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UZEL SEM, UZEL TAM, UZEL JE NÁŠ KAMARÁD
ANEB JAK BYLO NA TURBÁNKU
Letošní Turbánek neboli uzlovací soutěž O Putovní pohár Zlaté růže měl jubilejní 25. 
ročník, který se konal 6. – 7. dubna v Českých Budějovicích. 

Už v  pátek večer se začaly sjíždět první výpravy především z  Prahy. Všichni 
pomohli s přípravou prostor a v pozdních večerních hodinách mohli začít trénovat 
na závodních stolech. Večer panovala příjemná atmosféra. Z každé výpravy se někdo 
zapojil do organizačního týmu a pomáhal s posledními dodělávkami. Někteří o fous 
mladší zase hráli deskové hry, zatímco děti už dávno spaly.

Ráno dorazily další výpravy, a  tak se to v  sále začalo hemžit desítkami malých 
i velkých soutěžících připravených na samotné závody.

Kvalifi kační kola byla velmi napínavá, každý měl tři pokusy a  jakákoliv chyba 
znamenala diskvalifi kaci pokusu. Z  každé kategorie postupovalo šest nejlepších 
do fi nále, kde byly původní kvalifi kační časy „zapomenuty“ a každý fi nalista měl tři 
nové pokusy.

Na konec individuálních závodů změřili síly vítězové jednotlivých věkových kategorií 
v tzv. superfi nále, kde časem 12,96 s potvrdil svoji pozici favorita Martin Janda z 93. 
PS Orion.

Putovní pohár Zlaté růže si odnesl tým, který získal nejvíce bodů za jednotlivce – 
body se počítaly za každého fi nalistu podle jeho umístění v top 6, kromě kategorie 
nejstarších – nad 26 let. Už počtvrté za sebou se na prvním místě umístila 93. PS 
Orion, na druhém pak Církevní škola Orbis Pictus Tábor a na třetím 63. PS Sosna.

Samostatně hodnocenou disciplínou je turnaj štafet, kde musí být zástupci alespoň 
tří věkových kategorií, z nichž minimálně dvě jsou dětské. Štafeta je složena z 6 
závodníků a každý váže jeden uzel. Zde se na prvním místě umístila opět štafeta 
93. PS Orion, na druhém místě 63. PS Sosna a na třetím místě smíšená štafeta ORO 
(z více výprav).

Akce dopadla jako vždy úspěšně. Vítězové získali zajímavé ceny, ale hlavně každý si 
odnesl nové zážitky, poznal nové lidi a navázal nová přátelství, třeba už u pátečních 
deskovek, u kterých se výpravy samovolně promíchaly. Příležitost byla i k nabrání 
nových zkušeností a  dovedností, tak třeba suverénní vítěz několika posledních 
ročníků Martin Janda chvílemi učil i děti z ostatních oddílů, jak vázat uzly rychleji. 

Už nyní se těšíme na příště, tentokráte na Turbánek 2019 do Jindřichova Hradce.

Vendy, 63. PS Sosna
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 KALENDÁRIUM | nabídkový plán akcí a soutěží

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

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

 27. – 30. 9. Fazole se vrací Nesměř Pionýr

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

 15. 5. Deskové hry pro mladší děti Praha 188. PS T.O. Bobříci

 16. 5. Hřiště není/jako silnice Praha PS Omega

 17. 5. Kreativní dílna – Praha 188. PS T.O. Bobříci  
 Malování na textil  

 25. 5. Den otevřených dveří Josefov PS Za Vodou

 14. 6. VOČKaři – rukodělná dílna Březová PS Březová

 10. 7.  Na stopě doktora X Popovice 63. PS Sosna
  u Benešova

 30. 8. VOČKaři – rukodělná dílna Březová PS Březová

 8. 9. Odpoledne plné her Kdyně PS Safír Kdyně

 13. 9. VOČKaři – rukodělná dílna Březová PS Březová

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

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

 22. 9. VOČKaři – Sportovní den Březová PS Březová

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PVC
MONEY - účetní program
19. – 21. 10. (pro začátečníky) Liberec (hotel Arena) ÚPVC
2. – 4. 11. (pro pokročilé) Liberec (hotel Arena) ÚPVC
Zážitkový kurz k rozvoji sociálně psychologických dovedností
1. - 4. 11.  Soběšice (Hotel Pod Hořicí) ÚPVC
Letní táborové školy  
9. – 11. 8. (pro 14+) TZ Troják Olomoucko-zlínská KOP 
12. – 14. 8. (pro 15+) TZ Nýdek Moravskoslezská KO 
12. – 17. 8. (rukodělky) Zelená Lhota Plzeňská KOP 
18. – 25. 8.  bude upřesněno Pražská OP
25. 8. – 1. 9. (zážitková) TZ Bokouš Vlčkovice ÚPVC

ČTĚTE, PIŠTE A MĚJTE SE FAJN!
V květnové Mozaice najdete, ostatně jako každý rok, zprávy z jarních akcí. Dočtete se tu třeba o uzlař-
ské soutěži O Putovní pohár zlaté růže, o největší pionýrské vzdělávací akci Kamínka nebo o Setonově 
závodě Jihomoravských pionýrů. A další akce nás čekají, takže se máte na co těšit i na příště.
Zprávy z akcí ale samozřejmě nejsou všechno. Vybírat můžete ze známých pravidelných rubrik, jako 
jsou rukodělky, geopozvánky, tipy na výlety a další. 
Když zmiňuji pravidelné rubriky, možná budete listovat a hledat, kde je seriál O dětech trochu jiných. 
Ten v této Mozaice nenajdete, na jeho místě (str. 14) je rozhovor se Vlaďkou Brandovou, která byla 
u zrodu původního nápadu a podílela se výrazně i na mnoha dílech seriálu. Ptáte se proč? Tenhle seriál 
plný rad a zkušeností s výchovnou prací se totiž bude od září v Mozaice objevovat jen příležitostně, 
a tak jsme ho chtěli trochu shrnout, ohlédnout se za tím, jak se vydařil a co čtenářům mohl dát.
Tím se dostávám k hodně aktuálnímu tématu, kterým je příprava dalšího ročníku. Náměty pro Mozaiku 
se snažíme sbírat různými cestami, nedávno například při dílně na Kamínkách v Mladé Boleslavi. Tam 
ale pochopitelně nemohli být všichni čtenáři. Proto vás za celou redakci i touto cestou prosím, napište 
nám, podělte se o názor na současnou podobu Mozaiky i o náměty do budoucna (jako vždy můžete 
psát na e-mail mozaika@pionyr.cz). Děkujeme!

Jakub

Foto na titulu: Martin Hlavoň
Setonův závod
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KAMÍNKA 2018 V MLADÉ BOLESLAVI
Kdo Kamínka zná, ten ví, jakou umí tahle akce mít pohodovou atmosféru, že nabízí setkávání se starými kamarády i poznávání nových 
a taky příležitosti dozvědět se a vyzkoušet si věci, které neznám, stejně jako podělit se o ty, které znám a snad i umím. Ostatně tomu 
odpovídá i název, který symbolizuje místo, kam může každý přijít, ohřát se, ale také přihodit své polínko do ohně. 

Letos se tahle největší vzdělávací akce 
Pionýra konala v Mladé Boleslavi od pátku 
13. do neděle 15. dubna a  temnými po-
věstmi opředené datum účastníkům (kte-
rých bylo celkem 129) na  dobré náladě 
nijak neubralo.
Páteční večer byl věnován hlavně setká-
vání, posezení v bufetu, čajovně či herně 
deskových her MINDOK. Připravena 
byla také výstava oceněných snímků 
z Clony (fotografi cké oblasti Pionýrského 
Sedmikvíteku) a hlavně zahajovací rituál. 
Letos při něm účastníci vytvořili řadu ko-
láží a kreativních staveb například na  té-
mata: dopis z  tábora, proč jsem pionýr, 
Pionýr a  příroda a  další… A  pár ukázek 
najdete i na této dvoustraně. 

Sobotním ránem začal program naplněný 
dílnami a semináři, kde si (nejen) pionýři 
vyměňovali zkušenosti a  získávali nové 
náměty pro činnost. Prostor byl na debaty 
o otázkách celopionýrských i oddílových, 
na  různorodé hry, rukodělky, sportovní 
aktivity, šifry, focení, chemické pokusy 
a  mnoho dalšího. Součástí kouzla téhle 
akce je, že každý může něco nabídnout. 
Každý může být v  jednu chvíli zkušeným 
lektorem a  třeba za hodinu na  jiné dílně 
hltat poznatky a  sbírat zkušenosti z  ob-
lasti, která je pro něj úplně nová. 
V  sobotu byla také otevřená Kamínková 
školička, což je už tradiční součást téhle 
akce, která usnadňuje účast těm, kdo 
s  sebou berou své děti (do  10 let), ale 

nemohou se jim po celou dobu věnovat. 
Pro děti byl připravený program přímo 
ve škole, ale vyrazily i na výlet po zajíma-
vostech Mladé Boleslavi. 
Poděkování za  pohodovou atmosféru 
opravdu povedeného ročníku Kamínek tak 
patří stejnou měrou organizátorům, lekto-
rům i  účastníkům. A  nesmíme zapome-
nout na 6. ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, která 
Kamínkům poskytla přístřeší. Jmenovitě 
na  jejího ředitele, Tomáše Suchého, ale 
i ostatní pedagogy a také personál školní 
jídelny, protože jídlo bylo celý víkend vý-
borné a navíc podávané s nebývalou ocho-
tou a porcí úsměvů navíc. 
Takže díky všem!

Jakub
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Dneska máme dobrý směr,
vydáme se na sever.
Ať je jaro nebo zima, 
s pionýry je vždy príma.
Nezastaví nás nikdy nic,
smějeme se o to víc.

Jestli jsi bez čepice,
umrzne ti palice.
Pionýr připraven byl, 
palici si uchránil.

Objevila se nová překážka,
na botě upadla podrážka!
Katastrofa pokračuje,
pravá šle mi povoluje.

Co se, ale nestalo,
náhle pršet začalo.
Déšť nám, ale nevadí,
pionýr si vždy poradí.
A s úsměvem na líčku,
vyjde zas vstříc sluníčku.

Kilometry ubíhají, 
děti stále naříkají.
„Au, mě bolí nožičky!“
Sedají do travičky.
„Kámo, fakt už nemůžu.“
„Neboj, já ti pomůžu.“

Odpočinem si jen chvíli,
a pak ujdem další míli.
Vidíš tam tu bílou břízku?
Tam si dáme kousek řízku.

Jenom jeden? To je málo,
pět by si jich bříško přálo!
Je to kuře nebo prase?
Pionýr to všechno spase.
Salátek nám neschází,
pionýr to tam nahází.

A když už jsou po svačince,
zrychlí tempo převelice.
Kilometry ubíhají,
do cíle již všichni pádí.
U ohně si odpočinem
buřta na něm vogrilujem.

Rozezníme kytaru, 
hrajeme i po staru.
Trampské, Beatles, rock 
a pop,
všechno nám to přijde vhod.

Ve vesnici vyje pes,
před námi je špatná ves.
Za ní o to hezčí les.

Na louce Čenda utíká, 
je to sranda veliká.
Čenda zakopl o pařez,
před ním stojí les.

Jak rychle spadl, tak rychle 
vstal,
nic si z toho nedělal a KPZ 
si vzal.
Vydal se směle vpřed,
objevovat širý svět.

Z RITUÁLU: BÁSNIČKA

Mylí brážko,
Už jsem měl noční hlídku. Vůbedc jsem se nebál! A Kuba skončil 
o  hlídce v  rybníce. Nemůžeme tam chodit, tak jsme mu všichni 
záviděli!
Včera se stratila Verunka, ale našli jsme ji na záchodě.
Chybí tu wi-fi , ale místo signálu přiletěla beruška. Musel jsem jít 
zakopat zbytky, protože jsem nesnědl rajskou.
Pošlete mi lízátka. Zítra jdeme na dlouhý výlet. Konečně budeme 
moct utratit kapesné. Pošli mi prosím další, asi mi nezbyde.
Koupil jsem si za ně sliz, který mi spadl v  lese do  jehličí a nutně 
potřebuju další.

Dobře vaří, ale maminčině kuchyni se to nevyrovná. Když bylo kne-
dlo vepřo zelo, použili jsme knedlíky místo pinpongových míčků. 
V pátek byl špenát, tak jsem si obarvil to bílí tričko na  zelenou, 
aby mě v lese nebylo tak vidět. Vedoucí konstatoval, že je to barva 
na  trvalo. Ale mamince ani muk. Hráli jsme taky hru „Zlato přes 
hranice“. A podařilo se mi na zádech udělat pěknou škubu. Musím 
ho vyhodit do konce tábora, aby to maminka nezjistila.

Taky jsem nabarvyl sám sebe. Udělala se mi virážka po celém těle. 
Stiděl jsem se, tak jsem to radši nikomu neříkal. Smály by se mi!! 
Rozhodl sem se viléčit sám. Vlezl jsem si do bahna, co máme před 
stanem. Smrdím…
Vedoucí mě našli, takže se to nakonec stejně provalilo. Děcka se mi 
smály a dali mi přezdívku Šrek. Mě to ale nevadí, Šrek je super – 
zlobři jsou jako cibule, ale nemají vrstvy…

Zítra jdeme na celodeňák. Chtěl bych Fioně koupit nanuk. A jak mě 
Eliška pořád mlátila, tak už to nedělá. Vlastně je to super holka.
A začaly mi růst chlupy na divných místech (za ušima), když jsem se 
na to zeptal zdravotníka, tak mi řekl, že to je jen špína, tak uvidíme, 
až budu zase na řadě se sprchou…
Jo a fčera večer byla bojovka, museli jsme si dojit lesem v noci pro 
snídani, sice jsem se bál, ale jídlo je jídlo.

ŽIJU, ležím na posteli a snažím se usnout, je to poslední noc ve spa-
cáku. Kamarád vedle mně chrápe a já zjišťuji, že mám hlad. Chrápání 
je nesnesitelné, beru do ruky tenisák… přestává chrápat.

PS: mám vás všechny rád. 
PPS: Už se mi po vás stýská…

…Ale domů se mi nechce!!!

Pac a pusu tvůj bráška

Z RITUÁLU: DOPIS Z TÁBORA
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SAMI O SOBĚ

DOLNÍ SLIVNOČESKÝ POHÁR V RINGU
V  sobotu 21. dubna, pro-
běhl v Mladé Boleslavi již 
7. ročník. Protože na turnaj 
dorazilo 38 družstev (kolem 
130 lidí), museli jsme hrát 
na třech hřištích – jak v tě-
locvičně 6. ZŠ, tak i v nové 

sportovní hale za 5. ZŠ. Hrálo se od rána, s přestávkou na oběd, 
až do odpoledních hodin. Finále se hrála už jen na jednom hřišti 
v tělocvičně 6. ZŠ.
V kategorii A od 6 do 10 let nám zbyla jen dvě družstva, která 
proti sobě odehrála tři zápasy, aby si zahrála. V kategorii B od 11 
do 15 let bylo 22 družstev, která byla rozdělena do tří tabulek, 

do fi nále postoupil vždy vítěz z každé tabulky. A v kategorii C 16 
a více let bylo 14 družstev, rozdělených do dvou tabulek, a do fi -
nále postoupila první dvě družstva z každé tabulky.
V kategorii do 10 let se na prvním místě umístila PS Horní Bříza 
a na druhém místě PS Dubí 2. V kategorii do 15 let se na prvním 
umístil SK Doksy, na druhém místě byl SK Lutra a na třetím místě 
143. PS Jana Nerudy – oddíl Sýčfíni. A v kategorii nad 16 let se 
na prvním místě umístil tým Ringo Vítězná, na druhém místě SK 
Lutra a na třetím místě PS Horní Bříza.
Gratulujeme všem umístěným a  děkujeme všem zúčastněným. 
Těšíme se na vás opět příští rok v Mladé Boleslavi, tentokrát 18. 
května.

Kamila Podolská, 1. PTS Táborník, Dolní Slivno

ČLOVÍČEK NA KLEPÁKU
Před mockrát moc lety to 
na Klepákově mlýně vypadalo 
úplně jinak. Žila tu prapodivná 
zvířata. Praještěři, pratuři 
a praprasata. A zrovna tenkrát 
se tu objevil první pračlověk. 
Tedy spíš pračlovíček. A právě 
s ním jsme na Klepáku strávili 

velikonoční prázdniny.
Po příjezdu a několika seznamovacích hrách jsme pomohli člo-
víčkovi nasytit kručící žaludek. Nejprve jsme obstarávali ovoce 
a zeleninu. Pak jsme si vyzkoušeli lov zvěře oštěpem, lukem i po-
někud novodobějšími způsoby – kuší, vzduchovkou a granátem. 
Večer jsme dostali za úkol zapamatovat si jeskynní malby a po-
skládat z nich človíčkův příběh.
V  sobotu ráno jsme pomohli človíčkovi ochočit divoké lesní 
včely. Pak jsme se pustili do tvoření, vyrobili si králíčky v květináči 

a  namalovali si vlastní puzzle. Ještě před obědem jsme spolu 
s  človíčkem přiřadili správná jména pomíchaným dinosaurům. 
Odpoledne jsme se vydali obchodovat s  domorodými kmeny. 
Každý oddíl dostal pět hřebíků a měl za úkol vyměnit je za co 
nejhodnotnější věci. A sešly se nám opravdové poklady, od tele-
fonu přes hrnec až po krém na nohy. Protože se trochu pokazilo 
počasí, zahráli jsme si pod střechou odkrývačku se zvířaty. Pak 
jsme človíčkovi pomáhali získat přízeň rusovlasé človíčky. Vyrobili 
jsme pro ni krásné dárky. Večer jsme se pobavili u popisování slov 
a pantomimy.
V neděli ráno si človíček ochočil psa a my jsme spolu s ním vybí-
rali blechy z psího kožichu. Pak nás opět čekala řemesla a po nich 
přeprava sopečných vyvřelin. Protože byly horké, museli jsme je 
přemisťovat házením. Po  obědě jsme človíčkovi ještě postavili 
chýši. Pak už nastal čas se rozloučit a vrátit se zpátky do civilizace. 
Tři dny v pravěku jsme si náramně užili!

Lenka Malá, PS 8. března Jindřichův Hradec

JAKÉ TO BYLO LETOS NA UZLECH 
93. PS Orion se i  letos 
vydala na  uzle – soutěž 
O  Putovní pohár Zlaté 
růže. Letos se konal již 
25. ročník, z toho již 15. 
v  Českých Budějovicích. 
My jsme jeli na soutěž již 
23x. Letošní soutěž jsme 

shrnuli do několika poznámek:
Na závody nás odjelo celkem 13. Páteční večer jsme pilně tré-
novali a zkoušeli řady, abychom dosáhli co nejlepších výsledků. 
Rovněž i v sobotu ráno.
Místnost na spaní jsme měli stejnou jako vloni, hned vedle jen 
pro nás umyvadla a WC. To se nám líbí. A uprostřed ještě prostor 
na hry.
Místo oslavy v cukrárně byl letos zvolen bowling, což všichni uví-
tali. Byl to dobrý nápad. Určitě to někdy zopakujeme.

Bohužel byly překonány jen tři osobní rekordy, někteří měli do-
konce horší čas než v minulých letech. Malá příprava? Usnuli jsme 
na vavřínech?
Jsme jediná výprava, která vyhrála již 4x za sebou oba poháry – 
pro vítězný kolektiv a pro vítěznou štafetu. Dlouho jsme na pohár 
čekali, než se ho podařilo vyhrát, ale nyní náš oddíl vládne závo-
dům s přehledem.
V sobotu večer jsme pro pobavení a oddych hráli hry, které jsme 
vyhráli, ať už jednotlivci nebo jako kolektiv.
V neděli jsme si pěkně pospali, vstávali později. Naštěstí jsme 
jen balili, uklízeli a potom se loudavě vydali na vlakové nádraží. 
Stavili jsme se jen na náměstí a potom už jsme spěchali na vlak.
Za  rok bude XXVI. ročník opět v  Jindřichově Hradci. Tak snad 
uspějeme i tam. Místní konkurence se na nás určitě připraví.

Jana Jandová, 93. PS Orion

PRAHA

JINDŘICHŮV HRADEC
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SAMI O SOBĚ

HOLEŠOVJARNÍ FLORBALOVÝ TURNAJ
Dne 14. 4. 2018 proběhl 
tradiční jarní Florbalový 
turnaj pořádaný Pionýrskou 
skupinou Dr.  Mirko 
Očadlíka Holešov ve spolu-
práci s SVČ TYMY. Celkem 
se do Holešova sjelo devět 

týmů. Hrálo se ve dvou kategoriích – mladší a starší. V obou zví-
tězily týmy SVČ Včelín z Bystřice pod Hostýnem. Také nejlepším 

brankářem a hráčem byli vyhlášeni borci z Bystřice pod Hostýnem. 
Vítězům moc blahopřejeme a  všem, kteří se turnaje zúčastnili, 
děkujeme za super sportovní zážitky. Velkou pochvalu si zaslouží 
nejmladší kluci za velmi sportovní chování a velkou aktivitu. Pro 
mnohé z nich to byl úplně první fl orbalový turnaj, kterého se zú-
častnili. Věříme, že si to patřičně užili. Poděkování patří také nadaci 
Synot za fi nanční podporu.

Jarmila Vaclachová, PS Dr. Mirko Očadlíka Holešov

NOC S ANDERSENEM 2018
I letos se vedoucí Šedých myšek rozhodli zapojit do celosvětové akce Noc s Andersenem, která 
probíhala 23. března již poosmnácté. Tentokrát byla spojena se spisovatelem Josefem Čapkem 
a jeho Povídáním o pejskovi a kočičce.
A  tak jsme se páteční odpoledne sešli se svými oblíbenými knížkami v  klubovně. Večerní 
program začal povídáním o  historii celé akce 
a o Andersenovi. Pak jsme se vrhli již na samotné 
čtení. Co říct závěrem o celé akci? Předně musím 
poděkovat všem vedoucím, co se na celé akci po-
díleli, i lidem, kteří pro ni zveřejnili podklady.

Božena Klimecká, PS Kopřivnice

KOPŘIVNICE

HRÁDEK

VŠECHN
NEJLEPŠÍ

• 3. 5. slavil své 40. narozeniny Josef Khol 
z PS Bokouš (Královéhradecká KO).

• 14. 5. slaví své 65. narozeniny Růžena 
Juranová z 10. PS (Jihomoravská KOP).

• 15. 5. slaví své 55. narozeniny Hana 
Kudláčková z  PS Křemže (Jihočeská 
KOP).

• 25. 5. slaví své 65. narozeniny Jiřina 
Laitnerová z  PS Lubná (Středočeská 
KOP).

• 29. 5. slaví své 55. narozeniny Stanislav 
Bátěk z PS Kopeček (Olomoucko-
zlínská KOP).

Blahopřejeme!
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KRAJSKÁ PIONÝRSKÁ STEZKA 
Sobota 21. 4. 2018 v  lese 
u pionýrských chat v Hrádku. 
V  7.00 probíhala stavba 
trati Vaškem Lisým a Rosťou 
Cinertem, v  7.30 přicházeli 
organizátoři pod patronací 
Moniky Cinertové, v 9.00 se 

sčítali závodníci a ostatní účastníci. Vlasta Vasková připravila za-
hájení pro 98 soutěžících z pionýrských skupin Trojlístek Strašice, 
Bílá Cerkev Strašice a Hrádek. Přijely i  naše odloučené oddíly 
z Oseka a Rakové. Na  stanovištích a u  chatek plnilo své úkoly 

30 dospěláků. Například o stravování se starala Zdeňka Vasková, 
diplomy pro všechny vypisovala Petra Jedličková, pionýrský pes 
byl Rosťa Čermák a ještě celá řada dobrovolníků. Odměny a po-
hoštění hradila Krajská organizace Pionýra. Soutěžilo se celkem 
v  pěti věkových kategoriích. Novinkou bylo předávání medailí 
na nových stupních vítězů. Ty věnoval sponzorským darem místní 
občan Tomáš Rousek a bezvadně je vyrobil místní truhlář Josef 
Rychlý. Ofi ciální zahájení bylo v 9.00 a ukončení v 14.00. 
Celková organizace a spolupráce mezi skupinami, děti, vedoucí, 
počasí, prostě vše bylo na jedničku. Díky!

Vlasta Vasková, PS Hrádek

POCHOD ZA RUMCAJSEM 
Dne 24. 3. se v  Jičíně konal pochod 
za Rumcajsem. Náš oddíl šel trasu 6 km. Prvně 
jsme se prošli lipovou alejí, než jsme došli 
k Libosadu. V Libosadu byla kontrola (razítko 
na kartičku), teplý čaj, kuličková dráha a oma-
lovánky. Poté jsme šli na Zebín, kde na nás če-
kalo milé překvapení, protože tam byl hasičský 
vůz, do kterého jsme mohli vlézt. Když jsme se 

tam pokoukali, pokračovali jsme směr Bílý mlýn. Na trase bylo bláto. Prošli jsme celou 
trasu a došli jsme k našemu cíli: ke skautskému srubu. Tam na nás čekala další kontrola 
a spousta her. Jakmile jsme si dohráli, spěchali jsme pro diplomy a pak jsme si opekli 
buřty. Byl to skvělý den.

Natálie Spurná, PO Cherub Jičín

JIČÍN
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OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PIONÝRU
aneb GDPR = Globální Dopuštění, Pohroma a Revoluce?

Asi jste si všimli, že zájem o oblast ochrany osobních údajů v posledních měsících stoupá. Také jste asi zachytili zkratku GDPR. Co 
znamená? Jak moc by nás měla zajímat? Co s tím v praxi? A je to vážně taková katastrofa? O tom si nyní něco krátce povíme. A protože 
téma ochrany osobních údajů je stejně aktuální, jako je široké, tak tentokrát nabídneme jen úvodní shrnutí, ale určitě se k němu 
budeme v Mozaice vracet. Proto se nezdráhejte posílat nám své dotazy, odpovědi na ně mohou být zajímavé i pro ostatní čtenáře.

CO JE GDPR?
General Data Protection Regulation / 
Obecné nařízení o  ochraně osobních 
údajů je ucelený soubor pravidel pro práci 
s  osobními údaji a  jejich ochranu proti 
zneužití, platný od  25. 5. 2018 v  celé 
Evropské unii. Oproti současné úpravě 
v ČR přináší pro nás jen několik opravdo-
vých novinek.

JAK MOC SE NÁS TO TÝKÁ?
Tady se nabízí dvojí odpověď. První je, že 
samozřejmě týká! Protože Pionýr i  jeho 
pobočné spolky zpracovávají osobní 
údaje – například při evidenci členů, 
účastníků akcí (jméno, příjmení, bydliště, 
datum narození, informace o zdravotním 
stavu, kontakty na další osoby, zpravidla 
rodiče…), ale třeba i při focení a hlavně 
zveřejňování fotek (ano, i  podoba je 
osobní údaj). Navíc tyto údaje občas i po-
skytujeme dál – například když při výpra-
vách využíváme ubytovacích služeb.
Druhá odpověď je, že takový strašák, jaký 
z nového předpisu mnozí dělají, to není. 
Zde si vypůjčíme slova eurokomisařky 
Evy Jourové z  rozhovoru zveřejněného 
na  www.novinky.cz: „GDPR má hlavně 
dopadnout na  fi rmy, které obchodují 
s údaji a daty a brutálním způsobem je 
mohou zneužívat. GDPR je legislativa, 
která byla nutná, aby se zabránilo zneu-
žívání dat v moderním světě, což by mělo 
nedozírné následky. … Reakce na GDPR 
je v Česku abnormální a hysterická.“

JE PIONÝR PŘIPRAVEN?
Pionýr je přece připraven vždy, to je 
známá věc. Ale vážně… Nejvýraznějším 
krokem v  přípravě na  účinnost nové 
normy byl osvětový výklad na  letošních 
oblastních poradách. Zásadním počinem 
pak je schválení „Směrnice pro registraci 
členů a členské příspěvky, evidenci členů 
a  dalších osob účastnících se činnosti 
spolku Pionýr, o ochraně osobních údajů 

a nakládání s nimi“. Tento vnitřní předpis 
přijala Česká rada Pionýra v dubnu (více 
o  jednání a  jeho výstupech na  následu-
jící straně). Nově schválená směrnice řeší 
mnoho oblastí naší práce (evidence členů 
a  organizačních jednotek, úhrady člen-
ských příspěvků, evidence účastníků akcí, 
fungování systému RISP a Přihlašovny…), 
přičemž propojuje zaběhlé pionýrské po-
stupy a upravená obecná pravidla. 
Pro praktický život ale budou minimálně 
stejně důležité její přílohy, mezi nimiž 
je mimo jiné řada užitečných vzorů – re-
gistrační list, tři varianty přihlášky a také 
informace o rozsahu a důvodech zpraco-
vání osobních údajů členů spolku / účast-
níků akcí / účastníků vzdělávacích akcí… 
O jeho užití ještě bude řeč.

CO ČEKAT DO BUDOUCNA?
Uvnitř Pionýra můžete do  konce května 
očekávat spuštění webové stránky 
(na www.pionyr.cz v části Pro členy), která 
bude shrnovat základní informace a prů-
běžně doplňovat aktuality. Dále je nutné 
počítat s tím, že např. zmíněnou směrnici 
nebo některé z  jejích příloh bude nutné 
upravit v  návaznosti na  zveřejněné vý-
klady a  stanoviska, jež vydává například 
Úřad na ochranu osobních údajů, a  také 
na takzvaný adaptační zákon, který je ak-
tuálně v zákonodárném koloběhu… 

CO MÁME TEĎ DĚLAT?
Pro stručnost a přehlednost alespoň pár 
základních doporučení:
• Nepropadejte panice!
• Se všemi osobními údaji zacházejte 

uvážlivě a opatrně.
• Pracujte jen s údaji, které opravdu po-

třebujete a ke kterým máte oprávnění.
• Co nejvíce využívejte zabezpečené 

systémy – například RISP.
• Seznamte se (v  Rejstříku vnitřních 

předpisů) s  uvedenou směrnicí a  je-
jími přílohami.

• A  když něco nebudete vědět, ptejte 
se (ustredi@pionyr.cz, 777  248  720). 
Nevíme sice zdaleka všechno, ale 
na vaše otázky budeme hledat co nej-
lepší odpověď.

CO POTŘEBUJEME VĚDĚT 
PŘED TÁBORY?
Pokud jste s  osobními údaji do-
teď zacházeli s  náležitou opatrností 
a  podle pravidel daných Zákonem 
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů, tak se pro vás nekoná žádná 
revoluce, a  to v  přípravě táborů ani 
v  dalších oblastech. Připomeneme 
nicméně tři témata.
Informace o  zpracování osobních 
údajů: Všem zákonným zástupcům 
dětí, které s  námi vyrazí na  tábory, 
musí být předána informace o tom, že 
základní osobní údaje dětí jsou evido-
vány, zpracovávány a jak. Nepodléhají 
souhlasu, jako pořadatel je zkrátka 
evidovat musíte. K  tomu slouží výše 
zmíněný vzor „informace o  rozsahu 
a  důvodech zpracování osobních 
údajů účastníků akcí“.
Souhlasy: Nicméně některé osobní 
údaje a  jejich zpracování souhlas vy-
žadují – jde například o focení, užívání 
kontaktních údajů rodičů apod. Pokud 
toto nemáte již podchyceno, pomůže 
vám vzorová přihláška (příloha směr-
nice). I když už máte přihlášky touto 
dobou asi vybrané, souhlas a  infor-
maci o zpracování údajů si můžete vzít 
jako samostatný dokument a požádat 
rodiče o podpis například při odjezdu 
(i když dříve je samozřejmě lépe).
Poučení táborových pracovníků: 
Každý, kdo bude na  táboře pracovat 
s osobními údaji dětí, musí být pro-
kazatelně poučen o pravidlech práce 
s  nimi. Vzorový protokol o  takovém 
poučení je opět přílohou směrnice.

K TÉMATU OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE BUDEME VRACET – TAK NEVÁHEJTE 
A POSÍLEJTE NÁM SVÉ DOTAZY, NÁMĚTY, ZKUŠENOSTI…
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FOLKLORNÍ TANEC
I když tyto tance nepatří mezi běžnou oddílovou činnost na na-
šich pionýrských skupinách, je jedním z  lístků Pionýrského 
Sedmikvítku oblast Folklorní tanec. 

Folklór je označení pro osobité hudební, slovesné, taneční a dra-
matické projevy kultury, vyjadřuje zvyky a tradice a je svou podo-
bou vázán na určitou oblast.
Folklorní obřady nebo zvyky se týkají celé řady různých událostí. 
Často se věnují tomu, co se odehrává v průběhu roku (dožínky, 
posvícení, Vánoce, Velikonoce), nebo v průběhu lidského života 
(narození, svatba, pohřeb). Folklorní vystoupení je vždy nějaký 
příběh ze života lidí určité národopisné oblasti a secvičit jej bývá 
otázkou dosti dlouhého času a  často i nemalých fi nančních ná-
kladů na kroje a hudební nástroje.

„PROFÍCI I AMATÉŘI“
Soutěž nabízí rozdělení do dvou oblastí. Jednou jsou Folklorní 
soubory (říkejme jim „profíci“), kde soutěžící předvedou lidové 
tance nebo pásma tanců se zpěvem, nebo s doprovodem hudby 
v  daném časovém limitu. Choreografi cké zpracování pak závisí 
na každém souboru. 

Kromě klasických folklorních souborů, které mají kompletní vy-
bavení včetně krojů, nabízí soutěž účast i v kategorii Folklor tro-
chu jinak. Ta je právě určena pro vás, kteří koketujete s folklorem 
a chtěli byste s dětmi něco nacvičit. Nebojte se, oproti standardní 
kategorii zde není nutné pořizovat nákladné kroje a  shánět 
folklorní kapelu. Stačí si prostě přivézt hudbu s sebou na CD nebo 
fl ash disku a obléknout vystupující tak, aby to ladilo. A  stát se 
na chvíli folklorními „amatéry“.

CO HODNOTÍ POROTA? 
Je to vhodnost výběru hudby, choreografi e, technika a provedení 
tance, oblečení, jeho vhodnost a účelnost, u hudby muzikálnost 
a provedení skladby a v neposlední řadě souhra tanečníků s hud-
bou. Vlastně je dost důležitý celkový dojem, který si ze soutěž-
ního představení porota odnese.

REPUBLIKOVÉ FINÁLE
Do loňského roku pořádala republikové fi nále Pionýr, z. s. - Krajská 
organizace Kraje Vysočina, za což jí chceme touto cestou poděko-
vat. Od nového ročníku bude organizátorem republikového fi nále 
PS Dr. Mirko Očadlíka a SVČ TYMY Holešov. Pro bližší informace 
pište na vsetuly@centrum.cz. Držíme jim palce a přejeme hodně 
spokojených tanečníků.

Anička
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ČESKÁ RADA PIONÝRA JEDNALA V PRAZE
V sobotu 21. 4. proběhlo v Praze 1. dílčí 
zasedání České rady Pionýra v roce 2018, 
zde je jeho stručné shrnutí. Úvod jed-
nání byl jako obvykle věnován velkému 
bloku předání a  výměně aktuálních in-
formací – šlo o zprávy o činnosti orgánů 
(Výkonný výbor ČRP, Kontrolní komise 
Pionýra, Rozhodčí komise Pionýra) 
a  sekcí (Legislativně-ekonomická sekce 
a  Sekce rozvoje výchovných programů), 
dále o  informace o  stavu fi nančního 
majetku Pionýra, o  stavu nemovitostí 
Pionýra, o připravovaných akcích, o kont-
role plnění úkolů či o dění v jednotlivých 
KOP. Předseda Pionýra ve  svém vystou-
pení připomněl sice delší, ale i tak se krá-
tící volební období a nezbytnost přípravy 
personálních návrhů.
Další jednání bylo věnováno obsaho-
vým tématům. Projednán a  schválen byl 
text výroční zprávy Pionýra za  rok 2017. 

Členové rady diskutovali o stavu naplňo-
vání Vize 2040 a konstatovali, že některé 
úkoly již lze označit za hotové – například 
vytvoření Směrnice o  hlavní činnosti či 
spuštění nové stránky Pro členy, jež na-
hradila původní Servis. Jde ovšem o úkoly 
plněné Pionýrem, respektive např. členy 
VV ČRP, či zajištěné Ústředím Pionýra. 
Vize 2040 je však určena všem úrovním… 
– proto záležitost jejího plnění nemůže 
být poměřována pouze z jednoho úhlu.
Rozsáhlý materiál k  projednání před-
stavovala nová „Směrnice pro regist-
raci členů a  členské příspěvky, evidenci 
členů a  dalších osob účastnících se čin-
nosti spolku Pionýr, o ochraně osobních 
údajů a nakládání s nimi“ včetně příloh, 
která nahrazuje dva dřívější vnitřní před-
pisy (Směrnici pro registraci, evidenci 
a  členské příspěvky ve  spolku Pionýr 
z  r. 2014 a  dále Směrnici o  nakládání 

s údaji ve sdružení Pionýr z r. 2000) a pře-
devším zavádí do praxe v Pionýru zásady 
evropského nařízení o ochraně osobních 
údajů (GDPR).
V  organizační rovině ČRP projednávala 
kroky vedoucí k zániku některých nečin-
ných pionýrských skupin. Zároveň bylo 
projednáno zamýšlené sloučení Krajské 
organizace Pionýra Karlovarského kraje 
a Plzeňské krajské organizace Pionýra.
Následně přišla tradičně na program eko-
nomická oblast. Zde nejen zazněly aktu-
ální informace například o stavu evidence 
členů a  úhradách členských poplatků, 
ale byla také předložena zpráva audi-
tora o hospodaření Pionýra v roce 2017, 
schválena účetní závěrka za  rok 2017. 
Byl také projednán a  schválen rozpočet 
Pionýra na rok 2018. 
Druhé dílčí zasedání ČRP v  roce 2018 
proběhne v listopadu.

INFORMACE
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INSPIRACE OD ŠTĚŇAT 
Ze života oddílu Svišti

Náš pokřik: „My jsme ti, co piští. Říkáme si 
Svišti. Skáčeme a běháme, strach z ničeho 
nemáme. Co jsme? Jsme tým.“
Náš oddíl Svišti začal od  ledna hrát ce-
loroční hru inspirovanou ML Putování 
za Duhou.

Ke konci schůzky se na střeše ozvala hrozná 
rána, děti se lekly a  ty nejodvážnější na-
koukly ven, co že se tam děje. Uprostřed 
svíček ležel dopis a černý sáček, ve kterém 
byl schovaný amulet. Obklopeny tmou si 
děti přečetly dopis od Orina z Duhového 
království s  žádostí o  pomoc. Nikdo ne-
váhal a  za  chvíli každý člen držel amulet 
v  ruce a dýchl na něj. Tím jsme potvrdili 
své odhodlání pomoci.

Další schůzku jsme dostali dopis s prvním 
úkolem – naučit se psát tajným písmem. 
Mladší se učili lehčí šifry a  starší morse-
ovku. Chvilku to trvalo, ale i  tento úkol 
jsme zvládli.
Druhý úkol byl sportovní a už přišel na-
psaný tajným písmem. Měli jsme prokázat 
svou mrštnost a ohebnost. Celou schůzku 
jsme v  tělocvičně skákali přes švihadlo 
nebo podbíhali lano. To vše jsme dělali 
jako jednotlivci, ve  dvojicích nebo troji-
cích. Bohužel ne všichni to zvládli. A  tak 
Orin stále čeká na naši odpověď. 
Na minulé schůzce jsme se  ještě učili znát 
rostliny a stromy, protože víme, že i to se 
nám bude na cestě do Duhového králov-
ství hodit.
Už se těšíme na další úkoly.

oddíl Svišti při PS Dravci Ústí nad Labem

AŽ SE LÉTO ZEPTÁ, CO DĚLALI VE ZBOROVICÍCH V ZIMĚ 
Scházíme se na pravidelných schůzkách, tak 
trošku se na  nich podepisuje to, že mnozí 
mají i další aktivity – chodí do ZUŠ, a proto 
se připravují na Vánoční koncerty, mají na-
víc zkoušky a pak koncertují. Oddíl se schází 
v menším počtu, ale stíháme sportovat v tě-
locvičně i  připravovat skupinové výtvarné 
práce do  Sedmikvítku. Také jsme připravili 
věci na Vánoční jarmark, kterého se účast-
níme pravidelně. 

Bea a Verča
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SOVÍ POLŠTÁŘEK
V naší výtvarné dílničce se především učíme 
spotřebovávat věci, které dosloužily anebo 
jsou určeny k recyklaci.
Chodí k nám děti s maminkami a  tatínky, 
dílnička je založená na  spolupráci rodičů 
s  dětmi – rodiče mají prostor si najít čas 
věnovat se společné činnosti s dětmi. Při 
tomto tvoření rodiče pomohou hlavně 
menším dětem při šití sovy.

NA VÝROBU POTŘEBUJEME:
staré džíny, starou (děravou) mikinu, dět-
skou čepici či šálku – materiál fl eece (vý-
hodou tohoto materiálu je, že se nepáře), 
jehlu, nit, molitan, karton na  předlohy, 
pletací jehlici, knofl íčky, černou plsť, nůžky, 
černý centropen, lepidlo na látku

JAK NA TO: 
1) Připravíme si předlohu z  kartonu, 
na  nohavici džínů (obrácenou na  ruby) si 

obkreslíme ze vzoru 2x obrys sovy, vystřih-
neme a sešijeme (spodní část u noh si ne-
cháme volný na plnění). Poté otočíme na líc 
a  na  vyladění růžků si pomůžeme pletací 
jehlicí.
2) Molitan si nastříháme na kostičky a na-
plníme jím sovu. 

3) Zašijeme otvor a polštářek pomačkáme 
a urovnáme.
4) Z Fleecu vystřihneme velká podkladová 
kolečka na  oči, zobáček, bříško – srdíčko 
a  nohy – drápky. Z  černé plsti si vystřih-
neme menší podkladová kolečka pro oči.

5) Zkompletujeme si oči: velké barevné 
kolečko, na něj černé plstěné a navrch kno-
fl íček, přišijeme celé k sobě.
6) Na sovu si naaranžujeme všechny díly, 
jak bychom je chtěli mít, a lepidlem na tex-
til postupně všechny přilepíme. Lepidlo 
schne v teple do druhého dne.
7) Ještě nám zbývá nastříhat střapečky 
na růžky. Připravíme si proužky 0,5 x 6 cm, 
2 x 5 kousků svážeme uprostřed a přišijeme 
nebo přivážeme.
Polštářek je krásnou dekorací a je možné ho 
prát na 30 stupňů celsia.

Bohuslava Křížková
výtvarná dílnička Pionýr Starý Plzenec
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VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM
V dubnu toho na Štěňata čekala spousta nového. Učila se nové uzly, bezpečně se chovat v silničním provozu a vyzkoušela 
si netradiční sport, který přivezli vedoucí Hanka a Petr z Kamínek – byl to Kin-ball.  Vyzkoušeli jste v dubnu také něco 
nového? Napište nám o tom nebo namalujte obrázek. Stačí napsat na anna.novakova@pionyr.cz nebo mozaika@pionyr.
cz. Na vaše zprávičky se moc těšíme a otiskneme je v některé příští Mozaice.
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VÝLETY

PŘÍRODNÍ A ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ NA VĚTRUŠI
Kraj: Ústecký
V přírodním bludišti se pěkně zamotají děti i dospělí. Budete se muset proplést 
řadou zatáček, slepých uliček apod. Druhým lákadlem je zrcadlové bludiště. 
Kromě zvětšovacích, zmenšovacích, zeštíhlovacích a podobně tvarujících zrca-
del zde naleznete i zrcadla, která vám mají ztížit orientaci v prostoru. Na Větruši 
můžete navštívit také vyhlídkovou věž, nechat se svézt lanovkou či posedět 
ve zdejší kavárně a restauraci.
Více informací: www.usti-nad-labem.cz/cz/volny-cas/turistum/usti-detem/
areal-vetruse/prirodni-zrcadlove-bludiste.html

VEČERNÍČKOVÍ MEDVĚDI V BEROUNĚ
Kraj: Středočeský 
Méďové ze stejnojmenného večerníčku od dob natáčení už vyrostli. Vidět je 
můžete kousek od centra Berouna, na zdejší Městské hoře, kde je volně pří-
stupné medvědárium. Ve  stejném parku se nachází také rozhledna Městská 
hora, která poskytuje krásný výhled na  Beroun, panorama Dědu, vrcholky 
Křivoklátska, oblast Českého krasu a Brdy.
Z města si můžete udělat výlet do nedalekých Koněpruských jeskyní nebo se 
vydat po naučné stezce/cyklostezce Po  stopách českých králů, která spojuje 
Beroun s hrady Točník, Karlštejn a Nižbor a informuje o historii těžby vápence.
Více informací: mesto-
-beroun.cz/turista/

NAZUJTE TOULAVÉ BOTY!
Se stoupajícími teplotami se sice myšlenky pionýrů nejspíš více a více upínají k letním prázdninám 
a s nimi k táborovým dobrodružstvím, přesto se ale určitě najde ještě pár víkendů na výlety a výpravy. 
A protože počasí nám přeje a snad i bude přát dál, jsou všechny tipy tentokrát „na ven“.

PROPAST MACOCHA
Kraj: Jihomoravský
Propast, jež dostala jméno podle pověsti ze 17. století, je více než 138 metrů hlu-
boká a je největší propastí svého druhu v České republice i střední Evropě. Vede 
sem spousta cest – červená od Vilémovic, z Ostrova zelená, přes Kateřinskou 
jeskyni žlutá, modrá turistická trasa a naučná stezka, které vedou Pustým žlebem 
k  lanovce. Můžete jít také Salmovou stezkou, která začíná u  týlu skály, vede 
kolem dolního můstku a končí na můstku horním. Do dolní části propasti se 
dostanete skrz chodby Punkevních jeskyní. Vstup na horní a dolní můstek je 
zdarma, za prohlídku jeskyní už se platí. A nezapomeňte na rezervaci – zájem 
o prohlídku je totiž obrovský.
Více informací: propast-macocha.cz

LANOVÉ CENTRUM CHEB 
Kraj: Karlovarský
Lanová centra napomáhají nejen k rozvoji pohybových schopností, ale také ko-
munikace a spolupráce. Zde můžete využít malý okruh s průběžným jištěním, 
velký nízký okruh, velký vysoký okruh, obří houpačku a vyzkoušet si můžete 
i volný pád. Pro ty nejmenší (3–6 let) je připraven okruh Lanáček s dětskými la-
novými překážkami. Po domluvě je možné zajistit občerstvení v podobě grilo-
vání. Až se dostatečně vyřádíte, můžete si odpočinout při procházce Krajinnou 
výstavou na březích řeky. Za  vidění určitě stojí i Chebský hrad či historické 
centrum města.
Více informací: lccheb.cz/lanove-centrum

MOZAIKA PIONÝRA    2018 / 9

KDE SE LÍBILO VÁM? 
POSÍLEJTE SVÉ TIPY 

NA MOZAIKA@PIONYR.CZ
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TRADIČKY V KROMĚŘÍŽI
Kroměříž (německy Kremsier), pro svůj 
kulturní význam přezdívaná Hanácké 
Athény, je druhé největší město 
ve  Zlínském kraji. Leží na  řece Moravě 
při jižním konci Hornomoravského úvalu 
a zároveň v jižním cípu úrodné Hané. Žije 
zde přibližně 29 tisíc obyvatel.

V  roce 1997 byla Kroměříž vyhlášena 
nejkrásnějším historickým městem České 
republiky a  o  rok později byl zdejší 
Arcibiskupský zámek spolu s  Květnou 
a  Podzámeckou zahradou zapsán na  lis-
tinu světového kulturního dědictví 
UNESCO. 

Tomuto krásnému městu poněkud netra-
dičně věnujeme dvě geopozvánky za  se-
bou. V této si představíme pár tradičních 
kešek, které je možné v Kroměříži odlo-
vit, a v příštím vydání Mozaiky se podí-
váme na mysterky, multiny a  letterboxy. 
Tak GPSky do ruky a s chutí do toho. 

Zamek Kromeriz (GC66KVD) sloužil jako 
reprezentační sídlo olomouckých biskupů. 
Nyní je zde umístěna druhá nejvýznam-
nější sbírka obrazů v České republice, dále 
si zde návštěvníci mohou prohlédnout 
unikátní sbírky mincí a medailí, hudební 
archiv a velkolepou knihovnu. Kešku typu 
small najdete v Podzámecké zahradě.

Tradička Kvetna zahrada (Flower Garden) 
(GC1ECC0) je ukryta uvnitř nádherné 
zahrady, která je součástí světového pří-
rodního a  kulturního dědictví UNESCO. 
Abyste keš odlovili, je třeba navšíti-

vit zahradu a  zaplatit 
vstupné. Nevšedním 
architektonickým prv-
kem v  této zahradě je 
Barokni kasna s klikovou 
hrideli (GC2QE5V). Jak 
vzniklo toto poněkud 
neobvyklé spojení, se 
dočtete v  listingu keše. 
A  pozor, i  když je sa-
motná kašna v  Květné 
zahradě, pro odlov 
této kešky není třeba 
vstupné platit.

Další keškou, kterou 
stojí za  to v  Kroměříži 

nevynechat, jsou Lunety Maxe Svabinskeho 
(GC4PK4J). Původně byly tyto mozaikové 
lunety určené pro výzdobu Národního di-
vadla v  Praze. V  roce 1999 byly přene-
seny do míst, kde kroměřížský rodák Max 
Švabinský prožil své dětství.

Kostel Blahoslavené Panny Marie 
(GC14YM4) má ve  svém listingu infor-
mace k historii kostela i k tomu, jak probí-
haly jeho nedávné opravy a pár informací 
k faře, kde i dnes bydlí kněží.

Psychiatricka lecebna KM (GC1YD6J) za-
vede naše piokačery k dalšímu historicky 
i  architektonicky zajímavému objektu 
města Kroměříže. Keška typu micro se na-
chází uvnitř objektu léčebny a je doporu-
čeno ji odlovit během dne, kdy je objekt 
otevřen pro veřejnost a není problém se 
do něj (i z něj ) dostat.

Tahakova cache / Cache of cribs 
(GC1MM85) může sloužit jako inspirace 
pro všechny, kteří chodí do  školy, nebo 
jako vzpomínka pro ty, kteří už mají svá 
školní léta dávno za sebou. Takže máte-li 
nějaké povedené dílko, nezapomeňte si 
ho přibalit do svého geozavazadla.

Za  zmínku určitě stojí Kvantova kes/
Quantum cache (GC14DB9), která patří 
do Zlatého fondu českých keší. 

Další tradiční keše, které v  Kroměříži 
můžete odlovit, jsou například za-
stavka Oskol (GC39J0P), Biocentrum 
Hraza (GC6M57P), Barborina (GC1AFJ8), 
Frantisek Taufer (GC5AAV8), Medkovy 
rybníky (GC1V0DN), PP Stonac (GC6YJHC) 
a Bilansky cholerak (GC4PK85).

Do  Kroměříže se dostanete autobu-
sem nebo vlakem. Pokud sháníte se 
svým oddílem ubytování, zkuste kon-
taktovat předsedkyni Olomoucko-
zlínské KOP Darinu Zdráhalovou 
(zdrahalova.darina@seznam.cz), která 
má o možnostech v této lokalitě nejlepší 
přehled a  určitě vám ráda poradí nebo 
poskytne zázemí přímo v  sídle O-ZKOP 
v centru Kroměříže.

Anička
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POVÍDÁNÍ O DĚTECH TROCHU JINÝCH
Seriál O dětech trochu jiných v Mozaice dobíhá čtvrtý ročník. Za tu dobu nabídl čtenářům řadu zkušeností a praktických rad pro práci 
s dětmi, které v našich kolektivech vybočují, liší se – ať už z důvodu vrozených vad, výchovných potíží anebo třeba i neobvyklého 
nadání. Tento seriál se už bude v Mozaice objevovat pouze příležitostně. Proto jsme poprosili Vlaďku Brandovou, která je nejen dětská 
psycholožka a oddílová vedoucí, ale také byla u zrodu myšlenky tohoto seriálu a autorsky se na něm hodně podílela, o ohlédnutí 
a shrnutí v krátkém rozhovoru. Málo překvapivě se z něj nakonec vyklubalo spíš povídání o samotné práci s dětmi než o  článcích 
v Mozaice…

Některé díly seriálu o „jiných dětech“ se 
mohly čtenářům zdát trochu přitažené 
za vlasy. Opravdu takové děti v pionýr-
ských oddílech jsou?
Opravdu jsou. Příběhy dětí jsou posklá-
dané ze vzpomínek různých vedoucích, 
většinou těch starších věkem a  služebně. 
Dětí s  různými zvláštnostmi a  specifi ky 
přibývá, je víc informací. A protože naše 
organizace není „výběrovým a  elitním 
kroužkem“ je velmi pravděpodobné, že se 
s nápadnými projevy v chování v průběhu 
svého pionýrského života potkáte.

Ale takové dítě v  oddíle musí dát po-
řádně zabrat. 
Ano, dá. Ale pobyt v oddíle přinese taky 
spoustu užitečného. Jak dítěti, které má 
možnost zažívat přijetí někým jiným, má 
možnost podílet se na  skupinovém dění, 
zkoušet aktivity jen tak, bez tlaku na vý-
kon, na  vítězství. Užitek z  toho mají 
i ostatní děti. Učí se vycházet s někým, kdo 
není jako ony, přijmout jeho zvláštnost, 
naučí se vnímat, že lidský svět je barevný 
a pestrý. Zvyšuje se tolerance k odlišnos-
tem v chování. A naučíš se i ty. Najednou 
hledáš nové přístupy, nedá ti to, zamýšlíš 
se nad motivy, nad tím, co můžeš udělat ty.

Ale i  tolerance přece musí mít meze, 
nebo chceš říct, že máme být tolerantní 
třeba k agresorům, zlodějům?
To určitě ne. Ale za každým chováním je 
motiv. A ten je asi dobré hledat. Z někte-
rých dílů seriálu je jasně patrné, že není 
účelem udržet v oddíle každého. Ale než 
se s ním rozloučíš, můžeš leccos zkusit.

A co když tě ty děti prostě štvou?
No, někdy opravdu štvou, občas zlobí, 
jindy rozčilují. Někdy mám někoho, 
komu říkám „zirtek“ (podle léku na aler-
gii Zyrtec), jsem na něj vlastně nějak aler-
gická. A  myslím, že je fér si to přiznat, 
protože jenom tehdy, když si to přiznám, 
s  tím mohu něco udělat. Snažím se být 
autentická, opravdová. Snažím se dětem 

popsat, co se se mnou děje. 
Mám právo být naštvaná, když 
poruší dohodnuté pravidlo. 
Proto používám často po-
pis situace. Něco ve  smyslu: 
„Jsem teď naštvaná, protože 
jsi strčil Pepu do louže.“

Takže kaleidoskop trochu 
jiných dětí (od  Agresivního 
Adama po  Žalovníčka Žofi i) 
inspirovali právě takoví 
„zirtekové“?
Ano i ne… Námět na  tenhle seriál vznikl 
při debatách o odlišných dětech, kterých 
máme ovšem v našich oddílech plno. Jistě 
asi ne vždy tak vyhraněných (i  když i  tu 
výjimky potvrzovaly pravidlo), ale jsou 
s námi. Kategorie „zirtek“ – jak jsem vzpo-
menula – je ovšem něco maličko jiného. 
To jsem uvedla spíš jako příklad, že ani 
dítě, které mi (ale i  jiným) šlape po ner-
vech, nemusí rozleptat naši motivaci pra-
covat s oddílem.

Aha, a máš radu, jak se s nimi srovnat?
Nerada dávám konkrétní rady. Co se 
osvědčilo mně, nemusí fungovat jinému. 
Ale když se ptáš… Já se vždy se snažím 
s  takovým dítětem navazovat kontakt 
ještě před tím, než s ním musím něco ře-
šit. Snažím se projevovat zájem, zeptat se 
klidně na „zdraví morčete“, na to, co dě-
lalo o víkendu, jaký má rádo fi lm… prostě 
povídat si a naslouchat. A taky se někomu 
svěřit, že s  tímto dítětem nějak nemohu, 
a hledat někoho, kdo s ním umí komuni-
kovat lépe. Snažit se „nezprotivit“ si ta-
kové dítě, být spravedlivý k tomu co dělá. 
Nepodléhat tendenci vidět v jeho chování 
větší problém než u jiných.

A není to protimluv, když říkáš, že ne-
rada dáváš konkrétní rady, a přitom jsi 
spoluautorkou seriálu, kde se to radami 
dost hemží?
Už jsem naznačila, že nápad s  kaleido-
skopem dětských vlastností, jež dokáží 

zkomplikovat (ale někdy i nečekaně zpří-
jemnit) kolektivu život, vznikl vlastně jako 
vedlejší produkt diskuzí nad problémem 
formulace programu Pionýra… Z toho bu-
diž patrno, že o Programu Pionýra mluvili 
teoretici i  ryzí praktici, což je ovšem už 
zcela okrajová poznámka.
Současně totiž přišly do redakce Mozaiky 
i dvě úplně první žádosti o radu, jak s jed-
ním „zlobivým“ a druhým „smutným“ dí-
tětem. A  jak jsme o  tom za  jednoho let-
ního večera v Pošumaví povídali, tak nás 
napadlo…

Vytvořit abecedu nezbedů a exotů, která 
plnila stránky Mozaiky poslední čtyři 
roky?
Dá se to tak říci. A hned znovu zopakuji, 
že nerada dávám konkrétní rady a  navíc 
ke konkrétnímu dítěti na dálku. A za tím 
si stojím i  v případě toho seriálu. Snažili 
jsme se vždy na jednom případě popisovat 
obecnější typy, někdy i sociální role, a na-
bízet přístupy k nim…

Počkej, sociální role, teď asi čtenáři loví 
v paměti, kdy takové pokračování v se-
riálu bylo…
Sociální role jsou většinou zmiňované 
v textech, nejsou třeba hlavním tématem, 
to jim ale neubírá na důležitosti. Nicméně 
jestli si chceš něco takového přečíst, tak 
nemusíš lovit v paměti. Stačí, když si po-
čkáš na příští Mozaiku. 

ptal se Jakub
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NAPSALI JSME HYGIENĚ, NAPSALA NÁM HYGIENA
V  listopadu 2017 došlo k  novelizaci zákona o  veřejném zdraví, změna se týká např. 
platnosti posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na škole v přírodě a zotavovací 
akci, která se prodlužuje na 2 roky. V souvislosti s tím se začaly ozývat praktické dotazy 
ze strany pionýrských skupin, hlavně v souvislosti s blížícími s letními tábory. A protože 
v  takovýchto věcech je lepší se spolehnout na  odborníky, předali jsme tyto dotazy 
náměstkyni ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a také hlavní 
hygieničce ČR Mgr. Evě Gottvaldové. Na  základě jejího psaní jsme pro vás připravili 
tento přehled otázek a odpovědí.

Vztahuje se prodloužená doba platnosti 
i  na  potvrzení, která lékaři vydali před 
tím, než novelizace proběhla?
K  této otázce se paní náměstkyně přímo 
nevyjádřila a  žádné ustanovení, které by 
tuto situaci jednoznačně řešilo, jsme v zá-
koně nenašli. Proto doporučujeme všem 
našim pořadatelům táborů počítat u  po-
sudků vydaných před listopadem 2017 
s jednoletou platností.
(Případně se dotázat u „místní hygieničky“ 
– jak to vidí a bude posuzovat ona.)

Jaká je podle současné úpravy platnost 
potvrzení o  zdravotní způsobilosti tá-
borových pracovníků. Jsou to také dva 
roky?
Posudek vydaný registrujícím poskytovate-
lem zdravotních služeb v oboru všeobecné 
praktické lékařství nebo v oboru praktické 
lékařství pro děti a dorost má platnosti 2 
roky od data vystavení, pokud během této 
doby nedošlo ke změně zdravotní způsobi-
losti fyzické osoby. 
Poznámka: Z  toho plyne, že posudky pro 
děti i dospělé mají stejnou platnost a po-
sudek vydaný praktickým lékařem pro děti 
a  dorost může platit i  po  dosažení 18 let 
věku.

Jakým způsobem se osvědčuje zdra-
votní způsobilost k účasti na táboře pro 
osoby, kterým ještě není 18 let, ale po-
dílejí se na  zajištění tábora? Musí mít 
potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte 
a  současně potvrzení pro osoby činné 
na zotavovací akci jako dozor? Když pak 
dosáhnou věku 18 let, nemusí mít nové 
potvrzení, pokud je doba od  vystavení 
kratší než 2 roky?

Novelou § 10 odst. 2. výše uvedeného 
zákona byly rozšířeny obory lékařů, kteří 
mohou vydávat lékařský posudek fyzickým 
osobám při škole v přírodě nebo zotavo-
vací akci pro děti a dorost. Důvodem této 
změny byla účast nezletilých fyzických 
osob, které se účastní akcí ve funkci „prak-
tikantů“. Doposud lékařský posudek mohl 
vydat pouze registrující poskytovatel slu-
žeb v oboru všeobecné praktické lékařství, 
tzn. registrující lékař pro dospělé. Nově ho 
vydává i registrující lékař pro děti a dorost. 
Poznámka: Na otázku, zda má mít instruk-
tor vlastně posudky dva, paní náměstkyně 
přímo neodpověděla, nicméně hovoří vždy 
o jednom. Z toho je zjevné, že instruktor má 
mít jeden posudek, a to posudek pro osobu 
činnou při zotavovací akci. Ten platí dva 
roky, tedy i po dovršení 18 let, kdy může 
být například vedoucím oddílu.

Jaká je z vaší zkušenosti v posledních le-
tech úroveň zajištění hygieny na letních 
táborech? Na  co by si měli pořadatelé 
dávat největší pozor?
Počet zjišťovaných závad má ve  všech 
typech organizovaných pobytů klesající 
tendenci. Pravidelně se opakují závady 
zjišťované při stravování a ve  zdravotním 
zabezpečení akce a zdravotní dokumentaci 
dětí a fyzických osob účastných na akcích. 
Stoupající tendenci má počet vydaných 
zákazů používání nejakostní pitné vody.

Z  praxe doporučuji provést před zaháje-
ním akce instruktáž všech fyzických osob 
činných na  zotavovací akci o hygienických 
požadavcích na  tyto akce a o předcházení 
vzniku a šíření infekčních onemocnění a ji-
ných poškozeních zdraví včetně základů 
první pomoci. V této oblasti se můžete ob-
rátit se žádostí o spolupráci na pracovníky 
hygienických stanic.

Ve stravování se opakují závady při sklado-
vání potravin (nejčastěji nevhodné uložení 
potravin s ohledem na  teplotní podmínky, 
nález potravin s  prošlou dobou spotřeby) 
a křížení čistých a nečistých činností (např. 
použití jedné pracovní desky pro činnost 
s  potravinami různého epidemiologického 
rizika). Se stravováním úzce souvisí pro-
blematika zajištění pitné vody pro všechny 
potřebné činnosti, tj. k pití, čištění zubů, va-
ření, mytí nádobí, čištění pracovních ploch 
v  kuchyni, osobní hygieně osob vykoná-
vajících činnosti epidemiologicky závažné, 
ale rovněž k  provozu ošetřovny a  izolace. 
Opakovaně se řeší nesprávná manipulace 
s dováženou vodou (např. doplňování ba-
relů čerstvou dovezenou vodou bez před-
chozího vyprázdnění a  sanitace barelu, 
použití nádob k  manipulaci s  pitnou vo-
dou, které nejsou k tomuto účelu vhodné). 
V neposlední řadě je nutné pohlídat plat-
nost všech požadovaných posudků od dětí 
a fyzických osob činných na těchto akcích 
jako dozor nebo zdravotník.

DOTAZ Z OBLASTNÍCH PORAD
Tato otázka vyplynula z letošních oblastních porad až poté, co jsme se s dotazy obrátili 
na paní náměstkyni, odpověď na ni nicméně dává přímo text novelizovaného zákona.
Otázka: Co když mi (jako vedoucímu) lékař nechce posudek vystavit s tím, že si 
o něj mám zažádat u smluvního lékaře zaměstnavatele?
Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví jasně říká, že posudky vystavuje 
registrující lékař. 
§10 odst. 2: „Zdravotní způsobilost posuzuje a lékařský posudek vydává registrující po-
skytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru prak-
tické lékařství pro děti a dorost.“

zdroj: www.mzcr.cz
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JEDEME NA VÝPRAVU
Na  jednodenní či víkendovou výpravu 
jezdí snad každý oddíl. Zkušenější děti ji 
ale mohou připravit jako společnou akci – 
společný projekt.

KAM POJEDEME?
To je docela důležitá otázka. S  nápadem 
může přijít vedoucí nebo děti, inspiraci 
nabízí i Mozaika. Podstatné je, aby místo 
bylo dostupné – časově, ekonomicky nebo 
z hlediska vhodného ubytování. Je dobré si 
ale uvědomit, že cíl výpravy musí být zají-
mavý pro děti. Vedoucí přitom může sledo-
vat úplně jiné cíle – především, co se děti 
naučí při zajištění akce. Zejména, pokud si 
děti s ohledem na věk a individuální před-
poklady úkoly při zajištění akce mezi sebe 
rozdělí.
 
JAK AKCI PŘIPRAVIT
Klíčové momenty určitě zůstanou na  ve-
doucím oddílu, nebo dokonce na  vedení 
pionýrské skupiny. Objednávka dopravy, 
zaslání zálohy na účet ubytovatele, schvá-
lení programového a  organizačního zajiš-
tění (POZ) akce apod. Na  druhou stranu 
mnoho věcí mohou děti vyhledat a připra-
vit samy. V každém případě je ale nezbytné 
vyhradit si na  přípravu dostatek času. To 
proto, abychom společně s  dětmi  mohli 
potřebné úkoly objevit a pojmenovat, ná-
sledně zadat konkrétnímu dítěti včetně sta-
novení doby, do kdy je třeba vše připravit. 
Dohromady pak vše zkontrolujeme. Taková 
příprava se zapojením dětí nám pak může 
zabrat asi měsíc, než jsme už schopni sesta-
vit POZ akce, které má schválit vedení PS. 
Ještě lepší je ale začít o něco dříve, aby děti 

měly čas se na akci i přihlásit. Na druhou 
stranu je možné čas přípravy (díky současné 
technice) velmi zkrátit. Vyzkoušeli jsme 
třeba takovou víkendovku během jedné 
jiné víkendové akce naplánovat. Nejen, že 
jsme to stihli, ale také jsme pak na plánova-
nou akci opravdu asi za měsíc odjeli.

JAK AKCI ZAJISTIT
Plánování akce je sice důležitá část, ale ur-
čitě daleko zábavnější bude její realizace. 
I tyto úkoly si děti mohou mezi sebe roz-
dělit. Předem se mohou domluvit na  za-
jištění stravy, na  nákupu a  vaření. Tedy 
nejen napsat jídelníček víkendovky, ale 
také kdo je co schopen (s pomocí dospě-
lého) uvařit. Ukazuje se například, že zku-
šenější děti z  druhého stupně zvládnou 
uvařit hlavní jídlo (pokud se nejedná třeba 
o svíčkovou). Podobně to ale může být se 
zajištěním programu či fotodokumentace 
a dalšího zpravodajství z akce. Také zorga-
nizovat drobnou sportovní či společenskou 
hru, nachystat krátkou scénku nebo zahrát 
písničku zvládne starší dítě. Stejně tak děti 
zvládnou naplánovat trasu výletu či vy-
cházky za přírodními, historickými či tech-
nickými památkami a zajímavostmi.

JAKÁ JE ROLE VEDOUCÍHO?
Za  všechno odpovídá a  má proto právo 
do přípravy a  realizace zasahovat. Nebylo 
by ale účelné, aby všechno vetoval. Pokud 
chce něco změnit, měl by především dát 
šanci dětem, aby svůj záměr upravily samy. 
Tedy vhodnou otázkou nasměrovat jejich 
pozornost k  tomu, aby se něco změnilo. 
Kupříkladu: Odhadovali jste délku trasy? 

Ujdou všichni 25 km? Máte časovou re-
zervu na  odpočinek a  svačinu? Kolik ki-
lometrů za hodinu chcete ujít? Zasahovat 
tedy má a musí, na druhou stranu tak, aby 
děti neztratily motivaci. Měl by o  všech 
plánech vědět, aby mohl včas vyhodnotit 
rizika – organizační, bezpečnostní, zdra-
votní apod. Musí ale také hlídat a  občas 
i  vhodně usměrňovat všechny realizátory, 
aby se od svých plánů příliš neodchylovali, 
protože na jeden zpravidla navazují ostatní. 

CO PO AKCI? 
Určitě je potřebné ohlédnutí a  zhodno-
cení. Minimálně je potřeba si říct, co se 
povedlo, a také, jak můžeme některé věci 
udělat lépe. Využít přitom můžeme pub-
likaci, kterou vydal Pionýr – Zpětná vazba 
– jak a proč s ní v oddílech pracujeme. Je 
dostupná i  na  webu Pionýra v  části Pro 
členy (nejrychleji se k ní dostanete pomocí 
vyhledávání). Určitě se také dětí zeptejte, 
jak je svěřený úkol bavil. Některé oddíly dá-
vají dětem příležitost věnovat se určitému 
typu úkolů dlouhodobě a podporují rozvoj 
zájmů u dětí. Některé oddíly na to dokonce 
mají vypracovaný systém odznaků odbor-
nosti. O tom ale zase někdy jindy.

Tom

Z PROGRAMU PIONÝRA
o Stavíme na respektu, spolupráci a vzájemné inspiraci napříč generacemi.
o Pionýr – člověk hledající řešení problémů a schopný si poradit v krizových situacích.

TIPY
- Pokládejte si otázku, o čem všem můžou rozhodovat děti.
- Snažte se rozdělovat úkoly dětem podle jejich zájmu. Sledujte, kdo si jaký úkol vybírá.
- Připomínky se pokuste formulovat pomocí otázky tak, aby samy děti přišly na možná úskalí.
- Používejte otevřené otázky a zejména ty, které podněcují diskuzi a vymýšlení – například:

o Jak se o sebe postaráme?
o Co budeme jíst?
o Co budeme hrát za hry?
o Kdo se postará o zdravovědu a o hygienu?
o Kolik nás to bude stát?
o Kam máme namířeno? Je tam něco zajímavého?
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KDY JE MOZEK ŠŤASTNÝ?
Už nedoprovázím (své) děti do školy ani ze školy, a tak se nestresuji výčitkami svědomí, že jsem otec-nelida. Patřil jsem totiž k části 
rodičů, která důsledně nechávala své děti „dřít se“ s taškami na zádech, místo toho, aby jim od tohoto břímě pomohla a brašnu vláčela 
za ně. Byli mí kluci méně šťastní, než děti rodičů-nosičů?

PRO POHODLÍ DĚTÍ UDĚLÁME 
VŠE?
V  tom je právě ta potíž… – všeobecná 
nálada, aby se ten náš měl dobře… líp 
než já… Je to správně? A  odpověď je 
stejně prostá jako nelibě znějící: Není! 
Skutečností je, že (dnešní) děti jsou přehl-
cené. Pozor – netvrdím, že je potřeba vy-
házet všechny hračky, vrazit děcku do ruky 
dřevěný špalíček a  komentovat to slovy: 
Představ si, že to je panenka, a hrej si.
Možná ani letní obracení sena zakončené 
úprkem k Jizeře a společné čvachtání v ní, 
kdy nám všem za chvíli drkotaly zuby, bych 

už asi jako celoprázdninový program ne-
ordinoval. Ale upřímně – dodnes na  to 
vzpomínám/e a možná díky tomu vím, jak 
se správně suší seno. Že mi to k ničemu 
v městské zástavbě není? Inu… Zato no-
vým fenoménem doby je: nuda – naše 
zlatíčka jsou poněkud otrávená a nespo-
kojená jen tak, vlastně z podstaty. Protože 
svět nám jaksi zpohodlněl.

CHYBA!?!
Protože přes všechna technická udělátka 
stále platí: mozek potřebuje usilovat, 
a jen to nás činí šťastnými. Mozek se musí 

snažit. Kdosi řekl, že hodnotu hrnku vody 
dává ona poušť, kterou jsme předtím mu-
seli projít. Věřte-nevěřte! Pořád platí – aby 
dítě bylo šťastné a  spokojené, musí zažít 
námahu, zimu, hlad, něco chvíli nemít 
a těšit se, až to bude mít, vážně potřebuje 
něco nezískat hned, ba – pozor – něco ne-
dostat třeba vůbec!
Přestaňte se bát návratu do  pravěku 
a  zkuste se nad tím zamyslet, že je ne-
zbytné se podílet a něco si zasloužit a ne-
mít to okamžitě a hned. V naší výchovné 
práci to umíme nabídnout!

Martin

70 LET ČINNOSTI
Pionýrská skupina Miloše Sýkory osla-
vila v sobotu 21. dubna 70. výročí svého 
vzniku. V  restauraci U Eliáše se nás sešlo 
kolem 30 osob. Velice nás potěšilo, že při-
šli i  lidé, kteří se aktivně podíleli na  čin-
nosti skupiny, ale teď už s námi nejezdí. 
Pro některé z nás to bylo také odpoledne, 
kdy jsme poznávali mnoho nových tváří. 
Začali jsme povídáním o  časech, které si 

pamatují členové vedení PS, novější his-
torii jsme měli doplněnou o  prezentace 
s  fotkami. Později se k našemu vypravo-
vání přidali také ostatní účastníci a oboha-
tili naše vědomosti a  znalosti. Na oslavu 
zavítala i jedna pamětnice vzniku, tak jsme 
využili příležitosti a pro Mozaiku se zeptali, 
jak na svoje začátky v Pionýru vzpomíná.

Tomáš Podola

Vzpomínáte si na  první schůzku nebo 
výlet s pionýry? 
Už je to hodně dlouho, ale vybavuje se mi, 
že se nás sešla skupinka kamarádů ze školy. 
Vzhledem k době, kdy v Pionýru musel být 
takřka každý, a politické situaci to bylo trošku 
angažované, ale další schůzky jsme se již 
věnovali ručním pracím, znalostem přírody 
a  zálesáctví, nacvičování lidových písniček, 
šlo také hodně o národní uvědomění a hr-
dost být občanem Česka a znalost národních 
zvyků a tradic, což nebylo zas tak špatné.

Co říkáte tomu, že pionýrská skupina, 
kam jste před 70 lety chodila jako dítě, 
ještě pořád funguje?
To je takový malý neuvěřitelný zázrak. Je 
na tom vidět, že tato skupina nikdy nebyla 
orientována politicky, ale hlavně zájmově 
se zaměřením na volný čas strávený smy-
sluplnou zajímavou činností prospěšnou 
pro všechny, která rozvíjela dovednosti 
členů a prohlubovala znalosti z přírodních 
věd a kulturního života.

Co byste vzkázala dětem, které  
do Pionýra chodí dnes? 
Přeji jim hlavně hodně elánu a ať se nene-
chají otrávit tím, že někdo pořád považuje 
Pionýr za  politickou organizaci s  jedno-
strannou propagandou. Chápu, že kdysi 
se tak mohlo stávat, ale pro naši skupinu 
to nikdy neplatilo. Takže přeji hodně chuti 
do poznávání přírody, krásné nové přátel-
ské vztahy a hodně úspěchů. 

Květa Ros.

BLIŽŠÍ PŘEDSTAVENÍ 

PS MILOŠE 

SÝKORY NAJDETE 

NA NÁSLEDUJÍCÍCH 

STRÁNKÁCH.
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SEZNAMTE SE: PS MILOŠE SÝKORY
Tentokrát se rubrika Seznamte se ponese v trochu slavnostním duchu. Vyrazíme do Ostravy za Pionýrskou 
skupinou Miloše Sýkory, která slaví 70 let od svého založení. O historii i současnosti skupiny jsme si povídali 
s její vedoucí Žanetou Masopustovou a také s jejím předchůdcem Tomášem Podolou.

Než se začnu ptát, tak za  celou redakci 
blahopřeju. Sedmdesát let, to už je 
pořádné výročí.  
Děkujeme. 

Jak se vám povedlo udržet činnost tak 
dlouho?
Před rokem 1989 na vše dohlíželi placení 
skupinoví vedoucí + kolektiv 48 dobrovol-
ných pionýrských pracovníků, převážně od-
dílových vedoucích. Tenkrát nás bylo 558.
Od roku 1990 jsme se rozhodli, že budeme 
pokračovat pod původním názvem tak 
dlouho, dokud budou dobrovolní vedoucí 
pro vedení oddílu, a tak se je snažíme vy-
chovávat z vlastních řad.

Za  tu dobu skupina určitě prošla řa-
dou změn a  nejspíš i  kritických období. 
Dokážete popsat ty nejvýraznější a říct jak 
jste se s nimi srovnali?
Po  roce 1990 to bylo opravdu náročné. 
Část členů odešla do Junáka, některé oddíly 
ukončily činnost, po více jak 40 letech jsme 
museli opustit školu. Přestěhovali jsme se 
do církevního gymnázia na Dolní ulici, kde 
jsme se úspěšně v podkroví zabydleli a ne-
rušeně přebývali v těžké době. Naše počty 
byly do 20 členů.
V těchto letech jsme zdolávali severomorav-
ské vrcholy a vedli schůzky oddílu Delfín.

Zlomové roky na skupině:
1989 – první společný tábor po odchodu 
skupinové vedoucí Jiřiny Matulíkové 
(Štiavnické Bane, Slovensko, základna PS 
STEZKA).
1990 – první dobrovolný skupinový ve-
doucí Tomáš Podola, poté přišli další 
v  tomto pořadí: Jarka Halfarová, Jan 
Pustka, Lenka Drozdková, Simona 
Jančíková, Žaneta Masopustová.
1991 – zapojili jsme se aktivně na Městské 
i v České radě Pionýra: Pionýrská Stezka, 
volejbalové turnaje O  mražený míč, ša-
chová a  piškvorková klání, organizujeme 
vzdělávání hospodářů, oddílových vedou-
cích, instruktorů z  jiných skupin, pořá-
dáme Dětskou Portu
1992 – získání srubu v  Nových 
Heřmínovech.
1993–1998 – vydáváme skupinový časopis 
PLEXI (Pionýrský List EXtra Informační).
1994 – vznikají dva nové oddíly Ara a Atar.
1996 – získáváme klubovnu v  Jubilejní 
kolonii.  
2010–2014 – pořádáme pidi tábory pro 
předškolní a mladší školní děti. 

Je potřeba mít vizi, kde chcete vidět sku-
pinu za tři roky – to se nám osvědčilo.
Vždy když jsem zaučoval nového skupi-
náře, má první otázka zněla: „Víš, že mi-
nimum jsou tři roky ve  funkci? Dříve vý-
sledky své práce neuvidíš, bereš?“
Správně fungující vedení a dobrý kolektiv 
to je dodnes to nejcennější rodinné stří-
bro, které si na skupině hýčkáme – prostě 
pojistka pro kritické období.

Vzhledem k  vaší historii se musím ze-
ptat na oddílové tradice a rituály. Máte 
nějaké? Povězte nám o nich.
Tradiční u  nás na  skupině máme akce. 
Máme je rozděleny na akce pro děti: no-
voroční výstupy na Beskydské vrcholy, kar-
neval v maskách, zimní tábory (na Třeštíku, 
Zlatníku, Jelenovské, Čeladné, Malé Kraši, 
Bečvici), drakiáda, mikulášská, vánoční 
schůzka. 
Máme několik tradičních her, které kupo-
divu děti baví i v dnešní době. Taky máme 
jako každá skupina kroniky od roku 1994. 
Fotky už nyní zpracováváme v  elektro-
nické podobě na webových stránkách PS.
Akce „dospěláckého“ kolektivu jsou: 
Silvestr – většinou na  horách, Výročka – 
Rada skupiny s  chlebíčky, přibližně osm 
víkendových brigád na  naší základně 
v Nových Heřmínovech, výprava pro 15+

Pojďme do současnosti, jak byste popsali 
vaši skupinu dnes, kolik vás je, co vás 
baví?
Máme oddíl Lesních Skřítků, který pů-
sobí v Palkovicích v okrese Frýdek-Místek. 
Schází se jednou týdně, má dvě družiny – 
početnější se zaměřením na  turistiku, tá-
boření, sport a  hudbu, menší zaměřenou 
na  techniku a  výuku základů angličtiny. 
Čas schůzek trávíme v  klubovně, která je 
umístěna v bývalém CO krytu na obecním 
úřadu, a  v  okolních lesích, které máme 
50 m za klubovnou.
Druhou partou na  skupině je kolektiv in-
struktorů, vedoucích a  ostatních pionýrů 
15+. Ti připravují programy na  tábory 
a akce, vzdělávají se, budují vše, na co si 
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PS MILOŠE SÝKORY
• Vznik: 1948

• Počet oddílů: 2
• Charakteristika: táborová a od-

dílová činnost, příroda, turistika, 
sport 

• Počet členů: 38

• Schůzky: jednou týdně v pondělí 

• Věk členů: 7–58

VEDOUCÍ PS
• Jméno: Žaneta Masopustová

• Děti: jen ty táborové a oddílové

• Mám ráda: přírodu, práci s dětmi 

• Zaměstnání: zubní technik 

• Kontakt: Sykorky.VIP@email.cz, 
www.milosesykory.pionyr.cz

s  oddílem vzpomeneme – od  splacho-
vacích kadibudek, přes nové koupelny, 
elektricky ovládaný sušák na  mokré věci, 
ohřívací systém na  vodu, regál do  skladu 
klubovny až po slíbenou klouzačku do řeky 
Opavy, která je plánována na  letošní léto. 
V této partě jsou taky ti, co vyřizují všechna 
možná povolení, smlouvy, informují o dění 
na  skupině – prostě úředně zabezpečují 
chod veškerého skupinového života. Tato 
parta se nejraději vydává na naši základnu 
v Nových Heřmínovech, kde pracují i odpo-
čívají od všedních dnů strávených většinou 
ve městě. Celkem je nás na skupině 38.

S jarem už se asi dost soustředíte na pří-
pravu letního táboření – co máte na-
chystáno na letošní rok? Jak vaše tábory 
vypadají?
Na letošní léto máme připravené dvě celo-
táborové hry. Na druhém turnusu táborníci 
stráví 15 dnů na Madagaskaru. Děti čtvr-
tého turnusu budou objevovat Tajuplný 
Ostrov.
Vše proběhne v  podhůří Jeseníku mezi 
chráněnou krajinnou oblastí Ptačí vrch 
a  řekou Opavou. Zde máme kouzelnou 
přírodu, 32 podsadových stanů (podsady 
vlastní výroby), jídelnu, srubovou chatu 
a partu dobrých vedoucích, kteří se na těch 
15 táborových dnů těší již od začátku roku. 

A nakonec nemůže chybět otázka na celý 
Pionýr. Co je podle vás v našem spolku 
průšvih a co je naopak super?
Tomáš – Průšvih je, že ubývá dobrovolníků, 
kteří jsou ochotni celoročně pravidelně vést 
oddíl a nést za vše nemalou zodpovědnost. 
Super je, že každý rok se naskytnou mož-
nosti, jak vylepšit či podpořit činnost od-
dílu. Prostě full servis ze strany naší sku-
piny, KOP i  Pionýra. Všem, kteří na  tom 
pracují, patří velký dík.

Žaneta – Problém spolku vidím podobně 
v  nedostatku dobrovolníků pro práci 
s dětmi, s kterým i my na  skupině hodně 
a  často bojujeme. Super stránku vidím 
v  tom, že ať už vymyslíme jakoukoliv čin-
nost s dětmi nebo práci, ať už na základně 
nebo v klubovně, vždycky máme podporu 
ze všech stran, někdy sice za  cenu neko-
nečného papírování, ale to k  tomu už tak 
nějak patří.

Tradiční závěrečná: Proč jsi pionýr? 
Tomáš – Díky dobrému oddílu, do kterého 
jsem měl možnost chodit a prožít mnohá 
dobrodružství. Mám zde již 39 let domov, 
protože u Pionýra mám rodinu i kamarády. 
Taky tak trochu lpím na hrdosti, neplakat 
a neudávat – a to se v Pionýru nosí. 

ptal se Jakub
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1918 – PITTSBURSKÁ DOHODA
V  květnu je účelné rok 1918 připome-
nout mimo jiné proto, že v  americkém 
Pittsburghu byla podepsána česko-sloven-
ská dohoda, která do dějin vstoupila jako 
(jak jinak) Pittsburská dohoda. Jejím zá-
kladem byla idea spojení Čechů a Slováků 
v budoucím společném státě. Nebyla první 
– předcházela jí tzv. Clevelandská dohoda 
(z r. 1915), což byla první ofi ciální dohoda 
organizací amerických Čechů a  Slováků 
o spolupráci v zahraničním odboji za 1. svě-
tové války. Ta vyhlásila program samostat-
nosti českých zemí a Slovenska na základě 
spojení Čechů a  Slováků ve  federativním 
svazu států podunajské monarchie.
Trojlístek zásadních dokumentů vznik-
lých v  Americe završilo Prohlášení nezá-
vislosti československého národa vzniklé 
ve  Washingtonu v  říjnu 1918 a  předané 

(17. 10.) prezidentu W. Wilsonovi. Je 
známé jako Washingtonská deklarace 
a  požadovalo úplnou samostatnost čes-
kého a slovenského národa a jejich spojení 
v jednom nezávislém státě, formulovalo též 
zásady občanských svobod, vnitřní i zahra-
niční politiky a  státní systém budoucího 
Československa.
Pro historickou přesnost je nezbytné také 
uvést, že dle jejího znění mělo Slovensko 
mít samostatnou státní správu, parlament 
a  soudnictví. Proto se Pittsburská dohoda 
stala „Magnou Chartou“ slovenských au-
tonomistů a  odvolával se na  ni i  ústavní 
zákon o autonomii Slovenska, který auto-
nomisté (Hlinkova slovenská ľudová strana) 
prosadili krátce po Mnichovu. Nenaplnění 
Pittsburské dohody jistě přispělo ke zhor-
šení slovensko-českých vztahů, ale důvody, 

proč k  tomu došlo, nelze zužovat jen 
na  „nevůli“ českých politiků k  jejímu 
naplnění.

1998 – VZNIK ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE
Rok 1998 mimo jiné při-
nesl vznik dnes již osvěd-
čené reprezentativní in-
stituce dětí a  mládeže. 
Ofi ciálně byla založena 

(sice až) v  červenci 1998, ale v květnu se 
o jejím vzniku zásadně rozhodovalo.
V  90. letech měl Pionýr mezi dětskými 
sdruženími výjimečnou pozici – nebyl sou-
částí žádného z tehdy existujících střešních 
uskupení. Těmi byly tzv. Kruh sdružení 
dětí a mládeže a  Seskupení sdružení dětí 
a  mládeže, které byly ovšem zahleděné 
především do  sebe samých i  vzájemných 
půtek. Pionýr si jako samostatná organizace 
obhájil respekt a nepřehlédnutelné posta-
vení – prosazoval zájmy dětí a  mládeže, 
byl i  přímo zastoupen v  poradním sboru 
na MŠMT! Nezávislé postavení mu vytvá-
řelo značnou volnost jednání a nezaujatost 
například v konfl iktech představitelů Kruhu 
a Seskupení.
Pionýr však vždy prosazoval ideu, že bu-
doucnost může mít jen funkční spolupráce. 

Její nutnost byla ještě naléhavější po  tzv. 
úsporných ekonomických balíčcích, které 
v r. 1997 tvrdě dopadly na dotace pro sdru-
žení dětí a mládeže. Příležitostí pro řešení 
složité situace bylo i  jmenování nového 
ministra školství, mládeže a  tělovýchovy, 
profesora Jana Sokola, který dal výrazně 
najevo zájem o  vytvoření seriózního a  re-
prezentativního partnera pro státní orgány 
či jiné instituce. Bylo přitom jasné, že bez 
společné účasti Junáka a  Pionýra funkční 
a reprezentativní model spolupráce nemůže 
vzniknout, což zaznívalo i od představitelů 
státu.
Iniciativa několika sdružení, snažících se 
změnit situaci, prolínala i  tehdy existují-
cími uskupeními a Pionýr přitom hrál ne-
přehlédnutelně aktivní roli. Takový vývoj 
se mnohým nelíbil – dokládaly to útoky 
jiných „představitelů“ dětí a mládeže, jimž 
mizel prostor pro pikle. Především agresivní 
a  hysterická reakce některých představi-
telů Kruhu vznik ČRDM řádně okořenila. 
Zněla příkrá slova a nepravdy (šířené, žel, 

i do zahraničí…). Skutečnost, že tehdy šlo 
o účelové lži, osvědčuje stálý rozvoj ČRDM 
– počet členských organizací se dnes pohy-
buje kolem stovky.
V situaci hrálo roli i vnitřní pnutí v zúčast-
něných spolcích, dané například zkresle-
nými výklady minulosti, nebo jako v našem 
případě ztrátou naprosté nezávislosti – což 
byla citlivá záležitost, protože do  r. 1989 
jsme si „užívali ohlávky“ v míře vrchovaté. 
Pionýr v  r. 1998 obětoval svoji „svobodu“ 
a volnost v jednání, stejně jako zmíněné vý-
sadní postavení. Jistě to nedopadlo na čin-
nost Pionýra, na dění v oddílech, byl to ale 
nepochybně krok zásadní pro Pionýr jako 
celek a mnozí pionýři ho zpočátku nepřijí-
mali jednoznačně vlídně.
Zůstane však historickým faktem, že na za-
kládací listině ČRDM jsou podpisy předsta-
vitelů sdružení tehdy působících v  Kruhu 
nebo v Seskupení, ale přímo i Pionýra. Dnes 
je zřejmé, že šlo o správný krok naplňující 
navíc naše dlouhodobé vize.

1968 – JARO 1968 V PIONÝRU…
jsme už letmo popsali. Květen byl napl-
něn děním v  obou klíčových rovinách: 
„obyčejnou“ prací – v oddílech s dětmi. 
A horečným ruchem v orgánech – snaha 
vyřešit obratem nakupené problémy 

přinášela starosti. Konala se jednání or-
gánů, vedla se jednání představitelů… 
(o tom více příště).
Probíhaly okresní a  krajské konference 
Pionýra – ty (na  příslušných úrovních) 

završovaly přípravu národní konference, 
která se chystala na  druhou polovinu 
června 1968.

Martin
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SMĚRNICE 
O HLAVNÍ ČINNOSTI
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SMĚRNICE O HLAVNÍ ČINNOSTI 
Směrnice je sama o  sobě značně rozsáhlým materiálem a  již 
několikrát jsme popisovali její jednotlivé roviny. Dnes se 
více zaměříme na  organizátorskou rovinu. Přičemž platí, že 
i  ona sama má několik vrstev… a  u  těch se právě zastavíme.
Ačkoli tím hlavním je v pionýru přímá výchovná práce s dětmi, 
všem vyšším orgánům – pobočným spolkům a Pionýru – musí být 
pochopitelně vlastní i organizátorská práce (promyšlené vedení). 

HLAVNÍ VÝZNAM PIONÝRSKÉ SKUPINY
Klíčovým úkolem pionýrské skupiny je vytváření podmínek pro činnost 
oddílů, i proto platí, že tzv. jednooddílové skupiny to zpravidla mají 
složitější – neboť jsou na ně kladeny i vcelku nelehké úlohy správně-
-administrativní, a tak se omezuje čas na praktickou výchovnou práci. 
I z toho jednoznačně plyne výhodnost většího počtu oddílů na (jedné) 
pionýrské skupině.
Z  předpisu nedvojsmyslně vyplývá, že organizování akcí, táborů je 
důležitou složkou práce na PS, ale rozhodující činitel je podpůrná – 
organizátorská a řídící práce ve prospěch hlavního cíle: pravidelné ce-
loroční výchovné práce (v oddílech).

PRAKTICKÉ NÁVODY
Směrnice současně přináší i praktické návody, které usnadňují naplňo-
vání popisovaných úloh, patří mezi ně například vzory:
- programového a organizačního zajištění akce či
- plánu práce oddílu.
Kdo zpracované modely využije, usnadní si práci a nezapomene na nic 
podstatného, co je pro zabezpečení aktivit potřebné a co se osvědčilo 
dělat.
Pro někoho jde o „zbytečný“ papír, ale zkušenosti prokazují, že kdo se 
podobných vzorů přidržuje, má práci usnadněnou. A to je jejich smysl. 

ÚKOLY ORGÁNŮ PIONÝRSKÉ SKUPINY
Rada pionýrské skupiny
- Stanovuje plán práce pionýrské skupiny s ohledem na potřeby 

členů a  výchovných jednotek a  následně ho vyhodnocuje. Při 
schvalování rozpočtu dbá zejména na potřebu zajištění hlavní čin-
nosti spolku.

- S ohledem na velikost pionýrské skupiny do vedení PS volí členy 
se zodpovědností za činnost oddílů, péči o pionýrské pracovníky 
a jejich rozvoj, za práci s neorganizovanými dětmi a mládeží a ce-
loskupinové akce.

Vedení pionýrské skupiny (je-li ustaveno, není-li, úkoly zajišťují další 
orgány PS)
- Rozhoduje o zřízení oddílů/klubů a schvaluje jejich plány práce, 

kontroluje a vyhodnocuje jejich činnost, zodpovídá za vytváření 
podmínek pro jejich činnost.

- Zajišťuje prezentaci pionýrské skupiny směrem k veřejnosti.
- Plánuje a vyhodnocuje personální zajištění činnosti a s tím sou-

visející plány osobního rozvoje a  zapojení jednotlivých členů 
do činnosti.

- Stará se o  odměňování (oceňování) čin-
nosti dětských členů, dobrovolníků a  dalších 
partnerů.

- Při jmenování a odvolávání funkcionářů PS má 
na zřeteli zejména zájem dětských členů a zajiš-
tění kontinuity činnosti. 

Vedoucí pionýrské skupiny
- Organizuje činnost pionýrské skupiny, v  sou-

činnosti s  vedením PS vyhledává možnosti 
jejího dalšího rozvoje, analyzuje možná rizika 
a předchází jim.

- Koordinuje činnost výchovných jednotek.
- Zabezpečuje podíl členů PS na rozhodování or-

gánů KOP a Pionýra, k tomu využívá zejména 
účast volených zástupců PS na  jednáních or-
gánů KOP a Pionýra a ve spolupráci s nimi or-
ganizuje přenos informací uvnitř a vně PS a dbá 
na  to, aby při jednáních vyšších orgánů byly 
zastupovány skutečné zájmy PS a jejích členů.

- Zajišťuje vedení dokumentace PS a včasnou evidenci.
- Zodpovídá za  zajištění vhodného přístupu k  členům orgánů PS 

ve věku do 18 let, a to zejména tak, aby podklady pro rozhodování 
orgánů byly pro tuto kategorii přístupné a srozumitelné.

Hospodář pionýrské skupiny
- Vyhledává a  zabezpečuje podporu pro hlavní činnost ze všech 

možných zdrojů.
- Zajišťuje využívání majetku PS ku prospěchu hlavní činnosti.

Martin

ÚLOHY PIONÝRSKÉ SKUPINY PŘI 
ZAJIŠTĚNÍ HLAVNÍ ČINNOSTI

Řídit a zajišťovat výchovnou 
činnost, odpovídat za její 

úroveň a kvalitu.

Šířit povědomí 
o Pionýru a smyslu 

jeho činnosti.

Napomáhat rozvoji Pionýra, spolu-
pracovat s dalšími PS a v rámci celé 

struktury Pionýra.

Poskytovat organizační, personální, mate-
riální a technické zázemí pro 

činnost pionýrských oddílů a klubů, 
zejména péči o pionýrské pracovníky 

(jejich motivaci oceňováním jejich práce 
a podporou při zvyšování kvalifi kace).

Proč jsou všude dvě šipky? Protože nejde jen o povinnosti, které má PS napl-
ňovat, ale také o činnosti nutné k tomu, aby vůbec dobře fungovala.



22 PRÁVNÍ 
POSILOVNA

ilu
st

ra
ce

 J
. D

os
tá

l

KONTROLOR HODNÝ KONTROLY
Tábor byl v  plném proudu – pomalu se 
blížila jeho polovina. Vše klapalo, jediný 
„problém“ byl nedostatek diplomů, který 
byl vyřešen večerní tvorbou vedoucích 
– každý diplom byl originál, vždy dopl-
něný o  vtipnou malůvku charakterizující 
oceněného.
Přesně v  polovině tábora se u  vstupní 
brány objevila důstojná dáma „z  hygi-
eny“, aby provedla kontrolu. Počínala si 
důsledně: začala zásobováním vodou, 
kontrolou odstraňování odpadků (hlavní 
vedoucí tábora Matěj hrdě ukázal smlouvu 
s  obcí, která byla hygieničkou oceněna), 
zkontrolovala ubytování, vybavení, kvalifi -
kaci zdravotníka, předepsanou dokumen-
taci a vše, co se patří. Tábor byl shledán 
bez vady a paní pookřála. Ve srubu vedení 
vyplnila protokol, přijala kávu a přítomné 
pochválila. Po chvíli se přiznala, že bývala 
také pionýrkou, takže musí být „přísná“, 
aby „její“ organizace měla vše v pořádku. 
Rozhovor plynul, až paní s vyjeknutím, že 
má ještě jednu kontrolu, posbírala svých 
pět švestek a  vydala se směrem k  autu, 
kam ji Matěj doprovázel. Když nastupo-
vala do vozu, tak se zarazila: „Málem jsem 
zapomněla – máme tady takového mladíka 
– nováčka na živnostenském úřadě, který 
objíždí tábory a kontroluje, zda máte živ-
nostenské oprávnění, tak doufám, že to 
máte vyřešené“. 

Matěj sledoval odjíždějící auto 
a byl po pravdě zmatený. Měl v pa-
měti uloženo, že žádné živnosten-
ské oprávnění nebo živnostenský 
list nepotřebuje, ale už nevěděl 
proč. Teď aby se každý den bál, kdy 
se aktivní mladík zjeví a on nebude 
umět na  jeho otázky odpovědět. 
Ještě večer zavolal advokáta, se 
kterým skupina spolupracovala, 
a dostal příslib odpovědi. 
Následujícího dne si zajel do města 
„stáhnout poštu“, a  tak se dozvě-
děl, že dětský tábor by skutečně 
mohl spadat do  defi nice zájezdu 
(a  tudíž by bylo potřeba živnos-
tenské oprávnění – koncesi) podle 
zákona č. 159/1999 Sb. o  někte-
rých podmínkách podnikání v oblasti ces-
tovního ruchu, protože zájezdem je sou-
bor služeb cestovního ruchu prodávaný 
za  souhrnnou cenu, pokud je uspořádán 
na dobu delší než 24 hodiny nebo zahr-
nuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň 
dvě z  těchto plnění: ubytování nebo do-
pravu, nebo jinou službu cestovního ru-
chu, která není doplňkem dopravy nebo 
ubytování a tvoří významnou část souboru 
poskytovaných služeb. Ovšem jejich tá-
bor, jako neziskový, pod tuto defi nici ne-
spadal, neboť nebyl pořádán za účelem 
dosažení zisku (§ 1 odst. 3 písm. b) cito-
vaného zákona, tím pádem nenaplňoval 

znaky živnostenského podnikání. Jinými 
slovy – tábor pořádaný s tím, že nemá být 
výdělečný, žádné živnostenské oprávnění, 
natož koncesi, nepotřebuje (přesněji ne-
potřebuje ji pořadatel). Musí ovšem spl-
nit všechny zákonné podmínky k  pořá-
dání akce pro děti (věk účastníků a délka 
pobytu). Hovoří o  tom i  naše Směrnice 
o hlavní činnosti.
Mladík z  živnostenského úřadu se sku-
tečně dostavil – Matěj byl připraven – po-
dal naučené vysvětlení a kontrola skončila 
dříve, než začala. 

Michal Pokorný,
advokát, právní zástupce Pionýra

PŘEDSEDŮV GLOSÁŘ

„KDYŽ JÁ BYL VŽDYCKY KACÍŘ.“
Poukažme tímto citátem na krok, který T. G. Masaryk udělal v  roce 1925 u  příležitosti připomenutí neveselého jubilea: upálení 
Jana Husa. Dnes je vlastně zapomenutý…V den výročí smrti Mistra Jana Husa dal na Hradě vyvěsit husitskou černou vlajku s rudým 
kalichem. Vyvolal tím dramatickou reakci: papežský nuncius na protest proti tomuto kroku odjel z Prahy, což se rovnalo přerušení 
diplomatických styků mezi ČSR a Vatikánem.

Šlo o  dětinské 
gesto? Nebo – jako 
mnoho jiných – 
o  promyšlený krok 
TGM? A proč vůbec 
husitská vlajka tak 
moc vzrušila politiky 
doma i v zahraničí?
Nezřídka se odkaz 
TGM skloňuje má-

lem v  osmi pádech, nicméně jeho dlou-
hodobý kritický postoj ke  katolicismu se 

nepřipomíná. Nešlo však jen o vyvažování 
situace před rokem 1918, kdy katolictví 
bylo v Rakousku-Uhersku státním nábožen-
stvím, takže negace R-U s sebou přirozeně 
přinášela i  nevstřícný postoj ke  katolické 
církvi, ale šlo (ze širšího pohledu) o osla-
bování vlivu Vatikánu ve  Střední Evropě 
obecně. O což se TGM důsledně zasazoval.
Možná je škoda, že právě tento díl z od-
kazu našeho prvního prezidenta se dnes 
tak výrazně opomíjí. Přitom nejde o nějaké 
hrubé konfl ikty, ale o pevný a stálý postoj, 

plynoucí i  z  faktu, že katolická církev ne-
našla odvahu přiznat svůj omyl v  postoji 
k  J. Husovi. A  nenašla ho ani po  dalších 
téměř 100 letech (přes jistý posun v době 
pontifi kátu Jana Pavla II., který mj. vyzval 
křesťany, aby se omluvili Židům za to, že je 
po staletí jako národ odmítali a uráželi je-
jich vyznání). Stále platí, že Jan Hus, u nás 
uznávaná a respektovaná osobnost, je pro 
katolickou církev kacířem. Pro mne – z po-
hledu na odkaz TGM – námět k zamyšlení.

Martin
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1. 6. 1983 podepsala automobilka Škoda smlouvu s italskou 
designérskou společností Bertone o výrobě automobilů Škoda 
Favorit. (obr. 1)
2. 6. 1953 se v Londýně uskutečnila korunovace Alžběty II. Ta 
se stala královnou Velké Británie a Severního Irska.
2. 6. 2003 vynesla ruská raketa Sojuz na oběžnou dráhu první 
evropskou sondu Mars Expres. Cílem družice bylo detailně pro-
zkoumat povrch Marsu.
3. 6. 1098 dobyli křižáci syrskou Antiochii (dnes v Turecku).
4. 6. 1783 ukázali bratři Montgolfi erové veřejnosti svůj horko-
vzdušný balón. (obr. 2)
6. 6. 1523 vzniklo Švédsko.
6. 6. 1933 bylo v Candemu v americkém státě New Jersey 
otevřeno první autokino na světě. (obr. 3)
7. 6. 1948 podal prezident republiky Edvard Beneš demisi. 
Nechtěl totiž podepsat Ústavu 9. května, kterou připravili 
komunisté. 
7. 6. 1953 se narodil Jaromír Nohavica – skladatel, textař 
a zpěvák folkové hudby. (obr. 4)
10. 6. 1348 byl položen základní kámen hradu Karlštejn. (obr. 5) 
13. 6. 1983 opustila sluneční soustavu americká vesmírná 
sonda Pioneer 10, vypuštěná v roce 1972. Stala se prvním před-
mětem vyrobeným člověkem, který dorazil tak daleko.
14. 6. 1948 byl prezidentem Československé republiky zvolen 
Klement Gottwald.
14. 6. 2003 proběhlo v České republice historicky první refe-
rendum. Voliči v něm hlasovali o vstupu země do Evropské unie. 
Pro vstup se vyslovilo 77 %, proti vstupu 23 % voličů. Volební 
účast činila 55 %.
15. 6. 1363 byl dvouletý Václav IV. korunován českým králem. 
(obr. 6)
16. 6. 1903 byla založena automobilka Ford.
16. 6. 1963 se sovětská kosmonautka Valentina Těreškovová 
stala první ženou, která vstoupila do kosmu. Za tři dny pobytu 
v kosmické lodi Vostok 6 obletěla 48x planetu Zemi. (obr. 7)
17. 6. 1963 vstoupil v USA v platnost zákon zakazující číst 
z Bible a modlit se ve školách.
18. 6. 1928 se norský polární průkopník Roald Amundsen při 
výpravě za záchranou Itala Umberta Nobileho ztratil v oblasti 
Medvědího ostrova. Moře vyplavilo jeho stan a části letounu, ale 
jeho tělo se nikdy nenašlo. (obr. 8)
18. 6. 1948 byly v Západním Německu uvedeny do oběhu 
místo říšských marek nové německé marky.
19. 6. 1953 byli v New Yorku popraveni manželé Julius a Ethel 
Rosenbergovi, kteří předali Sovětskému svazu plány americké 
atomové bomby.
19. 6. 1978 vyšel první z řady komiksů Garfi eld. (obr. 9)
21. 6. 1908 se v Británii uskutečnil protest 200 000 sufražetek 
- žen, které usilovaly o obnovení hlasovacího práva, které jim 
bylo před lety odepřeno britským parlamentem.

21. 6. 1968 bylo na území Československa zahájeno cvičení 
armád států Varšavské smlouvy, nazvané Šumava.
21. 6. 1978 měl v Londýně premiéru muzikál Evita o populární 
argentinské političce Evě Perónové.
23. 6. 1948 začala Berlínská blokáda (po sporech kolem 
měnové reformy v Německu uzavřelo Sovětské velení přívod 
elektřiny a pozemní i vodní přístupy do západní části Německa). 
Zásobování města probíhalo leteckým mostem prováděným 
spojenci (USA, Velká Británie, Nový Zéland, Austrálie, Kanada, 
Jihoafrická republika).
25. 6. 1903 se narodil britský spisovatel George Orwell, známý 
především díly jako 1984 či Farma zvířat. (obr. 10)
27. 6. 1953 byla v Sovětském svazu uvedena do provozu první 
jaderná elektrárna na světě.
30. 6. 1993 se stala Česká republika členem Rady Evropy.
30. 6. 1998 vznikla Evropská centrální banka.

NEJVĚTŠÍ VYNÁLEZY
aneb samozřejmosti, které hýbou světem
Možná by bylo jednodušší si říct, k  čemu dnes potřeba není. 
Abychom nechodili daleko, tak při přípravě Mozaiky jich bylo po-
užito několik, ještě víc jich poslouží k jejímu čtení…

OSOBNÍ POČÍTAČ
Od  obrovských a  pomalých 
strojů až k počítačům tak ma-
lým, že se vejdou do  kapsy. 
Vývoj osobních počítačů urazil 
tuto dlouhou cestu za  pou-
hých několik desetiletí a  po-
čítače za  tu dobu proměnily 
snad všechny oblasti každo-
denního života. 
Za prvního opravdového předchůdce dnešních počítačů se dá po-
važovat stroj vyvinutý v  roce 1946 pro účely americké armády. 
Byl nazvaný ENIAC a zvládal širokou škálu matematických úkolů. 
Zatímco první počítač byl velký přes celou místnost a  na  jeho 
chlazení bylo potřeba dvou leteckých motorů, už v 70. letech se 
začínají objevovat tzv. osobní počítače, které se velikostí podo-
baly těm dnešním. První vyráběly fi rmy Apple a IBM a jejich ope-
rační paměť se pohybovala v  řádech kilobajtů. Výkon počítačů 
od té doby rostl obrovskou rychlostí a zhruba každý rok se zdvoj-
násobil. Dnešní mobilní telefony tak dosahují přibližně milionkrát 
většího výkonu než počítače v 70. letech.
Co začalo ve 40. letech jako projekt, který měl americké armádě 
usnadnit navádění dělostřelectva, se tak o  půl století později 
změnilo v každodennost, bez které je skoro nemožné si dnešní 
svět představit.
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SETONŮV ZÁVOD 
PŘILÁKAL 300 ZÁVODNÍKŮ
Počasí letos mladým pionýrům opravdu 
přálo! V  sobotu 21. dubna se uskutečnil 
každoroční závod v tábornických dovednostech 
a  znalostech, tentokráte pod vedením oddílu 
Severka z Řečkovic.

Trasami naskrz Zamilovaným hájkem se již 
od  ranních hodin hemžily tříčlenné hlídky 
jihomoravských pionýrských tábornických 
oddílů ve  čtyřech kategoriích, které poctivě 
a  s  chutí plnily různá stanoviště. Uzly, první 
pomoc, fi nská stezka, zoologie, jízdní řády 
anebo přišití knofl íku či týmová stavba stanu 
– to vše a  nejen to potkali letos závodníci 
na trati, a aby dosáhli co nejlepších výsledků, 
bylo zapotřebí pilně trénovat s  vedoucími 
na  oddílových schůzkách. „Na  sítňák vždycky 
trénujeme několik měsíců, každou schůzku se 
učíme a  pilujeme jiné věci, někdy ani nevíme, 
že se učíme, protože si u  toho hrajem, a  to je 
nejlepší. Občas mě to už unavuje, ale potom to 
stojí za  to!” uvádí Marek z  10. PTO Severka, 
který letos běžel Setonův závod již podruhé.

V  cíli na  děti čekalo zasloužené občerstvení 
v  podobě hot-dogů – párků v  rohlíku, které 
pro ně připravoval zkušený tým GastroChef. 
Po celý den panovala dobrá nálada, byl prostor 
i  na  seznamování či sportovní hry, a  tak 
čekání na  poslední hlídky a  vyhlášení všem 
rychle uteklo. Odpoledne byly nejlepší hlídky 
odměněny nejrůznějšími cenami a za potlesku 
a  bouřlivého „UMÍÍ!” všech účastníků tak 
skončil letošní závod.

Setonův závod byl poslední soutěžní akcí 
školního roku 2017/2018 v  rámci Zelené ligy 
– celoroční soutěže pionýrsko-tábornických 
oddílů, kterou pořádá Jihomoravská krajská 
organizace Pionýra. Výsledky Zelené ligy, 
celoročního klání, na  jehož konci vzejde sedm 
vítězných oddílů, které se podílí na  přípravě 
dalších akcí i vedení sdružení PTO, se dozvíme 
na Srazu PTO, který proběhne o víkendu 18. – 
20. května u jedovnického rybníka. Tak se tam 
na vás budeme těšit!

Anka Štěpánková


