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LITERÁRNÍ ČÁST UŽ ZNÁ 
SVÉ VÍTĚZE
Je přečteno, obodováno, sečteno 
a podtrženo. A tak vám můžeme přinést 
výsledky z republikového fi nále Literární části 
Pionýrského Sedmikvítku za rok 2017/2018. 

Tříčlenná porota složená z paní učitelky českého 
jazyka a dvou vítězek literárních soutěží z dob 
minulých tentokráte posuzovala práce na  jed-
notné téma, které pro tento ročník znělo „Máme 
rádi zvířata“. Celkem se sešlo 30 dílek ze sedmi 
zasílajících subjektů. Nejvíce byla obsazena nej-
mladší kategorie, největší oblibě se těšil u mla-
dých tvůrců komiks. 
Porota rozhodla následovně:

I. KATEGORIE
PRÓZA
1. místo Viktorie Urbanová (ZŠ Zdounky)
POEZIE
1. místo Vanessa Pavelková (ZŠ Zdounky)
2. místo Miroslav Nauč (ZŠ Zdounky)
3. místo  Renata Nakládalová (ZŠ Zdounky)
KOMIKS
1. místo  Sára Gašicová (ZŠ Zdounky)
2. místo  Sára Nebřenská (ZŠ Zdounky)
3. – 4. místo Anna Maria Vršková (ZŠ  Zdounky)
  Karolína Přikrylová (ZŠ Zdounky)

II. KATEGORIE
PRÓZA
1. místo  Matěj Okruhlica (PS Obránců míru 
Chropyně)
KOMIKS
1. místo  Anna Měrková a Anna Tran 
(PS Obránců míru Chropyně)

III. KATEGORIE
POEZIE 
1. místo  Věra Polášková (TO Perseus)
KOMIKS
1. místo  Věra Polášková (TO Perseus)
2. místo  Karolína Vymazalová (ZŠ Zdounky)

IV. KATEGORIE
POEZIE
Zvláštní cena poroty – Matěj Muška (PS des. 
St. Roubala Habartov) 
KOMIKS
1. místo  Iveta Steinerová a Tereza 
Danečková (PS Brodek u Prostějova)
2. místo Nela Šturmová (PS Brodek 
u Prostějova)
3. místo  Sára Kilkovská (PS Brodek 
u Prostějova)

V. KATEGORIE
POEZIE
Zvláštní cena poroty – Kateřina Studeníková 
(OU a ZŠ Holešov)

Zvláštní cena předsedy Pionýra byla udělena 
Izabele Bongilajové z  DD Frýdek-Místek 
za tvorbu i boj s nepřízní osudu.

Téma pro příští ročník je Místo, které 
mám rád. Uspořádejte například 
táborovou soutěž a  třeba vznikne 
hezká básnička nebo vtipný komiks 
o  vaší táborové louce nebo jiném 
zajímavém místě. Pak už jenom stačí 
toto dílko přihlásit do soutěže.
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 KALENDÁRIUM | nabídkový plán akcí a soutěží

 7. – 9. 9. Setkání pionýrských aktivů Středočeský kraj Pionýr

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

 5. 12. Zahrajte dobrovolníkům  celá ČR Pionýr
 (Mezinárodní den dobrovolníků) 

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

 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

 28. – 30. 9. Z Ráje do zeleného Tankodrom Pístov PS Kamarád  
 pekla III. – Apokalypsa

 29. 9. Malování na asfalt Kdyně PS Safír Kdyně

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

ÚVOD ZÁVĚRU
Je to tak, čtete poslední Mozaiku ročníku. Přináší stálé seriály i zprávy z řady akcí, především 
z Českého dne proti rakovině, Dětské Porty anebo ze setkání airsoftových oddílů. To se ale vše 
dočtete, stačí zalistovat, proto zde nechám prostor pro pár aktuálních informací. Za celou redakci 
vám přeju krásné léto a super tábory! Jakub

Foto na titulu: Jiří Tomčala
Dětská Porta 2018

Finále Literární části Sedmikvítku
Fotoreportáž

Pionýři pomáhají
Akce!

Republikové fi nále Dětské Porty
Akce!

Operace Valhala
Akce!

Sami o sobě
Zprávy ze spolku

Příležitost pro všechny
Sedmikvítek

Čelenky a náramky z džínoviny
Rukodělky 

Rok u Štěňat
Výchovné programy

Nazujte toulavé boty!
Výlety

Mysterky a multiny v Kroměříži
Geopozvánka

Dítě Vobecné?
O dětech trochu jiných

Klíčí nám další Fazole
Pozvánka

Ohlédnutí za hrou
Oddil@pionyr.cz

Tábor je jedinečná příležitost
Z tutorovy čutory

Evropské setkání mládeže
Zahraničí

Plány a plánování
Směrnice o hlavní činnosti

Osmičková výročí… 1968
Historie 

Výsledky Soutěže etapových her
Aktualita

Ochrana osobních údajů v Pionýru; 
Stručně z VV ČRP Informace
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Výročí a zajímavosti 25
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PŘED PRÁZDNINAMI PŘIPOMÍNÁME
Soutěž etapových her
Máte nachystanou napínavou celotáborovou hru? Nezapomeňte, že se vám bude hodit 
i po prázdninách – můžete ji totiž přihlásit do pionýrské soutěže, inspirovat ostatní a vyhrát pří-
spěvek na materiál! Více o soutěži najdete na: www.ceteh.pionyr.cz

Provoz ústředí Pionýra v červenci a srpnu
Stálá služba: pondělí–pátek, 10.00 –15.00. (Pracovní doba je stejná, jen o něco „klouzavější“.)
Kontakty: 234 621 299, 777 248 720 (v provozu stále), pionyr@pionyr.cz

72 hodin
Ve dnech 11. – 14. října proběhne tradiční dobrovolnický projekt 72 hodin plný aktivit pomáha-
jících přírodě, druhým lidem i místům, kde žijeme. Více informací najdete na: www.72hodin.cz

Sekávání pionýry baví 
Tematická fotostránka

28
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JAK SBÍRKA PROBÍHALA? 
Na následujících dvou stranách se s vámi podělíme o zprávy od pionýrských sběračů. Některé jsou kratičké, u jiných se autoři rozepsali. 
A někteří poslali jen fotku. Jedno mají ale všichni společné. Pionýři pomáhají!

Hlásíme: prodáno všech 400ks kytiček 
a celkem vybráno 9 296 Kč a 2 E.
Fanda Kováč, PS des. St. Roubala Habartov

DEN PROTI RAKOVINĚ LETOS 
POPRVÉ TAKÉ V MOBILNÍ 
APLIKACI
16. května se uskutečnil již 22. ročník ce-
lonárodní květinkové sbírky, který organi-
zuje Liga proti rakovině. Také v Holešově 
a okolí jste mohli potkávat mladé lidi, žáky 
a studenty ve žlutých tričkách, kteří nabí-
zeli žlutou symbolickou květinku. Do této 

kampaně se zapojily některé školy a orga-
nizace. Mezi nimi také již tradičně členové 
PS M. Očadlíka Holešov. V  letošním roce 
byla novinka – mobilní aplikace sbírky „Den 
proti rakovině“. Tato aplikace pomohla ne-
jen prodejcům, ale také zájemcům o kytičky 
rychleji se najít. Kromě toho vám aplikace 
může připomínat pravidelné preventivní 
prohlídky (více na www.cdpr.cz). Děkujeme 
všem, kteří si zakoupili květinku a do 10 
pokladních vaků tak přispěli na  dobrou 
věc. Celkem se nám podařilo prodat 1 000 
květinek. Rozdávali jsme také letáčky, které 
měly upozornit na  preventivní prohlídky, 
zvláště co se týká onemocnění tlustého 
střeva. Z letáčku se všichni dozvěděli o této 
nepříjemné nemoci a o prevenci včasnou 
návštěvou lékaře. Poděkování si zaslouží 
všichni členové pionýrské skupiny, kteří se 
do  této sbírky 16. května aktivně zapojili. 
Děkujeme také všem, kteří do  sbírky při-
spěli a podpořili tak dobrou věc. 
Jarmila Vaclachová, PS Dr. Mirko Očadlíka 

Holešov

ŠLI JSME DO KYTEK 
Ani letos jsme nemohli chybět na Českém 
dni proti rakovině. Vytvořili jsme sedm 
dvojic a  s úsměvem jsme vyrazili do ulic 
Prahy prodávat kytičky – někteří už v  5 
ráno, ostatní se postupně přidávali, stejně 
jako se začala žlutit celá Praha. 
Okolo osmé hodiny jsme kytičkových dvo-
jic potkávali desítky, kolem poledne se vy-
trácely a odpoledne jsme v Praze prodávali 
skoro sami. Stejně proměnlivé jako množ-
ství prodávajících dvojic bylo i  počasí, 

MOZAIKA PIONÝRA    2018 / 10

PIONÝŘI POMÁHAJÍ!
Jak jistě víte, Pionýr je už od roku 2007 
partnerem sbírky Český den proti rako-
vině, která je stále známá také pod svým 
dřívějším názvem Květinový den. 
Od té doby každý rok vyrazí stovky našich 
dobrovolníků do  ulic v  žlutých tričkách 
a  za  příspěvek „prodávají“ symbolické 
žluté kvítky. Za  tu dobu pionýři vybrali 
více než 14 milionů korun na činnost Ligy 
proti rakovině (výzkum, prevence, pod-
pora onkologických pacientů…) a 16. 5. 
2018 do toho šli znovu.

Čekáte na letošní čísla? Po celé republice 
byste nasčítali 627 pionýrských dobrovol-
níků v žlutých tričkách (z 61 pionýrských 
skupin). 
A  kdyby sesypali mince (i  když ban-
kovky se také najdou) z pokladních vaků 
na  jednu hromadu, tak těžko říct, kolik 
by vážila, protože mnozí se pod nimi po-
řádně prohýbali. Ale bylo by na ní téměř 
1,5 milionu korun! To je o  čtvrt milionu 
korun více než loni!

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

PIONÝRŠTÍ DOBROVOLNÍCI LETOS VYBRALI 
BEZMÁLA 1,5 MILIONU KORUN!
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které nám opravdu nepřálo. Většinu dne 
pršelo, a  tak se prodávalo především 
ve vestibulech metra.
A  ačkoliv jsme s penězi na poště strávili 
další tři hodiny  čekáním na  spočítání 
(a  že někteří nejen usínali, ale opravdu 
„vytuhli“) a domů se většina dostala až ko-
lem osmé večer, nelitujeme, pomohli jsme 
dobré věci a dokázali, že pionýrský Ideál 
Pomoc není jen slovo. 
Narazili jsme i na „hrubce“, ale lidí, kteří si 
žlutý kvítek vyjadřující podporu a pomoc 
nemocným koupili, byla většina, včetně 
několika cizinců. 
Náš maraton skončil po  téměř 14 hodi-
nách, a ačkoliv jsme měli uťapané nožky 
a vytahané ruce od peněžních vaků, stálo 
to rozhodně za  to – prodali jsme přes 
6000 kytiček a vybrali 165 651 Kč, 12 eur 
a 1 cent. 
Všem, kteří si od nás, ale i od ostatních 
prodejců, kvítek měsíčku lékařského kou-
pili, moc děkujeme. Velké díky patří i těm, 
kteří hodiny a  hodiny vydrželi prodávat 
stovky kytiček. 

Vendy, 63. PS Sosna

Pionýrská skupina Švermováček Kladno 
již poosmé prodávala kvítky naděje. Naše 
„děti“ z 9. třídy prodaly 450 kytiček a vy-
braly 9 790 Kč. Přes nepřízeň počasí pro-
daly všechny kytičky a za to jim patří ve-
liké poděkování.

Alena Šeffl ová, PS Švermováček

V  Hrádku se prodávalo celý den. Ráno 
to šlo, ale při návratu byli všichni mokří 
na  kost, dobrá nálada je ale neopustila. 
 Výsledek je 800 kytiček prodaných 
za 18 555 Kč. 

Vlasta Vasková, PS Hrádek

Máme spočítáno  900 prodaných ky-
tiček za 20 563 Kč. Hurá!! Krásná práce, 
díky všem!!

Ivana Mochurová, PS Jitřenka Kdyně

PRVNÍ KVĚTINKOVÝ DEN 
ZÁRYBSKÉHO ODDÍLU
Náš oddíl funguje od září 2017 a má 22 
dětí. Když se dozvěděly o  Květinkovém 
dnu, bylo jasno: jdeme do toho!
Ve středu 16. 5. jsme po vyzvednutí dětí ze 
školy a školky všichni vyrazili do Brandýsa 
nad Labem. Počasí nám moc nepřálo, ale 
byli jsme odhodlaní všechno prodat.
Jak to šlo očima všech účastníků:
Lara 10 let: Prodávalo se mi dobře, ale 
občas byl někdo zlý.
Boris 9 let: Byl jsem smutný, když jsem 
někoho oslovil a on mi ani neodpověděl 

anebo vůbec se na mě nepodíval, ale ne-
odradilo mě to a zkoušel jsem to dál.
Niky 10 let (upoutána na  invalidní vo-
zík): Moc se mi líbilo, když za mnou přišla 
holčička, která byla přibližně stejně stará 
jako já, a dala nám 5 Kč, co ji zbylo z cesty 
autobusem.
Anička 11 let: Líbilo se mi, že zastavilo 
auto uprostřed silnice na „blikačky“ a paní 
vystoupila a šla si koupit kytičku.
Ondra 5 let: Pizza od  vedoucích za od-
měnu byla super.
Eda 5 let: Mně se líbila paní, která obe-
šla všechny naše tři skupiny a od všech si 
koupila kytičku, aby to nebylo dětem líto.
Terezka 7 let: Líbilo se mi, že si kytičku 
koupili lidi, od kterých jsem to nečekala 
(rockeři, pankáči anebo bezdomovci).
Vedoucí: Líbila se nám paní, která měla 
jen kartu a  tak hodila do  vaku 10 euro, 
anebo několik dalších lidí, kteří řekli, že 
nemají drobné, ale že si rozmění a vrátí se 
– a svůj slib dodrželi.
Všichni: Příště do Květinkového dne pů-
jdeme určitě znovu.

za oddíl Martina, Eliška a Míša

PS: jsem na  děti velice pyšná, že dodr-
žují Ideály Pionýra a pomáhají ostatním, 
a  jsem velice ráda, jak mezi sebe přijaly 
Nikču a že Niky je s námi ráda a už se těší 
na  přespávání, na  kterém posledně ne-
mohla být.
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CENY REPUBLIKOVÉHO FINÁLE DĚTSKÉ PORTY JSOU 
ROZDÁNY 

V pátek a sobotu 1. – 2. června se v Kroměříži ko-
nalo republikové fi nále 27. ročníku Dětské Porty, 
což je nejen součást Pionýrského Sedmikvítku, ale 
také největší dětská hudební soutěž v oblasti folk 
a country. Republikové fi nále Dětské Porty organi-
zovala poprvé Olomoucko-zlínská krajská organi-
zace (O-ZKOP). Celostátní soutěžní přehlídce před-
cházela série 12 oblastních kol po celé republice.

Akce začala již v pátek 1. června, kdy na nádvoří 
radnice vystoupili na  Koncertu pro Kroměříž 
spřátelené dospělé kapely A. M. Úlet, Kofe@
Vlna, Jamtour a jako hlavní host písničkář Pavel 
Dobeš, který mladým soutěžícím vysekl poklonu 
a poradil jim i do budoucna. „Mají výborné hu-

dební vzdělání. Třeba i hrajou na nástroje mnohem 
líp než my staří, protože my jsme to dělali všechno tak amatérsky. 
V tom jsou nedostižní, ale zase si myslím, že to bude pravděpodobně 
slabší v  textech, protože nemají životní zkušenosti. Tak já nevím, co 
bych mladým poradil. Snad aby si dali inzerát na textaře. (smích) Ale 
protože mají vlastní názor, zas by to nechtěli přijmout. Hlavně ať po-
kračují, cvikem se to zlepší,“ vzkázal zkušený písničkář. Zahrál většinu 
písniček, které mají posluchači spojené s jeho jménem, takže ne-
chyběl Calvera, Brhlík a sojka, Kostelíček, Zpátky do trenek, Pražce 
ani závěrečná Jarmila.

Hudební večer 
byl poděkováním 
městu Kroměříž 
za to, že tuto re-
publikovou sou-
těžní přehlídku 
v  letošním roce 
hostí. 

Vlastní soutěžní vystoupení fi nalistů Dětské Porty se konala v so-
botu 2. června paralelně na dvou pódiích – na nádvoří Starého 
pivovaru a na nádvoří kroměřížské ZUŠ. Soutěžilo se v sedmi kate-
goriích, v nichž se představilo 34 soutěžících jednotlivců a skupin. 
Celkový počet vystupujících přesáhl stovku, zazpívaly také pionýr-
ské oddíly. „Nejvíce soutěžících bylo v kategorii JC, tedy nejstarší 
jednotlivci a dua. O vitrážovou kytarku se utkalo jedenáct vystupu-
jících. Zvítězilo Duo 2 Ká, které tvoří bratři Jan a Radomír Kolářovi 
z  Mohelnice,“ říká Darina Zdráhalová, předsedkyně O-ZKOP. 
Udělena byla také Autorská Dětská Porta (Duo Nika z  Jablonce 
za píseň Je čas) a několik zvláštních ocenění. 

V porotě zasedli Miloš Keller (Country Radio), muzikant Lubomír 
Stráník (festival Porta), Brigita Vidimská (Rádio Folk), Jaromír Pátik 
(Trexima), Jiří Dihel (skupina Hrnek), Luboš Vaňka (skupina Kofe@
Vlna), Pavel Zrna (MÚ Kroměříž) a Jiří Kašík (MÚ Kroměříž). Soutěž 
moderovali Jana Štěpánová a Augustin Skládal.

Na  závěrečném sobotním kon-
certu, který celou soutěž uza-
vřel a  v  jehož průběhu byly 
vyhlášeny výsledky, vystou-
pily skupiny Madalen, Stráníci 
a  ostravská skupina Marod. 
Nespláchla nás ani prudká prů-
trž, která se navečer přehnala 
nad Kroměříží. 

A  jak to vypadá s  ročníkem 
s  pořadovým číslem 28? Je 
možné, že se bude konat 
opět pod širým nebem a opět 
v  Kroměříži. „Dětská Porta má 
a bude mít v Kroměříži své místo, 

folková muzika sem patří. Je dobře, že nastupuje mladá generace, 
která ve svém projevu chce a nebojí se dát jasně najevo svůj názor,“ 
řekl kroměřížský radní Jiří Kašík. 

Mirka Tolarová
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Partneři fi nále Dětské Porty: město Kroměříž, Porta, 
Zlínský kraj, Trexima a  VoZP, mediálními partnery pak 
Country Radio, E-portýr, Rádio Junior, Rádio Folk, 
FOLKtime a Český rozhlas.
Záštitu převzali: starosta města Kroměříž Jaroslav Němec 
a radní Zlínského kraje Miroslav Kašný.

Záznam celého soutěžního dne na  velkém pódiu můžete 
zhlédnout na serveru YouTube, odkaz najdete na facebooku 
Dětské Porty

Vlastní soutěžní vysysysysysysysyssy tttottt upupupppupupppení fi nalistů Dětské Porty se konala v
botu 2. čeeeeervrvrvvrvrvr naaanannanaa ppppppparalelněěěěěěěně nnnnnnaaaaaaa a dvddvdvdvououououoooo pódiích – na nádvoří Staré
pivovaaarurururuuurr  a na nádvdvdvdvdvdvdddd ořoo í krkrkrkrrroooomomo ěřížské ZUZUZUZZZZ Š. Soutěžilo se v sedmi ka
googogogo iiririíících,h  v nichž se přpřpřřededededeeee stavilo 34 souuttětěěětěětěěžížížížžížížžíícícícíícíccícíchchch jednotlivců a skup
Celkovvý ý počet vystupppppppujících přesáhhll stovku, zazazaaazazazpzpzpppppívaly také pion
ské oddídíly. „Nejvíce sssssoutěžících bbyylo v kategooooorrririr i i JC, teteteeeteeedy nejst
jednotlivcccci iiii iii a dua. O vvvviiitii rážovou kykykykykykykykytarku se utkkkkkaaala o jejedennnnnánnnn ct vystu
jících. Zvíttttězězězězězěě ilo Duo 222222 Ká, kterrrrréé éé tvoří bratři JJJJJJaaannnnanannan aaaaaaaa RRRRRRRadadadadaddddadadadooomír Kolář
z z zzzz Mohelnicccce,e,ee “ říříříříříkákákákáká DDDDDDarararararararinininiiina a a a a ZZZdZZ ráhalovááááááá,,, předsedkynnnněěěě ěěěě O-ZK
Uddddělělělělěěěě enee a bybybybybybylllalala také AuAAAA torskááááá DDDDDDětětětětě ská á á PPoPoPoPoP rta (Duo Nika z  Jablo
za písssseňeňeňeňeňň Je čas)s)s)s)ss a nnnnnnnněkěkěkěkěkěkěkěěěk lloloolololikikikikiikikk zvlvlvlv áštníccccch hhhh hh ocoo enění. 

VVVV poooopopp rotěěěě zzzzaaasaaa edli Miloš Keller (C(C(C(CC(( ouooo ntttttryryryryry RRRRRadio), muzikant LuLuLuuuLuubo
Strárááráááráník (f(fffessssee tival Porta), Brigita VVViV ddddid mskákákákkák  (Rádio Folk), Jarommmmmmmmííírí  Pá
(Trrereererexixixiimamamamamam ),),),)), JJJJJJiří Dihel (skupina Hrrrnrnnnrnr ekekekekek),),),),),, LLLLLubububububošošošooš Vaňka (skupppppppppinininininininna KoKKoKoKoKoKKoKofe

lVlVlnananaaa),)))  Paveeeellle ZZZZrna (MÚ Kroměřěřěřříížžž)) ) ) a Jiřííí KKKKašík (MÚÚÚÚ KKroměěměěěměměměřížž). Sooooouuuuuuuu
modeeeeerororroroovalililii JJJJannnnnnanananaa aa Štěpánovovovvovááá ááá áá aaa Auguuuustststtststtiniii  Skládal.
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JAK TO LETOS DOPADLO
V  soutěžních kategoriích, kde o  cenu 
Dětské Porty soutěžili jednotlivci a  dua, 
na stupně vítězů vystoupali tito soutěžící:

Kategorie JB
(nar. 2003 – 2006)
1. místo  Kamila Máčová
2. místo  Barbora Marková
3. místo  Barbora Klečková

Kategorie JC
(nar. 1998 – 2002)
1. místo  Duo 2 Ká
2. místo  Karel Smeykal
3. místo  The Addams Sisters

Kategorie JP
(nar. 2002 a mladší s doprovodem dospě-
lého či jiné osoby)
1. místo  Neroli Dante Melis
2. místo  Julie Petříková

V kategorii hudební skupiny byla rozdána 
tato ocenění
Kategorie SB
(nar. 2003 – 2006)
1. místo  Tři Grácie
2. místo  Andromeda
3. místo  Ornament

Kategorie SC
(nar. 1998 – 2002)
1. místo  Vodníci
2. místo  Pišingr
3. místo  BlueNight

Kategorie SP
(nar. 2002 a mladší s doprovodem dospě-
lého či jiné osoby)
1. místo  Brnkáčci
2. místo  Profíci

Zpívající oddíly soutěžily v kategorii T
1. místo  Šedé myšky
2. místo  Mláďata
3. místo  Kamarádi

Kategorie JA a  SA letos neměly žádné 
zastoupení.

Zvláštní ocenění poroty si odnesli 
Karel Venhoda, Rudolf Prušák, Štěpán 
Kočárek, Kristýna Rozsívalová a  Neroli 
Dante Melis.

Autorskou Portu získalo Duo Nika za pí-
seň „Je čas“.

Zlatá Dětská Porta nebyla letos udělena.

ŘEKLI NÁM
(ze zpravodaje Dětské Porty – Struny)

Johana Štanglová, Tereza Zahradníková a Mariana Štanglová ze 
skupiny Tři grácie z Plzně (1. místo v kategorii SB)

Jak dlouho spolu hrajete a jak se vám hrálo dneska?
Johana: Třetím rokem a na republikovém fi nále hrajeme poprvé. 
V oblastním kole už jsme byli víckrát.
Mariana: Hrálo se nám dobře, dokonce tam asi ani nebylo tolik 
chyb. Oproti oblastnímu kolu tu nebylo tolik lidí.

Doprovázíte se na mandolíny, proč právě tento nástroj?
Tereza: Je to sice regulérní nástroj, ale moc lidí na něj nehraje. 
Takže mě baví, že je trochu neobvyklý.

Chtěly byste se živit hudbou?
Všechny shodně: Trochu jo, ale určitě chceme mít ještě něco 
k tomu.

Štěpán Kočárek (8 let, získal zvláštní ocenění poroty) a  Jonáš 
Kurilla ze skupiny Ornament

Co vám na vystupování přijde nejtěžší?
Štěpán: Usmívat se. Protože když se směju, tak se mračím.
Jonáš: Pro mě je nejtěžší přednes, průvodní slovo. Zpívání a hraní 
mi nevadí, ale přednes vždycky nějak zkazím nebo řeknu něco, že 
se mi ostatní smějou.

Co vy a Dětská Porta?
Jonáš: Loni jsme byli třetí, letos bychom chtěli být aspoň druzí…

Kamila Máčová ze skupiny Andromeda (11 let, Český Krumlov, 
1. místo v kategorii JB)

Jak dlouho spolu hrajete a co vy a Dětská Porta?
Hrajeme spolu dva roky a tady hrajeme podruhé. Loni jsme byly 
druhé.

Platí, že čím déle spolu hrajete, tím menší trému máte?
To stoprocentně. Ale nedá se říct, že bychom neměly žádnou 
trému. (smích)

Co je na vystupování nejtěžší?
Koukat se do očí lidem, kteří se tváří, že je to nebaví, ale na konci 
je to pak baví. Naším úkolem je v  podstatě přesvědčit diváky 
o tom, že hudba je krásná.

Martin bělohlávek, předseda Pionýra

Jak svým laickým pohledem hodnotíš vystoupení soutěžících 
a průběh Dětské Porty?
Hodnocení je složitá a ošemetná záležitost a porotě to vůbec, ale 
vůbec nezávidím. I kdybych uměl zpívat, na pódium bych nevy-
lezl, jak bych se styděl. Takže všichni mají můj obdiv a každý, kdo 
tady není, může jen litovat.
Obrovský dík si také zaslouží organizátoři akce. Za všechny bych 
chtěl jmenovat Darinu Zdráhalovou, předsedkyni Olomoucko-
zlínské krajské organizace Pionýra a Františka Čálka, vedoucího 
štábu Dětské Porty.
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OPERACE VALHALA 
O víkendu 4. až 6. května proběhlo už třetí setkání pionýrských airsoftových oddílů, tentokrát na táborové základně v Lišicích u Přeštic, 
pod taktovkou Pionýrské skupiny Dravci. Přidaly se i některé spřátelené týmy mimo Pionýr a celkový počet účastníků přesáhl 130. 
A jak se akce povedla? Napoví zprávy od účastníků (i když jsme je museli pokrátit, aby se nám do Mozaiky vešly).

Už několik týdnů před operací Valhala 
přišel našemu oddílu dopis s mobilizační 
vyhláškou. Náš oddíl, vědom si svých vlas-
teneckých povinností, uposlechl a  v  da-
ném čase se dostavil na bojovou základnu 
v Lišicích. V pátek jsme přijeli k bráně, kde 
byla ozbrojená hlídka a zkontrolovala nám 
celé auto a  všechny papíry. Po  kontrole 
nás pustili dál a  přidělený poddůstojník 
nás ubytoval a provedl nás po  základně. 
Ve 22:00 byl slavnostní nástup a my ko-
nečně viděli všechny oddíly. 
Zhruba v  1:30 byl nepřátelskými výsad-
káři proveden raketový útok na základnu. 
Na nebi střídavě bouchaly granáty a svět-
lice. Za cenu těžkých ztrát jsme základnu 
udrželi.
V sobotu v 6:00 byl budíček a  rozcvička. 
… Přesunuli jsme se na předsunutou zá-
kladnu, která byla napadena. Sokoli, 
O.T.O., TFH a AE se na základnu přesunuli 

a po dvě hodiny základnu bránili a ubrá-
nili. Potom naše oddíly vyrazily zaútočit 
na základnu nepřítele. Z lesa se jen ozvalo 
„Bajonety nasadit!“ a začalo peklo. Po 25 
minutách byly nepřátelské síly na ústupu. 
Po  tomto útoku jsme se vrátili na hlavní 
základnu, kde byl pro nás připraven do-
provodný program na  celé odpoledne. 
Po večeři byl slavnostní oheň. 

Plk. Martin Pecha (velitel Sokolů)

Na pionýrské airsoftové setkání jsme se tě-
šili po celý rok. Na konci dubna náš oddíl 
obdržel povolávací rozkaz, kde jsme byli 
vyzváni k pomoci při bránění hranic České 
republiky proti vnějším hrozbám. 
… Naším úkolem bylo bránit předsunu-
tou základnu. Po bezmála dvou hodinách 
bojů a  odrážení nepřátelských vln jsme 
mohli hlásit splnění rozkazu – základna 
ubráněna. Odpoledne nás čekal už jen 
doprovodný program, který zahrnoval nej-
různější soutěže, ve kterých jeden z našich 
členů také bodoval, a my si tedy odvezli 
domů pár hezkých cen.

V neděli ráno jsme obdrželi informaci, že 
se protivníci přeskupili, a nás tak čekal ne-
lítostný boj všichni proti všem, při kterém 
se našemu oddílu také povedlo zahnat 
na  ústup i  ty nejostřílenější bojovníky. 
Po  obědě už následovalo ukončení celé 
operace a  odjezd spřátelených jednotek 
domů.
Několik členů našeho oddílu ale na  zá-
kladně vytrvalo až do  úterka 8. 5. pro 
případ, kdyby se protivníci dokázali vzpa-
matovat a znovu zaútočit. Menší boje nás 
neminuly a  v  pondělí odpoledne jsme 
na útěk zahnaly i poslední zbytky nepřá-
telských jednotek.
Domů jsme tedy odjížděli s hřejivým poci-
tem vítězství a spoustou zážitků

Eduard Hubl (velitel Task Force Hrádek)

Akce se zúčastnily tyto oddíly:
Sokoli Ústí nad Labem
Task Force Hrádek
Oddíl taktických operací Chomutov 
301. Pionýrská Domažlice 
Kobra Strašice 
Branný oddíl SOSNA – FOX Praha 
Angry Eagles Ústí nad Labem 
Branný oddíl mládeže Děčín 
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Konečně to přišlo! Naše jednotka obdr-
žela dopis, který nás povolával na obranu 
hranic Česka proti vnějším agresorům. Tak 
jsme si sbalili výbavu a vydali se do Lišic, 
kde se celá operace s označením „Valhala“ 
odehrávala.
Po  ubytování a  slavnostním zahájení nás 
čekala noc plná napětí, protože jsme mu-
seli držet hlídku v sektoru základny, které 
hrozilo napadení. Konečně se poplach 
ozval kolem půl druhé v noci, ale hlídky 
se měly na pozoru a žádný nepřítel do zá-
kladny nepronikl.

Druhý den ráno jsme vstali, 
rychlá snídaně a  hned 
znovu do  akce, tentokrát 
dobývat základnu. A i když 
byl náš útok neúspěšný, 
byla to sranda a užili jsme 
si to. Odpoledne si pro nás 
organizátoři připravili ně-
kolik soutěží, jako napří-
klad střelba z  luku, střelba 
ze vzduchovky, hod kládou 
a střelba za pohybu, ve kte-
rých si i  naše jednotka 
vydobyla několik prvních 
míst!
Po  zkušenosti z  předcho-
zího dne jsme se v  neděli 
dopoledne vydali na  akci 
mnohem lépe připravení 
a tentokrát jsme nejen pře-
žili, ale v  přestřelce týmů „všichni proti 
všem“ jsme pár týmů zlikvidovali, a  tak 
jsme se s klidným svědomím a spoustou 

skvělých hlášek a  zážitků mohli vrátit 
domů.
Kpt. Jakub Čech (velitel 301. Pionýrské)

AKCE BYLA PODPOŘENA MINISTERSTVEM OBRANY. DĚKUJEME!

OPRAVDU DOBRÝ TÁBOR V DOMAŽLICÍCH
1. června 2018 se v  letním kině v  Domažlicích konala akce 
Opravdu dobrý tábor. Domažlické pionýrské skupiny Čtyřlístek, 
Mír a Ptáčata připravily pro bezmála 500 účastníků 10 stanovišť. 
Naštěstí po propršeném ránu se počasí umoudřilo a na začátku 
akce nás již hřálo sluníčko. Děti si mohly například vymalovat pa-
pírovou chaloupku, zahrát hokej i různé deskové hry nebo zku-
sit chodit na chůdách. Přesnost si vyzkoušely při hodu kroužků 
na cíl, či v házení šipek na terč. Po splnění všech úkolů dostávaly 
sladké odměny a  letáčky s  informacemi o Pionýru i o připravo-
vaných letních táborech. V průběhu akce předvedli své taneční 
vystoupení dívky ze Sokola Domažlice. 

DOMAŽLICE

PS ČTYŘLÍSTEK V POHÁDKOVÉ CHALUPĚ V MLÁZOVECH
3. června 2018 jsme se s  předškolními dětmi vydali navštívit 
skřítky a  vodníky do  Pohádkové chalupy v  Mlázovech. Hned 
u vstupu nás přivítal skřítek Šumavous, který nás provedl svojí 
komnatou, čertovnou, a  seznámil nás s  vodnickou rodinou. 
Po prozkoumání chalupy plné skřítků a pohádkových postaviček 
jsme si opekli vuřty k obědu a měli jsme čas se projet na poní-
kovi, zahrát si kuželky nebo si projít pohádkovou stezku skřítků. 
Na  samý závěr jsme zhlédli maňáskové divadlo, kde skřítek 
Tuláček představil své kamarády. 

PS Čtyřlístek
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SAMI O SOBĚ
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SAMI O SOBĚ

HOLEŠOVVÍKENDOVKA NA TROJÁKU
Jarní víken-
dovku jsme za-
hájili v  pátek 4. 
5. v  Holešově, 
kde jsme se 
hlavně připravo-
vali na  celostátní 
kolo Dětské Porty. 
V  sobou jsme se 
přesunuli auto-
busem na  Troják, 
kde víkendovka 

pokračovala. Tady jsme prožili pěkné jarní dny zalité sluníč-
kem, ale provázené silným větrem. Hodně jsme se toho naučili 
a spoustu věcí jsme si zopakovali. V programu nechyběly turis-
tické dovednosti, vázaní uzlů, práce s buzolou, příprava ohniště, 

poznávání jarní přírody atd. Čas jsme věnovali také našemu oblí-
benému ringu. Společně jsme se vydali na rozhlednu „Maruška“ 
a po  cestě jsme plnili různé zajímavé úkoly. Z  „Marušky“ jsme 
se vrátili ošlehaní větrem, a abychom se trošku rozehřáli, zahráli 
jsme si bowling, což nás moc bavilo. Příprava sobotní večeře byla 
na nás, jako předkrm jsme si opekli špekáčky a druhý chod byl vý-
borný kotlíkový guláš, na jehož přípravě jsme se všichni podíleli. 
Večerní program jsme si také užili, zahráli jsme si několik oblíbe-
ných her – pantomimu, plnili jsme úkoly ve dvojicích i skupinách. 
Nechyběly ani naše táborové písničky. V neděli jsme ráno po roz-
cvičce a snídani sbalili a pak jsme vyrazili na louku, kde jsme hráli 
ještě naše oblíbené hry a opět také ringo.
Víkendovka byla úžasná, zažili jsme toho opravdu hodně a už teď 
se těšíme na léto a na tábor. Děkujeme všem dospělákům, kteří 
pro nás tuto akci připravili.

členové oddílu Kamarádi, PS M. Očadlíka Holešov

PŘEKONALI JSME SAMI SEBE
V úterý 8. 5. jsme 
se rozhodli v rámci 
státního svátku 
využít pionýrské 
slevy na TEPfaktor 
(hra podobná 
pevnosti Boyard) 
a  vyrazili jsme 
do  Chotilska, kde 
je připraveno 25 
úkolů. 
Rozdělili jsme se 
na  tři skupinky, 

jednu vedoucích a  dvě dětské, a  pustili se po  instruktáži do  hry. 
Nejprve nás čekalo dvacet základních úkolů ve čtyřech kategoriích 
– zručnost, síla, inteligence a  trpělivost, a  tak jsme např. prolézali 
pavučinou, lezli přes protáčející se válce, přelézali po pneumatikách, 
řešili kvíz, posouvali míčky bludištěm, proplovali bazénem plným 

velkých míčů a mnoho dalšího. Vždy musel každý úkol splnit celý 
tým, mohli jsme si pomáhat, ale plnit museli všichni, prostě bez týmu 
to nešlo. Občas se stalo, že jsme některé úkoly řešili na více pokusů, 
jejich počet naštěstí není omezen. Někdy nám došel čas, jindy se 
někdo dotknul země tam, kde neměl, atd. Po  splnění základních 
pěti úkolů z každé oblasti přišly na řadu bonusové úkoly (tedy čtyři 
celkem), za  jejich splnění jsme si vysloužili indicie a  z  těch jsme 
pak hádali fi nální slovo. Nejlepší bonusové kolo bylo rozhodně tzv. 
Koloseum, kde byly tři točící se koláče, po kterých se mělo přeskákat 
do cíle, ale cestou nás shazovaly obrovské míče. 
Ale zpět k  indiciím, když jsme vymysleli slovo hodící se ke  všem 
čtyřem indiciím, šli jsme zkusit štěstí u pokladu. Dvěma týmům se to 
povedlo, a tak splnily poslední 25. úkol. Třetímu týmu bohužel došel 
čas. Měli jsme celkem čtyři hodiny. 
Náramně jsme si to užili, všichni získali medaile a o zážitku štěbetali 
ještě celou cestu do  Prahy.  Senzační akce, určitě si to někdy 
zopakujeme. 

Vendy Nejedlá, 63. PS Sosna

RODINNÝ DEN PRAHY 7
Rodinný den Prahy 
7 na  Výstavišti 
v  sobě skrývá malý 
veletrh různých 
o b c h o d n í k ů , 
i n s t i t u c í 
a  neziskovek, se 
kterými se můžete 
potkat na  území 
Prahy 7. Po  léta 
k nim patří i pionýři, 

a proto se této akce pravidelně účastníme. Přestože v prosluněném 
dni nejvíce pozornosti upoutávaly stánky s občerstvením, určitě jsme 
se tu neztratili. A to ani v situaci, kdy na dohled od nás prezentoval 
svou činnost takový gigant, jako je fotbalová Sparta. Kinbal, pedalo, 
parkové a deskové hry, nabídka výtvarných aktivit a mnoho dalšího 
zapůsobilo na děti i rodiče tak, že se od nás některým ani nechtělo 
odcházet. Mezi návštěvníky našich aktivit patřil i pan starosta městské 
části Prahy 7, který nás přišel osobně pozdravit. Pionýr se tu prostě 
stal značkou, díky které se nemusíme schovávat za „anonymní dětský 
turistický oddíl“.

Jiří Tomčala, PS Omega

PRAHA

PRAHA
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SAMI O SOBĚ

DEN ZEMĚ
Dne 19. 4. 2018 v parku proběhla akce s názvem 
Den Země. Ve spolupráci s městem Kopřivnice 
a  Radou dětí a  mládeže Moravskoslezského 
kraje jsme měli stánek s naší prezentaci a pó-
diové vystoupení Šedých myšek. Letos jsme si 
ke  Dni Země přichystali úkol přenášení žabi-
ček přes cestu a  také jsme rozdávali plakátky 
s  našimi akcemi a malou odměnu pro soutě-
žící. Poděkování patří Áje Petrovičové, Míše 

Bryndové, Verunce Ridzákové, Jelče Jurečkové a Naty Hruškovské. Dopoledne to byl 
docela frmol, jelikož přišlo hodně dětí a počasí přálo. Po obědě se myšky chystaly na vy-
stoupení, neb 1. června budou soutěžit v Dětské Portě v Kroměříži.

Božena Klimecká, PS Kopřivnice

SLET ČARODĚJNIC 
Patnáctero ča-
rodějných úkolů 
bylo připraveno 
pro malé čaro-
dějnice a  kouzel-
níky, kteří přišli 
odpoledne v  po-
slední dubnovou 
sobotu na  ná-
městí ve  Kdyni. 

Každý z těchto více než 150 čarodějnických učňů, který si umí-
chal kouzelný nápoj, našel v bedýnce pavouky a žáby, procvičil 
si let na  koštěti, rozpoznal jedovaté rostliny a  zvířata od  těch 

neškodných, přiložil polínko do  roztopené pece a  procvičil si 
i všechny ostatní kouzelnické disciplíny, si pak mohl vybrat od-
měnu v čarodějném stánku. Každý dostal tematické omalovánky, 
barevnou gumu ve tvaru kočky a ovocné lízátko, masky si mohly 
vybrat ještě cenu navíc. Všelijakým kouzelnickým zaříkáním se po-
dařilo přivolat parádní počasí, a tak si děti mohly také zaskákat 
na oblíbené obří trampolíně.
Fotky jako vždy najdete v  galerii na  webu safi r.pionyr.cz 
a na Facebooku PS Safír Kdyně.
Organizátoři a dobrovolníci z PS Safír Kdyně moc děkují všem ro-
dičům a jejich dětem a už se těší na další akci, kterou bude v so-
botu 2. 6. 2018 Pohádkový les.

Pavla Hrubá, PS Safír Kdyně

VŠECHN
NEJLEPŠÍ

KDYNĚ

• 25. 6. slaví své 40. narozeniny Michal 
Nejedlý z PS Kamarádi cest Okříšky (KO Kraje 
Vysočina).

• 27. 6. slaví své 60. narozeniny Jindřich 
Červenka z 87. PS Javor (Pražská OP).

• 3. 7. slaví své 45. narozeniny Petra Kopecká 
z PS Perseus (Liberecká KOP).

• 8. 7. slaví své 65. narozeniny Libuše Nejedlá 
z PS Dobřany (Plzeňská KOP).

• 10. 7. slaví své 65. narozeniny Daniela 
Janáčková z PS Za Vodou (Královéhradecká 
KO).

• 12. 7. slaví své 50. narozeniny Michal 
Matuška ze 160. PS Vampoš (Pražská OP).

• 31. 7. slaví své 70. narozeniny Bohuslav 
Kühnel z PS Osmička (Středočeská KOP).

• 4. 8. slaví své 40. narozeniny Vít Rameš z 5. 
PS Děčín (Ústecká KOP).

• 8. 8. slaví své 45. narozeniny Zdeněk 
Humpolík z 91. PS Hády (Jihomoravská KOP).

• 8. 8. slaví své 40. narozeniny Pavel Košek 
z PS Perseus (Liberecká KOP).

• 11. 8. slaví své 40. narozeniny Klára Rejšková 
ze 76. PS Jánka Fábryho (Pražská OP).

• 16. 8. slaví své 40. narozeniny Vojtěch Sýkora 
z 21. PS Střelka (Pražská OP).

• 19. 8. slaví své 40. narozeniny Martina 
Skeřilová z 91. PS Hády (Jihomoravská KOP).

• 25. 8. slaví své 70. narozeniny Ladislav 
Petrželka z PS Štětí (Ústecká KOP).

• 28. 8. slaví své 40. narozeniny Lucie Ungerová 
z PS Beta (Pražská OP).

 Blahopřejeme!

JARO V NEPOMUKU 
Na jarní svátky se připravovaly i děti z pionýrských 
oddílů Knofl íci a Pusík. Zaměření těchto oddílů je 
výtvarná činnost a náplní pravidelných středečních 
schůzek bylo vytvořit něco pěkného na velikonoční 
výzdobu. Letošním hitem byli zajíčci, čápové 
a  slepičky. Uskutečnili jsme také jarní výtvarnou 
dílnu pro rodiče a  přátele Pionýra. Nádherný 
velikonoční zápich si rodiče odnesli domů. 

Na Škaredou středu jsme hledali velikonočního zajíčka a nebyl to úkol jednoduchý, protože 
v naší klubovně bylo přes šedesát zajíčků a králíčků. Bylo moc těžké uhodnout, který je ten 
pravý. Velikonoční výzdoba byla i v oknech pionýrské klubovny, v parčíku před klubovnou 
a na sídlišti Na Vinici.
V březnu jsme také dosáhli významného ocenění na republikové soutěži výtvarného tvoření 
Sedmikvítek v Holešově. Tématem soutěže byla zvířátka a naše Mini ZOO měla 20 zvířátek 
a šest z nich získalo medailové umístění. Celkem bylo v soutěži přes čtyři sta výrobků. Za tento 
úspěch se zasloužily nejen naše šikovné děti, ale zejména vedoucí oddílů A. Březáková a M. 
Týmlová. Alena s Monikou ukázaly naše tvoření i na celostátní pionýrské akci Kamínka v Mladé 
Boleslavi a přivezly také nové nápady a inspiraci.
Vyvrcholením byl však Čarodějnický rej se soutěžemi a  povídáním o  tomto zvyku při 
Filipojakubské noci.

Miroslav Dvořák, PS Nepomuk

NEPOMUK

KOPŘIVNICE
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PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK – PŘÍLEŽITOST PRO VŠECHNY
Náš seriál, který představoval jednotlivé soutěžní oblasti 
Pionýrského Sedmikvítku, končí. Už jsme vás seznámili s  pěti 
prezenčními soutěžemi – Dětskou Portou, Melodií, Divadlem, 
Tancem, Folklórním tancem a  třemi zasilatelskými soutěžemi 
– Výtvarná činnost, Literární část a  fotografi cká soutěž Clona. 
Naším cílem bylo vám ukázat, že se nemusíte bát do těchto sou-
těží přihlásit. 

PROČ JÍT DO SEDMIKVÍTKU
1. Jsou to většinou aktivity, které ve svých oddílech s dětmi děláte. 
Tedy pokud nejste specializovaný sportovní oddíl (i když taková bo-
jová píseň před zápasem by se hodila i do Melodie a fotografi e ze 
zápasu zase do Clony).
2. Kolektivní práce umožňují zapojení všech dětí, tedy i těch, kte-
rým není tvoření vlastní.
3. Nemusíte mít speciální vybavení. Mnohdy stačí jenom trocha 
nadšení a chuť něco dát dohromady.
4. Můžete v  dětech podnítit nejen tvůrčího ducha, ale i  toho 
kolektivního. 

NA PLÁNY NENÍ NIKDY BRZY
Možná si říkáte, že na termíny je ještě brzo, ale během prázdnin 
už určitě začnete tvořit své oddílové plány pro nový pionýrský rok. 
A kdo ví, třeba se vám tyto informace budou hodit.

PŘIJMETE VÝZVU?
Pionýři jsme také proto, že přijímáme výzvy a nebojíme se jich. 
Možná si myslíte, že své oddílové děti znáte jako „své boty“, ale 
zkuste se jich zeptat, zda by se do nějaké oblasti nechtěly zapojit. 
Můžete být příjemně překvapeni tím, co vám odpoví. A pokud od-
poví ANO, přijměte tuto výzvu, věříme, že nebudete litovat. A když 
k tomu navíc necháte dětem volnou ruku a jenom lehce je budete 
směrovat, uvidíte, že se dokáží společně domluvit, hodně toho za-
řídit a vytvořit pěkné věci.

PIIIIIOOOOOOOOONNNNNNNNÝÝÝÝÝÝÝÝRRRRRRSSSSSSKÝ SEDM
NNáš seriál,,,, který ppředststttsttavavavavavoval jedno
Piiono ýrskéhooooo Sedmikkvítku, konooooo číííí. UžUUUUUUU  jsm
prezezzezzenčnímmmmi soutěžěžěžěžžžemi – DěDěěěěDD tst kouuu u Porto
Tancccceemeee ,,,, FoFooFoF lklklklklklól rnrnnrnrnímímím tancecececec mm a  třtřřřtřřeeemeee i za
– VýVýVýVýVýVýttvtvt arná činnooooststt,, LiLiLiLiiitettetet rární část aaa  foto
NaNaNaNašíššš m m m cícícílelelem bybybyloooo vvvvámámámámámám ukázat, že e sese nnnnnemu
těžížíí ppppřihlásit. 

PRPRPROOČOOOO  JÍT DO SSESEEDMDMDMDMMIKIKIKIKKVÍVÍVÍVÍVÍTKTKTTKTKKUUUUUU
1.1.11.1  Jsosososouuu uu tototo většinonononooonoou aktitititiitivvivv ty, které ve sssssssvývývývýýývvýýv chchchchchcc
TeTeTeT dydydydydyd ppppokooo udddd nnnnejsteeeee spsppspspeeciaaaalililillizozozzzz vaný sportooooovo n
jováá pppppísísíseňeňeňň ppppřřeřeřeředdddd zázázáápapapapasem by see hoh diiilalalaalala iii do
záppappapp su zase ddodd  Clonyyyyy)).)))
2.2.2.2.22  Kolektivnííí íí práce ummmmožooo ňují zapapapapapojení vše
rýýýýmmmmmmm není tvooření vlasttnnnínínn .
333333 NNNNemememememususususíítítítíte míímímímíttttt spspspspspspeeeciáiáiáiáiáiáiálnlnlnlnlnlnlnííííííí vybavení Mno

TERMÍN OBLAST MÍSTO POŘADATEL

25. 11. 2018 Tance Holešov PS dr. M. Očadlíka Holešov, SVČ TYMY

12. 1. 2019 Melodie České Budějovice JčKOP

28. 2. 2019 * Clona Plzeň PlKOP

28. 2. 2019* Výtvarná část Holešov PS dr. M. Očadlíka Holešov, SVČ TYMY

17. 3. 2019 Výtvarná část – workshopy a ocenění Holešov PS dr. M. Očadlíka Holešov, SVČ TYMY

23. 3. 2019 Divadlo České Budějovice JčKOP

13. nebo 14. 4. 2019 Folklórní tance Holešov PS dr. M. Očadlíka Holešov, SVČ TYMY

15. 4. 2019* Literární část Kroměříž OZKOP

Termín bude upřesněn Dětská Porta Kroměříž OZKOP

24. 11. 2019 Tance Holešov PS dr. M. Očadlíka Holešov, SVČ TYMY

TERMÍN OBLASTI MÍSTO POŘADATEL

14. 10. 2018 (12. 10.*) Clona, Výtvarná část Beroun SKOP

31. 12. 2018 Literární část SKOP

10. 2. 2019 Clona a Výtvarná část České Budějovice JčKOP

12. – 14. 10. 2018 Výtvarná část Zelená Lhota PlKOP

20. 10. 2018 Dětská Porta, Melodie, Tanec, Divadlo, 
Výtvarná činnost, Literární část, Clona

Ústí nad Labem ÚKOP

16. – 18. 11. 2018 Dětská Porta, Melodie, Clona, Tance, 
Výtvarná činnost, Folklórní tance

Okříšky PS Kamarádi cest Okříšky

13. 10. 2018 Folkový guláš (Melodie a Dětská Porta) Olomouc O-ZKOP

10. nebo 11. 11. 2018 Všetulské dostavník (Melodie a Dětská Porta) Holešov PS dr. M. Očadlíka Holešov, SVČ TYMY

do 15. 3. 2019 Výtvarná činnost, Literární část Kroměříž O-ZKOP

24. 11. 2018 Dětská Porta, Melodie, Divadlo, Tanec Kopřivnice PS Kopřivnice

únor 2019 Výtvarná činnost, Literární část, Clona Kopřivnice PS Kopřivnice

REPUBLIKOVÁ KOLA PIONÝRSKÉHO SEDMIKVÍTKU

OBLASTNÍ KOLA PIONÝRSKÉHO SEDMIKVÍTKU

* Termín pro zaslání prací
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NEZAPOMEŇTE NA JEDNOTNÉ TÉMA
Pro Clonu, Literární část a  Výtvarnou činnost je pro rok 
2018/2019 vyhlášeno jednotné téma: Místo, které mám rád.
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GEOPOZVÁNKA

ČELENKY A NÁRAMKY Z DŽÍNOVINY
Po  zimě nastal čas obměnit dekorace 
a umělé kytičky vyměnit za živé… co ale 
s těmi umělými? A tak přišel nápad na če-
lenky a náramky. 

CO BUDEME POTŘEBOVAT:
měkkou džínovinu (stará košile), svazky 
umělých kytiček – pokud možno různé 
druhy sladěné barevně, dekorační plochou 
gumičku, tavnou pistoli, nůžky

JAK NA TO:
1) Maminka nám z látky pomůže předšít 
pruh široký 10 cm a dlouhý pro maminky 
35 cm pro děvčata 28 cm, prošitý na ruby 
a otočený na líc (např. háčkem, drátem). 
2) Znovu ho prošijeme po  obou stra-
nách. Konce zahneme a prošijeme, nebo 
přilepíme tavnou pistolí. Ještě jednou 

zahneme a přilepíme, až máme připrave-
nou čelenku.
3) Připravíme si kytičky a lístky. Jednotlivé 
kvítky odstříháme s co nejkratším stonkem.
4) Na  jednu stranu spodní části čelenky 
přilepíme v délce 2 cm dekorační gumičku 
a počkáme, až lepidlo zchladne. 
5) Čelenku otočíme na  líc a zkusíme ky-
tičky poskládat na čelenku tak, aby se nám 
líbila. Jako podklad pod květy přilepíme 
několik přistřižených lístků a na ně již na-
lepíme připravené kytičky. Opět počkáme 
na zaschnutí lepidla.

6) Nyní si čelenku vyzkoušíme a zjistíme 
si, jak dlouhou gumičku budeme potře-
bovat. Musí být trochu napnutá, ale ne 
moc, aby nám čelenka neklouzala z vlasů. 
Počítáme navíc 2 cm na přilepení gumičky, 

ustřihneme a přilepíme. Po zaschnutí lepi-
dla si můžeme čelenku vyzkoušet.
Stejným postupem můžeme udělat i  ná-
ramek. Šířka džínoviny je 6–7 cm, délka 
15 cm (obvodu zápěstí mínus 3–5 cm, ať 
můžeme přilepit gumičku, aby šel náramek 
dobře navlékat).

Říkáte, že je to tvoření jen pro děvčata? 
Na schůzce tvořili čelenku i dva chlapci… 
jeden pro kamarádku do  školky a  druhý 
pro maminku. Vyrobili jsme si krásné letní 
doplňky, děvčata byla jako malé víly.

Bohuslava Křížková
výtvarná dílnička, Pionýr Starý Plzenec
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VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM
Skoro celý květen byla Štěňata venku. Zapojila se do celostátní sbírky Český den proti rakovině a také si vyzkoušela, jaké 
je to, když jede na cyklovýpravu celý oddíl a jaké zásady se musí při pohybu ve skupině na kole dodržovat. Byli jste se 
svým oddílem v květnu někde na výpravě? Nechte děti, ať nám o tom napíší nebo namalují obrázek (klidně i komiks). 
Své příspěvky zasílejte na anna.novakova@pionyr.cz nebo mozaika@pionyr.cz. Moc se na zprávičky od vás těšíme.

13
SMĚRNICE 
O HLAVNÍ ČINNOSTI

13

RUKODĚLKY
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VÝLETY

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Kraj: Jihomoravský
Znojemské podzemí patří k unikátním historickým památkám nejen v  České 
Republice, ale i  ve  střední Evropě. Jedná se o  systém podzemních chodeb 
a sklepů, který je dlouhý téměř 27 km a má až 4 patra. Klasická prohlídková 
trasa poučí dospělé i děti. Při čtrnácti zastaveních na vás čekají rakve s kostrami, 
mučicí nástroje i s utrápenými zločinci, skřeti a mnoho dalšího. Kromě klasické 
prohlídky je ale možné vybrat si i  jednu ze tří adrenalinových tras. Zde bu-
dete procházet nízkými chodbami, protahovat se úzkými profi ly, brodit se, lézt 
po mokrých žebřících, a to vše po tmě, pouze s čelovkou a v ochranném oděvu.
Více informací: podzemiznojmo.cz

PARDUBICKÝ ZÁMEK
Kraj: Pardubický
Tento utajený architektonický klenot Pardubic se probouzí k bývalé slávě. Jde 
o goticko-renesanční zámek, který nechali v 16. století vybudovat Pernštejnové. 
Kromě stylových interiérů s dochovanými renesančními malbami si na zámku 
můžete prohlédnout řadu expozic Východočeského muzea se sbírkami skla, 
zbraní, pohlednic, mincí a medailí či historických hraček. Zajímavé jsou také 
zámecké valy, které jsou příjemnou oázou klidu a potkáte se zde s dvacítkou 
ochočených pávů. Dalším zpestřením na procházce po  zámeckých valech je 
výběh s holandskými kozami, které si můžete pohladit.
Více informací: www.vcm.cz/zamek 

NAZUJTE TOULAVÉ BOTY!
Ještě pár víkendů do  letních prázdnin zbývá a zajímavých míst k objevování je pořád dost. Tak co říkáte, vyberete si na této stránce 
a vyrazíte na výlet?

PLZEŇSKÝ PIVOVAR
Kraj: Plzeňský
Věděli jste, že ležák Pilsner Urquell inspiroval více než dvě třetiny všech světo-
vých piv? Na prohlídce budete seznámeni s příběhem legendy zrozené v roce 
1842. Během prohlídky projdete všemi klíčovými místy, včetně samotného 
srdce pivovaru – historické a současné varny nebo moderní stáčírny s kapaci-
tou 120 000 lahví za hodinu. Ve smyslové expozici můžete ochutnat suroviny, 
ze kterých se slavný ležák vyrábí. Zastavíte se v panoramatickém kině a labyrint 
ručně tesaných historických sklepů vás dovede na místa, kde se nachází du-
bové spilečné kádě a ležácké sudy, z nichž starší 18 let ochutnají nefi ltrované 
a nepasterizované pivo Pilsner Urquell.
Více informací: www.prazdrojvisit.cz/prohlidky 

NAUČNÁ STEZKA A MALÉ MÁSLOVICKÉ MUZEUM MÁSLA
Kraj: Středočeský
Stezka vede od vltavského přívozu po silnici kolem Výzkumného ústavu vče-
lařského, údolím Máslovického potoka, chráněným územím Máslovická stráň 
přes náves až k muzeu. Na 12 originálních zastaveních na vás čeká např. včelí úl 
s informacemi o životě včel, objímací strom, orchidej seznamující s význačnými 
rostlinami v okolí, ptačí strom informující o ptactvu, nebo kompas ukazující 
směr k význačným místům. Vyvrcholením naučné stezky je návštěva Malého 
máslovického muzea másla, kde se seznámíte s historií Máslovic, ale můžete 
také spatřit historické máselnice, formy na máslo a další. Celá stezka měří cca 
1,5 km a dá se projít také obráceným směrem.
Více informací: www.maslovice.cz 
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GEOPOZVÁNKA

MYSTERKY A MULTINY V KROMĚŘÍŽI
V Kroměříži jsme za  keškami již podruhé. 
Něco málo jsme si o ní řekli již v první části 
našeho miniseriálku, která byla věnována 
tradičním keškám. Tato druhá je věnována 
mysterkám, letterboxům a multinám, tedy 
keškám, na které je třeba se trochu připravit 
a potrápit i mozkové závity. Tak se do toho 
pusťme.

Úvodní souřadnice pro letterbox Podzamecka 
zahrada (GC66KVT) vedou k informačnímu 
plánu zahrady, který pomůže při dohledá-
vání jednotlivých indicií. Pak už jen stačí 
procházet se zahradou dle popsané cesty, 
všímat si a počítat.

Mysterykeš TB hotel Kromeriz (GC1C9EK) 
je dle ownera keše hotelem pro geocoiny 
a travel bugy. Pro to, aby se vaše trackova-
telné předměty do hotelu dostaly, je třeba 
zjistit číselný kód a  navštívit Květnou za-
hradu. Samotná keš je uložená v infocentru 
v Kroměříži.

Další jednodušší mysterkou je Stara Kromeriz 
(GC1YX2B), úvodní souřadnice vás zavedou 
na Velké náměstí a pak už je to jen na vás, 
zda přiřadíte správně historické a  sou-
časné fotografi e a  zjistíte tak souřadnice 
ke  krabičce. Kromeriz obycejna neobycejna 
(GC2HMFD) je zase určena pro ty, kdo se 
umí dívat okolo sebe a mají smysl pro detail. 
Při odlovu této mysterky si můžete vybrat ze 
dvou tras, které vás dovedou k fi nálce.

Piokačeři, při odlovu Synagogue (GC3VYJ4) 
začnete v  blízkosti Domu kultury, kde byl 
v  roce 1994 odhalen památník vyvrácené 

židovské komunity 
a  zbořené synagogy 
od  sochaře Olbrama 
Zoubka. K  výsledným 
souřadnicím uložení 
kešky pak dospějete 
pomocí informací 
z listingu. 

Pokud vás zajímá, 
co dělali Švédové 
v  Kroměříži, nebo se 
chcete dovědět více 
o  Židovském pokladu, 
Hastrmanské škole či 
fajermónovi, určitě 

nevynechejte mystery keš Kromerizske po-
vesti (GC5J1WX).
V  Kroměříži je celá řada keší věnována 
osobnostem, které odtud pocházely nebo 
zde působily. Například Letterbox Robert 
Land (GC68X4J) nás seznámí s  kroměříž-
ským rodákem, který byl fi lmovým režisé-
rem a v  jehož němých fi lmech hrála třeba 
Marlene Dietrich.

Pocta Karlu Krylovi (GC3KXX5) je věnována 
tomuto geniálnímu básníkovi a  písničkáři. 
V  Kroměříži můžete také navštívit stálou 
expozici věnovanou Karlu Krylovi, kterou 
najdete na  souřadnicích N 49°17.859', E 
17°23.615'. Opravdu stojí za  to se tam 
vypravit.

Významný kroměřížský spisovatel, autor 
vlastivědných knih, společenských a histo-
rických románů, ale i knih pro děti, Jindrich 
Spacil (GC52X1W) bydlel ve  Fügnerově 
ulici. Finální souřadnice vás zavedou 
do míst, kde bývala škola pro ženská po-
volání, kde Spáčil působil jako pedagog.

Multi keš general Ludvik Svoboda 
(GC43WJM) je věnována památce jednoho 
z  Československých prezidentů. Mezi ná-
ročnější mysterky v  Kroměříži patří napří-
klad Cepicka (GC55AQ7), která je věnována 
JUDr. Alexejovi Čepičkovi. 

Mystery keš Bratr Jaroslav Kozlik (023) 
(GC6JDNR) je součástí série *100 sokol-
ských keší republice*, kterou zakládá Česká 
obec sokolská prostřednictvím svých žup 
a jednot. 

Mezi další zajímavé kešky, které zde na-
jdete, patří například Forgotten murder 
(GC2WBE1). Společně s  jejím autorem se 
vydáte na  pátrání po  jedné zapomenuté 
vraždě, která se v  Kroměříži stala na  za-
čátku 20. století. A pokud se chcete pocvičit 
v  genetice, zkuste mystery keše Adamova 
kletba (GC5FN2X) nebo Sedm dcer Evinych 
(GC4RJEW), obě jsou však náročné jak ob-
tížností, tak i terénem.

Všechny kešky v Kroměříži určitě nestihnete 
odlovit za jeden víkend. Proto stojí za to se 
do Kroměříže, která má své nezaměnitelné 
kouzlo, vrátit.

Anička
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16 O DĚTECH 
TROCHU JINÝCH

DÍTĚ VOBECNÉ?
V minulé Mozaice jsme trochu tajemně naznačili, že závěr seriálu přinese povídání o sociální roli. O jaké? Třeba vám napoví nejen 
písmena D a V z titulku, ale také následující střípky situací, které takové dítě může zažívat…

…A už je to tady zase. Chvíle, která se opa-
kuje často, skoro každý rok, někdy i v prů-
běhu. Něco, co nesnáším, čeho se trochu 
bojím, s  čím si nevím rady. Na  táborové 
schůzi se řeší, koho s  kým ubytujeme. 
Máme nějaká přání, kterým se snažíme vy-
hovět, ale ne vždy to klapne. Máme taky 
několik dětí, které se „hůře ubytovávají“. 
Tak s  kým dáme spát Kamila? Nikdo se 
k němu nehrne, je to trochu jako vytáh-
nout si Černého Petra. No, tak kdo s ním 
bude ve stanu? Dáme ho tedy s Vaškem… 

…Večerní sedánek u  táborového stromu. 
Oddíl Svišťat něco řeší. Děsně tajně. 
Spekulují o tom, kdy bude noční hra a jak 
získat nějaké informace k tomu, koho mají 
nasadit do hry. Jak to zjistit? Moc by jim to 
pomohlo… Pozoruji je zpovzdálí, tvářím 
se, že urputně zašívám roztržené kraťasy. 
A  neustále se tam ozývá Dášino jméno. 
Dáša by to mohla nějak vědět, nějak zjis-
tit, má k tomu přece příležitost… 

…Je před půlnocí. Dvěma borcům o půl-
noci končí čas, kdy budou mít splně-
nou nejtěžší zkoušku – 24 hodin ml-
čení. Najednou někoho z  instruktorů 
napadne, že jim to ještě ztíží a  probudí 

je pod nějakou záminkou. To 
by bylo, aby se nepodřekli… 
Není možné jim to rozmluvit, 
připadá jim to jako správná 
drsňácká zkouška. Jediný ústu-
pek je, že nevzbudí Pepu, ale 
Viktora si vymluvit nenechají, 
že prý se musí zocelovat. Tak 
stojím trochu strnule u  stanu, 
držím palce, skoro se modlím, 
ať to Viktor ustojí…

…Lanová dráha, vysoké pře-
kážky a  Danča se třese na  třetí šprušli. 
Nepomáhá přemlouvání týmu, vedou-
cích. Danča mě hledá očima, jako bych 
já byla ten, kdo má její trápení ukončit. 
Slézá dolů. Bože, jak já jsem si přála, aby 
to dala…

…Mezi dětmi panuje jakási zkažená ná-
lada, netěší se na  zítřejší výlet na  nauč-
nou stezku, chtějí radši do města, dát si 
rozchod po obchodech. Co ale s tím? Kdo 
půjde přednést protest? Netrvá dlouho 
a všichni se shluknou kolem Vládi. Jdi jim 
to říct, no tak, na tebe se nebudou zlobit…

…Večerní domlouvání hlídek. Hlásí se 
strašně moc dětí, je začátek tábora, hlí-
dat by chtěli skoro všichni. Ale když už 
uběhla delší doba tábora, nastupuje 
únava. Kdo bude nebo nebude hlídat? Tak 
jak to vyřešíme? Kdo půjde nebo nepů-
jde? A Černého Petra si vytahuje… Vašek, 
Dáša, Viktor, Dana, Vláďa anebo taky 
Dominik, Vilma, David, Veronika…

Už jste rozpoznali, co je rolí dnešního 
„kartotéčníka“? Nemá žádnou „diagnózu“, 
žádnou specifi ckou zvláštnost či potřebu. 
Jeho jedinou potřebou by bylo, aby ho 
brali jako každého jiného v oddíle. Kdo je 
tím tajemným? Co tyto děti spojuje kromě 
písmen D a V? 

PŘIDÁVÁM DALŠÍ INDICIE.
Zpravidla přichází do  oddílu jako malý 
předškolák, který často nemá v  oddíle 
vrstevníka, je nejmladší. Často roztomilý, 
zapálený do  aktivit, většinou se snaží 
dělat to, co ti starší. Když se dostává 

do  školního věku a přichází vrstevníci, je 
z něj „mazák“, který zná, jak to v oddíle 
chodí, leccos umí, má kamarády mezi star-
šími, kteří ho tak nějak mezi sebe berou. 
Účastní se většinou všech oddílových ak-
tivit. Neututlá se žádný jeho průšvih. Spíš 
se po  něm chce, aby dělal všechno líp 
a nadšeněji než ostatní – jako by na něj 
bylo přísnější měřítko. Často musí ustoupit 
a počkat… Když vyroste, nějak se očekává, 
že potáhne oddílovou káru dál…
Kdo to je? Je to Dítě Vedoucího. Není to 
diagnóza, ale sociální role. Díky tomu, že 
oddíly jsou často rodinné záležitosti, větši-
nou se dítě vedoucího vyskytuje v každém 
oddíle.
Co s tím? Pro takové dítě je důležité, aby 
mělo ještě nějakou další skupinu, kde se 
může projevit, vstoupit do  ní jako ano-
nymní človíček, který si buduje své pozice. 
Jakmile je to možné, tak jej zařadit do sku-
piny, kde bude mít nějakého věkově blíz-
kého souputníka. Domluvit se s dítětem, 
aby se snažilo věci řešit s někým mimo ro-
diče – s jiným vedoucím. Co nejvíc oddělit 
role rodič – vedoucí – dítě – člen oddílu. 
Na řešení a rozhodování by se mělo podí-
let co nejvíc lidí, oslabí se tím vliv rodiče. 
Dospělí by si měli často připomínat v jaké 
roli v jakém okamžiku vystupují. Jsem zde 
„za rodiče“ „za vedoucího“ „za kamaráda“ 
„za pomocníka“… Vhodný je nějaký pře-
chodový rituál, třeba v oslovení. Na táboře 
nejsem mamka, ale používám oslovení, 
přezdívku, kterou se nechám oslovovat 
všemi jinými. Potlačovat své rodičov-
ské ambice, umožnit dítěti, aby šlo svou 
vlastní cestou.

kolektiv autorů
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KLÍČÍ NÁM DALŠÍ FAZOLE!
Fazole se vrací na  prodloužený víkend 
v září, kdy se v Nesměři, kousek od Velkého 
Meziříčí, sejdou pionýrské oddíly pracující 
s výchovnými programy.
A protože je to akce ve stylu „pionýři pi-
onýrům“, tak budeme rádi, když každý 
oddíl, který přijede na  setkání, s  sebou 
přiveze nějakou aktivitu. Zkuste se tedy 
zamyslet a vytipovat sportovní turnaj, kre-
ativní dílnu, nebo nějakou dovednostní 
či znalostní hru, kterou máte osvědčenou 
a u vás „doma“ na oddíle se jí daří.

CO NA VÁS ČEKÁ?
Ve  čtvrtek se všichni budou sjíždět 
na místo a bude fajn, když se společně se-
známíte třeba na místní diskotéce. A v pá-
tek vypukne den, u kterého bude záležet 
i na vás, jak dopadne, protože to bude den 
pionýrské inspirace a nabídkových aktivit, 
které s sebou přivezete. 
V  sobotu nás budou čekat sportovní tur-
naje a  Stezka v  netradičním balení (náš 
pracovní název), která vlastně nemá s naší 
tradiční Pionýrskou Stezkou moc společ-
ného. Nemusíte se s  dětmi drtit otázky 
nazpaměť, protože žádné dopředu nejsou 
připravené. Bude hodně záležet na  spo-
lupráci, schopnosti se zorientovat v dané 
situaci a každý může získat bod za snahu 
nebo za to, že se něco nového naučil (na-
příklad nový uzel). Určitě pomůže, když 
s  dětmi projdete celou řadu nabízených 
aktivit.
Neděle už bude patřit loučení, a  pokud 
pojedete autobusem, můžete se cestou 

domů zastavit ještě na nějakém zajímavém 
místě.
Na  Fazoli za  námi také přijedou coun-
try a  folkové kapely (některé z nich byly 
úspěšné v  republikovém fi nále Dětské 
Porty, o kterém se píše na str. 6 a 7).

JAK TO TAM BUDE VYPADAT?
Na  táborové základně v  Nesměři jsou 
pevné budovy a  chatky. Je kousek 
od Velkého Meziříčí a dá se až na místo 
dojet autobusem. (Ti, kteří pojedou hro-
madnou dopravou nebo si zaplatí a plně 
využijí autobus, si mohou zažádat o dotaci 
na dopravu, která bude maximálně ve výši 
70 %. Neproplácejí se náhrady za použití 
osobního vozidla.)
Strava a  pitný režim budou zajištěné 
od  čtvrteční večeře po  nedělní balíček 
na cestu. Pokud budete spát v chatičkách 
nebo na  pokojích, nemusíte si brát spa-
cáky, protože na postelích najdete povle-
čené polštáře a deky.

KDO ZA TÍM 
VŠÍM STOJÍ?
Skupina lidí slo-
žená z  těch, kteří 
připravovali vý-
chovné programy 
a  třeba i  pracují 
v  sekci rozvoje vý-
chovných programů, 
lidé, kteří pracují v růz-
ných pracovních sku-
pinách pro oblast činnost, 
ale i  ti, kteří se prostě do přípravy 
této akce chtějí zapojit. A pokud to chcete 
jmenovitě, tak Darina Zdráhalová, Katka 
Součková, Vlaďka Brandová, Renata Holá, 
Šárka Zeusová, Lenka a Honza Sakařovi. 

Budeme rádi, když naše řady rozšíříte 
a připravíme společně dětem fajn setkání. 
Ozvěte se Darině Zdráhalové na  zdra-
halova.darina@seznam.cz nebo Anně 
Novákové na anna.novakova@pionyr.cz.

Anička

Moc se těšíme na setkání s vámi 
a přejeme krásné léto a letní tábory.
Ilustrační foto: Víkend Zlaté Fazole 2012
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OHLÉDNUTÍ ZA HROU
Konec školního a  vlastně i  pionýrského 
roku je pro oddíl příležitostí k ohlédnutí, 
co se za rok stalo, nebo chcete-li, k refl exi. 
Pro zkušené vedoucí oddílu tedy opět 
žádná novinka. Přesto bychom chtěli při-
nést několik nápadů, jak i při této činnosti 
podpořit děti v jejich rozvoji.

KDY OHLÉDNUTÍ ZAŘADIT?
Úplně jednoduché pravidlo na  to ne-
najdeme. Určitě je ale nutné to udělat 
v době, kdy si to ještě děti pamatují. Jako 
první nás napadne sednout si s  dětmi 
do kroužku a popovídat si hned po pro-
běhlé hře či soutěži. Takovou věc do-
poručujeme, ale určitě ne vždy. Během 
schůzky či na  oddílové výpravě bychom 
se tím nejen zdržovali, ale rychle bychom 
tím děti přesytili. Ohlédnutí po hře (akti-
vitě), proto zařadíme tehdy, když vycítíme 
nějakou příležitost. Tedy když je potřeba 
něco říct ke zlepšení chodu skupiny, k na-
rovnání vztahů apod. U  některých akti-
vit můžeme refl exi předem naplánovat, 
na druhou stranu ani v tomto případě není 
možné naplnit plán zcela mechanicky, je 
nutné posoudit aktuální atmosféru ve sku-
pině. Často je vhodné zařadit refl exi třeba 
po uplynulém dni. Může to být třeba před 
večeří nebo po ránu na táboře, kdy může 
mít oddíl vyhrazený čas pro sebe. Najde se 
tak příležitost vrátit se i k drobným akti-
vitám, po kterých jsme se nestačili ohléd-
nout. Třetí příležitostí je zařadit refl exi 
v  závěru celého tábora, víkendové akce, 
celoroční činnosti apod. V tomto případě 
je ale nezbytné nějakým způsobem oživit 
vzpomínky v hlavách zúčastněných. Forma 
takového oživení může být různá – od pro-
stého přeříkání programu společně s dětmi 
až po promítání pásma fotografi í, které za-
chycují klíčové prvky programu. 

JAK ZAČÍT?
Pokud zvolíme jednoduchou formu po-
vídání v  kroužku, pak na  počátku určitě 
zavládne ostych. To, že hned na  začátku 
nějaký odvážlivec pojmenuje kritické 
momenty, zpravidla nevede ve  skupině 
k  atmosféře důvěry a  otevřené debaty. 
Zpravidla totiž u ostatních převáží přístup 
– nemám zapotřebí se do  toho míchat. 
Je tedy účelné takového jedince usměr-
nit. Vhodné je začít debatu se zaměřením 
na nějakou konkrétní otázku. Kupříkladu 

tím, že popíšeme, co se vlastně dělo. 
Následovat můžeme otázkou, jaké nám to 
přinášelo pocity. Jaké poznatky jsme zís-
kali a uzavřít tím, jaké vidíme příležitosti 
do budoucna.

CO DĚLAT DÁL?
V každém případě je nutné na náměty dětí 
nějakým způsobem reagovat, inspirovat 
se, ukázat, že se s nimi dále pracuje. Využít 
je ale také můžeme pro reference o naší 
činnosti. Některé postřehy dětí o přínosu 
naší činnosti bychom slovy dospělého ni-
kdy nebyli schopni pojmenovat. Je proto 
dobré přinést si k refl exi tužku a papír. Také 
je ale potřeba metody ohlédnutí střídat 
a měnit – myslet na to, že i tuto činnost je 
možné připravit jako hru. Námětů na ni je 
celá řada. Stačí se porozhlédnout po  lite-
ratuře. Začít můžete u nedávno v Pionýru 
vydané publikace – „Zpětná vazba – Jak 
a proč s ní v oddílech pracujeme?“, která 
tuto problematiku zpracovává mnohem 
uceleněji než tento článek.

CO DODAT ZÁVĚREM?
I  náš seriál měl své ohlédnutí. V  anketě 
Mozaiky (na Facebooku) se stal nejčteněj-
ším seriálem tohoto ročníku, čehož si moc 
vážím. Do  budoucna to znamená, že se 
i tento seriál bude objevovat na stránkách 
Mozaiky, a  to alespoň příležitostně, když 
se nebude jednat o pravidelnou rubriku.

Tom

Z PROGRAMU PIONÝRA

Podílem na rozhodování o činnosti oddílu 
vedeme děti k aktivnímu přístupu k životu.

TIPY
o Jednou za  čas můžete zařadit anketu 

pro děti a  rodiče s  otázkami, kterým 
plánovaným aktivitám by dali přednost.

o Můžeme nechat děti zpracovat krátké 
textové zprávy po akci, které pak po-
užijeme na webu pionýrské skupiny či 
na facebooku.

o Abychom dětem usnadnili vyjádření, 
můžeme zapisování obstarat za ně.

o Využít můžeme také moderní tech-
niku. Je možné zahrát si na  reportéry 
a připravit třeba kratičké rozhovory. Ty 
nemusí být vhodné ke zveřejnění, mů-
žeme z  nich ale vytáhnout jednotlivé 
věty a použít je třeba v tiskovinách pio-
nýrské skupiny.

o Některé pionýrské skupiny dokonce 
s  dětmi zpracovávají výroční zprávu, 
kterou jsou schopni dotáhnout do tiš-
těné podoby.

o Inspirujte se v publikaci Zpětná vazba 
– na webu www.pionyr.cz v  části Pro 
členy (doporučujeme vyhledávání).

Promítání fotografi í oživí mnoho vzpo-
mínek, znovu může vzbudit emoce – ra-
dost, strach, napětí i smutek. V každém 
případě má na  účastníky ohromný úči-
nek. Připravit takové shrnutí je náročné 
na  čas strávený nad vybíráním výstiž-
ných fotek. Nemůže jich totiž být příliš 
mnoho. Zkušenost hovoří asi o  třech 
desítkách, pokud má být cílem vytvořit 
úvodní rámec pro ohlédnutí a diskusi.

MOZAIKA PIONÝRA    2018 / 10
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Z TUTOROVY ČUTORY

TÁBOR JE JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST
Proč opakuji známou pravdu o táboru jako příležitosti právě v této rubrice? Chtěl bych (volně) navázat na minulé pokračování, kde 
jsem se přimlouval za možnost dát dětem „ochutnat“ jisté nepohodlí, nemožnost mít všechno a hned, nutnost podřídit se určitému 
režimu a spolupracovat v týmu. Věru totiž nejde o zkušenosti, které by dnes dítě získávalo v míře potřebné.

JE TO ROZPOR?
Co mám na mysli? I  zákon totiž tvrdí, že 
rodič má pečovat o blaho dítěte. A  já zde 
horuji za  to, aby již od  nejútlejšího věku 
byly na  děcko kladeny nároky… Jde tak 
o nesoulad? Nikoli.
Dnes o  tom hovoří už řada i  dětských 
psychologů, ba i  psychiatrů, jimž rukama 
procházejí zhroucené osobnůstky mající 
zásadní potíž: narazily na problém a nikdo 
jim ho neodstranil z cesty. A přicházejí de-
prese… Usmíváte se? Nevěříte? Když na-
hlédnete trochu pod pokličku, zjistíte, že je 
to (neveselá) skutečnost.

MÍT POVINNOSTI
Odborníci dnes horují, aby i  ty nejmenší 
děti (zhruba od  tří roků věku) měly ales-
poň drobné povinnosti a ty jim s rozumo-
vým vývojem časem narůstaly. Pro mnoho 

rodičů to není snadné „vyba-
lancovat“ – i proto si tak moc 
mnozí stěžují, kolikže povin-
ností se najednou na dítě na-
valí ve škole! Jenže pro zdárný 
vývoj dítěte je plnění (přimě-
řených) povinností nezbytné.
A  tu je právě příležitost pro 
nás: přispívat k rozvoji dítěte 
tím, že se bude učit vyrovná-
vat s  nároky a  povinnostmi. 
Zdůrazním však znovu – s při-
měřenými. Navíc u  nás má 
možnost je zvládat v  týmu – 
družina, oddíl jsou totiž prostředími, kde 
přirozeně dochází k  dělbě práce (starší 
– mladší členové). Dítě tak získává neo-
cenitelný vklad do  svých životních zkuše-
nosti – být, jak znělo staré a otřepané klišé, 
platným členem kolektivu. Jakkoli se to 

může jevit jako fráze, má aktuální podstatu: 
i malý prcek může být prospěšný velkým 
habánům, jen je potřebné vytvářet situace, 
kdy to může osvědčit. A s tím si přece v od-
dílech umíme poradit.

Martin
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EVROPSKÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
Ve Štrasburku se o víkendu 1 až 2. června konalo Evropské setkání mládeže (European Youth Event), což byla akce pro zhruba 10 000 
účastníků z celé Evropy, pořádaná Evropským parlamentem (většina přednášek a workshopů se odehrávala přímo v budově Evropského 
parlamentu a také zde bylo možné se potkat s českým europoslancem Tomášem Zdechovským). Zhruba 300 účastníků bylo z České 
republiky a Pionýr zde měl také zastoupení. Jedné naší „vyslankyně“ Veroniky Jirmanové z PS Přátelství jsme se zeptali, jak na ni tahle 
ohromná mezinárodní akce zapůsobila.

Odkud ses dozvěděla o  možnosti jet 
na EYE 2018?
O  této možnosti jsem se dozvěděla 
z Horkých novinek, které mi chodí na e-
-mail. Zaujalo mě to.

Proč ses rozhodla jet, co tě k  tomu 
přesvědčilo?
Byla to lákavá a neopakovatelná nabídka, 
jak reprezentovat Pionýr i  v  zahraničí. 
Přihlásila jsem se a vyšlo to. 

Jaké aktivity sis vybrala?
Vybrala jsem si seminář zaměřený na bu-
doucnost Evropy - návrat šampiona, to 
byl jeden z hlavních. Byla to diskuze a za-
pojit se mohl každý. Další semináře pak 
byly o školství, dobrovolnictví a možnosti 
vycestovat. 

Co ti to přineslo?
Hromadu zkušeností, spoustu zážitků 
a především nová přátelství. 

Jela bys znova?
Určitě a doufám, že jsem nejela naposled.
 
Pět věcí, které tě okamžitě napadnou, 
když si vzpomeneš na EYE.
Seskupení mladých lidí, spolupráce, lidé 
z celého světa, parlament a croissant. 

Plusy a mínusy?
Plusy - jedinečná příležitost, získání no-
vých kontaktů a překonání sama sebe. 
Mínusy - málo času na obrovské množství 
aktivit, seminářů, workshopů a náročnější 
cesta autobusem.

Co bys řekla ostatním, abys je motivo-
vala k účasti na EYE v roce 2020? 
Aby se přihlásili, nic jednoduššího neznám. 

ZAHRANIČÍ
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OSMIČKOVÁ VÝROČÍ… 1968
Rok 1968 má, zvláště pro Pionýr, výjimečnou příchuť. Ten rok je významný z hlediska obecné české dějepravy a dále, mimořádně právě 
pro náš spolek, který v roce 1968 prožil velmi svébytný díl historie. Nejde však jen o pionýrské 50. výročí – i ve světě se událo mnoho 
dějů, pro které lze tento rok považovat za zlomový.

PRAŽSKÉ JARO
U  nás zaužívaný pojem, nezřídka s  roz-
porným hodnocením… Šlo o  směřování 
k obrodě socialismu (a návrat k opuštěné 
tzv. specifi cké cestě Československa k so-
cialismu, blíže tzv. Akční program z dubna 
1968) nebo o marnou snahu reformovat 
nereformovatelné?
Pro Československo nakonec přineslo dva 
zásadní momenty:

• okupaci naší vlasti s  následným 
dočasným pobytem Sovětské armády;
• federalizaci země, která se 
od podzimu ´68 skládala ze dvou re-
publik (české a slovenské), jež dohro-
mady tvořily jeden (federální) stát.

V té souvislosti je nezbytné uvést, že do r. 
1968 nebyla na  území naší vlasti žádná 
cizí vojska, přestože ze strany Sovětského 
svazu opakovaně přicházely nabídky na za-
jištění obrany společnými silami. Státní 
i  stranické vedení Československa však 
nechtělo na  podobný scénář od  r. 1945 
přistoupit. Federalizace nakonec – svým 
způsobem – byla naplněním Pittsburské 
dohody z r. 1918.
• Mezi další podstatné důsledky tzv. praž-

ského jara patří celkové uvolnění spo-
lečenského života – jež přineslo mimo 
jiné i zánik do  té doby jediné organi-
zace dětí a mládeže: Československého 
svazu mládeže a Pionýrské organizace 
ČSM (o tom více v druhé části).

HORKÉ LÉTO
Tzv. polednový vývoj (po  skončení zase-
dání ÚV KSČ 3. – 5. ledna, kde byl zvolen 
1. tajemníkem KSČ Alexander Dubček) 
směřoval v  ekonomice k  větší orientaci 
hospodářství na  výrobu spotřebního 

zboží, v politice je dnes vnímán jako li-
beralizace poměrů byť se zachováním 
vedoucí úlohy KSČ – přinášející pokus vy-
rovnat se s chybami minulosti (např. do-
končení rehabilitace odsouzených v  50. 
letech) a  snahou o  větší zapojení veřej-
nosti do dění.
Zlom přineslo obsazení Československa 
vojsky Sovětského svazu, Maďarska, 
Polska a  Bulharska, nepřímo byla zapo-
jena i armáda Německé demokratické re-
publiky. Proti tomuto kroku protestovalo 
Rumunsko a Albánie, která následně vy-
stoupila i z Varšavské smlouvy.
Srpnová okupace naší země zvrátila po-
někud rozporný politický vývoj, a tak byl 
u  nás na  dlouhou dobu zakonzervován 
přirozený společenský rozvoj. 

SAMOSTATNÝ PIONÝR
Pro pionýrské hnutí bylo uvolnění poměrů 
na  jaře ´68 příležitostí prosadit změny při-
pravené již před 5. sjezdem ČSM. Ústřední 
výbor ČSM formálně přiznal právní sub-
jektivitu Ústřední radě PO  ČSM na  svém 
zasedání 25. – 27. 3., zde připomínám, že 
už 27. března se SÚRPO prohlásila za zod-
povědnou za  činnost Pionýrské organizace 
na  Slovensku. Další dění poznamenávala 
anomálie v řídící struktuře, protože zatímco 
na Slovensku existovala Slovenská ústřední 

rada PO, v  Čechách a na Moravě byla or-
ganizace řízená z centra, samostatné orgány 
v Čechách neexistovaly. V dubnu ustavené 
Prozatímní vedení Pionýra v českých zemích 
se mělo co ohánět…

KONFERENCE V SEČI
Ve  dnech 20. – 23. června se konala I. 
národní konference pionýrských pracov-
níků Čech, Moravy a  Slezska. Na  ní byla 
formálně i  obsahově vytvořena česká ná-
rodní organizace Pionýra a  zvoleny ofi ci-
ální orgány Pionýra pro Čechy a Moravu. 
(Na Slovensku obdobné jednání proběhlo 
20. – 22. září jako I. celoslovenská konfe-
rence pionýrských pracovníků, zde byla 
formálně ustavena „Pionierska organizácia 
Slovenska“.)

Jednání v  Seči bylo 
opravdu zásadní a přelo-
mové – i když samozřejmě 
samo jednání nemůže 
vyřešit všechny problémy 
a  úkoly. Lze však směle 
říci, že nešlo o  náhodný 
krok, jednalo se o  výsle-
dek dlouhodobého vý-
voje i o vyvrcholení reakcí 
na tehdejší vývoj a změny 
ve  společnosti, které se 
pochopitelně odrážely 
i  v  Pionýrské organizaci 
– Pionýru.
Konference přijala klíčové 
dokumenty 
• Stanovy Pionýra 
a  Program Pionýra. 
Na  konferenci vystoupili 
i výjimeční hosté:

• tajemník ÚV KSČ Č. Císař, který 
se ve  svém vystoupení mj. vyjádřil 
i ke vztahu KSČ a Pionýra: konstatoval, 
že Pionýr stojí na roveň všem ostatním 
organizacím;

• v  diskuzi vystoupil rovněž náčelník 
Junáka, dr. Rudolf Plajner.

Zvolený předseda Pionýra, Oldřich 
Kryštofek, tam vystoupil se zásadním re-
ferátem „Hodina pravdy aneb malá charta 
dětských práv“ – což je ještě dnes v mnoha 
ohledech zajímavé čtení.
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V r. 1968 vyjela (první) studentská Expedice 
Lambaréne, která vezla léky do nemocnice 
Alberta Schweitzera – patronát nad ní mělo 
tehdejší Ministerstvo těžkého průmyslu.
V  roce 1988 odjela do  gabunského 
Lambaréne druhá studentská Expedice, 
opět se zásilkou léků a 13 000 ks brýlí – pa-
tronát na ní měl tehdejší Socialistický svaz 
mládeže.
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DALŠÍ VÝVOJ
poměrně nezadržitelně směřoval k  21. 
srpnu… – k okupaci a reakcím na ni.
Ve společnosti
očekávané společenské „uklidnění“ během 
letních měsíců nenastalo, naopak ve  vr-
cholné politice bylo čím dál „větší horko“. 
Představitelé dalších socialistických zemí, 
zejména NDR či Polska, byli značně nervózní 
z vývoje v Československu a nedá se říci, že 
by naše vedení postupovalo zcela takticky 
a připouštělo si možnost násilného „řešení“ 
z  vnějšku obsazením země. Možná byli 
tehdejší představitelé natolik v zajetí svých 
představ, že si dostatečně neuvědomili me-
zinárodní souvislosti.
V Pionýru
Zástupci Pionýra předali po  konferenci 
v Seči na Ministerstvo vnitra žádost o regis-
traci a souběžně probíhalo množství dalších 
jednání. Jejich výsledkem bylo například vy-
dání Pokynu ministerstva školství k úpravě 
vztahů mezi školskou správou, základními 
devítiletými školami a Čs. pionýrem, ale také 
i formální oddělení domů pionýrů a mládeže 
od Pionýra – jejich přejmenováním na domy 

dětí a mládeže (vždy šlo o státní zařízení a ni-
koli zařízení ČSM či Pionýrské organizace).
V organizaci probíhala letní činnost – letní 
pionýrské tábory či letní táborové školy. 
Na  jedné z nich byl Milan Kadlec (20 let), 
pozdější oběť okupace.
Dne 31. 8. se konalo zasedání České rady 
Pionýra, jež přijalo řadu zásadních stanovi-
sek a dokumentů:
• Dohoda s  náčelnictvem Junáka, která 

schvaluje zásadní kroky k nejužší spolu-
práci obou organizací a  součinnost při 
Službě vlasti;

• Zásady pro zakládání, případně obno-
vení oddílů jisker, jako součásti pionýr-
ských oddílů nebo skupin;

• Dopis předsednictvu CIMEA, v  němž 
se členské organizace a  orgán CIMEA 
mimo jiné vyzývají k  boji za  uplatnění 
Deklarace dětských práv, neboť přítom-
nost cizích vojsk v ČSSR je nebezpečím 
pro všechny československé děti, pro je-
jich další výchovu a zdravý vývoj;

• Dopis představitelům státu a KSČ s  in-
formací o  mobilizaci pionýrů a  junáků 
do Služby vlasti;

• Dopis dětem naší země a směrnice k or 
ganizování Služby vlasti.

Česká rada Pionýra také vyslala pětičlennou 
delegaci k  návštěvě Slovenské pionýrské 
rady projednat další nutný postup a bratr-
skou spolupráci.
Výsledky tohoto jednání byly v pozdějších 
letech tvrdě kritizovány.

21. SRPEN 
Šok! (Byť zčásti oče-
kávatelný.) Vpád 
vojsk na  naše svr-
chované území. 
Nepovedený pokus 
o  ustavení tzv. děl-
nicko-rolnické vlády 
(jako v  Maďarsku 
1956). Konání 
Mimořádného IX. 
sjezdu KSČ (poz-
ději zrušeného). 
Neuvěřitelný, ovšem 
klidný, odpor proti 
okupačním vojskům 
v celé zemi.
Tehdejší mladá gene-
race Československa, 
organizovaná či ne-
organizovaná, uká-
zala celému světu 

jaká je – v naprosté většině se postavila proti 
cizím silám a za legitimní ústavní i stranické 
činitele. Tehdejší vedení ÚV ČSM se ihned 
21. 8. obrátilo s výzvou na partnerské orga-
nizace, aby podnikly všechno na odvolání in-
tervenčních armád a ve spolupráci s dalšími 
představiteli organizací dětí a  mládeže se 
snažilo o minimalizaci zbytečných konfl iktů 
a přitom vyjádření nevůle s tímto postupem.

29. 8. VE 14.00 HODIN
Bylo vydáno prohlášení „Československé 
mládeži!“ a zahájena akce SLUŽBA VLASTI. 
Představitelé Pionýra patřili mezi její iniciá-
tory a stejně jako zástupci Junáka byli pod 
vlastní výzvou podepsáni. Tím byla zastře-
šena již probíhající iniciativa, která nabyla 
velmi praktických projevů.
To je považováno za vrchol projevu vlaste-
nectví, odporu vůči narušitelům suverenity 
a ochrany hodnot polednové politiky teh-
dejší mládeže a jejích představitelů. Mládež 
se tak projevila jako reálná politická síla – 
ostatně o 21 roků později, na podzim 1989 
– rovněž

Martin
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DĚNÍ V ZAHRANIČÍ 1968
V  letech 1967–1968 probíhaly politické pro-
testy a  hnutí ať už studentů či jiných složek 
společnosti též v Německé spolkové republice, 
USA, Itálii, Velké Británii, Japonsku, Mexiku, 
Švýcarsku a v dalších zemích, nikde však nedo-
sáhly takové intenzity jako ve Francii.
Snahu o řešení problémů a nespokojenost s po-
litickou situací tam odstartovali studenti, kteří 
nakonec obsadili Sorbonu, a  celé hnutí – na-
zývané Pařížský květen – vyvrcholilo týdenní 
generální stávkou, která ochromila celou zemi. 
V dlouhodobém horizontu tato revolta vyvolala 
kulturní, politické a ekonomické změny, ačkoliv 
ne v takové míře, v jaké francouzští studenti pů-
vodně zamýšleli.
Ve  Velké Británii se zvedla vlna stávek zahá-
jená dělnicemi-šičkami v pobočce automobilky 
FORD, která rozběhla hnutí za  rovnoprávnost 
a o dva roky později přinesla přijetí zákona, který 
jako první zákon v Británii směřoval k ukončení 
platové diskriminace mezi muži a ženami.
Ve  Spojených státech byl v  dubnu spáchán 
atentát na Martina Luthera Kinga a  v  červnu 
na  Roberta Kennedyho (během prezidentské 
kampaně) – oba byli úspěšné a znamenaly dra-
matické zásahy do života v USA.
Rok 1968 byl, jak vidno, dramatický nejen u nás.

MY-LAI
V  březnu 1968 proběhla (údajná) úspěšná 
vojenská operace zasahující i  vietnamskou 
vesnici My-Lai. 
Následné vyšetřování překvalifi kovalo úspěš-
nou operaci na největší známý válečný zločin 
amerických vojsk v době války ve Vietnamu 
a mělo dramatický vliv na morálku US Army.
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PLÁNY A PLÁNOVÁNÍ
Proklínaná, kritizovaná (plánované hospodářství), ovšem stejně tak doporučovaná a  do  pouček o  moderním řízení vsazená 
záležitost. Pro leckoho jde o  naprostou zbytečnost ubírající čas a  navíc - být mistrem improvizace je dnes přece in.
Jenže!?! Ono je tu právě to jenže…

PLÁNOVÁNÍ
není bezmála sprosté slovo. A nejde jen o  to, že soupis nějakých 
úkolů nám pomáhá přenést se přes prokrastinační tendence neboli 
odkládání plnění povinností a úkolů na jindy či později.
Míst, kde jsme plánování nahradili tzv. operativou, je dost. To s se-
bou ovšem nese (dříve nebo později) zmatky, nejasnosti a problémy. 
Jinde zase člověk musí vyslechnout poznámky typu: Nač plánovat, 
když je potom všechno jinak?!

Vždy si v  této souvislosti vybavuji zkušenost z  vojny. Kdy jsem 
přišel po přijímači a ustanovení do funkce na útvar, nafasoval jsem 
mimo jiné tlustý sešit, vzpomínám-li dobře, s popisem „Osobní 
plán“. Obsahoval mnoho stran prázdných tabulek… a my jsme je 
postupně začali plnit… Každý pátek jsme museli veliteli předložit 
ke schválení plán na týden budoucí – z čehož jsme měli velkou 
psinu a občas psali schválně kostrbatě, někdy tam zkoušeli (nej-
častěji na čtvrtek a pátek) napsat hlášku: … kdo to dočetl až sem? 
V  naprosté většině případů jsme kvůli tomu šli na  kobereček. 
Velitel naše plány totiž opravdu četl.
A my časem zjistili, že i rutinní úkoly stojí za to mít pečlivě sepsané!

Jistě, přihodí se, že máme krásný plán a najednou do něj „vlétne“ 
nečekaná věc a všechno pak je jinak! Ale upřímně – mysleli jsme 
opravdu na všechno nebo jsme jenom podlehli (sebe)klamu, že už 
dlouho nepršelo, tak nač se připravovat i na „mokrou“ variantu?
Dělat z plánu neměnné dogma, které se musí splnit, ať to stojí, co to 
stojí, je jeden extrém. A odmítat stanovení si určitých pravidel, hranic 
a postupných cílů (tedy plánování) je druhá krajnost. Nejlepší je být 
tak někde mezi, vědět, používat, ale nedělat z toho větší vědu, než 
je nezbytně nutné. Zkušenost a čas jistě přesvědčí, že:

„CÍL BEZ PLÁNU JE POUZE PŘÁNÍ.“
Slova A. de Saint-Exupéryho jsou extraktem nabytých zkušeností. 
Máme nezřídka mnoho předsevzetí a vzletných myšlenek, ale občas 
nám nějak „protečou“ mezi prsty. I proto se k tématu „plánování“ 
vrátíme v dalším ročníku, zcela praktickými vstupy.
Jakkoli se to může zdát zvláštní, už mnohokrát jsem slyšel povzdech: 
„Však to znáš, akce ještě neskončila, ale už začínáme plánovat další 
ročník!“ Nu, a protože další číslo Mozaiky se mezi čtenáři objeví až 

začátkem září, a to už plánování dalšího roku musí být dávno v po-
hybu, několik námětů přidáváme už nyní.

SKLADBA ROČNÍHO PLÁNU PS
Začněme právě tím, nad čím stojí za to hloubat (už) během prázdnin 
– právě v souvislosti s končícím pionýrským rokem. Jde o představu 
o budoucím roce… Platí, že právě roční plány ukazují pionýrům – dě-
tem i vedoucím – dlouhodobé úkoly, dávají jim konkrétní představu 
o práci a podněcují jejich tvořivost. Znát hlavní úkoly PS a oddílů se 
oplatí. Znalost úkolů vede k jejich pochopení a přijetí. Každý pak ví, 
co i jeho čeká a co má dělat. Na co při rozmýšlení o ročním plánu PS 
rozhodně nezapomenout?
A. Hlavní úkoly pionýrské skupiny:
I. Hlavní cíle celé PS a oddílů
II. Rozvoj všestranné práce podle výchovných programů „Výpravy 
za poznáním“ a zapojení dětí do práce
III. Dílčí úkoly a akce
IV. Zapojení do aktivit Pionýra
B. Rámcový časový plán hlavních akcí PS a oddílových akcí pláno-
vaných PS (tj. zaměření práce v každém čtvrtletí a nejdůležitější 
akce, ať již přímo organizované nebo ty, jichž se chceme účastnit):
září – prosinec
leden – březen
duben – červen
červenec – srpen
C. Personální výhled
I. Obsazení oddílů vedoucími a instruktory, 
doplnění vedení skupiny
II. Záměr vzdělávání pionýrských pracovníků
III. Práce se zástupci PS v orgánech či pracov-
ních týmech Pionýra a KOP
D. Kalendárium + dílčí plány
I. Rozvrh (termíny + hlavní témata) jednání rady PS
II. Plán práce vedení skupiny
III. Stanovení klíčových termínů pro aktivity PS
E. Srovnání s ročním rozpočtem
(Rozpočet a účetnictví se sleduje v kalendářním roce, plánování čin-
nosti ovšem probíhá pro období září–srpen.)

Martin

VÝSLEDKY SOUTĚŽE ETAPOVÝCH HER 2017  
Hry přihlášené v  roce 
2017 do Soutěže eta-
pových her hodnotila 
jako v minulých letech 
Sekce rozvoje výchov-
ných programů. Ta 
udělila dvě ocenění:

1. místo: Most do  země Terabithia (PS 
Švermováček) – autorky: Míša Boušková 
a Marie Protivová
Mimořádné ocenění na  úrovni 1. místa: 
Návrat do budoucnosti (elektrotábor) (PS 
Kopřivnice) – autoři: David Řeha a Miroslav 
Klimecký
 

Více o soutěži najdete na: 
www.ceteh.pionyr.cz
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Chystáte také super etapovku? 
Nezapomeňte ji do

 31. 12. 2018 přihlásit.
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OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PIONÝRU
V minulé Mozaice jsme si na stránce věnované ochraně osobních údajů řekli, co je to „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ neboli 
GDPR, a také jsme stručně shrnuli, jak dopadne na naši činnost. Tentokrát si přiblížíme internetovou stránku věnovanou této oblasti 
a popíšeme pár základních kroků, které je dobré udělat, abychom nástup nové normy zvládli hladce.

ZÁKLADNÍ INFORMACE NA WEBU
Na www.pionyr.cz v části Pro členy byla spuštěna stránka věnovaná 
práci s osobními údaji. Jejím cílem je jednak uklidnit ty, kdo pod-
léhají obecně panující hysterii kolem startu účinnosti GDPR, a také 
poskytnout dostatek informací a rad, abychom nástup nového ev-
ropského předpisu společně zvládli. Co na ní najdete?
Předně je tu popsáno, co je nutné učinit, abychom dostáli novým 
povinnostem (i když řada z nich už platila i dříve) a shrnuto pár pří-
kladů, co se vlastně smí a co ne. Dále stránka nabídne přehled otázek 
a odpovědí, anotaci a odkaz na novou směrnici, která tuto oblast 
upravuje v  Pionýru, odkazy 
na výklady a stanoviska úřadu 
na  ochranu osobních údajů 
i na další zajímavosti a  také 
na  soubory ke  stažení (např. 
cedule na otevřené akce „zde 
se fotí“ či dvě schémata zná-
zorňující, co je nutno učinit 
a jak nový předpis funguje).
A protože k tomuto tématu se průběžně objevují nové více i méně 
spolehlivé informace, budeme se jimi probírat, a pokud narazíme 
na něco užitečného, budeme stránku doplňovat. A samozřejmě se 
zde promítnou i opakující se dotazy a další náměty od vás. Stačí na-
psat na pionyr@pionyr.cz.

NĚKOLIK AKTUÁLNÍCH KROKŮ K ZVLÁDNUTÍ 
„GDPR“
1. Pověření klíčové osoby, která bude sledovat práci s údaji, bude 

si udržovat povědomí o smlouvách, o uložení a zabezpečení do-
kumentů apod. Tento krok sice není nezbytný, mohou ho zastat 
obvyklé orgány PS, ale rozhodně je doporučen.

2. Zmapování veškerých osobních údajů, způsobů jejich zpraco-
vání, právních titulů k jejich zpracování a také jejich případného 
sdílení s dalšími osobami. S tímto krokem vám pomohou tzv. 

 karty, které jsou přílohami zmíněné směrnice. Každá z nich po-
pisuje jednu činnost zpracování údajů (např. evidence členů, 
účetnictví atd.) a vyjmenovává, jaké údaje se při ní zpracovávají, 
na jakém právním základě, zda je nutno je poskytovat dál, atd.

3. Kontrola souladu zaběhlých postupů na PS s novým vnitřním 
předpisem, případně jejich úprava.

4. Nastavení vnitřního systému pro evidenci souhlasů se zpracová-
ním osobních údajů – podle toho, zda budete pracovat jen s pa-
pírovými dokumenty, nebo s elektronickými aplikacemi (např. 
pro přihlašování a tábory apod.).

V září se v Mozaice k  tématu práce s osobními údaji samozřejmě 
vrátíme. Do té doby sledujte web a další informační nástroje Pionýra, 
aby vám nic důležitého neuniklo. 

A na závěr připomínáme základní motto: Nepropadejte panice!

NA TÉTO AKCI SE FOTÍ
Po adatel této akce po izuje obrazový záznam (foto, video) pro-
bíhajících aktivit pro ú ely dokumentace akce, zpravodajství 
o akci a prezentace innosti Pionýra a jeho pobo ných spolk . 

Svou ú astí dáváte najevo, že souhlasíte s p ípadným zachy-
cením své podoby b hem akce a následným zve ejn ním 
takových snímk .

Za záznamy po ízené a zve ejn né ji-
nými osobami než zástupci po ada-
tele nenese po adatel odpov dnost.

STRUČNĚ Z JEDNÁNÍ VV ČRP
Výkonný výbor ČRP se koncem května 
sešel v  Kroměříži a  jednání věnoval celý 
víkend (25. až 27. 5.). Po kontrole plnění 
úkolů z  předchozího jednání ČRP i  VV 
ČRP a obvyklém bloku informací z jednání 
uvnitř i vně Pionýra byl otevřen vlastní pro-
gram jednání. Probíraná témata lze rozdělit 
do  několika bloků. Šlo jednak o  věci ob-
sahové, kam patřilo například hodnocení 
uplynulého ročníku Mozaiky a připomínky 
pro přípravu toho následujícího, projednán 
byl kalendářní plán pravidelných činností 
na PS a KOP, propojování Stanov Pionýra 

s  ostatními vnitřními předpisy, proběhla 
diskuze nad výstupy oblastních porad (ze-
jména z obou anket ke  sportovní činnosti 
akce a ke  zkušenostem z  táborů), zazněly 
náměty k  úpravám systému oceňování 
a  k  naplňování Vize 2040, předložen byl 
upravený plán klíčových akcí do roku 2020. 
V personální rovině bylo projednáno jme-
nování likvidátorů několika pionýrských 
skupin, byla schválena změna ve funkci ga-
ranta vzdělávacího centra Středočeské KOP 
a zmíněn byl i návrh na nejvyšší pionýrské 
vyznamenání – Křišťálovou vlaštovku.

Na programu byla i řada organizačních otá-
zek, pro příklad jmenujme přehled termínů 
kol Pionýrského Sedmikvítku 2018/2018 
či rozdělení prostředků v  rámci Programu 
podpory celoroční činnosti 2018, organi-
zační zajištění rukodělné LTŠ či příprava zá-
řijového setkání pionýrských aktivů.
A jako na žádném jednání VV ČRP ani ten-
tokrát nechyběly otázky ekonomiky a ma-
teriálního zázemí, jako například informace 
o fi nanční situaci Pionýra, projednání stavu 
pionýrských nemovitostí či plán oprav a in-
vestic v objektu Jizera.
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DAROVANÝ, ALE PŘESTO ZAPLACENÝ
Petr Višňovský by si ani neuvědomil, že je 
vedoucím pionýrské skupiny již přes 25 let, 
kdyby mu lékař neoznámil, že jeho vysoký 
tlak, byť poctivě léčený, způsobil další prů-
vodní onemocnění. Ta vyžadovala vylou-
čení fyzické námahy, zátěže a vyhýbání se 
stresovým situacím. Až doma mu došlo, 
co vše to znamená – byl vždy hlavním ve-
doucím tábora, vedl jeho stavbu, aktivně 
se účastnil všech činností, včetně sportov-
ních utkání, v součinnosti s místními lesáky 
brigádničil, kácel stromy pro potřeby tá-
bora a  jeho stavby osobně udržoval, ať již 
se jednalo o vrzající dveře nebo protékající 
střechu. Nedokázal si představit život bez 
pionýrů – za léta jich vychoval řadu a jeho 
oddíly a tábory prošly stovky dětí, které se 
stále vracely. Ještě jednou proto navštívil 
lékaře a odešel s doporučením věnovat se 
administrativě, a  tak na nejbližší radě od-
stoupil z funkce vedoucího PS a převzal po-
vinnosti hospodáře. S odchodem do penze 
si udělal radost – pořídil si ojetý obytný pří-
věs, kde si zřídil pojízdnou kancelář, a tak 
s veškerým pohodlím dál jezdil na  tábory, 
dohlížel na zásobování, chod kuchyně a in-
ventář. Když mu kamarádi na dveře přívěsu 
připevnili mosaznou tabulku s  nápisem 
„Administrace tábora a podatelna“ s pro-
vozními hodinami „Každý den po 24 ho-
din“, měl vlastně radost. Tak absolvoval tři 

tábory, ale nemoc si vyžádala své. Na čtvrtý 
již nemohl a jen docházel na skupinu a vedl 
své účetní knihy. Ještě se s vedoucím PS do-
hodl na  tom, že přívěs, který se osvědčil, 
přenechává skupině jako dárek. Přemístili 
jej společně do skladu skupiny s tím, že pa-
píry (darovací smlouvu, převod a pojistku) 
dořeší na konci roku, aby skupina začínala 
s  přívěsem v  rámci nového účetního ob-
dobí. Dalšího tábora se Petr již nedožil…
K překvapení všech nedlouho nato skupina 
obdržela dopis od advokáta, který zastupo-
val Petrovy pozůstalé děti. Ty se při vyřizo-
vání dědictví o přívěsu dozvěděly a žádaly 
důrazně jeho vydání. Marné bylo vysvětlení, 
že přívěs byl darován – neexistoval jediný 
písemný důkaz a o věci jednali vedoucí PS 
a Petr vždy mezi čtyřma očima. Dědicové, 
navíc rozhádaní, nebyli ani trochu vstřícní. 
I vedoucí PS se obrátil na advokáta, ale od-
cházel zklamán – doporučil mu přívěs kou-
pit. Oslovil tedy dědice, a když se dohodli 
na ceně, vyhlásil sbírku v podobě darů pro 
skupinu. Řada rodičů přispěla, chybějících 
20 000 Kč dal ze svého a s  lačnými dědici 
se vyrovnal. 
Poučení? Na  každý dar, pokud se tedy 
nejedná o  bagatelní položku, sepsat ně-
jaký dokument. U  věcí dražších (řekněme 
přes 10  000 Kč) raději vždy písemnou 
smlouvu nebo alespoň písemné potvrzení 

o darování s  jednoduchým textem „Já po-
depsaný Petr Višňovský, nar. 9. 4. 1944, 
bytem tam a tam daruji pobočnému spolku 
Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Vymyšlená, 
IČO 12345698, obytný přívěs výrobního 
čísla 456987, registrační značky 1A2 3654.“ 
Připojit datum a podpisy, u dárce nejlépe 
ověřený. Ušetříme si tím spoustu starostí 
a třeba i peněz.

Michal Pokorný, advokát
právní zástupce Pionýra

PŘEDSEDŮV GLOSÁŘ

„PRYČ S ARISTOKRACIÍ!
Nemůže být poctivým Čechem, kdo by nebyl na tomto stanovisku.“ – abych uvedl dříve často užívaný citát celý. TGM ležela demokracie 
hodně na srdci, proto již v r. 1907 patřil k nejrazantnějším bojovníkům za schválení všeobecného a rovného volebního práva. Což ve své 
době přinášelo tvrdý postoj vůči nesporně privilegovanému druhu ve společnosti: šlechtě. Tu vnímal jako vrstvu žijící z dávných výsad, 
ovšem již netvořící nové hodnoty a na společenském systému parazitující.

Republika byla 
v  roce 1918 mo-
derní uspořádání 
státu, notabene 
vymyšlená po-
dle amerického 
vzoru, kde žádná 
šlechta nebyla. 
R e p u b l i k á n s t v í 
TGM bylo ovšem 

již staršího data a nejvýrazněji se projevilo 
právě ve volební kampani do Říšské rady 
v  r. 1907. V ní Masaryk vystupoval před 
voliči opravdu radikálně, ba vyzýval až 

ke stávkám proti vrstvě společnosti s to-
lika výsadami s  tím, že…  „Nejde o hlá-
sání násilí, je to obrana vašich nutných 
lidských práv“.
Mladá republika si na  rovnosti zaklá-
dala, proto ještě v prosinci 1918 Národní 
shromáždění schválilo zákon, jímž … 
se zrušují šlechtictví, řády a  tituly (z. č. 
61/1918 Sb.). Mimochodem, zákon byl 
přijatý ještě v  době nepřítomnosti TGM 
v Československu. Tituly, jež se dále směly 
užívat, byly pouze akademické. A že byl 
zákon živý, o  tom svědčí hned dvě jeho 
novely (v r. 1920 a 1936, která na rozdíl 

od  těch předešlých verzí dokonce přiná-
šela sankce, tj. pokuty), neboť tehdejším 
představitelům ČSR záleželo na principu, 
že žít pouze z výhod původu není správné.
Dnes se podobný zákon mnohým jeví 
úsměvně. V  době zrodu republiky však 
šlo o velmi citlivý problém. Ano, dopadl 
i na šlechtu českou, zčásti skutečně vlas-
teneckou. Ale předpis důsledně (a  dů-
razně) mířil k naplnění principu rovnosti 
lidí bez ohledu na  jejich původ – tedy 
principu nesporně demokratického.

Martin
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1. 7. 1883 byl v Praze pod názvem „Abecední seznam dosud 
ohlášených P.T. abonentů pro ústřední síť telefonickou“ vydán 
první telefonní seznam.
1. 7. 1903 odstartoval první ročník cyklistického závodu Tour 
de France 1903. (obr. 1)
2. 7. 1698 si Thomas Savery patentoval první parní stroj.
3. 7. 1928 byl v Americe zahájen prodej prvních televizorů. 
Jediný přístroj s nevelkou obrazovkou stál 75 dolarů.
9. 7. 1793 byl v Kanadě přijat zákon zakazující dovoz otroků.
10. 7. 1973 najela Olga Hepnarová v Praze nákladním auto-
mobilem do skupinky lidí na chodníku, osm z nich zemřelo.
13. 7. 1908 na Londýnských olympijských hrách poprvé v mo-
derních dějinách závodily i ženy.
16. 7. 1943 skončila největší tanková bitva 2. světové války. 
U města Kursk v ní bojovala v průběhu 12 dní německá a sovět-
ská armáda, která bitvu vyhrála.
18. 7. 1898 Marie Curie-Skłodowská a Pierre Curie oznámili 
objev nového prvku a navrhli pojmenovat ho polonium. (obr. 2)
23. 7. 1903 prodala společnost Ford Motor Company za 850 
dolarů svůj první automobil Ford model A.
25. 7. 1648 vtrhlo švédské vojsko na rozkaz švédské krá-
lovny Kristýny I. do Prahy a vyrabovalo české umělecké sbírky 
Rudolfa II.
26. 7. 1978 se narodilo v nemocnici Oldham ve Velké Británii 
první „dítě ze zkumavky“. (obr. 3)
27. 7. 2003 koncertovala britská rocková skupina Rolling 
Stones v Praze na Letenské pláni. Koncert zahájil bývalý prezi-
dent Václav Havel, který poblahopřál Micku Jaggerovi k jeho 60. 
narozeninám. (obr. 4)
29. 7. 1958 vznikl v USA Národní úřad pro aeronautiku a ves-
mírný prostor, známý jako NASA. (obr. 5)
31. 7. 1923 byl v Británii zákonem o lihovinách zakázán prodej 
alkoholických nápojů osobám mladším než 18 let.
3. 8. 1778 byl v Miláně otevřen operní dóm La Scala. (obr. 6)
3. 8. 1903 byl v Nizozemí představen elektrokardiograf – pří-
stroj, který monitoruje činnost srdce.
11. 8. 1998 zvládnul Američan Steve Fosset jako první člověk 
na světě přeletět přes jižní Atlantický oceán v balónu. Startoval 
z Argentiny a doletěl na jižní cíp Afriky.
12. 8. 1978 byl otevřen první úsek linky metra A z Dejvické 
na Náměstí Míru.
15. 8. 1198 byl Přemysl Otakar I. korunován Filipem 
Švábským na krále.
15. 8. 1948 vyhlásil prezident Li Syn-man jihokorejský stát. 
Tím byly Jižní a Severní Korea rozděleny.
18. 8. 1868 objevil při pozorování zatmění Slunce francouzský 
astronom Pierre Janssen helium.
18. 8. 1998 Karen Thorndik z USA jako první žena obeplula 
sólově celý svět.

21. 8. 1968 vjely na území Československa tanky zemí Varšavské 
smlouvy. Cílem invaze bylo zabránit reformě nastartované 
Alexandrem Dubčekem a posílit moc Sovětského svazu. (obr. 7)
26. 8. 1278 se na pravém břehu řeky Moravy mezi vesnicemi 
Dürnkrut (Suché Kruty) a Jedenspeigen odehrálo jedno z tragických 
ozbrojených střetnutí českých dějin – bitva na Moravském poli.
27. 8. 1883 vzedmula erupce sopky Krakatoa ohromnou vlnu 
tsunami, jež na ostrovech Jáva a Sumatra usmrtila přes 36 000 lidí. 
(obr. 8)
27. 8. 2003 se přiblížil Mars planetě Zemi nejvíce za posledních 
60 000 let. Po několik týdnů zářil jako nejjasnější bod jižní oblohy. 
(obr. 9)
28. 8. 1963 přednesl Martin Luther King svůj projev „Mám sen“ 
během pochodu na Washington, D. C. za práci a svobodu.
29. 8. 1958 se narodil americký popový zpěvák Michael Jackson.
30. 8. 1918 spáchala Fanny Kaplanová neúspěšný atentát 
na Vladimíra Iljiče Lenina.
31. 8. 1888 začal v Londýně řádit Jack Rozparovač. Jeho identita 
nebyla nikdy odhalena.
31. 8. 2008 přestaly v České republice platit padesátihaléřové 
mince. Rovněž byly stáhnuty papírové dvacetikoruny. (obr. 10)
31. 8. 2013 začaly vysílat nové dvě stanice České televize – ČT :D 
a ČT art.

NEJVĚTŠÍ VYNÁLEZY
aneb samozřejmosti, které hýbou světem

INTERNET
Písmo umožnilo uchovávání infor-
mací, telegraf umožnil jejich bles-
kový přenos i na tisícikilometrové 
vzdálenosti, ale teprve internet 
umožnil, aby jakákoliv informace 
byla ihned dostupná po  celém 
světě.
Předchůdcem dnešního internetu se stal již v šedesátých letech 
minulého století takzvaný Arpanet, vytvoření institucí Advanced 
Research Project Agency pod záštitou Ministerstva obrany USA. 
Tato síť byla původně tvořena jen čtyřmi počítači, později se počet 
uživatelů zvýšil, ale široké veřejnosti zůstal Arpanet nepřístupný. 
Teprve s příchodem devadesátých let vznikl ve Švýcarsku World 
Wide Web, jehož duchovním otcem byl Tim Berners Lee. Tato 
„síť okolo světa“ byla původně určená k  vyhledávání informací 
pro atomové fyziky, záhy však získala obrovskou popularitu i mezi 
širokou veřejností. 
Se vznikem internetu, na němž je možné stahovat a vyměňovat si 
informace, a zejména zavedením internetové pošty se neuvěřitelně 
zkrátila a zjednodušila komunikace a lidé po celém světě tak mezi 
sebou mohou sdílet své myšlenky a nápady ve zlomku vteřiny.
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FOTOREPORTÁŽE Z AKCÍ 
PIONÝRA (STR. 2)
1/2017 Tvořím, tvoříš, tvoříme
2/2017 Zážitková LTŠ Bokouš
3/2017 S malým princem až ke hvězdám
4/2017 KRASET 2017
5/2018 Křišťálová vlaštovka 2018 
6/2018 Ledovka se opět povedla
7/2018 Operace Padlý orel
8/2018 Finále výtvarného Sedmikvítku 
v Holešově
9/2018 Uzel sem, uzel tam, uzel je náš 
kamarád
10/2018 Pionýrský Sedmikvítek – Literární 
část

ZPRÁVY Z AKCÍ
2/2017 Město plné pohádek a oslava 20. 
narozenin oddílu Táboráčci (str. 4)
3/2017 Pionýrských 72 hodin (str. 4)
3/2017 Sedmikvítek v rozpuku (str. 8)
4/2017 Sedmikvítek frčí (str. 8)
6/2018 21. koncert Děti dětem zlákal i ta-
tíčka Masaryka (str. 4)
6/2018 Melodie (str. 10)
6/2018 Divadlo (str. 11)
7/2018 Jak jste si užili Ledovku (str. 4) 
8/2018 Clona: nejlepší fotky roku 2017 
(str. 4)
9/2018 Kamínka 2018 v Mladé Boleslavi 
(str. 4)
10/2018 Pionýři pomáhají (str. 4)
10/2018 Dětská Porta v Kroměříži (str. 6)
10/2018 Operace Valhala (str. 8)

PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK
1/2017 Výtvarné aktivity (str. 8)
1/2017 Rukodělky nám neberte! (str. 9)
2/2017 Melodie (str. 14)
3/2017 Divadlo (str. 10)
4/2017 Literární část (str. 15)
5/2018 Clona (str. 6)
6/2018 Historie festivalu Porta (str. 10)
7/2018 Dětská Porta – je tu i pro oddíly 
(str. 13)
8/2018 Zkuste Tanec (str. 15)
9/2018 Folklorní tanec (str. 9)
10/2018 Pionýrský Sedmikvítek – příleži-
tost pro všechny (str. 11)

SMĚRNICE O HLAVNÍ ČINNOSTI
1/2017 Až se zima zeptá: Co jste dělali 
v létě? (str. 10)
2/2017 Nekonečný seriál? (str. 21)
4/2017 Příspěvek k  sebeuvědomování 
(str. 4)

5/2018 Není samospasitelná, ale je tu 
(str. 9)
6/2018 Směrnice o  hlavní činnosti má 
schválenou většinu příloh (str. 22)
7/2018 Směrnice… – připomíná vyzkou-
šené (str. 15)
9/2018 Směrnice o hlavní činnosti (str. 21)
10/2018 Plány a plánování (str. 22)

ROZHOVORY
2/2017 Návrh věcného záměru zákona 
o připravenosti občanů k obraně státu (str. 8)
5/2018 Společná energie (str. 9)
7/2018 Podpora celoroční činnosti (str. 8)
9/2018 Povídání o  dětech trochu jiných 
(str. 14)

VÝCHOVNÉ PROGRAMY
2/2017 Zápisník výpravy za poznáním je tu 
s námi rok (str. 10)
5/2018 Inspirace od štěňat (str. 10)
6/2018 Inspirace od štěňat (str. 12)
8/2018 Inspirace od štěňat (str. 10)
9/2018 Inspirace od štěňat (str. 10)
10/2018 Inspirace od štěňat (str. 12)

RUKODĚLKY
1/2017 Veselá panenka (str. 11)
2/2017 Netradiční svícen (str. 11)
3/2017 Andílek z betonu (str. 11)
4/2017 Hvězda z papírových sáčků 
(str. 11)
5/2018 Šperky ze zipu (str. 11)
6/2018 Srdíčko z papíru (str. 13)
7/2018 Plastická kraslice (str. 9)
8/2018 Motýlci z PET lahví (str. 11)
9/2018 Soví polštářek (str. 11)
10/2018 Čelenky a  náramky z  džínoviny 
(str. 13)

VÝLETY
1/2017 VIDA! Science centrum, Zámek 
Blatná, Český Šternberk, Arboretum Bílá 
Lhota (str. 12)
2/2017 Frýdlant, Tepfaktor, Klášter Plasy, 
Slatiňany (str. 12)
3/2017 Naučná stezka Zemská brána, 
Dívčí kámen, Hamrnické mokřady, Svatá 
hora u Příbrami (str. 12)
4/2017 Jarošův Mlýn, Kunětická hora, 
Sklárna Harrachov, Zámek Kačina (str. 12)
5/2018 Rozhledna Kozákov, Zámek Lnáře, 
Hrad Křivoklát, Hospitál Kuks (str. 12)
6/2018 Pravčická brána, zámek Žleby, po-
hádkové Podkrkonoší, hrad a zámek Bečov 
nad Teplou (str. 14)

7/2018 Mumie Světa, Aquaforum, Blaničtí 
rytíři, Ozdoby z perel (str. 10)
8/2018 Naučná stezka Karla Čapka, Příběh 
Modrotisku, Uhelné safari, Klatovské kata-
komby (str. 12)
9/2018 Přírodní a  zrcadlové bludi-
ště na  Větruši, Večerníčkoví medvědi 
v Berouně, Propast Macocha, Lanové cen-
trum Cheb (str. 12)
10/2018 Znojemské podzemí, Pardubický 
zámek, Plzeňský pivovar, Naučná stezka 
a malé máslovické muzeum másla (str. 14)

GEOPOZVÁNKA
1/2017 S  GPSkou na  vodu – Český 
Krumlov (str. 13)
2/2017 Do Mariánek s GPSkou (str. 13)
3/2017 Naučná stezka svatojánské proudy 
s GPSkou (str. 13)
4/2017 GPSku si nezapomeňte vzít 
do pražské Strmovky (str. 13)
5/2018 Na  Ledové Praze se projdeme 
po starých pražských trzích a tržištích 
(str. 13)
6/2018 Za Labskou královnou do Ústí nad 
Labem vás zve PS Dravci (str. 15)
7/2018 Espero (str. 11)
8/2018 Pelhřimov – město rekordů 
(str. 13)
9/2018 Tradičky v Kroměříži (str. 13)
10/2018 Mysterky a multiny v Kroměříži 
(str. 15)

O DĚTECH TROCHU JINÝCH
1/2017 Rasista Radim (str. 14)
2/2017 Roztěkaná Radka (str. 18)
3/2017 Vítězivka Věrka (str. 16)
4/2017 Empatická Ema (str. 12)
5/2018 Pekelnice Petra (str. 14)
6/2018 Modelka Míša (str. 16)
7/2018 Svalovec Sváťa (str. 12)
8/2018 Nesamostatná Nela (str. 14)
10/2018 Dítě Vobecné? (str. 16)

ODDIL@PIONYR.CZ
1/2017 Výchova a sounáležitost (str. 18)
2/2017 Vedoucí v hlavní nebo vedlejší roli 
(str. 19)
3/2017 Nechte děti něco zorganizovat 
(str. 18)
4/2017 Bezpečí je společná věc (str. 18)
5/2018 Odpovědnost v oddílu (str. 16)
6/2018 Pár rad k zadávání her (str. 20)
7/2018 Oddílové hospodářství (str. 14)
8/2018 Otevřené oddílové akce (str. 16)
9/2018 Jedeme na výpravu (str. 16)
10/2018 Ohlédnutí za hrou (str. 18)
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Z TUTOROVY ČUTORY
1/2017 Dítě bez hranic aneb důsledky libe-
rální výchovy? (str. 20)
2/2017 Je hra na vojáky výchovou k agresi? 
(str. 20)
3/2017 Někam patřit (str. 20)
4/2017 Nebojme se (str. 20)
5/2018 Děti potřebují životné vzory (str. 21)
6/2018 Jak zvládat kritiku (str. 25)
7/2018 Pochvala (str. 17)
8/2018 Komunikace tváří v tvář (str. 17)
9/2018 Kdy je mozek šťastný? (str. 17)
10/2018 Tábor je jedinečná příležitost 
(str. 19)

VZDĚLÁVÁNÍ
3/2017 Pozvání na Kamínka 2018 (str. 19)
5/2018 Kamínka (str. 17)
6/2018 Letní táborová škola Bokouš 
(str. 21)

SEZNAMTE SE
1/2017 Volnočasový klub Avalon (str. 22)
2/2017 PS Klub dětí Dobrovice (str. 16)
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SETKÁVÁNÍ PIONÝRY BAVÍ
V  Pionýru se v  posledních letech ustálila 
tradice, že v  lichých letech jsou velká 
republiková setkání (RESET) a v  těch sudých 
je čas na setkávání v krajích. O dvou takových 
akcích si přečtete i na téhle stránce. Na jedné 
se potkali pionýři z  jižních Čech a na druhé 
Pionýrské tábornické oddíly z jižní Moravy.

JIHOČESKÉ SETKÁNÍ POD 
STŘECHOU I V HORÁCH
Stalo se už dobrou tradicí, že pionýři z  jihu Čech 
oslaví  dubnový pionýrský svátek jarním setkáním 
v  Budějovicích na  naší Husovce. Devadesát 
účastníků si letos zavzpomínalo na další bývalou 
tradici, a to Pionýrský výstup na Kleť. Výstup byl 
náročný a sestup ještě náročnější. Ale povedlo se, 
a nejvyšší jihočeská hora byla pokořena.

Pak už program pokračoval jako po  drátkách. 
Kejklířské hry u  holubovského rybníka, přesun 
do Budějek, hotdogová večeře, Pošťácká pohádka, 
palačinková smršť, večerní návštěva vodárenské 
věže, skoro půlnoční tombola, spánek, snídaně, 
úklid a cesta domů. Docela dost na jeden víkend, 
ale stálo to za to a všichni se už těšíme na zimní 
setkání v první prosincový den.

Peter Padúch

SRAZ PIONÝRSKÝCH TÁBORNICKÝCH ODDÍLŮ V DUCHU STAROVĚKU
V pátek 18. května se 16 pionýrských oddílů z Brna a okolí vydalo do Jedovnic. Konal se zde totiž každoroční Sraz pionýrských tábornických 
oddílů (PTO). Ubytovaly se u břehu rybníka Olšovce v nedalekém kempu. Každý oddíl si postavil vlastní zázemí – ať už stan, zubřík nebo jen 
obyčejný přístřešek. Poté si nachystaly ohniště, které hned využily na přípravu jídla a později i k večernímu posezení.

Celý sobotní den proběhl v duchu starověkých civilizací. Účastníci si mohli vyzkoušet běh v těžké římské zbroji, poznávat řecké bohy nebo 
vykřesat oheň křesadlem. V odpoledních hodinách jim však ani znalost řeckých bohů nepomohla a snesl se na ně Poseidonův hněv v podobě 
bouřky. Ale i klapání dešťových kapek na celtu má své kouzlo. Večer zakončili u společného táboráku, kde si zvolili nového náčelníka PTO.

V neděli proběhl klasický slavnostní nástup, kde se sešlo všech 280 účastníků v krojích a kde byli představeni noví instruktoři a noví hlavní 
vedoucí některých oddílů. Na závěr byly vyhlášeny výsledky Zelené ligy, do které jsme celý rok sbírali body ze společných soutěží, a 7 nejlepších 
oddílů dostalo čestné místo ve Štábu PTO.

Fanda Reitter


