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MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ PO PIONÝRSKU
Všemožné mezinárodní dny mohou být zajímavou inspirací k  různorodým aktivitám, ale mezi 
všemi samozřejmě vystupuje jeden, který je pro nás nejzajímavější – Mezinárodní den dětí. 
Kromě oddílových akcí ho řada pionýrských skupin bere i  jako příležitost k velkým akcím pro 
veřejnost. Při nich se snoubí zábava a aktivity pro děti, které jsou i malou ochutnávkou činnosti 
našich oddílů. 

A  jako je to v Pionýru se vším, i akce chystané k MDD jsou hodně rozmanité. Tak například 
Pionýrská skupina Paskov přichystala pro tisícovku návštěvníků „Ohnivý dětský den“, zatímco 
Pionýrská skupina Plejády Šternberk ho měla spíš dešťový (viz foto vpravo). 

Všude ale bylo stejné to, že tento den patřil dětem – a pionýři jim ho dokázali zpříjemnit a naplnit 
zážitky i spoustou aktivit k vyzkoušení.

Na  této stránce vidíte fotky od: PS Dravci (Ústí nad 
Labem), PS Hrádek, PS Klub dětí Dobrovice, PS Omega 
(Praha), PS Paskov, PS Plejády Šternberk, PS Safír Kdyně 
a PS Vysočina Svitavy.
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NABÍDKA OTEVŘENÝCH AKCÍ PS (z www.pionyr.cz)

 28. 8. – 1. 9. Příměstský tábor  Praha a okolí 188. PS T.O. Bobříci 
 Bobří minivýlety  

 6. 9. Den otevřených dveří Kopřivnice PS Kopřivnice

 8. 9. Dobrodružství na míru Hrádek  PS Hrádek

 9. 9. Netradiční odpoledne Kopřivnice PS Kopřivnice

 9. 9. Odpoledne plné her Kdyně PS Safír Kdyně

 16. 9. Habartovské toulky Habartov PS des. St. Roubala

 16. 9. Pohádkový les Habartov PS des. St. Roubala

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PVC
Akce pořádané ÚPVC
  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

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
!!

AKTUALITA – PERSONÁLNÍ ZMĚNA NA ÚSTŘEDÍ 
Ke  konci května odešla z  Ústředí Pionýra asistentka Marcela 
Hanusková. Rozhodla se tak, protože se jí nedařilo práci skloubit 
se studijními povinnostmi. Ale nemusíte se bát, že už se na ústředí 
nedovoláte – všechny kontakty (viz předchozí box) dále platí.
Děkujeme Marcele za odvedenou práci a přejeme hodně štěstí!

PRVNÍCH 100 – VÝZVA
Opět je tu výzva 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.

UŽIJTE SI PRÁZDNINY!
Na úvodník mnoho místa nezbylo, tak to vezmeme bez dlouhých řečí. Za celou redakci vám přeju 
skvělé prázdniny a hlavně opravdu dobré tábory!

Jakub
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ZMÁ(Č)KLI JSME RESET
I když „Zmákli jsme RESET!“ si mohli říct hlavně organizátoři z Moravskoslezské krajské organizace, snad se nebudou zlobit, když si 
tohle zvolání v Mozaice přisvojíme. O víkendu 9. až 11. června totiž do ostravského Landek Parku zavítaly stovky pionýrů ze všech stran 
(a někteří to měli vážně dost daleko), které přilákal RESET, tedy Republikové setkání pionýrských oddílů. A teď už můžeme klidně říct, 
že RESET se fakt povedl.

Je to za námi. Další RESET skončil a věřím, 
že všichni, kdo tam byli, načerpali novou 
sílu, znovu se ‘resetovali‘, nastartovali 
a díky stejně naladěným lidem pochopili 
nebo si připomněli, v  čem že tkví ono 
pionýrství…
Co že se v  ostravském hornickém areálu 
Landek dělo? Bylo toho spoustu a  další 
program si účastníci vytvořili sami přímo 
v  Ostravě! Hned v  pátek večer na  nás 
všechny čekal úvodní rituál, při němž 

nemohli chybět permoníci 
z nedalekého dolu, pionýrské 
Ideály, světýlka a také muzika. 
Ostatně, hudba byla s  letoš-
ním republikovým setkáním 
spojená velmi úzce. V sobotu 
totiž na dvou pódiích soutěžili 
mladí muzikanti o  skleněné 
ceny ve tvaru půlkytary – ko-
nalo se tu republikové fi nále 
soutěže Dětská Porta. Třešinkou tohoto 
hudebního maratonu byl koncert skupiny 
Klíč (kvartet), která je s  pionýry spojená 
možná víc, než by člověk řekl. „Ono se 
to asi málo ví, ale skupina Klíč se původně 
jmenovala Petrklíč a vznikla díky tomu, že 
se sešli vedoucí pionýra. Takže jsme původně 
pracovali s dětmi, jezdili jsme na  tábory – 
takové ty pravé tábory se stany s podsadou 
a mytím ve studánce a latrínami,“ řekla pro 
‘porťácký‘ časopis Struny zpěvačka Klíče 
Pavla Marianová. Jejich vystoupení si užili 
velcí i malí. „Večerní koncert Klíče neměl 
chybu, užili jsme si jej, jak se patří, brali 
jsme to jako krásnou odměnu pro nás dob-
rovolníky,“ podotkla vedoucí PS Jitřenka 

Kdyně Ivana Mochurová.
Ovšem RESET, to nebyla zda-
leka jen Dětská Porta! Děti 
i  dospělí si mohli třeba vy-
zkoušet dodgeball, hry s psy-
chomotorickým padákem, 
kin-ball, zasoutěžit si ve  sklá-
dání puzzle či prověřit znalosti 
ve  večerním mezikrajském 

kvízu. A pozor, na Landeku si také dali sraz 
pionýrští psi! Velcí jako člověk, menší ply-
šoví i nejmenší maňásci. Najednou se jich 
tam sešlo hned pět desítek a pořádně si 
spolu zařádili… Nechci radit, ale z  téhle 

Adéla, PS Tuláci Klatovy
Líbila se mi sobota, jak 
jsme chodili po muzeích 
– byli jsme ve Světě tech-
niky a taky ve Vítkovicích. 
Jsem na  prvním RESETU 
a určitě bych jela znovu

Ondřej, PS Tuláci Klatovy
Na  RESETU jsem poprvé 
a  líbilo se mi to moc. 
Cesta byla sice dlouhá, ale 
my jsme si ji užívali. Moc 
pěkný byl zahajovací rituál 
a pak jsem si užil Miniuni. 
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Hanka, PS Šťáhlavy
Nikdy jsem na  RESETU 
nebyla, tak jsem se těšila 
na  nové věci. Spokojená 
jsem s ním moc, nejvíc se 
mi líbilo to světelné vy-
stoupení na začátku.

Ondra, PS Chomutov
Nejvíc jsem se těšil 
do  DinoParku a  tam to 
bylo super. Užil jsem si to 
celé a klidně bych jel zase.

DĚTSKÁ PORTA
Vítězové dle kategorií

Jednotlivci a dua
JA: Rudolf Prušák
JB: Barbora Špidlová
JC: Klára Melčáková
JP: Eliška Kotlínová

Skupiny
SA: Kolibříci
SB: BlueNight
SP: Dé Domhnaigh

T (zpívající oddíly): Mláďata

Autorská soutěž: 
Markéta Adamcová

Zlatá Porta: Rudolf Prušák

povedené taškařice by se mohla stát ta-
ková pěkná resetová tradice – kdy se nám 
podaří počet překonat, což? 
Do  Ostravy na  severní Moravu přijela 
více než tisícovka účastníků (i  s  účast-
níky Dětské Porty) a  není bez zajíma-
vosti, že nejvíce jich přijelo z Ústeckého 
a Plzeňského kraje. Tedy z druhého konce 
republiky! A  jsem si jistá, že nikdo z nich 
nelituje, ty zážitky za to stály… 

A  kdy a  kde se sejdeme příště? Přece 
za  dva roky pod Ještědem v  Libereckém 
kraji!

Mirka Tolarová, Plzeňská KOP
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ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2017
aneb pomáhat nás stále baví

Jedním z  nejviditelnějších dokladů, že 
pionýrský Ideál Pomoc není jen prázdné 
slovo, je zapojení Pionýra do sbírky Český 
den proti rakovině (známé také jako 
Květinový den). 
Letos, ve středu 10. května, proběhl už 21. 
ročník a pionýři vyrazili ve žlutých tričkách 
do  ulic téměř ve  všech krajích. Celkem 
bylo našich dobrovolných „sběračů“ přes 
650 z 56 pionýrských skupin.
Za minimální příspěvek 20 korun „prodá-
vali“ žluté kvítky (symbolizující měsíček 

lékařský), výtěžek sbírky přispěje na  čin-
nost Ligy proti rakovině. A protože nejde 
jen o  peníze, ale i  o  prevenci a  osvětu, 
dostal každý z dárců spolu s kytičkou i le-
táček informující o nádorech hlavy a krku 
(což bylo téma letošního ročníku) a o tom, 
jak jim předcházet.
Pionýr je partnerem sbírky od  roku 2007 
a již pro ni pomohl získat přes 13 milionů 
korun. Letos k tomu přidáváme téměř mi-
lion a čtvrt…

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

PIONÝRŠTÍ DOBROVOLNÍCI LETOS VYBRALI 
1 247 767 KČ!

ZAJÍMÁ VÁS, JAK SBÍRKA 
PROBÍHALA? PRO PŘED-
STAVU POSLOUŽÍ STRUČNÉ 
ZPRÁVY Z NĚKTERÝCH OBCÍ:

HOLEŠOV
Tradiční Květinkový den, při kterém žáci 
a  studenti ve  žlutých tričkách nabízeli 
žlutou symbolickou květinku, byl letos 
v Holešově zalitý sluncem. Do této kam-
paně se zapojily některé školy a organi-
zace. Mezi nimi také již tradičně členové 
PS M. Očadlíka Holešov. Děkujeme všem, 
kteří si zakoupili květinku a  do  10 po-
kladních vaků tak přispěli na dobrou věc. 
Celkem se nám podařilo prodat 1000 
květinek, vybrané peníze budou zaslány 
na účet Ligy. Poděkování si zaslouží také 
všichni členové pionýrské skupiny, kteří se 
do této sbírky 10. května aktivně zapojili. 

Jarmila Vaclachová, vedoucí PS

HRADEC U STODA
Již šestým rokem se naše Pionýrská sku-
pina Hradec zapojila do celonárodní sbírky 
„Český den proti rakovině“. V rámci dlou-
hodobého programu prevence onkolo-
gických onemocnění bylo pro tento rok 
ústřední téma sbírky „Nádorové onemoc-
nění hlavy a krku“.
Nádory hlavy a krku postihují orgány du-
tiny ústní, hltanu, hrtanu, nos, vedlejší 
dutiny nosní, slinné žlázy, rty a kůži obli-
čeje. Dohromady představují asi 5 % všech 
onkologických onemocnění. Příčinou tří 
čtvrtin těchto nádorových onemocnění je 

kouření a nadměrná konzumace alkoholu, 
špatná hygiena dutiny ústní a  nedosta-
tečná péče o chrup…
Naše pionýrská skupina žlutá kvítka pro-
dávala v Hradci a Stodě. Celkem bylo vy-
bráno 11  701 Kč, děkujeme všem, kteří 
přispěli.
Osobně bych chtěla poděkovat našim in-
struktorům, mladým lidem, kteří se této 
akce zúčastňují dobrovolně.

Danuše Heřmanová, PS Hradec
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HRÁDEK
Ve středu 10. května se uskutečnil tradiční 
Den proti rakovině. V Hrádku prodej žlu-
tých kvítků měsíčku lékařského zajišťovali 
žáci ZŠ a zároveň členové Pionýrské sku-
piny Hrádek. Prodalo se téměř 800 kyti-
ček. Počasí se umoudřilo, takže se dalo 
prodávat po celý den. 
Na společní fotografi i jsou zleva:
V. Vasková, K. Šefl ová, A. K. Perlingerová, 
D. Šefl . D. Cudrák. P. Kastner, D. Kulle, T. 
Němec, J. Kalivoda.

Vlasta Vasková, PS Hrádek

KOPŘIVNICE
Rok se s  rokem sešel a  je tady opět 
Květinkový den, který letos připadl na 10. 
května. Pionýr je partnerem této sbírky, 
takže jsme opět vyrazili do  ulic prodá-
vat žluté kytičky. A to i ti nejmenší, Šedé 
myšky a naši mladí členové. Velký dík patří 
všem, kteří se zúčastnili, ať už jako prodejci 
nebo jako kupující. Může nás všechny hřát 
u srdíčka, že jsme věnovali svůj volný čas 
dobré věci.
A jak to dopadlo? Vybrali jsme 25 530 Kč 
na boj proti rakovině.

Božena Klimecká, PS Kopřivnice

PRAHA
Jak jste si určitě všimli, i tento rok se celá 
ČR na  jeden den zažlutila. A každý mohl 
pomoci, aby byla ještě žlutější. Toho vy-
užila i 63. PS Sosna, která s úsměvem vy-
razila do ulic Prahy již v 6 hodin ráno, aby 
mohla prodat kytičku každému, kdo chtěl 
pomoci v  boji proti rakovině. U  Motola 
jste od  nás tedy mohli slyšet „Kytičku 
za  dvacet korunek!“, na  I. P.  Pavlova 
„Kytičku za  dvacku, pomůže a  ozdobí!“ 
nebo na Pankráci „Kytičky! Máme spoustu 
kytiček!“ Když se prodalo všech 4300 
kvítků měsíčku lékařského, vydali jsme 
se s pěti plnými vaky na poštu, abychom 
mohli vydělaných 109 154 Kč, 20 Eur a 2 
groše poslat všem, kteří potřebují pomoci.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na pro-
deji kytiček! – Lucka, Lucinka, Tomáš, 
Bára, Helča, Papája, Matýsek, Ráďa, Káťa 
a Míša.

Lucka Uhlíková, 63. PS Sosna

Děkujeme všem! Na 21. ročníku akce se 
žlutými kytičkami se nám podařilo vybrat 
neuvěřitelných 36 000 korun. Potkat jste 
nás mohli u  metra Lužiny, Hůrka, Luka 
a Zličín. Prodávali jsme od 7:30 do 18:00 
a  moc jsme si to užili. Přijďte mezi nás 
nebo alespoň příští rok přispějte také 
do sbírky. Budeme moc rádi.

Michal Turek, PO Rondel

STAŘÍČ
Prodali jsme všech 2 750 kytiček (spoustu 
jsme jich museli opravovat) a  vybrali 
jsme 66 246 Kč (o 7326 Kč více než vloni 
za stejný počet kytiček). Průměr za  jednu 
kytičku tak je 24,08 Kč.
Sbírky se za naši PS zúčastnilo 47 sběračů 
– 22 do 15 let, 16 do 18 let a 9 dospělých, 
celkem ve 22 skupinách.
Počasí nám vcelku přálo, bylo sice zima, 
ale hlavně, že nepršelo! Lidé byli větši-
nou také příjemní, i když samozřejmě ne 
všichni. Naše děti prodávaly s  nadšením 
a elán jim vydržel do pozdních odpoled-
ních hodin!

Pavla Dudová, PS Staříč

CÍLE SBÍRKY:
1. Přinést veřejnosti informace o pre-
venci rakoviny prostřednictvím roz-
dávaných letáčků.

2. Za nabízené kvítky měsíčku lékař-
ského získat prostředky na boj proti 
rakovině – na  nádorovou prevenci, 
zlepšení kvality života onkologických 
pacientů, podporu onkologické vý-
uky, výzkumu a vybavení onkologic-
kých center.

Téma letošní sbírky: Nádorová 
onemocnění hlavy a krku.
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OPERACE PANDORA – MOR, TYFUS A CHOLERA
O prodlouženém víkendu 5 – 8. 5. se branný oddíl SOSNA – FOX ve spolupráci s PS Mír Domažlice – 301. Pionýrská zhostil na základně 
63. PS Sosna (TZ KAPR, Popovice) pořádání II. republikového setkání pionýrských airsoftových oddílů. Převzali jsme štafetu po loňském 
úspěchu mladoboleslavských pionýrů.

V  pátek po  příjezdu čekalo airsoftové 
oddíly seznámení se základnou a  stavba 
stanů. Pro některé skupiny to byl úkol 
velmi náročný, jelikož po  vydatných deš-
tích naše základna vypadala trochu jako 
bažina… Následovala večeře, slavnostní 
zahájení a brífi nky vedoucích k nadcháze-
jícím misím a úkolům.

V  sobotu nás po  snídani čekal první os-
trý poplach. Podle informací ze zpra-
vodajských služeb chystaly protivládní 
jednotky (rebelové) útok na důležité da-
tové a  informační servery. Oddíly byly 
rozděleny na  útočící stranu – rebely: 
PS Dravci (Sokoli) a  Rodinné centrum 
Slunečník (Angry Eagles) a  vládní jed-
notky: PS Trojlístek Strašice (Žabičky), PS 
Mír Domažlice (301. Pionýrská) a 63. PS 
Sosna (SOSNA – FOX). Obránci začínali 
na hlavním uzlu (v centru) a měli za úkol 
postupně vytlačovat rebely z  jednotlivých 
větví zabíráním dalších, menších uzlů. 
Bojovali statečně, nicméně po silném tlaku 
bohužel podlehli útočníkům. Rebelům se 
tedy podařilo dobýt vládní servery a získat 
přístup ke všem uloženým informacím.

Následoval rychlý oběd, krátký odpočinek 
a  kontrola výbavy. Pak už jsme se mohli 
přesunout do  blízké vesničky (Popovice) 
kde na nás čekal objednaný autobus. Cílem 
výletu bylo Vojenské technické muzeum 
Lešany (kde nás přivítal místní správce, 
i  přesto, že ofi ciálně otevírají sezonu až 
v červnu). Měli jsme možnost projít celou 
expozici a  navíc s  odborným výkladem. 
Také jsme si vyzkoušeli na  vlastní kůži 
(zrak i  sluch) tankovou bitvu. Nechyběla 
ani obligátní návštěva místního army 
shopu (trochu jsme jim to tam v 60 lidech 
vybrakovali).

Vzhledem k předchozímu neúspěchu mise 
na nás po návratu čekaly úkoly zaměřené 
především na  spolupráci a  koordinaci. 
Desetičlenné týmy se vydaly do okolí zá-
kladny plnit náročné úkoly, jako například 
stavba modelu podle předlohy, ovšem 
v  rukavicích, a  každý člen mohl skládat 
jen 10 vteřin a pak se musel s někým vy-
střídat. Dále zneškodnění bomby pomocí 
matematiky nebo odstranění miny z cesty. 
Úkolů bylo opravdu hodně a u některých 
se skupinky řádně zapotily.

V neděli ráno opět čekal základnu poplach. 
Rebelové se rozhodli zaútočit na  tajné 
vládní zařízení pro výzkum smrtelných cho-
rob a  biologických zbraní. Tentokrát byli 
hráči rozděleni různě (podle speciálního 
algoritmu) na  čtyři skupinky (modří a ze-
lení proti červeným a žlutým). Modří před-
stavovali vládní jednotky a  měli za  úkol 
střežit aktivační kódy k  destrukčnímu 
zařízení (které mohlo zničit celý vládní 
komplex). Žlutí naopak představovali 

rebelské jednotky, které se chtěly těchto 
kódů zmocnit a předat je svým spojencům 
(červení), kteří střežili destrukční zařízení. 
Poslední skupinka (zelení) měla za  úkol 
dobýt stanoviště s  destrukčním zaříze-
ním a zabránit červeným ve spolupráci se 
žlutými v  jeho aktivaci. Po dlouhém a  lí-
tém boji na obou frontách nicméně žlutí 
úspěšně dešifrovali klíč a podařilo se jim 
jej předat červeným a aktivovat destrukční 
zařízení. Získali také několik vzorků velmi 
nebezpečných a nakažlivých chorob.

Odpolední program tvořily hlavně stře-
lecké soutěže. Střílelo se i z méně obvyk-
lých zbraní, například z  luku, praku nebo 
foukačky. Několik stanovišť bylo také vě-
nováno „speciálním“ střeleckým disciplí-
nám, například rychlost střelby, přebíjení 
na  čas, výměna zbraně z dlouhé na krát-
kou, střelba na  písmena nebo IPSC trať 
s rukojmím. K tomu byly připraveny extra 
disciplíny – bungee running (aneb přeper 
gumové lano) a hledání min pomocí de-
tektoru kovů.
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ARMY TEST – NABÍDKA PRO TÁBORY
Tématu branné výchovy se v Pionýru věnu-
jeme v poslední době čím dál víc a  je to 
znát i v Mozaice. K  listopadovému vydání 
byl přiložen tematický speciál, který tento 
typ aktivit přibližoval, a na této dvoustraně 
vám kromě zprávy z již druhého společného 
airsoftového víkendu přinášíme nabídku, 
kterou můžete zpestřit své tábory, ať už 
jsou na  brannou činnost zaměřené, nebo 
ne.
ARMY TEST je sportovní aktivita, která zá-
bavnou formou přibližuje, že vojáci kromě 
jiných dovedností musí mít i  vysokou 

fyzickou zdatnost. Hodnocení pro děti je 
nastaveno tak, aby většina dětí test úspěšně 
zvládla. Požadavky se postupně zvyšují 
až do 18 let, kdy jsou nároky na  fyzickou 
kondici pro muže i ženy v armádě nejvyšší.

Pokud máte zájem využít této 
nabídky a uspořádat ARMY TEST 
na svém táboře, pište na e-mail: 
tajemnik@srdceastit.cz

• Je určen pro děti (od 6 let) i dospělé.

• Skládá se z pěti disciplín (liší se po-
dle věku) – obsahuje například: výdrž 
ve visu, leh-sedy, běh na rychlost 
i vytrvalost, dřepy…

• Účastníci dostanou tašku s drobnými 
reklamními předměty a ti úspěšní 
i náramek ARMY TEST.

Véééélkýýý díky všem, kteří nám při-
jeli pomáhat s organizací!
(Matěji, Honzo, Martine, Klárko, 
Lucko a  Stando – vám všem moc 
děkujeme!)

Večer při slavnostním táboráku byli vyhlá-
šeni nejlepší střelci. Kdo chtěl, mohl se 
poté účastnit večerní hry Predátor pouze 
pro kategorii 15+. Skupiny se rozdělily 
do  dvou týmů a  pohybovaly se v  urče-
ném prostoru. Pět hráčů bylo vybráno, 
aby představovali predátory, kteří „loví“ 
ostatní hráče pomocí klacků. Zasažený 
hráč počítal do 30 a pak mohl znovu hrát. 
Tým se nesměl zastavit. Týmy (vojáci) byly 
označeny svítícími tyčkami. Hlavním úko-
lem všech bylo pohybovat se co nejtišeji, 
aby je predátoři nenašli.

V  pondělí dopoledne čekala účastníky 
poslední mise. Šlo doslova o  život. Díky 
předchozímu vývoji, kdy se rebelům po-
dařilo zničit vládní výzkumné zařízení, 
bohužel došlo k úniku smrtelně nebezpeč-
ných virů. Nejbližší okolí základny tak bylo 
kontaminováno a všichni účastníci potře-
bovali antivir. Naštěstí se v okolí základny 
nacházelo několik „zdravotnických“ center 
– hotspotů – kde měli hráči možnost získat 
antivir. Tuto misi hrály oddíly samy za sebe. 
Každý oddíl měl za úkol obsadit jiný hot-
spot a udržet jej co nejdéle. Počítala se do-
slova každá minuta. Samozřejmě čím více 

stanovišť oddíl obsadil, tím více mohl zís-
kat bodů. Na konci hry se každému oddílu 
odečetl čas potřebný k  aplikaci antiviru 
(za každého hráče 1 minuta). V této misi 
zvítězil oddíl Angry Eagles (Rodinné cen-
trum Slunečník), druhý byl oddíl SOSNA 
– FOX (63. PS Sosna), třetí společná sku-
pina Žabičky (PS Trojlístek Strašice) a 301. 
Pionýrská (PS Mír Domažlice), na posled-
ním místě skončili překvapivě Sokoli (PS 
Dravci).

Následovalo slavnostní zakončení ce-
lých manévrů, vyhodnocení a  rychlé ba-
lení a  sklizení výbavy, protože se blížilo 
opravdu ošklivé počasí (až na  pár kapek 
bylo ale celý víkend přijatelné počasí, 
takže posíláme díky tam nahoru. )

Co dodat závěrem? Dle ohlasů účastníku 
se akce vydařila, poznali jsme spoustu no-
vých kamarádů a doufám, že navázali nové 
kontakty. Už se těšíme, čím nás příští rok 
překvapí Sokoli (PS Dravci).

Lucka Bauerová

Podrobnosti na www.srdceastit.cz
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HABARTOV

Pochod osvobození 
V sobotu 6. 5. se habartovští pionýři vydali, 
na  tradiční pochod k  uctění památky žen 
z koncentračního tábora ve Svatavě.
Naše cesta vedla autobusem do  Sokolova 
a poté pěšky přes Svatavu a Hřebeny zpět 
do Habartova. V Sokolově jsme si nejdříve 
zašli do muzea, abychom si připomněli his-
torii Sokolovska. Hlavně nás zajímala míst-
nost věnovaná ženskému koncentračnímu 
táboru ve Svatavě. Po prohlídce muzea jsme 
se ještě zašli podívat na výstavu starých po-
čítačových her. Zde jsme si mohli některé 
zahrát.
U  památníku ve  Svatavě jsme se zasta-
vili a  připomněli si něco o  tomto místu. 
Po chvíli jsme pokračovali v cestě. Protože 
nás šlo docela málo, podařilo se nám ces-
tou odlovit i  pár nových a  trochu nároč-
ných keší. Ze Svatavy nás naše cesta vedla 
kolem Luhu nad Svatavou, ranče Vránov, 
k řece Svatavce a dál až ke zřícenině hradu 
Hartenberg. Letos se nám tento tradiční vý-
let díky odlovení šesti keší moc líbil.

Pietní akt Svatava
V úterý 9. 5. se ve Svatavě konal vzpomín-
kový akt k osvobození koncentračního tá-
bora Zwodau a ukončení 2. světové války.
Již před šestnáctou hodinou se u  po-
mníku začali scházet lidé. Při zahájení se 
ujala slova paní starostka městyse Svatava 
Olga Gossová, aby přivítala všechny pří-
tomné a pionýry z pionýrské skupiny des. 
St. Roubala Habartov, kteří již potřetí stáli 
u pomníku čestnou stráž. Poté v krátkosti 
připomněla, co se zde před sedmdesáti lety 
odehrávalo. V  roce 1943 byl ve  Svatavě 
vybudován ženský koncentrační tábor jako 
pobočka Ravensbrücku. Ženy mnoha ná-
rodností pracovaly v  továrně na  letecké 
přístroje. Ke  konci dubna 1945 nacisté 
vyhnali ženy na tzv. pochod smrti, kdy hla-
dové a vyčerpané pěšky putovaly až stovky 
kilometrů, aby je blížící se americká armáda 
nenašla. Do  tábora Američané dorazili 8. 

května 1945 a  postarali se o  zbytek žen, 
které na místě zůstaly.
Zástupci všech organizací nakonec polo-
žili k pomníku květiny a uctili tak památku 
umučených žen.

Anna Kováčová, PS des. St. Roubala

HOLEŠOV

Jarní pionýrská víkendovka na Čecheru se 
vydařila
V sobotu 29. 4. jsme vyrazili na víkendovku 
na  Rusavu na  Čecher, kde jsme prožili 
pěkné jarní dny zalité sluníčkem, i když to 
ještě den předem tak vůbec nevypadalo! 
Hodně jsme se toho naučili a spoustu věcí 
si zopakovali. V programu nechyběly turis-
tické dovednosti, uzly, práce s buzolou, pří-
prava ohniště, poznávání jarní přírody atd. 
Čas jsme věnovali také ringu a oblíbeným 
hrám s  padákem. V  sobotu večer jsme si 
sami připravili večeři. Jako předkrm jsme si 
opekli špekáčky a druhý chod byl výborný 
kotlíkový guláš, na  jehož přípravě jsme se 
všichni podíleli. V neděli jsme si zahráli ně-
kolik zajímavých venkovních her a naše ob-
líbené ringo. Věnovali jsme se také starým 
známým kozenkám, které se na  Čecheru 
volně pásly. Měli jsme radost, že jsme je 
mohli nejen nakrmit, ale také pohladit.
Víkendovka byla úžasná, zažili jsme toho 
opravdu hodně. Děkujeme všem dospělá-
kům, kteří pro nás tuto akci připravili.

Členové oddílu Kamarádi, PS M. Očadlíka 
Holešov

HRÁDEK

18. ročník staročeských májů 
Tradiční projekt, kterému předchází tři 
měsíce příprav. Omladina, pionýrská sku-
pina, město Hrádek, které zaplatilo půj-
čovné za kroje. Hradecká kapela s panem 
Aubrechtem a  Mílou Košařem, hudební 
skupina De facto, kterou sehnal Karlos 
Šmolík, který fungoval i  jako kecal. Pan 
Plachý s  koňmi, rodiče, rodiny májov-
níků, spousta příznivců a  dobrých lidí. 7 

kruhů s  56 tanečníky, 6 drábů, kterým 
velel Tomáš Pražák. Péče o  kroje Monča 
a Rosťa Cinertovi. Výrobky na  jarmark za-
jistily pionýrské vedoucí, především Verča 
Telekšová, Iva Vasková, Mirka Mrázková, 
Monča Cinertová, Zdeňka Vasková  a Verun 
Vaníčková. Koláče upekly tety ze školní jí-
delny. Májky zajistil pan Vaníček, partu 
na brigádu vedl Karlos Šmolík. Pivko a další 
nákup pořídil Honza Košař, led přivezl 
Radek Tytl. Májky rozvážel Luďa Karlovský  
a spol. Večerní malování bylo pod taktovkou 
Simči Hejlové, Petra Tichého, Radka Tytla 
a Honzy Košaře. Starat se museli všichni, 
pomáhaly i děti z oddílů Mraveniště, Sobíci 
a Mimoni. Celkově pohodové máje, skvělá 
parta a bezva nálada. Večerní májová vese-
lice se také vyvedla a mládež si neudělala 
ostudu. Nikdo vyloženě neprudil a uklízelo 
se po sobě. Jako hlavní organizátor dávám 
všem velkou pochvalu. 

Pěkná oslava svátku dětí, jak má být!
Pionýrští vedoucí a  instruktoři, připra-
vili pohádkový les u  pionýrských chatek 
za Hrádkem. Bylo jich téměř třicet, dětí zá-
vodilo 70 a přišli i rodiče. Stovka návštěv-
níků byla pokořena. Slunečné páteční od-
poledne bylo plné her a soutěží, posezení 
u  táboráčku, odměn a  dárků. Děti mohly 
jezdit na poníkovi a mazlit se s milovaným 
pionýrským psem Tobíkem. Pro organizá-
tory byly odměnou úsměvy dětí i pochvalná 
slova rodičů.

Vlasta Vasková, místostarostka Hrádku 
a vedoucí PS Hrádek

JINDŘICHŮV HRADEC

Zombie apokalypsa na Klepáku
O prodlouženém víkendu 5. – 8. 5. jsme 
již druhý rok uskutečnili tábor pro vedoucí 
a  instruktory na  Klepákově mlýně. Téma 
bylo zombie apokalypsa, z  něj vycházely 
soutěžní i sbližovací hry.
V příběhu jsme se dozvěděli, že neurochi-
rurg Drake Ramoray léčil pacienty s podivně 
rychle rostoucími nádory mozku. Podával 
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jim experimentální lék, který měl nádory 
zničit. Vše se ale seběhlo trochu jinak. Lék 
v  organismu zmutoval a  změnil pacienty 
v krvelačné a nemyslící. Po pár kousancích 
pracovníků nemocnice se nákaza začala šířit 
po světě dominovým efektem.
Po celý průběh tábora jsme hledali stránky 
z doktorova deníku, které nás více dostaly 
do děje. Potrénovali jsme naši mysl přede-
vším v šifrovacích hrách, ale také kondičku, 
která se nejvíce projevila při náhlém po-
chodu do  Studené bez vody, při pálivém 
sluníčku a bez přípravy na cestu. 
Apokalypsu jsme však úspěšně a bez zranění 
zvládli a co je důležitější, stmelila nás jako 
silnější partu. 
Michal Filip, PS 8. března Jindřichův Hradec

KLATOVY

Městská pátrací hra 
Když se ve  vyhlášené kavárně a  cukrárně 
u  „Jednorožce“ sejde Eliška, Tonda, Pavel 
a Aviča, znamená to, že…:
a) mají chuť na dort
b) neví, co roupama dělat
c) chystají NĚCO

Ano, c) je správně. Chystali jsme Městskou 
pátrací hru. Pro koho? Pro všechny, kteří se 
chtějí toulat okolím našeho krásného ná-
městí, dozvědět se něco z historie, provětrat 
mozkové závity při různých úkolech a  luš-
těnkách. Jak se nám to podařilo, by vám asi 
nejlépe odpověděli sami účastníci a aktéři.
A ti říkali: „Byla to prima procházka, zpest-
řená zmrzkou, tříští.“ Malý Vašík je nadšený, 
že vodil s mapou taťku i s mamkou a malým 
bráchou a odnesl si placku s vlaštovkou…
Holky se chechtají tomu, jak si nechaly 
shořet mapku (ještěže neshořela klu-
bovna), mnozí dospěláci se ťukají do hlavy, 
že nemohli přijít na  tak jednoduchou věc. 
Kačence chutnala buchta, která čekala 
v cíli…
V  Klatovech žila řada slavných osobností, 
a  tak jsme je trochu propojili. Na  růz-
ných místech s nimi spojených čekali „ta-
kový divný lidi v  černých kápích“. Každá 
tajemná postava zadala hráčům úkol 

a po jeho splnění se jim představila, pově-
děla něco o sobě a prozradila, jaká slova si 
ve svém osmisměrkovém hracím plánu mají 
vyškrtnout. 
Pátrači museli třeba složit rozbitou dlaž-
dici – to jako připomenutí prvního starosty 
a archeologa, vyluštit morseovku napsanou 
v notách – vzpomínka na slavného hudeb-
níka. Odhalit správnou cestu bludištěm, 
poznat, která fotka je pravá, vymyslet, který 
jezuita kde bydlel a kdy se narodil, odha-
lit šifru, kterou jim v knize zadal sám Matěj 
Kramerius.
Odměnou byla speciální placka, buton. 
Vyluštit tajenku se nakonec podařilo všem… 
„Historia magistra vitae – Historie učitelkou 
života“.

Vladimíra „Aviča“ Brandová
PS Tuláci Klatovy

KOPŘIVNICE

Pohádkový les
I  přes obavy z  počasí nás první květnové 
ráno přivítalo modrou oblohou, a tak mohl 
začít Pohádkový les. Účastníky neodradil ani 
jeden z rozvášněných pramenů Kopřivničky, 
tekoucí přes trasu. Účast byla veliká: děti 
s rodiči + babičky a dědečkové, celkem ko-
lem 800 účastníků.
Na  trase děti plnily úkoly u  pohádkových 
hlídek a  luštily pohádkové kvízy na  stro-
mech. V cíli byly připraveny další soutěže, 
opékání špekáčků, skákací hrad a na závěr 
i tombola. 
Chceme vám poděkovat za  skvělou účast 
a  atmosféru. Také děkujeme všem dob-
rovolníkům, městu Kopřivnice, Pionýru, 
zkrátka všem, kteří se podíleli na pořádání 
Pohádkového lesa 2017.  

Božena Klimecká, PS Kopřivnice

• 1. 6. slavil své 70. narozeniny Stanislav Mlíka 

z PS Kormorán (Pardubická KOP).

• 7. 6. slavila své 40. narozeniny Lenka 

Popelková z 43. PS "Vinohrady" (Jihomoravská 

KOP).

• 9. 6. slavil své 55. narozeniny Petr Halada 

z 8. PS Příbram (Středočeská KOP).

• 12. 6. slavila své 50. narozeniny Sylva Hudcová 

z PS Radlice-Medlánky (Jihomoravská KOP).

• 14. 6. slavila své 60. narozeniny Jana Jandová 

z 93. PS Orion (Pražská OP).

• 15. 6. slavila své 70. narozeniny Zdeňka 

Recmanová z  PS Kamýk nad Vltavou 

(Středočeská KOP).

• 22. 6. slaví své 75. narozeniny Bronislava 

Křížková z PS Starý Plzenec (Plzeňská KOP).

• 22. 6. slaví své 45. narozeniny Marek Štětkář 

z PS Kojetín (Olomoucko-zlínská KOP).

• 24. 6. slaví své 55. narozeniny Jiřina 

Neumannová z PS Dubí 2 (Ústecká KOP).

• 2. 7. slaví své 40. narozeniny Iva Jančálková 

z PS Lysice (Jihomoravská KOP).

• 5. 7. slaví své 60. narozeniny Jana Jurčagová 

z 6. PS Svibická šestka (Moravskoslezská KO).

• 13. 7. slaví své 50. narozeniny Alena Dunajová 

z 57. PS Práčata (Jihomoravská KOP).

• 14. 7. slaví své 45. narozeniny Radim Nagy 

z PS Spartakovci (Moravskoslezská KO).

• 27. 7. slaví své 65. narozeniny Stanislava 

Svobodová z PS Heleny Bišové (Ústecká KOP).

• 3. 8. slaví své 55. narozeniny Jana Jeřábková 

z PS Jevíčko (Pardubická KOP).

• 7. 8. slaví své 55. narozeniny Libor Žák z PS 

Radost (Královéhradecká KO).

• 12. 8. slaví své 45. narozeniny Pavel Rak z PS 

Brontosauři (Královéhradecká KO).

• 20. 8. slaví své 45. narozeniny Martin Nohejl 

z PS Podskalák (Královéhradecká KO).

• 23. 8. slaví své 65. narozeniny Josef Müller 

z  PS Mladých požárníků Obora (Plzeňská 

KOP).

• 23. 8. slaví své 40. narozeniny Miroslava 

Slípková z PS Kájov (Jihočeská KOP).

• 24. 8. slaví své 55. narozeniny Vladimír 

Semotán z PS Český Rudolec (Jihočeská KOP).

• 25. 8. slaví své 45. narozeniny Lenka Ježková 

z PS Skála (Pardubická KOP).

• 27. 8. slaví své 40. narozeniny Jiří Manych 

z PS KATAMARÁN (Liberecká KOP). 

Blahopřejeme!
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I MALÝ ČIN JE VÍC NEŽ POUHÉ ŘEČI! 
Pionýrská skupina Údolí slunce, Hamry 
nad Sázavou vysadila stromy na  stráni 
ohrožené erozí a  smrkovou monokulturu 
oživily další druhy. „Z  krajiny se ztrácí 
volně rostoucí ovocné stromy. Turista si již 
těžko spočine pod jabloní a ochutná její 
plody, aby zahnal hlad…“ Povedlo se.

Poutníci z  Libochovic vyzdobili pomocí 
strašidelných sklenic město Libochovice 
při pochodu za rozzářenou dýní.

Pionýrská skupina Vysočina Svitavy pro své 
malé kamarády ze Speciální MŠ nachystala 
procházku večerními Svitavami za pohád-
kovými postavičkami.

Pionýrská skupina Zborovice sbírala víčka. 
„Nasbíraná víčka využíváme i  při hrách 
a  tvoření s  nejmenšími členy oddílu, ale 
především slouží k  tomu, aby pomohla, 
kde je třeba.“

OZKOP zorganizovala příjemně prožitý 
sobotní den s  ochutnávkou hudebního 
umění mladých hudebníků „Folkový 

guláš“, memoriál Pavla Maršálka – ve-
řejné oblastní kolo soutěží Dětská Porta 
a Melodie.

To jsou jen příklady. Dohromady 18 našich 
skupin pomáhalo v  loňském roce svému 
okolí, přírodě nebo lidem v rámci největ-
šího dobrovolnického podzimního pro-
jektu 72 hodin. 

I letos se může zapojit každý, kdo chce po-
máhat. I malý čin je víc než pouhé řeči!

Kdy? Tento rok vypukne projekt 72 ho-
din 12. – 15. října. Přidejte se! Pomáhejte 
a bavte se zároveň. Dá se toho tolik udě-
lat! Každá práce, i  ta nejmenší, má svůj 
smysl, obzvlášť když někomu pomůže! 

Chce to jen nápad! Právě teď je ideální 
čas začít přemýšlet a hledat ve svém okolí. 
Obnovte třeba něco zchátralého, pomozte 
dětem, seniorům, opravte hřiště, zasaďte 
stromy… 
Kdo má další nápad?

Soňa Polak, Česká rada dětí a mládeže

BRÁNA K DRUHÝM
Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s od-
borem pro mládež MŠMT vyhlašuje soutěž, jejímž 
cílem je ocenit příkladné skutky dětí a  mládeže. 
Přihlásit se mohou všichni, kdo v období od 31. 8. 
2016 do 31. 8. 2017 vykonají ve svém okolí něco ve-
řejně prospěšného a užitečného pro ostatní – může 
jít o pomoc potřebným lidem, úpravu prostranství 
ve  svém městě či obci, péči o přírodu nebo třeba 
pořádání veřejné sbírky. Přihlášeny mohou být jed-
norázové i dlouhodobější aktivity oddílu, kroužku, 
klubu nebo skupiny lidí, kteří se scházejí jen tak. 
Uzávěrka soutěže je 30. září 2017. Bližší informace 
jsou na adrese: branakdruhym.nidv.cz
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VESMÍR DALEKO A BLÍZKO
Jsou před námi prázdniny a s nimi i výpravy do dálek v čase i prostoru. Kdo ví, někteří se třeba vydají i na vesmírnou expedici… Jste 
na ni připraveni?

1. Světlu trvá 8 minut, než dorazí ze Slunce 
na Zemi. Za jeden rok světlo uletí 9,5 bili-
onů kilometrů. Vzdálenosti ve vesmíru jsou 
zkrátka ohromné, proto je měříme na: 
a) Sluneční roky
b) Světelné roky
c) Zemské roky

2. Obecně lze říci, že čím větší planeta je, 
tím více má měsíců. Země má jeden měsíc. 
Kolik měsíců má největší planeta naší sou-
stavy, Jupiter?
a) 67 měsíců
b) 10 měsíců
c) 63 měsíců

3. Malé kousky kamenů pohybující se 
ve sluneční soustavě nazýváme meteoroidy. 
Když se tato tělíska dostanou do zemské at-
mosféry, začnou hořet a vytvoří na obloze 
jasnou stopu, které říkáme…

a) Svítící stopa
b) Meteor
c) Svítící čarostopa

4. Když měsíc vstoupí mezi Slunce a Zemi, 
na  část naší planety dopadne stín vržený 
měsícem. Astronomové tak mohou pozoro-
vat, společně s námi, jaký jev?
a) Zatmění Slunce
b) Zatmění Země 
c) Zatmění Měsíce

5. V průběhu roku můžeme jednu ze „svítí-
cích“ planet pozorovat pouhým okem. Lidé 
ji nazývají Jitřenka či Večernice, podle toho, 
vidíme-li jako poslední objekt na ranní nebo 
první na večerní obloze. O kterou planetu 
se jedná?
a) Merkur 
b) Pluto
c) Venuše

6. Na planetě, která je nejblíže Slunci, dosa-
huje teplota na denní straně až 427 stupňů 
Celsia, tedy více než čtyřnásobku vařící 
vody. O kterou planetu se jedná?
a) Merkur
b) Země
c) Měsíc

7. Všechny velké planety mají prstenec. 
Jedna ho má skutečně nejjasnější a  nej-
krásnější. Jedná se o plynového obra, pána 
prstenů, který je tvořen převážně plynným 
vodíkem. Která planeta má tak veliký prs-
tenec, že by zabral tři čtvrtiny vzdálenosti 
mezi Zemí a Měsícem?
a) Neptun 
b) Saturn
c) Merkur 

Zdroj: alik.idnes.cz

DEKOROVANÁ SKLENICE
Louky jsou poseté nespočtem barevných květů, které svádějí natrhat kytici třeba mamince. Do čeho ji ale dát? Co takhle vlastnoručně 
vyrobená váza?  Jak na ni, se dozvíte v dalším námětu z rukodělné LTŠ na Zelené Lhotě.

CO BUDEME POTŘEBOVAT
• sklenici (různé velikosti)
• samolepicí tapetu
• nůžky
• různé raznice a děrovačky
• provázek
• krycí lak ve spreji (například s kladívko-

vým efektem)
• konturové barvy na sklo.

JAK NA TO
1. Vybereme si motivy, které budeme 
chtít na  sklenici použít, a  vystřihneme je 
z lepicí tapety buď nůžkami, nebo si vyro-
bíme výseky raznicí.
2. Výseky zbavíme spodní (krycí) vrstvy 
a nalepíme je na suchou a odmaštěnou skle-
nici tam, kde dekory chceme mít. Pokud 
chceme, můžeme sklenici omotat třeba pro-
vázkem – také to vytvoří zajímavý dekor.
3. Sklenici přestříkáme lakem. Dáme si 
pozor, abychom nenanesli silnou vrstvu 

laku, protože ten potom stéká a může vy-
tvořit nepěkné kapky a stékance.
4. Nalakovanou sklenici necháme dobře 
zaschnout a potom odstraníme lepicí tapetu.
5. Nyní můžeme vzniklé tvary zvýraznit 
konturovými barvami.
6. Sklenice můžeme použít třeba jako 
vázu na květiny nebo na ukládání různých 
drobností. Pokud na dno sklenice vložíme 
svíčku, může sloužit i jako pěkný svícen.

Správné odpovědi: 1. b), 2. c), 3. b),
 4. a), 5. c), 6. a), 7. b)

3

4

6

1
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ARCHEOLOGICKÝ SKANZEN MODRÁ
Kraj: Zlínský
Skanzen stojí v místě původního velkomoravského osídlení, ně-
kolik kilometrů od Uherského Hradiště. Představuje podobu slo-
vanského opevněného sídliště z 9. století z doby Velké Moravy. 
Stavby vznikly podle konkrétních nálezů a najdete tu například 
opevnění se vstupní branou a  strážními věžemi, hospodářský 
areál, reprezentační sídlo dávného velkomoravského velmože 
i kostel, repliku někdejšího chrámu sv. Jana v Modré. V skanzenu 
poznáte, jak žili staří Slované, ale můžete si vyzkoušet i dávná 
řemesla a ochutnat speciality našich předků. 
Více informací: www.archeoskanzen.cz

KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ
Kraj: Středočeský
Koněpruské jeskyně jsou zatím největším objeveným jeskynním 
systémem v  Čechách. Vznikly v devonských vápencích, starých 
až 400 milionů let. Jsou vyvinuty ve  třech výškových úrovních 
s denivelací více jak 70 m. Jejich celková délka přesahuje 2 km 
a zpřístupněna je trasa dlouhá cca 620 m. Tip pro malé archeo-
logy: nezapomeňte si přibalit malé kladívko. Koněpruské jeskyně 
totiž obsahují velké množství zkamenělin.
Více informací: www.konepruske-jeskyne.cz

ZÁŽITKOVÝ PARK ZEMĚRÁJ
Kraj: Jihočeský
Zeměráj nabízí jedinečnou atmosféru propojující krásy české pří-
rody a české historie. Jedná se o přírodní park plný zážitků pro 
děti i dospělé u Orlické přehrady. Více než sto různých her, hla-
volamů a dobrodružných úkolů na ploše devíti hektarů. Najdete 
zde i několik skutečně výjimečných atrakcí. Objevíte tu reálnou 
vesnici z raného středověku, kde si můžete společně s jejími oby-
vateli vytočit nádobu na kopacím hrnčířském kruhu, příst a tkát, 
mlít mouku. Dále na vás čeká kilometr dlouhá stezka naboso (je-
diná v ČR).
Více informací: www.zemeraj.cz

DŮL MICHAL V OSTRAVĚ
Kraj: Moravskoslezský
Technicky a  stavebně autenticky dochovaný areál kamenouhel-
ného dolu Michal, kde se uhlí začalo dolovat v první polovině 19. 
století. Více než 600 m hluboký uhelný důl byl založen r. 1843. 
Nabízí prohlídku např. expozice důlního měřictví, kanceláře ge-
ologa, ukázky první pomoci nebo dispečinku. Prohlídková trasa, 
sledující cestu horníka do šaten až k vlastní těžební jámě, před-
stavuje poslední pracovní den.
Více informací: www.dul-michal.cz

NAZUJTE TOULAVÉ BOTY
Prázdniny jsou před námi a myšlenky se upínají hlavně k táborům, proč si ale i v létě nevyrazit na výlet? Anebo klidně jindy, vždyť o to 
nejde, hlavně aby se vám na výpravě líbilo a poznali jste nová zajímavá místa. Snad si vyberete:
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JEVIŠOVKA
Obec Jevišovka se nachází v Jihomoravském 
kraji v okrese Břeclav. Leží při soutoku říčky 
Jevišovky a  Dyje. Sice není nikterak ve-
liká, ale vede skrze ní hodně cyklostezek, 
kterými je tato oblast doslova protkána. 
Jevišovka se dokonce pyšní i  upravenou 
in-line stezkou. Pokud tedy chceme s od-
dílem vyrazit na cyklovýlet, kde není nutné 
zdolávat veliká převýšení, je Jevišovka 
a okolí dobrou volbou.

Jevišovka byla založena někdy na počátku 
13. století, ale první písemná zmínka 
o  vsi je dochována až o  sto let později, 
z  r. 1353. Na konci 14. století ves získali 
Lichtenštejnové, kterým patřil i  nedaleký 
drnholecký statek. V  jejich držení byla 
Jevišovka až do roku 1848. V první polo-
vině 16. století se ve vsi usídlili Charváti, 
ale o nich si povíme více u jedné kešky.

Uprostřed obce se nachází již zdaleka vi-
ditelná dominanta – kostel sv. Kunhuty-
Jevisovka (GC3RCZE). V letech 1929 –1932 
byl kostel zásadně přestavěn a z původní 
stavby, která měla základy již ve  středo-
věku, se zachovala pouze kostelní věž.

Za  odlov určitě stojí i  další tradička 
Moravsti Chorvate (GC3V4GM), která nás 
zavede k  památníku věnovanému chor-
vatským obyvatelům, kteří se v  Jevišovce 
usadili v 16. a 17. století, když prchali před 
Turky. Chorvaté se však po druhé světové 
válce z  této oblasti museli vystěhovat. 

Když budeme procházet Jevišovkou, určitě 
si všimneme chorvatských domů.

Směrem k  hranicím je možné odlovit 
další dvě tradiční keše. První je umístěna 
na  odpočívadle blízko železniční stanice 
Jevišovka a jmenuje se U Capu (GC5YTTE). 
Do blízkosti česko-rakouské státní hranice 
nás zavede Zelezna opona I / Iron Curtain 
I (GC1XQTV). Najdeme zde i řopík, který 
byl součástí příhraničního opevnění.

Vydáme-li se z  Jevišovky severním smě-
rem, můžeme narazit na  Drnholecky luh 
(GC4B73V), který patří mezi evropsky 
významné lokality. Tento lužní les je pro 
krajinu významným prvkem, protože se 
chová jako houba, která pohlcuje i vypa-
řuje velké množství vody. Najdeme zde 
vzácné živočichy, například žabku kuňku, 
brouka lesáka rumělkového nebo motýla 
pestrokřídlce podražcového.

Pokud pojedeme z  Jevišovky západním 
směrem, určitě si můžeme odpočinout 
na  odpočívadle U  Vodnice (GC5V70N). 
Odtud můžete pokračovat dále po cyklos-
tezce do Hrušovan nad Jevišovkou, kde lze 
najít hodně tradičních keší, nebo se vrátit 
po in-line stezce zpět do Jevišovky.

Obec Jevišovka leží na  železniční trati č. 
246 Břeclav – Znojmo.

Anička

DORAZIL BROUK RESET 2017 
DO CÍLE?
Travelbug RESET 2017 (TB6CKWV) byl vy-
puštěn na Ledové Praze s jediným úkolem, 
dorazit na RESET 2017 včas a podívat se 
při své cestě na zajímavá místa naší země. 
Jeho aktuální pozici jsme mohli sledovat 
na geocaching.com.
Brouk, i když již urazil skoro 1 055 kilo-
metrů,  na setkání včas nedorazil. Poslední 
zmínku o něm máme z Polska, kde byl 
protažen přes kešku Drewiany kosciól – 
Kamienczyk. Stále má možnost do svého 
cíle, kterým je keš LANDECKA VENUSE 
(GC73F1T) a již má 64 logů, doputovat.
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 o dětech trochu jiných

DOKONALÁ DÁŠA
O Dáše jsme věděli dřív, než se poprvé 
objevila. Jedna maminka se ptala na mož-
nost zapojení svých dětí do oddílu a už ten 
dotaz byl takový zvláštní. „Přihlásila bych 
k vám Dášu, je jí dvanáct a je opravdu moc 
šikovná. No a  pak jestli by to šlo zkusit 
ještě Martina, ale to asi nebude fungo-
vat, protože s ním je to všechno strašně 
problematické.“
A pak přišli, na první pohled oba celkem 
normální. Na  druhý pohled a  zkušenost 
z akce byl Martin tak trochu hyperaktivní, 
tak trochu neukázněný a  s  celou sbírkou 
tak trochu šílených nápadů, které neváhal 
bez rozmyšlení realizovat. Zato Dáša byla 
opravdu moc šikovná. Ihned se do všeho 
zapojila, potřebovala vyhrávat ve  všech 
hrách a bylo celkem jedno nad kým. Při 
kvízových hrách odpovídala na  všechny 
otázky, i na ty pro ostatní hráče. Snad sto-
krát za den jsme si vyslechli Dáši heslo „To 
jsem dobrá, co?“ Po nějaké době rozšířila 
repertoár o potřebu obdivných komentářů 
od  ostatních dětí. „Holky, já mám fakt 
nemožný vlasy“, byla nahrávka na očeká-
vanou odpověď o  jejich kvalitě a báječné 
délce. Po větě „Tedy, já jsem fakt nemožně 
tlustá, podívej se na ty špeky“ musela ná-
sledovat odpověď „Prosím tě, vždyť jsi fakt 
dokonale hubená“.
Od  samého začátku jsme řešili zejména 
problém, jak od  sebe oddělit Martina 
s  Dášou, protože tahle sourozenecká 
dvojka v  jedné místnosti nebo v  jednom 
týmu byla jako kočka se psem – neustále 
v  sobě. Mladší děti byly z Dáši nadšené, 
alespoň na začátku. Nedá se upřít, že Dáša 
byla opravdu šikovná a mít ji v  týmu se 
prostě vyplatilo. Ne úplně stejně to viděli 
starší, kterým se časté exhibice začaly cel-
kem rychle zajídat a po nějaké době to už 
špatně zvládala i část vedoucích. Několikrát 

jsme se pokoušeli 
o nějakou rozumnou 
korekci Dášina cho-
vání ale celkem bez 
úspěchu. Dáša byla 
prostě jednička.
A  pak to přišlo tak 
nějak samo, na  ho-
rách bydlely spo-
lečně na  pokoji tři 
nejstarší holky. Dvě 
slečny, které na sku-
pině prakticky vy-
rostly, a s nimi Dáša, 
která tentokrát se 
svou dokonalostí 
narazila. Holky jí její 
předvádění oplatily takovou „čočkou“, že 
nikdo nevěřil, že tohle může Dáša pře-
čkat. Dokonce jsme pochybovali, že se 
ještě někdy na skupině objeví. Ale zůstala, 
možná na začátku trochu zamlklejší a dál 
od ostatních, zejména těch skoro dospě-
lých slečen. Našla si svoje místo a časem si 
srovnala vztahy i s holkama.
A situace doma? Tu částečně vyřešilo, když 
se z dokonalé dcery postupně stal puber-
ťák, se kterým bylo celkem dost problémů. 
To byla příležitost pro Martina, ze kterého 
byl najednou „ten hodnější“, a  je třeba 
říct, že mu to velmi svědčilo.
Dnes je Dáša středoškolačka, na  skupině 
pracuje jako instruktorka. Už není nejlepší 
a asi s tím umí i žít.
Dáša si svůj problém do kolektivu přinesla. 
Ne úplně rovný přístup v  rodině ovlivnil 
oba sourozence. A  pokud ho dokrmilo 
pár kamarádek ve škole a třeba paní uči-
telka, nebylo asi těžké být fakt dokonalá. 
Přes naše lámání hlavy jsme my vedoucí 
Dášu vlastně nevyřešili. Naše snahy o vy-
světlování se opravdu neujaly. Hodně 

jsme přemýšleli, zda do  problému, který 
na  horách vznikl, nezasáhnout. Dnes si 
už přiznáme, že jsme to neudělali jednak 
proto, že jsme nevěděli jak, a taky proto, 
že jsme jí to všichni vlastně tak trochu 
přáli. V určitém okamžiku jsme si mysleli, 
že Dáša konfl ikt v  kolektivu nezvládne 
a na skupině skončí. Upřímně by to možná 
bylo lepší než dál poslouchat, kdo je tu 
nejlepší. Nakonec se ale ukázalo, že obě 
strany byly vlastně dost silné. Děti Dáši 
chování neakceptovaly, jasně si vymezily 
mantinely. Představovaly ale, snad spo-
lečně s  námi, prostředí, ve  kterém bylo 
Dáše dobře, kde se jí líbilo. A Dáša byla 
schopná své chování změnit, což určitě 
nebylo jednoduché.

V praxi jsme si vyzkoušeli, že „oddíly jsou 
školou vztahů, respektu a  řady dalších 
sociálních dovedností“ a  že pokud dlou-
hodobou činností nastavíme dobré zá-
klady, některé problémy se mohou vyřešit 
vlastně samy.

kolektiv autorů

PŘÍČINY
• Nejčastěji vychází „dokonalost“ z rodinného prostředí 

a tlaku rodičů na výkon.

• Podhoubím mohou být také některé zájmové útvary, 
které dítě navštěvuje (třeba i výkonové sporty).

• Na nadané děti může takto působit i škola – pokud se 
dítě nesetká s neúspěchem.

• Osobnostní nastavení, touha být vidět, sebeprosazení.

DOPORUČENÍ
• Učit dítě vyrovnat se s nedokonalými výkony 

druhých – například v herním týmu, jehož 
součástí jsou mladší a slabší dětí. Musí ale být 
jasné, že nižší výkon není nedostatkem snahy.

• Zapojit ho do pomoci slabším – pozor ale na pří-
větivou atmosféru pomoci.

• Hledat příklady výtvorů, které nejsou dokonalé, 
a přestojsou krásné – například v dětské kresbě, 
nebo třeba v ruční práci.
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SYMBOLIKA – TÉMĚŘ 
NEKONČÍCÍ SERIÁL
Ne, neboj se, milý čtenáři. Sliby se plní: seriál o symbolice červnem 
končí. Jakkoli je symbolika námět na téměř nekonečnou debatu. 
Pokusil jsem nabídnout co nejrozmanitější pohledy na  otázky 
značek, znaků a symbolů. Nemyslím, že téma je vyčerpáno, ale 
více se sem zkrátka nevejde.

Lidé odpradávna pomocí 
symbolů vyjadřují nálady, 
názory, postoje, příslušnost 
ke skupině, přátelství i nepřá-
telství… Záměrem tak bylo 
předložit podněty k  zasnění 
či pouvažování – neboť roz-
hodně platí, že pojetí a vní-

mání symbolů je především věcí nás samých. Na druhou stranu – 
jsme všichni pionýři, a tudíž bychom měli s některými záležitostmi 
pracovat promyšleně a jednotně. Oč výjimečněji je na našich tá-
borech užíván symbol „sekery práce“, o to více užíváme například 
státní vlajku.
Jakýkoli symbol v  sobě spojuje ro-
zumový i citový rozměr. A je na nás, 
jak s ním naložíme. Tábory či oddíly 
ale pojímají zvyklosti svým způso-
bem a také si vytváří i svoje vlastní 
– a tak někdo zasekává symbolickou 
sekeru na začátku tábora a ze špalku 
je vyjímána na konci, jiní tenhle ri-
tuál provádějí každé ráno… protože 
symbolizuje začátek nového dne 
a hlavně práce, která je před námi. Se státním symbolem, vlajkou, 
už to tak úplně na naší dobrovůli není a je nezbytné zachovávat 
určitá pravidla (blíže o nich například loňská červnová Mozaika, s. 
7). Mějme to, prosím, na paměti a rozlišujme.

Martin

10. ČERVEN
Nejste si jisti, co se stalo 10. června a  proč to zmiňuji právě 
v této rubrice? Napovím letopočtem: 1942. Tehdy uběhlo čtrnáct 
dnů od atentátu na R. Heydricha (27. 5.) a necelý týden od jeho 
smrti… A nastal den, který vstoupil do historie: 10. červen 1942 
a s ním čin, který svojí odporností přinesl nevídané: Totální likvi-
dace nevinné obce vytvořila symbol.

Konfl ikt z poloviny 
20. století ovšem 
zapsal do  dějin 
mnoho hrůzných 
událostí – zničení 
Coventry, Drážďan 
či Hirošimy, ší-
lené vraždění 
v Nankingu (1937),  
Katyni či Babim 
Jaru. Proč z  té řady hrůz ostře vystupují právě Lidice? Proč tím 
symbolem není třeba Český Malín? Tam během pár hodin Němci 
zaživa upálili či zastřelili 374 volyňských Čechů (z toho 105 dětí)… 
V Bělorusku známe ze 186 naprosto zničených vesnic snad jen 
Chatyň, na Ukrajině to bylo 459 vesnic a v Rusku další stovky, 
o kterých už dnes nevíme nic.
Lidice mají „sesterské“ obce, rovněž totálně zničené, v  řadě ev-
ropských zemí: Oradour-sun-Glane ve Francii, Kalavryty v Řecku, 
Borovo v Albánii, Marzabotta v Itálii, Kľak na Slovensku… u nás 
ještě – Ležáky, Ploština, Javoříčko…
Může se říci: Byla válka.
Lidice se staly symbolem, veřejnou obžalobou, především proto, že 
šlo o prvé napadení nevinné vesnice v týlu, mimo boje na frontě. 
Němci se navíc s vyhlazením Lidic pochlubili celému světu, ale 
děsivý čin vyburcoval ještě větší odpor proti nacistům a po celém 
světě i gigantickou vlnu solidarity.
Lidice jsou ovšem nejen symbolem, ale i mementem. Mějme to 
na paměti.

Martin

SRPENEC
Z legrace jsem občas užíval neologismus „srpenec“, abych nedávno zjistil, že vstoupil do literatury… objevil 
jsem ho u blogerky Zajíčkové a klasika fejetonu Křesťana. Ejhle, řekl jsem si… Tak tu ten třetí (prázdninový) 
měsíc máme ofi ciálně. A zjistil jsem, jak to s ním vlastně je. Protože, co je psáno, to je dáno!

ZNÁTE TEN 
KRÁSNÝ ČAS?
Je to zcela výji-
mečná zázračná 
doba na přelomu 
července a srpna, 

odtud srpenec (od půlky jednoho do půlky 
druhého). Bohužel je ovšem dlouhý tak 
jako jiné měsíce, nikoli delší, nicméně je 
nesmírně významný, už jenom proto, že 

bývá nejkrásnější počasí (výjimka roku 
2002 potvrdila pravidlo). 

PRO NÁS JE TO OBDOBÍ
naplněné především tábory: dobrodrů-
žem, vůní kouře z ohně, romantikou ste-
zek odvahy, žhnoucími uhlíky hlídkových 
ohníčků a  plameny slavnostních vater, 
tradičními mňamkami táborových ku-
chyní, výlety, sluníčkem – vším, co k vyvr-
cholení celoroční činnosti patří.

PŘEJI PROTO VŠEM,
nechť si červenec, srpen i  srpenec užijí, 
stráví i nějaké dny poklidné či dynamické 
dovolené, ať všechny tábory běžné či pří-
městské dopadnou k  radosti dětí, spoko-
jenosti rodičů a dobře pro nás, organizá-
tory. I přes to, že srpenec má nesmírnou 
slabinu: není zanesen v  kalendáři, takže 
prázdnin jsou pořád jenom dva měsíce.

Martin

předsedův glosář
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SEZNAMTE SE: PS ČESTICE – PODLESÁCI
Poslední díl mozaikové seznamky v tomto ročníku nás zavede na jih Čech. Ne snad proto, že nás to v horkých dnech táhne k tamním 
rybníkům, ale proto, že jsme si tentokrát povídali s Milenou Maňhalovou, vedoucí Pionýrské skupiny Čestice – Podlesáci.

Začneme jako obvykle, zkus popsat, 
jaká jste skupina, co vás baví, jakou 
máte historii…
Naše skupina vznikla v roce 1951 na malé 
venkovské škole, kam jsem nastoupila 
jako učitelka v roce 1979 a založila turis-
tický oddíl, který děti nazvaly Střelka. Když 
jsme vyráželi v zelených košilích na výlety 
a výpravy, říkali nám – „ hele, skauti“ a my 
odpovídali, že jsme pionýři. Náš oddíl pře-
stál jako jeden z mála na skupině i  revo-
luční rok 1989 a když jsme po roce 1990 
vyráželi na tábor nebo výpravu, zase nám 
říkali „ hele, skauti“ a my opět odpovídali, 
že jsme pionýři. Tento oddíl vedu i v sou-
časnosti, i  když už s pomocí mnoha od-
chovanců. Jsou z nich už také rodiče a ně-
které jejich děti už také chodí do oddílu. 
Na počátku býval oddíl čistě turistický, ale 
postupem času jsme přibírali i  jiné druhy 
činnosti, zejména po  roce 1990. Hodně 
jame hrávali divadlo, pořádali vystou-
pení po  vesnicích, jezdili na  Sedmikvítek 
do Divadla Za plotem, získali jsme i dva-
krát Pohár předsedy vlády za divadlo, le-
tos jsme zase nastudovali krátkou hru, se 
kterou jsme byli na Sedmikvítku v Českých 
Budějovicích. 
Máme rádi sport, jezdíme na  turnaje 
ve vybíjené a hokejbalu, hrajeme fl orbal, 
ringo, přehazovanou, baseball, na  každé 
schůzce má nějaký sport své místo. Protože 
máme schůzky v pátek odpoledne, někdy 
si je protáhneme a  vyjedeme do  bazénu 
do  Strakonic, Horažďovic nebo Sušice, 
do Laser arény do Písku nebo na lezeckou 
stěnu či lanový park v  Sušici. Pořádáme 
různé zábavné stezky pro naši přípravku 
Šmoulata nebo i  pro děti ze školní dru-
žiny – na  podzim Poklad skřítka Smítka, 
na  jaře Stezku Z  pohádky do  pohádky, 
Pohádkový les nebo Čaroděj Živamor 

a zakletá princezna. Z akcí mají děti nejra-
ději Ledovou Prahu, jarní výpravu na Zálesí 
– vždy tematicky zaměřenou (letos Zlatá 
horečka) a naši tradiční historicky brannou 
hru Korouhev rytíře Koce.

K  té se dostaneme později, napřed mi 
ale pověz něco o  ostatních oddílech, 
máte jich přece víc.
Je to tak. Letos máme zaregistrováno 106 
členů ve  čtyřech oddílech. Oddíl Střelka, 
jeho „přípravka“ Šmoulata, country od-
díl Jitřenka a  folklórní oddíl Tanečky. 
Šmoulata již také brzy oslaví 20 let čin-
nosti. Zpočátku jsem je vedla já, pomáhaly 
mi nejstarší děti ze Střelky, později mi za-
čala pomáhat vychovatelka školní družiny 
Michaela Sluková. Nakonec si dodělala 
kvalifi kaci a vede oddíl sama. Je členkou 
vedení skupiny, hospodářkou a  dokáže 
mě dobře zastoupit. Šmoulatům se stále 
věnují i  děti ze Střelky, pomáhají jako 
vedoucí družin a  připravují hry. Country 
taneční oddíl vedu také já, učíme se ta-
neční kroky a fi gury, připravujeme vystou-
pení pro školu i na různá setkání, jezdíme 
na  Bambi-akce do  Českých Budějovic. 
Nejmladší je folklórní oddíl Tanečky, le-
tos ho začala vést Martina Sluková, pra-
cuje s nejmladšími dětmi ve věku 6–7 let. 
Martina sama dlouho navštěvovala folk-
lórní oddíly, které na naší PS měly tradici 
více než 20 let. 

Zmínilas akci Korouhev Rytíře Koce, 
která má na  vaší skupině už dlouhou 
tradici. Co je to vlastně za akci?
Z Českých Budějovic, kde jsem vedla od-
díl za  studií, jsem byla zvyklá, že se od-
díly s  podobným zaměřením setkávaly 
a  hrály společné hry. Chtěla jsem, aby 
něco podobného prožily i děti ze Střelky. 
A tak se zrodil nápad na setkávání s oddíly 
z Českých Budějovic, které vedli moji ka-
marádi. Po dvou ročnících se tohle setkání 
usídlilo u nás v Česticích. Při vymýšlení za-
měření jsme se inspirovli pověstmi o rodu 
Koců z  Dobrše a  vznikla branná soutěž 
Korouhev rytíře Koce. Probíhá vždy v říjnu 
a jezdí na ni oddíly z různých sdružení dětí 
a mládeže z Budějovic, Vodňan, Strakonic, 
v průběhu historie i z Bechyně a z Prahy. 

Soutěží družiny vedené instruktorem, 
v kategoriích do 12 a do 15 let – v každé 
maximálně 8 družin, protože víc se vzhle-
dem k  ubytování a  průběhu akce nedá 
zvládnout. Cenou je putovní korouhev 
rytíře Koce s  rodovým znakem – neozu-
bené mlýnské kolo. Zatím máme za sebou 
33 ročníků a 34. ročník chystáme na říjen 
2017.

Z  jiného soudku – co vás při činnosti 
trápí? Jaké máte problémy?
Velký problém je dojíždění dětí a  nedo-
statek vedoucích, kteří by měli čas hned 
po  škole, tedy od 13 hodin. Většina dětí 
do  školy dojíždí z mnoha menších obcí, 
z  každé jen pár dětí, a  některým jezdí 
poslední autobusy domů ve 14.30, takže 
oddíly vždy museli vést učitelé a pracov-
níci školy. Ostatní se do  Čestic dostanou 
nejdříve ve tři odpoledne… V posledních 
dvou letech se alespoň občas najdou vyso-
koškoláci, kteří už mají volný pátek a mo-
hou přijít pomoci.
Další problém je odříznutí obce o víkendu. 
Když chceme s  dětmi vyrazit v  sobotu 
na akci nebo výlet, musíme objednat au-
tobus, protože z Čestic ani zpět nic nejede. 
Pokud je nás méně, musí dopravu zajistit 
rodiče – a to už si někteří rozmýšlejí.

Máme červen, takže se nemůžu nezeptat 
na tábory. Jak vypadají ty vaše?
Letní tábory pořádáme od  roku 1979. 
Nejdřív se spřátelenými oddíly z Budějovic, 
od doby, kdy nám z dětí vyrostli vedoucí, 
tak už samostatně. Dlouho jsme jezdili 
každý rok jinam, zkoušeli základny, po-
znávali nová místa. Před 12 lety se naši 
kluci vedoucí rozhodli, že najdou a vybu-
dují vlastní základnu. Našli krásné místo 
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15 km od Čestic na břehu potoka Kolčava 
a od  roku 2005 ho zdokonalují. Trávíme 
tam prvních 14 dní každých prázdnin. Již 
šestý rok také pořádáme tábory pro ro-
diče s dětmi. O těch vám ale víc poví Ája 
Vlková, který je vede.
AV: V roce 2012 jsem končila mateřskou, 
měla jsem děti 3 a 5 let. Již během jara 
jsme se sešli s lidmi, kteří takové tábory už 
pořádali, a utvrdili jsme se v tom, že to zase 
není tak složité. Dobré je i to, že základna 

Střelky není daleko. Napsali jsme letáčky, 
obvolali pár kamarádů s  dětmi podobně 
starými, udělali první poradu a vyrazili. Bylo 
nás 43. Týden se vydařil, téma Draci (v dal-
ších letech: Indiáni, Piráti, Pravěk, Cirkus) 
děti zaujalo, a tak jsme se rozhodli pokra-
čovat. V posledních třech letech se vydá-
váme také na dva dny na vodu a sjíždíme 
nedalekou Otavu, spíme pod širým nebem. 
Je mezi námi hodně hudebníků, takže ne-
chybí večery u ohně s písničkami. Naše tá-
borová parta se ustálila, těšíme se na sebe, 
pořádáme i několik společných akcí během 
roku.

Jako vždy se na  závěr zeptám na  celý 
Pionýr. Co v našem spolku vnímáš jako 
problém a co ti přijde naopak super?
Jako problém občas vnímám nechuť dob-
rovolníků, zejména těch mladších – ve-
doucích a  instruktorů – seznamovat se 
s novými informacemi, předpisy důležitými 
pro zdárný průběh činnosti, podílet se 
na tvorbě zpětné vazby se spolkem.
A co je super? Pro děti určitě to, že Pionýr 
dává možnost různorodé činnosti. Chceš 
sportovat, chodit na  výlety, tábořit, tan-
covat, zpívat, malovat, lepit modely? 

To všechno v Pionýru můžeš. Jen najít to 
správné místo a  toho ochotného vedou-
cího. Chcete si poměřit síly s  ostatními 
podobného zaměření? Nebo se jen tak 
potkat a zahrát si? To všechno vám Pionýr 
nabízí. Pro vedoucí, hlavně pro skupináře 
to, že mají možnost se o čemkoliv kdykoliv 
poradit. Zajištěné zázemí, právní porady, 
porady v účetnictví (kolikrát my jsme v loň-
ském roce potřebovali Kateřinu, to se snad 
ani nedá spočítat), zajišťování dotací, pro-
pagačních materiálů, zviditelňování spolku.

Dokážeš říct, proč jsi pionýr?
Kdysi ještě za  studií na  střední škole mě 
k  práci na  PS přivedla kamarádka, začala 
jsem vést oddíl a  tak nějak jsem činnosti 
v  Pionýru propadla. Měli jsme tam fajn 
partu lidí, plno společných akcí, tábory. 
Když jsem začala učit v  Česticích, chtěla 
jsem zase rozběhnout oddíl, již po roce mi 
skupinářka předala i  svoji funkci a  od  té 
doby jsem vedoucí skupiny. Prošla jsem 
řadou funkcí na okrese, v kraji i v ČRP, po-
máhala organizovat Pionýrskou stezku i se-
tkání. Práce s dětmi mě naplňuje, všechny 
děti, které oddílem prošly, byly „moje děti“.

Ptal se Jakub

PS ČESTICE – PODLESÁCI
• Vznik: 1951

• Počet oddílů: 4

• Charakteristika: všestranný 
+ „přípravka“, country taneční, 
folklorní 

• Počet členů: 106

• Schůzky: všechny oddíly jednou 
týdně 

• Věk členů: 6 – 60 let

VEDOUCÍ ODDÍLU PS
• Jméno: Milena Maňhalová 

• Děti: vlastní žádné, oddílových 
spousta 

• Má ráda: práci s dětmi, výlety, 
památky, posezení u ohně s písnič-
kou, četbu 

• Zaměstnání: učitelka

• Kontakt: 
milena.manhalova@gmail.com

Milena s Ájou Vlkovou (vpravo) a Michaelou Slukovou (vlevo)
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VÝCHOVA K PARTICIPACI
Participace není v Pionýru žádná novinka, i když by se mohlo zdát, že se už tolik nenosí. Dnes z ní opravdu žádný spolek neudělá 
svoji výkladní skříň, ale to je možná dobře. Skutečná participace totiž nemůže být reklamním poutačem, ale spíše součástí našeho 
každodenního spolkového života.

CO JE PARTICIPACE?
Možná bychom měli hovořit spíše o  vý-
chově participací a nikoliv jen k participaci. 
Užíváme ji totiž spíše jako prostředku než 
jako cíle.
Co to tedy participace je? Podle slovníku 
jde o podíl na něčem, obvykle se s  tímto 
pojmem setkáváme ve smyslu podílu mla-
dých lidí na  rozhodování. Chápání par-
ticipace v  Pionýru bylo ale vždycky ještě 
o mnoho širší. Nešlo totiž jen o  zapojení 
do  diskusního procesu a  formulaci správ-
ných závěrů – i když dobře vedená diskuse, 
vyjadřování názorů a naslouchání druhým 
má nepochybně svůj význam. Důležité 
vždycky bylo naplnění příslušného rozhod-
nutí a jeho uvedení do praxe.

CO Z TOHO PLYNE?
Klíčová je odpovědnost za  přijímaná roz-
hodnutí. Ta se ale nedá získat, pokud si 
člověk nevyzkouší, co dané rozhodnutí ob-
náší na vlastní kůži. Jednou z mála možných 
cest, jak to zjistit, je zapojení do všech pro-
cesů – analýzy potřeb, vymýšlení nápadů, 
formulování cíle, rozhodování o  způsobu 
řešení, vlastní realizace a hodnocení účinku 
(chcete-li, do celého projektového cyklu). 
Jen tak se nám může podařit, že přijímané 
závěry nebudou znít jako – udělejte, za-
řiďte, zpracujte… tedy pokyny, že to má 
„někdo“ udělat.

CO POTŘEBUJEME?
Abychom mohli s reálnou participací 
začít, je potřeba účastníky na  ni 
nejprve připravit – například 
vhodně zvolenými hrami, které 
nám pomůžou zodpovědět 
i  některé důležité otázky. 
Dokáží diskutovat? Umí 

vysvětlit svůj úhel pohledu? Jsou dosta-
tečně sebevědomí? Jsou ale také schopni 
aktivně naslouchat druhým a kriticky ana-
lyzovat informace? Mají dostatek respektu 
k ostatním diskutujícím? 
Druhým neméně důležitým předpokladem 
je motivace. Tedy to, zda problém účast-
níky vůbec zajímá. Poslední, co ještě zbývá, 
je vytvořit příležitosti – možnosti, do čeho 
se mladí lidé nebo děti mohou zapojit.

JAKÉ KROKY PODNIKNOUT?
Začít musíme tím, že budeme dětem 
opravdu naslouchat – vnímat, co říkají, 
když je zaujme nějaký oddílový problém. 
Ne vždy ale mají chuť o  tom hovořit, je 
proto potřeba je podporovat, aby řekly svůj 
názor. To pak ale musíme jejich názor brát 
vážně a pokud možno s ním dál pracovat. 
Pokud se nám podaří přesvědčit je, že je-
jich postoje vnímáme, můžeme se pokusit 
o další krok, zapojit je do  rozhodovacího 

procesu – oddílového či na úrovni pionýr-
ské skupiny. Na  vrcholku našeho snažení 
pak uvidíme, že děti a mladí lidé s námi sdí-
lejí odpovědnost za dění v oddíle a na pio-
nýrské skupině a mají nejen možnost o roz-
voji činnosti rozhodovat, ale hlavně pro něj 
něco udělat.

K ČEMU TO VŠECHNO JE?
Na počátku jsou hybateli činnosti dospělí 
– vedoucí a  v  lepším případě instruktoři. 
Na druhou stranu ale i u dětí bez význam-
ných zkušeností můžeme vyslechnout jejich 
názory a  konzultovat oddílové plány. Jde 
sice o  typ participace, který označujeme 
jako konzultativní, nicméně i v tomto pří-
padě se daří dětem poskytovat významné 
množství informací. Navázat můžeme dal-
ším typem – kooperační participací, při 
které děti samy realizují své vlastní nápady. 
Na  pomyslném vrcholu stojí participace 

PROGRAM PIONÝRA:
• Podílem na rozhodování o činnosti 

oddílu vedeme děti k aktivnímu pří-
stupu k životu.

 Usilujeme o člověka, který bude:

• Vědom si svých práv i povinností.

• Aktivní občan odpovědný vůči místu, 
kde žije, své vlasti i celé Zemi.

HARTŮV ŽEBŘÍČEK PARTICIPACE

1.  Manipulace – mladí jsou využívání k podpoře projektů dospělých.

2.  Dekorace – mladí jsou žádáni, aby uvedli do praxe podněty dospělých.

3.  Participace na oko – mladí ovlivňují aktivity velmi málo nebo jen nepatrně.

4.  Práce na úkolech – mladí mají určeny úkoly a je jim vysvětleno proč jsou zapojeni.

5.  Informování – dospělí rozhodují o činnosti a mladí lidé jsou informováni.

6.  Iniciativa dospělých – rozhoduje se ve spolupráci s mladými.

7.  Mladí zapojují vlastní iniciativu.

8.  Mladí a dospělí rozhodují společně.
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Další náměty můžete najít také 
na adrese: pionyr.cz/cinnost/
nabidkove-programy/zivot-oddilu.

ZÁŽITKOVÝ VÍKEND NA BOKOUŠI
„Jen málokdo si uvědomuje, čeho je možné dosáhnout prostřednictvím vzájemné pomoci a týmové spolupráce."

V termínu 19. – 21. května se sjelo 15 pi-
onýrů z  celé republiky na  táborovou zá-
kladnu Bokouš u Vlčkovic v Podkrkonoší. 
Své zastoupení tu mělo Moravskoslezské, 
Olomoucko-zlínské, Plzeňské a  Králove-
hradecké PVC. Cílem setkání bylo nejen 
potkat se s aktivními lidmi, kteří chtějí něco 
ve vzdělávání v Pionýru změnit nebo dělat 
jinak, ale především prakticky se seznámit 
s principy zážitkové pedagogiky. A kdo jiný 
než Pepa Khol se svým týmem lektorů mohl 

provést zájemce touto oblastí. Bylo příjem-
ným překvapením, když s námi prožil celý 
víkend i  člen Prázdninové školy Lipnice 
Mgr. Ivo Farský. Byl to úžasný víkend, plný 
inspirace, nápadů, zážitků a prožitků. Každý 
si přišel na své. Organizátoři víkendu bed-
livě poslouchali zaslané video-medailonky 
účastníků a  podle nich namíchali skvělý 
program. 
Smyslem těchto řádků není seznamovat 
čtenáře s  programem, koneckonců, ten, 

kdo se chtěl zúčastnit, tak přijel. Smyslem 
těchto řádků je velké poděkování celému 
týmu Pepy Khola a  jemu samotnému 
za celý víkendový program. 
Pepo, jsem přesvědčena, že semínko zážit-
kové pedagogiky v nás vzklíčilo, moc dě-
kujeme za náboj, motivaci a ukázku úžas-
ného umění pracovat s prostorem, tématy 
a lidmi.

Lída Kočí

ZAMYSLETE SE
• Jak se děti zapojují do řízení celoroční a celotáborové hry?

• Rozhodují děti také o chodu oddílu? Jak?

• Jak jim poskytujete potřebné informace?

• Mohou vyslovit svůj názor úměrně svému věku a zkušenostem?

• Jsou jejich názory brány v potaz?

• Činí děti a mladí lidé rozhodnutí?

• Jsou mladí lidé zodpovědní také za uplatnění svého rozhodnutí?

• Kdo nese zodpovědnost?

ODPOVĚZTE SI NA OTÁZKY
• Jste připraveni vzdát se kont-

roly nad rozhodováním?

• Chcete mladé lidi podněcovat 
k participaci?

• Vytváříte dostatek příležitostí?

• Daří se vám mladé lidi zapojo-
vat do činnosti?

• Dovolují vám vaše pravidla (i ta 
neformální), aby se zapojily 
i děti?

vedená dětmi, kterou děti zahajují, plánují, 
realizují svá řešení a dospělí při ní hrají jen 
„vedlejší roli“ – tedy dohlíží, že se neděje 
nic špatného (supervizují). Dochází přitom 
k tomu, že děti si zvládnou oddíl nebo ales-
poň družinu řídit samy. Z pohledu pyramidy 

potřeb se tak ocitají na samém vrcholku – 
tedy v oblasti seberealizace. Takový oddíl 
pak zřejmě nebude trpět nedostatkem ak-
tivních lidí. Lidí, kteří třeba po čase založí 
i vlastní oddíl…

Tom
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PŘEDPISY A §
Právní okénko je pravidelnou součástí 
Mozaiky, stejně tak je běžné přenášení 
obecných norem do  naší praxe, případně 
tvorba našich vlastních norem. Současné 
období ovšem poněkud vybočuje z  běž-
ných časů. To se projevuje i na obsahu jed-
nání VV ČRP. Objem času věnovaný před-
pisům je rozsáhlejší, než je obvyklé.

Zásadním důvodem je samozřejmě práce 
na  směrnici o  hlavní činnosti, která má 

před sebou poslední měsíce přípravy, než 
bude předložena České radě Pionýra (v lis-
topadu 2017). A  je nezbytné konstatovat, 
že to je opravdový oříšek, snažit se vměst-
nat všechny podstatné věci do přijatelného 
rozsahu. Práce na ní se poněkud vytratila 
většině lidí ze zorného pole, protože pří-
prava IX. VZP a s ní spojené změny před-
pisů ji zastínily. Nebyla však opuštěna ani 
zapomenuta – ostatně úkol z Konference 

o činnosti na nás „vyskakuje“ vždy při kon-
trole úkolů.
Ovšem například takové promítnutí 
Nařízení Evropského parlamentu a  Rady 
(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o  ochraně fyzických osob v  souvislosti se 
zpracováním osobních údajů, to už není ani 
oříšek ale pořádný ořech. Především proto, 
že vstoupí v platnost sice až za  rok (kvě-
ten 2018), ale nyní u nás skoro nikdo neví, 
co všechno bude – pro nás! – znamenat. 

KDO JSME, ABYCHOM SOUDILI?!?
Uzavíráme seriál o pionýrských přešlapech slíbeným náhledem na léta, kdy řada z nich byla založena a později často i napravena. Uvádím 
ho – zcela úmyslně – výrokem Františka Radkovského, emeritního biskupa plzeňského, kterým reagoval na otázky vážící se k minulosti: 
„Kdo jsme, abychom soudili?“

50. LÉTA XX. STOLETÍ
jsou totiž velmi 
živou minulostí 
a  naše hodno-
cení je tak ne-
sporně rozjitřené. 
Při procesu s  po-
slankyní Miladou 

Horákovou uváděli „lid“ lačnící po  trestu 
do extáze lidé, kteří dnes požívají značné 
úcty. Uvedeme-li namátkou některá 
jména… Jiří Ruml je ještě dnes označován 
za  (bývalého) radikálního stalinistu, přes-
tože mu už mnoho lidí „odpustilo“. Pavel 
Kohout – autor veršů dnes označovaných 
za  stupidně budovatelské, ve  jmenované 
době milovaný představitel mládeže, nyní 
ofi ciální disident. Patnáct let prý nesměl 
publikovat Jaroslav Foglar po kritice, kterou 
o něm v roce 1952 napsal Ivan Klíma a po-
slal ho tzv. „na  index“, kde se ovšem sám 
ocitl po roce 1970… A mohli bychom po-
kračovat, abychom na konkrétních lidských 
osudech dokumentovali obludnost 50. 
let a páchané hlouposti. Přidržme se však 
historie Československého svazu mládeže, 
jehož byla Pionýrská organizace součástí. 
V tomto období (nejen) v něm totiž nastalo 
nepřehlédnutelné „utahování šroubů“, kte-
rému je těžké porozumět bez znalosti celo-
společenského ovzduší…

LADISLAV LIS A ZDENĚK HEJZLAR
Znáte ta jména? Dnes asi jen málo lidí, ale 
v letech 1948–1952 to byla jména proslulá. 

Zdeněk Hejzlar byl známým mládežnickým 
politikem, tvůrcem a  vrcholným předsta-
vitelem ČSM, respektovanou a  vzývanou 
osobností. V  roce 1952 ovšem z úst jeho 
kolegy a  spolupracovníka L. Lise zazněla 
tato slova: „Banda zrádců byla tvůrcem te-
orie o zvláštní specifi cké cestě k socialismu 
i  o  zvláštním specifi ckém hnutí mládeže. 
Podle nich měl být svaz mládeže nadstra-
nickou, nepolitickou a kulturní organizací, 
která by byla neutrální v  boji tříd, která 
by se řídila vlastní ideologií, podceňovala 
svaz mládeže, nedávala mu perspektivu. 
Stranické vedení, které je zárukou skutečně 
dobré práce ČSM, nahradila soukromými 
a osobními schůzkami Hejzlara a Švermové, 
Gemindera a  jiných spiklenců. Tak se sna-
žila izolovat ČSM od  strany. Hejzlar šířil 
dlouhá léta v  ČSM kult fašistické titovské 
organizace mládeže a naopak izoloval ČSM 
od  leninského komsomolu. Hejzlar byl ši-
řitelem trockistické teorie, že osobní život 
nesouvisí s politickým životem, a morálně 
rozkládal i  vedení ČSM.“ Následně byl 
Zdeněk Hejzlar odvolán ze všech funkcí… 
– na rozdíl od třeba M. Horákové či H. Píky 
ovšem nebyl popraven. O  několik roků 
později byl i Ladislav Lis politicky zlikvido-
ván. Chtělo by se říci – v  tomhle případě 
po právu za to, že „prodal“ svého spolupra-
covníka a kolegu.

NEZLEHČUJI!
Jen poukazuji na fakta, že v době, kdy byl 
svět na pokraji jaderné války, v tzv. lidových 

demokraciích vrcholil hon na  imperialis-
tické agenty, stejně jako ve Spojených stá-
tech stíhání pro neamerickou činnost (za-
cílené proti komunistům), nebylo snadné 
chovat se racionálně. Ve společnosti, která 
vnímala odlišné (politické) názory a hodno-
cení jako trestné činy, těžko hledat rozum 
a  lze jen nalézt paralely ve staletích před-
cházejících. Nešlo totiž o výlučnost 50. let 
XX. století. S podobnými excesy se musela 
vyrovnat francouzská historie kvůli brutál-
ním přehmatům za francouzské revoluce, či 
církev s hrůzami své inkvizice…

DVĚ STRANY JEDNÉ MINCE
Každá organizace či spolek a tedy i Pionýr, 
vychází ve svém vývoji z dvojjediné pod-
staty. Její první součástí je společenská si-
tuace, v níž vzniká a v níž se rozvíjí. V dět-
ské organizaci se přímo i nepřímo obrážejí 
společenské skutečnosti, činitele, které 
posunují vývoj společenské reality (pro-
měňují ji). Ona na  tyto vlivy v  té či jiné 
míře odpovídá, přizpůsobuje se vzhledem 
k  nim, nebo naopak usiluje o  překonání 
těch, které jsou pro její další vývoj nepříz-
nivé. Druhou rovinou je vlastní vývoj sdru-
žení, vlastní osobité tradice, hledání samo-
statných cest na základě poučení z tohoto 
vývoje.
Což je obecná pravda a  bylo by velmi 
vhodné, abychom ji měli na  paměti při 
jakýchkoli soudech, tedy i při těch o naší 
vlastní minulosti.

Martin
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RISP – BLONDÝNA SE VRACÍ 
A NENÍ SAMA…

Je tu konec ročníku a s ním i závěr seriálu 
o  zapracovaných připomínkách a  námě-
tech. Pokud jsme nevyřešili ty vaše, tak ne-
bojte, jistě na ně také dojde řada. 

ZRZ: Tak co pro nás máš dneska nového?

BLO: Začneme sjednocením zobrazování 
detailu. Ten po předchozích úpravách zů-
stal u jednotek kliknutím na pole detail, za-
tímco u lidí nebo KOP byl dvojklikem. Nyní 
to funguje stejně – dvojklikem.

ZRZ: No to je vážně super, nikdy jsem ne-
věděl, kde mě dvojklik dostane do detailu, 
a kde ne, a jak jsem se u toho vždycky vzte-
kal… Máš i něco dalšího?

BLO: No, to jsi asi nebyl sám. Další dvě 
úpravy proběhly na  evidenčním listu, dů-
ležité jsou hlavně na krajské úrovni. První 
se týká formulace v  části počtu osob evi-
dovaných v  rámci KOP, kde pod součtem 
osob celkem, je formulace „Z toho na KOP“ 
(dříve bylo jen KOP), aby bylo jasné, že se 
nejedná o osoby nad celkový počet.

ZRZ: No to je asi celkem dobré, takže 
úprava formulace a ta druhá věc?

BLO: Druhá úprava evidenčního listu se 
týká tabulky funkcionářů, kde jsou na přání 
některých krajských předsedů přidány 
sloupce e-mail a telefon.

ZRZ: Tak to zní celkem prakticky, i když si je 
přeci můžou najít v RISPu. 

BLO: To mohou, a  rovnou lze vybraným 
třeba poslat e-mail, ale třeba i toto někomu 
usnadní práci. Změna se ale projeví až v no-
vých evidenčních listech, ty 
letošní jsou již uzavřené. 

ZRZ: Tak to chápu. Ještě 
máš něco?

BLO: Mám ještě jednu no-
vinku, týká se kvalifi kace, 
jejího vložení a přidání do-
kumentu, který ji dokazuje. 
To může nově i garant PVC.

ZRZ: Počkej, no to je super, 
takže to znamená, že už 
nemusíme nic vkládat?

BLO: Tak to to přesně neznamená, kvali-
fi kace by standardně měl vkládat vedoucí 
PS, kromě něj ji ale nově může vložit garant 
PVC, záleží na  vzájemné dohodě. Navíc 
garant PVC může vkládat kvalifi kace jen 
na své KOP.
No a to je prozatím vše.

ZRZ: Počkej a co zbytek? Jistě nebyly vyře-
šeny a zapracovány všechny náměty a při-
pomínky, nebo ano?

BLO: Ne, to opravdu nebyly. V  loňském 
roce bylo sesbíráno 174 námětů a  při-
pomínek (z  nichž se některé opakovaly), 
v  letošním roce přibylo dalších zhruba 10. 
Jedinečných připomínek a námětů bylo cel-
kem 115. V průběhu roku jich byla celá řada 

vypořádána, již loni v létě všechny, které se 
týkaly aktualizace manuálu a videonávodů. 
Momentální stav, popisuje následující graf.

ZRZ: No, jestli tomu správně rozumím, tak 
jich je hotových 77 a nehotových 38? To je 
celkem dobré skóre.

BLO: Díky, zapracování námětů se trochu 
zpomalilo kvůli novému Servisu. S  ním 
souvisí i  řada úprav v  RISPu, které nám 
pomohou.
Dalších 26 je v plánu, ale jedná se převážně 
o úpravy časově i fi nančně náročnější, tak 
se budou vypořádávat postupně. 

To je pro tento ročník vše, o  dalším vás 
budeme postupně informovat, a to včetně 
připomínek a námětů, které se zapracová-
vat nebudou, většina bohužel kvůli  nedo-
statečnému zadání, třeba se ještě zpřesní…

Vendy

Konec?

Zatím ne!

A  vezmeme-li v  úvahu všeobecně liknavý 
přístup v nakládání s osobními údaji, odpor 
k „nesmyslným“ diktátům z Bruselu a stan-
dardní český přistup dělat věci na poslední 
chvíli… jde o  smrtící koktejl. Nikdo totiž 
nedokáže vyjádřit to podstatné: co a v  ja-
kém rozsahu se nás bude týkat. Jediné, 
co je jasné, že sankce za nedodržení jsou 
drastické.
Do  toho přichází vlastně „průběžná“ 
tvorba předpisů o  vyúčtování dotačních 
prostředků na odboru pro mládež MŠMT, 

jejichž drobné úpravy přicházejí i  během 
účetních období. Nebo neméně vypečené 
promítání zákona o odpadech do běžného 
života. A přidá-li se k  tomu aplikace vod-
ního zákona a s ní rozšiřování záplavových 
zón, které má vlastně znemožnit táboření… 
– to s  sebou nese nezbytnost lobingu. 
Představitelé ČRDM v  tomto směru sice 
odvádějí dobrou práci, ale tohle je nato-
lik citlivá záležitost, že je nezbytné přiložit 
ruku k dílu, kde se dá, aby připravená a vy-
jednaná poslanecká novela byla úspěšná.

Toto nemá být volání žíznivého na poušti, 
ale spíše naznačení, že doba je dynamická 
a když třeba zavolám o pomoc a informo-
vání konkrétního poslance, nejde o něja-
kou úlitbu bohům, ale zcela přirozenou 
pomoc společnému dílu. Proto chci podě-
kovat Petře Zavadilové či Jardovi Novákovi, 
kteří (sobě) blízké poslance jsou schopni 
informovat doslova do 24 hodin. 
Díky za pomoc!

Martin

aktuální informace
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KDE BYL MOBIL?
Letní tábor začal, vše postaveno, počasí jako 
na objednávku. Celotáborová hra na téma 
přežití v prostředí zasaženém přírodní ka-
tastrofou všechny doslova pohltila. Nikdo 
nechtěl rozdělávat oheň jinak než pomocí 
lupy a dokonce se u dětí objevily i návrhy 
eliminovat některé hygienické úkony, aby 
to prý bylo „jako doopravdy“. Bavily se 
děti i dospělí. Idyla vládla do 10. dne, kdy 
jedna z dívek – Alena – přišla s tím, že se 
jí ztratil mobilní telefon. Oddílový vedoucí 
Petr zprvu nechápal: mobilní telefony a ja-
kákoliv elektronika a podobná zařízení byly 
jednoznačně zakázány – i v přihlášce a při 
předání dětí to rodiče potvrzovali. Hlavní 
vedoucí rozhodl o tom, že bude provedena, 
se souhlasem dětí, prohlídka osobních věcí, 
stanů a  okolí tábora. Bezvýsledně. Druhý 
den zastavilo u tábora luxusní auto, ze kte-
rého vystoupila Alenina maminka s neskrý-
vanými obavami, co se stalo s  její dcerou, 
která se jí v  dohodnutou dobu neozvala. 
Hlavní vedoucí podal vysvětlení. Maminka 
odpověděla tím, že předpokládá, že se 
dceři dostane odpovídající náhrady škody, 
protože ke  ztrátě došlo v  rámci pořádání 
tábora, podle jejího názoru se jednalo buď 
o krádež některým z dětí, za což pořadatel 
odpovídá, nebo krádeží třetí osobou, což 
nasvědčuje nedostatečné ostraze tábora, 
a  i v  takovém případě pořadatel také od-
povídá, navíc se jednalo o  telefon v poři-
zovací ceně přes 10 000 Kč a ona rozhodně 
nemíní fi nancovat organizační táborový 
šlendrián. Na  reakci, že Alena neměla mít 
vůbec žádný telefon, opáčila, že ona přece 
nebude šacovat dceru a kontrolovat jí ve 13 

letech zavazadla a že pořadatel odpovídá 
za majetek svěřenců bez ohledu na  to, 
zda je to věc povolená nebo nepovo-
lená, a avizovala dopis rodinného advo-
káta, který má být očekáván pionýrskou 
skupinou.
Věc se šťastnou shodou okolností vyře-
šila o dva dny později, kdy Alena nalezla 
telefon v  toaletní brašně – zapadl mezi 
stěnu a odpáranou podšívku a díky tomu, 
že brašna byla plná kosmetický doplňků, 
bez kterých se mladá slečna v prostředí 
zasaženém přírodní katastrofou neobe-
jde, nebylo ani poškození, ani obrysy te-
lefonu vidět. 
Jak ovšem postupovat při pořádání tá-
bora u  věci dnes tak obvyklé, jako je 
mobilní telefon? V prvé řadě je třeba si 
uvědomit, že účast na  táboře (tzv. zo-
tavovací akci) je fakticky smlouvou mezi 
pořadatelem tábora (pionýrskou skupinou) 
a  rodiči o  tom, že pořadatel zajistí pobyt 
dítěte na  táboře za  určitých podmínek. 
Některé podmínky jsou dány zákonem (na-
příklad požadavek zdravotní způsobilosti), 
některá pořadatelem (například minimální 
věk, požadované vybavení apod.). Mezi 
takové může samozřejmě patřit i zákaz ur-
čitých předmětů (například nože s  čepelí 
delší 12 cm, ale i mobilní telefony.) Pokud je 
takový požadavek formulován, musí být lo-
gicky provázen důsledky porušení takového 
zákazu – například tím, že za mobilní tele-
fon zodpovídají děti a rodiče, nikoli pořada-
tel, a pokud bude zjištěno držení přístroje, 
bude kontaktován rodič s  tím, že má dvě 
možnosti – buď umožnit uschování telefonu 

u  vedení tábora, nebo vyzvednout dítě 
do 24 hodin po vyrozumění. Ovšem pozor: 
v okamžiku převzetí přechází odpovědnost 
za přístroj na provozovatele (PS). Osobně 
se kloním ke způsobu, kdy telefony, které 
má už opravdu téměř každý, by měly být 
označeny a  uschovány společně v  přimě-
řeně „pancéřovaném“ zavazadle a  určena 
denní doba, kdy je mohou děti používat. 
Rubem takového kompromisního řešení je 
jednak odpovědnost provozovatele tábora 
za telefony v době jejich uschování, jednak 
odpovědnost za obtížně předvídatelné po-
škození v rámci provozu tábora v době, kdy 
děti telefonují (například zasažení telefonu-
jícího dítěte hracím míčem).

Michal Pokorný
advokát, právní zástupce Pionýra

STRUČNĚ Z VV ČRP
Výkonný výbor ČRP se ke  svému posled-
nímu jednání před letními prázdninami se-
šel na konci května (26. – 28. 5.). Pojďme si 
v krátkosti shrnout, co bylo na programu.
V  úvodu jako vždy zazněla řada infor-
mací z  jednání vně spolku, např. s MŠMT 
ohledně podmínek vyúčtování dotací, 
i uvnitř Pionýra, např. z návštěvy předsedy 
Pionýra na sněmu brněnských PTO.
Jako obvykle byla součástí programu 
témata méně příjemná, jako projedná-
vání stavu nečinných pionýrských skupin 
a jmenování jejich správců, více příjemná, 

například návrhy na  vyznamenání (které 
ale samozřejmě nevyzradíme) i ryze věcná, 
jako informace o  stavu a  plánovaných 
úpravách našich nemovitostí, o fi nanční si-
tuaci Pionýra či o průběhu tvorby nového 
Servisu.
Na každé jednání VV ČRP patří i obsahová 
témata, vyžadující zpravidla i  hlubší de-
batu. Tentokrát to byla především příprava 
Směrnice o hlavní činnosti, pro kterou byla 
dokončena hlavni fáze tvorby a  shroma-
žďování podkladů, nyní bude následovat 
tvorba samotného uceleného textu.

To ale není vše, „výkoňák" se zabýval také 
například hodnocením letošních oblastních 
porad. Debata se dotkla i práce s Vizí 2040 
(schválené na Konferenci o činnosti Pionýra 
na podzim 2015) s tím, že je nutné ji napl-
ňovat průběžně, aktuálním úkolem je třeba 
obnova pionýrských vyznamenání.
Tento výběr (vše se sem nevejde) uzavřeme 
zprávou, že VV schválil záměr Mozaiky pro 
příští ročník. Co v něm bylo psáno? Na to 
musíte počkat do září, az vám přijde první 
Mozaika. 

redakce

aktuální informace
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1. 7. 1997 byl Hongkong předán Číně.
2. 7. 1932 se narodil český zpěvák, kytarista, bendžista a herec 
Waldemar Matuška. (obr. 1)
3. 7. 1802 byla založena americká vojenská akademie ve West 
Pointu.
3. 7. 1977 byla poprvé použita magnetická rezonance pro lékař-
ské účely. 
3. 7. 1987 se narodil automobilový závodník a mistr světa 
Formule 1 Sebastian Vettel. (obr. 2)
3. 7. 1992 první dvě kola volby prezidenta nebyla úspěšná, což 
se stalo poprvé v historii Československa, jediným kandidátem byl 
Václav Havel.
5. 7. 1742 Karel III. vydal osvobozovací patent, který sliboval 
osvobození od nevolnictví každému, kdo se zúčastní Selského 
povstání proti rakouskému vojsku.
5. 7. 1962 získalo Alžírsko nezávislost na Francii.
6. 7. 1957 Althea Gibsonová vyhrála tenisový turnaj 
ve Wimbledonu jako první hráč černé pleti. (obr. 3)
8. 7. 1997 pozvala Severoatlantická aliance (NATO) Česko, 
Maďarsko a Polsko, aby vstoupily do aliance v roce 1999.
10. 7. 1962 byl na oběžnou dráhu vypuštěn první komunikační 
satelit Telstar. (obr. 4)
11. 7. 1987 počet lidí na Zemi překročil hranici 5 miliard. 
Za pětimiliardtého obyvatele planety byl prohlášen Matej Gašpar, 
narozený v Záhřebu.
12. 7. 1872 se narodil Emil Hácha, český politik, právník a pře-
kladatel, prezident Protektorátu Čechy a Morava. 
13. 7. 1607 se narodil český grafi k Václav Hollar. (obr. 5)
13. 7. 1922 byly v obecných školách mezi povinné předměty 
zařazeny občanská nauka a ruční práce a pro dívky též tělocvik 
a nauka o domácím hospodářství. 
16. 7. 1957 provedl John Glenn let z Kalifornie do New Yorku 
za 3 hodiny, 23 minut a 8 sekund, čímž vytvořil nový rekord.
21. 7. 2007 v angličtině vyšla kniha Harry Potter and the 
Deathly Hallows , poslední v sérii příběhů Harryho Pottera od 
J. K. Rowlingové.
29. 7. 1987 britská premiérka Margaret Thatcherová a francouz-
ský prezident Francois Mitterrand podepsali smlouvu o vybudo-
vání tunelu pod Lamanšským průlivem. (obr. 6)
1. 8. 1912 došlo k zahájení provozu na nejvýše zbudované 
zastávce v Evropě (3 454 m n.m. na Jungfraujoch) společnosti 
Jungfraubahn ve Švýcarsku.
1. 8. 1932 začala pravidelná doprava koněspřežní železnice 
na trase České Budějovice-Linec.
2. 8. 1892 byl vydán zákon, který zaváděl od 1. ledna 1900 
korunu jako platidlo na území Rakousko-Uherska.
5. 8. 1962 byla ve svém domě v Los Angeles nalezena Marilyn 
Monroe mrtvá. (obr. 7)
6. 8. 1932 se v Benátkách konal první fi lmový festival. 

6. 8. 1962 získala Jamajka nezávislost na Spojeném království 
Velké Británie a Severního Irska.
7. 8. 2002 začala nejničivější povodeň v novodobých českých 
dějinách.
8. 8. 1967 Indonésie, Malajsie, Filipíny, Singapur a Thajsko zalo-
žily organizaci ASEAN na obranu před komunistickou expanzí.
18. 8. 1967 se narodil Robert Záruba, jeden z nejúspěšnějších 
a nejoblíbenějších sportovních komentátorů v České republice. 
(obr. 8)
23. 8. 1967 byl v Ondřejově u Prahy u příležitosti 13. kongresu 
Mezinárodní astronomické Unie slavnostně uveden do provozu 
dvoumetrový dalekohled, který se stal největším dalekohledem 
v České republice.
26. 8. 1992 došlo k dohodě o rozdělení Československa od 
1. ledna 1993.
30. 8. 1907 mezi Velkou Británií, Ruskem a Francií byla vytvo-
řena trojdohoda.
30. 8. 1972 se narodil bývalý český reprezentant ve fotbale 
a bývalý hráč Juventusu Turín Pavel Nedvěd. (obr. 9)
31. 8. 1997 došlo k tragické nehodě, při které zahynula bývalá 
princezna, matka prince Williama a Harryho a bývalá manželka 
následníka britského trůnu Lady Diana. (obr. 10)

NEJVĚTŠÍ VYNÁLEZY
aneb samozřejmosti, které hýbou světem
Jeden z nejznámějších vynálezů, nejen proto, s  jak známým jmé-
nem je spojován. Často se také používá jako symbol pro nové ná-
pady a myšlenky.

Žárovka
Tisícovky světel elektrických lamp, které nám dennodenně prodlu-
žují den, jsou zásluhou jednoho velkého vynálezu. Pokusy o využití 
elektrického osvětlení se objevily už na počátku 19. století, ale až 
do objevu žárovky byly tyto přístroje pro širší využití nepraktické.
Na otázku „Kdo vynalezl žárovku?“ by nejspíše devět z deseti lidí 
jednoznačně odpovědělo Thomas Alva Edison, ale to není tak zcela 
pravda. O její první podobu se postaral už mnohem dříve německý 
hodinář Heinrich Göbel, který jako první přišel s nápadem využít 
baňku s  odsátým vzduchem a  rozžhavené vlákno. Jeho žárovka 
měla vlákno ze zuhelnatělého bambusu a  její ži-
votnost byla až několik hodin, svůj vynález si ale 
nikdy nenechal patentovat a nikdy ani neusiloval 
o jeho komerční využití. 
Teprve Edison si zdokonalenou verzi Göbelova vy-
nálezu nechal v roce 1879 patentovat a postaral 
se o jeho propagaci. Žárovka se tak s jeho velkým 
přičiněním začala za krátko využívat k osvětlování 
ulic, továren i domácností a po 1. světové válce již 
zcela vytlačila plynové lampy.
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4/2016 Kde se školí malí čerti?
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1/2016 Rukodělná LTŠ opět na Zelené Lhotě 
(str. 19)
2/2016 Víkend plný setkání (str. 12)
3/2016 Pionýrských 72 hodin (str. 10)
4/2016 Sedmikvítková sezóna je tu! (str. 4)
6/2017 Clona: Nejlepší fotky roku 2016 (str. 4)
6/2017 20 let koncertu Děti Dětem (str. 6)
6/2017 Sedmikvítek ve fi nále (str. 8)
7/2017 Jak jste si užili Ledovku (str. 4) 
9/2017 Kamínka nepřestávají hřát (str. 4)
10/2017 RESET (str. 4)
10/2017 Kytky (str. 6)
10/2017 Operace Pandora (str. 8)

PIONÝRSKÉ LÉTO
1/2016 Letní dobrodružství dopadlo zase 
dobře (str. 4)

NO TOTO!
1/2016 V pionýru je demokracie? (str. 9)
2/2016 V pionýru je demokracie? (str. 24)
5/2017 Řády jsou jen na oko?! (str. 16)

ROZHOVORY
9/2017 Z metody CAF už nejsme PAF (str. 8)

VÝLETY
1/2016 Strašidelné podzemí a  Skřítkov 
(Tábor), Pevnost Josefov, Botanicus Ostrá, 
1. České muzeum motocyklů a  veteransalon 
Lesná (str. 16)
2/2016 Sklárna Glasstar Nenačovice, Hřebčín 
Kladruby nad Labem, Muzeum čokolády 
a  marcipánu (Tábor), Kino Ponrepo (Praha) 
(str. 16)
3/2016 Archeopark Všestary, Ježíškova cesta, 
Experimenta (Benešov), ZOOpark Chomutov 
(str. 14)

4/2016 Muzeum Lega (Tábor), Mirakulum 
(Milovice), Muzeum loutek (Plzeň), Dinosauři 
na řetězu (Brno) (str. 10)
5/2017 Regionální muzeum a  galerie Jičín, 
Oslavanské Permonium, JumpPark Praha, 
Muzeum perníku a  pohádek Pardubice (str. 
10)
6/2017 Hrad Loket, Areál historické zábavy 
pod hradem Bouzov, Air park Zruč u  Plzně, 
Hliníkárium (Humpolec) (str. 14)
7/2017 Přírodní rezervace Soos (Františkovy 
Lázně), Červená Lhota, Muzeum stříbra 
v Kutné Hoře, Říše loutek Praha (str. 12)
8/2017 Plzeňské podzemí, Větrný mlýn 
Kuželov, Strašidelný zámek Draxmoor v Dolní 
Rožínce, soutěsky řeky Kamenice (str. 10)
9/2017 Zámek Náchod, Lašská naučná 
stezka, Husitské muzeum a  středověké pod-
zemí (Tábor), Stará čistírna odpadních vod 
v Bubenči (str. 12)
10/2017 Archeologický skanzen Modrá, 
Koněpruské jeskyně, zážitkový park Zeměráj 
(u Orlické přehrady), Důl Michal (Ostrava) (str. 
14)

RUKODĚLKY
1/2016 Šperky z PET lahví (str. 15)
2/2016 Svíčky v drátku (str. 15)
3/2016 Enkaustika na kalendář (str. 13)
4/2016 Dárková taštička (str. 9)
5/2017 Ubrousky zdobená CD (str. 9)
6/2017 Rybky z rukavic (str. 13)
7/2017 Smaltování na plechovky (str. 11)
8/2017 Ovečka – Quilling (str. 9)
10/2017 Dekorovaná sklenice (str. 13)

KVÍZ
1/2016 Školní kvíz (str. 15)
2/2016 Co víš o českých státních symbolech? 
(str. 15)
3/2016 Jak se vyznáš v pohádkách? (str. 13)
4/2016 Staré i nové divy světa (str. 9)
5/2017 Jak dobře znáš naše hlavní město? (str. 
9)
6/2017 Znáš lidové pranostiky? (str. 13)
7/2017 Co víte o češtině? (str. 11)
8/2017 Roky, léta, staletí, máte o nich ponětí? 
(str. 9)
10/2017 Vesmír daleko a blízko (str. 13)

GEOPOZVÁNKA
1/2016 S GPSkou na vodu (str. 17)
2/2016 Týnec nad Sázavou (str. 17)
3/2016 Pavlovské vrchy (str. 15)

4/2016 Beroun – Barrande, hradby a medvědi 
(str. 11)
5/2017 Na Ledové Praze tentokrát po stopách 
starých řemesel (str. 11)
6/2017 Radhošť (str. 15)
7/2017 Mikulov (str. 13)
8/2017 S  Orionem do  Dvora Králové nad 
Labem a okolí (str. 11)
9/2017 Kešky v landeku a okolí (str. 13)
10/2017 Jevišovka (str. 15)

O DĚTECH TROCHU JINÝCH
1/2016 Rošťák Ríša (str. 18)
2/2016 Pomahač Patrik (str. 18)
3/2016 Ch……. Chloe (str. 16)
4/2016 Geniální Gabriela (str. 12)
5/2017 Šimon šikanista (str. 12)
6/2017 Paličatý Pavel (str. 16)
7/2017 Cikánka Carmen (str. 14)
8/2017 Sebestředný Sebastián (str. 12)
9/2017 Soutěživá Simona (str. 14)
10/2017 Dokonalá Dáša (str. 16)

ODDIL@PIONYR.CZ
1/2016 Hra (str. 20)
2/2016 Soutěž (str. 20)
3/2016 Praktické činnosti (str. 18)
4/2016 Výchova prostředím (str. 14)
5/2017 Výchova k týmové spolupráci (str. 14)
6/2017 Výchova k toleranci a respektu (str. 18)
7/2017 Otevřené akce (str. 16)
8/2017 Výchova k dobrovolnictví (str. 14)
9/2017 Výchova zájmovou činností (str. 18)
10/2017 Výchova k participaci (str. 20)

VZDĚLÁVÁNÍ
2/2016 Co připravuje ÚPVC na rok 2017 (str. 
21)
2/2016 Netradiční den české státnosti (str. 28)
3/2016 Co připravuje ÚPVC na rok 2017 (str. 
19)
4/2016 Gastrochef – kurz pro oddílové ku-
chaře (str. 15)
6/2017 Kamínka – avízo (str. 19)
8/2017 Zažijte zážitkovou LTŠ (str. 15)
10/2017 Zážitkový víkend na Bokouši (str. 21)

PŘEDSEDŮV GLOSÁŘ
2/2016 Po dobrém, nebo po zlém? (str. 28)
3/2016 Co chtějí děti? Vlastně pořád to 
samé… (str. 25)
5/2017 PF 2017 (str. 17)
6/2017 Furťáci (str. 25)
7/2017 Vize (str. 20)
8/2017 Hrdost (str. 13)
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9/2017 Poselství budoucnosti (str. 15)
10/2017 Srpenec (str. 17)

SEZNAMTE SE
1/2016 PS Švermováček (str. 22)
2/2016 PS Jedovnice (str. 22)
3/2016 Pionýr Chomutov (str. 20)
5/2017 32. PTO Severka (str. 6)
6/2017 PS přátelství Jaroměř (str. 20)
7/2017 Oddíl Rondel (str. 8)
8/2017 17. PS Karviná (str. 6)
9/2017 PS Tuláci Klatovy (str. 16)
10/2017 PS Čestice-Podlesáci (str. 18)

GÓLY A PŘEŠLAPY
1/2016 Formalizace činnosti, přímé propojení 
se školami (str. 24)
2/2016 Zájmové oddíly (str. 26)
3/2016 Zájmové oddíly II. (str. 22)
5/2017 Péče nebo dozor (str. 15)
6/2017 Česká rada dětí a mládeže (str. 22)
10/2017 Kdo jsme, abychom soudili? (str. 22)

SYMBOLIKA
1/2016 O symbolech (str. 28)
1/2016 Korunovační klenoty (str. 28)
2/2016 Vyslovit nevyslovitelné (str. 19)
2/2016 Zanechat svůj otisk… (str. 19)
3/2016 Symbolický test (str. 17)
4/2016 Symbolika času vánočního (str. 13)
4/2016 Symboly a Ledová Praha (str. 13)
5/2017 Čísla jako fascinující symboly (str. 13)
5/2017 Sedm (str. 13)
6/2017 Barvy jsou emoce (str. 17)
6/2017 Barvy – co znamenají? (str. 17)
7/2017 Tenký led (str. 19)
7/2017 Znaky Řemesel (str. 19)
8/2017 Symboly a znaky (str. 13)
8/2017 Pionýrský maskot (str. 13)
9/2017 Němí strážci (str. 15)
10/2017 Symbolika – téměř nekončící seriál
10/2017 10. červen

ZPRAVODAJSTVÍ, INFORMACE + RŮZNÉ
1/2016 Nic není nemožné (str. 8)
1/2016 Stručně z předprázdninového ČRP (str. 
26)
2/2016 Nejen VV ČRP (str. 28)
3/2016 Z orgánů Pionýra (str. 24)
04/2016 Změna ve  stanovách u  vedoucího 
skupiny aneb prý to mají na doživotí (str. 16)
5/2017 Slovo do pranice (str. 18)
6/2017 Nuda v Brně? To ani náhodou. (str. 24)
07/2017 Na Národní konferenci o mládeži se 
prezentoval i Pionýr (str. 18) 
7/2017 Jednání… (str. 20)

7/2017 Sdělení předsedy a ekonoma Pionýra 
k  nedostatku informací o  dotacích na  rok 
2017 (str. 21)
08/2017 Oč běží na  oblastních poradách 
2017 (str. 16)
08/2017 Z jednání VV ČRP (str. 16)
08/2017 Výsledky Soutěže etapových her (str. 
18)
09/2017 Sedmikvítek roste a kvete (str. 9)
09/2017 Dětská Porta v Ostravě (str. 11)
09/2017 Výpravy za  poznáním přináší nové 
možnosti (str. 19)
09/2017 Jednám, jednáš, jednáme (str. 20)
10/2017 Avízo projektů: 72 hodin, Brána 
k druhým (str. 12)
10/2017 Předpisy a § (str. 21)
10/2017 VV ČRP (str. 21)

INFORMACE Z (O) ÚSTŘEDÍ
1/2016 Plné prázdniny (str. 27)
2/2016 Není čas na podzimní letargii (str. 25)
6/2017 Zpráva o správci (str. 26)
8/2017 Aktuálně k dotacím MŠMT (str. 17)

ZAHRANIČÍ
1/2016 Mezinárodní tábor v Německu (str. 7)
1/2016 Co by dnes řekl Marco Polo? (str. 12)
2/2016 Na návštěvě ve Finsku (str. 8)
2/2016 Izraelci (nejen) v Praze (str. 8)
2/2016 Na táboře v Německu (str. 9)
4/2016 Setkání evropské sítě IFM-SEI (str. 18)

HISTORIE
9/2017 Lidice žijí (str. 21)

PRÁVNÍ POSILOVNA
1/2016 Rychlé předání nervy prohání (str. 30)
2/2016 Právní cestování časem (str. 30)
3/2016 Předal, převzal, nezapsal, skoro zapla-
kal (str. 26)
4/2016 Já nic, za  všechno může ježíšek (str. 
18)
5/2017 První a  poslední povinnost řádného 
hospodáře (str. 18)

6/2017 Nájemní smlouva není jen papír (str. 
25)
7/2017 Když se sousedy není řeč… (str. 22)
8/2017 Řež o řezivo (str. 18)
9/2017 Jak na nechtěné odpady (str. 22)
10/2017 Kde byl mobil? (str. 24)

FOTOSTRANA (ZADNÍ STRANA 
OBÁLKY)
1/2016 Křížem krážem fantazií
2/2016 Odstartováno!
3/2016 Podzimní dobrodružství
4/2016 Advent po pionýrsku
5/2017 Loučení s rokem 2016
6/2017 Clona: nejlepší fotky roku 2016
7/2017 Spíš zimní, ale hodně Pionýrské 
„Jarky“
8/2017 Jak si Pionýři užívají jara
9/2017 Pomáháme v boji proti rakovině
10/2017 RESET

OHLÉDNUTÍ
1/2016 Jarda Novák (str. 29)
1/2016 Karel Krtička (str. 29)
2/2016 Dědek – Peter Kubove (str. 29)
3/2016 Lucie Mrvíková (str. 26)
4/2016 Ivan Novák (str. 16)
6/2017 Jiří Navrátil (str. 23)

DALŠÍ STÁLÉ RUBRIKY
Úvodník, kalendárium, obsah čísla (str. 3)
Sami o sobě a blahopřání
RESET – aktuality z přípravy (do čísla 09/2017)
Okénko IX. VZP (do čísla 03/2016)
RISP – Blondýna se vrací a není sama…
Kaleidoskop (obvykle předposlední strana)

STÁLÁ VŠITÁ PŘÍLOHA – METODICKÉ 
LISTY

TEMATICKÝ SPECIÁL
03/2016 Branná výchova
09/2017 Tahák pro (začínající) oddíláky
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PIONÝR JE RESETOVÁN!
O  víkendu 9. až 11. června proběhlo v  ostravském Landek Parku 
Republikové setkání pionýrských oddílů, zkráceně RESET. Dětí 
a vedoucích se v Ostravě sešla zhruba tisícovka, a i když počasí zrovna 
nepřálo, užili si společně nejen samotné setkání s kamarády, ale také 
spoustu připravených aktivit. Mezi nimi byly například rukodělky, 
sporty, společenské hry, výlety, setkání pionýrských maskotů, které si 
oddíly dovezly s sebou – a některé z nich, jako soutěž ve skládání puzzle 
nebo geocachingová stezka, byly otevřené i veřejnosti.

DĚTSKÁ PORTA
Zároveň s  RESETem se na  Landeku konalo i  republikové fi nále 
Dětské Porty, což je jedna z  částí otevřené kulturní soutěže 
Pionýrský Sedmikvítek. Od  sobotního dopoledne se na  dvou 
pódiích střídali jednotlivci, dua, i početné skupiny od nejmenších 
dětí, až po ty hodně odrostlé. 

Diváci si mohli vychutnat 35 soutěžních vystoupení v žánrech folk 
a country i koncerty několika hostů, které korunovala skupina Klíč 
(kvartet).

DÍKY VŠEM, KDO PŘILOŽILI RUKU K DÍLU!


