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ZÁŽITKOVÁ LETNÍ 
TÁBOROVÁ ŠKOLA BOKOUŠ
Poslední týden letošních prázdnin se na táborové základně Bokouš 
– Vlčkovice v Podkrkonoší realizovala „první“ letní táborová škola. 
Zúčastnilo se jí celkem 18 účastníků, kteří dorazili napříč naší 
republikou. Zastoupení měly tyto kraje: Karlovarský, Plzeňský, 
Středočeský, Královéhradecký a Moravskoslezský.

Účastníci byli instruktoři a vedoucí z jednotlivých skupin ve věku 
od 14 do 21 let.

LTŠ na TZ Bokouš měla účastníkům přiblížit problematiku zážitkové 
pedagogiky a  její nenahraditelné zastoupení v  našem spolku. 
Kdo by čekal vzdělávací akci formou standardních přednášek, 
prezentací, testů apod., tak by asi přišel trošku zkrátka. Myšlenka 
zážitkové formy nebyla však ochudit účastníka o  informace 
a myšlenky, ale obohatit o nové zkušenosti. Zkrátka povídat si 
musí být o čem. Kde nejsou společné zážitky, zkušenosti a správná 
vnitřní motivace účastníků, nemůže docházet ke  kvalitnímu 
vzájemnému ovlivňování, chcete-li učení.

Takže co se vlastně dělo? Vlastně nic jinak, než je tomu na našich 
táborech. Především se hrála spousta her, pracovalo se, ale hlavně 
se lidi navzájem poznávali. Poznávali nejen jeden druhého, ale 
i sami sebe. Uvědomili si, že nic se v životě neděje jen tak. Poznali, 
že dělat věci naplno se vyplatí. Že energie, kterou investují, se 
dá i přijímat. Vědí, že zážitek nemusí být pozitivní, ale silný, a že 
objevovat nové věci je velmi inspirující. Též si mohli vyzkoušet, jak 
samotné prostředí silně ovlivňuje atmosféru her. A nakonec i to, že 
dívat se na věci kolem sebe se dá pokaždé jinak.

Jelikož se na PS Bokouš věnujeme zážitkové pedagogice již řadu 
let, podařilo se nám sestavit velmi silný tým vedoucích, kteří 
dokážou dětem, instruktorům, ale i dospělákům předat mnoho 
užitečných zkušeností. I  samotná táborová základna umístěná 
v srdci přírody má co nabídnout. A to je vlastně celá myšlenka, proč 
jsme se rozhodli pro LTŠ. Ukážeme mladým lidem, jak to děláme, 

a  předáme tolik energie, aby dokázali 
na  svých skupinách a  základnách další 
neuvěřitelné programy, akce, které děti 
pohltí a naplní jejich životy… 

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

 17. 10. Turnaj v malé kopané Hrádek PS Hrádek

 17. a 18. 10. Herna deskových her Praha 188. PS T.O. Bobříci

 19. 10. VOČKaři – rukodělná dílna Březová PS Březová

 20. 10. Svátek dýní Hrádek PS Hrádek

 21. 10. VOČKaři – Muzeum Březová PS Březová
 a Aquaforum Fr. Lázně

 21. 10. Drakiáda Kdyně PS Safír Kdyně

 23. 10. Bobří kreativní pondělí  Praha 188. PS T.O. Bobříci
 - Decoupage

 27. 10.  BUBU stezka Kopřivnice PS Kopřivnice

 28. 10. Slavnost světel Domažlice PS Mír Domažlice

 28. 10. Večer se světýlky Dobřany PS Dobřany

 4. 11. Halloweenský průvod Kdyně PS Safír Kdyně

 7. a 8. 11.  Herna deskových her Praha 188. PS T.O. Bobříci

 9. 11. VOČKaři – rukodělná dílna Březová PS Březová

 11. 11. VOČKaři – sportovní den Sokolov PS Březová

 11. 11. Okénko do světa umění Chropyně PS Obránců míru   
   Chropyně

 13. 11. Bobří kreativní pondělí – Praha 188. PS T.O. Bobříci   
 Malování svíček  

Kaleidoskop
Výročí a zajímavosti

I pro rytíře erbovní platí řády přepravní 
Právní posilovna 22

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PVC
Kvalifi kace oddílového vedoucího
24. – 26. 11.  Mrtník   Pražská OP
Kvalifi kace instruktora
16. – 19. 11.  Výjezd   Jihomoravská KOP 
Akce pro 14+ a 15+  
20. – 22. 10.  Skavsko u Morkovic Olomoucko-zlínská KOP

 KALENDÁRIUM | nabídkový plán akcí a soutěží

 2. – 4. 2. Ledová Praha Praha Pionýr a Nadace Dětem  
    3. tisíciletí

 3. 2. Koncert Děti dětem Praha Pionýr a Nadace Dětem  
    3. tisíciletí

 7. 4. O Putovní pohár Zlaté růže České Budějovice JčKOP

 13. – 15. 4. Kamínka Mladá Boleslav ÚPVC

 21. 4. Český pohár v ringu Mladá Boleslav 1. PTS Táborník

 4. – 8. 5. Airsoftový víkend Lišice u Přeštic PS Dravci  
 „Operace Valhala“

23

NAPODRUHÉ?
V zářijovém úvodníku jsem chtěl jako obvykle představit začínající ročník, ale ouha, nezbyl na něj 
ani řádek. Řekl jsem si, že to napravím v říjnu – a ono to není o mnoho lepší… 

Na druhou stranu, pokud jde o to udělat místo pro kalendář plný akcí, úvodník se zkrátka musí 
uskromnit. Navíc s novinkami v Mozaice se stejně nejlépe seznámíte tak, že ji otevřete a budete 
listovat, číst, prohlížet si. A kdyby vás při tom napadlo něco, co bychom měli upravit, doplnit, 
vylepšit… nebojte se ozvat na mail mozaika@pionyr.cz. Díky.

Jakub

Pionýrský rok je zahájen
Tematická fotostránka 24
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MĚSTO PLNÉ POHÁDEK A OSLAVA 20. NAROZENIN 
ODDÍLU TÁBORÁČI
aneb fi lm o 20 letech života obyčejného oddílu v obyčejném městě

Pionýrská skupina F. L. Věka Dobruška, oddíl Táboráčci – fi lmová reportáž z oslav jubilea:

Klapka, fi lm, kamera jede, režie… 
Na fi lmovém plátně se odvíjejí první záběry 
pomyslného fi lmu. Devět dětí a  s  nimi 
dvaadvacetiletý mladý muž, možná ještě 
taky chlapec, se stávají hlavními hrdiny 
tohoto fi lmu. Filmu, o  jehož délce v  tu 
chvíli nemá nikdo ani potuchy… Místo 
děje – Dobruška, téma fi lmu – docela 
obyčejný (a  možná i  trochu neobyčejný) 
dětský oddíl TÁBORÁČCI…

19. září 1997, v 15 hodin 15 minut se za-
čala psát historie našeho oddílu. Nikdo 
netušil, jak dlouhá ta historie bude. Dnes 
tomu je 20 let – 20 dlouhých a možná 20 
krátkých let. Roky proher a vítězství, roky 
práce, ale hlavně léta skvělých zážitků 
dobrodružství a  nekonečného přátelství. 
V  ten zářijový pátek se sešlo devět dětí 
a  vedoucí Jirka, kteří tuhle historii začali 
psát… Jejich pochodeň přebírali další 
a další, takže dnes slavíme dvacet let ne-
přetržité činnosti.
Za těch dvacet let prošlo oddílem Táboráčci 
neskutečných 570 členů. Někteří vydrželi 
krátce a druzí velmi dlouho. Těch druhých 
bylo opravdu hodně. Každý zde zanechal 
kus svého já, otiskl do  dlouhé historie 
svoji stopu. Činnost oddílu každoročně za-
hrnuje kromě pravidelných schůzek i  cca 
15 větších víkendových akcí. Každoročně 
pořádáme letní i  zimní tábor. Naše čin-
nost probíhá na vlastní táborové základně 
a v klubovnách. Obě střediska spravujeme. 
Střih, stop, kamera se vypíná. Děj fi lmu 
se posouvá dál – rok 2017. Dnes je tomu 
přesně dvacet let, co padla první oddílová 
fi lmová klapka. Právě dnes se natáčejí 

další záběry, padá další klapka – místo děje 
Klubovny Na střelnici v Dobrušce, v hlavní 
roli – TÁBORÁČCI. Jen tváře se trochu 
změnily, z  chlapců jsou muži, přibyly še-
diny. Ale co zůstalo – to je ta jiskra v očích, 
zápal a láska k dětem. A hlavně společné 
přátelství, zážitky, dobrodružství a nesku-
tečné množství společného oddílového 
života, který nás spojil.
Dnes – 16. září 2017 oddíl Táboráčci to-
tiž slaví své narozeniny. Dopoledne se 
o  svoji radost dělíme se všemi ve  svém 
městě. Tuto část jsme nazvali Město 
plné pohádek. Současné oddílové děti 
oblékají nádherné kostýmy a  centrem 
Dobrušky putují rodinné hlídky pohádko-
vým světem. Krátká zastávka s vodníkem, 
úkoly od pirátů, rychle k Obelixovi… Cíl 

závodu je symbolicky v klubovnách oddílu 
Táboráčci. Zde se již vaří 60 litrů nefalšo-
vaného tábornického guláše, na rožni čeká 
40 kg masa a  hlavně piopes Alík a  hro-
mada cen pro všechny závodníky. Ale již 
tu máme odpoledne a s ním druhou – ofi -
ciální část oslav SETKÁNÍ ČLENŮ ODDÍLU 
1997–2017. 
Jsme asi první, kdo dokázal na jedno místo 
ve  stejný okamžik sezvat všechny pány 
starosty našeho města za  posledních 20 
let. Ale podařilo se! Takže pánové sta-
rostové Zrzavý, Klobás, Tojnar a  Lžíčař 
jako poděkování za  skvělou spolupráci 
s městem Dobruška dostávají upomínkové 
předměty s  logem oddílu. Poté pomáhají 
ocenit ty, kdo v oddíle svoji stopu otiskli 
nejhlouběji. Vrcholem programu je setkání 
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zakládajících členů oddílu. Ti se seskupují 
a fotí stejnou fotku, jako při své zahajovací 
schůzce. No, stejnou – osoby, postavení, 
to vše by sedělo. Jen ty tváře jsou poněkud 
jiné – dvacet let je dvacet let… No a pak 
již přichází pravý a originální oddílový dort 
plný stanů, dětí, lesa, piopsa Alíka. Tento 
sedmnáctikilový skvost děti hravě udolají.
I  přes nepřízeň počasí se nás dnes se-
tkává velké množství. Po  celotýdenních 
deštích počasí neodradilo přes 200 ma-
lých i velkých, kteří se rozhodli projít po-
hádkou a poté oslavit naše narozeniny… 
Ale to již opět padá klapka a  běží další 
záběry. Titulky… A  co v  nich čteme??? 
V  hlavní roli oddíl Táboráčci. Oddíl plný 
kamarádů, který s  vámi žije již 20 let. 

Klapka, střih, kamera běží a titulky končí, 
ale nikde není slovo KONEC. Ano, tohle 
byl pouze první díl a fi lmové záběry v ži-
votě oddílu přibývají. Točíme další díly… 
Na plátně právě vidíme kamera, střih, reži-
sér… Jirka Bufales. 

Závěrem dovolte „režisérovi“ malé ohléd-
nutí za  právě promítaným fi lmem. Oddíl 
Táboráči s  vámi oslavil své jubileum. 
Každý, kdo pracuje s  dětmi, každý od-
dílový vedoucí ví, co právě cítím, jak mi 
je a co se mi nad zažloutlými listy kronik 
honí hlavou. V duchu se vracím zpět – zpět 
v čase, na místa – kde jsem oddíl zakládal, 
kde jsme prožili svá dobrodružství. Pionýr 
a oddíl Táboráčci, to není jen těch dvacet 

let, ale to je dvacet let mého života. Života 
mého a celé naší rodiny. Na oddíle stárnu 
já, zraje moje žena a vyrostly zde naše děti. 
Táboráčci, Pionýr – to je kus našeho života, 
kus našich srdcí. Táboráčci ovlivňují každé 
naše rodinné rozhodnutí, jsou naším dal-
ším dítětem. Když se ohlédnu za končícími 
oslavami, tak se mi vybaví tváře našich ka-
marádů. Ty sevřené rty, rozklepané brady, 
lesk a vlhko v očích. Nebyl to pouze déšť. 
Byly to slzy, draly se do očí a nikdo se za ně 
nestyděl… 
Díky všem, kdo s  námi náš velký den 
oslavili, pobyli a užili si to tak, jako jsme 
si my – Táboráčci užili celých těch nesku-
tečných 20 let… A ještě jednu větu závě-
rem – za svoje slzy jsme se nikdo nestyděli, 
protože víme, že jsme natočili a  prožili 
opravdu dobrý fi lm!

Jirka Bufales

VŠICHNI, KDO JSTE S  NÁMI 
V TENTO DEN BYLI (I VY OSTATNÍ) 

MŮŽETE ZNOVU NASÁT ATMO-
SFÉRU, VIDĚT KOUZELNÝ DORT, 
ČI POHLADIT PSA ALÍKA.

NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY A OB-
SÁHLOU FOTOGALERII

WWW.TABORACCI.PIONYR.CZ

(fotky jsou vám k dispozici).

POKUD CHCETE PROŽÍVAT NAŠE 
DOBRODRUŽSTVÍ I VY, RÁDI VÁS 
(VELKÉ I MALÉ) UVÍTÁME!

MÍSTA U  NAŠICH TÁBOROVÝCH 
OHŇŮ JE DOST…

MOZAIKA PIONÝRA    2017 / 2

PODLE REÁLNÝCH ODHADŮ 
PROŠLO ZA  NECELÝCH 20 LET 
NAŠÍM ODDÍLEM, AKCEMI 
A  TÁBORY 15  700 ŮČASTNÍKŮ!!! 
Počítejte s  námi: 20 x letní tábor 
po cca 50 účastnících = 1000 účast-
níků, zimní tábory (13x 20 účastníků 
= 260), oddíl 19 let s průměrem 58 
členů na rok 19 x 58 = 1102, akce 19 
let – cca 14 akcí za rok = 266 x cca 
20 účastníků = 5320 a k tomu spolu-
pořádání Silvestříku pro děti 8 x cca 
1000 = 8000.
TĚCHTO 15700 ÚČASTNÍKŮ 
SPOLU STRÁVILO KAŽDÝ ROK 
PRŮMĚRNĚ 61 DNŮ. ZA 20 LET TO 
JE NEUVĚŘITELNÝCH 1159 DNŮ, 
COŽ JE 3 ROKY 2 MĚSÍCE A 2 DNY 
ŽIVOTA!!!
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MISTROVSTVÍ EVROPY V DODGEBALLU 

Letošní ME v Glasgow (18. – 20. 8.) bylo úplně jiné – nová pravidla, 
delší herní čas. Navíc nás jelo méně – jen sedm mužů a dvě ženy, 
abychom mohli hrát kategorii mix. Hraje se sice 3+3, ale měli jsme 

pouze dvě holky, tak jsme hráli 
jen v  pěti. Nakonec jsme byli 
předposlední, což jsme vůbec 
nečekali.
V kategorii mužů jsme se ve sku-
pině C dostali do první osmičky. 
O postup do čtvrtfi nále 

jsme podlehli Severnímu Irsku, které skončilo druhé. Poslední 
den jsme hráli o sedmé místo proti Švédsku, ale náročný turnaj 
se podepsal na našich silách a podlehli jsme i Švédsku, a tak jsme 
obsadili krásné osmé místo ze třinácti států.
Příští rok se těšíme do  Itálie, neboť to nebude tak fi nančně ná-
ročné a posílíme naše řady z Ústí n. L., Brna a Frýdku-Místku. 
Jak začít hrát dodgeball se dozvíte na webu dodgeball.cz nebo 
na facebookových stránkách dodgeballcz.

za reprezentaci ČR a za PS Kopřivnice kapitán 
Miroslav Klimecký

SAMI O SOBĚ

POHÁDKOVÝ LES
V sobotu 16. září pořádali Habartovští pionýři již sedmnáctý ročník 
Pohádkového lesa, kterého se kvůli špatnému počasí bohužel zú-
častnilo jen 76 dětí a 44 rodičů.

Na  děti čekala na  lesní cestě 
spousta soutěží, které si pro ně při-
pravily pohádkové bytosti. Hned 
na  začátku ukázaly svou zruč-
nost u  shazování obřích kuželek, 
kde na  ně dohlížel král Jelimán. 
Dále po  cestě narazily na  sluj, 

kde přebýval drak. Děti měly za úkol donést mu v obřím hrnečku 
kostku cukru. Některé děti se draka bály, ale společně s rodiči se 
jim to povedlo. Dále děti lovily rybičky, o kus dál pomáhaly mrave-
nečkům posbírat poztrácená vajíčka, házely míčky pejskovi do ko-
šíku, skákaly v pytlích a shazovaly plechovky. Na hřišti na Kluči si 
vyzkoušely hod na cíl, chůdy, překážkovou dráhu a mohly si také 
popovídat s  pionýrským maskotem. Nakonec si vyzvedly u  bílé 
paní glejt a malou odměnu. 
Doufáme, že se dětem Pohádkový les líbil, a těšíme se napřesrok.

Anna Kováčová, PS des. St. Roubala 

TÁBOR MÍREČ 2017
Ztraceni na moři a přepadeni bouří jsme ztroskotali na neznámém 
tajuplném ostrově. Obyvatelé ostrova k nám byli milí, dovolili nám 
zůstat 14 dní a sestavit nové lodě. 
Děti byly rozděleny do týmů nazvaných Nautilus, Makatea, Jack, 
London, Atlantida a  Bloud. Musely si postavit bivaky, utvořit 
vlajky, obchodovat mezi sebou se surovinami ostrova, vysvobodit 
člena týmu, vyzkoušet výbušnou směs, poznat nástrahy a taje ost-
rova… Všem se zdál společný sen o návratu domů, který předvedly 
ve scénce. Získávaly nutné suroviny, stavěly rozhlednu pro vyhlížení 
záchranné lodě. Od obyvatel získávaly za úkoly diamanty a  části 
lodí. Rozhodující cesta pro poslední část lodí vedla do vzdálenějších 

míst. Všechny týmy svou loď se-
stavily a mohly se vrátit domů.
Ve zbylém čase se hrály jiné hry: 
safari, turnaj ve vybíjené, lízátka, 
deskové či karetní a další. Děti si 
vyzkoušely zajímavé sporty, jako 
je bodyzorbing, kinball nebo pa-
dák. Samozřejmě nechyběl bobřík 
odvahy, nebo třeba celodenní výlet do Příbrami.

Karolína Podlipská, PS Hradec

DEN OTEVŘENÉ KLUBOVNY 12. 9. 
I  letos jsme pořádali Den otevřené klubovny, abychom nalákali 
nové členy a ukázali jim naši práci. Vedoucí a instruktoři připra-
vili různá stanoviště, kde si děti mohly vyzkoušet třeba skákací 
boty nebo si namalovat obličej. Sluníčko se na nás nakonec přišlo 
podívat, a tak nás navštívilo celkem asi 150 lidí, hlavně spousta 
předškolních dětí, které si obzvlášť oblíbily malování na obličej. 

XAPATAN 15. – 17. 9.
Pokaždé, když chystáme každoroční víkendovku Xapatan, můžeme 
téměř s jistotou říct, že bude zima a deštivo. Letošek opět nebyl 
výjimkou, i když déšť naštěstí nebyl moc vytrvalý. V pátek jsme 
přivítali děti, mnohé už nachlazené, a rozdělili je do soutěžních 

družin. Každá si vymyslela ná-
zev podle postavy ze série Harry 
Potter. V sobotu autobus odvezl 
skupiny na začátek trasy se sta-
novišti. Skákali jsme panáka, 
stříleli z  luku a  z  pistolky, ale 
také jsme hádali známé písničky. 
Večer se uskutečnilo vyhlášení 
výsledků a  nejlepší část celého 
víkendu – hon na sladkosti po tmě. V neděli jsme se se rozloučili 
a už se těšíme na příští rok. 

Tereza Mlnaříková, PS Čtyřlístek Domažlice

DOMAŽLICE

HABARTOV

HRADEC U STODA

KOPŘIVNICE
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SAMI O SOBĚ

VŠECHN
NEJLEPŠÍ

• 7. 10. slavila své 40. narozeniny Alena 
Jandová z  PS Mláďata (KO Kraje 
Vysočina).

• 11. 10. slavila své 45. narozeniny 
Naděžda Englová z  1. PS Podbořany 
(Ústecká KOP).

• 20. 10. slaví své 55. narozeniny 
Jaroslava Jarošová z PS Radost Košetice 
(Jihočeská KOP).

• 28. 10. slaví své 70. narozeniny 
Božena Gruberová z PS České Velenice 
(Jihočeská KOP).

Blahopřejeme!

HARRY POTTER V MAŘENICÍCH
Vyzkoušet si život kouzelníka je snem snad ka-
ždého dítěte. Tak jako obdržel Harry Potter po-
zvánku do  Bradavic, obdržely i  děti pozvánky 
na letní pobyt do Školy čar a kouzel v Mařenicích. 
Hned první večer po příjezdu kouzelníků z celého 
širokého okolí byli studenti rozděleni moudrým 
kloboukem do  4 kolejí (Havraspár, Mrzimor, 
Nebelvír a Zmijozel). 

Aby měli studenti všechny potřebné pomůcky, museli si vyrobit košťata a hůlky. Rychlost 
a ovladatelnost svých košťat mohli porovnat při famfrpálových zápasech. Krásný a poklidný 
život v Bradavicích byl z ničeho nic narušen věštbou o zrození Lorda Voldermorta, ke kte-
rému došlo na nedalekém hřbitově za pomoci jeho stoupenců.
Tímto dnem začala dlouhá cesta k přípravě studentů, aby tak společně s učitelským sborem 
mohli čelit temným silám a mohli pána zla porazit. Netrvalo dlouho, než se jednotlivé ko-
leje dozvěděly o jisté černé magii a cesta za zničením viteálů tak mohla začít. 
Po úspěšném zničení 6 viteálů se studenti dozvěděli o posledním viteálu, kterým nemohl 
být nikdo jiný než samotný Harry Potter. Jelikož Pán zla pocítil svou slabost, shromáždil 
všechny své stoupence před branami Bradavic a zahájil jejich obléhání. Studentům i uči-
telům se podařilo Bradavice úspěšně ubránit a  společně s Harry Potterem zabít Lorda 
Voldemorta a všechny jeho stoupence předat do Azkabanu. Věříme, že si děti tábor užily 
stejně tak dobře jako jejich vedoucí. Už teď se těšíme na další rok.

vedoucí PS Výři

DOBRODRUŽSTVÍ NA MÍRU SE 
V HRÁDKU VYDAŘILO

V  pátek 8. září mohli zažít 
dobrodružství děti i  dospělí 
při zahájení nového pio-
nýrského roku. Využili jsme  
krásného prostředí u  chatek 
v  lese za  Hrádkem, kde té-
měř stovka účastníků mohla 

vybírat z bohaté nabídky činností. Ve  třech rukodělných dílnách 
vyrobili různé suvenýry. V improvizované výstavce kronik se všichni 
snažili najít své obrázky. V klubovně se promítaly fotografi e z  le-
tošních táborů. Na hřišti byla nabídka sportovních aktivit, včetně 
jízdy na  poníkovi, kterého přivedla jedna z  maminek. Nesměl 

chybět táborák s opékáním špekáčků, který voněl prázdninovou 
náladou. Oddíly Dráčata, Liščata a Rybáři předvedly nabídku své 
práce. Nově byl založen oddíl Tučňáci pro nejmladší děti a zájmový 
střelecký oddíl pro starší děti. V improvizované střelnici bylo stále 
plno. Součástí odpoledne bylo setkání maminek a dětí, které byly 
nebo jsou současnými členy Klubíčka. To vzniklo před deseti roky 
jako mateřský klub a nyní pracuje jako oddíl. V závěru pohodového 
odpoledne přivolaly děti pionýrského psa Tobíka, který jim rozdal 
sladkosti a odměny. Poslední účastníci si připili dětským šampaň-
ským na zdraví a radost ze života. 

Vlasta Vasková, vedoucí PS Hrádek

PRAHA

HRÁDEK

STRÁŽ POD RALSKEM

ASTERIX A OBELIX
Již téměř půl století bez pře-
stávky pořádá letní tuzemské 
i  zahraniční tábory pražská 
160. PS Vampoš. Za tu dobu 
jsou z prvních pionýrů již ba-
bičky a dědečkové a z o  tro-
chu mladších členů skupiny 

maminky a tatínkové. A tak se na našich táborech objevují vnou-
čata prvních pionýrů anebo děti těch mladších.
Letošní tábor měl název Asterix a Obelix. Během celotáborové hry 
se děti rozdělily do legií římských vojáků a snažily se dobýt galskou 

vesnici, kterou chránili vedoucí. Při celotáborové hře nám pomá-
hali vojáci ze 4. brigády rychlého nasazení v  Žatci. Ukázali nám 
něco ze svého umění, maskování, sebeobrany, válečné zdravovědy 
a mnoho dalšího. Hlavním vedoucím tábora byl Marek Filipec (32 
let). Jezdil na naše tábory od čtyř let, protože oba jeho rodiče byli 
také pionýrskými vedoucími a kam s klukem, když sami byli na tá-
boře. Marek zúročil své zkušenosti z dětství i z časů kdy byl instruk-
torem a vedoucím oddílu a skvěle zvládl i novou funkci hlavního 
vedoucího tábora.

Mirek Švec, zakladatel 160. PS Vampoš
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NÁVRH VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O PŘIPRAVENOSTI 
OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU
Před prázdninami rozčeřil poklidnou hladinu legislativních počinů návrh z dílny Ministerstva obrany. Protože jde o návrh, který se 
dotýká i naší (výchovné) činnosti, snažili jsme se záležitost nepominout. Dnes je situace taková, že návrh věcného záměru zákona 
o připravenosti občanů k obraně státu je ofi ciálně předložen a začala jeho úřední cesta – k možnému přijetí.

O smyslu zákona, jeho významu i využití, jsme v širších souvislostech hovořili s ředitelem odboru legislativy a práva Ministerstva obrany 
p. Mgr. Gorazdem Richterem.

Nelze přeslechnout debatu o  možném 
znovuzavedení „vojny“ – jakkoli, před-
pokládáme, je iluzorní. Má s  tím tato 
projektová iniciativa MO souvislost? 
Máme-li se bavit o  chystaném zákonu 
o  připravenosti občanů k  obraně státu, 
může někoho, kdo se dosud nesezná-
mil s  jeho zásadami, napadnout, že by 
mohlo jít o  znovuzavedení „vojny“, tedy 
povinné vojenské přípravy. Nic však není 
vzdálenější realitě. Hlavním cílem projektu 
je zvýšit odolnost občanů vůči „všedním 
i nevšedním hrozbám“.
Návrh zákona má především vytvořit před-
poklady a podmínky pro spolupráci a roz-
víjení vztahů občana a  státu. Toto sepětí 
na  dobrovolném základě má několik ro-
vin, přičemž zásadní význam má v  rámci 
projektu zaměření na výchovu a  rozvíjení 
všestranných schopností dětí, a  to jak 
ve spolcích nebo ve školských zařízeních, 
tak i v rámci míst, kde žijí, tedy v obcích. 
Výchova pak bude zaměřená na posilování 
fyzické zdatnosti, poskytování první po-
moci, orientace v přírodě, ale také umění 
čelit nebezpečím, která nejen na děti číhají 
na internetu. Umět se vyznat v přehršli in-
formací a nepodléhat různým hoaxům je 

v dnešní době důležitá dovednost, která 
zabrání tomu, aby společnost byla snadno 
manipulovatelná. Prostě naučit se převzít 
odpovědnost za sebe i za druhé.
Jednou větou: „Být připraven, toť vše!“. 

Proč vlastně zákon „o  branných spol-
cích“ začal vznikat právě teď? Je to napl-
nění nějaké postupně rostoucí potřeby, 
nebo spíš reakce na aktuální události?
Celý projekt je připravován z  rozhodnutí 
ministra obrany Martina Stropnického, 
kterému je tato problematika blízká, a byl 
to on, kdo určil základní zásady celého 
projektu a klíčové oblasti, jimž je věnována 
pozornost. Ústředním tématem projektu 
je vztah občana a státu, a to v nové, part-
nerské kvalitě. Celý projekt je tak kromě 
jiného zaměřen na vytváření a posilování 
sociálních vazeb a zvyšování sounáležitosti 
lidí v místech, kde žijí.
Nejen podle odezvy, se kterou se zatím se-
tkáváme, jsem přesvědčen, že rozhodnutí 
připravit tento zákon bylo správné.

Myšlenka vytvoření takového zákona 
nás zaujala a řada našich členů se zapo-
jila do přípravné diskuze. Vnímáme, že 
se do  jeho tvorby kromě Ministerstva 
obrany zapojuje hodně široké spektrum 
organizací. Jaké je jejich složení – jde 
spíše o výchovně šířeji rozkročené, nebo 
ty úzce tematicky zaměřené? A přispívá 
debata k  ladění zákona nebo ho spíše 
rozmělňuje?
Díky za zapojení se do diskuse. Zákon má 
sloužit především jako prostředek, který 
podpoří činnost spolků nebo i  dalších 
právnických osob, pokud mají nebo vytvoří 
projekty sledující stejné cíle jako náš pro-
jekt, z čehož je zřejmé, že se jedná o široké 
spektrum sportovních, vzdělávacích nebo 

jiných zájmových aktivit. Organizací, které 
se mohou do  tohoto projektu zapojit, je 
jistě celá řada a vedle vašeho spolku je to 
například také Junák, Sokol, branně spor-
tovní spolky, spolky zaměřené na pozná-
vání a orientaci v přírodě a další. Spousta 
z nich možná ráda využije nabídky státu, 
která umožní další rozvoj vlastní činnosti. 
Stát má především zájem spolupracovat 
s těmi spolky, které mají mnohaleté zkuše-
nosti a pozitivní výsledky, zejména jedná-li 
se o práci s dětmi a mládeží. Přitom však 

nejde o to, aby byl zapojen každý spolek, 
každá organizace, ale jde o kvalitu, přitaž-
livost a  účinnost jimi vykonávaných čin-
ností. Proto chce stát zapojit také i jednot-
livce a  vytvořit účinné formy spolupráce 
s obcemi. Podpora obcí, které o zapojení 
do této spolupráce projeví zájem, má velký 
význam. Považujeme za důležité, aby obce 
mohly vytvořit a nabídnout zázemí, které 
umožní pozitivní směřování dětí v  jejich 
volném čase. Stát tímto říká, že chce, aby 
takové organizace, jako je např. ta vaše, 
existovaly a dál se rozvíjely, a že oceňuje 
jimi vytvářenou nabídku pro společné 
rozvíjení zájmů lidí obdobného zaměření. 
Dobrovolnická práce zejména s dětmi do-
posud nenalézá podpory a ocenění, jakých 

DOBROVOLNICKÁ PRÁCE ZEJMÉNA S DĚTMI DOPOSUD NENALÉZÁ PODPORY 
A OCENĚNÍ, JAKÝCH BY ZASLUHOVALA; NÁŠ PROJEKT VYJÁDŘENÍM TAKO-
VÉHO OCENĚNÍ JE, PROTOŽE SPOLKY VYZÝVÁ JAKO SVÉ PARTNERY K PLNĚNÍ 
SDÍLENÝCH ÚKOLŮ...

Někteří naši členové se zapojili do veřejné 
diskuze, kterou vedlo Ministerstvo 
obrany, další přispěli svými připomínkami 
k  původně předloženým tezím návrhu. 
Za to jim náleží poděkování, protože léto 
je časem, kdy – vzhledem k letní činnosti 
– na podobné záležitosti zpravidla příliš 
času nemáme. Ti, kteří si ho našli, 
současně i  přispěli do  šíření povědomí 
o pionýrské práci – ještě jednou díky.
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by zasluhovala; náš projekt vyjádřením ta-
kového ocenění je, protože spolky vyzývá 
jako své partnery k plnění sdílených úkolů, 
jimiž je sledován zájem státu na zvyšování 
odolnosti jedinců, budování občanské 
společnosti a  posilování sociálních vazeb 
ve společnosti. 
Bohužel v  této souvislosti musím kon-
statovat, že jsme si vědomi toho, že ne-
lze zabránit spolkům účelově vznikajícím 
jako podnikatelský záměr s vidinou rych-
lého zisku – k  takovým aktivitám bude 
Ministerstvo obrany přistupovat velmi 
obezřetně.
Pokud se jedná o tematicky zaměřené or-
ganizace, které projekt oslovil, tak těchto 
je celá řada. Nejsilnější hlas však mají 
střelecké spolky, které výrazně směřovaly 
a utvářely probíhající diskusi k návrhu věc-
ného záměru zákona na  facebooku, až to 
chvílemi vypadalo, že celý návrh se týká 
jen střelců. Tak tomu není a již z toho, co 
jsem řekl, musí být jasné, že projekt je ši-
rokospektrý a že velká pozornost je v něm 
věnována dětem a mládeži.

Jaký je postoj ostatních ústředních or-
gánů či „velkých hráčů“ na poli tvorby 
zákona? Má myšlenka této zákonodárné 
iniciativy širší podporu?
Obecně vnímám, že celý projekt je přijí-
mán pozitivně, s jistými nadějemi a očeká-
váními, ale především se snahou o aktivní 
zapojení se do  jednotlivých nabízených 
programů. Toto vnímám jako předpoklad 
úspěchu realizace projektu, protože vy-
chází ze zásady vytvoření nabídky a mož-
nosti jejího využívání, tedy nikoliv pouze 
pasivní nebo formální účasti. Přípravné 
fáze a konzultace nás přesvědčily, že exis-
tující spolkové zázemí disponuje celou 
řadou výborně propracovaných projektů, 
metodik a  nadšeným a  zkušeným perso-
nálním zázemím. 
Přístup orgánů státní správy je o  něco 
rezervovanější, byť i  ona vnímá snahu 

o  navrácení základních 
hodnot, jakými jsou 
úcta, odpovědnost, 
mravnost a  sounáleži-
tost k  lidem a  místu, 
ve kterém žiji, jako velmi 
potřebné a  přicházející 
v nejvyšší čas. 
Obecně vnímám postoj 
státní správy spíše jako 
vyčkávající, sledující 

případné možnosti budoucího zapojení 
spolu s prvními výsledky celého projektu. 
Někteří tuší potenciál, ale vědí, že před 
koncem volebního období přicházet s ta-
kovým velkým koncepčním materiálem 
může také skončit neúspěchem, a tak zby-
tečně nechtějí ztrácet čas něčím, co je z je-
jich pohledu nejisté. Raději se věnují jiné 
svojí práci. 
Jak ale vyplývá z výsledků meziresortního 
připomínkového řízení (proces připomín-
kování materiálu ministerstvy a  dalšími 
subjekty veřejné správy), mnozí tomuto 
projektu fandí a  uplatněné připomínky 
jsou zpravidla formulovány tak, aby vládě 
České republiky byl předložen materiál 
kvalitní, komplexní a  životaschopný. Tím 
chci říci, že připomínková místa se ve vět-
šině případů vědomě stala spolutvůrci 
materiálu a  pomohla k  jeho správnému 
dopracování. 
Za tyto připomínky i přístup k jejich uplat-
nění jsme velmi vděční. 

Co se týče spolků, se kterými jsme měli 
možnost se setkat a  kterým jsme mohli 
projekt představit, vždy jsme se setkali 
s  podporou projektu a  jeho jednotlivých 
cílů. Téměř všichni oslovení byli ochotni 
zaslat svoje představy a  očekávání, které 
s  novým zákonem spojují, a  tak mohu 
říct, že se opravdu připravuje ve  spolu-
práci s  těmi, kteří následně budou jeho 
adresáty. Domnívám se, že takto by měl 
vznikat každý zákon. Jako příklad mohu 
uvést setkání s  vaším panem předsedou 
Martinem Bělohlávkem. Debata s  ním 
nad směřováním celého konceptu byla 
nesmírně inspirující a přínosná a poskytla 
nám řadu podnětů. Na  základě tohoto 
setkání i doručených dokumentů jsem se 
ujistil, že Pionýr je spolek s vysoce profesi-
onálním zázemím, jasnou vizí a velkým zá-
jmem o to, co dělá a jak to dělá. Ze všech 
dokumentů je znát, že jsou vytvářeny lidmi 
zkušenými a vzdělanými, z organizovaných 

akcí je pak vidět to nejdůležitější, a to je 
nadšení, se kterým se Pionýr dětem a mlá-
deži věnuje a  s  jakým se děti a  mládež 
účastní jednotlivých projektů. 
Čeká nás ještě dlouhá cesta, ale věříme, že 
se do projektu zapojí ti, kteří chtějí něco 
dělat pro společnost a posouvat věci smě-
rem k lepšímu. Pokud se najde aspoň pár 
takových nadšenců, kteří strhnou další, 
tak celá věc může být ku prospěchu celé 
společnosti. 

Vzhledem k  zájmu o  součinnost sou-
díme, že roli spolků dětí a mládeže v po-
silování připravenosti naší společnosti 
na mimořádné situace, v krajním případě 
i na obranu státu, nevnímáte pouze v te-
oretické rovině. Jak/v čem vlastně vidíte 
i vy osobně jejich úlohu?
Často slýchám, že nejsme hrdý a  sebevě-
domý národ, který by si sebe vážil. Jak se 
ale takový národ utváří? Je to výchovou 
k opravdovým hodnotám. Ta výchova za-
číná v dětství a pokračuje celý život. Pokud 
chceme vychovat sebevědomé a hrdé je-
dince, kteří budou utvářet náš národ 
a kteří budou znát jeho hodnotu, za niž je 
třeba přinést i určitou oběť, někdy tu nej-
vyšší, pak máme naději, že v příští gene-
raci bude větší zastoupení zodpovědných 
a svobodných jedinců, kteří se budou zají-
mat o dění kolem sebe a věnovat mu něco 
ze svého času. Budou odolní vůči mani-
pulaci, nenechají se lehce ošálit na  inter-
netu přehršlí informací, které jsou umělou 
propagandou, budou vědět, jak pomoci 
druhému člověku a budou méně náchylní 
k  tomu, aby se z  nich stali pohůnci zla. 
Každý z nás může být hrdinou – viz projekt 
Philipa Zimbarda Hero in Training, který je 
pro nás velkou inspirací.

ptal se Jakub
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VÝCHOVNÉ 
PROGRAMY

ZÁPISNÍK VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM JE TU S NÁMI ROK
Premiéru si zápisník Výpravy za poznáním odbyl na IX. výročním 
zasedání Pionýra v Pardubicích, kde jej obdrželi účastníci zasedání 
– a pokud byl někdo všímavý a zalistoval si zápisníkem pořádně, 
mohl objevit stránku, kde byl odpovědní lístek s možností získat 
10 zápisníků zdarma. Rozeslali jsme více než 1 100 zápisníků. 
A to už je pěkné číslo.

Hned po jeho uveřejnění se nám sešlo pár připomínek, které jsme 
ihned zapracovali a někteří z vás již dostali pro své děti zápisník 
opravený, protože jsme museli pro velký zájem provést jeho do-
tisk. Dále jsme našli nové ekonomicky výhodné řešení pro vazbu 
zápisníku tak, aby se daly poměrně jednoduše přidávat nové listy 
(viz foto), ale zároveň bylo možné v  zápisníku pohodlně listo-
vat, což původní vazba příliš neumožňovala. Ti, kteří si zápisník 
v E-mošce nově objednají, jej obdrží již s kroužkovou vazbou.

Protože uběhl skoro rok od vydání zápisníku a my věříme, že jste 
již měli příležitost jej pro práci s dětmi využít, budeme rádi, po-
kud nám poskytnete zpětnou vazbu, abychom věděli, co je třeba 
v zápisníku upravit a jak jej dále rozvíjet. 

Prosíme vás tedy, abyste odpověděli na následující otázky:
1. Využili jste zápisník při práci s dětmi?
2. Co vám při práci se zápisníkem vyhovovalo?
3. Co vám při práci se zápisníkem nevyhovovalo?
4. Jaká témata byste do zápisníku přidali?
5. Jaká témata byste ze zápisníku vyřadili?

Své odpovědi a případně i další postřehy a fotografi e k zápisníku 
posílejte na  e-mail: anna.novakova@pionyr.cz. Na  tento e-mail 
pište i v případě, že vám zápisníky nedošly a vhazovali jste lístek 
do boxu.

OSVĚDČENÍ PRO ZAPOJENÉ
Zapojte se do Výprav za poznáním a můžete také získat osvěd-
čení, že oddíl pracuje v duchu výchovných cílů Pionýra, tvůrčím 
způsobem uplatňuje činnosti pro rozvoj dětí a  také se podílí 
na dalším rozvíjení nabídkových programů. První tato osvědčení 
byla předávána na RESETu 2017. Pokud jste tam nebyli, napište 
nám, kam chcete osvědčení zaslat.
O tom, jak se můžete zapojit do práce se sadou námětů pro čtyři 
různé věkové kategorie a jak nám je pomoci dál rozvíjet, se do-
čtete na: pionyr.cz/inspirace/vypravy. 

Budeme rádi, když nám napíšete, jak pracujete s výchovnými pro-
gramy i když nepatříte mezi ofi ciálně zapojené. Pište na e-mail 
anna.novakova@pionyr.cz.

TIP: Do zápisníku můžete vkládat i vlastní oddílové listy 
– stačí vám pouze formát A6 (na čtvrtiny rozstřižená A4) 
a  klasická děrovačka na  papír. Nebo si můžete počkat 
a vkládat rozšíření, která budeme na vaše náměty chystat 
– budou ke stažení třeba na Servisu Pionýra.

původní vazba nová vazba
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SMĚRNICE 
O HLAVNÍ ČINNOSTI

NETRADIČNÍ SVÍCEN
Už tu máme podzim, čas, kdy se brzy stmívá a venku je nevlídno. Někdy postačí ke zlepšení nálady například plápolající čajová svíčka. 
A proto si tentokrát vyrobíme svícen, na který budeme potřebovat skleničku na víno, karton, tavnou pistoli, čajovou svíčku a dekorační 
materiál (sušené květiny, korálky, kamínky, mušličky, šišky, dřevěné fi gurky, apod.).

JAK NA TO?
1) Nejprve si na karton položíme skleničku 
dnem vzhůru, obkreslíme a  vystřihneme 
kolečko, které přesně vyplní dno svícnu. 
A jdeme si vybrat materiál na dekoraci.

2) Na  vystřižené kolečko tavnou pistolí 
přilepujeme různý dekorační materiál tak, 
jak se nám líbí. Můžeme vyplnit pouze dno 
svícnu nebo celou baňku skleničky. Je třeba 
dávat pozor na to, aby dekorace nepřesáhla 
kolečko a bylo ji možné umístit do sklenice, 
která se většinou zužuje.

3) Zkusíme vložit kolečko s  dekorací 
do  sklenice, pokud jej nelze vložit, mu-
síme dekoraci upravit. Když jsme spokojeni 

s  výsledným tvarem, naneseme na  hrany 
kolečka tavnou pistolí lepidlo a  kolečko 
vložíme do  sklenice tak, aby dno lícovalo 
s hrdlem sklenice.
Někdy se může stát, že dno není přile-
pené pořádně a může vypadnout. Pozor si 

musíme dát také na  to, aby dekorace ne-
byla příliš těžká.

4) Nakonec tavnou pistolí přilepíme ka-
líšek se svíčkou, který můžeme okolo do-
zdobit. A máme hotovo. Až si děti ponesou 
svícny domů, musíme je upozornit na  to, 
že jsou křehké a  je třeba s nimi zacházet 
opatrně. 
Svícen si můžeme vyrobit k jakékoli příle-
žitosti, ať už zvolíme vzpomínku na prázd-
niny (les, moře, květiny) nebo s dětmi vy-
robíme svícen na vánoční stůl.

Vendy
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VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM
Září je za námi a my se společně můžeme podívat, jaké to bylo u Štěňat. Vždy z kraje roku oddíly otevírají své klubovny 
a  zvou zájemce, aby se přišli podívat. Babí léto láká k  pobytu venku a  všichni chtějí využít sluníčko, aby se ještě 
nabili energií na zimu. A co vy, zkusili jste nějakou aktivitu z Výprav za poznáním? Posílejte své příspěvky na e-mail 
anna.novakova@pionyr.cz nebo mozaika@pionyr.cz.
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VÝLETY

FRÝDLANT
Kraj: Liberecký
Spojení hradu a  zámku v  zajímavý památkový komplex s  nejstarším zpří-
stupněným muzeem ve  střední Evropě. Původní středověký hrad, rozšířený 
v  16. století o  renesanční zámek, byl od  roku 1622 majetkem Albrechta 
z Valdštejna. Posledními šlechtickými vlastníky byli Clam-Gallasové, kteří hrad 
již roku 1801 zpřístupnili veřejnosti; Frýdlant se tak stal nejstarším hradním mu-
zeem ve střední Evropě. K vidění jsou interiéry hradu, zbrojnice, vrchnostenská 
kancelář, sbírka dýmek i  interiéry zámku, vše vybaveno původním nábytkem, 
obrazy, porcelánem a dalšími doplňky. Součástí prohlídky je i renesanční kaple 
sv. Anny. Připraven je i speciální okruh pro děti.
Více informací: www.zamek-frydlant.cz

TEPFAKTOR
Kraj: Středočeský a Praha
Je jedinečný adrenalinový zážitek ve stylu Pevnosti Boyard, kde je klíčová spo-
lupráce a tým. Úkoly si vyberete, nemusíte plnit vše. Na zdolání každé překážky 
máte časový limit a neomezený počet pokusů. Na výběr máte ze dvou poboček. 
V chotilské vás čeká až 25 úkolů zaměřených na fyzičku, logiku, šikovnost, trpěli-
vost, rychlost a paměť, pražská nabízí 11 fyzicky náročnějších úkolů. 
Pionýři mají při návštěvě mezi 9. a  13. hod. od  pondělí do  čtvrtka slevu 
(i o prázdninách a většině svátků). Vždy je třeba vyplnit rezervaci na stránkách 
tepfactor.com pro ověření volné kapacity, pro uplatnění slevy napište do  po-
známky heslo, uvedené i s cenami na emoska.pionyr.cz (výhody a slevy).
Více informací: tepfactor.com

NAZUJTE TOULAVÉ BOTY!
Chystáte se na výlety, než „průsmyky zapadají sněhem“? :) Třeba najdete inspiraci i na této stránce. A nezapomeňte – budeme rádi, když 
nám napíšete o místech, která jste navštívili a zaujala vás.

KLÁŠTER PLASY
Kraj: Plzeňský
Nejstarší cisterciácký klášter Čech. Konventní budova je vystavěna na vodě 
na 5100 dubových pilotech, které zpevňují zdejší bažinatý podklad. Hladinu 
spodní vody dodnes udržuje důmyslný vodní systém, který je příležitostně 
zpřístupňován veřejnosti. Kromě vzdušníkových chodeb a podzemních pro-
stor se zájemci dozvědí i o vodním vězení. Návštěvníkům jsou k dispozici čtyři 
prohlídkové okruhy – Konvent (obytná budova mnichů, knihovna, jídelna, 
kaple, kapitulní síň, nemocniční křídlo a další prostory), Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, Sýpka s patrovou gotickou kaplí a hodinovou věží.
Více informací: www.klaster-plasy.cz

SLATIŇANY
Kraj: Pardubický
Malý zámek s velkým kouzlem. Venkovské knížecí sídlo s atmosférou klidného 
domova, plné vymožeností moderní techniky z počátku 20. století. Romantický 
zámek ve Slatiňanech přes půl století uchovává vzácnou hipologickou sbírku, 
seznamující s historií, významem a  využitím koně v  lidské společnosti. Má 
i novou zámeckou expozici, která představuje život na pohodlném knížecím 
sídle z přelomu 19. a 20. století. Kromě reprezentačních a soukromých pokojů 
jsou k vidění unikátní prostory kuchyně, umývárny a kotelny. Areál dotváří 
anglický park o  rozloze 16 ha s druhou nejbohatší dendrologickou sbírkou 
ve východních Čechách.
Více informací: www.zamek-slatinany.cz
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DO MARIÁNEK S GPSKOU
Mariánské Lázně leží v Karlovarském kraji, 
27 kilometrů jihovýchodně od  Chebu. 
Toto městečko bylo vybudováno „po-
měrně“ nedávno. Vzniklo počátkem 
19. století v údolí, kde vyvěrá mnoho léči-
vých pramenů.

Přímo v  lázeňské části Mariánských lázní 
na  příznivce geocachingu čeká tradiční 
keška Zpivajici fontana - Singing Fountain 
(GC60PP7). Odlov této kešky je vhodné 
naplánovat tak, abyste měli možnost 
shlédnout projekci s barevným osvětlením, 
odkazy na program a aktuality spojené se 
Zpívající fontánou najdete v listingu keše.

Tradičky M.L. kostely - Kostel Nanebevzeti 
Panny Marie (GC496BQ), M.L. kos-
tely - Anglikansky kostel (GC496C1), 
M.L. kostely - Pravoslavny chram Svateho 
Vladimira (GC496B1) jsou součástí série 
"Marianskolazenske kostely", která přináší 
kačerům mnoho zajímavých informací 
o těchto památkách. Určitě stojí za to vší-
mat si jejich architektury.

V Mariánských Lázních si přijdou na své i ti, 
kteří chtějí při hledání kešek zapojit moz-
kové závity, protože mystery keše, které se 
zde nacházejí, nepatří mezi ty nejjedno-
dušší. Tak například, budete-li chtít odlo-
vit mystery keš Prameny / Springs: Bonus 
(GC4HJM2), budete předtím muset navští-
vit řadu tradiček a multin ze série Prameny.

Poněkud náročnější mystery keš Knihomol 
/ Bookworm (GC17PNB) je určena těm, 
kteří mají rádi literaturu. Máte-li svůj ob-

líbený úryvek z  knihy 
nebo báseň, přepište 
jej na  papír a  vložte 
do  kešky k  ostatním. 
Skoro pětihvězdič-
kovou obtížnost má 
mysterka Osobnosti 
M a r i a n s k y c h 
Lazni (GC1B8R7). 
Oproti tomu 
Marianskolazenska ko-
lonáda (GC6VQVJ) je 
krátká a  pohodová. 
V  jejím listingu na-
jdete mnoho infor-
mací o  proměnách 
mariánskolázeňského 

kolonádního prostoru. Takže pokud se 
chcete dozvědět něco o  místní historii, 
stojí za to si listing pročíst.

Mystery keš Za  vyhlidkami Marianskych 
Lazni (GC1BK8D), která má dle ownera 
obtížnost 4 a terén na 3,5 hvězdy, vás pro-
vede po vyhlídkách a  zajímavých místech 
na  severovýchodním svahu Mariánských 
Lázní. Další mysterka While My Guitar 
Gently Weeps (GC1MNY7) je určena milov-
níkům hudby a asi dá také pořádně zabrat. 
Keš obsahuje pouze zvonečky a ownerka 
bude ráda, pokud téma dodržíte.

S dětmi si určitě nenechte ujít návštěvu mi-
niaturparku Boheminium Mariánské Lázně. 
Když už tu budete, nevynechejte snadnější 
mysterku Oburka Hvozd (GC3A38B), která 
vás zavede k oboře, kde se chovají jeleni 
a daňci. Budete-li se chtít s nimi rozdělit 
o svačinu, tak si nezapomeňte s sebou vzít 
jablko. 

Sbírku kešek může rozšířit tradiční keška 
Rozhledna HAMELIKA / View-Tower 
HAMELIKA (GCP5DA) a série tradiček ko-
lem golfového hřiště, která začíná na stano-
višti Prochazka kolem golfu 1 (GC65ENM). 

Mariánské lázně leží na  vlakových tra-
tích 170 (Praha – Beroun – Plzeň – Cheb) 
a  149 (Karlovy Vary – Mariánské Lázně). 
Po městě se můžete pohybovat autobusy 
a trolejbusy.

LANDECKA VENUSE (GC73F1T)
Tradiční keš, která byla založena pro 
účastníky RESET 2017, žije. Do  konce 
září ji navštívilo 280 kačerů. A už se chys-
táme na výměnu logbooku za nový. Jen by 
nás zajímalo, pročpak skoro všichni píší 
o schodech? 
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PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK – 
MELODIE

Dnes si představíme další oblast Pionýrského Sedmikvítku, kterou je Melodie (dříve 
Hudba). Možná si říkáte, proč máme ještě další hudební soutěž, když už máme Dětskou 
Portu. A právě proto, že je Dětská Porta (jak už název naznačuje) úzce zaměřená na folk 
a country muziku, hledali jsme, jak umožnit soutěžení dětem a mladým lidem do 20 let, 
kterým jsou blízké jiné hudební žánry. 

OD BIGBEATU PO OPERU
Máte v  oddíle „slušného“ rappera nebo 
naopak operní divu a myslíte si, že mají ta-
lent. Pak právě pro ně je určena Melodie. 
Škála hudebních žánrů je opravdu rozma-
nitá. Zasoutěžit si může oddíl s  pásmem 
lidových písniček, které si připravil na jarní 
koncert pro rodiče, nebo třeba parta kluků 
a holek, která hraje rockovou muziku.

PŘEVZATÉ SKLADBY I AUTORSKÁ 
TVORBA
Účastník soutěže může své vystoupení se-
stavit z písniček od  různých autorů nebo 
může porotě předvést i vlastní autorskou 
tvorbu. Pokud však účastníci soutěží 
s vlastními skladbami, je nutné minimálně 
tři týdny před samotným republiko-
vým fi nále zaslat pořadateli text skladby 
a  případně odkaz na  webovou stránku 
s nahrávkou.

KAPELA, CD NEBO BEZ HUDBY
Nemusíte mít profesionální hudební ná-
stroje a  aparaturu, protože podmínkou 
účasti v  soutěži Melodie není doprovod 
živé hudby. A  tak stačí mít doprovodnou 
hudbu (vlastně takové karaoke) nahránu 
na CD nebo fl ashdisku a  zvukový mistr si 
s  tím už poradí. Určitě lze využít i  tu nej-
jednodušší možnost a zpívat bez hudebního 
doprovodu. 

JAK SE ZAPOJIT
Uspořádejte si na skupině nebo na  táboře 
své soutěžní kolo a ty nejúspěšnější můžete 
přihlásit na oblastní (krajské) kolo Melodie. 
Ta pořádají například na  Důlcích v  Ústí 
nad Labem, Okříškách v  kraji Vysočina, 
v Olomouci, Holešově nebo Kopřivnici. 
Aktuální přehled termínů oblastních kol 
najdete na následující straně této Mozaiky. 

REPUBLIKOVÉ FINÁLE
Donedávna probíhalo republikové fi nále 
Melodie souběžně s  republikovým fi nále 
Dětské Porty v  době pololetních prázd-
nin v  Praze. Od  loňského ročníku pře-
vzala od  96. PS Veselí Medvědi taktovku 
nad pořadatelstvím Jihočeská krajská or-
ganizace Pionýra a  fi nále se tak přestě-
hovalo do  Divadla U  Kapličky v  Českých 
Budějovicích. Pokud se budete chtít poradit 
či získat bližší informace, můžete kontak-
tovat zástupce pořadatele republikového 
fi nále Melodie Petera Padúcha na  e-mailu 
paduchpeter@seznam.cz.

Anička

BLIŽŠÍ INFORMACE O PIONÝRSKÉM SEDMIKVÍTKU A JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH NAJDETE NA WEBU PIONÝRA.
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VOLBY 2017
To je ale rok: prezident-
ské a parlamentní volby 
v Německu, parlamentní 
volby v  Nizozemí, kde 
byl fenoménem Geert 
Wilders se svými svo-

bodnými Freedom Party, volilo se také 
v  Bulharsku, Norsku, ve  Velké Británii, 
Francie si zvolila nového prezidenta i par-
lament… V  Evropě si zkrátka rok 2017 
píše přívlastek volební. Nu, a v říjnu dojde 
i nás…
Chtělo by se být „muškou jenom zlatou“ 
a dívat na všechny tyhle události z výšky, čti 
z nadhledu. Ono z dálky a výšky vše vypadá 
občas i  trochu zábavně – zvláště, když to 

není tak jasné (jako v Německu), ale dy-
namické jako v  Británii či napínavé jako 
ve Francii. Ale pozor, ono je rušno i v na-
šem malém českém rybníce. A to je – pro 
mne – až strašidelné. Na ostří nože vyhnané 
vyhrocení názorů a výroků, jakoby nebylo 
jasné, že ať to dopadne jakkoli, nejen 
chleba nebude levnější. Ale nakonec stejně 
bude muset k nějaké dohodě dojít…
Komentátoři už nyní píší vpravdě až pekelné 
scénáře, ale příklady ze zahraničí ukazují, že 
ono to jde – i když to nejde. Příkladem bu-
diž Belgie (s námi vcelku srovnatelná země), 
kde poslední povolební vyjednávání trvalo 
čtyři a  půl měsíce (předtím bezmála rok 
a půl). A země se nezhroutila, fungovala… 

Zkrátka, on někdy ten nadhled „mušky je-
nom zlaté“ má své výhody – a vypouštění 
děsů prostřednictvím katastrofi ckých před-
povědí je především předvolební strašák.
Přemýšlejme, užívejme rozum – emoce sem 
příliš nepatří.
Volit je famózním právem, velkou vymože-
ností. Možnosti „z koho vybírat“ jsou ne-
zřídka i málo veselé, otázkou zůstává, zda 
by to vytrhla na začátku 90. let minulého 
století tak vítaná Nezávislá erotická inici-
ativa – jejíž představitelé tehdy hlásali, že 
NEI je volitelná všemi, protože erotika je 
univerzální. A ejhle, neuchytili se…
Tak: Šťastnou letošní volbu!

Martin

 31. 1. 2018* Clona a Výtvarná činnost České Budějovice Jihočeská KOP

 10. - 12. 11. 2017 Výtvarná činnost, Rukodělná činnost Plzeň Plzeňská KOP

 21. 10. 2018 více oblastí (viz web) Ústí nad Labem Ústecká KOP

 31. 1. 2018* Clona, Literární část Jaroměř (Josefov) Královéhradecká KO

 31. 1. 2018* Clona Svitavy PS Vysočina Svitavy 

 31. 1. 2018* Výtvarná a rukodělná činnost Rosice PS Hugo Sytaře

 10. – 12. 11. 2017 více oblastí (viz web) Okříšky PS Kamarádi cest Okříšky

 20. 1. 2018 více oblastí (viz web) Kroměříž Olomoucko-zlínská KOP

 14. 10. 2017 Folkový guláš: Dětská Porta, Melodie Olomouc Olomoucko-zlínská KOP

 4. 11. 2017 Všetulské dostavník: Dětská Porta, Melodie  Holešov PS Dr. Mirko Očadlíka + SVČ Holešov

 18. 11. 2017 Dětská Porta, Melodie, Divadlo, Tanec Kopřivnice PS Kopřivnice

 leden – únor 2018 Výtvarná činnost, Rukodělná činnost Kopřivnice PS Kopřivnice  

Předsedův glosář

PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK 2017–2018 – PŘEHLED TERMÍNŮ
Oblastní kola

Termín Oblast Místo Pořadatel

 17. – 19. 11. 2017 Folklórní tance Přibyslav KO Kraje Vysočina

 26. 11. 2017 Tance Holešov PS Dr. Mirko Očadlíka + SVČ Holešov

 13. 1. 2018 Melodie České Budějovice Jihočeská KOP

 14. 1. 2018 Divadlo České Budějovice Jihočeská KOP

 28. 2. 2018* Clona Plzeň Plzeňská KOP 

 28. 2. 2018* Literární část Kroměříž Olomoucko-zlínská KOP

 28. 2. 2018* Výtvarná činnost, Holešov PS Dr. Mirko Očadlíka + SVČ Holešov
 24. 3. 2018** Rukodělná činnost

 1. – 3. 6. 2018 Dětská Porta Kroměříž Olomoucko-zlínská KOP 

Republiková fi nále

Termín Oblast Místo Pořadatel

* zaslání příspěvků
** slavnostní vyhlášení
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SEZNAMTE SE: PS KLUB DĚTÍ DOBROVICE
Mozaiková seznamovací služba se z Plzně přesouvá do Středočeského kraje, kde nedaleko Mladé Boleslavi 
navštívila Pionýrskou skupinu „Klub dětí“ Dobrovice. O tom, jak se jí žije, jsme si povídali s její vedoucí 
Hankou Šilhavou.

Hned z kraje se musím zeptat na historii, 
protože vaše skupina už funguje opravdu 
dlouho. Je to hlavně štěstím na lidi, nebo 
na to máte nějaký návod? 
Ahoj, máš pravdu, naše PS je jednou z nej-
starších na  Mladoboleslavsku. Vznikla 
v prosinci 1949, za dva roky oslavíme 70 
let. Ani se na tolik necítíme. 
Já se přistěhovala do Dobrovice a přimotala 
do naší pionýrské party kolem roku 1997. 
Z vyprávění přátel vím, že v roce 1989 přišli 
o klubovnu a vše, co v ní bylo. Zůstalo jen 
několik kronik a fotografi í, které měl někdo 
doma. Naštěstí stále nacházím pamětníky 
začátků Pionýra v Dobrovici. Mozaiku his-
torie pomalu skládáme dohromady. 
To, že PS funguje tolik let bez přestávky, 
musí být určitě štěstím na lidi. Hlavně na ty, 
kteří tu byli kvůli dětem a ne kvůli čárkám 
za účast. Kteří nechtěli pustit něco, co je 
spojovalo a  bavilo a  stále spojuje a  baví. 
Po roce 1990 patřily pod skupinu tři oddíly 
mladých hasičů. Pořádala výlety pro děti, 
Kuličkiádu, Dětský den a  letní tábor, kam 
se všichni těšili. Táborový materiál apod. 
byl uložen na půdách, ve stodolách a gará-
žích členů PS.

Pojďme si vaši pionýrskou skupinu 
ve stručnosti představit: Kolik vás je? Co 
vás baví? Kam rádi vyrážíte?
K dnešnímu dni má naše PS 92 členů, čtyři 
oddíly a  jeden volnočasový klub. Pro mě 
osobně je nejdůležitější turisticko-přírodo-
vědný oddíl „Ťápoty“. Vznikl v roce 2002, 
hned poté, co jsme získali klubovnu v are-
álu školy. „Zastřešili“ jsme tak všechny naše 
společné pionýrské aktivity. Dnes má oddíl 

přes 40 členů a  je takovou páteří pro čin-
nost naší PS. Na  schůzkách se věnujeme 
přírodě, tábornickým dovednostem, sou-
těžíme, šifrujeme, sportujeme, hrajeme 
hry, vyrážíme za přírodou do okolí města. 
Za  sychravých dnů se můžeme schovat 
ve školní tělocvičně.
Každé pondělí hrají již 10 let děti fl orbal. 
Nemáme ambici být vrcholovými sportovci. 
Cílem je nabídnout dětem možnost spor-
tovního vyžití bez ohledu na výkony. Prostě 
se vyřádit s kamarády.
Od  roku 2014 se převážně chlapci schází 
v airsoftovém oddíle. Hlavními tématy jsou 
historie, armáda a taktiky boje, ale i disci-
plína, spolupráce a fair play. Nechybí práce 
s buzolou, mapou, orientace v terénu, první 
pomoc, soutěže, akce, výlety…
Středy 1x za 14 dní patří v naší klubovně už 
12. rokem dětem, které rády něco malují 
a vytvářejí.

Každý měsíc pořádáme nějakou jedno-
denní nebo víkendovou akci (výprava 
do  bazénu, výlety za  přírodou a  památ-
kami, dětský den…). Zúčastňujeme se 
akcí pořádaných Pionýrem a  SKOP. Líbily 
se nám Bambiriády, užili jsme si několik 
Setkání oddílů. Na Ledové Praze jsme le-
tos byli potřinácté. Máme rádi Podzimní 
stezku Polabím v  Brandýse nad Labem, 
vždy se těšíme, jakou trasu nám Generál 

vymyslí. Tento rok jsme se počtvrté zapo-
jili do Kytičkového dne a prodali přes 500 
kvítků. Snažíme se nechybět u žádné akce 
v  našem městě. Někdy se společně při-
jdeme bavit, jindy pomáháme s organizací 
(Výročí města Dobrovice, oslavy Baráčníků, 
Ukliďme svět, Běh za novým úsměvem v ro-
dinném centru Klíček…). Je toho mnoho…

Mluvíš o akcích v obci, pokud vím, tak 
vám spolupráce s městem docela klape 
– čím to je?
To je také pravda. S vedením města vychá-
zíme dobře. Možná proto, že ve funkci sta-
rosty jsou v posledních několika volebních 
obdobích učitelé. V  zastupitelstvu pracují 
většinou lidé, kteří mají zkušenosti s  čin-
ností s dětmi, jsou členy nějakého místního 
spolku. Jsme malé městečko, známe se na-
vzájem, snažíme se spolupracovat.

Máme za  sebou tábory. Řekni nám, jak 
vypadal ten váš?
V naší skupině mají dlouhou tradici tábory 
v podsadových stanech v přírodě, s vlastní 
kuchyní, umývárnami pod širým nebem 
a kadibudkami s výhledem do lesa. Po roce 
1990 se několik let putovalo po  různých 
základnách. Posledních 9 let už „nekoču-
jeme“, objevili jsme táborovou základnu 
TJ SOKOL Kopidlno v nedalekých Ledcích. 
S  majiteli máme velmi dobré vztahy. 
Pomáháme se stavěním a bouráním tábora, 
půjčujeme si navzájem materiál. Tábor je 
bez elektřiny, schovaný v  lese. Ze stanu 
můžeme pozorovat datly, lišky a veverky… 
Každý rok připravujeme celotáborovou hru. 
V posledních dvou letech jsme se vypravili 
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PS „KLUB DĚTÍ“ DOBROVICE
• Vznik: prosinec 1949

• Počet oddílů: 4 oddíly a 1 volno-
časový klub 

• Charakteristika: turisticko-příro-
dovědný oddíl „Ťápoty“, fl orbalové 
oddíly starší a mladší, airsoftový 
oddíl a volnočasový klub zaměřený 
na výtvarné a pracovní činnosti

• Počet členů: 92

• Schůzky: fl orbal 1x za týden
výtvarka a airsoft 1x za 14 dní 
„Ťápoty“ 1x za 14 dní + každý měsíc 
jednodenní či víkendová akce

• Věk členů: 6 – 71 let

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO KLUBU
• Jméno: Hana Šilhavá

• Děti: 2 (Barbora 8, Martin 6)

• Mám ráda: přírodu, turistiku, 
muziku, práci s dětmi 

• Zaměstnání: učitelka na 1. st. 
základní školy

• Kontakt: hankazach@seznam.cz

Milena s Ájou Vlkovou (vpravo) a Michaelou Slukovou (vlevo)

do „Bradavic“ po stopách Harryho Pottera. 
Tábornické dovednosti dostaly vzletné ná-
zvy kouzelnických vyučovacích předmětů, 
všichni složili zkoušky z  NKÚ a  hrál se 
famfrpál. Do 14 dnů se nám vešly dva ce-
lodenní výlety, koupání, hry, táboráky, dis-
kotéka, návštěva šermířské skupiny a pro-
mítání Mobilního planetária. Z  „Bradavic“ 
jsme přivezli 60 spokojených dětí a už se 
těšíme na příští rok. 

Určitě se ale všechno pořád nedaří… S ja-
kými problémy se při činnosti nejčastěji 
potýkáte – a jak je překonáváte? Byli jste 
někdy fakt „na dně“ a přemýšleli, jestli to 
vzdát?
Období, kdy se přemýšlelo, co dál, bylo ur-
čitě v  roce 1990. To jsem nezažila a  jsem 
ráda, že to pro skupinu dopadlo dobře.
Druhé náročné období bylo před cca 14 
lety, kdy se začaly rozcházet názory dvou 
skupin členů. Někdo chtěl pracovat s dětmi 
celoročně, jiní by jezdili jen na tábor. Viděli 
jsme rozdílně i  podobu a  organizaci tá-
bora. Nakonec vzniklo občanské sdružení 
Klubíčko, které dodnes jezdí jen na  tá-
bor. Unaveni a na dně jsme opravdu byli. 
Já se dobrovolně/povinně ujala funkce 
skupináře. Našli jsme i  úžasnou hospo-
dářku a začali se společně učit, jak vést PS. 
Děkuji moc hlavně Ále, Honzovi a Jaroslavě 
Kovaříkovým. Myslím, že jsme se společně 
ode dna odrazili dobře.  S odstupem času 
vidíme, že všechno zlé je pro něco dobré. 
Každý si vybral, co mu vyhovuje. A vyve-
zeme na prázdniny mnohem více dětí. 
V současné době pociťujeme jako největší 
problém nedostatek dospěláků, ochotných 
věnovat svůj volný čas a  energii dětem, 
a neochotu přizpůsobit svůj osobní kalen-
dář tomu skupinovému. Príma oddílové 
děti se rozprchnou na střední školy a není 
pro ně snadné najít volné odpoledne, kdy 

mohou přijít na schůzku. Nebo jsou na in-
ternátech … Co se týká táborů, je největší 
problém to, že si všichni dospělí musí brát 
dovolenou…

Se závěrem přicházejí tradiční otázky. Co 
je podle tebe v Pionýru průšvih a co se 
nám naopak opravdu daří?
U nás vnímáme jako největší problém při-
bývající množství papírování, které ubírá 
čas na  přípravu aktivit pro děti. Sotva se 
prokoušeme jednou hromadou formulářů, 
straší nás termín na  odevzdání dalších. 
Pokud je člověk zároveň oddílovým vedou-
cím i skupinářem, či hospodářem apod., je 
to časově velmi náročné. Velkým plusem 
je určitě podpora Pionýra jednotlivým sku-
pinám (v administrativě, propagaci, meto-
dice, organizaci akcí…).
Pionýr dává obrovské možnosti vyžití. 
Každý si tu najde něco svého. Parta lidí, 
které spojuje práce s dětmi. Jejich vedení 
k  aktivnímu a  smysluplnému trávení vol-
ného času.

Dokážeš říct, proč jsi pionýr?
V Pionýru jsem měla na 1. stupni ZŠ skvě-
lou oddílovou vedoucí. Jezdilo se na  vý-
lety do  přírody, soutěžilo v  tábornických 
dovednostech. Dodnes vidím, jak jsme 
chodili na  Kokořínsku s  mapou po  lese, 
spali ve stanu a vařili v kotlíku rizoto z ple-
chovky. Tam někde je určitě základ toho, 
proč i já pracuji s dětmi. Můj oddíl v roce 
1990 zrušili. 
Pionýr je parta přátel, které jsem potkala 
v  Dobrovici. Pionýr je oddíl, kde mám 
možnost předávat dál to, co jsem zažila já. 
Pionýrská byla i Bambiriáda v Berouně, kam 
jsem přivezla své „Ťápoty“ a obrovský hrnec 
guláše k večeři tam míchala moje oddílová 
vedoucí z 1. třídy. Jsem ráda pionýr.

ptal se Jakub

u
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ROZTĚKANÁ RADKA
Míč je odpálen, běžec na první metě, ale hráči v poli už ho stíhají. Míč letí z první mety na druhou, dost času na to, aby jej hlídač 
na druhé metě chytil a běžce „vyautoval“. Jenže kde je hlídač mety? Radkoooo? Nikoliv poprvé ani naposledy. Běžec zastavuje na druhé 
metě a je v bezpečí. Kdes byla? Měli jsme ho! Já, nooo, viděl jsi toho běláska? Letěl přímo kolem mě, prohlížela jsem si jeho křídla a… 
Bože Radkooo! 

Radce je 10 let. Kdo ji zná blíž, ví, že je to 
fakt chytrá holka, ale ve škole, stejně jako 
v našem oddíle má občas potíže svoji bys-
trou hlavu využít. Neudrží pozornost, je ne-
soustředěná, někdy dokonce nevnímá, když 
na ni někdo mluví… V očích ostatních dětí 
jednoduše „mimoň“… Při sportech má po-
tíže orientovat se na hřišti, často „nepobírá“ 
pravidla. Ve  škole ji hodně napomínají, 
dostává poznámky, zapomíná pomůcky, 
zkrátka rovnýma nohama zapadla do  ška-
tulky „problémový žák“. Na  vině toho 
všeho jsou tři písmenka, která označují její 
diagnózu – ADD (tedy porucha pozornosti).
Maminka s Radkou vyzkoušela už spoustu 
zájmových kroužků. Radka se pro leccos 
snadno nadchne, ale bohužel ne nadlouho. 
Často navíc naráží na  nepochopení ostat-
ních. To je způsobeno například tím, že se 
nedokáže na jednu činnost plně soustředit 
po delší dobu. A když ji k tomu někdo nutí 
nebo jí to nejde, jedná dost nepřiměřeně, 
je vzteklá, hysterická, někdy až agresivní. 
V  téhle fázi je pak skoro nemožné ji pře-
svědčit, aby práci dokončila.
Vzpomínám si, jak nejistě Radka působila, 
když k nám poprvé přišla. Ze zvyku už oče-
kávala neúspěch a  spíše výčitky než po-
chvalu. Chvíli trvalo, než jsme přišli na to, 
v čem vyniká, a mohli jsme se na to při práci 
s ní soustředit. Teď už víme, že má slušné 
znalosti o přírodě, je kreativní, rychle běhá. 
Taky jsme už přišli na to, že jí pomáhá od-
dech v podobě krátkých speciálních úkolů 
mezi delšími náročnějšími činnostmi. Navíc 
jí tyhle úkoly dodávají pocit výjimečnosti 
a  posilují sebevědomí, což Radka hodně 
potřebuje. Díky nim zažívá i úspěch a dobrý 
pocit sama ze sebe. To je jeden z hlavních 
důvodů, proč se po prvotní nejistotě začala 
těšit na všechny schůzky a akce.

CO JE ADD?
Pro děti s poruchou pozornosti (ADD) je 
typické, že jsou roztěkané, nepozorné, 
nesoustředěné, netrpělivé, cílené zamě-
ření pozornosti je často stojí značné úsilí, 
po  němž následuje rychlý nástup únavy. 
Děti reagují opožděně, často zapomínají 
nejen pokyny, ale i své věci, mívají poruchy 
i v krátkodobé paměti. 
Jsou obvykle označovány za „hodné“, ale 
někdy také za  „pomalé“ nebo tzv. „mi-
mózní“. Někdy bývají pro svou jinakost 
a pomalost oběťmi šikany. Tyto děti mo-
hou mít stejně jako děti s ADHD potíže 
s  učením – úkoly nedodělají do  konce, 
protože se v  myšlenkách zaběhnou ně-
kam jinam, a  mohou působit zasněně… 
Nejsou rozhodně hloupé. Často je to na-
opak – stejně jako ADHD děti mívají i vyšší 
intelekt a  jsou v určitých oblastech velmi 
nadané. Jen svůj potenciál nedokáží kvůli 
poruše pozornosti zcela využít. Někdy se 
v úkolech „ztrácejí“ – nedokáží se rozhod-
nout, co je priorita, čemu dát přednost, 
jak postupovat. Občas dělají unáhlená 
zbrklá rozhodnutí, jednají impulzivně.

kolektiv autorů

PROJEVY
• Dítě je roztěkané, při úkolu 

nebo hře reaguje na zevní pod-
něty, nechá se jimi rozptylovat,

• často opomíjí podrobnosti nebo 
dělá chyby z nedbalosti při 
školní práci, pracovních aktivi-
tách či jiných činnostech,

• když se na něj mluví, zdá se, že 
neposlouchá,

• neřídí se danými pokyny a nedo-
končí školní nebo domácí práce,

• má potíže s organizací úkolů,

• snaží se vyhýbat činnostem, 
které vyžadují soustředěné 
duševní úsilí,

• ztrácí věci, které jsou potřebné 
pro plnění povinností nebo 
vykonávání činností,

• bývá zapomětlivé,

• má potíže se samostatnou prací.

CO DĚLAT?
K dětem s ADD je dobré přistupovat 
velmi strukturovaně, jasně a klidně. 
První projevy ADD můžete objevit 
už ve školce. Už tam lze dítěti začít 
pomáhat – učit ho přesné postupy 
(třeba v  oblékání), trénovat 
prioritní úkoly. Školákům je dobré 
zavést diář, do  kterého si důležité 
věci barevně zapisují v pořadí, které 
je logické – od priority po nejméně 
důležité věci. Je dobré zkusit 
vypátrat, jaké prostředí je nejvíce 
motivuje k  soustředění – klid, 
nebo mírný ruch, učení se spíše 
mluveným slovem, nebo naopak 
čtením. 

JAK MŮŽE POMOCI 
VEDOUCÍ?
• Dětem s ADHD chybí „vnitřní 
řád“, jsou roztěkané, neukázněné, 
těžko se jim reguluje vlastní 
chování a  špatně v  sobě hledají 
stabilitu, pomůžeme jim, když 
jim dodáme řád. Můžeme je např. 
předem seznámit s  plánem dne. 
Ideálně jim ho napsat, nakreslit – 
a samozřejmě ho dodržovat!

• Děti s ADD obtížněji zpracovávají 
změny, proto je vysvětlujme 
v klidu a ponechme jim čas, aby 
změnu dostatečně vstřebaly. 

• K  dětem přistupujme vždy 
klidně a trpělivě.

• Chvalme i  za  malé úspěchy, 
věnujme jim pozornost.

• Tyto děti se často setkávají 
s  negativními reakcemi 
a  odmítáním ze strany okolí. 
Proto je důležité najít jejich silné 
stránky. Pro posílení sebevědomí 
musí zažívat úspěch a přijetí.

• Činnosti, které vyžadují větší 
soustředění, proložme např. 
kratšími pohybovými hrami, 
kde si mohou od  soustředění 
odpočinout. Pokud vidíme, že 
začínají být u  nějaké činnosti 
roztěkané a neklidné, začnou rušit 
ostatní děti, nechme je napětí 
a neklid vybít jinou krátkodobou 
činností a poté se k úkolu vrátit.

O DĚTECH 
TROCHU JINÝCH
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ODDIL@PIONYR.CZ

VEDOUCÍ V HLAVNÍ NEBO VEDLEJŠÍ ROLI?
Často si klademe otázku, k  čemu vlastně činnost oddílu děti 
vede, co jim přináší a jakým způsobem je vychovává. Dostáváme 
se někdy až ke  kořenům naší organizace a  někdy si i musíme 
připustit, že v tom ne vždy máme zcela jasno.

Zkušenost říká, že oddíl dětí prvního stupně základní školy dobře 
funguje díky správnému řízení oddílovým vedoucím. Celoroční 
etapová hra dokáže děti správně motivovat, strhnout k výkonům, 
správně je rozvíjet. Cílem vedoucího je tedy hlavně připravovat ak-
tivity a organizovat činnost. U dětí staršího školního věku už tento 
přístup tolik nefunguje. Připravit zábavu, dobrodružství a potřebné 
výzvy si vyžádá daleko většího úsilí, a i tak není zaručeno, že se akti-
vity dětem s nastávající pubertou budou líbit. Otázkou je navíc i to, 
jak jim vyhovují „výstupy vedoucího na hlavní scéně“. Ve věku, kdy 
sílí vliv vrstevníků, totiž spíše ocení vytvoření prostoru pro vlastní 
seberealizaci. 

Jak si s tím ale má vedoucí oddílu poradit? Nebudou se dílčí zá-
jmy dětí tříštit s tím, čemu by se rád věnoval sám? Půjde to vůbec 
skloubit? Co když děti přijdou s něčím, v čem se oddílový vedoucí 
nebude cítit doma? Neztratí něco ze své autority? Kupodivu ne, 
pokud se za každou cenu nebude chtít ucházet o roli odborníka, 
hlavního herce apod. Děti rychle pochopí, že jim může poskytnout 
podporu, kterou ke  svému rozvoji potřebují, a mohou se dobrat 
poměrně významných úspěchů ve své odbornosti.

Co tedy může oddílový vedoucí podporovat? Je toho kupodivu 
více, než by se mohlo zdát. Při řešení jakýchkoli úloh (které si samy 
stanoví) se děti budou potřebovat dorozumět, hledat řešení pro-
blémů, pružně reagovat na nové situace, tvořivě se vypořádávat 
s novými výzvami apod. Všechny tyto dovednosti patří do oblasti 
tzv. měkkých kompetencí. A oddíl je skvělou příležitostí naučit se 
těmto dovednostem v praxi – tedy ne během kurzů „renomovaných 
školicích agentur“. Samozřejmě i tady zůstane prostor pro vedou-
cího, aby mohl uspokojovat svoji potřebu „ukazovat se na scéně“. 
Jen smysl a cíl aktivit, které řídí, bude přece jen odlišný. Uplatní se 
navíc v méně nápadných rolích, jako je řízení diskuse, navrhování 

řešení, shrnování navržených nápadů jinými slovy, pomoc s prosa-
zováním dobrých nápadů tichých a nevýrazných dětí. 

Samozřejmě, že se tak vedoucí nemůže stát tím, kdo je v oddílu 
nejvíce „vidět“. Naopak potřebuje se trochu stáhnout do ústraní, 
aby se hvězdami v oddíle mohly stát nadané děti, které se o obsah 
činnosti mohou postarat samy. Výhodou pro oddíl je, že se neskládá 
jen ze samých „hvězd“ a že každý je z  trochu jiného těsta. Díky 
tomu si děti mohou lépe vybrat své role, své odbornosti v týmu, 
lépe spolupracovat a vážit si jeden druhého pro to, co opravdu umí. 
Moderně se tato vlastnost sociální skupiny označuje jako diversita. 
My bychom se pak měli učit především tuto pestrost využívat k vý-
chovnému působení.

Jaké cíle z  hlediska plánování činnosti volit? Určitě neuděláme 
chybu, když si znovu připomeneme potřeby dětí z hlediska jejich 
věkových zvláštností. Dále nám určitě pomůže zamyslet se nad 
zkušeností skupiny. Odtud pak vyplynou cíle spojené s komunikací, 
schopností dorozumět se a také mnoho dalších dovedností důleži-
tých do života. Na místě je i to, co si děti samy přejí. Tedy nechat 
jim prostor, aby mohly činnost samy ovlivňovat. Vedoucímu pak 
spíše připadne úkol hlídat, že se neděje nic špatného, a podporovat 
ty, kdo mají dobré nápady.

Tom

Příklad kompetence k řešení problémů (úrovně 3)

• přistupuje k řešení problému aktivně a samostatně

• dokáže najít a pojmenovat podstatu i u složitějších 
problémů

• dokáže problém strukturovat a systematicky řešit 
a do budoucna jim předcházet

• většinou umí skloubit analytické a kreativní myšlení

• v případě potřeby dokáže řešit problém týmově

PROGRAM PIONÝRA:
Respektujeme věkové a individuální zvláštnosti.

Klademe důraz na  všestranný rozvoj, a  to i  v  zájmové 
činnosti.

ZAMYSLETE SE
- Jste ochotni nechat iniciativu a  rozhodování o  činnosti 

na dětech?
- Jaký je váš oddíl, jsou děti připraveny přijímat vše, co pro 

ně připravíte?
- Baví vás starat se o běžné aktivity, nebo vás láká připravo-

vat pro děti „třešničky na dortu“?
- Jak se do budoucna vypořádáte se zajištěním „rutinních“ 

činností? Mohly by se o některé z nich starat děti?

PROZKOUMEJTE
- Zařazujete aktivity, které mají za cíl rozvoj například kva-

litní komunikace mezi dětmi?
- Umožnujete dětem, aby se ujímaly  vedení některých 

aktivit?
- Víte, co jsou „měkké kompetence“? Zkoušeli jste něco 

z  nich zařazovat do  výchovných plánů oddílu? (více 
na kompetence.nsp.cz/mekkeKompetence.aspx)

- Vedete děti k rozvoji takových dovedností? Jak?
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JE HRA NA VOJÁKY VÝCHOVOU K AGRESI?
Halasné promluvy do  mobilu v  tramvaji 
nemám rád, ale i  tak jsem musel vyslech-
nout, že jakýsi Bery bude asi ke stáru agre-
sorem… Následně jsem pochopil, že Bery 
je tak páťák a ona zdrcená maminka je celá 
rozvrkočená, neboť její syn si neustále hraje 
na  vojáky, ovšem nikoli na  PC, ale skoro 
vopravdicky, s dalšíma klukama… Pousmál 
jsem se a představil si airsoftový oddíl, ba 
stačí mi přejít chodbu a podívat se na jednu 
fotku svého mladšího syna. 

JAK MOC JE TO OPRAVDU PROBLÉM?
Dnešní společnost nabízí nepřeberně pod-
nětů, nezřídka jdoucích do  extrémů. Jsou 
tak dvě polohy: jedna směřování k pocho-
pení druhého, k citlivosti a druhá být drsňá-
kem prosazujícím si jen to své, opravdu až 
tak nepřekonatelné protipóly? Běžný vývoj 
bývá přece zhruba někde mezi…
Touha „poprat se za spravedlnost“ nebo vy-
hrávat a  soupeřit je prostě dětem (pozor: 
klukům, ale i dívkám) přirozená. Není tak 
ani nic neobvyklého, že si kluci chtějí hrát 
na vojáky. My jako četníci a zloději, indiáni 

a běloši, čtyři z tanku a pes a Němci zápo-
lili taky a nevyrostli z nás gangsteři, alespoň 
z naprosté většiny. Má-li hra alespoň ele-
mentární pravidla (což jsou i ta „klukovská“) 
a  jinak kolem sebe děti vnímají normální 
prostředí, pak taková hra neznamená, že ze 
synka bude profesionální zabiják. V  rámci 
genderové vyrovnanosti musím ostatně 
poznamenat, že bují též kulty silných bo-
jovných žen… Nic z toho ještě neznamená 
drsnou militarizaci.

VÍCE PŘIROZENÉHO VÝVOJE 
NEUŠKODÍ 
Posouvání se k  totální korektnosti a  stálé 
apelování na  rozvoj vnímavosti ubíjí v dě-
tech touhu po  soutěživosti. Vše musí být 
vyvážené. Je-li dítě vychováváno jako 
z cukru, přistupuje-li se k němu křehoučce 
- na stromy lézt nesmí, je to nebezpečné, 
do  kaluží skákat nemůže, kvůli ušpinění, 
školní brašnu nést nemůže, neb je ne-
vkusně těžká…
Mám za  to, že pozastavovat bychom se 
měli nad hrou, která je plná agresivity 

a dítě je během ní jako smyslů zbaveno, ne-
respektuje pravidla, prostě nic. A to může 
být i  fotbalový zápas, stejně jako zdánlivě 
nevinné „klukovské kočkování“… V  tu 
chvíli je už ovšem pozdě nahlédnout, co 
dítě svou agresivitou ukazuje. Každé násilné 
chování má svůj příběh a příčiny – takové 
chování se nerodí z ničeho nic. Je jen zrca-
dlem něčeho, co dítě prožívá. A boj, agresi-
vita, může být to jediné, v čem cítí ochranu 
sebe sama. Příčinou ovšem těžko bude hra 
na vojáky. Ta je pro kluky ostatně i holky 
zdravá a za tím si stojím – ač může být dost 
těch, co se mnou nesouhlasí. Těžko bude 
totiž horší než masové vraždění v PC bojo-
vých hrách. Co vy na to?

Martin

SEŠLO SE PÁR CHYTRÝCH HLAV…
Bude snad následovat vyprávění z  fi lmu 
Pelíšky? Kdepak – o víkendu 9. a 10. září, 
o kterém se ve Ždírci nad Doubravou se-
šlo přes čtyřicet pionýrek a pionýrů, aby 
dali dohromady nejen hlavy, ale i pomy-
slné ruce – šlo totiž o  víkend především 
pracovní.

Složení účastníků bylo skutečně pestré, šlo 
jednak o členy orgánů Pionýra, jmenovitě 
Výkonného výboru České rady Pionýra, 
Kontrolní komise Pionýra a Rozhodčí ko-
mise Pionýra. K  nim se přidalo několik 
pracovních skupin, například štáb soutěží, 
Sbor garantů pionýrských vzdělávacích 
center, metodická pracovní skupina, štáb 

Dětské Porty, pracovní skupina k  hod-
nocení kvality v  Pionýru nebo pracovní 
skupina k  novele pionýrských vyzname-
nání. Každá z  těchto skupin měla vlastní 
témata, ale v  průběhu víkendu se také 
různě prolínaly a pracovaly i na tématech 
společných. Z nich nejvýraznější bylo do-
končování Směrnice o hlavní činnosti, řeč 
přišla i na  rozvoj členské základny a sou-
visející analýzu nebo připravované akce 
(například setkání oddílů pracujících s vý-
chovnými programy – s pracovním názvem 
Fazole 2018).

V  sobotu později večer se našla i chvilka 
na  zábavu (bowlingový miniturnaj), ale 

celkově šlo především o příležitost setkat 
se, mluvit spolu, nacházet společné myš-
lenky a s jejich pomocí poposunout Pionýr 
o  kousek blíž k  naplnění stanovených 
úkolů i dlouhodobých vizí.

Díky všem, kdo se zapojili!
Jakub

Z TUTOROVY ČUTORY
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Z ÚSTŘEDÍ

PERSONÁLNÍ SITUACE NA ÚSTŘEDÍ – POSILY I ODCHODY
Tým ústředí zaznamenává v posledních mě-
sících stálé – byť někdy drobné proměny. 
Už jste se mohli dočíst o  dvou ženách 
(z  Nejvyššího kontrolního úřadu), které 
rozšířily naše řady. Zatím jsou stále s námi, 
ale ke konci října by se jejich „mise“ měla 
chýlit k závěru. Věříme, že se v jejich zprávě 
dočteme, že nenalezly závažné nedostatky, 
a tato kapitola bude moci být uzavřena.
Po  prázdninách nás tradičně opustili dva 
externisté – rodiče našich osmáků degu, 
kteří přes léto dohlíželi v  naší zasedačce 
na  řádění svých potomků. Na  druhou 
stranu – ovzduší v místnosti s klecí to krapet 
pomohlo… 

S koncem léta nás navštívilo také několik 
různých viróz, zdá se ale, že už jsou na od-
chodu – jak je vidět, někdy může i  něčí 
ochod být vlastně významnou posilou.
No ale nakonec vážně. Opravdovou posi-
lou na ústředí se s koncem září stala Anna 
Mindlová, která již dříve na  ústředí pů-
sobila jako brigádnice a  osvědčila se jak 
prací, tak schopností zapadnout do našeho 
lehce nestandardního kolektivu. Vzhledem 
ke zkušenostem, které jsme nabyli při hle-
dání schopné asistentky pro ústředí, byla 
právě Anna oslovena s nabídkou, již přijala. 
Držíme jí palce, aby pronikla co nejdříve 

a  co nejvíc 
do všech zálud-
ností fungování 
našeho spolku.
K o n t a k t y 
na  sekretariát 
ústředí zůstá-
vají neměnné 
(ustredi@pio-
nyr.cz, 234 621 299, 777 248 720). Přímo 
Aničce můžete psát na e-mail anicka@pi-
onyr.cz či volat na číslo 773 774 194.
Pozor! Nepleťte si Aničku s Aničkou, 
máme tu dvě – Mindlovou a Novákovou.

• Cože? My dvě jim jako 
nestačíme?!

• Neboj, ještě jim 
ukážeme, že to tu 
dokážeme zamořit 
i ve dvou…

NEKONEČNÝ SERIÁL?
Psát o „Směrnici o hlavní činnosti“ je vlastně tvorbou nekonečné telenovely, což z autorského hlediska není tak úplně optimistické… Zase 
to má výhodu, že nejde o téma nijak výjimečné, naopak mělo by nám být blízké. Směrnice však málokdy a málokomu přiroste k srdci, že? 
Pokusme se proto podívat na připravovaný dokument především prakticky! Rozhodně platí:

NEOBJEVUJEME S NÍ NOVÝ SVĚT
Směrnice v mnoha ohledech „jen“ zazna-
menává běžnou oddílovou praxi! Proto 
není třeba se jí bát. Současně ovšem ne-
přehlédnutelně upozorňuje na  některé 
záležitosti, které jsou občas „velkoryse“ 
pomíjeny (řádné plánování činnosti). 
Srozumitelně popisuje typické a nejčastější 
způsoby naší výchovné práce, současně vy-
mezuje podmínky, jež je nutné pro jejich 
uskutečňování vytvářet a naplňovat, a  též 
stanovuje odpovědné osoby nebo způsoby 

delegování dílčích činností a provádění po-
třebné kontroly.
Neodpoví na  každou otázku, což ostatně 
ani není možné – potvrzuje však platnost 
zásady, že jedná-li se o činnost netypickou, 
musí se postupovat podle pravidel, která 
jsou pro příslušnou práci obsahově a úče-
lově nejbližší.

ROZVÍJÍ ODPOVĚDI 
K „DEFINOVÁNÍ“ PIONÝRA
Kdo má zájem, rozhodně v ní nalezne další, 
řekněme podrobnější, odpovědi k  čas-
tým dotazům na  odlišnosti pionýrské vý-
chovné práce od  jiných spolků. V  tomhle 
směru – vzhledem k rozsahu – jde dál než 
Program Pionýra. I pro ni sice platí snaha 
o věcný a nerozvleklý popis, ale na  rozdíl 
od  Programu Pionýra nabízí přece jenom 
více prostoru. Samozřejmě neobsahuje 
„tabulku“ s  přehledem – tohle dělají oni 
a my ne a  naopak. Je potřebné text číst 

a  uvažovat o  něm, ale konkrétních údajů 
obsahuje mnoho.
Podstata je navíc „ukryta“ nikoli ve formách 
činnosti – schůzky, výpravy a  tábory orga-
nizuje kdekdo, ale v  jejich náplni – což je 
promítání Ideálů Pionýra v pravidelné (od-
dílové či klubové) činnosti. Jakkoli to může 
znít komplikovaně, nepřekonatelně složité 
to není, navíc nejde o dramatické novinky 
– je příjemné, že lze odkázat na  mnohé 
a praktické příklady. Třeba v Mozaice 9 a 10 
z roku 2013 zaplnily náměty na naplňování 
Ideálů dvě dvoustrany. 

CO DÁL?
Směrnice je momentálně dostupná 
na webu (pionyr.cz/clenove/smerniceohlav-
nicinnosti) i s přílohami, zatím jde ale stále 
o návrh. Ten na začátku listopadu projedná 
Česká rada Pionýra. O dalším vývoji se sa-
mozřejmě v Mozaice dočtete.

Martin

OMLOUVÁME SE ZA CHYBY V DORUČOVÁNÍ POŠTY
V období od června do září vzniklo při odesílání pošty z Ústředí 
Pionýra značné množství chyb. Na vině byl lidský faktor. Věříme, 
že by se již neměly opakovat. Pokud někdo nezaznamenal 
(potřebnou) odezvu z  naší strany, piště na  pionyr@pionyr.cz 
nebo na telefon 777 248 720, pokusíme se zjednat nápravu.

Za způsobené komplikace se omlouváme.

Směrnice o hlavní činnosti
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PRÁVNÍ 
POSILOVNA

I PRO RYTÍŘE ERBOVNÍ PLATÍ ŘÁDY PŘEPRAVNÍ
Tábor se měl konat ve středověkém stylu. 
Snad nejvíce se těšil Mirek – zástupce 
hlavního vedoucího pro celotáborovou 
hru „Po stopách husitů“ – vyráběl krouž-
kovou „železnou košili“ a  večery trávil 
v dílně kamaráda – zámečníka – při výrobě 
replik husitských zbraní. Po  odjezdu ale 
v klubovně zůstala zapomenutá žerď hu-
sitské korouhve, opatřená kovanou hlavicí 
se špičkou kopí – prostě poslední zbraň 
k  uhájení bojové zástavy. Mirek se pro 
žerď vrátil, špičku zabalil do  staré deky, 
zajistil provázkem a vydal se zpět. I „cou-
rákem“ měl být na  tábořišti za  hodinu. 
Žerď položil pod sedačky a pro jistotu ji 
přišlápl. Vláček doputoval na závěrečnou 
část své cesty, vedoucí lesem. Všeobecný 
zákaz zdržovat se na železniční trati se roz-
hodla porušit skupina asi sedmi divočáků 
a nepočítaně mláďat a navíc v místě, kam 
strojvedoucí neměl dostatečný výhled 
– vlak opisoval oblouk kolem skalního 
výběžku a strojvedoucí na vzdálenost ně-
kolika desítek metrů spatřil stádo. Spustil 
zvukovou výstrahu, prudce začal brzdit 
a  zastavil vlak jen několik metrů před 
posledním zamyšleným divočákem, který 
důstojně zmizel do  lesa. Černá zvěř pře-
žila bez sebemenší úhony, jiná byla situ-
ace ve vlaku: řada spadlých zavazadel, vy-
strašení cestující, naštěstí žádné zranění. 
Kuriózní situaci vyvolala ostrá žerď, kterýá 
se vydala na cestu vagonem: brždění ji to-
tiž osvobodilo zpod Mirkovy boty. Protože 
to byla kvalitní replika, při nárazu na kar-
ton mléka prořízla špička deku, bez větších 
obtíží prorazila kartony a pokračovala. Jen 

okrajem prořízla pytel krm-
ného šrotu, který osvobozen 
se rovněž vydal na  cestu va-
gonem. Konec cesty znamenal 
až 20 litrový kanystr místního 
zemědělce, naplněný syřidlem 
(přídavek do mléka – prostře-
dek pro výrobu sýra). Syřidlo 
opustilo kanystr a  se šrotem 
vytvořilo lepkavou, nevábnou 
směs. Vyčištění vagonu při-
šlo na 15 000 Kč, cena syřidla 
byla přes 10 000 Kč, ječný šrot 
byl již jen drobnou položkou. 
Žerď na  tábořiště doputovala, 
posloužila, byla obdivována, 
ale poněkud se prodražila. 
Věc byla vyhodnocena jako 
porušení přepravních podmí-
nek Českých drah – konkrétně 
jako přeprava nebezpečného 
předmětu a v přímé souvislosti 
s porušením vznik škody, kterou, naštěstí, 
hradila pojišťovna. Povinnou spoluúčast 
5 000 Kč musel uhradit Mirek.
Mirek postupoval v  rozporu nejen s pře-
pravními podmínkami, ale i  se zdravým 
rozumem a všeobecným zákonným poža-
davkem, že si máme počínat tak, aby ne-
docházelo k újmám na majetku. Jen šťast-
nou náhodou nedošlo k poranění. 
Pokud tedy přepravujeme předmět, který 
může být jen trochu nebezpečný – je třeba 
pečlivě zvážit, jak budeme postupovat, 
a  zvolit spolehlivý způsob zabezpečení. 
Při pohybu po  silnici (přeprava vozem) 
se jedná o  pravidla všeobecně známá, 

přeprava vlakem je v  předpisu „Smluvní 
přepravní podmínky Českých drah pro 
veřejnou drážní osobní dopravu“ (viz čl. 
185) na adrese www.cd.cz/info/cim-se-ri-
dime/-25808/. Podobně je to u městské 
hromadné dopravy (zpravidla na  webu 
příslušného dopravního podniku). Vždy je 
ovšem třeba zapojit zdravý rozum, a po-
kud máme pochybnost, že hrozí nebez-
pečí – prostě vycházejme z toho, že hrozí, 
a  chovejme se podle toho. Opak může 
znamenat následky nejen ve vzniku škody 
ale i v postihu trestním soudem. 

Michal Pokorný,
advokát, právní zástupce Pionýra
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NOVÉ 
PIONÝRSKÉ 
KOŠILE
Netrpělivě čekáte, až se v nabídce 
E-mošky objeví nové zelené 
pionýrské košile?

Tak už na nic nečekejte, otevřete 
si www.emoska.pionyr.cz, 
v menu najděte košile a můžete 
objednávat!
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1. 11. 1512 byla veřejnosti představena výzdoba stropu 
Sixtinské kaple, kterou namaloval Michelangelo. (obr. 01)
1. 11. 1862 se narodil Emil Kolben, elektrotechnik, průmyslník 
a vynálezce, který přispěl k rozvoji českého strojírenského průmy-
slu. (obr. 02)
1. 11. 1942 se narodila česká zpěvačka Marta Kubišová. (obr. 03)
1. 11. 1952 na atolu Eniwetok uskutečnily USA první výbuch 
vodíkové bomby.
2. 11. 1892 vznikl Akademický Cyklistický Odbor Slavia, 
ve zkratce A.C.O.S – později SK Slavia, nyní Slavia Praha. 
3. 11. 1957 Sputnik 2 vynesl do kosmu psa Lajku, první zvíře 
ve vesmíru. (obr. 04)
3. 11. 1957 se narodil Michal Nesvadba, český herec, mim 
a moderátor dětského pořadu Kouzelná školka. (obr. 05)
4. 11. 1852 se narodila historicky druhá česká lékařka, 
po Bohuslavě Keckové, MUDr. Anna Bayerová. 
4. 11. 1952 byla v USA založena vládní agentura NASA.
4. 11. 1982 se v brněnské nemocnici narodilo první české dítě 
ze zkumavky. 
5. 11. 1882 se v Praze na Žofíně konala premiéra cyklu Má vlast 
od Bedřicha Smetany.
5. 11. 1917 se narodil lékař a zakladatel anatomického ústavu 
v Plzni Jaroslav Kos. 
5. 11. 1997 vláda Česká republiky odeslala do Bruselu přihlášku 
do NATO. 
6. 11. 1932 byl ofi ciálně trvale otevřen zimní stadion Štvanice 
v Praze, který byl zbourán v květnu a červnu roku 2011.
7. 11. 1867 se narodila Marie Curie – Sklodowská, polsko–fran-
couzská vědkyně, nositelka Nobelovy ceny za fyziku a chemii. 
(obr. 06)
7. 11. 1957 začala v NDR výroba vozů značky Trabant. (obr. 07)
12. 11. 1952 byla založena Československá akademie věd. 
13. 11. 1877 se narodil František Spilka, sbormistr, skladatel 
a pedagog. 
13. 11. 1957 zemřel Antonín Zápotocký, pátý československý 
prezident. Nastoupil jako druhý „komunistický“ prezident. (obr. 08)
18. 11. 1847 se narodila Eliška Krásnohorská, spisovatelka, 
vlastním jménem Alžběta Pechová. 
18. 11. 1852 se narodil malíř Mikoláš Aleš. 
18. 11. 1862 bylo otevřeno Královské zemské prozatímní 
divadlo postavené podle projektu Ignáce Ullmanna jako přímý 
předchůdce Národního divadla.
21. 11. 1347 Karel IV. založil v Praze Na Slovanech klášter 
slovanských benediktinů – Emauzy. 
23. 11. 1792 se narodil Václav Kliment Klicpera, spisovatel 
a dramatik. 
24. 11. 1907 představením hry Jaroslava Vrchlického Godiva 
zahájilo činnost Městské divadlo na Vinohradech. 
24. 11. 1642 se Abel Tasmen stal prvním Evropanem, který 
objevil Tasmánii. Zemi pojmenoval Van Diemenova země. 

26. 11. 1917 byla v Kanadě založena National Hockey League 
(NHL) s týmy Montreal Canadiens, Montreal Wanderers, Ottawa 
Senators, Québec Bulldogs a Toronto Arenas. 
26. 11. 1922 se Howard Carter a Lord Carnarvon stali prvními 
lidmi, kteří vstoupili do hrobky faraóna Tutanchamona po jejím 
uzavření před více než 3000 lety. (obr. 09)
27. 11. 1857 se narodil Charles Scott Sherrington, britský fyzio-
log, první člověk, který vysvětlil funkce nervové soustavy, význam 
synapse a refl exního oblouku.
29. 11. 1877 Thomas Alva Edison poprvé představil svůj fono-
graf na veřejnosti. (obr. 10)
29. 11. 1882 se narodil Henri Fabre, francouzský průkopník 
letectví a vynálezce prvního hydroplánu na světě, nazývaného 
Le Canard, se kterým také jako první člověk na světě vzlétl. 
29. 11. 1947 valné shromáždění OSN schválilo Plán OSN 
na rozdělení Palestiny, který měl vyřešit arabsko–izraelský konfl ikt 
na území Britského mandátu Palestina.
30. 11. 1367 byla vysvěcena kaple sv. Václava v chrámu sv. Víta.
30. 11. 1967 byl vydán zákon o hlavním městě, který s plat-
ností od 1. 1. 1968 připojil k území hlavního města jedenadvacet 
obcí středočeského kraje.
30. 11. 1997 český prezident Václav Havel přijal demisi vlády 
Václava Klause, čímž začala vládní krize.

NEJVĚTŠÍ VYNÁLEZY
aneb samozřejmosti, které hýbou světem
Že některé věci, nad kterými se dnes už nikdo nepozastaví, byly 
ještě nedávno revolučními vynálezy, si připomeňte, až si příště jen 
tak pustíte nějaký…

FILM
Traduje se, že při jednom z prvních ve-
řejných promítání, kde bratři Lumièrové 
představili krátký fi lm s  přijíždějícím 
vlakem (1895), někteří diváci prchali 
ze sálu v domnění, že se na ně řítí vlak 
opravdový. Ačkoliv se jedná spíše o mýtus, nic to nemění na tom, 
jaký rozruch vynález fi lmu vyvolal.
Jeho počátky jsou pochopitelně spjaty již s vynálezem fotografi e, 
ale až na konci 19. století sestrojil William Dickson první kameru 
schopnou plynule zaznamenat pohyb. Zmínění bratři Lumièrové se 
posléze postarali o  její zdokonalení, vynalezli i první promítačku 
a zároveň se stali autory prvních snímků určených pro veřejnost. 
Jejich fi lmy zachycovaly pouze všední situace a trvaly jen několik 
málo minut. Již nedlouho poté se ale začaly objevovat i pokusy 
o první fi lmy s příběhem, především grotesky. V té době také začí-
nají být v americké vesničce Hollywood zakládána i první fi lmová 
studia. Netrvalo dlouho a z původně malé vesnice se stala výkladní 
skříň amerického fi lmu, který se začal s úspěchem šířit 
po celém světě.



PIONÝRSKÝ ROK JE ZAHÁJEN 
Září je každý rok nejen měsícem, kdy začíná školní vyučování, 
ale rozbíhá se také činnost pionýrských oddílů a otevřených 
klubů. Některé přichystaly akce pro veřejnost, jako třeba 
pohádkové lesy či otevřené klubovny, další využily babího 
léta k výpravám do přírody, rozběhly se i pravidelné schůzky. 
Malou foto ochutnávku nabízí tato stránka.

Na  této stránce vidíte fotky od: 17. PS Karviná, PS Čtyřlístek 
Domažlice, PS des. St. Roubala (Habartov), PS Dravci (Ústí nad 
Labem), PS Hrádek, PS Jince, PS Kamarád (Jihlava), PS Miloše 
Sýkory (Ostrava), PS Radovánka (Liberec)


