
 

Kulatá výročí oslavená dobrou prací
Rok 2018 nám nabí-

dl výjimečný soubor růz-
ných kulatých jubileí – 
mezi nimiž se neztrácelo 
ani pionýrské: 50. výročí 
vzniku samostatného Pi-
onýra – v roce 1968. Jak 
takové půlstoleté jubile-
um připomenout? V Pio-
nýru jsme se o to pokusi-
li především dobrou čin-
ností a její přehled před-
kládáme.

V  (opět) netradičně 
pojaté výroční zprávě 
jsme samozřejmě neza-
chytili všechno, čemu se 
věnovaly pionýrské od-
díly a kluby – čím žili je-
jich členové či účastní-
ci akcí. A přestože jsme 
nešli cestou „akcí u pří-
ležitosti…“, tak se v dění 
během celého roku roz-
hodně promítlo stoleté 
výročí vzniku samostat-

né republiky – neoká-
zale leč vkusně, podob-
ně jako připomínka udá-
lostí z r. 1968. Přesto do-
minovaly věci zdánlivě 
běžné… Ovšem přenést 
vůni jarní přírody z prv-
ní výpravy, zachytit ticho 
táborové noci, změřit 
radost z  částky, kterou 
sběrači nasbírali do vaku 
při Českém dni proti ra-
kovině, či hrdost z  pře-

konání strachu při noční 
bojovce, to se na stránky 
a do tisku daří obtížně. 
Přesto za každou literou 
naší „výročky“ je potřeb-
né vidět právě to – zážit-
ky, výchovnou práci, po-
znávání nových míst a 
věcí, smích, ale i slzičky, 
když se něco nepoved-
lo, nová dobrodružství či 
přátelství, vzpomínky na 
celý život…

Rok 2018 tak pro nás 
byl další – věříme, že 
úspěšnou – kapitolou. 
O její shrnutí se s vámi, 
čtenáři, chceme podě-
lit.

Soudím, že jsme 
svým předchůdcům, 
kteří v  r. 1968 vykona-
li mnoho nevšedních 
činů, ostudu neuděla-
li, naopak jsme na ně a 
jejich myšlenky – o vý-

chově demokratického, 
svobodného člověka 
a odpovědného obča-
na navázali. Oni začali 
psát zcela nový příběh 
v naší historii, na který 
jsme navázali v r. 1990. 
Jim na počest a našim 
vedoucím a partnerům 
jako poděkování jsou i 
tyto řádky.
Mgr. Martin Bělohlávek

předseda Pionýra

Tábory
pro více než

20 000 táborníků

Celoroční 
činnost

514 oddílů, 100 ote-
vřených klubů, 1225 
krátkodobých akcí 

pro 34 199 účastníků

Otevřené akce
15 000 účastníků Ledové Prahy a 

stovky dalších otevřených akcí

Pomáháme
1 693 461 korun vybraných při Českém dni proti 
rakovině a řada dalších dobrovolnických aktivit

Vzdělávání
129 účastníků Kamínek

a dalších 45 vzdělávacích akcí
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Statutární orgán
Pionýra: 
předseda
Pionýra 

Martin Bělohlávek

Česká rada Pionýra 
(ČRP)

Je složena z  23 vo-
lených delegátů kraj-
ských organizací Pioný-
ra. V roce 2018 proběhlo 
jedno jednání, rozdělené 
na dvě dílčí zasedání (21. 
4. a 17. 11.).

Čím se zabývala 
v roce 2018? Česká rada 
Pionýra rozhoduje o 
hlavních otázkách řízní 
organizace a nastavuje 
směr. Řada témat je na 
programu jednání kaž-
doročně (jako schvalo-
vání termínových plánů 
akcí a jednání, rozpočet 
Pionýra, zpráva audito-
ra, účetní závěrka). Dal-
ší oblasti a otázky se rok 
od roku liší a vycházejí 
z aktuálního dění. V roce 
2018 šlo například o 
schválení „Směrnice pro 
registraci členů a  člen-

ské příspěvky, eviden-
ci členů a  dalších osob 
účastnících se činnosti 
spolku Pionýr, o  ochra-
ně osobních údajů a na-
kládání s  nimi“, úpravu 
pravidel pro poskytová-
ní domén 3. řádu či slou-
čení Karlovarské a Pl-
zeňské krajské organiza-
ce Pionýra.

Výkonný výbor České 
rady Pionýra (VV ČRP)

Je tvořen předsedou 
Pionýra Martinem Bělo-
hlávkem, místopředse-
dy Darinou Zdráhalovou 
a Kateřinou Brejchovou 
(také ekonom) a čle-
ny, kterými jsou Ludmi-
la Kočí, Zuzana Krauso-
vá, Vendula Nejedlá, Ja-
roslav Novák, Martin Or-
lík (odstoupil v průběhu 
r. 2018), Dušan Pěchota, 
Kateřina Součková a Jan 
Šašek.

Na čem pracoval 
v  roce 2018? Měl pět 
samostatných jedná-
ní, dvě z  toho (v led-
nu a v  listopadu) byla 

zčásti společná s  před-
sedy krajských orga-
nizací Pionýra (KOP). 
VV řeší řadu záležitos-
tí například organizač-
ních (jako plánování, 
příprava a vyhodnoce-
ní akcí), ekonomických 
(mj. rozdělení prostřed-
ků v  Programu podpo-
ry celoroční činnosti či 
tzv. Vnitřního výběro-
vého řízení na opravy 
a údržbu nemovitostí), 
významně se podílí i na 
tvorbě vnitřních pravi-
del spolku – v roce 2018 
šlo např. o přílohy Směr-
nice o hlavní činnosti 
nebo návrh výše zmíně-
né směrnice upravující 
evidenci osob a ochranu 
osobních údajů.

Kontrolní komise 
Pionýra (KKP)

Pracovala v roce 2018 
ve složení předseda – 
Marcela Hrdličková, mís-
topředseda – Karel Weil 
a členové - Daniela Ja-
náčková, Miroslav Mar-
šálek, Milan Rak a Jan 

Pustka (kooptován 17. 11. 
2018).

Na co se zaměřila v 
roce 2018? Na čtyřech 
společných jednáních 
projednávala stav pro-
bíhajících kontrol, vý-
sledky, závěry a návr-
hy opatření dokonče-
ných kontrol. Během 
roku jednotliví členové 
pracovali samostatně. 
Komise se zabývala ná-
slednou kontrolou účet-
nictví KOP kraje Vysoči-
na. Zjištěné chyby a ne-
srovnalosti byly s  po-
mocí metodického ve-
dení KKP odstraněny a 
bylo doporučeno pro-
vést změnu ekonoma 
KOP. Bez zjištění vad 
proběhla kontrola hos-
podaření KOP Karlovar-
ského kraje před slou-
čením s Plzeňskou KOP 
(od ledna 2019). Jen 
drobné nedostatky byly 
zjištěny u Středočes-
ké KOP, vyplácení do-
tačních prostředků bylo 
podmíněno aktualizací 
směrnic a úpravou ces-

tovních náhrad. Ve spo-
lupráci s ekonomkou Pi-
onýra připravila komise 
v červnu kontrolní den 
k účetním závěrkám po-
bočných spolků Pioný-
ra, kterého se účastnili i 
někteří ekonomové kraj-
ských organizací a čle-
nové krajských kontrol-
ních komisí. Jako každý 
rok proběhla kontrola 
všech doručených účet-
ních závěrek pionýr-
ských skupin, byla znát 
menší chybovost než 
v  minulém roce, k  če-
muž přispělo mimo jiné 
i zkvalitnění kontrol zá-
věrek krajskými kontrol-
ními komisemi. Tradičně 
dobrou úroveň zpraco-
vání měly závěrky kraje 
Plzeňského, Prahy, Krá-
lovehradeckého a Olo-
moucko-zlínského, k vý-
raznému zlepšení do-
šlo v kraji Moravskoslez-
ském a Jihomoravském.  

V dubnu komise pro-
vedla namátkovou kon-
trolu hospodaření Ústře-
dí Pionýra, při které byly 

zjištěny a na místě od-
straněny nepatrné ne-
dostatky technického 
rázu. Účetnictví Pioný-
ra podává ve všech vý-
znamných ohledech 
věrný a poctivý obraz 
aktiv, pasiv a finanční si-
tuace. 

Rozhodčí komise 
Pionýra (RKP)

Má pět členů, který-
mi jsou předseda Petr 
Sádovský, místopředse-
da Martin Dobčák, Ja-
kub Kořínek, Lee Louda 
a Jan Škampa.

Co rozhodovala v roce 
2018? Komise měla jed-
no jednání dne 13. 9. za 
účastni čtyř členů z pěti, 
přizván byl rovněž práv-
ní zástupce Pionýra Mgr. 
Michal Pokorný. Dále v 
průběhu roku jednala 
komise korespondenč-
ně. Doručena byla dvě 
podání, jež spolu věc-
ně souvisejí (a mají ná-
vaznost i v roce 2019). 
V červnu šlo o odvolání 
87. PS Javor proti usne-

sení Výkonného výbo-
ru Pražské rady Pionýra 
ze dne 19. 4. 2018, kte-
rým bylo dotčené pio-
nýrské skupině pozasta-
veno čerpání části dota-
cí MŠMT. Toto odvolání 
muselo být odmítnuto 
kvůli nedodržené lhů-
tě od napadeného roz-
hodnutí.

V  říjnu navázala žá-
dost vedoucího 87. PS 
Javor o výklad Stanov 
Pionýra ve třech ob-
lastech: 1) rozhodovací 
kompetence výkonného 
výboru krajské rady Pi-
onýra 2) kontrolní kom-
petence výkonného vý-
boru krajské rady Pioný-
ra 3) vymezení funkční-
ho volnočasového klu-
bu. Aby projednání 
proběhlo zcela v  soula-
du se Stanovami Pioný-
ra, bylo vedoucímu 87. 
PS Javor doporučeno, 
aby o výklad požádal 
prostřednictvím předse-
dy Pionýra. Tím se celá 
věc přesunula k dořeše-
ní v roce 2019.  

POLITIKA Volební zpravodajství

Tvořivý týden nabídl přes 30 aktivit
Už se stalo tradicí, že se v  srpnu na 

základně Jitřenka v Zelené Lhotě sejdou 
zájemci o  tvoření a  zkouší si nové ru-
kodělné a výtvarné techniky, které po-

tom mohou využít ve své oddílové pra-
xi. LTŠka, kterou pořádala Plzeňská kraj-
ská organizace Pionýra 12. – 17. 8., ne-
byla výhradně dámskou jízdou, ale našel 

se i odvážný mladík, který se vůbec 
nenechal zahanbit, a  pod rukama 
mu vznikaly krásné výrobky. Zku-
šené lektorky, ale i oddílové vedou-
cí, nabídly účastníkům přes 30 růz-
ných aktivit s  rozdílnou náročnos-
tí na materiál a obtížností na výro-
bu. Letos byla na programu napří-
klad výroba holubičky a panenky ze 
šustí, masajky z papírových ruliček, 
šití velikonočních zajíčků, háčkování 
soviček, ale došlo i na korálky, kou-
zelná přání z papírů a textilní obaly 
na sešity a knihy.

Pionýři pomáhají proti rakovině!
Pionýr je už od roku 

2007 partnerem sbír-
ky Český den proti rako-
vině, která je stále zná-
má také pod svým dří-
vějším názvem Květino-
vý den. Od té doby ka-
ždý rok vyrazí stovky 
pionýrských dobrovolní-
ků v žlutých tričkách do 
ulic a za příspěvek 20 Kč 
„prodávají“ symbolické 
žluté kvítky. Za tu dobu 
pionýři vybrali více než 
14 milionů korun na čin-
nost Ligy proti rakovi-
ně (výzkum, prevence, 
podpora onkologických 

pacientů…) a 16. 5. 2018 
do toho šli znovu. Jak 
vypadal rok 2018 v čís-
lech? Po  celé republice 
byste nasčítali 627 pio-
nýrských dobrovolníků 
(z  61 pionýrských sku-

pin). A  kdyby sesypa-
li mince (i když bankov-
ky se také najdou) z po-
kladních vaků na jednu 
hromadu, tak těžko říct, 
kolik by vážila, ale bylo 
by na ní 1 693 461 korun!

Největší vzdělávací akce Pionýra
Kdo zná akci Kamínka, ten ví, že nabízí 

pohodovou atmosféru, setkávání se sta-
rými i novými kamarády a také příležitos-
ti dozvědět se a vyzkoušet si nové věci. 
V  roce 2018 se největší vzdělávací akce 
Pionýra (129 účastníků) konala v  Mladé 
Boleslavi od pátku 13. do neděle 15. 4. 

V pátek byla připravena herna desko-
vých her MINDOK, výstava oceněných 
snímků z Clony (fotografické soutěže Pi-
onýrského Sedmikvítku) a  zahajovací ri-
tuál. Sobotním ránem začaly dílny a se-

mináře, kde si (nejen) pionýři vyměňovali 
zkušenosti a náměty pro činnost. Prostor 
byl na debaty, hry, rukodělky, sport, šifry, 
focení, chemické pokusy… Součástí kouz-
la téhle akce je, že každý může být v jed-
nu chvíli lektorem a  třeba za hodinu na 
jiné dílně hltat poznatky z oblasti, která je 
pro něj úplně nová.

Poděkování za povedený ročník Kamí-
nek patří stejnou měrou organizátorům, 
lektorům, účastníkům i 6. ZŠ a MŠ Mla-
dá Boleslav, která akci poskytla přístřeší. 

 

O  prodlouženém ví-
kendu 27. – 30.  9. se na 
setkání nazvaném Fa-
zole se vrací v  Nesmě-
ři na Vysočině potkalo 
přes 230 pionýrů (od Kla-
tov po Karvinou), kteří si 
mimo jiné vyzkoušeli pre-
miéru nové hry UZNADO. 

Pátek byl v  duchu 
trénování a  poznává-
ní. K vyzkoušení tu byly 
kolektivní sporty jako 
kin-ball, plachtovaná, 
pozemní hokej, dodge-
ball nebo airsoft. Jed-
notlivci si mohli vyzkou-
šet netradiční provede-
ní sportu diskgolf, uz-
lování, lanové aktivity, 
výtvarné aktivity i růz-
né hry. Celý den probí-
hala také fotografická 
soutěž – Fazolová Clo-
na. Pátek završil kon-
cert, na kterém vystou-
pili účastníci (a  vítězo-
vé) Pionýrského Sed-
mikvítku v  oblasti Dět-
ská Porta: Kapela Self 
Made, bratři Kolářovi, 
Julie Petříková a  kape-
la Vodníci. 

Na sobotu připad-
ly dva hlavní body pro-
gramu. Tím prvním byly 
turnaje ve sportech, kte-
ré si mohl každý v pátek 

vyzkoušet, a v uzlování.  
Druhým byla premié-
ra hry UZNADO (nebo-
li Umím, ZNám A DOve-
du), při které čekaly na 
čtyř až pětičlenné sku-
pinky různorodé úkoly 
přizpůsobené jednotli-
vým věkovým katego-
riím odpovídajícím na-
bídkovým programům 

z cyklu Výpravy za po-
znáním. Děti například 
zakreslovaly města do 
slepé mapy ČR, pozná-
valy správné jednotí-
cí prvky Pionýra, poři-
zovaly různé typy fo-
tografií (jako portrét, 
krajinka), rozdělávaly 
oheň, poskytovaly prv-
ní pomoc… Na setká-

ní byly poprvé „veřej-
ně“ představeny i  Od-
borky. Děti se mohly se-
známit s  tím, jaké jsou 
podmínky pro získání 
jednotlivých odborností 
a vyzkoušet si splnit vy-
brané části jednotlivých 
podmínek tak, jak byly 
namixovány v  progra-
mu fazolového víkendu. 

Umím, ZNám A DOvedu 
– premiéra nové pionýrské hry

Projekt Klíčení uzavřen
Před deseti lety bylo 

rozhodnuto o přiděle-
ní dotace na první pi-
onýrský Evropský pro-
jekt - Klíčení. Tříle-
tý projekt byl financo-
ván Evropským soci-
álním fondem, v rámci 
jeho operačního pro-
gramu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. 
Po samotném projek-

tu následovalo takzva-
né období udržitelnos-
ti a návazných aktivit. 
V roce 2018 byla před-
ložena závěrečná mo-
nitorovací zpráva a je-
jím přijetím projekt ofi-
ciálně skončil. Výchov-
né programy Výpravy 
za poznáním, díky kte-
rým je činnost pionýr-
ských oddílů otevřeněj-

ší dětem se zvláštními 
potřebami ve vzdělává-
ní, však žijí dál. Průběž-
ně přibývají do souborů 
nové aktivity a příklady 
dobré praxe, které vy-
cházejí ze zkušeností a 
jsou osvědčené. Výpra-
vy za poznáním jsou tak 
stále plné inspirace pro 
všechny vedoucí a in-
struktory.

Práce s dětmi „ohroženými sociálním vyloučením“ 
Mezi děti se zvláštními 

potřebami ve vzdělávání 
patří nejen děti se zdra-
votními hendikepy, ale i 
i ty, které jsou ohroženy 

sociálním vyloučením. 
V  Pionýru dlouhodobě 
probíhají aktivity zamě-
řené specificky na tyto 
děti. V roce 2018 bylo 

podpořeno jedenáct ta-
kovýchto místních pro-
jektů, z nich pět s dlou-
hodobým zapojováním 
dětí do činnosti.

aneb kdo jsou zvolení představitelé Pionýra a čím se zabývají?

Členská
základna Pionýra 
k 31. 12. 2018: 14 387
do 9 let: 2 468
10 – 12 let: 2 854
13 – 15 let: 2 141
16 – 18 let: 1 505
19 – 26 let: 1 968
27 a více: 3 451
Dále se do činnosti pra-
videlně zapojuje zhruba 
4000 dětí – nečlenů.
Na zajištění činnosti se 
v  průběhu roku podílí 
cca 5500 dobrovolníků 
starších 15 let.

Pionýrských skupin 
(PS): 252

Oddílů: 514 / klubů: 103 
/ pionýrských center 

(PC): 5



Parlamentní zprávy
Po určité prodlevě v minulém 

volebním období začal v Posla-
necké sněmovně Parlamentu ČR 
působit opět Podvýbor pro mlá-
dež. V  roce 2018 se konalo ně-
kolik jednání k tématům dotýka-
jícím se financování spolků (při 
tvorbě a schvalování rozpočtu), 

ale rovněž k otázce ubytovacích 
poplatků či potíží v uplatňování 
zákona o veřejném zdraví.

Přínosem je, že na jednání 
podvýboru jsou přizváváni zá-
stupci spolků dětí a mládeže (i 
předseda Pionýra) a dotazováni 
k  projednávaným záležitostem, 

občas i konfrontováni s různými 
názory a mohou na ně reagovat.

V prosinci 2018 jednal předse-
da Pionýra i s předsedkyní Roz-
počtového výboru Poslanecké 
sněmovny – právě kvůli přípravě 
rozpočtu ČR na 2019 a podpoře 
činnosti s dětmi ve volném čase.
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Pionýr je členěn na 13 krajských organizací (Olo-
moucký a Zlínský kraj jsou propojeny). Jejich před-
sedů a předsedkyň jsme se zeptali, co se u nich v roce 
2018 opravdu povedlo.

Vyrobili jsme dřevěná 
kolečka se znakem Pionýra 
k  použití na letních tábo-
rech k propagaci Pionýra. 
Získá je každá PS dle počtu 
svých LT. V  létě proběhne 
fotosoutěž a uvidí se, kolik 
která PS koleček vyvěsila. 

Michal Rejzek, 
Pionýr, z. s. – Pražská or-

ganizace Pionýra

V roce 2018 jsme zrea-
lizovali 1. ročník krajského 
kola v  Pionýrském Sed-
mikvítku. V oblastech Clo-
na, Výtvarná činnost a Li-
terární část.  V  rámci vy-
hlášení krajského kola 
jsme uspořádali „Ruko-
dělný víkend“, kterého se 
zúčastnilo 60 dětí. 

Jakub Hanuš, 
Pionýr, z. s. – Středočes-

ká krajská organizace 
Pionýra

Povedlo se nám ustá-
lit republiková finále Pio-
nýrského Sedmikvítku Di-
vadlo a Melodie a zapojit 

i PS z  JčKOP do Pionýr-
ského Sedmikvítku CLO-
NA a Výtvarná činnost. Na 
nemovitosti Husova jsme 
zlepšili tepelný komfort 
výměnou oken.

Robert Halama, 
Pionýr, z. s. – Jihočeská 

krajská organizace
 Pionýra

 
Uspořádali jsme krajské 

kolo v  Pionýrském Sed-
mikvítku v oblasti Výtvar-
né činnosti. Velký ohlas 
měly zážitkové kurzy pro 
instruktory či vedoucí od-
dílů. Podařila se výtvarná 
propagace letních táborů 
na akci Opravdu dobrý tá-
bor v Domažlicích. 

Martin Mlynářík, 
Pionýr, z. s. – Plzeňská 

krajská organizace 
Pionýra

Nám se povedlo pře-
devším bezproblémové 
sloučení s Plzeňskou kraj-
skou organizací Pionýra, 
pod kterou budou naše 

skupiny dál pokračovat ve 
svojí činnosti.

František Kováč, 
Pionýr, z. s. – Krajská or-
ganizace Pionýra Karlo-

varského kraje

Uspořádali jsme krajské 
setkání na Bernově pro té-
měř 100 účastníků a kraj-
ské kolo Pionýrského Sed-
mikvítku pro 100 účastní-
ků. Povedlo se nám zre-
alizovat čtyři kurzy pro 
instruktory, vedoucí, zdra-
votníky a hlavní vedoucí 
táborů. Ke konci roku se 
podařilo stabilizovat účet-
nictví.  Rudolf Zeus, 

Pionýr, z. s. – Ústecká 
krajská organizace 

Pionýra

Naše tábory jsou vel-
mi úspěšné a oblíbené, a 
tak si rodiče rezervují mís-
ta hned po skončení tábo-
ra na další rok. Ve většině 
skupin není třeba tábory 
nijak propagovat. 

Jiří Manych, 
Pionýr, z. s. – Liberec-

ká krajská organizace Pi-
onýra (do 28. 2. 2018 

předsedou Pavel Košek)

Rozšířili jsme výkonný 
výbor KRP. Pořídili jsme 
nové pionýrské maskoty. 
Uspořádali jsme krajské 
setkání oddílů.

Ivana Vejvodová, 
Pionýr, z. s. – Královéhra-
decká krajská organizace

Tábory byly na vel-
mi dobré úrovni. Opět se 
podařila vzdělávací akce 
v Chroustovicích. 

Marie Houdková,
 Pionýr, z. s. – Pardubická 

krajská organizace
 Pionýra

Velice zdařilá byla kraj-
ská Pionýrská Stezka pro 
více jak 150 účastníků. 
Další zdařilou akcí bylo 
vzdělávání pionýrských 
zdravotníků, které má díky 
spolupráci s ČČK vysokou 
úroveň. Velice zdařilá je 
spolupráce s NNO v rám-
ci RDMKV. 

Jiří Němec, 
Pionýr, z. s. – krajská

 organizace Kraje Vysočina

V  Jihomoravském Pi-
onýru byl pionýrský rok 
2018 plný akcí pro děti 

i vedoucí. Konečně se 
ale podařila věc, které si 
mnoho členů nevšimne, 
avšak pro činnost je veli-
ce důležitá. Dokázali jsme 
získat finance i všechna 
povolení a započala re-
konstrukce budovy kraj-
ského ústředí. 

Jan Kačer,
 Pionýr, z. s. – Jihomo-

ravská krajská organiza-
ce Pionýra

V  roce 2018 jsme po-

prvé organizovali RF Dět-
ské Porty za účasti více 
jak 150 soutěžících z  12 
oblastních kol.  V  rám-
ci vzdělávání se věnuje-
me už několikátý rok prá-
ci s kategorií 14+. Akce Lí-
heň je opravdu líhní nápa-
dů i nových instruktorů. 
V Holešově se v roce 2018 
uskutečnila RF Sedmikvít-
ku v tancích, výtvarkách, a 
navrch ještě poprvé sou-
těž v  technických doved-
nostech. 

Darina Zdráhalová, 
Pionýr, z. s. – Olomouc-

ko-zlínská krajská 
organizace Pionýra

Podařená byla Opera-
ce 15plus (akce pro kate-
gorii nad 15 let). Výrazně 
se zlepšilo fungování kon-
trolní komise KOP. 

Josef Matoušek, 
Pionýr, z. s.

 – Moravskoslezská 
krajská 

organizace

Co se povedlo v krajských organizacích Pionýra?

Stejně jako v něko-
lika posledních letech 
se Pionýr zapojil do 
dobrovolnického pro-
jektu 72 hodin, kte-
rý v ČR zaštiťuje Čes-
ká rada dětí a mláde-
že. Tentokrát probíhal 
ve dnech 11. až 14. říj-
na a ruku k dílu přiloži-
lo 16 pionýrských sku-
pin a KOP v 22 dílčích 
projektech.

Do 72 hodin lze při-
hlásit aktivity pomáha-
jící přírodě, potřebným 
lidem nebo vylepšující 
život v okolí. Pionýři se 
letos soustředili hlavně 
na úklid v přírodě, vysa-
zování stromků, ale na-
šly se i jiné aktivity, jako 
oprava hřiště či pomoc 

při pořádání „Dne zdra-
ví“. Tady je pár příkladů:

Členové oddílu Po-
letušky Velká Bystřice 
(Pionýrská skupina Ple-
jády Šternberk), kte-
rých se sešly tři desít-
ky, se nejprve pustili do 
záchrany lesů v Jívové, 
kde sázeli lípy a buky 
na pasece, kterou loni 
vyklízeli. Další na řadě 
byl úklid hřiště a jeho 
příprava pro další po-
užití. A hřiště rovnou i 
vyzkoušeli.

Pionýrská skupina 
MLADÝ VODÁK Koste-
lec nad Labem se jako 
každý rok zaměřila na 
nekonečný boj s od-
padky v lesoparku Hlu-
chov a také na výsadbu 

nových stromů.
Pionýrská skupina 

Vysočina Svitavy se 
zapojila už posedmé 
hned se dvěma aktivi-
tami. První byla výroba 
hmatových pexes (růz-
né tvary, struktury, ma-
teriály) pro děti ze spe-
ciální mateřské škol-
ky a seniory na odděle-
ní LDN a Senior centra 
města Svitavy. Poté se 
děti i vedoucí vrhli na 
úklid dřeva, odřezků a 
klestí na polesí ve Ven-
dolí po orkánu, který 
se tudy nedávno pro-
hnal. Akce se zúčastni-
lo 19 dětí a práce jim šla 
opravdu od ruky.

Také Pionýrská sku-
pina Dravci z Ústí nad 

Labem se zapojila do 
úklidu v rámci projektu 
72 hodin. Výsledkem je 
vyčištěné okolí sídla v 
Důlcích a přilehlé par-
koviště. 

Členové Pionýrské 
skupiny Čápata Brun-
tál strávili sobotu čiště-
ním Mirkova pramene u 
chaty Sokolka ve Vrbně 
pod Pradědem.

Při Dni zdraví ve Stře-
disku volného času 
TYMY pomáhalo 18 
dobrovolníků z Pio-
nýrské skupiny Dr. Mir-
ko Očadlíka Holešov. 
Děti i dospělí připravo-
vali místnosti pro akci, 
provázeli po budově či 
zajišťovali doprovodný 
program.

Pionýři při projektu 72 hodin 
pomáhali lidem i přírodě

Pionýři táboří i v zimě
Když se řekne tábor, 

každý si představí léto, 
stany, koupání v  rybní-
ce… Ale v  Pionýru mají 
dlouholetou tradici i 
zimní tábory (probíha-

jí o jarních prázdninách). 
Letos jich v Pionýru pro-
běhlo 36 pro 972 účast-
níků. V naprosté většině 
mají zimní tábory spor-
tovní charakter, proto-

že jsou spojeny s lyžová-
ním, běžkováním a dal-
šími zimními aktivitami. 
Vždy je ale čas i na hry, 
výlety, zkrátka na zába-
vu s kamarády.

MOST 2018: Mobilizovat. Organizovat. Sdílet. Tvořit.
O víkendu 7. až 9. září se v Mladé Bo-

leslavi setkalo přes šest desítek pioný-
rů, aby společně naplnili všechna slo-
va tvořící v titulku rozvedenou zkratku 
MOST. Byla to skutečně zajímavá sesta-
va, kterou tvořili členové orgánů Pioný-
ra, štábů, pracovních skupin, zástupci 
krajských výkonných výborů nebo pro-
stě zájemci o některé z probíraných té-

mat. A jaká že témata to byla? V sobo-
tu proběhla společná debata o  osla-
vách 30.  výročí obnovení samostat-
ného Pionýra. Poté se osazenstvo 
rozdělilo na tematické skupiny, které 
se zabývaly například náplní činnos-
ti, hospodařením, komunikací a orga-
nizací, informačními systémy Pionýra 
anebo mezinárodními aktivitami. 

Bouře jménem GDPR se přehnala bez větších škod
Konec května, přesněji 25. 5., kdy 

v  účinnost vstoupil evropský předpis 
o ochraně osobních údajů – GDPR, ně-
kteří lidé očekávali obdobně jako bouři, 
která se přežene a nenechá kámen na 
kameni. Ale skutečnost ukázala pravdi-
vost rčení, že štěstí přeje připraveným. 

Pionýr připravil základní sadu informa-
cí, kterou během jara prezentoval v re-
gionech, upravil vnitřní předpisy, vytvo-
řil několik vzorů (oznámení, formuláře, 
přihlášky)… A ejhle, GDPR zatím v Pio-
nýru nezpůsobilo ztráty na majetku ani 
na životech. :) 



4 PRAVIDELNÁ ODDÍLOVÁ ČINNOST

Šest plachetnic 
vyrazilo do vln Orlické 
přehrady a počasí se 
opět vyznamenalo: 
bylo teplo na koupání, 
vítr se ale nedostavil, 
tak jsme spíš než 
plachty používali 
motory. To ale vůbec 
neubralo na kráse 
tohoto netradičního 
víkendu. V pátek večer 
jsme si udělali hezký 
ohníček v přístavišti 
a poprvé přespali na 
palubě plachetnic. V 
sobotu jsme dorazili k 
zámku Orlík, přespali 
jsme pak v krásné 
zátoce na kotvách 

Nákupy pro 
deset oddílů

Naše pionýrská skupi-
na má deset různorodých 
oddílů a pět kluboven, a 
tak je zajištění pravidelné 
činnosti docela materiál-
ně náročné. Proto jsme 
moc rádi využili Program 
podpory celoroční čin-
nosti. Pomohl nám např. 
s nákupem airsoftového 
vybavení, abychom ho 
mohli půjčovat nováč-
kům. Pro sportovce jsme 
nakoupili míče, floorbalky 
a další materiál. Táborní-
kům jsme doplnili stan a 
vařiče. Nejvíce jsme po-
řídili materiálu na tvoře-
ní, protože pastelky, fixy, 
papíry i lepidla potřebují 
nejen rukodělné oddíly, 
ale všichni a neustále. 
Pro rozvoj kreativních 
oddílů jsme také pořídili 
plotter. Díky příspěvku 
jsme se mohli věnovat 
více dětem. Ruda Zeus,

PS Dravci

Z příspěvku jsme 
mohli dětem nabídnout 
pro nás nové aktivity, 
jako je lezení na umě-
lých stěnách, v lanovém 
centru a na boulderu. 
Mohli jsme si také do-
volit návštěvu doprav-
ního hřiště a bazénu, 
který by byl pro některé 
děti nedostupný. Tyto 
činnosti se dětem moc 
líbily. Dále jsme pořídili 
nové nafukovací kari-
matky, stany, sekerky, 
kotlíky, trojnožku, ho-
rolezecké helmy, pum-
pičky na kolo a další 
materiál potřebný pro 
práci s dětmi v oddíle 

zaměřeném na pobyt v 
přírodě.

Napsat projekt nám 
navíc nezabralo mnoho 
času, protože jsme zvyk-

lí svoji oddílovou činnost 
plánovat pravidelně. 

Petr Xˇandy Dvořák, 
oddíl Poletušky

Velká Bystřice

Rozjezd branné činnosti
Z příspěvku jsme pořídili vzdu-

chovky, resuscitační figurínu a vy-
užili ho na dopravu na sportovní 
a branné akce. Zúčastnili jsme se 
okresní soutěže mladých zdravot-
níků, máme zdravotnický kroužek, 
který pomáhají vést účastnice ško-
licího střediska ČČK. Zúčastnili jsme 
se také soutěže Mladý záchranář – 
Dokaž, že umíš, a soutěže POKOS, 
kterou pořádá armáda. Naše druž-
stvo se dostalo až do republikového 

kola (7. místo z více než 25 starších 
družstev). V branné činnosti bude-
me pokračovat, už plánujeme, co 
nakoupíme v dalším roce. 

Sestavení projektu nám mno-
ho času nezabralo, trochu diskuse 
s  dětmi, vedoucími a instruktory a 
pár hodin na vyhledání cen a sepsání 
projektu. Pokud bude možnost, za-
pojíme se i v dalším roce. 

Milena Maňhalová, PS Čestice - 
Podlesáci, oddíl Střelka

SPLNĚNÁ ODDÍLOVÁ PŘÁNÍ 

Airsoftová výbava
Z příspěvku jsme pořídili oddílové 

nášivky (jak se děti střídají, nášivek 
rychle ubývá), vysílačky s  příslu-
šenstvím a airsoftový kulomet. Ná-
šivky u nás slouží jako označení čle-

na, který už něčím v oddíle prošel 
a je jeho součástí. Vysílačky slouží 
zejména ke komunikaci při airsoftu, 
což je velké usnadnění pro vedoucí 
i pro děti (nejen při hře, ale kdyby 

někdo náhodou zabloudil, 
vždy si může zavolat o po-
moc). Kulomet je rarita a 
pro naše děti hodně atrak-
tivní.  Nyní mají možnost si 
jí vyzkoušet. Zapojení do 
programu nám nezabralo 
moc času, v  součtu asi dva 
až tři dny (včetně vyúčto-
vání a další administrativy) 
a pomohlo nám se získáním 
nových členů.

Jakub Čech,
PS Mír Domažlice

Sport přilákal nové členy
Z příspěvku jsme po-

řídili rakety na badmin-
ton, ale hlavně malý 

dětský kin-ball. Díky 
sportovním aktivitám 
venku se k nám přida-

ly další děti a rozrostli 
jsme se o osm nových 
členů. Při hraní kin-
-ballu na hřišti s námi 
hráli i jiné děti a rodiče 
a všichni si chválili, jak 
je to super, že si děti 
vyzkouší spoustu no-
vých věcí. 

Když jsme projekt 
připravovali, měli jsme 
hned jasno, co chce-
me. Náš oddíl funguje 
druhým rokem, a tak 
pořád potřebujeme 
spoustu věcí. Trochu 
složitější bylo hledání, 
kde věci koupit, kolik 
budou stát, najít vý-

robce či distributora, u 
kterého vezmeme vše 
najednou. 

A pak následovalo 
čekání, protože někte-
ré věci nebyly skladem 
a některé se dokonce 
musely vyrábět. Ale na 
konci všeho bylo spor-
tovní vybavení, které 
můžeme využívat na 
schůzkách a akcích a 
které nám pomáhá v 
další propagaci naší 
činnosti. Ve druhém 
roce naší činnosti se 
blížíme počtu třiceti 
členů a to vůbec není 
špatné. Zárybáci

Plachtící Krakeni

opět v lodích a nedělní 
překrásné ráno nás 
zastihlo ve vlnách (od 
parníků), kde jsme 
se báječně vykoupali 
a pak absolvovali 

plavbu zpět. Byl to 
n e z a p o m e n u t e l n ý 
víkend pro všechny 
zúčastněné Krakeny.

Luděk Říha,
73. PS Vodovod

Vybavení pro mladé kuchtíky
Měli jsme štěstí a byli 

zařazeni do dotační-
ho programu podpory 
činnosti. Náš kuchařský 
kroužek se konečně 
mohl vybavit potřeb-
ným kuchyňským za-
řízením, tj. nádobím i 
oblečením – pracovním 
a reprezentačním.

Využili jsme toho a 
uspořádali náborovou 
akci pro děti s profesio-

nálním kuchařem, který 
ukázal mladým kucha-
řinkám, co rychlého a 
chutného uvařit k obě-
du či k večeři. Těšíme 
se i na Vánoce, máme 
nové formičky na cukro-
ví, které už nemusí ve-
doucí nosit z domova, 
ale patří k vybavení naší 
kuchyňky.

Dagmar Ramžová,
PS Dubí 2Oživení činnosti dvou oddílů

Materiál, který jsme 
pořídili z této dotace, 
jsme využili v klubovně, 
v níž se schází naše dva 
oddíly: všestranně za-
měřený Trilobit vedený 
Markétou Fraitovou a 
„můj“ oddíl, směrovaný 
hlavně na šachy, ale ne-
jen na ně. Pomohlo nám 
to ke zpestření a oživení 

činnosti obou kolekti-
vů dětí.  Výsledkem byl 
vyšší zájem dalších ka-
marádů, kteří často na-
vštěvovali naše schůzky 
a akce. V průběhu roku 
jsme dokonce některé z 
nich zaregistrovali jako 
nové členy.

Mirek Maršálek,
PS Jince

Radovánky na laně, ve vodě i na silnici

Program podpory celoroční čin-
nosti jsme uvítali a je super. Ocenili 
jsme hlavně variabilnost použití 
finančních prostředků. Náš oddíl 
věnující se dramatické činnosti vy-
užil prostředky na dovybavení klu-
bovny nábytkem a koberci, nákup 
materiálu na kostýmy pro naše tři 
dramaťáky Šramotíček, Šramotík a 
Šrumík a divadelní soubor Šramot. 
Taky jsme s dětmi vyrazili do Prahy 
na workshop pořádaný Národním 
divadlem. Děti prozkoumaly nej-
starší pražské divadlo a pak zažily 
pravou zkoušku ve zkušebně, kde 
zkouší herci profíci. 

Peter Padúch, Jihočeská KOP

Podpora pro dramaťáky

V  roce 2018 byl v Pionýru vyzkoušen 
nový „Program podpory pravidelné ce-
loroční oddílové činnosti“. Oddíly měly 
možnost požádat o podporu prakticky 

jakýchkoliv neinvestičních nákladů. Cel-
kem bylo podpořeno 38 projektů, které 
přispěly k rozvoji více než 50 oddílů. A 
jejich přání byla velmi rozmanitá… 
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Upeč třeba hlínu…
Program podpory 

oddílové činnosti jsem  
velmi přivítal, organi-
zaci scházel zdroj pro 

dofinancování rozvojo-
vých projektů. V minu-
lých třech letech jsme 
s pomocí grantů Kra-
je Vysočina a dalších 
zdrojů (soukromá na-
dace) zřídili dvě kera-
mické dílny ve Vyskyt-
né a v Červené Řečici, 
což nás finančně dost 
vyčerpalo. Proto jsme 
museli šetřit s tím, že 
snad jednou dílny do-
vybavíme. Na druhou 
stranu – neudělej to, 
když je příležitost, zá-
jem starostů a podpora 
místních zastupitelstev. 

Díky příspěvku jsme 
navýšili kapacitu pecí 
o 50 % – což je vel-
mi důležité, neboť do 
kroužků lze zapsat jen 
tolik dětí, kolika se stih-
nou jejich výrobky také 
vypálit. Z dotace jsme 
pořídili i drobné vy-
bavení pro tábornický 
oddíl.

Myslím, že právě přes 
podporu oddílové čin-
nosti vede cesta do bu-
doucnosti Pionýra. Jen 
tak dál.

Roman Ondrušek,
PS Koloušci

URSA – prima parta 
Příspěvek nám pomohl při celoroční hře URSA 

WARS, při které jsme na výpravách navštěvovali 
a bránili různá souhvězdí. Díky prostředkům navíc 
jsme mohli pro výlety volit vzdálenější místa, kde 
jsme ještě nebyli. Zbylo navíc i na návštěvu lano-
vého centra, bobové dráhy nebo akvaparku. Také 
jsme pořídili plavecké vesty.

Pokud bude příští rok projekt oddílové činnosti 
vyhlášen, určitě se přihlásíme. 

Jiří Žďára, 6. PS Kolín, oddíl URSA

Fashion a oddílová paměť
Již delší dobu jsme 

uvažovali o tom, že 
pro všechny členy na-
šeho oddílu pořídíme 
nová trička. Necha-
li jsme na ně umístit 
nejen oddílový znak, 
ale též ten pionýrský. 
Program podpory pra-
videlné činnosti nám 
tak dal velký impuls k 

tomu, k čemu bychom 
se jen tak nerozhoupa-
li, a navíc pěkný dárek 
na vánoční výpravě. Za 
další prostředky jsme 
nechali vyrobit kro-
niku a také zakoupili 
základní vybavení a 
barvy k technice „Gelli 
plate“. Pomocí ní jsme 
s dětmi vyráběli nád-

herná vánoční přání a 
v budoucnu chceme 
zdobit i listy se zápi-
sy v nové kronice. Byli 
jsme překvapeni, že 
tahle rukodělka u nás 
zaujala i odrostlejší 
náctileté chlapce.

Neměli jsme pro-
blém rozhodnout, o co 
si zažádat, ani sepsat 
projekt, ale výběr a ko-
munikace s dodavatel-
skými firmami se nám 
ne zcela dařila, a tak 
jsme trnuli do poslední 
chvíle, zda k nám fak-
tury a samotné zboží v 
pořádku a v daném ter-
mínu dorazí.

Každopádně jsme 
moc rádi za podporu 
a již spřádáme plány 
na další projekt v roce 
2019.

Roman Valenta, 
7. PS Borač

Oslava 20 let výročí oddílu
Díky dotačnímu programu na pravidelnou oddílo-

vou činnost jsme v polovině června velkolepě osla-
vili 20 let od našeho založení. Na oslavu jsme zor-
ganizovali hru po Modřicích pro veřejnost, kde jsme 
představili naše pravidelné akce. Odpoledne jsme 
zakončili na faře, kde jsme promítali fotky, nakrojili 
krásný dort, zahráli si hry a popovídali si s rodiči i 
veřejností o naší činnosti. K výročí jsme také vydali 
knížečku o celých dvaceti letech činnosti a Pionýru, 
kterou jsme rozdávali nejen na oslavě, ale i široké 
veřejnosti.  Pavla Pokorná, PS Brabrouci

Dětský muzikál a koncert „Heal the World“
Mimo tábornické čin-

nosti se zaměřujeme 
také na hudbu a diva-
dlo. Připravujeme muzi-
kálová vystoupení, kde 
se sejde na jevišti řada 
malých herců, zpěváků 
i tanečníků. Jenže ne-
stačí jen připravit texty, 
choreografie, kostýmy, 
kulisy, písničky… Důleži-
tou otázkou jsou finan-
ce na pronájem sálu. 
Proto nám příspěvek na 
činnost značně pomohl. 
Děti díky němu měly 
více času trénovat pří-
mo na jevišti. Patřičně 
si nácviky i představení 
užily, stejně tak jako do-
spělí i dětští diváci, kte-
rých bylo během roku 
určitě více než tisíc. 

Každoročně na jaře 
také pořádáme koncert 
dětí, které se u nás ve 

skupině učí hrát na hu-
dební nástroje. Témata 
jsou různá. Tentokrát 
jsme vybrali termín 22. 
dubna a k němu zvolili 
téma Heal the World. 
Na pódiu se sešlo přes 
sedmdesát malých 
muzikantů (současně), 
kteří společně secvičili 
a zahráli řadu národních 

písní z různých zemí a v 
různých jazycích. Díky 
příspěvku jsme mohli 
využít služeb profesi-
onálního zvukaře. Zá-
věrečná skladba Heal 
the World od Michaela 
Jacksona pak nenecha-
la jedno oko suché.

Zuzana Del Favero, 
32. PS Galaxie

Rozzářená klubovna
Když jsme se rozmýš-

leli, co pořídit z Progra-
mu podpory oddílové 
činnosti, napadla nás 
spásná myšlenka: Spojit 
příjemné s užitečným a 
pořídit z peněz roli de-
korační látky. Ta nám 
posloužila pro výrobu 
sedáků na dřevěné la-

vičky, závěsy do dvou 
místností, na potažení 
nástěnek a ještě zbylo 
na ušití několika polš-
tářů. Klubovna se nám 
látkou nádherně rozsví-
tila a hned je tam vese-
leji a tepleji.

Ivana Vejvodová,
PS Za Vodou

Co vlastně potřebujeme?
Příspěvek na oddílo-

vou činnost jsme velmi 
přivítali. Složitější byla 
odpověď na otázku: 
„Co vlastně potřebu-
jeme?“ Žádali jsme o 
prostředky na vybave-
ní naší nové klubovny, 
ale obec nám věnovala 
téměř vše, o co jsme 
žádali v  projektu, a při 
slučování s jinou pio-
nýrskou skupinou jsme 
převzali MTZ a další 
množství pomůcek, 
které nám klubovnu 
úplně zaplnily. Takže 
jsme projekt museli v 
průběhu upravit. Nako-
nec jsme si díky němu 
pořídili řadu sportov-
ních pomůcek a kance-
lářských potřeb, kober-
ce a doplňky pro naši 
novou klubovnu.

Projekt nám tak po-
mohl zabydlet místo, 

na které jsme tak dlou-
ho čekali. Klubovna se 
nám proměnila v útulné 
místo, kam děti chodí 
rády a lidé do ní se zvě-
davostí a obdivem na-
kukují. V příštích letech 
bychom chtěli zařídit 
kuchyňku pro plnění 
odborek, takže se jistě 
znovu zapojíme.

Katka Jachymčáková, 
17. PS Karviná

Vybavení pro sport i tvoření
Z  příspěvku na 

pravidelnou činnost 
jsme pořídili (obnovi-
li) materiál pro různé 
sporty (ringo, míčové 
sporty, softball) a pro 
lanové aktivity (nízká 
lana, lanovky), takže 
jsme mohli tyto akti-
vity znovu přidat do 
programu pravidelné 
činnosti a mít při nich 
pocit bezpečí. 

Také jsme pořídili 
šablony a barvy pro 
dekorování textilu, 
díky kterým jsme za-
pojili do programu 
i zajímavé výtvarné 
činnosti (každé dítě 
si mohlo pomocí ša-
blon vydekorovat taš-
ku, batoh či povlak na 
polštář). 

Martin Prejza,
117. PS Kalich

Pohodlí na cestách i u klubovny
Program podpory 

celoroční činnosti jsme 
využili na dofinancová-
ní dvou už „rozjetých“ 
aktivit. První z nich 
byla obnova vybavení 
pro výpravy PTO Sever-
ka. Pořídili jsme čtyři 
menší a dva velké sta-
ny, bivakovací plachty 
a ještě zbylo na velký 
party stan. Díky tomu 
už se náš největší oddíl 
může bez obav vydat v 
plném počtu třeba na 
tradiční červnový Let-
ní vandr. Druhou část 
prostředků jsme in-
vestovali do tří laviček 

před klubovnu (o kte-
rých mluvíme už léta) 
a do nejmenší z našich 
tří kluboven, „čajovny“. 
Nákup koberce a něko-
lika sedacích polštářků 
byl zatím jen prvním 

střípkem, další vylepšo-
vání plánujeme, takže 
už chystáme projekt na 
rok 2019… Děkujeme za 
podporu!

Hanča Procházková, 
Pionýr Řečkovice, Brno

Kostýmy pro malé tanečnice
Děkujeme těm, kteří připravili 

dotační program přímo nám na 
míru.

Jsme pionýrský oddíl TS 
(taneční soubor) P.U.S.A. ze 
Studénky. Náš každoroční 
problém je zajistit pro 3–5 
soutěžních formací poutavé 
kostýmy. 

Díky pionýrskému programu 
podpory máme nové kostýmy 
pro 18 děvčat. Chystáme se 
jimi „oslnit“ porotce i diváky na 
všech akcích. Jde nám to i v těch 
starých, letos na Sedmikvítku 
v Holešově jsme získali medaile 

ve všech třech formacích, ve 
kterých jsme soutěžili. 

Zpracování žádosti není velký 
problém. Jen jsme napsali něco 
o sobě, aktivity za 1. pololetí 
roku, co nás trápí, a ostatní už 
dokončila hospodářka skupiny. 
V červnu jsme požádali, v srpnu 
navrhovali modely, a v září se už 
šily kostýmy. 

Lucie Cingelová, Kristýna 
Valášková, PS Butovická,

oddíl TS P.U.S.A.

Díky programu pod-
pory pravidelné oddí-
lové činnosti jsme měli 
možnost investovat do 
nových pomůcek pro 
oddíl. Díky informační 
ceduli a letákům se o 
nás a naší činnosti více 
ví. Mohli jsme nakoupit 
vysílačky a také několik 
nových erárních zbraní 
pro naše nováčky k za-
půjčení, než si pořídí 
vlastní výbavu. Již jsme 
měli možnost zbraně 
otestovat a všichni si 
je velmi pochvalovali. 
Pořídili jsme také sadu 
laserových pistolí, tím 
pádem můžeme tréno-
vat taktiku a strategii 
boje v okolí klubovny 
(což dosud s našimi 
zbraněmi nešlo), takže 
jsme v okolí více vidět, 
ale hlavně slyšet, za 

což jsme rádi, protože 
se nám takto povedlo 
získat další nováčky. 

Objednali jsme také 
potisk oddílových tri-
ček. Už se těšíme, až je 
užijeme při slavnostním 
přijímání nových členů.

Pokud budeme moci, 
určitě se znovu přihlá-
síme, už máme několik 
nápadů, které bychom 
mohli díky této podpo-
ře příště realizovat.

Lucie Bauerová,
63. PS Sosna Praha 8

Výbava pro brannou činnost



5boj 2018 - setkání moravskoslezských oddílů
Tato akce byla ur-

čena dětem – pioný-
rům z MSK. O víkendu 
8. – 10. června 2018 se 
na základnu PS J. A. 
Komenského v Lipné u 
Potštátu sjelo 80 dětí 
a vedoucích z pěti pio-
nýrských skupin, aby se 
utkaly v „pětiboji“. Děti 
byly rozděleny podle 
věku do dvou věkových 
kategorií a ve čtyřčlen-
ných hlídkách soutěžily 
v těchto disciplínách: 
ohňovaná, štafeta, GPS 
závod, přenášení vody 
a puzzle. Na akci byly 
také připraveny oblí-
bené hry a soutěže pro 
jednotlivce a společné 
aktivity pro všechny 
PS. Závěrečný výsled-

kový rituál byl netra-
dičně motivován letním 
vánočním stromečkem 
se svíčkami a dárky pro 
výherce 5boje a vánoč-
ními ozdobami od jed-
notlivých PS. Akce byla 

velmi klaně hodnocena 
i samotnými vedoucí-
mi, kteří si vyměnili ne-
málo dobrých nápadů a 
zkušeností pro činnost 
svých oddílů.

Renata Chrástková 

Opravdu dobrý tábor v letním kině
V  domažlickém let-

ním kině se 1.  červ-
na 2018 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 umoudři-
lo a  na začátku akce 
nás již hřálo sluníčko. 
Děti si mohly napří-
klad vymalovat papíro-
vou chaloupku, zahrát 
hokej i  různé deskové 
hry nebo zkusit chodit 
na chůdách. Přesnost 
si vyzkoušely při  hodu 
kroužků na cíl, či  v há-
zení šipek na terč. 

Po  splnění všech úkolů 
dostávaly sladké odmě-
ny a  letáčky s  informa-
cemi o  Pionýru i  o  při-
pravovaných letních 

táborech. V  průběhu 
akce předvedli své ta-
neční vystoupení dívky 
ze Sokola Domažlice.

PS Čtyřlístek
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Kdo si hraje, nezlobí
V  nedě-

li 9.  září se 
na školním 
hřišti ZŠ 
Glowackého 
uskutečnila 
akce s  ná-
zvem „Kdo 
si hraje, ne-
zlobí“, která 
je každo-
ročně urče-
na pro dětské organizace z Prahy 8, které zde 
prezentují svou činnost a nabízejí dětem z okolí 
aktivní využití volného času. Zdejší pionýrské 
skupiny samozřejmě byly u toho.

Branný oddíl SOSNA – FOX měl v programu 
především seznámení veřejnosti se svou čin-
ností a také nábor nových členů. Návštěvníci si 
mohli vyzkoušet například střelbu z krátké air-
-softové zbraně, základy první pomoci, zahrát 
si topografické pexeso…

Pionýrská skupina Záře se též zúčastnila se 
svou prezentací a nabídla čtyři různorodé ak-
tivity: odebírání kostiček z  postavené věže – 
zručnost, poznávání rostlin a zvířat – znalosti, 
házení mincí do vody – obratnost a poznávání 
věcí po hmatu. 

Lucie Bauerová a Jitka Kulhánková

V Brně jezdila Pionýrská šalina
Celý březen 2018 

prezentoval jihomo-
ravský Pionýr v galerij-
ní tramvaji brněnského 

dopravního podniku 
svou letní činnost. Jde 
o  letní tábory, kterých 
se v celé ČR účastní na 

20  tisíc dětí. V  rámci 
prezentované kampa-
ně se rodiče pomocí 
Osmera dobrého tábo-
ra dozvěděli užitečné 
rady, jak vybírat letní 
tábor pro své děti. Pi-
onýr nabízí i  celoroč-
ní činnost, která byla 
v  tramvaji přehledně 
shrnutá, a každý si tak 
mohl udělat obrázek.

Organizace Pionýr 
je již řadu let osvěd-
čenou zárukou pro 
to pravé a  bezpečné 
prázdninové dobro-
družství.

Vítězslav Ondráček

Dne 19.  4.  2018 
v  parku proběh-
la akce s  názvem 
Den Země. Ve spo-
lupráci s  městem 
Kopřivnice a  Ra-
dou dětí a mládeže 
Moravskoslezské-
ho kraje jsme měli 
stánek s  naší pre-
zentací a  pódiové 
vystoupení Šedých 
myšek. Letos jsme 

si ke Dni Země při-
chystali úkol přená-
šení žabiček přes 
cestu a  také jsme 
rozdávali plakát-
ky s  našimi akcemi 
a  malou odměnu 
pro soutěžící. Po-
děkování patří Áje 
Petrovičové, Míše 
Bryndové, Verunce 
Ridzákové, Jelče 
Jurečkové a  Naty 

Hruškovské. Dopo-
ledne to byl docela 
frmol, jelikož přišlo 
hodně dětí a poča-
sí přálo. Po  obědě 
se myšky chystaly 
na vystoupení, neb 
1.  června budou 
soutěžit na  Dětské 
Portě v Kroměříži.

Božena
Klimecká, 

PS Kopřivnice

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 každoroč-
ní Sraz pionýrských 
tábornických oddílů 
(PTO). Každý oddíl si 
postavil vlastní záze-
mí – ať už stan, zubřík 
nebo jen obyčejný pří-
střešek. Poté si nachys-
taly ohniště, které hned 

využily na přípravu jíd-
la a později i k večerní-
mu posezení.

Celý sobotní den 
proběhl v  duchu sta-
rověkých civilizací. 
Účastníci si mohli vy-
zkoušet běh v  těžké 
římské zbroji, pozná-
vat řecké bohy nebo 
vykřesat oheň křesa-
dlem. 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 zakon-
čil společný táborák, 
u kterého byl zvolen 
nový náčelník PTO.

V neděli proběhl kla-
sický slavnostní nástup, 
kde se sešlo všech 280 

účastníků v krojích a kde 
byli představeni noví in-
struktoři a  noví hlavní 
vedoucí některých od-
dílů. Na závěr byly vy-
hlášeny výsledky Zelené 
ligy, do které jsme celý 
rok sbírali body ze spo-
lečných soutěží, a sedm 
nejlepších oddílů dosta-
lo čestné místo ve Štábu 
PTO.

Fanda Reitter

Jihočeské setkání pod střechou i v horách
Stalo se už dobrou 

tradicí, že pionýři z  jihu 
Čech oslaví   dubnový 
pionýrský svátek jarním 
setkáním v  Budějovi-
cích na naší Husovce. 
Devadesát účastníků si 
zavzpomínalo na další 
bývalou tradici, a  to Pi-
onýrský výstup na Kleť. 
Výstup byl náročný a se-
stup ještě náročnější. Ale 
povedlo se, a  nejvyšší 
jihočeská hora byla po-
kořena.

Pak už program po-

kračoval jako po  drát-
kách. Kejklířské hry 
u holubovského rybníka, 
přesun do Budějek, hot-
dogová večeře, Pošťác-
ká pohádka, palačinková 
smršť, večerní návštěva 
vodárenské věže, sko-
ro 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 se-
tkání v první prosincový 
den. Peter Padúch

Hurá na prázdniny
K a ž d o r o č -

ně se členové 
p i o n ý r s k é h o 
oddílu Mláďa-
ta ze Zborovic 
podílejí na or-
ganizaci akce 
pro děti, která 
otevírá letní 
prázdniny. Spo-
lu s ostatními 
o rg a n i z á to r y 
připravují pro 
všechny pří-
chozí děti (ka-
ždoročně jejich 
počet přesa-
huje dvě stov-
ky) spoustu 
drobných her a 
soutěží. A tak si zájemci na pionýrských sta-
novištích mohou vyzkoušet střelbu z luku, há-
zení šipek, překonávání lanových překážek, lov 
rybiček, chůzi na chůdách nebo na dvojlyžích a 
mnohé další aktivity. Pro účastníky je odměnou 
drobná sladkost a špekáček připravený k opé-
kání. Samotní pořadatelé za největší odměnu 
považují úsměvy spokojených dětí.

Lenka Sakařová, Mláďata Zborovice

Víkendové setkání tajných agentů
O víkendu 14. – 16. 

září 2018 se jako kaž-
dý rok konalo setkání 
v Lomíčku s pionýrskou 
skupinou Šťáhlavy. O 
zábavný program na 
téma „Tajní agenti“ se 
letos postarali vedoucí 
ze Šťáhlav.

Děti se rozdělily do 
čtyř smíšených druž-
stev s názvy – FBI, CIA, 
CSI, NCIS. Po večeři 

následovala výroba 
odznáčků a ukázka se-
beobrany, kterou před-
vedl člen PS Šťáhlavy 
Jakub Hájek. Večer se 
konala tradiční diskoté-
ka, kterou si děti velmi 
užily.

V sobotu dopoled-
ne jsme měli za úkol 
zneškodnit bombu. 
Hra spočívala v rozšif-
rování číselného kódu. 

Kód byl nalezen vypo-
čtením matematických 
a logických příkladů, 
jejichž zadání bylo 
ukryto různě v areá-
lu tábora. Hra pokra-
čovala únosem. Děti 
měly za úkol najít a 
vystopovat zmizelého 
a přesvědčit únosce 
o propuštění pomocí 
vtipné scénky.

PS Hradec

Myšky pomáhaly žabkám při Dni země 



Český den proti ra-
kovině je ukázkové na-
plnění ideálu Pomoc, 
je tu ale prostor i  pro 
další ideály, například 
Poznání a  Příroda. To 
se jasně ukázalo v pá-
tek 5.  10., kdy Ústav 
chemie a  biochemie 
Mendelovy univerzi-
ty v  Brně (také s  LPR 
spolupracuje), navští-
vila skupinka pionýrů 
ze 7. PS  Borač, která 
se aktivně zapojuje do 
Českého dne proti ra-
kovině a v  posledním 
ročníku vybrali přes 
91  000 Kč, tak je za-
jímá, k čemu vybrané 
peníze slouží… V jedné 

z  laboratoří byly na-
příklad snímky nano-
částic, protože velká 
část výzkumu se točí 
kolem nich (mohou 
pomoci s  cílením léčiv 
k  nádorům, zkoumá 
se možnost nahradit 
jimi antibiotika apod.). 
Ještě větší zájem vy-
volal průhledný box 
s  připevněnými gu-
movými rukavicemi, 
díky kterým lze pra-
covat např.  s  toxický-
mi materiály uvnitř. 
K  vidění byl i přístroj, 
jehož obsluha se hod-
ně podobá videohře 
– vložený vzorek se tu 
naskenuje, zobrazí na 

Lesem ke hvězdám už podesáté
S krásným babím lé-

tem a začínajícím pod-
zimním zbarvením listů 
stromů přichází i první 
říjnová sobota a v její 
podvečer v Ďáblickém 
háji na Praze 8 startuje 
už desátý ročník akce 
Lesem ke hvězdám.

Tentokrát nás na pa-
lubě kosmické lodi čeká 
putování vesmírem: s 
nezbytnou průkazkou 
a odznakem člena mise 
vyráží malí členové po-
sádky na cestu, kde je 
čeká postupně deset 
stanovišť. Na těch ne-
chybí dekorace, které 
díky propracovaným 
světelným efektům vy-

niknou hlavně za na-
stávající tmy.

Během letu vesmí-
rem postupně opravu-
jeme naší věčně porou-
chanou loď, vydáváme 
se do stavu beztíže, 
potkáváme mimozem-
šťany a sbíráme od 
nich moudrosti a na 
závěr se snažíme naší 
loď navigovat zpět na 
Zemi. Po přistání do-
stáváme odměnu, na-
víc se můžeme jít po-
dívat do hvězdárny a 
porozhlédnout se po 
vesmíru ještě pořád-
ným dalekohledem.

Vesmírnou misi ab-
solvovalo na 450 dět-

ských účastníků, o 
které se staralo přes 
padesát členů posádky 
– pomoci s organiza-
cí nám přišlo i několik 
kamarádů z dalších pi-
onýrských skupin.

Příprava i organizace 
takové akce jsou ná-
ročné, ale stojí to za to 
a hlavně – baví nás to.

Terka Vodvářková
a Ondra Machulda, 

68. PS Lvíčata

Famfrpál, sushi i krizová intervence na jedné víkendovce
O víkendu 14. – 16. 9. 

se do Veverské Bítýšky 
sjeli vedoucí a instruk-
toři z brněnských pi-
onýrských oddílů, aby 
na počátku nového 
školního roku nasbírali 
další zkušenosti, rozší-
řili si své obzory a zno-
vu se setkali po letních 
prázdninách.

Program začal tra-
dičně pátečním sně-
mem, kde se především 
probírala pravidla blíží-
cích se PTO soutěží. Na 
sobotu byla připravena 
pestrá nabídka dílen, 
ze které si každý mohl 
vybrat podle svého 
vkusu. Kdo zvládl ráno 
včas vstát ze spacáku, 

měl možnost zúčastnit 
se workshopu o týmov-
kách, nebo se naučit 
žonglovat. V druhém 
dopoledním bloku če-
kalo na účastníky těžké 
rozhodování mezi vel-
kým množstvím dílen, 
mimo jiné například 
famfrpál, krizová in-
tervence nebo inovace 
v PTO. Po výborném 
obědě mohli vedou-
cí a instruktoři zamířit 
třeba na LARP nebo 
přednášku o závislos-
ti na sociálních sítích 
a účastníci závislí na 
kávě zase určitě ocenili 
workshop o její přípra-
vě. Den uzavírala výro-
ba sushi, psychohygie-
na a střípky z historie 
Pionýra. 

Míša Geržičáková,
6. PTO Nibowaka

Pražští pionýři navštívili templáře i starověký Egypt
O víkendu 21. – 23. 

9. se na základně u 
Červeného hrádku u 
Sedlčan sešlo cca 80 
pionýrů ze šesti PS. 
Počasí nám hlavně v 
sobotu přálo, takže 
si celý víkend všichni 
pěkně užili, protože 
o zábavu bylo velmi 
dobře postaráno. Bě-
hem víkendu jsme ces-
tovali v čase a navštívi-
li jsme třeba starověký 
Egypt nebo středově-
ké Templáře.

Účastníci Setkání: 
49. PS Kočovníci (12 
účastníků), 68. PS Lví-
čata (18 účastníků), 93. 

PS Orion (11 účastní-
ků), 147. PS Galaxie (21 
účastníků), 188. PS T.O. 
Bobříci (8 účastníků), 

PS Záře (12 účastníků). 
Za organizaci děkuje-
me 147. PS Galaxie.

Michal Krtek Rejzek
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KRASET 2018 – sport, hry i kultura
KRAjské SETkání pionýr-

ských oddílů máme zdárně 
za sebou. Již tradičně se 
uskutečnilo v listopadu v 
Základní škole Jaroměř-Jo-
sefov za účasti mnoha pio-
nýrských oddílů z celého 
(nejen) Královéhradeckého 
kraje. Školní chodby du-
něly kroky 140 dětských i 
dospělých účastníků. V so-
botu ráno jsme přivítali zú-

častněné oddíly, představi-
li rozhodčí, kteří celý den 
pískali zápasy ve vybíjené 
a ringu v obou tělocvič-
nách, a mohlo se začít hrát. 
Ani ti, kteří zrovna nehráli, 
se nenudili. Ve škole byly 
připravené doprovodné ak-
tivity jako herna deskových 
her, výroba domácího slizu 
nebo velká detektivní hra a 
velký survival závod na jo-

sefovských promenádách. 
Kdo nebyl na trati, učil se 
v malé tělocvičně country 
tance pod vedením vedou-
cích z PS Vysočina Svitavy 
a pod taktovkou bluegras-
sové kapely Tak Co Band z 
Jaroměře. 

Na závěr se sluší poděko-
vat městu Jaroměř, MŠMT 
a Krajskému úřadu KHK 
za finanční podporu této 

akce, řediteli ZŠ Josefov a 
všem zainteresovaným za-
městnancům za vstřícnost 
a výbornou spolupráci, ko-
lektivu školní jídelny za to, 
jak se o nás po celou dobu 
starali, rozhodčím za skvě-
le odvedenou práci, po-
řadatelům za připravenou 
akci a všem účastníkům za 
to, jací byli. 

Ivana Vejvodová

Zážitkový víkend 12. 
– 14. 10. 2018 pro mladé 
oddílové vedoucí a in-
struktory byl zaměřený 
na zážitkovou pedago-
giku v praxi, teambul-
ding a vzájemnou ko-
munikaci a spolupráci 
mezi pionýrskými sku-
pinami v Moravskoslez-
ském kraji. Akce probí-
hala na základně DDM 
Jablunkov „JASENÍ“ v 
Milíkově a zúčastnilo 
se jí 31 pro instruktorů 
a mladých oddílových 
vedoucích. 

V rámci této akce její 
účastníci museli řešit 
společně úkoly k zajiš-
tění základních život-
ních potřeb (jídlo, vodu, 
nocleh apod.), učili se 
strategickému plánová-
ní a vzájemné toleranci. 
Při sportovních, ruko-
dělných a jiných pra-
covních aktivitách mu-
seli překonávat různé 
obtíže se zřetelem na 
bezpečnost a rizika při 
činnosti s dětmi a mlá-
deží.   V rámci zábavy, 
která byla prostředkem 
pro předání informací a 
poznatků, si účastníci 

na této akci vyzkoušeli 
některé životní situa-
ce „nanečisto“. Při akci 
pro 15+ se její účastníci 
zapojili i do akce „72 
hodin“ v obci Milíkov, 
kterou v daném termí-
nu pořádala ČRDM. Po 
předem dohodnutém 
plánu s obcí dobrovol-
níci ve dvou skupinách 
v sobotu prováděli 
úklid a úpravy obec-
ních pozemků na veřej-
ných prostranstvích (u 
hřiště a na budoucím 
sportovním areálu). Cí-
lem této aktivity bylo 
ukázat mladým lidem, 

jak mohou společně 
lépe dokázat věci, kte-
ré by jedinec realizoval 
obtížně, jak víc vnímat 
svět kolem sebe, jak 
navázat vztahy se sa-
mosprávami obcí, příp. 
jak lze smysluplně trá-
vit volný čas. Toto se 
zcela jistě podařilo, 
což potvrdila i starost-
ka obce Milíkov při zá-
věrečném poděkování 
účastníkům akce; sou-
časně byla tato část 
akce pro 15+ kladně 
vnímána i samotnými 
dobrovolníky.  

Renata Chrástková

Operace 15plus 

Meet and Code ve Kdyni

Pionýrská skupina Safír Kdy-
ně se zapojila do mezinárodního 
projektu „Týden programování 
– Meet and Code“. V  roce 2018 
probíhal již 2. ročník.

„Smyslem projektu je přiblí-
žit programování a práci s  mo-
derními technologiemi dětem a 
studentům. My jsme se rozhodli 

přiblížit zájemcům práci s  jedno-
deskovým počítačem zaleženým 
na mikrokontrolerech ATmega 
od společnosti Atmel – Arduino, 
který vznikl pro účely výuky, jak 
jsou s  pomocí počítačů řízena 
různá zařízení. Na workshopu, 
který jsme uskutečnili 7. 10. 2018, 
si všichni mohli vyzkoušet, jak 

ovládat světlo, vyčítat a zobrazo-
vat teplotu, vlhkost a další. Tento 
projekt nastartoval i nový oddíl 
díky zájmu o elektroniku ze stra-
ny dětí i rodičů.“ uvedl vedoucí 
workshopu Vojtěch Horváth.

Celého workshopu se zúčastni-
lo 12 dětí ve věku 9-15 let. 

Vojta Horváth

Víkend plný aktivit pro 
středočeské děti

O víkendu 21. – 23. 
9. proběhlo tradiční 
Setkání dětí a mlá-
deže Středočeského 
kraje, které pořádá 
Středočeská krajská 
organizace Pionýra 
na táborové základně 
Čimelice. Pro děti ze 

středočeských pio-
nýrských skupin i pro 
veřejnost bylo nachys-
táno mnoho aktivit, 
jako například jízda v 
motokáře, paint-ball, 
kin-ball, střelba z luku 
či foukačky, volejbal…

Jakub

Ideál Poznání v praxi
monitoru,  myší se za-
měřuje laser a klikáním 
se buňky ostřelují a vy-
pařují.  Procházeli jsme 
kolem mnoha dalších 
přístrojů za desítky 
milionů a každý si ale-

spoň stručně předsta-
vili. Značný zájem ale 
upoutala i hromádka 
lidských asi 800 let 
starých kostí. Zkrátka 
spousta zážitků i po-
znání. Jakub
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Stejně jako v  minu-
lých letech proběhly 
letos v  létě v  Pioný-
ru téměř čtyři stovky 
táborů (přesně 385). 
I když jejich počet je 
zhruba stejný několik 
posledních let, táborní-

ků stále přibývá – letos 
jich bylo celkem 21 776, 
z  toho 17 614 do 18 let 
(celkový průměr je tak 
57 účastníků jednoho 
tábora, resp. 46 do 18 
let). Na táborech ve 
výchovných funkcích 

pracovalo 3764 dobro-
volníků! 

Jako každý rok bylo 
nejvíce klasických sta-
nových táborů, ale ne-
chyběly tábory vodác-
ké (viz str. 15), putovní, 
příměstské atd. – a ně-

kteří pionýrští táborníci 
se dokonce podívali i 
za hranice, například 
do Finska (viz str. 9). 
Pojďme se podívat na 
pár příkladů, jak tako-
vé pionýrské táborové 
dobrodružství vypadá.

Jaké největší dobrodružství jsi na táboře zažil/a?
Koupání v potoce. Martin Koudelka (13)
Největší dobrodružství 
byla noční hra. Tereza (13)

Stavění a přespání 
pod přístřeškem. Bořek (13)

Co se ti podařilo?
Opravil jsem sprchu. Martin (13)
Mě se podařilo, že jsem byla na 
trampolíně a skočila jsem salto. Karina (11)

Podařilo se mi, že jsem se naučila 
zavázat uzel. Barbora (9)

Naučil jsem se číst runy. Karel (12)
Jídlo na ohni. Cecilka (9)

Co tě na táboře překvapilo?
I ti nejmenší dokáží být nejšikovnější. Kristýna (16)
Robot a Ufo. Filip (6,5)
Vůbec jsem netušila, kolik zábavy tu 
prožiju, a celkově jsem netušila, že to tu 
bude tak super!

Karolína (12)

Že už tábor bude končit. Michaela (14)
Vedoucí: že jsou SUPER! Gabča (11)

Co na to děti?

Kopřivnické léto
Šestý ročník tábora 

pro 15+ Olbram Cha-
llenge (12. – 20. 8.) se 
nesl ve znamení Star 
Wars. Vedoucí připra-
vili plno nových aktivit 
a bojovek, do kterých 
šli všichni naplno. Mezi 
nejlepšími zážitky vět-
šiny účastníků je noční 
výsadek a bojovka s 

ním spojená, zakončená 
zchlazením na Únanově. 

Elektrotábor JUNIOR 
měl za cíl nadchnout 
děti pro elektrotech-
niku a ukázat jim svět 
amatérského rádia. 
Děti se naučily pozná-
vat základní součástky, 
postavily si dva funkční 
výrobky, aktivně se zú-

častnily zajímavých fy-
zikálních a elektro po-
kusů. Zkusily si Radiový 
orientační běh, vypus-
tily vlastní pneumatic-
kou raketu, viděly, jak 
se leptá a vrtá plošný 
spoj, rozsvítily zářivku 
Teslovým transformá-
torem a mnoho dalšího.

PS KopřivnicePionýři z Holešova v antickém Řecku 

Během tábora se 
děti seznámily s živo-
tem, výchovou a kul-

turou v Athénách, ve 
Spartě, navštívily věš-
tírnu v Delfách, pro-

pluly Korintským prů-
plavem, obchodovaly 
na tržišti v Mykénách. 
Nechyběla zápletka s 
Trojským koněm a také 
typický řecký tanec. 
Významnou událostí 
byly třídenní sportov-
ní hry. Při slavnostním 
ceremoniálu vyzved-
li zástupci z každého 
města na „Olympu“ 
oheň od bohů. Druhý 
den soutěžili jednotliv-
ci např. v hodu diskem, 
oštěpem, vrhu koulí, 
běhu těžkooděnců, 

potápění a skoku dale-
kém. Třetí den byly ko-
lektivní sporty – pře-
tah lanem a běžecká 
štafeta a večerní klání 
v rétorice. 

Nezapomenutelná 
byla večerní posezení 
se zpěvem, povídáním 
a hrami a čtením an-
tických bájí. Nakonec 
jsme v krásnou a mys-
tickou noc při zatmění 
měsíce společně na-
lezli bájný Eménos.

za účastníky tábora 
Klaudie, Pavel a Maty

„100py času“
To bylo téma příměstské-

ho tábora, který pořádala 
PS Dobřany 30. 7. až 3. 8. 
za finanční pomoci města 
Dobřany. První den si 19 
účastníků připomnělo his-
torii města Dobřany. Násle-
dovala fotosoutěž, kdy děti 
fotily historické budovy ve 
městě, a zdobení triček.

Jako každý rok jsme tvo-
řili z  odpadových surovin. 
Ale také stříleli z foukačky, 
hráli stolní hry, jezdili na 
koloběžkách a hráli hokej. 

V úterý jsme jeli do Ma-
riánských Lázní, kde jsme 
si v  parku Boheminium 
prohlédli makety hradů a 
zámků. Ve středu jsme vy-
razili na koupaliště, ve čtvr-
tek do ZOO. V pátek jsme 
vyráběli a zdobili svíčky a 
k nim zdobili dárkové taš-
ky. Pak došlo i na turnaj 
ve stolním hokeji. Na příští 
léto se chystá hlavně kou-
pání a Techmánie.

Líba Nejedlá, vedoucí 
tábora

Léto s ostravským Ještěrem

V létě patří základna 
Pionýrské skupiny Ješ-
těr tradičně táborům. 
První dva týdny ji vy-
užívají svinovští skauti, 
nám patří týdny násle-
dující.

V druhém turnuse 

se děly věci! Účastníci 
se přenesli do Ame-
riky 30. let a všechny 
události byly ovlivně-
ny bojem mezi mafiá-
ny. Družiny se tak pod 
vedením svých donů 
staly mafiánskými ro-

dinami. Členové rodin 
zavzpomínali na svůj 
italský původ, poznali 
zábavu v kasinu, čelili 
útokům zločinců a vše 
vyvrcholilo honem na 
největšího mafiána. 

Třetí turnus se le-
tos vydal na cestu do 
školy čar a kouzel v 
Bradavicích. Všech pět 
družinek se snažilo 
Voldemortovi zabránit 
v  získání kamene mu-
drců, samozřejmě zví-
tězily, lorda Voldemor-
ta porazily a vysloužily 
si sladkou odměnu v 
podobě dortů. Stihly i 
workshop juda z  Ost-
ravy, kurz první pomoci 
z Červeného kříže a vý-
let k vodopádům. 

Aleš Ovesný

Cesta na Ostrov pokladů 
V druhé polovině 

července pořádala PS 
„Klub dětí“ Dobrovice 
oblíbený tábor v  Led-
cích. Posádka pirát-
ské lodi se vydala do 
nebezpečných vod a 

statečně čelila mnoha 
nástrahám, než získala 
mapu záhadného ost-
rova a poklad si na něm 
mohla vyzvednout. Po-
časí nám přálo. Bylo to 
14 dní her, soutěžení, 

sluníčka a kamarádů. 
Do táborového progra-
mu se vešlo koupání, 
jízda na člunech, tábo-
ráky s kytarou, disko-
téka, společné „Bubno-
vání v kruhu“, vaření na 

ohni v kotlíku, nocování 
pod širákem, dva celo-
denní výlety (Miráku-
lum a pěší výprava na 
Kozákov). Navštívili nás 
i rytíři „Páni z Michalo-
vic“. Hanka Šilhavá

Celý rok ve 14 dnech tábora
14. 7. 2018 začal letní tábor PS 

Čtyřlístek – Putování kalendářem. 
Každý den představoval jeden měsíc 
a děti se seznámily s jeho tradicemi 
a zvyky. V lednu bezmála 80 tábor-
níků přivítal hlavní vedoucí novoroč-
ním projevem. V  únoru jsme nazuli 
lyže a brusle při zimních hrách. V 
březnu jsme malovali velikonoční 
kraslice, učili jsme se první pomoc 
v rámci Světového dne zdraví, zdo-
bili a stavěli májku a léto jsme přiví-
tali hrami ve vodě. Jelikož tábor byl 
na Chodsku, nechyběly v  srpnu ani 
Chodské slavnosti s  vystoupením 
pro rodiče. Nachystáno bylo zářijové 
přezkoušení znalostí dětí, příprava 
dřeva na zimu či dušičkový lampio-
nový průvod. Na závěr přišel Miku-

láš s  čertem a andělem, nechyběl 
ani štědrovečerní oběd a nadílka se 
stromečkem a prskavkami. Diplomy 
dětem předával nejlepší český fot-
balový rozhodčí pan Pavel Královec. 

Vendula Pangrácová

Jak pokořit Atlantidu?
Odpověď společně 

našli účastníci tábora 
PS Beroun-Závodí v Ne-
březinech u Plas 30. 6. 
– 14. 7. 2018. Vydali jsme 
se do Bohem zapome-
nutých končin, kde již 
mnoho badatelů, arche-
ologů a hledačů pokladů 
zaplatilo životem.

Na táboře jsme se učili 
šifry kvůli utajení úkolů 
a zpráv. Zopakovali jsme 
si první pomoc, kterou 

jsme pak zkusili i v praxi, 
když jsme při procházce 
objevili náhodné zra-
něné obyvatele. Marná 
nebyla ani stavba roz-
cestníků, vodních mlýnů, 
pyramidy či vlastního 
obydlí. 

A co další úkoly, které 
nás čekaly? Sbírali jsme 
cenné kovy, vytvářeli 
lék dlouhověkosti, luštili 
přístupové kódy do pev-
nosti, chytali pašeráky, 

vyráběli pochodně, za-
kreslovali souhvězdí a na-
konec i stavěli Babylon-

skou věž. A samozřejmě 
jsme objevili Atlantidu! 

Květa Hrbáčková

Letní dobrodružství si užilo 
přes 20 000 táborníků
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Již několik let se přá-
telíme s organizací ALEJ 
z Alžíru. I letos k nám 
odsud zavítala skupina 
dětí z Alžíru. V minulých 
letech jsme například 
děti učili lyžovat v Kr-
konoších ve Špindlerově 
Mlýně (poprvé viděly 
sníh). Vždy se snažíme 
připravit pro skupinu 
dětí pestrý a zábavný 
program a ukázat jim 
všechny krásy a zajíma-
vosti Plzeňského kraje, 
ale i jiných zajímavých 
míst nebo památek. Le-
tos se výměnný pobyt 
konal od 15. do 29. 8. 
První den byl odpočin-
kový, ale již druhý den 
děti navštívil starosta 
Rokycan, který jim řekl 
o historii a současnos-

ti města. Poté jsme se 
přemístili do redakce 
Rokycanského deníku, 
kde jsme udělali společ-
nou fotografii do novin 
a redaktoři se zeptali na 
několik otázek. Násle-
dující dny jsme navštívili 
mimo jiné Koněpruské 
jeskyně, kde se dětem 
velice líbilo, jelikož tohle 
z Alžíru neznají. Násle-
dovala prohlídka hradu 
Křivoklát. Navštívili jsme 
samozřejmě naše hlavní 
město Prahu, to se jim 
líbilo ze všeho nejvíce. 
Prošli jsme okruh, ve 
kterém jsme navštívi-
li Pražský hrad, Karlův 
most, Staroměstské ná-
městí nebo Orloj. Dětem 
nejvíce zachutnal staro-
český trdelník se zmrz-

linou, který ochutnaly 
úplně poprvé. 

Jeden den jsme vy-
razili pešky na zámek 
Kozel a během cesty 
jsme hráli plno her. Vzali 
jsme je taky na Šumavu, 
konkrétně na Špičák a 
lanovkou na Pancíř. Je-
likož v této době probí-
haly současně ještě pří-
městské tábory, zapojili 
jsme je do společných 
aktivit, jako paintball, 
bowling, lukostřelba a 
spoustu dalších. Hlavní 
téma letos ale bylo „Af-
rika na vodě“. Jen na je-
den den, kvůli nepřízni-
vému počasí, jsme vzali 
celou alžírskou skupinu 
na řeku Berounku. Na 
tohle se děti celý pobyt 
těšily, protože se nikdy v 

životě neplavily po řece 
a byl to pro ně obrovský 
zážitek. Některé lodě se 
i převrátily, jak už to ně-
kdy bývá, všechno jsme 

ale všichni ve zdraví 
zvládli. 

Nakonec jsme vzali 
děti do Plzně, kde jsme 
jim ukázali spoustu pa-

mátek a zajímavých míst 
jako třeba plzeňský pi-
vovar, Plzeňskou věž a 
spoustu dalších. 
Děkujeme Plzeňskému 

kraji za poskytnutí dota-
cí na tuto akci.

za vedení pionýrského 
oddílu Divoká Orlice 

Pavel Hubert ml.

Europarlament hostil 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 odehrá-

vala přímo v  budově Evropského 
parlamentu a také zde bylo možné 
se potkat s českým europoslancem 
Tomášem Zdechovským). Zhruba 
300 účastníků bylo z České repub-
liky a Pionýr zde měl také zastou-
pení. 

S ČRDM na kongres do Izraele
Dne 9.  8.  se malá 

skupina, složená ze zá-
stupců organizací Čes-
ké rady dětí a mládeže 
včetně několika pioný-
rů, vydala do Izraele 
na kongres na téma 
plasty a  životní pro-
středí. Čekal je víkend 
u rodin, kdy podnikali 
výlety a  navštívili tr-
žiště, pláže, Tel Aviv 
a někteří i Mrtvé moře. 
Po  víkendu se vydali 
na kongres. Po prvních 
přednáškách se spo-
lečně vrhli na nacvi-
čování vystoupení na 
Gala Night, které mělo 
reprezentovat náš stát. 
V  počtu čtyř holek 
a  čtyř kluků nacvičili 
tradiční polku. Kro-
mě kongresu navštívili 
Jeruzalém (muzeum, 
Chrám božího hrobu, 
Zeď nářků), přírodní 
park u hranic s Libano-
nem, Nazaret (Bazilika 
panny Marie). 

Horká linka Šumperk-Helsinky
V březnu (8. – 11. 3. 

2018) jsme vyrazili do 
Finska na plánované 
setkání vedoucích ze 
Šumperka a finských 
vedoucích a instruk-
torů. Projednali jsme 
možnosti spolupráce a 
podepsali partnerskou 
smlouvu, která obsa-
huje společné aktivity 
na nejbližší roky. Čas 
byl i na výměnu zkuše-
ností. Navíc jsme měli 

příležitost navštívit 
sociální podnik UUSIX, 
který je zřízen městem 
Helsinky a zaměřuje se 
na pracovní rehabili-
tace nezaměstnaných. 
Tam jsme také získali 
spoustu výtvarných 
námětů a představu o 
práci s nezaměstnaný-
mi ve Finsku.

V červnu na oplátku 
zavítali do Šumperka 
Finové z naší partner-

ské organizace. Pro-
jednali jsme možnosti 
strategického tříletého 
projektu. Zajímavé bylo 
setkání s mladými lid-
mi, se kterými jsme si 
popovídali o Finsku, 
finském školství, trá-
vení volného času a 
různých možnostech 
zapojení se do připra-
vovaného projektu v 
rámci Erasmus+. Poch-
lubili jsme se i s naším 

krásným městem i regi-
onem. Mimo Šumperk 
jsme navštívili také 
Kouty a Velké Losiny. 

Do mezinárodní spo-
lupráce zapojujeme i 
menší děti. Zatím for-
mou komunikace přes 
facebook a psaní (kres-
lení) dopisů. Děti se tak 
seznamují se zeměmi, 
se kterými spolupracu-
jeme, a navazují nové 
kontakty.  Jana Valová

Afrika na vodě

Naše mezinárodní 
organizace má novou 

prezidentku
Od 16. do 17. 6. 2018 se v 

Bruselu konal Mezinárod-
ní výbor IFM-SEI. Zúčast-
nilo se ho 17 organizací a 
55 zástupců organizací, 
dva za Pionýr. Během vý-
boru byla zvolena nová 
prezidentka IFM-SEI, 
Christina Schauer z Kin-
derfreunde/Rote Falken. 
Dále byli voleni členové 
kontrolní komise a byla 
přijata nová organizace z 
Turecka – Association for 
Social Democracy. 

Participation Island 2018
– mezinárodní tábor ve Finsku

Na přelomu července a  srpna se 
členové PS Čáslav a brněnské PS Ga-
laxie vydali na mezinárodní tábor IFM-
-SEI Participation Island, který po-
řádala finská organiza-
ce Nuoret Kotkat. Dále se 
účastnily organizace z Ra-
kouska, Německa, Norska, 
Velké Británie, Španělska 
(resp. Katalánska) a  Fin-
ska. Hlavní témata byla 
participace, vytváření trvalých přátel-
ství a tolerance odlišností. 

Účastníci byli rozděleni do čtyř ba-
revně odlišených vesnic. Denní režim 
byl zcela odlišný od českých táborů. 
Po  snídani následoval tzv.  morning 
circle, shromáždění vesnice s nabíd-
kou programu na den. Po obědě pro-
bíhal centrální program někdy až do 
půlnoci (díky polárnímu dni se dalo 

sportovat do noci). Večer se scházel 
parlament složený ze zástupců kaž-
dé vesnice. Na odpoledne a večery 
byly nachystány aktivity jako sku-

pinová výroba ovocného 
salátu, karaoke, plete-
ní náramků přátelství, 
typicky finské šplhání 
po přepravkách, veslová-
ní na pramici a semináře 
na téma pohlaví, dospí-

vání a osobnosti. V polovině tábora 
byl Mezinárodní veletrh s prezentací 
organizací. Při té příležitosti se přije-
la podívat bývalá finská prezidentka 
Tarja Halonen, která se zapojila do 
otevřené diskuze na téma vedení 
země, demokracie apod. Poslední 
den se událo fotbalové klání mezi 
vesnicemi a český tým zvítězil!

Vojta Zvolský a Lucka Míšková

Pionýři v Bratislavě
V listopadu se zá-

stupci Pionýra vydali do 
Bratislavy na neformální 
jednání s našimi blíz-
kými sousedy z Dětské 
organizace Fénix. S Fé-
nixem nás pojí dlouho-
leté partnerství, které 

jsme se rozhodli po ně-
kolika letech oživit více 
společnými aktivitami. 
A hned tou první byla 
účast zástupců Pionýra 
na vyhlašování oceně-
ní Fénixu „Dobrovolník 
roku“. Pevně věříme, že 

naše partnerství se bude 
dál rozvíjet a společně 
vytvoříme pěkně pro-
jekty.
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Pionýrský Sedmikvítek rozezpíval České Budějovice

V  neděli 14.  1.  pokračoval 
v Divadle u Kapličky sedmikvít-
kovský maraton. Tentokrát se 
zde soutěžilo v oblasti Divadlo. 
Porota shlédla šest soutěžních 
vystoupení ve třech kategori-
ích. Letos v  porotě zasedli Jan 
Štěch, který po  dlouhou dobu 
působil jako asistent režie v Ji-
hočeském divadle, Jaroslava 
Malinová, režisérka a  herečka 
divadelního spolku J. K. Tyla, 
a herečka Milada Štěchová.

Úplně nejmladší účastníci, 
předškolní děti ze souboru Šra-
motíček, se vydali Na krůček 
k Perníkové chaloupce a za svoji 
odvahu vystoupit získali čestné 
uznání.

V  kategorii Divadelní vystou-
pení nebylo první místo uděleno. 
Druhé místo získal divadelní sou-
bor Šramotíček s  představením 
Pod africkým sluncem. Diváky 
v  sále až mrazilo, když děti ze 
souboru Šramotík odehrály část 
z  divadelního představení Leni, 
sepsaného podle knihy Říkali mi 
Leni, se kterým obsadily 3. místo. 
V kategorii Jiná jevištní vystoupe-
ní porota udělila souboru z Gym-

názia Jateční z  Ústí nad Labem 
čestné uznání za zpracování vy-
stoupení Jmenuji se Martina.

Tomáš Hájek si zajímavým 
přednesem dílka Divné boule 
zajistil první místo v  kategorii 
Jiná jevištní vystoupení jednot-
livců a dvojic.

„Věříme, že v příštím roce na-
jde odvahu více souborů a jed-
notlivců a  přijedou se do Čes-
kých Budějovic pochlubit s tím, 
co nacvičili. V  našem divadle 
není čeho se bát, :-)“ říká Peter 
Padúch, který republikové finále 
v oblasti Divadlo moderoval.

Ledová Praha se opět otevřela 15 000 účastníků
Na Ledovou Prahu i při jejím 18. roč-

níku (2.  až 4. února) vyrazilo bezmála 
15 000 účastníků, pro které byly v na-
bídce připraveny více než čtyři desítky 
zajímavých míst – a nespočet zážitků.  

V nabídce volných a zlevněných vstu-
pů byly např. budovy Národního mu-
zea, Muzeum Policie ČR, Muzeum Kar-
la Zemana, Strahovský klášter, Síň slávy 
českého fotbalu, Botanická zahrada Pří-
rodovědecké fakulty UK, Bo-
tanická zahrada hl. m. Prahy, 
Loreta nebo Jindřišská věž.

Novinky byly Národní ze-
mědělské muzeum, Galerie 
Tančící dům – s  výstavou 
Sedmičky Josefa Lady, Mu-
zeum historických nočníků 
a toalet a Museum Kampa.

Ani letos nechyběly do-
provodné programy. Pro 
příznivce geocachingu byla 
připravena hra po  starých 
pražských tržištích, na je-
jímž konci na ně čekala fi-
nální „keška“. V jejím „logu“ 
bylo po  Ledovce 71 zázna-
mů.

Děti také mohly ještě dva 

týdny po  Ledové Praze ukázat své 
vědomosti ve „Velké ledové soutěži“ 
o  deskové hry od firmy Albi a  další 
ceny.

Záštitu nad Ledovou Prahou přijali: 
ministr školství, mládeže a tělovýcho-
vy Robert Plaga a  předseda výboru 
pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež 
a  tělovýchovu Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR Mgr. Václav Klaus.

21. koncert Děti dětem zlákal i tatíčka Masaryka
První dva lidé, které diváci uvidě-

li v sobotu 3. 2. na jevišti koncertu 
Děti dětem v pražském Kongreso-
vém centru, byli moderátorka Šár-
ka Volemanová a  první prezident 
Československa, Tomáš Garrigue 

Masaryk, tedy pochopitelně herec 
v  kostýmu. Společně dětem při-
pomněli, že letos slavíme 100 let 
od vzniku Československa. Ale tím 
hlavním, co bylo na jevišti k vidění, 
byla hudební a taneční vystoupení 

účastníků Pionýrského Sedmikvít-
ku.

Diváci si užili rytmická taneční 
vystoupení, folkové i popové pís-
ničky, folklór i taneční variaci na 
Červenou Karkulku. Posledním 
dětským vystupujícím byl Ruda 
Prušák,  nejsilnějším momentem 
bylo, když 100.  výročí Českoslo-
venska připomněl zpěvem státní 
hymny. Děti v sále se k jeho zpě-
vu připojily a  bez pobízení po-
vstaly…

A pak už diváky čekala jen tečka 
v podobě vystoupení Heidi Janků, 
která děti zvedla ze sedadel a roz-
tančila. Netrvalo dlouho a pozvala 
je dokonce k sobě na pódium, kde 
mezi nimi chvílemi skoro nebyla vi-
dět. Všichni si to ale užili, a to je na 
koncertě Děti dětem to hlavní.

Část programu byla tradičně vě-
nována předávání Putovních pohá-

rů předsedy vlády České republiky 
za dlouhodobý přínos práci s dět-
mi v  oblasti kultury. Pro rok 2018 
jej z  rukou ředitelky Odboru Kan-
celáře vedoucího Úřadu vlády ČR 
Mgr. Alexandry Homové převzali: 
Folklórní soubor Líšňáček (Folklór-
ní tance), Středisko volného času 
TYMY Holešov (Výtvarná činnost), 
Studio Kokos Jablonec nad Nisou 
(Dětská Porta), Pionýrská skupina 
Čestice Podlesáci (Melodie), Ta-
neční škola Aneri Valašské Meziříčí 
(Tanec).

Záštitu nad koncertem převzal 
předseda vlády ČR Ing.  Andrej 
Babiš, ministr školství, mládeže 
a  tělovýchovy Ing.  Robert Plaga, 
Ph.D. a předseda Výboru pro vědu, 
vzdělání, kulturu, mládež a  tělo-
výchovu Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR Mgr. Václav Klaus. 
Děkujeme!

Děti v Holešově tvořily i soutěžily
V  sobotu 24.  břez-

na se sešlo v  Holešově 
hodně talentovaných 
dětí a  mladých lidí. Bě-
hem dne si 130 z  nich 
mohlo vyzkoušet různě 
zaměřené dílny (kerami-
ka, pískové obrázky, en-
kaustika, linoryt, inchies, 
emboss). A od 17.00 na 
ně již čekalo slavnostní 
vyhlášení výsledků Pi-
onýrského Sedmikvítku 
pro oblast Výtvarná čin-
nost a  Soutěže technic-
kých dovedností. Mezi 

hosty byli starosta měs-
ta Holešov pan Rudolf 
Seifert a  1.  místopřed-
sedkyně Pionýra Darina 
Zdráhalová.

Do soutěže bylo za-
sláno celkem 418 prací 
od šesti stovek autorů. 
Stojí za to zmínit, že do 
letošního ročníku bylo 
zasláno i  18 společ-
ných prací, kdy první tři 
příčky obsadili pionýři 
a  pionýrky z  2. PS  Ju-
lia Fučíka Kroměříž, 
PS  Dobřany a  PS  Tuláci 

z Klatov. V Soutěži tech-
nických dovedností zví-
tězil se svým robotem 

pionýrský oddíl Rondel 
z Prahy.

Jarmila Vaclachová

Noc
s Andersenem 2018

I letos se vedou-
cí Šedých myšek 
rozhodli zapojit do 
celosvětové akce 
Noc s  Anderse-
nem, která probí-
hala 23. března již 
poosmnácté. Tentokrát byla spoje-
na se spisovatelem Josefem Čap-
kem a  jeho Povídáním o  pejskovi 
a kočičce.

A tak jsme se páteční odpoledne 
sešli se svými oblíbenými knížkami 
v  klubovně. Večerní program za-
čal povídáním o  historii celé akce 
a o Andersenovi. Pak jsme se vrhli 
již na samotné čtení. Co říct závě-
rem o  celé akci? Předně je nutné 
poděkovat všem vedoucím, co se na 
ní podíleli, i  lidem, kteří pro ni zve-
řejnili podklady. Božena Klimecká

Sedmikvítkový maraton pokračoval Divadlem

Clona našla nejlepší fotky roku 2017
Do letošního ročníku se 

přihlásilo celkem 71 sou-
těžících ve čtyřech věko-

vých kategoriích. Stejně 
jako loni soutěžilo nejvíce 
fotografů v  nejstarší ka-

tegorii (tedy nad 26 let), 
ale přibylo i  mladších 
fotografů. Opět bylo nej-

méně nejmladších soutě-
žících, ale konkurence se 
postupně zvyšuje i  zde. 
A to je dobře.

Začátkem března se 
fotografie objevily i  na 
facebookových stránkách 
Pionýra, kde mohli lidé 
hlasovat a  udělit inter-
netovou Cenu veřejnosti. 
S  velkým náskokem zví-
tězila fotka „Tulipán“ te-
prve osmiletého Adama 
Pangráce z  PS  Čtyřlístek 
Domažlice. Získal 96 hla-
sů.

Stále platí, že nejvíce 
snímků soutěžící posí-
lají do kategorie Tábory 
a výpravy a Příroda a ži-
votní prostředí. I  letošní 
pohyblivé téma Pionýr – 
příležitost pro setkávání 
však zaujalo a  sešlo se 
k němu několik povede-
ných snímků.

20 let Sedmikvítku v Kopřivnici
Letos již 20. ročník 

oblastního kola talento-
vé soutěže určené pro 
pionýrské oddíly i širo-
kou veřejnost proběhl 
24. 11. 2018. Vystoupení 

dětí ohromila porotu a 
ti nejlepší dostali dopo-
ručení do celostátního 
finále. V Kopřivnici se 
soutěžilo v kategoriích 
Melodie, Divadlo, Tanec 

a Dětská Porta. Nejvíce 
zastoupenou kategorií 
byly letos Tance. Celkem 
jsme viděli 21 vystoupe-
ní. 

Božena Klimecká

Každý, kdo šel v sobo-
tu 13.  ledna kolem diva-
dla U Kapličky v Českých 
Budějovicích a  nahlédl 
dovnitř, mohl vidět, jak 
vypadá soutěžní klání 
mladých zpěváků a mu-
zikantů. Konalo se zde 
totiž republikové finále 
Pionýrského Sedmikvít-
ku v  oblasti Melodie. 
O prestiži soutěže svěd-
čí i  to, že někteří účast-
níci sem cestovali stovky 
kilometrů – ti nejvzdá-
lenější až ze Vsetína. 
Výkony soutěžících ve 
24  vystoupeních byly 
skvělé a  hodnotit je byl 
těžký úkol. Nakonec se 

ale podařilo vybrat ví-
těze:

Kategorie ZA (Jed-
notlivci a  dua, reprodu-
kovaná hudba): Tereza 
Nová

Kategorie ZP (Jednot-
livci a  dua, živý dopro-
vod): Duo 2Ká

Kategorie VIS (Vokální 
a vokálně instrumentální 
soubory): kapela Docela

Kategorie IA (hra na 
hudební nástroj nar. 
2002 a mladší): Jan Ko-
lář

Kategorie IB (hra na 
hudební nástroj nar. 
1997–2001): Radomír 
Kolář

Pionýrský 
Sedmikvítek 

na jednotlivých 
soutěžích uvítal 

v roce 2018 
celkem cca 1714 

účastníků.
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Okříšky přejí kultuře
O třetím listopadovém 

víkendu již posedmnác-
té ožila okříšská soko-
lovna mladými zpěváky, 
hudebníky, tanečníky a 
výtvarníky. Pro mladé ta-
lenty zde připravila naše 
pionýrská skupina Kama-
rádi cest krajskou soutěž 
Pionýrského Sedmikvítku 
v oblastech Melodie, Dět-
ská porta, Tanec, Výtvar-
ná a rukodělná činnost a 
Fotografie.

Pátek patřil zpěvákům 
a hudebníkům, prostor 
dostali také mladí vý-

tvarníci a fotografové. 
Po skončení hudeb-
ní soutěže a vyhláše-
ní ceny divácké poroty 
byla slavnostně na celý 
víkend otevřena výstava 
plná nápaditých a inspi-
rativních obrázků, plas-
tik, keramiky, výrobků a 
fotografií. Den uzavřel 
slavnostní ohňostroj. So-
botní odpoledne patřilo 
soutěži moderních tanců 
za velké podpory míst-
ních diváků. Soutěžilo 
se v několika tanečních 
formacích, nejoblíbenější 

je Disco show dance, což 
je i velká podívaná pro 
diváky. Sobotu zakončila 
dětská diskotéka soutě-
žících a jejich kamarádů.

V neděli soutěž za-
končil galakoncert s vy-
hlášením výsledků všech 
oborů. Sedmikvítek v 
Okříškách v číslech: 3 
dny, cca 400 diváků, 48 
zpěváků a muzikantů, 
210 tanečníků 160 vý-
tvarníků a fotografů. K 
tomu 20 organizátorů PS 
Kamarádi cest Okříšky.

Michal Nejedlý

Budoucnost českého komiksu?
Je přečte-
no, obo-
dováno, 

s e č t e n o 
a  podtr-

ženo. A  tak 
vám můžeme přinést 
výsledky z  republiko-
vého finále Literár-
ní části Pionýrského 
Sedmikvítku za rok 
2017/2018.

Tříčlenná porota slo-
žená z  paní učitelky 
českého jazyka a  dvou 
vítězek minulých lite-
rárních soutěží posuzo-
vala práce na jednotné 
téma, které pro tento 
ročník znělo „Máme 
rádi zvířata“. Celkem 
se sešlo 30 dílek. Nej-
více byla obsazena 

nejmladší kategorie, 
největší oblibě se těšil 
u  mladých tvůrců ko-
miks.

A kdo
byli vítězové?

I. kategorie
Próza: Viktorie Urba-

nová (ZŠ Zdounky)
Poezie: Vanessa Pa-

velková (ZŠ Zdounky)
Komiks: Sára Gašico-

vá (ZŠ Zdounky)
II. kategorie
Próza: Matěj Okruh-

lica  (PS  Obránců míru 
Chropyně)

Komiks: Anna Měrková 
a Anna Tran (PS Obrán-
ců míru Chropyně)

III. kategorie
Poezie: Věra Poláško-

vá (TO Perseus)

Komiks: Věra Poláš-
ková (TO Perseus)

IV. kategorie
Poezie: Zvláštní cena 

poroty –  Matěj Muš-
ka (PS des. St. Roubala 
Habartov)

Komiks: Iveta Steine-
rová a Tereza Danečko-
vá (PS Brodek u Prostě-
jova)

V. kategorie
Poezie: Zvláštní cena 

poroty –  Kateřina Stu-
deníková (OU a ZŠ Ho-
lešov)

Zvláštní cena před-
sedy Pionýra byla udě-
lena  Izabele Bongilajo-
vé  z  DD Frýdek-Místek 
za tvorbu i boj s nepří-
zní osudu.

Jarmila Vaclachová

Kroměříž rozezněla největší dětská hudební soutěž ve folku a country
V  pátek a  sobotu 1. – 

2. června se v Kroměříži 
konalo republikové finále 
27. ročníku Dětské Porty, 
což je nejen součást Pi-
onýrského Sedmikvítku, 
ale také  největší dětská 
hudební soutěž v  ob-
lasti folk a  country. Re-
publikové finále Dětské 
Porty organizovala po-
prvé Olomoucko-zlínská 
krajská organizace (O-
-ZKOP). Celostátní sou-
těžní přehlídce předchá-
zela série 12 oblastních 
kol po celé republice.

V  pátek na nádvo-
ří radnice vystoupili 
na Koncertu pro Kromě-
říž  spřátelené dospělé 

kapely A. M. Úlet, Kofe@
Vlna, Jamtour a  jako 
hlavní host písničkář 
Pavel Dobeš, který mla-
dým soutěžícím vysekl 
poklonu a  poradil jim 
i do budoucna. „Mají vý-
borné hudební 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 zkušenos-
ti. Tak já nevím, co bych 
mladým poradil. Snad 
aby si dali inzerát na tex-
taře. (smích) Ale protože 

mají vlastní názor, zas 
by to nechtěli přijmout. 
Hlavně ať pokračují, cvi-
kem se to zlepší,“  vzká-
zal zkušený písničkář. 

Vlastní soutěžní vy-
stoupení finalistů Dětské 
Porty se konala v sobotu 
na dvou pódiích – na ná-
dvoří Starého pivovaru 
a na nádvoří kroměřížské 
ZUŠ. Soutěžilo se v sed-
mi kategoriích, v nichž se 
představilo 34 soutěží-
cích jednotlivců a skupin. 
Celkový počet vystu-
pujících přesáhl stovku, 
zazpívaly také pionýrské 
oddíly.  „Nejvíce soutěží-
cích bylo v  kategorii JC, 
tedy nejstarší jednotliv-

ci a  dua. O  vitrážovou 
kytarku se utkalo jede-
náct vystupujících. Zvítě-
zilo Duo 2 Ká, které tvoří 
bratři Jan a Radomír Ko-
lářovi z  Mohelnice,“  říká 
Darina Zdráhalová, před-
sedkyně O-ZKOP. Udě-
lena byla také Autorská 
Dětská Porta (Duo Nika 
z  Jablonce za píseň Je 
čas) a několik zvláštních 
ocenění.

Na závěrečném sobot-
ním koncertu, který celou 
soutěž uzavřel a  v  jehož 
průběhu byly vyhláše-
ny výsledky, vystoupily 
skupiny Madalen, Stráníci 
a  ostravská skupina Ma-
rod.  Mirka Tolarová

Sedmikvítek kvete i v říjnu
O víkendu 12. až 14. října 

se v Zelené Lhotě konalo 
krajské kolo Pionýrského 
Sedmikvítku v oblasti Vý-
tvarná činnost. 27 účast-
níků se přijelo bavit, tvořit 
a pobýt spolu. Zastoupen 
tu byl oddíl Mikulka Plzeň, 
Pionýrská skupina Jitřenka, 
Pionýrská skupina Tuláci z 
Klatov a Pionýrská skupina 
Delfíni z Dobřan.

Děti si v pátek ozdobily 
trička, v sobotu pak pra-
covaly podle kategorií dle 
návodu a v odpoledních 
hodinách pracovaly na 
společném díle. Mezi jed-

notlivé práce byly zařazeny 
hry na čerstvém vzduchu a 
na sluníčku. Sobotní večer 
patřil tanci. Nedělní dopo-
ledne bylo věnováno malbě 
čímkoliv na cokoliv. :)

V  tom samém víkendu 
se také mohly všechny pi-
onýrské skupiny Středo-
českého kraje zúčastnit ob-
lastního kola Pionýrského 
Sedmikvítku v  kategoriích 
Clona a Výtvarná činnost. 
Poprvé se akce konala 
v  nově otevřené budově 
DDM Beroun. Pro účastníky 
byly připraveny výtvarné 
dílny zaměřené na fotogra-

fování a malbu netradiční-
mi technikami. Vytvořená 
díla pak mladí tvůrci mohli 
zařadit do soutěžní pře-
hlídky. Zúčastnily se děti z 
pionýrských skupin PS Ko-
lín, PS Veteráni Kladno, PS 
Lubná, PS Beroun-Závodí 
a dorazily také děti z DDM 
Beroun.

Oblastní kolo Pionýrské-
ho Sedmikvítku proběhlo 
za podpory MŠMT a Stře-
dočeského kraje – odboru 
kultury. Poděkování si také 
zaslouží všichni z  organi-
začního týmu a DDM Be-
roun za poskytnutí prostor 

a vybavení pro výtvarné 
aktivity. 

V  sobotu 20.  10.  v hlav-
ním sále Pionýrského cent-
ra Důlce v Ústí nad Labem 
proběhlo Oblastní kolo 
soutěže Pionýrský Sed-
mikvítek. Zastoupení měla 
většina oblastí: Divadlo, 
Melodie, Tanec, Výtvarná 
činnost a letos poprvé Clo-
na. Během dopoledne ze 
sebe děti vydaly to nejlep-
ší. Diváci každé vystoupe-
ní ocenili potleskem. Ob-
lastního kola se zúčastnila 
necelá stovka soutěžících. 
Pořadatelem byla za Ústec-

kou KOP Pionýrská skupina 
Dravci. Letos byla úroveň 
vystoupení opravdu vysoká 

a bylo potěšením se na ně 
dívat. 

Jakub

Disco, hip-hop i klasika na jednom pódiu
Téměř 400 tanečníků se v ne-

děli 25. 11. v Holešově zúčastnilo 
celorepublikového finále taneční 
soutěže Pionýrský Sedmikvítek. 
Tato soutěž je otevřená všem zá-
jemcům o tanec – oddílům, ško-
lám, tanečním klubům, SVČ atd. 
I letos toto finále organizovala 
PS Dr. Mirko Očadlíka Holešov 
ve spolupráci se SVČ Tymy Hole-
šov. Tanečníci všech dětských a 
juniorských kategorií soutěžili v 
tanečních stylech hip-hop, disco 
dance, street dance, show dance, 
jumping trampolíny, mažoretky, 
společenské a klasické tance. Z 
Pionýra se zúčastnila skupina 
FREAKS CREW ze 6. PS Kolín 
s několika skvělými choreogra-
fiemi a také PS Dr. M. Očadlíka 
Holešov. Soutěž provázela skvělá 
atmosféra.

Čtyřčlenná porota byla slože-
na z odborníků na různé taneční 
styly. Mezi vítězné týmy patří v 
kategorii Hobby děti v různých 

tanečních stylech – TS-TRICK 
Hulín, TK Katlen Ostrava, SVČ 
TYMY Holešov, mažoretky Sofie 
Valašské Meziříčí, SVČ ATLAS a 
BIOS Přerov, Dance4FUN Valaš-
ské Meziříčí, TŠ Aneri Valašské 
Meziříčí, MiniKontrasty Hulín. V 
kategorii Hobby Junior – SVČ 
ATLAS a BIOS Přerov, SVČ TYMY 
Holešov, M-Dance-Crewe-KM-
-Junior, SZUŠ-D-Muzic Kroměříž, 
Motus Třebíč, TK Katlen Ostrava, 
mažoretky Sofie Valašské Mezi-
říčí, TS PUSA Butovická Studén-
ka. V kategorii Hobby Dospělí se 
v různých tanečních stylech na 
prvním místě umístily skupiny – 
TS-TRICK Hulín, SVČ TYMY Ho-
lešov, TŠ Aneri Valašské Meziříčí, 
SVČ ATLAS a Bios Přerov, TK Kat-
len Ostrava. V kategorii Jumping 
trampolíny první místo získalo 
SVČ TYMY Holešov. Vítězové si 
zasloužili nejen potlesk publika, 
ale také medaile, poháry a věcné 
ceny.  Jarmila Vaclachová

Všetulské dostavník dorazil do cíle
PS Dr. Mirko Očadlíka 

Holešov ve spolupráci 
se SVČ – TYMY Holešov 
uspořádala 10. 11. již 10. 

ročník oblastního kola 
Dětské Porty a Melodie 
2018. Tato soutěž již tra-
dičně nese název „Vše-
tulské dostavník“. Jde o 
přehlídku interpretační i 
autorské tvorby jednot-
livců a skupin orientova-
ných do různých hudeb-
ních žánrů a věkových 
kategorií, letos se zúčast-
nilo celkem 52 mladých 
zpěváků a hudebníků, ti 
nejlepší z nich postoupili 
do republikového finále.

V porotě zasedli od-

borníci na slovo vzatí: 
Patrik Možíš – zpěvák a 
student konzervatoře v 
Praze, Mirek Řeha – dlou-
holetý hudebník, učitel 
zpěvu, Marie Drkulová 
– studentka kroměřížské 
konzervatoře. Pozvání do 
poroty i letos přijal zná-
mý folkový zpěvák Slávek 
Janoušek, který byl zá-
roveň předsedou poroty 
a také pro návštěvníky 
zahrál několik svých pís-
niček.

Jarmila Vaclachová

Jak letos chutnal Folkový guláš?
V sobotu 10. 11. se v Olomouci 

uskutečnilo oblastní kolo Pionýr-
ského Sedmikvítku v oblasti Me-
lodie a Dětská Porta. V Melodii 
se ve 14 vystoupeních v různých 
kategoriích představilo celkem 
16 hudebníků. V soutěži Dětská 
Porta se na pódiu vystřídalo 
celkem 34 vystupujících. I přes-
to, že nebyly obsazeny všechny 
kategorie, měla tříčlenná porota 
mnohdy nelehkou práci. Letošní 
oblastní kolo mělo opět po ně-
kolika letech také dvojí zastou-
pení v kategorii oddílů – oběma 

byl doporučen postup do finále. 
V novém místě (KD Na Letním 
v Hlubočkách u Olomouce) nás 
uvítali vstřícně a velmi milým 
překvapením bylo ocenění, které 
věnovala paní starostka absolut-
ním vítězům v kategorii sólistů 
i kapel. Děkujeme! Na festivalu 
Folk Na Letním jako předskoka-
ni hlavního hosta – skupiny HOP 
TROP – vystoupí Eliška Holzma-
nnová a kapela The Addams Sis-
ters.  Lenka Sakařová
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Porod téměř táborový
Když Česká televize 

natáčela ukázky z pro-
gramu letního tábora 
Kamenec (pro Zprá-
vičky 24.  7.), jeden ze 
zdejších vedoucích, 
Pepa Vlášek, už vlast-
ně počítal dny do na-
rození syna. Že budou-
cí otec trávil čekání na 
takovou radost na tá-
boře, ale není zdaleka 
tak pozoruhodné, jako 
že na jiném, LPT Hvěz-
dička, nedaleko od 
Kamence, byla i  ona 
nastávající maminka 
Jana, jako hlavní ve-
doucí! V té chvíli ještě 
nenarozený Jozífek 
– ovšem jako ukázně-

ný pionýr s  vědomím, 
že program tábora se 
nemá dramaticky na-
rušovat – vyčkal s pří-

chodem na svět  té-
měř  do konce tábora. 
Přejeme všem třem 
zdraví a štěstí!

Nejvyšší pionýrské vyznamenání uděleno!
Horšovský Týn, 29. 12., podvečer, spo-

lečenský sál restaurace „Pod radnicí“, 
půl stovky přítomných… – scéna, kte-
rá se v těchto dnech opakuje na mnoha 
místech naší země, protože ohlédnout 
se za končícím rokem, poděkovat si na-
vzájem a pobavit se k tomuhle času pa-
tří. Tradiční je podobné posezení i pro 
vedoucí, instruktory a spolupracovníky 
Pionýrské skupiny Čtyřlístek Domažlice.

V  očích přítomných se objevuje 
překvapení, když do uvolněné atmo-
sféry vstupují čtyři hosté (předseda 
a místopředsedkyně Pionýra, předse-
da a tajemnice Plzeňské KOP)… a tvá-
ří se trochu tajuplně. Vítá je vedoucí 
PS  Čtyřlístek, Honza Pangrác. Údiv 
však záhy odeznívá, jde o  návštěvu 
sice nečekanou, ale mnozí se stejně 
znají, a tak se zábava brzy znovu roz-
proudí a hosté se vmísí mezi domácí.

Honza, a nejen on, však náhle ohro-
meně hledí na třípatrový dort, který 
se před ním objevuje na stole. Mar-
tin Bělohlávek prosí o  klid, zve Jana 
Pangráce k sobě a nepřeslechnutelně 
rozechvělým hlasem říká, že má tu 
nejpříjemnější povinnost – předat mu 
z rozhodnutí České rady Pionýra nej-
vyšší pionýrské ocenění, Křišťálovou 
vlaštovku (pro rok 2018). V  tu chvíli 
vypukne vřava – všichni přítomní vstá-
vají a  tleskají. Ne, aplaudují! Honza 
Pangrác hledí stále ještě trochu nevě-
řícně, když přebírá sponu na kravatu, 
dekret, kazetu s vlaštovkou a (trochu 
netradiční, klobásovou) kytici. Po 
chvíli už sedící Honza jen nevěřícně 
brouká: „To jste mně ale překvapili!“, 
následuje zakrojení dortu – kousek 

musí dostat každý, protože – jak Hon-
za několikrát zopakoval – každému 
přítomnému náleží i kousek vlaštovky: 
„Sám bych přece nedokázal nic…“

„Za dlouholetou práci v  Pionýru“ – 
stojí na dekretu a nikdo nespočítá stov-
ky či spíše tisíce hodin práce – s oddí-
lem, jako vedoucí pionýrské skupiny 
a „služebně velmi zasloužilý“ předseda 
dřívější Okresní rady Pionýra Domažli-
ce. Také jako člen České rady Pionýra 
a předseda Plzeňské krajské rady Pio-
nýra, což jsou ony nadstavbové funkce, 
kde po Honzovi zůstala hluboká a pří-
kladná stopa. A  jen obtížně je možné 
vypočíst čas strávený na  pionýrské 
skupině či počty táborů, které vedl…

Setkání pionýrských veteránů
U Pionýrské skupiny 

Hrádek se již mnoho let 
schází pionýrští veterá-
ni našeho okresu. Letos 
v lednu jich bylo čtr-
náct. Trochu méně, ale 
to vůbec nic neměnilo 
na přátelské atmosféře 
pozdního odpoledne. 
Někteří účastníci se 
mohou vidět právě jen 
při tomto setkání, takže 
povídání nebere konce. 
Vzpomíná se, ale i plá-
nuje. Po pěti hodinách 

se ještě nikomu nechce 
domů, ale je třeba při-
pravit klubovnu zase 

pro děti – na pondělní 
oddílové schůzky.

Vlasta Vasková

Další Pionýrská ocenění v roce 2018
Peter Padúch: Pionýrský čin, za rozvoj Pionýrského Sedmikvítku
Roman Ondrušek: Příležitostné ocenění za dlouholetou práci pro Pio-
nýr a rozvoj Pionýrského Sedmikvítku
Pavel Košek: Příležitostné ocenění za dlouholetou práci pro Pionýr
Josef Sedláček: Příležitostné ocenění za dlouholetou práci pro Pionýr
František Kováč: Věcný dar za dlouholetou práci pro Pionýr
Luboš Šmolík: Léta věrnosti zlatá za dlouholetou práci pro KOP
Ladislav Petrželka: Věcný dar za dlouholetou práci pro Pionýr

30. výročí táborové základny „Lomíček“
Krásné slunečné po-

časí přilákalo v  sobotu 
8. září malé i velké do 
„Lomíčku“ na oslavu 
30. výročí založení tá-
borové základny. Pro-
gram byl velice bohatý, 
po celé odpoledne hrá-
la country kapela z Ho-
lýšova. Pro děti byla 
připravena „opičí drá-
ha“, kde musely před-
vést své dovednosti, 
zručnost použily při na-
vlékání korálků a zhoto-
vení náramku, výtvarné 
umění při  malování na 
sádrové odlitky a  úpl-
ně nejvíc se vyřádily 
v zorbingových koulích 
a  skákacím hradu. Za 
svoji účast každý dostal 
malou sladkou odměnu 
a  nafouknutý balónek. 
Během odpoledne byla 
beseda s  pracovníkem 
ZOO v Plzni, který s se-

bou přivezl velkého 
mluvícího papouška 
a  několik hadů. Zpest-
řením pro všechny byla 
ukázka a  výcvik psů 
z  kynologického klubu 

ze Stoda. Ve večerních 
hodinách hrála kapela 
Superband, následova-
lo vystoupení pionýr-
ského  šermířského klu-
bu Avalon s  ohňovou 

show. Na počest oslav 
byla zapálena slavnost-
ní vatra a nechyběl ani 
krásný ohňostroj.

za PS Hradec
 Danuše Heřmanová

Sýkorky oslavily 70 let činnosti
Pionýrská skupina Miloše Sý-

kory oslavila v sobotu 21. dub-
na 70.  výročí svého vzniku. 
V  restauraci U  Eliáše se sešlo 
kolem 30 osob. Přišli i lidé, kteří 
se aktivně podíleli na činnos-
ti skupiny v  minulosti. Byl čas 
na povídání o dobách, které si 
pamatují členové vedení PS, i 
na prezentaci s fotkami. Pozdě-
ji se k vypravování přidali také 
ostatní účastníci. Na oslavu za-
vítala i jedna pamětnice vzniku 
před 70 lety. Tomáš Podola

Pionýři slavili narozeniny ČRDM
Česká rada dětí a mlá-

deže je střešní organi-
zace reprezentující na 
veřejnosti i vůči státním 
orgánům činnost spolků 
dětí a mládeže. Pionýr je 
zakládajícím členem, a 

tak samozřejmě nemo-
hl chybět, když ČRDM 
slavila své 20. narozeni-
ny. Ráno 12. 6. vyrazila 
na alegorickou plavbu 
Prahou po Vltavě skupi-
na plavidel – od velké-

ho pontonu, na kterém 
byly k  vidění hasičské 
stříkačky, skautské pod-
sadové stany, týpí Ligy 
lesní moudrosti a také 
pionýrská kadibudka, až 
po kajaky a další malé 

loďky – i mezi nimi bylo 
vidět několik s nápisy Pi-
onýr. Dokonce i pionýr-
ský maskot se na chvíli 
neplánovaně proměnil 
v  plavidlo, ale všechno 
dobře dopadlo. :)

Branou k druhým prošly desítky pionýrů
Soutěž „Brána k druhým“, kterou vy-

hlašuje Národní institut pro další vzdě-
lávání ve spolupráci s odborem pro mlá-
dež MŠMT, měla v roce 2018 již sedmý 
ročník. Jejím cílem je hledat, ukazovat 
a oceňovat pozitivní příklady a skutky 
v naší společnosti, na kterých se podíle-
jí děti a mládež do 26 let. Do letošního 
ročníku se z Pionýra zapojilo celkem 15 
oddílů a skupin. Brněnská 32. pionýrská 
skupina Galaxie byla i mezi oceněnými.

Jihomoravští pio-
nýři přivítali rok 2018 
tradičně plesem. Tan-

čili, bavili se, to ale 
není všechno. Také se 
se skládali na dar pro 

dívku Elišku, která 
trpí Svalovou atrofií 
– a dali dohromady 

10  000 korun! I to je 
pionýrský ideál Po-
moc.

Tanec a 10 000 Kč na dobrou věc
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Žumberk investice v roce 2018: (7 642 528,92 Kč)

Budova bývalé školy v Žum-
berku je od roku 2016 v celko-
vé rekonstrukci. Etapa 2018 
přinesla mnoho bourání a ješ-
tě více stavby, při níž se po-
malu začíná rýsovat budoucí 
podoba celého zařízení. Z jara 
byly prováděny ještě „bou-
rací“ práce – škrábání, brou-
šení a někde i otloukání omí-

tek, vysekávání prostupů zdmi 
pro rozvody sítí, vyrovnávání 
podkladů podlah. Na tuto eta-
pu navázalo ukládání rozvo-
dů sítí (elektrika, voda, topení) 
a úprava svislých povrchů do 
téměř konečně podoby. V létě 
proběhly opravy stropů, po-
stupně byla obložena sociální 
zařízení, truhláři pracovali na 

nových oknech pro upravené 
okenní otvory. Další důležitou 
částí rekonstrukce byla prá-
ce na střešní konstrukci, kde 
vyrostlo 12 nových vikýřů. Ty 
osvětlí podkrovní prostor, kte-
rý bude sloužit pro ubytová-
ní. S podzimem stavební ruch 
utichl, ale další jaro s  sebou 
přinese nové velké věci.

Pionýr vlastní několik ne-
movitostí. Některé z nich jsou 
v  provozu a slouží dětem, 
jako například horské objek-
ty Jizera a Espero a další. Jiné 

ale Pionýr převzal od již nee-
xistujícího Fondu dětí a mlá-
deže v  takovém stavu, že je 
na nich ještě hodně práce, 
než tu budou probíhat akce 

či přespávat oddíly při svých 
výpravách. V roce 2018 se na 
dvou z nich podařilo díky do-
tačním prostředkům pořádný 
kus téhle práce odvést

Tisá investice v roce 2018: (1 577 739,17 Kč)

V roce 2018 byly upraveny vnitřní povrchy, očištěno vnitřní hlavní schodiště z pískovce od 
nánosů latexových nátěrů a proběhla kovářsky náročná renovace zábradlí. Zásadní úpravou 
prošel zejména suterén objektu, kde byla uložena podlaha, zhotoveny rozvody a stěny byly 
opatřeny základní omítkou. Dalším dílem byly uloženy podlahy a zhotoveny obklady v soci-
álních zařízeních.

Na pionýrských stavbách práce nestojí

Výrok 
auditora

Podle mého názoru účetní 
závěrka podává věrný a po-
ctivý obraz aktiv a pasiv PIO-
NÝRA k 31. 12. 2018, nákladů, 
výnosů a výsledku jeho hos-
podaření za rok končící 31. 
12. 2018, v souladu s českými 
účetními předpisy (výrok bez 
výhrad).

S odpovědí na tuhle otázku po-
máhá (nejen) pionýrům pionýrský 
internetový Katalog nemovitostí. 
Nabízí klubovny a základny, kde se 
oddíly mohou během celého roku 
nebo sezónně ubytovat při svých 
akcích a výpravách.

Kde složit hlavu?

Katalog nabízí přehledné vyhledávání na-
příklad podle kapacity či kraje. Výhodou jsou 
také ve srovnání s komerční nabídkou přízni-
vé ceny.

pionyr.cz/kontakty/vypis-zakladen

Rozvaha ke dni 31. 12. 2018 (čísla v tisích Kč)

A. Dlouhodobý majetek celkem  65 319 72 160
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 79 571 86 229
A.II.  1. Pozemky  5 483 5 470
 3. Stavby 58 501 55 904
 4. Hmotné movité věci a jejich soubory 1 481 1 529
 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 14 106 23 326
A.III.   Dlouhodobý finanční majetek celkem 250 500
 4. Zápůjčky organizačním složkám 250 500
A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -14 502 -14 569
 6. Oprávky ke stavbám -13 123 -13 388
 7. Oprávky k samostat. hmot. movit.
     věcem a souborům hmot. movit. věcí -1 379 -1 181
B. Krátkodobý majetek celkem  12 492 11 133
B. I.  Zásoby celkem 790 724
B. I. 1. Materiál na skladě 23 23
 7. Zboží na skladě a v prodejnách 767 701
B. II. Pohledávky celkem 892 1 009
B. II. 1. Odběratelé 81 73
 4. Poskytnuté provozní zálohy 663 572
 6. Pohledávky za zaměstnanci 0 2
 7. Pohl. za institucemi soc. zabezpeč. a veř. zdrav. poj. 0 14
 8. Daň z příjmů 0 258
 9. Ostatní přímé daně 0 4
 17. Jiné pohledávky 148 86
B.III.   Krátkodobý finanční majetek celkem 10 537 8 966
B.III. 1. Peněžní prostředky v pokladně 146 119
 2. Ceniny 72 48
 3. Peněžní prostředky na účtech 10 319 8 799
B. IV.   Jiná aktiva celkem (souč. B.IV.1. až B.IV.2.) 273 434
B. IV. 1. Náklady příštích období 273 418
 2. Příjmy příštích období 0 16
AKTIVA CELKEM (A. + B.) 77 811 83 293

Aktiva Začátek  obd. Konec obd.

A. Vlastní zdroje celkem  76 372 82 159
A. I. Jmění celkem 72 307 83 053
A. I.   1.Vlastní jmění 72 307 83 053
A. II. Výsledek hospodaření celkem 4 065 -894
 1. Účet výsledku hospodaření 0 -894
 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 4 065 0
B. Cizí zdroje celkem  1 439 1 134
B. II.   Dlouhodobé závazky celkem 0 245
B. II. 1. Dlouhodobé úvěry 0 245
B.III.   Krátkodobé závazky celkem 1 298 668
B.III. 1. Dodavatelé 95 71
 4. Ostatní závazky 4 0
 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0 1
 8. Daň z příjmů 343 0
 9. Ostatní přímé daně -1 0
 17. Jiné závazky 425 190
 22. Dohadné účty pasivní 432 406
B. IV.  Jiná pasiva celkem 141 221
B. IV. 1. Výdaje příštích období 34 110
 2. Výnosy příštích období 107 111
PASIVA CELKEM (A. + B.) 77 811  83 293

Pasiva Začátek  obd. Konec obd.

A.  I.  Spotřeb. nákupy a nakupované služby  8 149 0 8 149
 1. Spotřeba materiálu, energie a ostat. neskladovaných dodávek 1 606 0 1 606
 2. Prodané zboží 66 0 66
 3. Opravy a udržování 566 0 566
 4. Náklady na cestovné 80 0 80
 5. Náklady na reprezentaci 43 0 43
 6. Ostatní služby 5 788 0 5 788
A.III.  Osobní náklady  7 129 0 7 129
 10. Mzdové náklady 5 031 0 5 031
 11. Zákonné sociální pojištění 1 592 0 1 592
 13. Zákonné sociální náklady 20 0 20
 14. Ostatní sociální náklady 486 0 486
A. IV.  Daně a poplatky  20 0 20
 15.Daně a poplatky 20 0 20
A.  V.  Ostatní náklady  562 0 562
 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 455 0 455
 18. Nákladové úroky 5 0 5
 21. Manka a škody 9 0 9
 22. Jiné ostatní náklady 93 0 93
A. VI.  Odp., prod. maj., tv. a použ. rezerv 3 016 0 3 016
 23. Odpisy dlouhodobého majetku 1 157 0 1 157
 24. Prodaný dlouhodobý majetek 1 859 0 1 859
A.VII.   Poskytnuté příspěvky (A.VII.28.) 15 137 0 15 137
28. Poskytnuté člen. přísp. a přísp. zúčt. mezi organiz. složkami 15 137 0 15 137
NÁKLADY CELKEM 34 013 0 34 013

Náklady Hlavní čin. Hosp. čin. Celkem č.

B. I.   Provozní dotace  27 083 0 27 083
 1. Provozní dotace 27 083 0 27 083
B. II.  Přijaté příspěvky  2 203 0 2 203
 3. Přijaté příspěvky (dary) 390 0 390
 4. Přijaté členské příspěvky 1 813 0 1 813
B.III.  Tržby za vlastní výkony a za zboží 2 118 0 2 118
B. IV.  Ostatní výnosy  660 0 660
 7. Výnosové úroky 13 0 13
 8. Kursové zisky 3 0 3
 10. Jiné ostatní výnosy 644 0 644
B. V.   Tržby z prodeje majetku  1 055 0 1 055
 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1 055 0 1 055
VÝNOSY CELKEM  33 119 0 33 119

Výnosy  Hlavní čin. Hosp. čin. Celkem č.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2018 (čísla v tisích Kč)

Příloha účetní závěrky a zpráva auditora v plném znění jsou k dispozici u elektronické verze 
výroční zprávy (pionyr.cz/o-pionyru/dokumenty/vyrocni-zpravy/).

C.      Výsledek hospodaření před zdaněním  -894 0 -894
D.      Výsledek hospodaření po zdanění -894 0 -894



14 TURISTICKO-BRANNÁ RUBRIKA

Dračí smyčku uvázalo 300 soutěžících
Opět po dvou letech 

se na seznam závodů 
Zelené ligy, mezi oddí-
lové soutěže v Jihomo-
ravském kraji, dostal 
závod v uzlování zvaný 
Dračí smyčka. Připadl 
na sobotu 24. 2. a jeho 
organizátorem byl 66. 
PTO Brabrouci Modři-
ce. Navzdory chřipkové 
epidemii se závodní-
ků zúčastnilo bezmála 
300. Od devíti hodin 
se registrovali první 
soutěžící. Soutěžilo se 
v  osmi uzlech ve čty-
řech věkových katego-
riích, které se samo-
zřejmě svou náročností 
lišily, a  to jak materiá-
ly, na kterých je nutné 
uzel uvázat, tak jinými 
„ztíženími“, jako vázá-
ní poslepu či  za zády. 
Nechybělo ani stanovi-
ště se štafetou. Velkým 
lákadlem bylo speciální 

stanoviště, kde váza-
la uzly vždy dvojice, 
avšak každý mohl pou-
žívat pouze jednu ruku, 
což vyžadovalo nadmí-
ru koordinace.

Současně s  uzlová-
ním probíhalo hlaso-
vání o  nejhezčí oddí-

lový zpěvník a  kroniku 
v  soutěži Kosmův pro-
stor. Součástí bylo také 
hodnocení přihláše-
ných oddílových webů, 
které byly bodovány 
zástupci těchto oddílů 
ještě před samotnou 
akcí.  Eliška Císařová

Tři desítky dobrovolníků přichystaly Pionýrskou stezku
Sobota 21. 4. 2018 v lese u pionýr-

ských chat v Hrádku. V 7.00 probíhala 
stavba trati Vaškem Lisým a  Rosťou 
Cinertem, v 7.30 přicházeli organizá-
toři pod patronací Moniky Cinertové, 
v  9.00 se sčítali závodníci a  ostatní 

účastníci. Vlasta Vasková připravila 
zahájení pro 98 soutěžících z  pio-
nýrských skupin Trojlístek Strašice, 
Bílá Cerkev Strašice a Hrádek. Přije-
ly i  naše odloučené oddíly z  Oseka 
a Rakové. Na stanovištích a u chatek 
plnilo své úkoly 30 dospěláků. Napří-
klad o  stravování se starala Zdeňka 
Vasková, diplomy pro všechny vypi-
sovala Petra Jedličková, pionýrský 
pes byl Rosťa Čermák a  ještě celá 
řada dobrovolníků. Soutěžilo se cel-
kem v  pěti věkových kategoriích. 
Novinkou bylo předávání medailí na 
nových stupních vítězů. Ty věnoval 
sponzorským darem místní občan 
Tomáš Rousek a bezvadně je vyrobil 
místní truhlář Josef Rychlý. Oficiál-
ní zahájení bylo v  9.00 a  ukončení 
v 14.00. Celková organizace a spolu-
práce mezi skupinami, děti, vedoucí, 
počasí, prostě vše bylo na jedničku.
 Vlasta Vasková

Operaci Valhala společně zvládly airsoftové oddíly
O víkendu 4.  až 

6.  května proběhlo už 
třetí setkání pionýr-
ských airsoftových od-
dílů, tentokrát na tábo-
rové základně v Lišicích 
u Přeštic, pod taktovkou 
Pionýrské skupiny Drav-
ci. Přidaly se i  některé 
spřátelené týmy mimo 
Pionýr a  celkový počet 
účastníků přesáhl 130.

Už několik týdnů před 
operací Valhala přišel 
oddílům dopis s  mobili-
zační vyhláškou. Všech-
ny týmy se v  daném 
čase dostavily na bojo-
vou základnu v  Lišicích. 
Ve 22.00 byl slavnostní 
nástup, kde se konečně 
viděly všechny oddí-
ly pohromadě. Zhruba 
v 1.30 byl nepřátelskými 
výsadkáři proveden ra-
ketový útok na základnu. 
Na nebi střídavě bou-
chaly granáty a světlice. 
Za cenu těžkých ztrát 
byla základna uhájena.

V  sobotu v  6.00 byl 
budíček a  rozcvička. … 
Následovala bitva o na-
padenou předsunutou 
základnu a hned po ní 
protiútok na nepřítele. 

Kromě takovýchto bo-
jových misí byl na hlav-
ní základně připraven 
doprovodný program a 
také večerní slavnostní 
oheň. Martin Pecha

50. ročník Memoriálu Jaroslava Švarce 
Jako eko-turistický 

oddíl jsme vyslyšeli vý-
zvu paní učitelky ze ZŠ 
Masarykova a zúčast-
nili jsme se slavnost-
ního ročníku tohoto 
pochodu (Velký Újezd, 
8. – 10. 6. 2018). Potka-
li jsme se také osobně 
s  příbuznou Jaroslava 
Švarce – parašutisty 
z  výsadku Tin. Kromě 
stanování ve ztížených 
podmínkách jsme si 
také připomněli historii 
naší země. S naší věko-
vě rozdílnou skupinou 
jsme pokořili dva z na-
bízených okruhů, a to 6 

a 17 km. Naše snažení 
bylo dokonce zdoku-
mentováno moderátor-

kou Ditou Vojnarovou z 
Českého rozhlasu.

Poletušky

Podzimní Polabí uvítalo dvě stovky turistů
Již popatnácté se 

uskutečnil v sobotu 6. 
října v Brandýse nad 
Labem-Staré Boleslavi 
a širokém okolí turis-
tický pochod a jízda na 
kole „Podzimní stezka 
Polabím“, jehož pořa-
datelem je každoročně 
turisticko-branná Pio-
nýrská skupina „Střel-
ka“ Kostelec nad La-
bem.

Z hlediska účasti (216 
včetně 13 pořadatelů, z 
toho 41 % do 26 let) to 
byl opět vydařený roč-
ník i počasí bylo přímo 
skvělé. Účastníci do-
razili z řady míst celé 
České republiky (z těch 
nejvzdálenějších uvádí-
me Nový Bor, Liberec, 
Most, Beroun, Dobro-
vice, Týnec nad Labem, 
Kutná Hora, Kolín, Po-
děbrady a z těch bliž-
ších Praha, Brandýs 
nad Labem-Stará Bo-
leslav, Kostelec nad La-
bem, Mratín, Jiřice, Zá-
ryby, Neratovice, Libiš, 
Mělník, Mladá Boleslav, 
Čelákovice, Jirny, Měš-
ice, Benátky nad Jize-
rou, Předměřice nad Ji-

zerou, Mochov, Říčany, 
Štětí atd.). Nejstarším 
účastníkem byl opět již 
třiaosmdesátiletý pan 
Jiří Kesler z Brandýsa 
na Labem.

Trasy (14 pěších a 
9 cyklo) se opět líbi-
ly, protože byly z větší 

části situovány do les-
ního terénu pravobřež-
ní poproudní strany 
Labe, do oblasti Nové-
ho Vestce, Káraného, 
Staré Lysé, Čelákovic, 
cyklotrasy samozřejmě 
hlouběji do kraje. Nejvíc 
účastníků jako obvykle 

zvolilo tu nejkratší, (11,5 
km), ale někteří vyrazili 
i na nejdelší trasy (30 
km pěší/85 km cyklo).

V cíli ve Staré Bole-
slavi na všechny čekaly 
pamětní listy a různo-
barevné odznaky po-
chodu. Jiří Vostřel 

Čtvrt století Turbánku
Turbánek neboli uz-

lovací soutěž O Putovní 
pohár Zlaté růže měl 
jubilejní 25. ročník, kte-
rý se konal 6. – 7. dub-
na v Českých Budějovi-
cích.

Už v  pátek večer se 
začaly sjíždět první vý-
pravy především z  Pra-
hy. Všichni pomohli 
s  přípravou prostor 
a  v  pozdních večerních 
hodinách mohli začít 
trénovat na závodních 

stolech. Večer panova-
la příjemná atmosféra. 
Z  každé výpravy se ně-
kdo zapojil do organi-
začního týmu a pomáhal 
s posledními dodělávka-
mi. 

Ráno dorazily další vý-
pravy, a tak se to v sále 
začalo hemžit desítkami 
malých i  velkých soutě-
žících připravených na 
samotné závody. Kvali-
fikační kola byla velmi 
napínavá, každý měl tři 

pokusy a  jakákoliv chy-
ba znamenala diskvali-
fikaci pokusu. Z  každé 
kategorie postupovalo 
šest nejlepších do finále, 
kde byly původní kvalifi-
kační časy „zapomenu-
ty“ a každý finalista měl 
tři nové pokusy.

Na konci individu-
álních závodů změřili 
síly vítězové jednotli-
vých věkových kategorií 
v  tzv.  superfinále, kde 
potvrdil svoji pozici fa-

vorita Martin Janda z 93. 
PS Orion.

Putovní pohár Zlaté 
růže si odnesl tým, kte-
rý získal nejvíce bodů 
za jednotlivce – body se 
počítaly za každého fina-
listu podle jeho umístění 
v top 6, kromě kategorie 
nejstarších – nad 26 let. 
Už počtvrté za sebou se 
na prvním místě umístila 
93. PS Orion, na druhém 
pak Církevní škola Orbis 
Pictus Tábor a na třetím 
63. PS Sosna Praha 8.

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

Vendy Nejedlá

Setonův závod přilákal 300 závodníků
Počasí mladým pi-

onýrům opravdu přá-
lo! V  sobotu 21.  4. se 
uskutečnil každoroční 
závod v  tábornických 
dovednostech a  zna-
lostech, tentokráte pod 
vedením oddílu Sever-

ka z Řečkovic. Trasami 
naskrz Zamilovaným 
hájkem se již od ran-
ních hodin hemžily tří-
členné hlídky jihomo-
ravských pionýrských 
tábornických oddílů 
ve čtyřech kategoriích, 

které poctivě a  s chutí 
plnily různá stanoviš-
tě. Uzly, první pomoc, 
finská stezka, zoologie, 
jízdní řády anebo při-
šití knoflíku či  týmová 
stavba stanu – to vše 
a  nejen to potkali zá-

vodníci na trati, a  aby 
dosáhli co nejlepších 
výsledků, bylo zapo-
třebí pilně trénovat 
s  vedoucími na oddí-
lových schůzkách.  „Na 
sítňák vždycky trénu-
jeme několik měsíců, 
každou schůzku se 
učíme a  pilujeme jiné 
věci, někdy ani nevíme, 
že se učíme, protože si 
u  toho hrajem, a  to je 
nejlepší. ” uvádí Marek 
z 10. PTO Severka, kte-
rý letos běžel Setonův 
závod již podruhé.

Po  celý den pano-
vala dobrá nálada, byl 
prostor i  na seznamo-
vání či  sportovní hry, 
a tak čekání na posled-
ní hlídky a  vyhlášení 
všem rychle uteklo. 
Odpoledne byly nej-
lepší hlídky odměněny 
nejrůznějšími cenami 
a  za potlesku a  bouř-
livého „UMÍÍ!” všech 
účastníků tak skončil 
letošní závod.

Anka Štěpánková

Akce se zúčastnily tyto oddíly:
Sokoli Ústí nad Labem, Task Force Hrádek, Od-
díl taktických operací Chomutov, 301. Pionýrská 
Domažlice, Kobra Strašice, Branný oddíl SOS-
NA – FOX Praha, Angry Eagles Ústí nad Labem, 
Branný oddíl mládeže Děčín

Podpora Ministerstva obrany: 83 200 Kč.
Účastníků setkání: 130
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GOTHIA CUP 2018 – mezinárodní turnaj v Švédsku

482 týmů ze sedmi zemí, 13 věkových 
kategorií (7x  kluci, 6x  dívky), 27  hal 
s 45 hřišti, 1 480 zápasů a 9 650 gólů. 
To byl mezinárodní světový turnaj mlá-
deže ve florbalu Gothia cup 2018. Star-
ší žačky Pionýrské skupiny Florbalová 
akademie na něm vybojovaly titul vice-
mistryň!

Všechna družstva odehrála ve sku-
pinách čtyři utkání. Zatímco mladším 
se dařilo střídavě, starší žačky svoji 

skupinu vyhrály bez jediné porážky. 
Pak již následovaly vyřazovací boje. 
Mladší žáci vypadli v  prvním kole, 
mladší žačky se probojovaly do os-
mifinále. V kategorii starší žačky se 
naše družstvo PS FA MB probojova-
lo až do finále turnaje, kde podlehlo 
švédskému mistrovi, družstvu Pixbo, 
7:2. Stalo se tak nejúspěšnějším čes-
kým dívčím týmem na tomto turnaji.

Tomáš Suchý

Sportovní vstup do nového roku
Nový rok naše pio-

nýrská skupina započa-
la opět tradičně, spor-
tem. Dne 13.  1.  2018 

se konal již 23.  ročník 
krajského turnaje ve 
hře ringo a  soutěž 
Uzlařská regata. Akci 
jsme uspořádali ve 
spolupráci s  PS  Mla-
dých požárníků Obo-
ra. Letošní účast byla 
naprosto fenomenální, 
přihlásilo se rekordních 
186 účastníků. Někteří 
pionýři, jiní hasiči ane-
bo jen nadšenci, co si 
chtěli zábavně užít so-
botní dopoledne. Cel-
kem se tedy akce zú-
častnilo 11 organizací: 
PS Horní Bříza, PS Ne-
pomuk, PS  Březová, 
PS  MP Obora , SDH 
Třemošná, SDH Všeru-

by, SDH Tlučná, SDH 
Nýřany, SDH Zbůch, SK 
Lutra a  Turistický od-
díl Sýčfíni. Část přijela 
bojovat o  putovní po-
hár turnaje ringo, jiní 
se předvedli v  uzlech 
nebo doprovodných 
soutěžích. Bylo z  čeho 
vybírat a ti nejrychlejší 
stihli bojovat o ceny ve 
všech soutěžích. Sa-
motného turnaje ringo 
se účastnilo 48 týmů, 
které přijely z  různých 
koutů republiky. Soutě-
žilo se ve čtyřech věko-
vých kategoriích a bylo 
se na co dívat. 

Eliška Jandová, 
PS Horní Bříza

Mladí rybáři společně plánovali i soutěžili
V sobotu 3. března 

2018 se konala 1. vý-
roční schůze, která byla 
určena pouze rybářské-
mu potěru z rybářských 
kroužků a oddílů, pra-
cujících pod Místní or-
ganizací ČRS Rokycany 
a Pionýrskou skupinou 
Hrádek. Z jednotlivých 
kroužků dorazilo 20 
dětí. Po přivítání násle-
doval proslov hlavního 
organizátora J. Vaníč-
ka, který byl zaměřen 
zejména na účast dětí 
v rybářských soutěžích 
a na letním pionýrském 
táboře. Částečně byla 
pak v dalším bodě na-
stíněna soutěž „Zlatá 

udice“, kterou pravi-
delně organizuje PS 
Hrádek. Následovala 
slavnostní chvilka, při 
které byla řada dětí 
oceněna za svůj přístup 
bronzovým odznakem 
odbornosti. Po krátké 
přestávce se uskuteč-
nila ukázka házení na 
terče, což je jedna z 
disciplín soutěže, a kaž-
dý si vyzkoušel, jak umí 
zacházet s prutem a 
zda trefí vzdálený terč. 
Vzhledem ke štědros-
ti sponzorů jsme měli 
možnost dětem předat 
drobné dárky – rybář-
ské potřeby.

Vlasta Vasková

Na Českém poháru v ringu nikdo neboxoval
V  sobotu 21.  4. pro-

běhl v  Mladé Bolesla-
vi již 7.  ročník turnaje 
v  ringu (přehazovaná 
s  gumovým kroužkem 
místo míče). Protože 
dorazilo 38 družstev 
(kolem 130 lidí), musela 
hrát na třech hřištích – 
jak v  tělocvičně 6. ZŠ, 
tak i  v  nové sportovní 
hale 5. ZŠ. Hrálo se od 
rána, s  přestávkou na 
oběd, až do odpoled-
ních hodin. Finále se 
hrála už jen na jednom 
hřišti v tělocvičně 6. ZŠ.

V  kategorii A  od 6 
do 10 let zbyla jen dvě 
družstva, která proti 
sobě odehrála tři zápa-
sy, aby si zahrála. V ka-
tegorii B od 11 do 15 let 
bylo 22 družstev, která 
byla rozdělena do tří ta-
bulek, do finále postou-
pil vždy vítěz z  každé 
tabulky. A  v  kategorii 
C 16 a  více let bylo 14 
družstev, rozdělených 
do dvou tabulek, a  do 
finále postoupila první 
dvě družstva z  každé 
tabulky.

V  kategorii do 10 let 
zvítězila PS  Horní Bří-
za. V kategorii do 15 let 
byl vítězem SK Doksy. 

V  kategorii nad 16 let 
první místo získal tým 
Ringo Vítězná. 

Kamila Podolská

Medardova kápě – pionýři vzkřísili leteckomodelářskou soutěž
V sobotu 2.  6.  2018 

proběhla v  Plzni na 
Borech celorepubliko-
vá leteckomodelářská 
soutěž s  halovými há-
zedly z  kategorie F1N. 
Soutěž pořádají oddí-
loví vedoucí PS  Starý 
Plzenec za spolupráce 
BVL Plzeň a Svazu mo-
delářů ČR. Po dlouhých 
letech úpadku halových 
leteckomodelářských 
soutěží se povedlo je 
vrátit opět i  do Zápa-
dočeského kraje a  pří-
mo do Plzně a  letos 
proběhl již 5.  ročník 
i  se zahraniční účastí 
dospělých soutěžících. 
Soutěž (letos ve dvou 

kategoriích pro žáky 
a ve starší kategorii nad 
18 let) probíhá ve třech 
kolech po  třech ho-
dech. Celkem má sou-
těžící devět hodů, ze 
součtu tří nejlepších se 
utváří pořadí. Pro pořá-
dající PS Starý Plzenec 

dopadla soutěž báječ-
ně a dva z  jejích členů, 
Jan Nevečeřal a  Patrik 
Hájek, se umístili i  na 
stupních vítězů.

Jan Klik, Bohuslava 
Křížková

Klub leteckých mode-
lářů, PS Starý Plzenec

Kdyňští táborníci cestovali po řece času
Není nic lepšího než 

horké dny strávené 
s  kamarády u  vody. 
PS  Safír Kdyně proto 
opět uspořádala vo-
dácký tábor pro děti 
od šesti let. Na konci 
července společně vy-

razily sjíždět řeku Ohři 
v úseku Kynšperk – So-
kolov – Loket. Tématem 
bylo cestování časem 
po  boku tajemného 
Doktora například do 
starověké Sparty, Egyp-
ta, k Vikingům, do pra-

věku nebo středověku. 
S Kryštofem Kolumbem 
děti pozorovaly zatmě-
ní měsíce, za socializmu 
se snažily sehnat dží-
ny v Tuzexu, v pravěku 
překreslovaly jeskynní 
malby a  užily si i  pro-

hlídku hradu Loket. Na 
závěr se stroj času po-
rouchal a  přenesl děti 
do budoucnosti, kde se 
obyvatelstvo evakuuje 
ze zničené Země. Sku-
pinky si musely posta-
vit vlastní raketu, aby 
mohly sehnat součást-
ky a stroj času opravit.

Vyhlášení vítězů pro-
běhlo tradičně u  slav-
nostního ohně a věříme, 
že si děti odnesly nejen 
pěkné ceny, ale hlav-
ně nezapomenutelné 
zážitky. Program dopl-
ňovaly zejména hry ve 
vodě a koupání. Putovní 
tábor postupně navští-
vil tři vodácké kempy 
a  na lodích absolvoval 
i  další dva výlety bez 
náročného stěhování.

Pavla Hrubá

Kaprkros převálcovali sourozenci
Tradiční orientační zá-

vod 63. pionýrské skupi-
ny Sosna Praha 8, který 
nese název podle tábo-
rové základny Kapr, kde 
se odehrává, má své ví-
těze pro rok 2018. Není 
překvapením, že 1. místo 
mezi chlapci i děvčaty 
získali sourozenci Ve-
ronika a Matěj Valtovi. 
Mezi dívkami získala 

druhé místo Lea Tvrdá a 
třetí Veronika Šmejkalo-
vá. Mezi chlapci pak stří-
bro získal Radek Hilas a 
bronz Matěj Skřípský. O 
tom, že Kaprkros není 
žádná procházka, svědčí 
i téměř hodinové rozdí-
ly mezi nejrychlejšími a 
nejpomalejšími soutěž-
ními časy.

Vendy Nejedlá

Holešovští pionýři přivítali jaro florbalovým turnajem
Dne 14. 4. 2018 pro-

běhl tradiční jarní Flor-
balový turnaj pořádaný 
Pionýrskou skupinou 
Dr. Mirko Očadlíka 
Holešov ve spolupráci 
s  SVČ TYMY. Celkem 
se do Holešova sje-
lo devět týmů. Hrálo 
se ve dvou  kategori-
ích – mladší a  starší. 
V  obou zvítězily týmy 

SVČ Včelín z  Bystřice 
pod Hostýnem. Také 
nejlepším brankářem 
a  hráčem byli vyhlá-
šeni borci z  Bystřice 
pod Hostýnem. Vítě-
zům moc blahopře-
jeme a  všem, kteří se 
turnaje zúčastnili, dě-
kujeme za super spor-
tovní zážitky. Velkou 
pochvalu si zaslouží 

nejmladší kluci za vel-
mi sportovní chování 
a  velkou aktivitu. Pro 
mnohé z  nich to byl 
úplně první florbalový 
turnaj, kterého se zú-
častnili. Věříme, že si 
to patřičně užili. Podě-
kování patří také na-
daci Synot za finanční 
podporu.

Jarmila Vaclachová

TeeDeeTi na vodě
V  termínu 29.  8.  – 

1.  9.  2018  vyrazili Te-
eDeeTi (oddíl 15+ při 
Pražské organizaci 
Pionýra) ve dvanác-
ti na Vltavu. Ve středu 
ve Vyšším Brodu už 
za tmy postavili sta-
ny v  kempu Pod Hrází. 
Ve čtvrtek se vydali na 
řeku, cíl byl kemp Bran-
ná vzdálený něco málo 
přes 20 km. Cestou na-
razili na tři jezy, hned 

na prvním se jedna po-
sádka cvakla. V  kempu 
strávili dobrodružnou 
noc v  tee-pee. Páteční 
den je čekala cesta do 
Českého Krumlova – 
kemp Krumlov (U  Tro-
jice) vzdálený přibliž-
ně 17  km. Druhý den 
sjeli pět jezů – tyto už 
všichni zvládli na jed-
ničku. Po rozložení sta-
nů vyrazili po  památ-
kách města. V  sobotu 

byl na řadě poslední 
úsek sjezdu – do Zla-
té Koruny. Jelikož ale 
celou noc i  ráno vy-
datně pršelo a  teploty 
se ani zdaleka neblíži-
ly k  20  °C, rozhodli se 
TeeDeeTi poslední úsek 
nesjíždět. 

Akce se zúčastni-
li členové z  PS  Záře, 
68.  PS  Lvíčata 
a 188. PS T.O. Bobříci.

Jakub Mareš



Reprezentace ČR v režii Pionýra
Před několika lety 

si pár členů Pionýrské 
skupiny Kopřivnice vy-
zkoušelo trochu akč-
nější variantu vybíje-
né, zvanou Dodgeball. 
Hra je začala bavit, a 
tak dali dohromady 
tým a vyrazili na prv-
ní soutěž. Píše se rok 
2018 a Česká republika 
má oficiální reprezen-
taci – tvořenou z  na-
prosté většiny pionýry. 
Například ve dnech 
25. – 28. října vybojo-
vali naši reprezentanti 
v kategorii mužů čtvr-
té místo na mistrovství 
Evropy, jsou zastou-
peni v  rakouské lize, 

kde se drží na čelních 
místech, a v  prosinci 
2018 se pod jejich tak-
tovkou v  Ústí nad La-
bem konalo už druhé 

mistrovství ČR, které 
bylo přípravou na mis-
trovství střední Evropy 
(březen 2019).

Mirek Klimecký

Holešovský turnaj v ringu má tradici téměř 30 let 
V  neděli 9. prosin-

ce se uskutečnil v  SVČ 
TYMY tradiční turnaj 
v  ringu, který pořádala 
PS Dr. M. Očadlíka Ho-
lešov. Tento turnaj má 
dlouholetou tradici. 1. 
ročník se uskutečnil 
v  roce 1990. Na turna-
ji se střídavě vyzývají 
pionýři z  Holešova a 
Tomíci z  Bystřice pod 
Hostýnem. V  letošním 
roce se týmy sjely do 
Holešova. Turnaje se 
zúčastnila celkem čtyři 
družstva, která sehrála 
náročný souboj každý 

s  každým. Vítězství si 
nakonec odvezl tým 
TOM-Pawnee I., který 
získal kromě medailí 
a diplomů také dort, o 
který se kamarádsky se 
všemi ostatními rozdě-
lil.

Děkujeme všem za 
účast. Poděkování si 
zaslouží také hlavní 
rozhodčí Tomáš Kačor. 
Už teď se těšíme na ju-
bilejní 30. ročník, který 
se bude konat na pod-
zim 2019 v Bystřici pod 
Hostýnem.

Jarmila Vaclachová

Úplně netradiční Běh na Michalovickou Putnu
Běh na kopec pojmenovaný Michalo-

vická Putna je v Mladé Boleslavi tradič-
ní akcí, v roce 2018 se konal pod vede-
ním pionýrské skupiny Restart. Tímto 
během si každoročně pionýři i veřej-
nost připomínají vznik Československa. 
Ale příroda nehleděla na sté výročí 
republiky – kvůli vytrvalému dešti byla 
plánovaná trasa zcela rozbahněná a 
nepoužitelná. Ale pionýři si vždycky 
nějak poradí – běh se uskutečnil v pro-
storách 6. ZŠ v  Mladé Boleslavi. Zde 
byl na chodbách vytyčen okruh, který 
museli závodníci zdolat v co nejkratším 
čase. V pěti kategoriích (rodiče s dětmi 
do šesti let, děti 6 až 10 let, 11 až 15 let, 
15 až 30 let a 31 plus) soutěžily čtyři de-
sítky závodníků.  Jakub

Novoroční volejbalový turnaj v Šenově
13. ledna 2018 se v  tělocvičně 

ZŠ Šenov sešlo šest týmů ze čtyř 
pionýrských skupin – PS M. Sýko-
ry, PS J. A. Komenského, PS Pso-
hlavci a PS Šenov k volejbalové-
mu utkání. Každý tým odehrál 
pět zápasů – každý s  každým, 
hrálo se na dva vítězné sety. 
Výsledky zápasů byly zazname-
nány ve výsledkové listině. Vo-
lejbalový turnaj ovládala dobrá 
nálada a sportovní nadšení.  

A jak to dopadlo?  První a třetí 
místo získaly týmy z PS J. A. Ko-
menského a stříbrný post obsa-
dila PS M. Sýkory. Účastníci tur-
naje za své sportovní nadšení a 
umístění v turnaji získali drobné 
pionýrské předměty a sportovní 
odměny.   

organizátoři z PS Šenov  

„Děkujeme všem, kdo s námi tahnou za jeden provaz!“

Tipy, co můžete s VZ udělat po přečtení:
vyrobit si čepici na malo-

vání,
použít jako podložku na 

kreslení,
použít při vysoušení bot,
vyrobit trubičky na papíro-

vé pletení,

vyrobit Masajku jako účast-
níci rukodělné LTŠ,

vytvořit papírové sochy,
vyleštit okna v  klubov-

ně,
zkusit výrobu recyklované-

ho ručního papíru.

Ministerstvu 
školství, mládeže a 

tělovýchovy za finanční 
podporu aktivit Pio-

nýra.

Evropské unii za 
finanční podporu projek-

tu Klíčení (prostřednictvím 
Evropského sociálního fon-
du – operačního programu 
Vzdělávání pro konkuren-

ceschopnost).

Kongre-
sovému centru 

Praha a.s. a Zátiší 
Group za spolupráci 

při koncertu Děti 
dětem.

Všem, kteří 
si ve středu 16. 5. 2018 

při Českém dni proti rakovi-
ně koupili u našich „sběračů“ 
symbolický žlutý kvítek a při-
spěli prostřednictvím Pionýra 

na činnost Ligy proti 
rakovině.

Staros-
tovi města Kromě-

říž Jaroslavu Němcovi 
a radnímu Zlínského kraje 

Miroslavu Kašnému za pře-
vzetí záštity nad Republiko-

vým finále Dětské Porty 
2018.

Středočeská 
krajská organizace Pioný-

ra děkuje Středočeskému kraji 
za finanční podporu, obci Čime-

lice a sboru dobrovolných hasičů 
Čimelice za pomoc při správě 

TZ Čimelice.

Všem 
dobrovolníkům, 
kteří v roce 2018 

v Pionýru zajišťovali: 
schůzky oddílů a klubů, 
výlety, tábory, školení, 

údržbu a zvelebování zá-
zemí pro činnost, dobro-

činné sbírky, otevřené 
akce pro veřej-

nost…

Všem, 
kdo se přidali k 

pionýrské iniciativě 
Zahrajte dobrovolní-

kům a písničkou s věno-
váním a poděkováním 
spolu s námi oslavili 

Mezinárodní den 
dobrovolníků.Plzeňská kraj-

ská organizace Pio-
nýra děkuje za finanční 

podporu Krajskému 
úřadu Plzeňského 

kraje.

Ministerstvu 
obrany za finanční pod-

poru činnosti.

Předsedovi 
vlády ČR Ing. Andreji 

Babišovi za převzetí zášti-
ty nad koncertem Děti 

dětem.

Ministru školství, mlá-
deže a tělovýchovy Ing. Ro-

bertu Plagovi, Ph.D. a předsedovi 
Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, 

mládež a tělovýchovu Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR Mgr. Václavu 

Klausovi za převzetí záštity nad 
koncertem Děti dětem a Ledo-

vou Prahou.

Partnerům 
Ledové Prahy za 

poskytnutí volných a 
zlevněných vstupů.

Městu 
Kroměříž, Sdru-

žení Porta, Zlínskému 
kraji, firmě Trexima, VoZP, 

Country Radiu, portálu E-Por-
týr, Radiu Junior, Rádiu Folk, 

FOLKtime a Českému rozhlasu 
za poskytnutí partnerství a 
podpory Republikovému 

finále Dětské Porty 
2018.

Pražská 
organizace Pionýra 

děkuje za podporu čin-
nosti Zastupitelstvu hlavní-

ho města Prahy a Magis-
trátu hlavního města 

Prahy.

Všem, 
kteří se zapo-

jili do dárovské 
iniciativy Zdravá 

Pionýrská krev, ať už 
darovali krev, její 

složky anebo i 
kostní dřeň. SBĚR 2018
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Výroční zpráva Pionýr 2018 
byla schválena na jednání 
České rady Pionýra dne 6. 4. 
2019.
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