doteď neměl zkušenosti, ale 
do určité míry souvisí s mojí profesí, takže 
by mi nemělo dělat problém se s  tím 
úspěšně „poprat“. Co si ale konkrétně 
pod řízením kvality představit? Běžnou 
součástí naší práce na  všech úrovních je 
i  hodnocení činnosti, v  rámci Pionýra se 
k tomuto používá metoda CAF.

Metoda CAF, to zní sice hezky učeně, ale 
dost čtenářů si teď asi říká, co to sakra 
je? 
Je to jen nástroj, vlastně nejde o  žádné 
úplně nové zjevení. V Pionýru jsme samo-
zřejmě už dřív plánovali, hodnotili usku-
tečněné projekty, hledali cesty, jak dělat 
věci lépe. A to je vlastně podstata CAFu, 
jen to je všechno jasně popsané a shrnuté 
na kupu. Návrh vyzkoušet metodu CAF tak 
Pionýr přijal asi hlavně proto, že nás ne-
tlačí do ničeho, co by nám bylo cizí, a zá-
roveň umožňuje vytěžit trošku víc z toho, 
co už stejně děláme.
No a v praxi to celé funguje tak, že členové 
hodnotícího týmu přidělují body k  pře-
dem stanoveným kritériím. Kritérií jsou 
dva druhy – předpoklady (tzn., jaké máme 
pro konkrétní oblast vytvořené podmínky) 
a výsledky (tzn., jak se nám v té konkrétní 
oblasti reálně daří). Nakonec se vše sečte, 

porovná s předchozími lety, a když máme 
pocit, že by se situace měla vyvíjet lépe, je 
nutné navrhnout, co s tím uděláme.

No dobře, ale co konkrétně v Pionýru, co 
je v plánu třeba pro tento rok?
V  letošním roce se rozhodně nudit ne-
budeme, neboť nás čeká již čtvrté kolo 
hodnocení Pionýra, a  hodnotit se bude 
i na úrovni krajské – konkrétně u Plzeňské 
a Olomoucko-Zlínské KOP.

A kdyby se do toho chtěl někdo zapojit, 
může?
To je právě to nejlepší, co si nechávám 
na závěr. Na hodnocení Pionýra se může 
podílet každý z vás, při letošním hodno-
cení Pionýra jsme se rozhodli vytvořit 
i  „kontrolní“ druhou hodnotící skupinu. 
Ta první bude jako při předchozích hod-
noceních složena z  členů VV, KK, ČRP 
a pracovníků ústředí, přičemž druhá bude 
složena z lidí z KOPek a pionýrských sku-
pin. Naším cílem je zjistit, zda Pionýra 
vnímají stejně“, a  zároveň chceme do-
sáhnout toho, že v každém kraji budeme 
mít lidi, kteří budou mít s CAFem nějaké 
zkušenosti. 
To bude přínos hlavně do budoucna, kdy 
chceme tuhle oblast posouvat dál, zapo-
jovat další lidi z  různých úrovní Pionýra, 
nebo třeba celé krajské organizace. To už 
ale předbíhám, určitě se k  tomu vrátíme 
v dalších Mozaikách.

ptal se Jakub

Prosím každého, kdy by chtěl se 
svojí troškou hodnocení přispět 
do  našeho CAF mlýna, aby se 
přihlásil na e-mail jakub@pionyr.cz. 
Pomůžete tím nám všem zjistit, kde 
jsou případné mezery a nedostatky, 
a do budoucna si jejich odstraněním 
všichni usnadníme práci. 

Případní zájemci se nemusí bát, 
hodnocení proběhne na  internetu 
a bude na něj času dost.

V PŘÍLOZE TÉTO MOZAIKY NAJDOU ZÁJEMCI POKYNY, JAK SE DO HODNOCENÍ PIONÝRA ZAPOJIT.
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sedmikvítek

SEDMIKVÍTEK ROSTE A KVETE 
Na úvod trocha historie – psalo se září roku 
2011 a Česká rada Pionýra jednala na ho-
telu Jizera o  problematice Pionýrského 
Sedmikvítku, „který byl obsahem pod-
statné části jednání sekce, vyústila (de-
bata) do těchto závěrů: zrušení Pionýrského 
Sedmikvítku v  roce 2011–12 – navrhuje 
anulování částí, pro které není organizátor 
v roce 2011 – tj. Clona, Literární část, Tance 
a v roce 2012 Clona, Literární část, Tance, 
Divadlo, Folklorní tance, Výtvarná a  ruko-
dělná činnost; od roku 2013 nepořádat akce 
pod hlavičkou Pionýrského Sedmikvítku, ale 
jako republikové akce v  daných oblastech 
(na základě pokynů pro pořádání republiko-
vých akcí)“.
Vývoj Sedmikvítku šel ale jiným směrem. 
Už v  roce 2011 se další pořadatelé našli 
a stejně tak v roce 2012. Asi je to tím, že 
nám, navzdory malému počtu kulturně za-
měřených oddílů, není tahle soutěžní pře-
hlídka lhostejná. V roce 2016 se konalo už 
osm republikových fi nále – Tance, Folklorní 
tance, Porta, Melodie, Výtvarná a  ruko-
dělná část, Literární část, Clona a  nově 
po  několikaleté odmlce i Divadlo. Vedle 
toho se konala krajská kola v  Plzeňské 
KOP, Ústecké KOP, v KO kraje Vysočina, 
v Pardubické KOP, v Královéhradecké KOP, 
v  Moravskoslezské i  Olomoucko-zlínské 
KOP a vedle nich oblastní kola Porty, která 
pořádaly často jiné než pionýrské subjekty 
po celé republice.

AKTUÁLNÍ ZMĚNY 
V  roce 2017 přistupuje štáb Sedmikvítku 
ke změnám, které by měly vyslyšet volání 
pořadatelů nižších kol. Sedmikvítek se po-
souvá svým načasováním ke školnímu, ni-
koli kalendářnímu roku. Protože jde o ná-
ročnou změnu, bude dokončena až v roce 
2018. Tam, kde RF zasilatelských soutěží 
nejsou vázána na udělování pohárů před-
sedy vlády, to je Clona a Literárky, letos RF 
nebude pořádáno. Tam, kde oceňujeme 

vítěze pohárem, tedy u  výtvarné části, 
bude v roce 2017 pořádáno v září vložené 
republikové kolo.
A  jak to tedy bude celé vypadat? V  roce 
2018 bude svět opět v pořádku – repub-
liková fi nále zasilatelských soutěží (Clona, 
výtvarná a literární soutěž) budou v únoru 
a  březnu. Stejně tak vychází soutěžícím 
vstříc pořadatel tanců, které se od  příš-
tího roku budou konat na úrovni repub-
liky v  březnu. Melodie a Divadlo budou 
mít fi nále v lednu, Dětská Porta v květnu, 
u  Folklórních tanců se posun zatím 
neplánuje. 
Každý oddíl tak bude mít čas na přípravu 
svých prací a  vystoupení, každá krajská 
organizace dost prostoru na  uspořádání 
krajských kol. Využijeme toho? Rozroste 
se Sedmikvítek na krajských úrovních?

NOVÝ KVÍTEK
A  ještě jedna změna čeká tuhle kulturní 
soutěž – výtvarná a  rukodělná část už 
v letošním roce zeštíhlí na část výtvarnou, 
rukodělky se přesunou do  technické ob-
lasti a od roku 2018 budou pořádány jako 
soutěžní přehlídka technické tvořivosti. 
Výtvarná část bude mít jednotné téma, 
v roce 2017 je to Svět zvířat. Tahle změna 
má vyslyšet prosby porotců o  zjednodu-
šení, neboť v  bezbřehé soutěži obtížně 
hledají měřítka srovnání. Ale pomoci může 

i oddílům, které jasně nasmě-
ruje. Pro rok 2018 pak stejnou 
motivaci bude mít část výtvarná a literární, 
ale tu zatím odtajňovat nebudeme. 
Štáb Sedmikvítku je si vědom náročnosti 
změn, víme, s  jakými problémy se každá 
změna ve  spolku ujímá. Jsme ale pře-
svědčeni, že tyhle změny vrací kalendáriu 
krajských a republikových kol logiku škol-
ního roku a že tak jsou krokem k lepšímu. 
Přinést by mohly větší počet krajských kol, 
zapojení vítězů krajských soutěží, které za-
tím probíhají mimo kalendář, do  republi-
kových přehlídek a více klidu na přípravu.
Budete-li pro rok 2018 plánovat kraj-
ské aktivity, můžete mezi ně zahrnout 
Sedmikvítek bez obav, že se nevejdete 
do postupu do republikového kola.

Darina Zdráhalová
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ČERVEN KLEPE NA VRÁTKA A S NÍM 
I REPUBLIKOVÉ SETKÁNÍ 2017
Jistě máte všichni objednaná účastnická trika, vyprané Piopsy 
a jste natěšeni stejně jako my.

CO VÁS TAM ČEKÁ?
Spoustu jsme vám toho už napsali a  ostatní jste se dozvěděli 
z Přihlašovny. 

CO JEŠTĚ NEVÍTE?
V příloze Mozaiky jste nalezli kvíz o Ostravský kahan. Za správně 
vyplněný kvíz, který odevzdáte při registraci 9. 6. na Landeku, zís-
káte Ostravský kahan.

KDE JSOU OSTRAVSKÉ HRADČANY?
Souboru tří na sebe navazujících celků v Dolní oblasti Vítkovice 
– černouhelného dolu, koksovny a vysokopecního provozu – se 
také říká „Ostravské Hradčany“. Jak tento název vznikl? 
Pojmenování Ostravské Hradčany je překvapivě staršího data, 
než se lidé domnívají. Vzniklo již za dob první republiky, kdy byla 
v oběhu poštovní známka s motivem pražských Hradčan a nápi-
sem „Československo – Hradčany“. Spolu s ní byla vydána také 
známka s  panoramatem Vítkovic a  nápisem „Československo – 
Mor. Ostrava“. Lidová tvořivost pak vykonala své a vzniklo ozna-
čení Ostravské Hradčany.

PROTANČETE SOBOTNÍ DOPOLEDNE NA RESETU 
S OLŠINOU
Jak víte, na RESETu se bude špivať ponašymu. Ale pozor, jen do-
poledne, protože pak muzika odjede na svatbu! Tak kdo jste se 
ještě nepřihlásil přes Přihlašovnu, rychle to udělejte. 
Národopisný soubor Olšina začal pracovat v listopadu r. 1987. Má 
asi 30 členů ve věku 15–50 let. Ve svém repertoáru zpracovává 
tance, písně a zvyky celého Těšínského Slezska, především však 
Orlovska. Nezapomíná také na svérázný havířský folklor. Za 30 let 
svého působení předvedl staré lidové tradice po celé České re-
publice. Vystupoval na významných mezinárodních festivalech ČR 
v Klatovech, Dolní Lomné, Strážnici i v Rožnově pod Radhoštěm, 
ale nezapomínal na diváky v Rumunsku, Srbsku, Řecku, Francii, 
Polsku nebo Chorvatsku. Sám je garantem folklorní části celo-
městských kulturních a sportovních slavností. Podílel se na pro-
jektu Ministerstva kultury a Ústavu lidové kultury, kdy ve  spo-
lupráci s Českou televizí byly zrekonstruovány staré zápisy tanců 

z Orlové a  společně s  dalšími tanci z  Čech, Moravy a  Slezska 
vydány na  videozáznamech. Ze svého repertoáru nabízí tance 
z Moravskoslezských Beskyd v  gorolském kroji, odkud pochází 
nejstarší dochovaný tanec Ovjenžok, i slavnostní tance z bohatého 
Jablunkova. Nejvíce tanců však nabízí z Orlovska. Jsou to tance 
řemeslnické, milostné i havířské, které svým zemitým humorem 
a lyričností upoutávají diváky. Ve svých tanečních pásmech před-
vádí svatební zvyky, vojenské písně i staré slezské vánoční koledy.

 MINDOKEM UŽ OD PÁTKU
Už jste hráli hru Krycí jména? Ne? Tak si je můžete zahrát v herně 
Mindoku už v pátek večer od 22 hodin. Vytvořte si tým mini-
málně tří lidí a pojďte se s námi bavit a hrát. Vítězové si odne-
sou pěkné ceny, nové vědomosti a dobrý pocit ze skvělé zábavy. 
Přihlaste se na stánku MINDOK v deskoherně, nebo před začát-
kem turnaje.
A v sobotu vás čeká turnaj ve hře Goblíci jedlíci – kdo má rád 
piškvorky a dobrou zábavu, zahraje si žravé piškvorky. Stanete 
se slavným vítězem a navíc vyhrajete hezkou a  zajímavou hru 
domů. Rádi vás hru naučíme u nás v herně Mindok.
Stačí jediné, porazit co nejvíce protivníků na RESETu 2017.

CO URČITĚ NESMÍTE ZAPOMENOUT DOMA?
Svůj hrníček, karimatku, spacák, stan, dobrou náladu a chuť se 
setkat s námi všemi.

TĚŠÍME SE NA VÁS

NASHLEDANOU NA LANDEKU!!!
za MKOP Katka

VEDOUCÍ SOUBORU: JIŘÍ LANCMAN
CHOREOGRAFIE: JOSEF A DAGMAR VALOVI
PRIMÁŠI: ROMAN KUBALA A PETR KOPIČKA

MOZAIKA PIONÝRA    2017 / 09
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DĚTSKÁ PORTA V OSTRAVĚ tentokrát pod širým nebem

Republikové fi nále Dětské Porty bude 
tento rok souběžně s  Republikovým se-
tkáním pionýrských oddílů – RESET 2017 
v Ostravském Landek Parku.
Skoro 60 jednotlivců a  hudebních usku-
pení z  12 oblastních kol, která probí-
hala na konci minulého roku po  celé re-
publice, dostalo doporučení k  postupu 
do republikového fi nále. Tři další fi nalisté 
postoupí z  celostátní rozhlasové sou-
těže Dětský Talent Country Radia. Ta pro-
běhne v květnu ve víkendových vysíláních 
a  na  webu Country Radia, takže i  vy si 
budete moci soutěžní písně poslechnout 
a  svým hlasem rozhodnout, kdo z  fi na-
listů Dětského Talentu bude na  Landeku 
soutěžit.

Nad letošním ročníkem převzali záštitu 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského 
kraje z.s. a  Ing. Pražák, náměstek ostrav-
ského primátora. Hlavním partnerem je 
město Ostrava a soutěžní festival Porta.
Porta proběhne ve druhé polovině června 
v  Řevnicích. Díky této spolupráci se mů-
žete už nyní dočíst o Dětské Portě v časo-
pise ePortýr.
Kromě Country Radia, které je hlav-
ním mediálním partnerem, bude možné 

zaslechnout informace o naší soutěži a roz-
hovory s postupujícími či vítězi i v Rádiu 
Junior nebo Českém rozhlase Ostrava 
a Olomouc.

JAK TO BUDE NA LANDEKU 
PROBÍHAT?
V  sobotu 10. června budou na dvou po-
diích skoro celý den probíhat soutěžní 
vystoupení. Na menším v podobě trucku, 
který nám poskytla společnost E.ON, se 
představí spíše jednotlivci a menší usku-
pení, na  hlavním se pak můžeme těšit 
na početnější soutěžící skupiny a zpívající 
oddíly. Večer proběhne na velkém podiu 
koncert hlavního hosta a vyhlášení vítězů 
společně s předáváním cen. 

CO ČEKÁ NA VÍTĚZE DĚTSKÉ 
PORTY?
Vítězové si odnesou cenu Dětské Porty, di-
plom a další odměny, které do soutěže vě-
novala Městská část Slezská Ostrava nebo 
fi rma PILANA SAW BODIES, s.r.o. Vybraní 
vítězové dostanou možnost vystoupit jako 
hosté na festivalu Porta v Řevnicích nebo 
na  brněnském a  ostravském koncertu 
„Fontána Country Radia“. Můžete je vidět 
i  na  koncertu Děti dětem, který pořádá 

Pionýr každoročně v  době pololetních 
prázdnin.

NA KOHO SE MŮŽEME TĚŠIT? 
Hlavním hostem bude folková skupina Klíč 
(kvartet), jejíž píseň „Omnia vincit amor“ 
byla vybrána mezi 12 nejpopulárnějších 
folkových písní 20. století. Ale i  během 
dne zahrají a  zazpívají soutěžícím i divá-
kům hudební hosté. Například folková sku-
pina Hrnek, která podle svých slov hraje 
new acoustic music a tíhne i ke grassu či 
americkému folku či folková písničkářka 
Jana Rychterová, jinak též hudební drama-
turgyně Českého rozhlasu – Rádia Junior 
a moderátorka naší soutěže. Jejím mode-
rátorským kolegou bude Josef Chmel, kte-
rého můžete znát z Country Radia.
V  porotě zasednou například zástupci 
Porty, Country Radia, Slezské Ostravy či 
kapel Hrnek a TEMPO di Vlak.

Ale hlavně se všichni můžeme těšit 
na spoustu talentovaných dětí a mladých 
lidí, kteří mají jedno společné – mají rádi 
folkovou a country muziku. Pojďme je tedy 
společně podpořit a  ocenit jejich úsilí. 
Těšíme se na setkání na Landeku.

štáb Dětské Porty

PARTNEŘI REPUBLIKOVÉHO FINÁLE DĚTSKÉ PORTY 2016/2017

Hlavní partneři Hlavní mediální partner  Partneři Mediální partneři
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NAZUJTE TOULAVÉ BOTY
Chcete v květnu vyrazit do přírody? Nebo navštívit historickou památku? Nebo radši nějakou technickou zajímavost? Všechno najdete 
mezi našimi náměty na výlety. Tak šťastnou cestu! 

ZÁMEK NÁCHOD – PERLA NA HRANICI MEZI 
ČESKEM A POLSKEM
Kraj: Královehradecký
Zámek Náchod uvidíte již z dálky při příjezdu do města. Zámecký 
komplex má celkem pět nádvoří a nabízí zajímavou atmosféru. 
K vidění jsou tři samostatné prohlídkové okruhy. Projít si na zámku 
můžete například malý okruh, který je přístupný bez doprovodu 
průvodce a nabízí prohlídku obranné věže s hladomornou, prostor 
středověkých sklepů se studnou a klidné posezení na vyhlídkové 
terase and městem. 
Více informací: www.zamek-nachod.cz 

LAŠSKÁ NAUČNÁ STEZKA 
Kraj: Moravskoslezský
Naučná stezka představující krásu kopřivnických lesů. Po  celé 
šestnáct kilometrů dlouhé trase jsou informační tabule, které nám 
Kopřivnici přibližují v oblasti historie, botaniky, zoologie či myko-
logie. Kopřivnice známá svou automobilovou historií překvapuje 
mnohé z nás krajinou, která město obklopuje. Vydejte se tedy 
po trase Lašské naučné stezky za poznáním půvabných míst, jako 
jsou zřícenina hradu Šostýna, Raškův kámen, Rozcestí čaroděj-
nic, Janíkovo sedlo, Pískovna, Váňův kámen, Rozhledna Bílá hora 
a mnohá další. 
Více informací: www.koprivnice.cz; www.lasska-brana.cz 

HUSITSKÉ MUZEUM A STŘEDOVĚKÉ PODZEMÍ
Kraj: Jihočeský
Město Tábor je jako stvořené pro rodinnou dovolenou. Jak ale 
vzniklo? Kdo byl Jan Žižka? Jak vypadají husitské zbraně? Z čeho 
se skládá střelný prach? Pokud nevíme, měly by naše první kroky 
směřovat do Husitského muzea, kde najdeme odpovědi. Děti si 
zde můžou vyzkoušet, jak jim padne kroužková košile či jak se 
sedí na  královském trůně. A  po  návštěvě expozice se vydáme 
na průzkum táborského podzemí. Propojené sklepy pod starým 
městem chránily životy našich předků před nepřáteli, majetek 
před požáry a pivo před ztepláním.
Více informací: www.husitskemuzeum.cz 

STARÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD V BUBENČI – 
PROHLÍDKA TECHNICKÉHO ZÁZRAKU
Kraj: Praha
Stará čistírna odpadních vod v  Praze – Bubenči je významným 
dokumentem historie architektury, techniky a vodohospodářství. 
Byla postavena v  letech 1901–1906 a  k  čištění odpadních vod 
sloužila až do roku 1967. Prohlídky areálu bývalé čistírny odpad-
ních vod jsou možné pouze s průvodcem. Pro názornost výkladu 
jsou návštěvníkům k dispozici kopie původních plánů, historické 
fotografi e z počátku výstavby čistírny a fi lmový dokument z roku 
1943. Stará čistírna odpadních vod je od roku 2010 národní kul-
turní památkou a od roku 2016 kotevním bodem ERIH.
Více informací: www.staracistirna.cz; www.erih.net 
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KEŠKY V LANDEKU A OKOLÍ
RESET 2017 už je skoro za dveřmi a pio-
kačeři by se na toto setkání měli také do-
statečně připravit. Proto přinášíme tipy 
na  kešky, které je v  okolí Landek Parku 
možné odlovit. A musíme dopředu upo-
zornit, že terén u některých keší nebude 
vhodný pro kočárky.

Jste-li příznivci tradičních keší a  nebo-
jíte se čtyřhvězdičkových terénů, je From 
Primeval-man to Industrial Age (GC283F) 
určena právě pro vás. Stojí za zmínku i to, 
že tato keš patří mezi první, které byly 
v České republice založeny.

V  listingu tradičky MSK povesti - Hrad 
Landek (GC6TBGP) se dočtete, jak to bylo 
s  landeckými hradními pány. Soutok pod 
Landekem (Odra - Ostravice) (GC1EF56) 
je keš, která upozorňuje i na rostlinu kří-
dlatku, která je v současnosti považována 
za škodlivou invazivní rostlinu. Owner této 
keše nabádá k opatrnosti při vyzvedávání 
krabičky a žádá, aby keš po  svém nálezu 
kačeři vrátili zpět tak, jak byla umístěna. 
Jednodušší tradička Most pres reku Odru 
(GC5F3ED) poskytne pár informací o his-
torii a  současném mostu. Přes řeku mů-
žete odlovit třeba dvě tradiční mikrokeše 
Ostravske kostely: KOSTEL SV. FR. A  V., 
Hrusov (GC6RPTP) a Perun (GC1AXZ9).

Kdo má rád mystery keše, může vyzkou-
šet Ostravsky Titanic (GC6Y751), ale po-
zor na obtížnost a  terén. Zajímavý listing 
této keše začíná slovy: Píše se rok 1943, 

II. světová válka zuří Evropou. Ostravské 
hutě jsou v  rukou Němců a  tisíce vězňů 
v nich do posledního dechu vyrábějí mu-
nici a části raket…
Multinka Landecka prochazka (GC1FZ23) 
je koncipována jako pěší výlet po  turis-
tických cestách. Když se vám bude dařit 
hledání fi lmovek, pěšky vám zabere cca 
hodinu a půl. Všechny stages jsou mimo 
areál, který je ale dobrým výchozím bo-
dem pro začátek putování.

Když už budete na Landeku, určitě nevy-
nechejte Earthkeš Cerne uhli/Black Coal 
(GC3V6PA). Tady se vyplatí mít při odlovu 
k dispozici listing keše a fotoaparát.

Ti, kteří si z nabídkových aktivit na RESETu 
vyberou návštěvu ostravské ZOO, si pro-
hlídku mohou zpestřit hledáním kešek, 
které byly vytvořeny ve spolupráci se ZOO 
Ostrava. Tradiční keše Obyvatele ZOO 
Ostrava – Plamenak (GC6EEXT), Obyvatele 
ZOO Ostrava – Medved (GC6EEWZ), 
Obyvatele ZOO Ostrava – Orel (GC6EEVB), 
Obyvatele ZOO Ostrava – Jelen (GC6EEXE), 
Obyvatele ZOO Ostrava – Lev (GC6EETV), 
Obyvatele ZOO Ostrava – Slon (GC6EERQ) 
neobsahují tužku a  je možné je odlo-
vit pouze během otevírací doby ZOO. 
Chcete-li si při návštěvě u  zvířat trochu 
započítat, zkuste Multi keš ZOO Ostrava 
(GC1582P), která je ve  velikosti regular 
s  možností vyměňovat věci s  tematikou 
ZOO, zvířat a přírody. 

Anička

CESTA PIONÝRSKÉHO PSA 
NA RESET 2017
A jak je na tom náš travel bug RESET 2017 
(TB6CKWV)? Stihne být na setkání včas? 
Ti, kteří sledují jeho cestu, vědí, že se z ji-
homoravského kraje přesunul na  event 
do  Pardubic a  odtud pokračoval dále. 
Naposledy byl spatřen v  kešce Průvodce 
Českou Třebovou (GCXZEK). Na svém pu-
tování už urazil více než 700 kilometrů.

Trasa putování Piopsa
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SOUTĚŽIVÁ SIMONA
Soutěže a soutěživost jsou a budou samozřejmou součástí života a volnočasových aktivit. Každý rodič, pedagog i vedoucí by se měl však 
vždy zamýšlet nad tím, zda pozitivní účinek a užitek z podporování soutěživosti není pouze krátkodobý na úkor možných dlouhodobých 
negativních dopadů. A měl by hledat formu soutěže takovou, aby se neminula účelem a formou. 

V  našem oddíle, stejně jako v  každém 
jiném, byly soutěže běžnou aktivitou. 
Ukazovali jsme dětem, jak je důležité hrát 
podle pravidel (fair-play), jak je těžké vy-
rovnat se s  prohrou ale i  s  vítězstvím. 
Snažili jsme se také, aby zejména při tý-
mových soutěžích děti spolupracovaly 
a  podporovaly se navzájem. Sólisty jsme 
učili potlačovat ego a  vyžadovali jsme, 
aby ostatní děti v týmu začali vnímat jako 
spolupracovníky, pomáhali jim a  vytvo-
řili tak celek. Začalo se nám dařit, aby se 
děti nesnažily soutěžit mezi sebou v týmu, 
ale společnými silami docílily co nejlepší 
umístění jako družstvo.
Výjimkou byla Simona, která byla premian-
tem třídy, sportovně nadaná, navštěvovala 
atletický oddíl, kde dosahovala velmi dob-
rých výsledků. Jejím jediným cílem bylo 
vždy být první, prostě zvítězit. Každá výhra 
ji ale ještě více utvrzovala v  soutěživosti 

a  způsobovala návyk – skoro jako droga. 
Neúspěch vnímala velmi negativně (neu-
měla prohrávat) a  vždy osočovala spolu-
hráče, kteří nebyli pohybově nadaní nebo 
neměli takové znalosti jako ona. Postupem 
času začala před každou soutěží houstnout 
nálada, protože děti Simonu nechtěly 
v  týmu. Její úspěch se stal překážkou.  
Trápilo nás to a přemýšleli jsme, jak postoj 
Simony změnit. Jak jí ukázat, že vždy nejde 
jen o výkon a prvenství.
Pomohla nám v tom dramatika. Děti si to-
tiž měly ve skupinkách připravit na Vánoce 
dramatizaci pohádky. Výběr pohádky byl 
zcela na  jejich uvážení. Po  určité době 
jsme zjistili, že Simona je v  této oblasti 
naprosto neznalá a  nestala se tak vůdčí 
osobností týmu. Navíc, týmy spolu ne-
soutěžily, ale pojali jsme to jako přehlídku 
divadelních scének. Šlo tedy především 
o kreativitu a fantazii dětí. Nešlo o výkon, 

ale o vzájemné doplňování se, navazování 
druhého tam, kde první skončil. Simona si 
prožila zcela jiný pocit, než zažívala před-
tím, než byla zvyklá. 
Divadelní přehlídka se nám podařila, před-
vedli jsme ji seniorům k  Vánocům. Byli 
nadšeni a naše děti také. Nikdo nebyl ví-
tězem a  nikdo poraženým. Všechny děti 
stály na závěr vedle sebe a měly obrovskou 
radost, že se jim vystoupení povedlo. Daly 
dárek jiným a Simona tak trochu dala dá-
rek i nám.

kolektiv autorů

Rizika soutěží a soutěživosti 
(podle psycholožky, lektorky a  autorky několika knih Jany 
Nováčkové)
• Vytvářejí návyk na  vnější motivaci k  výkonu. Odnaučují 

děti dělat věci kvůli nim samotným, ale učí je, že jediné 
důležité je zvítězit, nikoliv dělat věci, jak můžeme nejlépe.

• Učí děti odvozovat pocit vlastní hodnoty hlavně od vý-
konu, od toho, zda podají lepší či horší výkon než druzí.

• Budují specifi cké postoje k druhým lidem – učí je vidět 
jako soupeře a překážky vlastního úspěchu, nikoliv jako 
možné spolupracovníky při vytváření něčeho pozitivního 
a smysluplného.

• Jsou velkou překážkou pro osvojení dovedností potřeb-
ných ke spolupráci.

• Tím, že jsou příležitostí k podvodům a podrazům, ohrožují 
morální vývoj dětí.

• Ze své podstaty zvyšují agresivitu a tím zasahují do vztahů, 
do klimatu sociální skupiny.

Poznámky:
• Silná soutěživost u mnohých dětí vychází i z rodinného prostředí či z jiných zájmových aktivit. 
• Není možné si myslet, že soutěžení samo o sobě rozvíjí fair-play. V tomto případě jde jen o významnou příležitost. Jestli se podaří 

i působit správným výchovným směrem hodně záleží na osobách, které soutěže organizují, ale i třeba na divácích, trenérech apod. 
• S tlakem na výkon se jedinci vyrovnávají různým způsobem. U někoho vede ke značné nejistotě a strachu ze selhání. Jinému může 

způsobit naprostou apatii ke hrám, ve kterých jde o vítězství, a nechuť zapojit se do her obecně. Popsaný příběh je ukázkou úspěš-
ných jedinců, kteří ale začnou úspěch brát jako drogu. 

• Bez shody s rodiči se účinky výchovného prostředí dostavují těžko.

Co dělat
• Zařazovat soutěže, pokud sledujete určitý cíl – např. po-

tlačení nežádoucího soupeření, abychom dali porovná-
vání dětí jasná pravidla. Uvědomovat si přitom, že po-
třeba soutěžení se projevuje u určitého věku dětí (kolem 
10 let) a  také pro určitou fázi vývoje sociální skupiny 
(bouření).

• Bořit stereotypy – zařazovat soutěže po dvojicích, troji-
cích, čtveřicích, jejichž složení se často mění.

• Připravovat aktivity nesoutěžního rázu – zapojovat děti 
i do  činností, které souvisí s obstaráním chodu oddílu, 
výpravy tábora – uvařit, uklidit, zorganizovat…

• Pomáhat dítěti silně orientovanému na  výkon budovat 
kamarádské vztahy, zejména s  těmi dětmi, které vyzná-
vají i jiné hodnoty než výhru. Změna postoje u něj může 
nastat, pokud by například společný neúspěch s kama-
rádem-kamarádkou se podařilo překonat díky tomu, 
že vzájemný vztah je důležitější („nevadí – jsme přece 
kamarádi…“).
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NĚMÍ STRÁŽCI
Už se to blíží… Snop jisker vyletí vzhůru, probuzené plameny ozáří táborový kruh a zahrají své nikdy se neopakující představení stínů 
a barev i na zajímavě obrobeném kmeni, který se jako němý strážce tyčí kousek od ohně. Součástí kruhu kolem slavnostního ohně je 
i totem – symbol sám o sobě, opracovaný bohatým vyřezáváním dalších rozmanitých symbolů… 

Navštívil jsem velké množství tábořišť – a mnoho z  nich bylo 
doplněno i  totemem. Občas přišla na  jeho podobu řeč, zvláště 
tehdy, když byl spíše směsicí náhodných obrazců a  podivných 
zářezů. Nemyslím si, že totem je nejtypičtějším znakem našich 
tábořišť a táborů, ale jsem rozhodně přesvědčen, že když už je… 
Proto jsem se dostal i do řeči (a následně i do řečí, kdovíjaký jsem 
chytrák) o smyslu totemu. Ale už to tak prostě mám – myslím, že 
když už totem máme, měli bychom o něm i něco vědět, a ne jen 
někde poblíž ohně ukotvit podivně pomalovaný a pořezaný peň.
Nejde o  sestudování obsáhlé totemistické literatury či detailní 
znalost např. The History of Melanesian Society . Postačí vědět, 
že totem, přesněji totemismus je jedna z  nejrannějších forem 
náboženství – založená na  představě, že příslušná skupina lidí 
(rod, kmen apod.) souvisí se  společným prapředkem (nejčastěji 
živočichem či rostlinou), jenž je symbolizován totemem. 
Hovoříme-li o  totemech – neměli bychom pominout modly či 
idoly starých Slovanů, soudím totiž, že stojí za to vědět, že totemy 
nesouvisí pouze s Indiány, i když jsou tak často vnímány. S totemy 
přírodních národů mají ty naše sice v naprosté většině případů 
společnou asi jen základní podobu: vztyčený a řezbářsky ozdobený 
kmen, nejzákladnější myšlenka je ale podobná, třebaže ne všude 
stejná, podobně jako nebyl totožný vztah k totemu. Ověřit to lze 
u (dosud civilizací bílého muže nezničených) domorodých kmenů 
hlavně v Austrálii či v Africe. Jakkoli je oživování staroslovanských 
tradic již víceméně iluzorní záležitostí (křesťanství zde bylo 
důsledné), není od věci o tom mít alespoň povědomí.
Nu, a když od teorie přejdeme k tvorbě totemu, mějme na paměti 
několik pouček, které ovšem přinesou kýžený výsledek. I náš totem 
bude nakonec výtvarné dílo. A bude vypovídat o svých tvůrcích, 
jejich myšlenkách, umu a  přístupu. Totem tak je příležitostí 
k vyjádření naší hlavní činnosti, výpovědí o nás samých. Stojí za to 
zjistit si něco o  totemových symbolech a vědět, že nejčestnější 
místo je vrchol totemu, tzv. hlavice, kde má být umístěn (onen) 
hlavní prvek-symbol. Následně lze popustit uzdu dětské fantazie 

a nápaditosti. Základem nechť jsou vždy přírodniny (kmen + větve, 
kořeny), doplňky z  kovu či hřeby nebo vruty se vážně nehodí. 
Barvení se nezapovídá, má být ovšem střídmé. Užití lesklých 
syntetických barev se nehodí – cílem přece není vytvoření atrakce 
s  pouťovým nádechem. Hlavní je řezbářská práce, doplněná 
případně přírodními mořidly, místo jakkoli praktických olejových 
barev (delší trvanlivost zde nemá hrát roli).
Totemy jsou stejně tak němými strážci, jako výpovědí o  nás 
samotných. Co vy na to?

Martin

POSELSTVÍ BUDOUCNOSTI
pramení z úcty k minulosti. Tématem mé májové glosy tak mělo být zamyšlení nad péčí-nepéčí o pomníky či pamětní desky připomínající 
(v květnu je to nasnadě) konec II. světové války a  její oběti. Po  letošním 8. květnu jsem ovšem poněkud nabádavý text vymazal 
a Kubovi se omluvil, že dodám jiný.

Přiznávám to-
tiž veřejně, 
že neúčast 
p r e z i d e n t a 
naší republiky 
na  oslavách 
Dne vítězství 
(na  pražském 
Vítkově) mne 
šokovala a  za-

styděl jsem se: předseda Pionýra chce na-
bádat v rámci Ideálu Pionýra PAMĚT k po-
třebnosti péče a  vrchní velitel armády si 

nenajde čas podtrhnout svojí přítomností 
význam a vážnost té chvíle?
Jakkoli si stále myslím, že bychom se měli 
k monumentům i drobným deskám připo-
mínajícím události a oběti nejstrašnějšího 
světového konfl iktu u  nás chovat jinak, 
než se chováme, ovládla mne však obava. 
Nemáme-li příklad v těch, kterým to – ale-
spoň po mém soudu – vlastně přikazuje 
jejich pozice, my, obyčejní, to budeme 
měnit ještě obtížněji.
Sám jsem svůj vzpomínkový rituál provedl 
jako jiné roky, a cestou jsem si říkal, zda 

krátkodobé (i  když, zejména dle mediál-
ního obrazu, šokézní) turbulence na naší 
politické scéně mají právo zasáhnout až 
sem?! Nevzdat hold – byť toliko symbo-
lický – tomuto okamžiku naší minulosti, 
je vážným vzkazem do  budoucnosti. 
Blizoučké, a bohužel, i vzdálenější.
Omlouvám se Kubovi, že jsem mu způso-
bil komplikace, i když končím vlastně té-
měř jako ve svém původním textu: Pohled 
do minulosti je někdy nejlepším průvod-
cem do budoucnosti.

Martin

Předsedův glosář
ilu
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SEZNAMTE SE: PS TULÁCI KLATOVY
Mozaiková seznamka tentokrát vyrazila do Klatov za pionýrskou skupinou Tuláci, což je jméno, se kterým se můžete snadno potkat 
na pionýrských akcích i v Mozaice – nebylo to tak ale vždycky. I o tom jsme mluvili s Vaškem a Vlaďkou Brandovými.

Začněme jako obvykle tím, že svou sku-
pinu zkusíte v kostce popsat. Kolik vás 
je, co vás nejvíc baví, co se snažíte pře-
dat dětem, kudy se rádi touláte? 
Náš název opravdu svádí k toulání se, ale 
musím smutně přiznat, že dříve ho bývalo 
více. Touláme se po okolí, žádné dálavy. 
Baví nás noci pod hvězdami.
Naše skupina není nijak výrazně zaměřená. 
Baví nás deskové hry, ale i rukodělky, hý-
bání, ale i hry, které rozvíjí naše vědomosti 
i dovednosti, baví nás pomáhat, baví nás 
prostě být spolu, sedět u ohně, spát pod 
širákem.
 V současné době je nás 77 ve 4 oddílech. 
Tuláčci, Robinzoni, Lumíci a Černá Vydra.
K tomu ještě volnočasový klub. První 3 se 
schází 1 x týdně, Černá Vydra – to jsou ti 
starší – se schází dle potřeby asi 1 x za mě-
síc. To jsou ale ti pomocníci pro ostatní. 
K  tomu na práci manuální jsou ještě ka-
marádi a  přátelé z  řad bývalých členů 
a rodičů. 

Pojďme si trochu zavzpomínat? Jak 
dlouhou vaše skupina existuje? Co byly 
nevýraznější milníky v její historii?
Skoro by se chtělo napsat, že „od nepa-
měti“. Na pionýrském táboře jsme se před 
36 lety seznámili. Potom se nějak stalo, že 
jsme založili vlastní oddíl. Ale my ani jeden 
nejsme „kronikoví“, takže historie je jen 
v  našich hlavách. Teď toho třeba trochu 
lituji, ale sílu a vytrvalost na kroniku jsem 
nikdy neměla. Nejprve se náš oddíl jme-
noval Táborník, ale po roce 1990 jsme vrá-
tili jméno znovu zrozenému skautskému 
oddílu (pro klid a dobré vztahy) a vypsali 
jsme konkurz na název a znak, a tak i ná-
zev a znak je dílem našeho bývalého člena.

V  úvodu jsme zmínili, že je vás teď 
v Pionýru vidět mnohem víc než před pár 
lety – povězte o tom čtenářům víc.
Máš, Kubo, pravdu. Je nás asi víc vidět. 
Myslím, že jednak jsme nabyli sebevě-
domí a nějak se přestali stydět za  to, že 
jsme pionýři, začali se k tomu hrdě hlásit. 
Potom jsme také vylezli ze své vlastní ulity. 
A  k  tomu nás jednoznačně pošťouchlo 
Klíčení, projekt výchovných programů, 
který jsme pomáhali tvořit i  ověřovat. 
A  s  tím bylo spojené setkávání se s dru-
hými oddíly, lidmi, špionáž, co kde kdo 
dělá, a  taky inspirace, nápad, chuť zkusit 
něco jiného. Víkend „Zlaté fazole“ nastar-
toval i chuť jezdit na akce jako je RESET, 
Ledová Praha. A  vzhledem k  tomu, že 
v  Klatovech je silné skautské hnutí, ne-
chceme zůstávat pozadu, schovaní, tak se 
snažíme dělat akce pro veřejnost, dávat 
o  sobě vědět třeba i  tím, že na  všechny 
možné akce, ale i  jen na  nákup nosíme 
vestu s logem a názvem PS, pionýrské mi-
kiny, trička…

Vím, že to není tak dlouho, co jste ještě 
dělali skutečnou čest svému jménu 
a  jako správní tuláci jste neměli vlastní 
„střechu nad hlavou“. Teď už ale máte 
klubovnu. Je to pro vás velká změna?
Mít a  nemít klubovnu, to je neskutečná 
změna. Z  doby, kdy jsme měli pronajatý 
čas a půl skříně v DDM, k tomu, že do klu-
bovny můžeme kdykoli, to se nedá popsat. 
Fakt je, že pronajatý čas a skříň nás vycvi-
čily v  plánování aktivit, promýšlení, co 
nést v batohu. Klubovna umožňuje trávit 
tam čas i mimo, dělat akce navíc. Každý 
z  vedoucích a  instruktorů tak může kdy-
koli v  klubovně uspořádat něco pro svůj 
oddíl, pro rodiče, kamarády. Ano, je to 
pochopitelně náročnější na  čas. A  taky 

jsme se díky klubovně vycvičili v pracov-
ních dovednostech a to se přece pro život 
hodí. Klubovnu si totiž opravujeme z velké 
většiny sami, a tak jsou z nás tesaři, zed-
níci, natěrači, obkladači, stavební dělníci, 
zahradníci…

Taky vím, že pořádáte pár docela netra-
dičních akcí. Zkuste popsat pár příkladů.
Nevím, jestli jsou to netradiční akce. Já si 
myslím, že děláme to, co jiní. Tak třeba 
Čertovská škola s  rukodělkami, tělocvi-
kem i pohádkami a  Čertovským obchůd-
kem s  vlastnoručně tvořenými dárky. 
Odpoledne plné her v  mateřské škole, 
na které si děti samy připravují program, re-
kvizity, plakáty, diplomy. Také docela dost 
vaříme a vařící a pečící víkendové akce pa-
tří k oblíbeným. Hlavou se mně honí plán, 
jak uspořádat Tuláckého „másteršéfa“. 
Ale co je skutečně asi neobvyklé, tak to 
je Pionýrská cukrárna a koncert klarineto-
vého kvarteta. S dětmi jsme napekli různé 
cukrářské výrobky, všechno v  klubovně, 
děti samy obsluhovaly návštěvníky. A aby 
nešlo jen o pohlazení chuťových pohárků, 
uši Anuši potěšil klarinetový kvartet (taky 
převážně pionýrský). Mezi naše libůstky 
a  radosti patří „Lana“ – otevřená outdo-
orová akce na podzim, na našem tábořišti, 
určená pro 14+, kde se setkáváme i s kla-
tovskými skauty a ukazujeme jim tak také 
náš pionýrský svět. Dospěláci hoši pod-
nikají pravidelnou zimní akci „Pohádka“, 
kdy nocí, mrazem jdou na místo opředené 
tajemstvím. Pořád doufají, že bude dost 
sněhu, aby se mohli zahrabat… a my ženy 
doufáme, že ve zdraví dojdou zase domů.

16
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Blíží se léto, a  tak se zeptám naopak 
na něco hodně tradičního – tábory. Jak 
vypadají ty vaše?
Malý tábor, kam se vejde maximálně 50 
lidí, bez elektriky, často i bez signálu, pod 
stanem, voda z potoka, u rybníčku „brčál-
níčku“, mezi lesy a lukami, večery u ohně 
s kytarami. Loni jsme v jednom okamžiku 
měli asi 7 kytar, kytarové banjo, ukulele 
a  2 fl étny. Klasická celotáborovka často 
z vlastní dílny. Na táboře je většinou místo 
jen pro oddílové děti, nebo ty, které jsou 
nějak se skupinou spřízněné. Společné ná-
vštěvy rodičů a známých, kdy se na tábo-
řišti sejde přes 100 lidí, maminky přivezou 
buchty, které se dají všem k dispozici. My 
uvaříme kafe. Jiné maminky se mě po-
tom chodí ptát, od  koho že ta výborná 
buchta je. Je to pro nás přátelské setkání 
s lidmi, kteří v nás mají důvěru. I když fakt 
je, že před návštěvami si říkáme, proč to 
děláme, jestli nám ty nervy s  organizo-
váním návštěvy a  programu za  to stojí, 
ale když musíme návštěvy večer slušně 

„vyhazovat“, tak si říkáme, že ano. Je to 
naše vizitka a  jsme rádi, že si nejsme na-
vzájem anonymní, cizí. 

Co se týče společných pionýrských 
akcí, asi by bylo snazší vyjmenovat ty, 
na  které nejezdíte, takže můžete srov-
návat. Která vás baví nejvíc?
Kubo, my zase asi tak moc nejezdíme. Ale 
pravidelně jezdíme na RESET a Ledovku. 
Někdy na  krajské setkání. A  dospěláci 
jezdí pravidelně na  Kamínka, která nás 
vždycky zahřejí a nabudí. Baví nás všechny, 
srovnávat se nedají. 

Když už jsme u celého Pionýra, nemůžou 
chybět dvě tradiční otázky na závěr. Co 
je podle vás v našem spolku průšvih a co 
je naopak super?
Těžší otázku tam nemáš? Průšvih? Za prů-
švih považuji řeči všech, které jsou uváděny 
nebo korunovány slovy „ mělo by se, oni 
by měli….“ a možné neustálé babrání se 
v minulosti, svádění neúspěchů na název 

Pionýr. A co je super? Různorodost oddílů, 
volnost a  svoboda v  činnosti, kreativita. 
Super je taky vidět a  vnímat, jak z  dětí 
v oddíle vyrůstají instruktoři, vedoucí, jak 
se dělá parta, která umí být různorodá, ale 
umí taky táhnout za jeden provaz. A super 
je taky servis, který nám Pionýr poskytuje.

A  dokážete říct, proč jste vlastně 
pionýři?
V  dobách před rokem 1990 jsme si byli 
schopni držet se svého, tábornicko-turis-
tického, bezideologického, kdy jsme byli 
mnohým právě pro to trnem v oku. S nad-
sázkou říkám, že před revolucí jsme byli 
pro mnohé „moc skautský“, po  revoluci 
„moc pionýrský“, a  přitom jsme pořád 
stejní. V Pionýru jsme vždycky cítili svo-
bodu a volnost a proto jsme se neobrátili 
zády, i když by to možná v  začátku bylo 
pohodlnější. Ale tuláky přece nebaví asfal-
tové cesty, ale pěšiny a objevování….

ptal se Jakub

PS TULÁCI KLATOVY
• Vznik: 1990, ale jako „samostatný 

oddíl“ už od roku 1985 

• Počet oddílů: 4 + volnočasový klub 

• Charakteristika: všeobecný se za-
měřením na turistiku a táboření, přežití 
v přírodě, ale i rukodělný 

• Počet členů: 77

• Schůzky: 3 oddíly 1 x týdně, zbytek 
1 x měsíčně 

• Věk členů: 5 – 62 

VEDOUCÍ PS
• Jméno: Václav Willy Brand 

• Děti: 2 + 4 vnuci 

• Má rád: turistiku, přírodu, 
country – jak hudbu, tak i tance

• Zaměstnání: veterinář

• Kontakt: 606 647 213, 
tulaci@tulaciklatovy.cz

MOZAIKA PIONÝRA    2017 / 09
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VÝCHOVA ZÁJMOVOU ČINNOSTÍ
Je-li nějaká činnost pro děti zajímavá, obvykle se jí rády věnují. Taková činnost je přitahuje a díky tomu si po dlouhou dobu udrží jejich 
zájem. Pozorovat to můžeme kupříkladu u kroužků nebo sportovních klubů, ve kterých děti rozvíjí svůj zájem dlouhodobě a zpravidla 
i do značné hloubky. Jakým způsobem můžeme zájmy dětí rozvíjet v pionýrských oddílech?

ZÁJMOVÉ ODDÍLY?
Asi polovina oddílů v  Pionýru se věnuje 
určitému typu činnosti. Jejich zaměření 
se podřizuje konkrétním zájmům dětí. 
Zájmům o  to získat konkrétní znalosti 
a  dovednosti pro zvládání některých čin-
ností (například vaření nebo fotografování). 
Skoro by se dalo říci, že podobně, jako je 
tomu třeba u  kroužků. Na druhou stranu 
kroužky slouží k tomu, aby se děti něco na-
učily zcela primárně, a tak když dítě získá 
potřebné znalosti a dovednosti, pak takový 
kroužek zpravidla opouští. Oddíl na rozdíl 
od kroužku je místem setkávání dětí, kde se 
děti učí žít ve společnosti. Oddíl by proto 
měl dětem poskytnout i  dostatek příleži-
tostí k uplatnění a rozvoji jejich odbornosti. 
Rozumíme tím, že když se dítě něčemu na-
učí, má o to větší potřebu to v oddíle uplat-
nit a rozhodně jej neopouštět. Právě proto 
vnímáme ve spolcích rozdíl mezi zájmovým 
a neformálním vzděláváním.

ZÁJMY VE VŠESTRANNÝCH 
ODDÍLECH
Přibližně stejný počet oddílů je všestranně 
zaměřených. Ty se na první pohled zájmům 
nevěnují. To ale není dost dobře možné. 
Už proto, že naprostá většina činnosti 
spadá do některé z oblastí, jako je sport, 
kultura, technika apod. Oddíly všestranné 
se systematicky věnují těmto oblastem tak, 
aby pokud možno pokrývaly celé spektrum 
činnosti a vytvářely tak prostor ke všestran-
nému rozvoji. Pro mladší děti je všestranný 

program ochutnávkou a  zkoušením růz-
ných aktivit, pro starší pak ujasňováním 
toho, čemu by se mohly věnovat. 

DĚLBA PRÁCE
U  starších dětí se zájmy projevují jinak. 
Zpravidla se objeví jedinci, kteří systema-
ticky začnou vyhledávat určitý typ aktivit, 
někdo rád sportuje, někdo rád pracuje 
s nářadím, jinému jdou různé výtvarné čin-
nosti. Výhodou oddílů je možnost takové 
zájmy využít pro rozvoj své činnosti. Když 
dělá jeden to a druhý tohle, pak si mohou 
vzájemně poskytovat výsledky své práce. 
Každý si pak najde svoji parketu v oddílu, 
věc, o kterou se stará. Takové uspořádání 
vytváří dost pádných důvodů ke spolupráci. 
Vracíme se tak trochu k povídání o týmové 
spolupráci, ve  kterém se popisuje, jak je 
dělba práce důležitá pro odbourání nežá-
doucí konkurence.

JAK ZÁJMY PODPOŘIT?
Dříve v  Pionýru existoval poměrně roz-
sáhlý systém odznaků odborností, který 
pomáhal naplňovat cíle zájmového vzdě-
lávání. Vedoucí oddílu či jiný odborník 
s  dítětem prošel podmínky pro získání 
odznaku, naplánoval, jak se budou napl-
ňovat, a po  čase i  rozhodl o udělení od-
znaku odbornosti. Dnes můžeme přemýšlet 
o tom, které odbornosti jsou ještě smyslu-
plné, jestli o udělení nemohou rozhodovat 
i děti, ale podstata zůstává zachována. Děti 
díky odbornostem rozvíjí své individuální 
schopnosti, učí se, jak se něco naučit, plá-
nují svůj osobní rozvoj a díky svým zájmům 
a motivaci na něm samy pracují.

PLÁNOVÁNÍ
Podobně jako se díky zájmům vytvářejí 
osobní plány rozvoje člena, jsou na místě 
i plány rozvoje oddílové činnosti. Nemáme 
tím ale na mysli jen soupis aktivit, které 
oddíl připravuje. Jde nám o  výchovné 
plány – čemu chceme děti naučit. Jako 
vodítko k  jejich stanovení a ujasnění nám 
může sloužit přehled klíčových kompe-
tencí, který najdete třeba v každém šanonu 
našich výchovných programů (velký A3 
list v  šanonech výchovných programů.). 

Z  výchovného hlediska zde zájmy mohou 
působit jako katalyzátor působení, ne-
jsou ale pro oddíl až zase tak podstatné. 
Dokonce můžeme s trochou nadsázky říct, 
že konkrétní výběr zájmové činnosti mů-
žeme nechat na dětech. Daleko důležitější 
jsou věci (dnes nazývané kompetence), 
které se děti při činnosti naučí.

K ČEMU MOHOU SLOUŽIT 
ZÁJMY V ODDÍLU?
Pokud pohlížíme na oddílového vedoucího 
jako na manažera činnosti, pak určitě uvítá, 
když mu s některými činnostmi začnou po-
máhat děti. Když někdo pořizuje fotogra-
fi e z oddílové činnosti, vaří na výpravách, 
plánuje výlety, organizuje hry, pak se s na-
prostou samozřejmostí zapojuje do  života 
oddílu. Z oddílu se stane praktická labora-
toř a výcvikové prostředí. Pokud se při čin-
nosti nezapomíná na rozvoj dalších sociál-
ních dovedností a respekt mezi členy, pak 
umožňuje i rozvoj řady dalších kompetencí 
(dnes nazvaných „měkké “), které jsou ne-
zbytné pro výkon řady povolání. Díky tomu 
dokáže oddíl nejen pomoci vybrat někomu 
odbornost, které se pak celý život věnuje. 
Může mu také dát spoustu dalších praktic-
kých dovedností.

Tom

Příklady měkkých kompetencí
• Spolupráce

• Samostatnost

• Kreativita

• Aktivní přístup

• Vedení lidí…

Příklady klíčových kompetencí (pro 
starší pionýry 12–15 let)
• Plánuje, organizuje a řídí vlastní 

rozvoj.

• Samostatně třídí a využívá in-
formace v tvůrčích a praktických 
činnostech.

• Projevuje ochotu učit se nové věci.

• Další kompetence jsou k dispozici 
na stránce:

www.pionyr.cz/inspirace/kompetence

Program Pionýra:
Klademe důraz na  všestranný rozvoj, 
a to i v zájmově zaměřené činnosti.
Tvoříme a  využíváme výchovné pro-
gramy s jasně defi novanými cíli.

Dnes už postarší systém odznaků od-
bornosti přišel jako námět na  pořad 
jednání pracovní sekce České rady 
Pionýra přibližně v  letech 2002 – 
2003. Seznámit se s ním můžete v ser-
visu Pionýra:
Ke stažení/K náplni činnosti/
Rozpracované a nedokončené náměty.
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NÁMĚTY K ZAMYŠLENÍ
• Máte v oddíle instruktory, kteří se hodí nebo nehodí k organizování 

nějaké konkrétní činnosti – třeba sportu?

• Jsou u vás v oddíle děti, které některé činnosti dělají raději? 
Dochází díky tomu k nějaké dělbě práce?

• Dokážete zájem konkrétních dětí o některé z činností využít v oddí-
lovém životě?

• Umíte si představit, že byste některé z dětí pověřili výkonem některé 
z činností, kterou obstaráváte sami, nebo se jim věnují instruktoři?

• Plánujete, jak některé šikovné děti využít pro udržitelnost a rozvoj 
oddílové činnosti?

VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM PŘINÁŠÍ NOVÉ MOŽNOSTI
Představovat tento projekt v  Pionýru asi 
není třeba. Zkušenější vedoucí jej určitě 
zaznamenali, pro začínající může být třeba 
vítanou inspirací. Podstatné je, že přinesl 
naší organizaci ucelenou nabídku činnosti 
pro čtyři věkové kategorie dětí. Vytváří 
také podmínky k tomu, aby se mohly za-
pojit i ty děti, které jsou něčím zvláštní – 
nadprůměrně nadané, sociálně znevýhod-
něné, hyperaktivní…

Projekt, z něhož tyto výchovné programy 
vzešly, jsme realizovali díky prostředkům 
Ministerstva školství a  Evropské unie 
(Evropského sociálního fondu). Je proto 
logické, že jsme díky tomu byli několik 
let pod drobnohledem, jak projekt žije, 
i  když už jeho fi nanční podpora skon-
čila. Doba sledování této „udržitelnosti 
projektu“ koncem února skončila. Dobrá 
zpráva je, že výstupy projektu žijí dál. 
Nové metodické listy se pravidelně obje-
vují v Mozaice i na webu Inspiruj se. O tak 
trochu zvláštních dětech si můžete díky 
chytrým telefonům dnes číst i  v  elektro-
nické verzi Mozaiky.

Tyto výchovné programy pomáhaly vy-
tvářet náplň několika desítkám oddílů 
a mnoho z nich se také podílelo na jejich 

rozvoji a  popisu nových činností. Přesto 
bychom chtěli vytvořit další příležitosti 
k  jejich využívání. Víme, že čas oddílo-
vých vedoucích je drahý a navíc ne každý 
si libuje v psaní. Uvažujeme proto o pod-
poře těch, kteří by se ujali pomoci těm, 
kdo  s  užitím výchovných programů začí-
nají. Třeba tím, že jim budou poskytovat 
své zkušenosti a  pomáhat s  uplatněním 
konkrétních metod. Další možností je při-
pravit dílnu či programový blok pro školení 
vedoucích či instruktorů (ve spolupráci se 
vzdělávacími centry).

Všechny pomocníky chceme odměnit 
možností obstarávat pro svůj oddíl věci 
za  zvýhodněných podmínek (tj. z  regálu 
pro výchovné programy na  E-mošce) 
po dobu jednoho roku. Připomenout jen 
musíme důležité pravidlo. Protože i na re-
publikové úrovni se možnosti podpory od-
víjí od naší členské základny, musí objed-
návky odpovídat počtu členů oddílu.
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ZAPOJENÍ DO VÝCHOVNÝ 
PROGRAMŮ
• Trochu to zkouknem = podíváme se 

na internetu

• Přicházíme tomu na chuť = získáme 
šanony s metodikou

• Začínáme v tom lítat = získáme me-
todiku a pracovní materiál pro děti 
a zvýhodnění na E-mošce

• Jedeme v tom naplno = získáme 
kompletní metodiku, pracovní 
materiál pro děti, startovací box 
a zvýhodnění na E-mošce
Více informací na:
www.pionyr.cz/inspirace/vypravy

NOVÉ FORMY ZAPOJENÍ 
= ROČNÍ ZVÝHODNĚNÍ 
NA E-MOŠCE
• Nový metodický list nebo příklad 

dobré praxe.

• Praktické představení výchovných 
programů  na vzdělávacích 
akcích Pionýra.

• Pomoc (průvodcování) novému 
zájemci o práci s výchovnými 
programy.

• Článek či fotoreportáž do Mozaiky.

VÝCHOVNÉ PROGRAMY 
Mláďátka a Zvířátka – pro nejmladší

Putování se psem – pro mladší školní věk

Tajemství staré truhly – pro starší školní věk

Osmá planeta – pro 15+
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JEDNÁM, JEDNÁŠ, JEDNÁME
Předposlední dubnový víkend (tedy hlavně sobota 22. 4.) byl z hlediska jednání orgánů Pionýra opravdu nabitý. Sešla se Česká rada 
Pionýra, mimořádně i Výkonný výbor ČRP, proběhla schůzka Kontrolní komise Pionýra a k tomu porada předsedů KOP…

Pojďme se podívat na to, čím se všechny orgány zabývaly.

ČESKÁ RADA PIONÝRA
Členové ČRP se sešli v  soboru v  Praze 
na  prvním dílčím zasedání letošního 
roku. V úvodu byli seznámeni se soubo-
rem informačních materiálů – což jsou 
zprávy o  činnosti Výkonného výboru 
ČRP, Kontrolní komise Pionýra, informace 
o práci sekcí, sami také předkládali infor-
mace o dění ve  svých KOP. Jako na kaž-
dém jednání ČRP byly předkládány a pro-
jednány také otázky ekonomické. Zde bylo 
klíčové projednání účetní závěrky Pionýra 
za rok 2016, aktualizovaná verze rozpočtu 
pro rok 2017, diskutována byla aktuální fi -
nanční situace Pionýra (úhrada členských 
příspěvků, pohledávky apod.). Debata 
byla vedena o  dlouhodobě plánovaném 
zvýšení odvodu z  členského příspěvku, 
zde ČRP rozhodla o  jejich ponechání 
ve stávající výši.
V obsahové rovině ČRP probírala přede-
vším Výroční zprávu za rok 2016 a krátká 
rozprava se vedla i  k  naplňování VIZE 
2040. Projednán byl i aktualizovaný plán 
akcí a  soutěží (na  str. 9 se dočtete více 
k  Pionýrskému Sedmikvítku), stejně jako 
třeba otázka „sebehodnocení Pionýra“ 
a  rozšířené možnosti zapojení do  ní 
(k tomu více na str. 8). A abychom nabudili 
zvědavost, prozradíme, že bylo schváleno 
udělení Křišťálové vlaštovky pro rok 2018. 
Samozřejmě ale nepovíme, kdo bude jejím 
držitelem, na to si musíte počkat. 

VÝKONNÝ VÝBOR ČRP
Jak bylo naznačeno v úvodu, VV ČRP se 
sešel mimořádně a  předem připravené 
materiály projednal věcně: Uzavřena byla 
otázka prodeje pozemku v Berouně, který 
není Pionýrem využíván. Dále byl probrán 
a přijat návrh na rozdělení dotačních pro-
středků MŠMT, určených na  tzv. přímé 
projekty, realizované pobočnými spolky 
Pionýra v  roce 2017. Pro Pražskou orga-
nizaci Pionýra důležitým bodem programu 
bylo potvrzení působnosti tamního vzdě-
lávacího centra – v kompetenci PVC POP 
je rovněž kurz „Vedoucí dětského kolek-
tivu“ (A+B). Dále bylo Výkonným výborem 
ČRP jmenováno několik správců aktuálně 
nečinných pobočných spolků.

KONTROLNÍ KOMISE PIONÝRA
Na své schůzce projednala otázky ohledně 
budoucích kontrol účetnictví a  pro-
vedla kontrolu účetnictví našeho ústředí. 
Přítomni byli čtyři z pěti členů komise.
Úvodním tématem bylo shrnutí věcí před-
chozích a  rozdělení práce, včetně tajem-
níka Kontrolní komise Pionýra.
Poté se KKP vrhla do  prozaické práce 
a  provedla namátkovou kontrolu vyúč-
tování dotací, kdy losem byly vybrány 
tři KOP, a  ty byly následně kontrolo-
vány – Liberecká KOP, Ústecká KOP 
a  Středočeská KOP. Revize až na  nějaké 
dílčí záležitosti, např. u některých dokladů 

k  vyúčtování dotace jsou razítkem „hra-
zeno z dotace“ opatřeny všechny předlo-
žené doklady, tedy i  ty, na  které dotace 
není požadována, dopadly na výbornou.
Obědem posílení členové se následně 
soustředili na kontrolu účetnictví Pionýra, 
vedeného ústředím, které dopadlo také 
na  výbornou, a  shodli se s  nálezem au-
ditora, který označil účetní dokumentaci 
za věrně odrážející stav a průkaznou. Což 
je dobrá zpráva pro (nás) všechny.

PORADA PŘEDSEDŮ KOP
je především pracovním jednáním (není 
orgánem, který by projednával návrhy 
a přijímal usnesení) určeným hlavně k vý-
měně informací a  debatě o  aktuálních 
otázkách – stejně tomu bylo i  tentokrát. 
Diskutována byla témata jednak orga-
nizačního charakteru (termíny jednání, 
ohlasy oblastních porad, přehled evidence 
členů apod.), ale především byly probírány 
akce a projekty, a to jak nedávno proběhlé 
– jako třeba Kamínka (o kterých se dočtete 
na str. 4 a 5), tak i plánované, jako RESET 
v  Ostravě, Pionýrský Sedmikvítek, další 
ročník Soutěže etapových her či projekt 
Opravdu dobrý tábor.
Probírány byly i ekonomické otázky, jako 
například účetní uzávěrky pionýrských 
skupin, nebo třeba záležitosti propagace.

redakce

GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ IFM-SEI
NA ÚSTŘEDÍ
Ve čtvrtek 4. 5. nás na Ústředí Pionýra navští-
vila Carly Walker-Dawson, která je na  cestě 
za  evropskými členskými organizacemi IFM-
SEI (mezinárodní organizace, které je Pionýr 
od roku 2004 členem). Na setkání vládla přátel-
ská atmosféra, i když jsme si vyjasňovali někdy 
odlišné názory na dění, ať už z hlediska organi-
zace aktivit, nebo jejich tematického zaměření. 
Carly je původem od britských Woodcraft Folk, 
což je v rámci IFM jedna z Pionýru nejpodob-
nějších organizací, takže má s  námi mnohdy 
bližší názory, než se může zdát. 
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LIDICE ŽIJÍ
„Čím byl Pearl Harbor pro Ameriku, tím jsou dnes Lidice pro celý svět.“

                                                                                                       Jan Masaryk v r. 1942

Nepřipomenout události, od nichž letos uplyne 75 roků, by bylo nestoudné – jde přec 
o příběh pro někoho rozporuplný, ale rozhodně z hlediska naší historie výjimečný. Atentát 
na Reinharda Heydricha byl neobvyklou odbojovou akcí, která – vedle zvýšené prestiže 
československého odboje – přinesla i exemplární trest německých okupantů, jenž otřásl 
celým světem a vstoupil do dějin.

„Lidice zemřou navždy.“ (Adolf Hitler)
Nevšednost atentátu vystoupí už při uvě-
domení si, kdy se stal: 27. května 1942. 
Téměř celá Evropa byla obsazená nacisty, 
vzdorovala Velká Británie a  v  Sovětském 
svazu fašisté sice v prosinci 1941 prohráli 
bitvu u Moskvy, ale na jaře 1942 se téměř 
nezadržitelně valili do hloubi země.
Vražedný útok na  vrcholného představi-
tele nacistické Říše byl tak neobyčejným 
vzepětím odboje. Neuvěřitelnější tím více, 
že několik týdnů po  akci – přes masové 
represe a  vypsanou jidášskou odměnu – 
odboj dokázal vojáky, kteří akci provedli, 
skrývat a pátrací mašinérie neměla stopu. 
To byl koneckonců i  jeden z důvodů pro 
tak děsivý trest na celé obci a  jejích oby-
vatelích, kteří s  atentátem neměli pranic 
společného, šlo jen o  brutální pomstu. 
Rozhodnutí padlo přímo ve  vrcholném 
vedení Říše a bylo provedeno s  typickou 

německou důkladností: 173 mužů na místě 
popraveno, 198 žen deportováno do kon-
centračních táborů (v nich 54 zahynulo), 
81 dětí skončilo rovněž v  koncentráku 
a  bylo zplynováno, další byly odeslány 
na převýchovu, zpět se vrátilo pouhých 17 
dětí. Obec byla srovnána se zemí, hřbitov 
zrušen, koryto potoka změněno, rybník 
zasypán, název vymazán z map…

„Lidice budou žít.“ (Barnett Stross)
Tak se jmenovala iniciativa založená léka-
řem a  pozdějším labouristickým poslan-
cem, která už za války vynesla ve sbírce asi 
jeden milión liber na jejich obnovu. O vy-
budování nových Lidic rozhodla českoslo-
venská vláda už 6. června 1945 (Národní 
shromáždění k  tomu přijalo i zvláštní zá-
kon č. 187/1946 Sb.). Odraz lidické tra-
gédie nalezneme ve  výtvarném umění, 
literatuře či hudbě, místopisu i mezi tisíci 

rodičů po celém světě, kteří svým dcerám 
dávali a stále dávají jméno Lidice. Hrůzné 
proroctví nacistického vůdce se tak nena-
plnilo. Naopak.
Čin našich vojáků a obyčejných lidí – od-
bojářů, přes svoji nespornou tragičnost 
a  jistou rozpornost, byl skutkem odváž-
ným a slavným. Je ironií osudu, že na po-
čátku konce byla podlá zrada – 18. června 
sedm vojáků-parašutistů prohrálo svůj 
poslední boj proti drtivé přesile (bezmála 
800 příslušníků SS, gestapa) při obraně 
svého úkrytu v  kryptě kostela sv. Cyrila 
a  Metoděje v  pražské Resslově ulici. 
A  jejich slova zaznamenaná samotnými 
Němci: „Jme Češi! Nikdy se nevzdáme, 
slyšíte? Nikdy!“ – kterými odpovídali 
na výzvy ke složení zbraní, zaslouží nikdy 
nezapomenout.

Martin

RISP – BLONDÝNA SE VRACÍ 
A NENÍ SAMA…
Po  přestávce v  minulé Mozaice se vra-
címe k námětům na úpravy RISPu a jejich 
zapracovávání.

ZRZ: Tak povídej, co máš nového?

BLO: Proběhly dvě úpravy v systému a za-
pracovaný je také nový námět. První úpra-
vou je nový typ vkládaných dokumentů 
– s koncovkou xls nebo xlsx, to kvůli vklá-
dání tabulek.

ZRZ: To je dobře, alespoň můžeme řešit 
přes RISP vyúčtování. A ta druhá?

BLO: Přesně tak. No a druhá se týká úpravy 
tabulky funkcionářů. 

ZRZ: Už zase? Ta je upra-
vená nedávno, ne?

BLO: Ale ne, to byla základní tabulka 
„Lidé“. Teď jde o tabulku funkcionářů, kde 
se zobrazovali např. i vedoucí oddílů, které 
nejsou v daném roce aktivní, ale v systému 
jsou nadále vedeny. Nyní přibylo zatržítko 
S evidencí, které nám umožní zobrazit jen 
ty, kteří funkci v  daném roce skutečně 
vykonávají.

ZRZ: Aha, a  ta novinka? Máš něco i pro 
nás na PS?

BLO: Jasně, v  detailu členů přibylo pole 
E-mail rodič. Je jen na  skupinách, zda si 
k dětem e-mail na rodiče vyplní.

ZRZ: K čemu by mi to bylo dobré?

BLO: No můžeš odeslat všem rodičům 
třeba pozvánku na akci, změnu přihláše-
ným před akcí, poděkování za pomoc… Po 
výběru a exportu lidí klikneš na Odeslat e-
-mail a nabídne se ti volba, zda přímo jim, 
nebo jejich rodičům.

ZRZ: No jo, to je super, pozvánky dáváme 
na web a facebook, když to samé pošleme 
i e-mailem, oslovíme víc rodičů. 

Na zapracování dalších připomínek pracu-
jeme a povíme si o nich zase příště. 

Vendy

Vychytávky?

Jasan!

Památník Lidice
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právní posilovna

JAK NA NECHTĚNÉ ODPADY?
Do  zahájení tábora zbýval týden a  Jindra, 
hlavní vedoucí, provázel po  právě dosta-
věném táboře návštěvu – starostu obce, 
od které měla pionýrská skupina tábořiště 
v nájmu. Host obdivoval tee-pee, u „han-
gáru“ zavzpomínal na léta vojenské základní 
služby. U jámy o rozměrech cca 1x1x1 metr 
se však zastavil a se slovy „A tenhle výkop… 
Na copak to je?“ se obrátil na  Jindru. „To 
je přece odpadová jáma,“ s hrdostí odvětil 
hlavas. „Hm, hm“ reagoval starosta. „Tak 
to máte štěstí, že jsme na  to narazili teď. 
Cožpak jste neslyšel o zákoně č. 185/2001 
Sb. o  odpadech?“ a  pátravě se na  Jindru 
podíval.
„No já vím, že pevné odpady musíme 
ukládat do uzavíratelných nádob, které lze 
snadno čistit a dezinfi kovat, nebo do pytlů 
a že se skladují mimo prostory, kde se ma-
nipuluje s  potravinami.“ To Jindra vcelku 
přesně citoval § 6 odst. 1 vyhlášky č. 
106/2001 Sb. o hygienických požadavcích 
na zotavovací akce pro děti, ovšem jenom 
druhou větu. Prvá odkazuje právě na zákon 
o  odpadech. Pak ještě dodal: „Jo, zbytky 
z kuchyně už jsme dohodnuti, že budeme 
dávat na  příkrm pašíků pana Vopěnky. 
Máme taky odpadkové pytle, takže pa-
pír a  PETky počítáme, že budeme dávat 
do  nich, a  pak někam odvezeme. A  ten 
zbytek bychom pak vyhazovali sem, do od-
padové jámy.“ Starosta opáčil: „A nechcete 
raději zajít na kafe k nám na úřad, abychom 
si to v klidu probrali? Ten zákon o odpa-
dech dost přesně a přísně určuje, jak se má 
s odpadky zacházet. A i když nechci strašit, 
tak musím poznamenat, že taky stanovuje 
docela vysoké pokuty… Už si ho asi nesta-
číte nastudovat, tak vám s tím poradím.“

Jindra zabalil nachystaný koláč a vyrazil se 
starostou na úřad. Když potom seděli nad 
šálky kávy a přikusovali na zkoušku pečený 
táborový koláč, starosta plynule navázal: 
„Soudím, že z provozu tábora vznikne při 40 
dětech, co tu budete mít, odpadu docela 
dost. Proto byste měli v první řadě vzniku 
odpadů předcházet, na což zákon teď taky 
myslí: tedy například obaly, které nebudete 
potřebovat, necháte tam, kde jste věci na-
koupili – to jsou různé krabice, plastové fo-
lie a tak. Naši prodejci s takovým postupem 
už počítají, tak se naschválů nemusíte bát. 
Ale jistě nějaké odpady i sami „vyproduku-
jete“, tak byste měli uvážit, zda je nemů-
žete na něco použít – typické jsou například 
odřezky dřeva, papírové obaly apod., které 
lze použít na zátop, a teprve nepoužitelné 
smetí – například pet-lahve, skleněné ná-
doby apod. je třeba „odpadově“ likvidovat. 
Ale jenom způsobem, který stanoví zákon,“ 
– a trochu se ušklíbl. Jindra povytáhl obočí 
netušíc, zda nad tím, co říká, či nad kolá-
čem. „Nebudu vám detailně vysvětlovat, 
kdo a  jak je podle zákona oprávněn od-
padky převzít. Jsem pro praktické řešení…“ 
a hlavas si oddechl, koláč byl dobrý. 
„Jeden obecní kontejner vám můžeme při-
stavit blíž, nebo se dohodneme, že odpad 
budete dopravovat tam, kde jsou všechny. 
Můžu vám dát i kontakt na svozovou fi rmu 
– ta obvykle přistaví a pronajme odpadové 
nádoby. Ale u nás to bude jednodušší, ne? 
Smlouvu budete muset sepsat na každý pád, 
ale já tu naši mám připravenou… Cenově 
to vyjde skoro nastejno, takže stejně neu-
šetříte. Já vám současně dám i naši obecní 
vyhlášku, jak třídit odpad, takže to budete 
mít dva v jednom.“ – pousmál se starosta. 

„Ono to ostatně není nikterak složité – tří-
díme odpady na plasty, papír, sklo a ostatní, 
vedle v Kyžlicích ovšem třeba vyžadují i tří-
dění nápojových kartonů. K  tomu nám 
slouží buď klasicky označené odpadové 
nádoby, nebo můžete třídit do pytlů a  ty 
pak sami dovezete, kam se dohodneme. 
S tím gastroodpadem jste si poradili dobře, 
na krmivo se hodí. Ovšem i tenhle odpad 
lze likvidovat jako každý jiný. No, hlavně, že 
máte nachystané ty pytle“ – usmál se sta-
rosta – „ovšem co budete dělat s tou jím-
kou, to fakt nevím…“

Michal Pokorný
advokát, právní zástupce Pionýra

Poznámka: Likvidaci znečištěné odpadní 
vody (např. od mytí nádobí) a fekálií řeší sa-
mostatně další spletité předpisy. Jednoduché 
doporučení je – stejně jako v našem příběhu 
– vždy se domluvte s obcí, pod kterou vaše 
táborová základna spadá, na  konkrétních 
postupech.
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VYBAVUJEME TÁBORY!
Plzeň, Slovanská 31, Tel.: 377 446 782

Vše, co potřebujete na svých cestách a tá-
borech 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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1. 6. 1817 český konstruktér a vynálezce Josef Božek poprvé 
předvedl široké veřejnosti parní loď na Vltavě v Praze.
1. 6. 1817 byly v Praze na základě císařského dekretu zavedeny 
poštovní schránky.
1. 6. 1862 se uskutečnilo první veřejné cvičení staroměstské 
Jednoty sokolské v Ječné ulici na Novém Městě pražském.
1. 6. 1907 se narodil Frank Whittle, anglický vynálezce prou-
dového motoru. (obr. 1)
1. 6. 1937 Amelie Earhartová zahájila svůj pokus o oblet světa, 
při kterém 2. července beze stopy zmizela. (obr. 2)
1. 6. 1942 byl popraven český spisovatel Vladislav Vančura, 
který byl za okupace aktivní v odboji. Je autorem například ro-
mánů Rozmarné léto a Markéta Lazarová, dále povídek a diva-
delních her. (obr. 3)
2. 6. 1297 byl Václav II. korunován českým králem. 
2. 6. 1392 za účasti krále Václava IV. a pražského arcibiskupa 
Jana z Jenštejna byl položen základní kámen ke stavbě trojlodí 
gotického chrámu sv. Víta. (obr. 4)
2. 6. 1922 zemřel sochař Josef Václav Myslbek, zakladatel no-
vodobého českého sochařství, který je autorem sochy sv. Václava 
na Václavském náměstí. (obr. 5)
4. 6. 1942 v nemocnici Na Bulovce zemřel na následky 
atentátu z 27. května zastupující říšský protektor v Čechách 
a na Moravě Reinhard Heydrich.
8. 6. 1972 proběhl únos letadla Slovair, kdy skupina 10 lidí 
ve snaze emigrovat do západního Německa zastřelila kapitána le-
tadla na trase Mariánské lázně – Praha a druhého pilota donutila 
k přistání ve Weidenu.
10. 6. 1917 se narodil Al Schwimmer, izraelský průmyslník, 
zakladatel Izraelského vojenského letectva.
10. 6. 1942 němečtí nacisté vyhladili vesnici Lidice u Kladna 
v reakci na atentát na Reinharda Heydricha. Obyvatelstvo (503 
lidí) bylo buď popraveno, nebo odvedeno do koncentračních 
táborů.
11. 6. 1937 byl uskutečněn první let britského jednomístného 
stíhacího letounu Hawker Hurricane, který vytvořil základ brit-
ského letectva v Bitvě o Británii. (obr. 6)
15. 6. 1752 Benjamin Franklin dokázal, že blesk je výboj 
elektřiny.
16. 6. 1912 byl na Petříně v Praze odhalen pomník Karla 
Hynka Máchy. (obr. 7)
17. 6. 2007 napadla umělecká skupina Ztohoven vysílání České 
televize a v pořadu Panorama odvysílala záběry fi ktivního jader-
ného výbuchu v Černém Dole. (obr. 8)
18. 6. 1812 vyhlašuje senát USA válku Spojenému království 
Velké Británie a Severního Irska.
18. 6. 1942 byl zradou Karla Čurdy odhalen úkryt parašutistů, 
kteří spáchali atentát na Reinharda Heydricha, všech sedm para-
šutistů zahynulo.

19. 6. 1907 se narodil vynálezce suchého zipu Georges de 
Mestral.
19. 6. 1967 uvedlo Divadlo Járy Cimrmana 1. rekonstrukci 
Cimrmanovy hry Akt.
20. 6. 1877 Alexandr Graham Bell instaloval první komerční 
telefonní síť.
20. 6. 1927 se narodil Vjačeslav Michajlovič Kotěnočkin, ruský 
režisér a malíř, tvůrce kresleného seriálu „Jen počkej, zajíci!“ 
(obr. 9)
23. 6. 1887 bylo v Písku jako v prvním městě v českých 
zemích uvedeno do provozu první veřejné elektrické osvětlení 
celoměstského významu, avšak Hybernskou ulici v Praze osvítil 
František Křižík již roku 1882.
25. 6. 2007 se uskutečnilo první církevní požehnání ho-
mosexuálnímu páru v České republice, stalo se tak v kostele 
U Jákobova žebříku v Praze 8 – Kobylisích.
29. 6. 2002 turecký fotbalista Hakan Sükür vstřelil nejrychlejší 
gól v historii MS – v 11. sekundě. (obr. 10)

NEJVĚTŠÍ VYNÁLEZY
Aneb samozřejmosti, které hýbou světem
Tentokrát si povíme o vynálezu věci dnes tak banální a všední, že 
by člověk mohl přehlédnout její obrovský význam…

splachovací záchod
Společně s důmyslnými systémy kanalizací má zásluhy především 
na zlepšení našeho zdraví. Špatné hygienické podmínky ve měs-
tech totiž dříve vedly k šíření epidemií a byly živnou půdou pro 
řadu nebezpečných nemocí. Říká se, že čistota je půl zdraví, 
a právě vynález splachovacího záchodu tuto čistotu umožnil.
První doložený splachovací záchod je datován už do 16. století 
a byl vytvořen pro anglickou královnu Alžbětu I. V  té době ale 
vynález vzbudil spíše posměch než uznání. Na konci 18. století 
pak dochází k  různým vylepšením splachovacího mechanismu 
a  Alexander Cummings vynalézá 
způsob jak zabránit úniku zápachu 
z kanalizace, takzvaný s-trap, který 
se využívá dodnes. I  tak byl ale 
splachovací záchod záležitostí jen 
nejvyšších vrstev a k jeho výraznější 
popularizaci došlo až koncem 19. 
století v Anglii, a to především kvůli 
rychle rostoucí populaci ve městech 
v souvislosti s průmyslovou revolucí.
Od  té doby se konstrukce v  pod-
statě nezměnila a  splachovací zá-
chod se stal základní výbavou do-
mácností téměř po celém světě.
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v reeakci na atentát na Reinharda Heydricha. Obyvatelstvo (503
lidí) bylo buď popraveno, nebo odvvedeno do koncentračních
táborů.
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zezezeezemímmím chchc  uvedenooo do prpp ovvvozzuuu prprprp vnvnvní í veřeřeřejnjnjné éé ele ektrtrriciickké oosvsvsvětětětě leleleenínínín
celoměmm stského výýýznamammu,uu aaavvšakakk HHHyberee nssskokokouuu uluu ici v vv Prazazazee osossvííívítitititillll
FrFrFranntišek KřKK ižík již roku 18822.
252 . 6.66  2000000007 se uskutečnčnč ilo prvnvnvnííí cíírkrr evní pppožehnánn níníní hho-o--o-
mooosexux áláá nín mu páru v Českké éé repupup blblblicicice, statalooo se taaak v vv kokokoststs elelele eee
U Jákobova žebebbříkuk  v Prazee 888 ––– KKKobobobyyylisisisích.hh.
29. 6. 2002 tutt reeeckc ý fofotbalaa isisstatata HHHakaa ana SSSükü ür vstřeliiil nen jrrrrycycycychlhhlh ejeje šíšíšíší
gól v histtoroo ii MMMS ––– v 1111. sekuk ndndndě.ě.ě.ě (((obr. 10)

NEJVJVĚTĚTĚTTĚ ŠÍŠÍŠ VYNYYY ÁLÁLÁLÁ EZYYYYY
Aneb samozřeřřř jmososoo ti,,, kttteré hýbou svvětem
Tentokrát siss  povoooo ímmmme o vynáálezuz  věci dnes taka  banálááá níííí aa všeeeedndndndndnd í,í,í,í, žžžže eeee
by člověk mohl přehlédédédé noutu  její oboo ror vský výzýzý nam……

splachovací záááchod
Společně s důmyslnými systémmmémmmy kak nanannnaliliizazazazaaací má áá zásluhy y přpřpřředededevevevevšíšííš m mm
na zlepšení našeho zdraví. Špatné é hyyyyygigggg enennicccckékék  podmíínky yyy vevv mmmmměsěsěsěsěs-
tech totiž dříve vedly k šířřření epepidemmiííí a byly žiž vnnnouuu půdůddouuu ppprorororooro 
řadu nebezpečných nemoocí. Říká se,e  že čiiiststststs otototta a a jejeeee ppppůlůlůlů zzdrddravavava í,í,í  
a právě vynález splachovacího záchhodu tuto čistotuuuu uumoooožnžnžnžnžnžnilililil.
První doložený splachovací záchod jejj  datttooovo áná  už doo 111666. sssstoooleleleletítítítítt  
a byl vytvořen pro anglickou královnv u Alžbětu I. V ttttééééé dodododd běběběběběb aaleleee 
vynález vzbudil spíše posměch než uznááníí. Na konnncic  18.8888 sssssstotototottttolellel títítttí 
pak dochází k  různým vylepšením splachovacíhíí o memechchchhchc anaanannisisismumumumuum  
a  Alexander Cummings vynalézá á
způsob jak zabránit úniku zápachu 
z kanalizace, takzvaný s-trap, ktet rý 
se využívá dodnes. I  takk byl ale 
splachovací záchod záležittosostít  jeneneneenn  
nejvyšších vrstet v a k jeho výrazněější í
popularizaci došloo až konccem 19. 
stolete í v Anglii, a to přeededed vším kvůůůlii 
rychle rostoucí popuuulalaci ve městech
v souvislosti s průmyslovou revolucí.
Od  té doby se konstrukce v  pod-
statě neezměnila a  splachovací zá-
chod se stal základní výbavou do-
mácností téměř po celém světě.
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POMÁHÁME V BOJI PROTI RAKOVINĚ
Ve  středu 10. 5. se pionýři opět zapojili do Českého dne proti rakovině – 
dobročinné sbírky, známé také jako Květinový den.

Téměř ve všech krajích republiky vyrazilo do ulic přes 650 pionýrských 
dobrovolníků z 56 pionýrských skupin, kteří za minimální příspěvek 20 
korun „prodávali“ žluté kvítky (symbolizující měsíček lékařský). Tématem 
letošního – již 21. – ročníku sbírky jsou nádory hlavy a krku, proto každý 
z  dárců dostal s  kytičkou i  letáček informující právě o  těchto typech 
rakoviny a také o tom, co dělat, abychom jim předcházeli.

Pionýr je partnerem sbírky již od  roku 2007 a  za  tu dobu vybral přes 
13 milionů korun. Děkujeme všem, kdo i  letos prostřednictvím našich 
„žluťásků“ přispěl na  činnost Ligy proti rakovině. A  samozřejmě díky 
i našim dobrovolníkům!

Na  této stránce vidíte fotky 
od: 63. PS Sosna (Praha), 
PS Hrádek, PS Nepomuk, 
PS Obránci míru Chropyně, 
PS Ptáčata Domažlice, 
PS Švermováček (Kladno), 
PS Tuláci Klatovy


