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Komisař kriminální policie Tomáš Tesárek,

vyšetřující loňské úmrtí na jednom z pionýrských táborů:

„Případ je uzavřen...“
str. (12-13)

Pionýři proti rakovině

14. 5. 2008 se pionýři
již podruhé zapojili
do Českého dne proti
rakovině – sbírky, jejíž
název mluví za vše,
a za dvanáct let
existence se stala největší
a nejstarší sbírkou u nás.
Dříve jsme ji znali i jako „Květinový
den“. Když říkáme, že se zapojili
pionýři, nemyslíme tím nějakou partu
nadšenců. Přes obtížné počátky, kdy
bylo přihlášených povážlivě málo,
se nakonec zúčastnilo téměř 80
pionýrských skupin. Všem jim patří
obrovský dík. Finanční přínos pionýrů
pro boj proti rakovině není zatím znám,
budeme o něm informovat v září.
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Úvodník

Lze „hledět do budoucna“ a nevědět, co bylo?

„Vůbec bych nepsal o minulosti, ale hleděl do budoucna. Takhle se nikam
nedostanem...“, vzkázal nám v anonymní anketě Mozaiky sedmadvacetiletý vedoucí
oddílu z Prahy. Anketu jsme předložili účastníkům kamýckých Kamínek a členům
České rady Pionýra a výkonných výborů krajských rad na jejich dubnovém jednání.
Objevil se ještě jeden podobný názor („historie mne nezajímá“) a z občasných
slovních ohlasů z různých setkání sem tam zazní něco podobného.
Na druhé straně v této anketě za nejzajímavější označila třetina dotázaných přílohu
Fakta o vývoj pionýrského hnutí v České republice 1949 – 1990 ze 7. čísla Mozaiky.
Vzpomněl jsem si v téhle souvislosti na časté rčení filozofů, politologů, historiků
i politiků: „Kdo nezná vlastní minulost, bude si ji muset prožít znovu...“ a trochu mne
zamrazilo. Dějepisy, včetně toho pionýrského, jistě nemusí být pro někoho záživné
čtení, zábavnější je určitě vzpomínka Bára Zemanové, jak se dostala od Sedmíkvítku
k Superstar (což ve zmíněné anketě ocenili zejména dospívající instruktoři).
Nejsem si jist, lze-li nějakou historii prožívat skutečně znovu, ale docela věřím tomu,
že historie každého člověka, hnutí i společenského systému se opakuje ve spirále,
která může stejně tak stoupat vzhůru, jako klesat ke dnu. Některé děje se zkrátka
opakují v lepší i horší podobě, což si v letošním „osmičkovém“ roce připomínáme
dost často i ve všech médiích.
Problém je v tom, že lidé, kteří nevědí, co bylo, pouštějí se často po vzoru Járy
Cimrmana na cesty, které nikam nevedou. Objevují objevené Ameriky, píší příběhy
už dávno napsané a k tomu mají jistě i pocit zneuznání své geniality.
Ono konec konců i z věd zcela exaktních je jisté, že na všechno nové přišli lidé
na základě znalosti toho minulého. Mořeplavci, kteří by nevěděli o minulosti
Kolumbových výprav by těžko objevovali a osidlovali Ameriku...
Proto se zkrátka přimlouvám za znalost a dokonce zkoumání minulosti, protože právě
bez znalosti toho, nač navázat a na co ne, se opravdu nikam nedostaneme! Ostatně,
zmíněnou anketu najdou zájemci i v tomto čísle na straně 24.
Krtek, odpovědný redaktor



Kalendárium 2008-09

nabídkový plán akcí a soutěží   
Pionýra

Srpen 2008
20. – 30. 8.

Letní táborová škola Kamenec

ÚPVC

Orlické hory

15. 11.

Pionýrský Sedmikvítek – hudba

České Budějovice

Jihočeská KOP

21. -23. 11.

Pionýrský Sedmikvítek – folklórní
tance

Přibyslav

KOP kraje Vysočina

22. 11.

Pionýrský Sedmikvítek – PRO ROCK Praha

Listopad 2008

POP

Prosinec 2008
13. – 14. 12.

96. PS Veselí medvědi

Pionýrský Sedmikvítek – CLONA

Děčín

Republikové setkání pionýrských
oddílů

Střední Čechy

Středočeská KOP

Bambiriáda

celá republika

ČRDM

69. PS Netopýr

Květen 2009
22. – 24. 5.
Červen 2009
4. – 7. 6.

Další významné republikové akce průběžně doplňujeme.
Rádi otiskneme i další regionální a místní akce, o jejichž propagaci mají organizátoři zájem.
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Z pražské Bambiriády
Pionýři proti rakovině
Jednal VV ČRP;
Martin se nezbláznil
Názory: Ožehavé téma
O Bambiriádě
Den proti rakovině
Získali 176 000 Kč;
Plejády na vodě
V Bruselu o prioritách
mládeže
Intercultural work
Smutná zkušenost;
Případ smrti je odložen
Táborová nebezpečí
Olympijský kvíz
Tržiště nápadů;
Robin a Páťa
Sami o sobě
Proč se pořád učit
Abeceda výprav;
Nechtěné etapy CETEH
Kaleidoskop;
Z Ústředí
10 let ČRDM;
Děti nerozumí textům;
Informace
Obsah ročníku Mozaiky
Bambiriádní „Mosty“
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Výkonný výbor ČRP v květnu

Májové jednání členů Výkonného výboru ČRP
proběhlo 17. 5. 2008 v Praze. Bylo jednodenní
ale i tak obsahově bohaté.

Byl hodnocen i průběh akcí, např. Květinového dne a kampaně
ODT. Krátké sdělení proběhlo i o zahájení dočasné správy Olomoucké KOP a k některým dalších záležitostem.

Procedurální otázky proběhly rychle, zato kontrola úkolů přinesla drobná zdržení, neboť vše nebylo vždy hotovo, jak být
mělo – takže se vysvětlovalo… Následoval obsáhlý balík informací z proběhlých jednání, protože vnější aktivita Pionýra
se v posledním období stále zvyšuje.

V obsahových otázkách se posuzoval plán Mozaiky Pionýra
na rok 2008-9 a ještě jednou byly zmíněny závěry 3. zasedání ČRP, které k obsahu činnosti přinesly věcné podněty, jež by
opravdu neměly zapadnout prachem.

Blok organizačních otázek se nesl v kritickém duchu – lhostejno, zda se posuzoval stav a péče o nemovitosti, příprava 3.
zasedání ČRP, do níž byl vklad při přípravě jednání většiny
členů VV ČRP velmi malý. Přesto vlastní průběh a výstupy
z jednání ČRP byly oceněny (jen aby se s nimi dále pracovalo
a nezapomnělo se na ně).
Stále se vlekoucí, byť organizovaný zánik někdejších Okresních rad
Pionýra přišel opět na přetřes a znovu se jednalo o vzdělávání. VV
ČRP se vrátil k plánu práce Ústředního PVC i k rozvířené hladině
kolem údajné nevůle ÚPVC rozvíjet distanční formu vzdělávání.

Martin se zbláznil...
„Ty ses zbláznil..!“

Tuhle větu i daleko ostřejší poznámky jsem musel
vyslechnout hodněkrát poté, co v MF DNES vyšlo povídání
o řešení lékařských poplatků na táborech, viz uvedený citát.
Přiznám se, že jsem s dotyčnou redaktorkou hovořil dlouho –
obšírně jsem vysvětloval postup, souvislosti (včetně odkazů
na adam.cz či Mozaiku), ale novinářská zkratka následně
vykonala své. Pokud vás zpráva z MFD nedostihla, vězte, že tato
má reakce se váže na zprávu z MFD z 17. 5.
Mohu se jen zaklínat, že jsem vyslovil totéž, co říkám každému:
• ceny táborů Pionýr nestanovuje centrálně, ale vychází
z hodnocení podmínek jednotlivých pořadatelů...
• vydali jsme doporučení (nikoli usnesení!) − s ohledem na poplatky
u lékaře, v lékárnách, nárůst DPH, na inflaci a očekáváme, že by
zvýšení ceny mohlo být v průměru tak 150 Kč (někde ovšem také
nic, jinde, třeba na naší PS, o maličko víc).

Neziskový Pionýr, jeden z největších pořadatelů táborů, kvůli
poplatkům u doktora zvedne „táborné“ asi o sto padesát
korun. Proto Pionýr podle svého místopředsedy Martina
Bělohlávka raději „tak trochu obejde zákon“. „Po dlouhých
debatách jsme se usnesli, že nejjednodušší bude zvýšit cenu
tábora o přiměřenou částku…“ podotýká Bělohlávek.
Citát z MF DNES
Víc nemám co dodat. Pokud jsem někomu způsobil újmu,
omlouvám se, rozhodně ne úmyslně. Paní redaktorce zavolám
a o věci s ní ještě pohovořím...
Proč zrovna tuhle nepovedenou událost připomínám?
Netoliko proto, že chci na vlastním nepovedeném případu
ukázat, že člověk v kontaktu s vcelku seriózními novináři nikdy
není dost obezřetný. To je jedno z poučení…
Chci tím i naznačit, že je dobré držet se jedné z tezí našeho
Osmera dobrého tábora: „Dostatek informací pro všechny!“
Ale je třeba dát si pozor, komu co říkáte.
Martin Bělohlávek

Nabídka vzdělávacích akcí ÚPVC v roce 2008

bě
r

Chápu, že se to těžko vysvětluje, ale myslím, že jsem
se nezbláznil. Paní redaktorce jsem navíc odeslal e-mail
s odkazem na vyjádření ministerstva zdravotnictví k té věci (viz
článek na adam.cz) a odkaz na náš web a Mozaiku Pionýra, kde
v únorovém čísle na str. 6 je tomu věnováno obsáhlé povídání.

V části věnované vnějším vztahům se diskutovalo dění kolem ČRDM a Pionýra, o výsledcích jednání s odbory a dalšími
subjekty při řešení otázky uplatňování novely Zákoníku práce
(uvolňování lidí zejména na LPT) a dalších námětech aktivit
v této oblasti.
Martin

vý

Popisoval jsem i skutečnost, že s rodiči se u nás po táborech
hovoří, neb se jim např. předává výpis ze zdravotní dokumentace
(jak praví vyhláška), ale že dohadování na téma zda k lékaři
jít či nejít a případně proč tolikrát – a tím pádem možnému
dohadování kvůli penězům, jsme chtěli předejít doporučením
(nikoli usnesením!) o případném propočítání a navýšení ceny
v návaznosti na zkušenosti s nemocností i dalšími procesy...

Ekonomikou naplněný čas byl využit k rozpravě o stavu majetku, užívání SW MONEY, využívání vnitřní sítě Pionýra Vodafone.
Částečně byl přijat a podpořen i námět z Jihomoravské KOP
„Opravdu dobrý oddíl“ s podmínkou dopracování, neboť předložený návrh byl ještě poněkud „syrový“.

Hlavní vedoucí dětských táborů
12. – 14. 9. PVC kraje Vysočina
7. – 8. 11. Doškolení Středočeské PVC (Mladá Boleslav)

Zdravotník zotavovacích akcí
14. – 15. 6. Doškolení Ústecké ÚPVC
27. 9. – 23. 11. (3 víkendy) Středočeské PVC (Kladno)
22. 11. Doškolení – Středočeské PVC

Kvalifikace instruktora a OV
31. 10. – 2. 11. Zlínské PVC; základna v Rajnochovicích

Z ostatních akcí:

O zkratech a zkratkách
Jako loajální zaměstnanec musím říct, že se Martin nezbláznil
(nebo možná ano, ale projevuje se to úplně jinak). Koneckonců
šéf má vždycky pravdu, takže když se vám začne zdát, že není
psychicky v pořádku, nejspíš jste se zbláznili vy sami.

29. – 31. 8. Netradiční aktivity Liberecké PVC
29. – 31. 8. Víkendový seminář o tom jak vytvořit nový oddíl
– Pražské PVC.
Do nabídky jsou zahrnuty pouze akce, u kterých je v plánu práce
PVC uveden termín konání.

Trable s novinářskou zkratkou nemáme jen my a nepoužívá ji jen MF Dnes (i když zrovna u ní jsme se s ní potýkali již dříve).
Zrovna nedávno jsem v jednom nejmenovaném časopise našel rozhovor se svým spolužákem ze střední školy, což mne příjemně
překvapilo. Hned jsem mu psal, že jsem si rozhovor přečetl a že byl fajn. Dost hořce pak působila odpověď zhruba tohoto znění:
Půlku toho, co jsem řekl, tam nedali (což se může stát) a třetinu toho, co tam je, jsem neřekl.
Jakub

4
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Názory

Jak se nám ta historie mlží

Děkujeme Milanovi za názor!

Tak jsme se v květnové Mozaice dočetli, že se těm dětem už
zase lže. Paní učitelka z úvodníku našeho redaktora dětem
povídala cosi, co snad je pravda jen napůl, a to je prý horší
než lež. Banány byly a ne že ne, sice jen někdy a někde, ale co
na tom, cestovat se dalo a ne že ne, sice jen někdo a někam,
ale co na tom, dětem se lhát nemá.

Byli bychom rádi, kdyby takových bylo víc (adresu všichni
znáte: mozaika@pionyr.cz). V úvodníku nešlo ani tak o banány
či cestování, ale o polopravdy (ať už zprava nebo zleva), jako
způsob mlžení historie i současnosti. Máme za to, že ono
mnohokrát zdůrazňované: „Nejsme jako oni!“ dostává poněkud
na frak a jsme přesvědčeni, že to není dobře. Vyznělo-li to jinak
– jako nekritické vzývání dob nedávno minulých – je to chyba.
Nechceme zapomínat, spíše jsme chtěli poukázat na polopravdy
o minulosti obecně a potažmo i přetrvávající mýty o Pionýru,
coby spolku pouze deformujícím myšlení dětí. Mělo to asi být
víc zdůrazněno.

Historická paměť už je asi taková, vzpomínáme na to dobré
– byli jsme mladší, ohebnější a pružnější, zdraví nám ještě
sloužilo, mladá hezká děvčata se smála na nás a ne nám –
a to nepříjemné, na to raději zapomeneme. A nejlépe, kdyby
zapomněli všichni, co kdyby se někdo zeptal, jestli jsme taky
jen mlčeli a kývali a snažili se splynout s davem.
Tím, že budeme zlehčovat a ospravedlňovat špatnosti z doby
minulé se však v očích našich dětí nestaneme lepšími. Tím,
že se budeme vyvyšovat nad ty, kteří proti minulému režimu
něco dělali, byť to třeba nebylo zrovna v rukavičkách a Nobelovu
cenu míru za to asi nedostanou, se naše pasivita a odevzdanost
nestane menší a více snesitelnou.
Vím, že mnohé z čtenářů moje předchozí řádky nepotěší, mě
však skutečně „velmi nepotěšila“ květnová Mozaika, ať už
bagatelizací vzpomínek na dobu minulou v úvodníku nebo
stránkou článků z Práva (dříve Rudé právo, největší a nejčtenější,
na záchodě se číst nedalo, to by si člověk omlátil lokty o zdi)
o bratrech Mašínech a jejich „zločinech“. V této souvislosti
věřím, že se již brzy dočteme i o skutečných zločinech té doby
– vraždě Milady Horákové, týrání vězňů dozorci Grebeníčkem st.
nebo J. Vondruškou či zabití Pavla Wonky, pokud mohu zmínit
jen pár mediálně nejznámějších.
A nebo se vrátíme k tomu, k čemu má Mozaika sloužit –
k informování o dění ve sdružení a kolem něj, k rozpravě
o obsahu činnosti a co se kde komu z nás povedlo. Formování
„správného“ světonázoru našich svěřenců ponecháme na nich
samotných a jejich rodičích. Doby, kdy jsme to měli v popisu
práce s dětmi, již naštěstí odvál čas.
Milan Matyáš, Brno

K pozastavení nad otištěním textů o bratrech Mašínech:
Shodneme se jistě, že jejich případ sám o sobě tématem pro
Mozaiku není. Je to určitě rozporuplný námět na historickopolitické úvahy. Ovšem jejich ocenění předsedou vlády ČR
je, dle nás, už věc jiná. Vždyť to bylo nepřehlédnutelné
a nepřeslechnutelné téma, plnící zpravodajství i komentáře,
opakovaně se vyskytující na stránkách novin či v éteru. My
jsme usoudili, že proto patří i do Mozaiky – bohužel, než se ta
dostala ke čtenářům, celé to vyprchalo.
Obdobných vyznamenání se dostává obvykle lidem, kteří
mohou být ostatním dáváni za příklad. A tady se právě nabízí
zamyšlení aktuální pro naše čtenáře, kteří se snaží výchovně
působit na svěřené děti. Koneckonců, skauti mají středisko,
které nese pojmenování po bratrech Mašínových. Jaký je proto
náš/váš názor? Jsou bratři Mašínové a p. Milan Paumer výchovný
vzor, který můžeme nabídnout dětem?
Uznáváme, že záměr nebyl příliš zjevný, což je zase pochybení,
ale podstatu, proč bylo téma uvedeno, jako chybnou
nevnímáme. Naopak jsme přesvědčeni, že do Mozaiky patří –
právě jako Milanův názor, kterého si vážně ceníme. A rádi dáme
prostor i ostatním, souhlasným či nesouhlasným. Vnímáme to
jako příspěvek k tříbení názorů a jejich vzájemné výměně,
byť s ohledem na periodicitu Mozaiky poněkud těžkopádnější.
Nicméně pro lidi, kteří vychovávají děti a vědí, že představování
vzorů patří k jedné z metod výchovy, snad i potřebné.
Jakub, Karel, Martin

Akademie science fiction, fantasy a hororu
ocenila Hadžiho
Na letošním veletrhu Svět knihy převzal mnohaletý autor Mozaiky a spolupracovník
Pionýra Vlastislav Toman (Hadži) cenu Akademie science fiction, fantasy a humoru
za dlouholetou práci pro sci-fi za rok 2007.
Jak bylo při vyhlášení řečeno, Akademie
tak oceňuje především Tomanovy zásluhy
o český komiks a jeho tvorbu. Pro čtenáře
někdejšího „ábíčka“ jen připomeneme jeho
seriál Strážci nebo příběhy Kruana.
V pionýrských sešitech Ahoj Evropo to byli
Strážci času IKS a v Mozaice jistě nikdo
nepřehlédnul seriály oddílových příběhů
Robin a Páťa a Silnou pětku.
V minulém ročníku Hadži také vymyslel
a inspiroval mnohé oddíly při velké hře
„Signály z vesmíru“.

Blahopřejeme!
red
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Desátou Bambiriádu 22.–25. května provázelo
letos heslo „Nestůj, pojď se přidat! Máš právo mít
kamarády!“ Do bambiriádních areálů ve 28 městech
ČR přišlo okolo čtvrt milionu lidí.

Bambiriáda 2008
Oslava dobrovolníků

Předseda ČRDM a ředitel Bambiriády 2008 Aleš Sedláček při
zahájení připomněl její význam pro děti a mládež zejména
v regionech. „Bambiriáda stojí právě na činnosti dobrovolníků
i v těch nejmenších vesničkách a městečkách, protože
právě pro ně má největší význam. To oni osloví koncové
uživatele svých služeb, mohu-li to tak říct. My tady v Praze
stojíme jenom na špičce příslovečného ledovce a snažíme
se jim pomoct…“ řekl. Při slavnostním zahájení, uvedeném
hercem a moderátorem Alešem Hámou, pak přivěsil spolu
s prvním zástupcem náčelníka Generálního štábu Armády ČR
generálmajorem Josefem Prokšem pamětní stuhu k bojovému
praporu. Stuha je připomínkou deseti let spolupráce ČRDM
s armádou ČR.

„Docela dobrý, co?“, zaslechli jsme dvojici manželů, doprovázenou dvěma kluky u brány „opravdu dobrého tábora“, jehož ukázku na severním
cípu Střeleckého ostrova připravili pražští pionýři. „Vzal jsem ten jejich leták, na takovej tábor
bych kluky poslal,“ pravil on. „Když já nevím...“,
odvětila ona. „Loni se Honzovi na tom táboře
moc nelíbilo,“ dodala. „No, jestli jsou ty pionýráky opravdu takový, tak by se ti tam líbit
mohlo, ne,“ obrátil se otec na syna. „Hm, to
asi jo,“ zazněla odpověď asi desetiletého Honzíka. A vmísila se zase paní: „No jo, ale jsou to
přece pionýři...“
„A proč ne? Když pořád existuju, tak taky něco musí
s těma dětma umět dělat...“ uzavřel debatu muž...

„Jsem rád, že se tady děti sešly, aby zjistily, jaké aktivity mohou
provozovat. A že si nějaké hezké vyberou a budou se jim nadále
věnovat. Velmi se mně líbí motto letošní Bambiriády – a věřím,
že děti se skutečně přidají, že jsou tady s kamarády nebo si
kamarády najdou,“ ocenil podstatu sdělení bambiriádního hesla
náměstek ministra školství Jan Kocourek.

Důraz na kamarádství

Na Bambiriádu se děti přicházejí pobavit, ale také dozvědět
se a přiučit řadu zajímavých věcí a dovedností. Součástí
informačního servisu Bambiriády 2008 se stal rozcestník
www.bambibod.cz, který má sloužit rodičům k vyhledávání
kvalitních aktivit pro jejich děti.
Pražská organizace Pionýra uspořádala „Pražské mosty“ –
hru pro dětské kolektivy a rodiny s dětmi, která kombinovala
poznání historie s plněním dovednostních úkolů po obou
vltavských březích. Té se věnujeme na str. 27.

Připomínka dětských práv

V Praze u stanice metra Anděl se prezentoval Národní parlament
dětí a mládeže. Děti zde mohly napsat či nakreslit to, co se jim
nelíbí a co by chtěly změnit. Jejich tvorba zde byla vystavena
a svázána do velké „Knihy dětských práv“.

Bambiriádní města 2008:

I tentokrát členové mnoha mládežnických spolků a organizací
trpělivě předváděli příchozím nejrůznější hry, soutěže, zápolení
v netradičních sportech, tábornické, vodácké a záchranářské
dovednosti i nejrůznější výtvarné aktivity. Základním rysem
Bambiriády 2008 byl ale důraz na kamarádství a dostupnost
programů i handicapovaným návštěvníkům. Nadace Leontinka,
která pomáhá dětem a studentům se zrakovým postižením,
ukázala mj. pomůcky a hračky pro nevidomé a dětské hmatové
knížky. Zájemci si mohli také vyzkoušet chůzi se slepeckou holí
a speciální brýle, které jim po nasazení naznačily, jak vypadá
svět zrakově postižených. Na několika místech si děti mohly
vyzkoušet jízdu na vozíčku. S mládeží z Českého červeného
kříže se v řadě měst dozvěděly vše o první pomoci. Jinde
se zase učily správně třídit odpad a šetřit životní prostředí.
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České Budějovice, Děčín, Frýdek-Místek, Havířov, Hradec Králové,
Chomutov, Chrudim, Jaroměř, Jeseník, Karlovy Vary, Kladno,
Klatovy, Krnov, Liberec, Náchod, Ostrava, Plzeň, Poděbrady,
Praha, Prostějov, Rychnov n. Kněžnou, Šumperk, Tábor, Třebíč,
Třinec, Uherské Hradiště, Zábřeh a Zlín. Bambiriáda letos proběhla
i v Polsku a na Slovensku – zde se počet „bambiměst“ z loňských
tří zvýšil na šest. V pěti z nich v Žilinském kraji podle pořadatelů
bambiriádní akce navštívilo přes 20 000 zájemců. Pro příští rok
se Bambiriáda chystá i v Německu.
krt, foto Jakub Kořínek

Střípky z regionů

Zprávy a snímky z bambiriádních míst nám poslali těsně před
uzávěrkou tohoto čísla i naši spolupracovníci z pionýrských
skupin a oddílů.
V Ostravě, Zábřehu či Zlíně podle jejich informací pionýři úspěšně předvedli,
co všechno umí a co mohou nejen ukázat, ale i naučit ostatní. Další dobré
zprávy přicházejí i po uzávěrce a budeme se snažit využít je alespoň v příštím,
zářijovém čísle Mozaiky.
V Plzni se Bambiriáda
► Zlín
konala v Chvojkových
lomech. Krásné prostředí, dobrá organizace stánků a na 30 organizací pracujících s dětmi
a mládeží. Plzeňská KOP měla
také své zastoupení a podpořily je i PS Jitřenka ze Kdyně
a Pionýr Hrádek. Hrádecká
omladina dokonce zatančila
na trávníku Českou besedu.
Sušice se sice organizačně
Bambiriáda nedotkla, ale
přesto PS Otava připravila
v Luhu na bambiriádní sobotu
10. ročník Pohádkového lesa.
V něm se děti potkaly s nejstarším českým kresleným seriálem, Večerníčkem. Do Luhu přišlo na 1 130 lidí, kteří se tu mohli setkat s řezníkem Krkovičkou, Jájou a Pájou, s Ančetem nebo Kubou
přenášet Krakonošovo seno k Trautenberkovi, a s Cipískem vylézt na strom pro veverku, zkusit, jestli Rákosníček zachránil pořádně souhvězdí Střelce, či zda Krteček
opravil autíčko. Nechyběla ani pomoc Patovi a Matovi, atd., atd. Překvapení zde
připravili pro všechny Jany, Janičky, Janinky. Když se v závěru přihlásily ke svému
jménu Jana, dostaly náhrdelník se srdíčkem. Většinou dlouho nevydržel. Byl totiž
sladký a lipíčkový. A chutnal!

► Zábřeh

Pepíno Machatý, Hrádek, Vojta-Rojta Horváth,
Kdyně, M. Tomanová, PS Otava, Sušice

► Ostrava

► Plzeň

„Když půjdu před tebou, můžu splést cestu. Když mě necháš jít za sebou, můžu se ti ztratit. Když půjdeme vedle sebe, společně dojdeme k cíli...”

Cena Přístav je poděkováním za pomoc
Česká rada dětí a mládeže na letošní Bambiriádě
letos posedmé udělila Cenu Přístav – ocenění
zástupcům veřejné správy a samosprávy za jejich
podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží.
Letošní laureáti

Navrhnout kandidáty na Cenu Přístav mohou každoročně
alespoň tři občanská sdružení dětí a mládeže nebo Domy dětí
a mládeže.
Laureáty Ceny Přístav pro rok 2008 jsou: tajemnice MěÚ Nový
Bydžov Marcela Česáková, starosta obce Suchá Loz Petr Gazdík,
Marie Hrdinová, uvolněná členka Rady pro školství, mládež,
tělovýchovu a zaměstnanost Krajského úřadu Jihočeského
kraje, starostka města Meziměstí Eva Macková (pionýrská
nominace), Marek Polák, metodik mládeže a volnočasových
aktivit Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu
města Brna, primátor města Děčín Vladislav Raška (pionýrská
nominace), Miroslav Richter, místostarosta města Rychnov nad
Kněžnou v letech 2002 – 2008 a starostka městské části BrnoMedlánky Alena Valentová.
Při slavnostním předání převzali letošní laureáti Ceny Přístav
i zapečetěnou láhev s Poselstvím Ceny Přístav, z něhož citujeme
hlavní myšlenky v úvodu, a tradičně i poněkud netradiční
„kytici“, v níž nechyběly ani různé recesní dárky.

Z poselství Ceny Přístav, uloženého v pamětní
láhvi nositelů tohoto ocenění.

Mimořádně...

Valné shromáždění ČRDM na návrh našeho sdružení Pionýr
a několika dalších letos rozhodlo také o udělení mimořádné Ceny
Přístav k příležitosti desátého výročí založení ČRDM deseti lidem,
kteří se významně zasloužili o podporu sdružení dětí a mládeže.
„Málokdo si dnes uvědomuje, že to, co dnes vnímáme jako
samozřejmost, bylo před deseti lety nemyslitelné. Naše mozaika
osobností je složená z politiků, úředníků i dobrovolníků, bez
kterých by náš svět byl dnes dozajista jiný,“ konstatoval při
předání předseda ČRDM Aleš Sedláček.
Laureáty mimořádné Ceny Přístav se stali Eva Bartoňová,
1. náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy,
Jan Bělohlávek, bývalý náměstek ministra školství, mládeže
a tělovýchovy, Zora Dvořáková, bývalá zástupkyně ředitele
odboru pro mládež MŠMT, Eva Hampejsová, dlouholetá
pracovnice odboru pro mládež MŠMT, Jindřich Fryč, ředitel
odboru mezinárodních vztahů MŠMT a bývalý ředitel odboru pro
mládež MŠMT, Lubomír Novotný, pracovník Kanceláře Senátu ČR
a bývalý ředitel odboru pro mládež MŠMT, Jan Sokol, proděkan
pro zahraniční styky FHS UK a bývalý ministr školství, mládeže
a tělovýchovy, Jaroslav Tuček, ředitel odboru pro mládež MŠMT,
Jana Vohralíková, vrchní ředitelka na Ministerstvu kultury
a první předsedkyně ČRDM a bývalý ministr školství, mládeže
a tělovýchovy Eduard Zeman.
red
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Den proti rakovině – 14. 5. 2008
Má to smysl!

Pionýr se druhým rokem zapojil do největší a nejstarší dobročinné
sbírky u nás – do Českého dne proti rakovině (dříve Květinový
den). 14. 5. 2008 se lidé v celé republice setkávali se skupinkami
ve žlutých tričkách, které jim nabízely symbolické květy měsíčku
lékařského za minimální cenu dvacet korun. Pořadatelem sbírky je
Liga proti rakovině Praha, jejíž hlavní cíle jsou nádorová prevence,
zlepšení kvality života onkologických pacientů a podpora
onkologického výzkumu. Minulý rok naši prodejci získali téměř
jeden a půl milionu korun (celkově se prodaly kytičky za téměř
14 milionů korun). Letošní výsledky ještě nejsou známé, zatím jen
dílčí čísla od několika skupin. Ať už ale bude výtěžek jakýkoli,
přispěli jsme společně dobré věci, což je důležitější než jakákoli
čísla. Doufejme, že příští rok se zapojí i další, kteří doteď váhali.
Má to smysl! Upřímně děkujeme všem, kteří se na českém dni
proti rakovině jakkoli podíleli.

Postřehy a perličky:
• Řada lidí přispěla více než bylo třeba,
běžně dávali 200,- Kč za kytičku. Adeptem
na letošní rekord je kytička, která byla
prodána dokonce za 2 000 korun(!),
na Praze 7 - Palmovce.
• Z oslovených lidí spíše přispívají ženy.
Na druhou stranu takzvaní kravaťáci
přispívají spíše zřídka – díky za výjimky.
• Jeden z našich prodejců náhodně oslovil
i Doc. MUDr. Jiřího Zámečníka, CSc.
– jednoho ze zakladatelů Ligy proti
rakovině Praha. Právě šel za ředitelem ligy
Prof. MUDr. Zdeňkem Dientsbierem, DrSc.
a kytičku si koupil také proto, že bez ní
se prý před ním nemohl ukázat.
• Na některých místech se sešlo hodně
skupinek prodejců. I to svědčí o dobrém
jménu akce.

Do 12. ročníku celonárodní sbírky ve středu 14. května se nakonec
zapojilo 78 subjektů z celé republiky, které odebraly přibližně 100 000
kytiček. Do uzávěrky červnového čísla se nám podařilo shromáždit
minimum získaných částek, takže pro zajímavost uvádíme například:
PS F. L. Věka z Dobrušky: 41 964 Kč,
PS Beroun-Závodí: 77 844 Kč,
PS Prácheň z Horažďovic: 19 837 Kč,
PS Tažní ptáci z Brna: 28 596 Kč.
O celkovém výsledku sbírky budeme samozřejmě informovat v příštím čísle.

• Lidé sbírku znají a občas u prodejců tvořili
fronty, aniž by je někdo musel oslovit.

Zprávy od prodejců
Prodávat jsme začali ihned v autobuse – z našeho nevyšel nikdo bez kytky
a na autobusovém nádraží na Zličíně se také prodávalo moc dobře. V Praze
jsme se rozdělili a rozjeli metrem i do centra. Během dne jsme se hodně
pobavili, děvčata se i vyfotila s finalistou soutěže Česko hledá superstar
Zbyňkem Drdou. Lidi se k nám chovali různě někteří hezky a pozitivně – těch
bylo více – a někteří nebyli příjemní, ale o těch si myslíme, že jsou hlupáci –
nikdo z nás totiž neví, kdy budeme potřebovat pomoci.
Prodejci z PS Beroun-Závodí

Z ohlasů kupujících:
• Vy jste nezdražili? No to jste asi jediní.
• Teď jsem nechala 30 korun u doktora, tak si to vemte z toho.
• Nekoupíte si kytičku? No když mi pomůžete dolů ze schodů
s kočárkem…
• Koupím si kytičku, musím si o vás ale opřít hole. (Byly to
francouzské hole, s nimiž paní šla.)
• Nepřispějete 20 korun na podporu proti rakovině? Ježíš já
platim plyn, elektriku, nájem…
• Jé, vy tady dáváte něco zadarmo? Ne, kytičky pro podporu
boje proti rakovině za dvacku. Cože? Tolik? Tak to ne…
• Nekoupíte si kytičku? Ale já jsem jenom chudej důchodce.
A víte co? Tak mi jednu dejte.
• Nepřispějete dvacetikorunou na boj proti rakovině? Ale
jo, já jsem se asi před půl rokem snad vyléčila, tak teď
pomůžu jiným…
• Dobrý den, nechcete si koupit kytičku? Na... Ne, nechci!
...dnešní den proti rakovině. Tak víte co? Dejte mi dvě“

Ve středu 14. 5. 2008 se také v Hrádku prodávaly žluté kvítky. Tento den byl
již 12. ročník sbírky „Český den proti rakovině.“
Hlavním organizátorem je Liga proti rakovině a k ní se letos v Hrádku připojilo
Občanské sdružení Pionýr za velké podpory Městského úřadu a Základní školy.
Trochu jsme se obávali, zda prodáme 450 kytiček, ale naše obava byla zbytečná.
Lidé ve městě i děti ve škole rádi přispěli na potřebnou věc. Všem tímto děkujeme.
Vlasta Vasková, vedoucí Pionýra Hrádek
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Text a foto Jakub Kořínek

Na solární ohřev vody získali 176 000 korun
Dobrá zkušenost, jak se dostat k penězům

Ceny za energie rostou. Jednou z cest, jak ušetřit provozní náklady
a nepromítat je do účastnických poplatků našich akcí, je i ohřev vody
pomocí solárních panelů. Budeme tak solární energií postupně vytápět
celý náš objekt TZ Neškaredice, toto je pouze dílčí část.
Jedná se o grant z programu Partnerství pro Kolínsko – Nadace
Partnerství. Letos bylo vyhlášeno čtvrté kolo a byly rozděleny
celkem čtyři miliony korun. Byly vyhlášeny tři priority, ze kterých
se mohlo vybírat – 1. Bezpečná doprava, 2. Životní prostředí
a 3. Podpora vzdělávání a volnočasových aktivit.
Vše proběhlo písemným vyplněním žádosti o grant ve vyhlášeném
programu Partnerství pro Kolínsko.
Toto byl druhý pokus. Prvně jsme žádali o stejné peníze v grantu
Zelené energie. Tam celkem ze 108 projektů vybrali tuším sedm.
Celý projekt vyžaduje poměrně dost peněz, proto jsme to zkoušeli
i u jiných větších firem.
Grant (176 000 Kč) celý projekt neuhradí. S tím počítáme.
Podmínkou je 20% spoluúčast celkových nákladů z jiných zdrojů.
Dohodu o přispění máme s městem Kutná Hora (majitelem
objektu), peníze v menším rozsahu poskytnou další sponzoři
a řadu věcí budeme muset zvládnout svépomoci formou brigád.
Základnu v Neškaredicích využíváme převážně k víkendovkám.,
řada pionýrských oddílů zde již byla, některé opakovaně. Nabídka je
zveřejněna i v katalogu základen Pionýra. Jiří Žďára, 6. PS Kolín

Plejády na vodě

O prodlouženém květnovém víkendu 30. 4. - 4. 5. 2008 uspořádala pionýrská skupina Plejády svou
tradiční akci – Vodáckou výpravu, letos doplněnou o další adrenalinové zážitky.
K Moravské Sázavě

Sešli jsme se v středu ve Šternberku a vyrazili směr Lupěné, někteří vlakem a jiní autem. Prvním dobrodružným úkolem bylo
dostat se z vlakového nádraží v Lupěné na místo určení někde v lesích u řeky Moravská Sázava. Zkušení vedoucí cestu našli bez
menších problémů. První noc však byla krušná. Spalo se venku ve vojenském stanu, který jsme si museli nejprve postavit. Kdo
neměl teplý spacák, teplo mu moc nebylo. Čtvrteční den byl věnován vodě. Hned ráno nás vlak přemístil do Hoštejna odkud jsme
sjeli po řece Moravská Sázava až do Zábřeha na Moravě. Cestou byla menší pauzička na občerstvení a dočerpání energie. Posádky
byly zdatné a studené vodě obstojně vzdorovaly.

Vodáci opěšali

Voda však nebyla to jediné, co si vedoucí pro děti na čtvrtek připravili. Ještě v Zábřehu na Moravě se děti rozdělily do tří skupinek
a každá dostala svůj úkol. Ten byl pro všechny stejný, dopravit se jakýmkoliv způsobem do Litovle a odtud pak pěšky pokračovat
vlastní cestou až do Bohuslavic u Konice. Všechny skupinky ukázaly, že umí táhnout za jeden provaz a do tábora v Bohuslavicích
dorazily společně těsně před třiadvacátou hodinou. Došli sice unaveni, ale ne tak moc, aby nemohli zase další den „blbnout“.

Na laně

Lanové aktivity byly tématem celého pátečního
dne. Někteří se sice trošičku báli, ale nakonec
všichni dosáhli cíle a ukázali, že s lanem taky
něco dovedou. Strach z výšek byl ten tam.
Večer se děti ještě prošly po krásné stezce
odvahy – to aby se jim lépe spalo.
V sobotu ráno se nikomu nechtělo vstávat.
Po vydatné snídani čekala na všechny sladká
tečka v podobě lanovky, poté úklid chaty
a pěší přesun do Náměště na Hané a vlakem
až do Šternberka. Víkend plný pohybu stál
opravdu za to. Pokud si chcete podobné akce
užít s námi, neváhejte. Více o činnosti PS
Plejády Šternberk na www.plejady.zde.cz
Pavča M., MED, PS Plejády, Šternberk

z regionů
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V Bruselu
na strukturovaném obědě
Česká republika se již pomalu, ale
jistě připravuje na předsednictví
v Radě EU. Může to znít zvláštně, ale
týká se to i organizací dětí a mládeže,
takže i Pionýra. V rámci aktivit při
předsednictví totiž proběhne i velká
kampaň týkající se mládeže.
Z toho důvodu jsem byl již asi před půl rokem přizván
do poradní skupiny náměstka ministra školství
mládeže a tělovýchovy, abych společně s mnoha
dalšími přiložil ruku k dílu.
Součástí příprav byl i „strukturovaný oběd“.1 Jednalo
se o setkání minstrů zodpovědných za mládež
(v případě ČR p. Ondřej Liška) společně se zástupci
mladých lidí ze zemí ze současného a budoucího předsednického tria. Na setkání tedy byli zástupci z Německa, Portugalska
a Slovinska – současného předsednického státu, a dále z Francie, České republiky a Švédska2. Asi dvouhodinové jednání,
spojené s příjemným obědem, se věnovalo vyhodnocení předchozích předsednictví v oblasti mládeže, vyhodnocení posledního
YouthEventu3. Dále pak byly nadcházejícím triem představeny priority v oblasti mládeže. A jak to tedy bude v případě ČR?

Předsednictví ČR v Radě EU

V návaznosti na motto „Evropa bez bariér“ si Česká republika pro své
předsednictví v Radě EU stanovila pět prioritních oblastí. Klíčovou
oblast zájmu ČR má představovat „Evropa konkurenceschopná
a otevřená“. Touto volbou chce ČR vyjádřit podporu již probíhajícímu
programu reforem politik jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států
(tzv. Lisabonská strategie). Na druhé straně ČR očekává, že podporou
reformního úsilí ze strany EU bude zároveň posílen reformní impuls
i na národní úrovni. Kromě již zmíněné hlavní prioritní oblasti (Evropa
konkurenceschopná a bezpečná) jsou dalšími prioritními oblastmi
českého předsednictví:
a)
Energetika udržitelná a bezpečná;
b)
Rozpočet pro budoucnost Evropy;
c)
Evropa jako globální partner;
d)
Evropa bezpečná a svobodná.
Resort školství zabezpečuje z pohledu politik EU čtyři oblasti:
a)
Výzkum a vývoj;
b)
Vzdělávání;
c)
Mládež;
d)
Sport.

Priority pro mládež
a)
b)
c)

Vyhodnocení rámce spolupráce v oblasti mládeže
Evropský pakt mládeže
Dobrovolnictví

Kampaň „Evropa mladýma očima“

Cílem kampaně v oblasti mládeže je propagace evropské sounáležitosti
a Evropské Unie prostřednictvím aktivit organizací dětí a mládeže a SVČ.
Kampaň si klade za cíl především napomoci vytváření pozitivního vztahu
k EU jako celku a rozšíření povědomí mezi mladými lidmi o aktuálních
tématech mládeže. Pod hlavičkou kampaně by měla proběhnout řada
tématicky zaměřených akcí NNO a SVČ týkajících se EU, které proběhnou
v období od 9/2008 do 6/2009. Akce kampaně budou propagovány
prostřednictvím komunikačních nástrojů MŠMT, NIDM, ČRDM a SP DDM.
V době před předsednictvím a v době předsednictví navíc proběhnou otevřené diskuse, semináře, či kulaté stoly. V době předsednictví budou
zaměřené na priority mládeže, před předsednictvím se chystá přípravné setkání na téma „Konference o mládeži – dobrovolnictví“.
Jiří Let, ilustrační foto – archiv
1.
2.
3.

10

Součást strukturovaného dialogu – pravidelných setkání politiků na úrovni EU s mladými lidmi.
Předsednictví v Radě EU se nyní střídají po 18 měsících, kdy každou část mají na starosti 3 partnerské země (tj. každá 6 měsíců).
YouthEvent – konference mládeže zaměřená na jedno z prioritních témat daného předsednictví.

zahraničí

Máme přátele na celém světě

8. - 13. května 2008, Rakousko: O jednom projektu v rámci Mládeže v akci

„Intercultural work“

Větu „Děkuji, bylo to dobré“ mě rodiče učili říkat
po jídle. Pro mě to je taková jídelní věta. Není to
jen konstatování, že člověku dlabanec moc chutnal,
ale je to hlavně vyjádření vděku kuchaři, že věnoval
svůj čas a své úsilí tomu, aby nakrmil hladové
krky něčím kvalitním, chutným a energeticky
hodnotným.
Svou jídelní větu jsem nikdy jindy nepoužila, ale na nastalou situaci
by se hodila dokonale. Děkuji Pionýru, že mě vyslal na tenhle
kvalitní, hodnotný a „chutný“ projekt do Rakouska, odkud jsem si
kromě zážitků ze samotného programu o integraci menšin přivezla
spoustu hřejivých vzpomínek na skvělé lidi a snad i budoucí
partnery v mezinárodních projektech, na kamarády z Rakouska,
Švédska, Litvy, Polska a Slovinska. A z Ostravy.

ého psa

► i rakouské děti milují pionýrsk

Nesrovnatelné zážitky

Pokud bych měla popsat svůj nejlepší zážitek
z těch pěti dní, asi bych si neuměla vybrat mezi
dvěma: návštěvou obřího dětského tábora,
svolaného k příležitosti oslav 100 let založení
rakouské dětské organizace Kinderfreunde
a pobytem na nádherné „táborové“ základně
Mühlviertel v Kläfferu, kousek od českých
hranic.
Oba zážitky se týkají něčeho, co jsem v těchto
rozměrech nikdy nezažila, ale co je mi svým
principem velmi blízké. Tábor šestnácti
set lidí mi přišel na jednu stranu přehnaně
megalomanský, ale na druhou stranu mě
ohromoval a dýchal na mě kouzlem, které

► tábor utečenců

v sobě má každý tábor – ať už ten jejich, nebo ten náš
o 40 lidech. No, a Mühlviertel je úžasné rekreační zařízení
– dovedené sice opět do extrému, ale s rakouskou přesností
a vytrvalostí. Rozlehlý dům s vybavením na léto i na zimu,
se dvěma vlastními rybníky, s farmičkou a se spoustou
možností a prostoru ke hrám působí ve spojení s rakouskou
stranou Šumavy jako pohádka.

O integraci menšin

Jak jsem již sdělila, projekt byl zaměřen na integraci menšin
do společnosti. Byli jsme se podívat v několika centrech
a domech pro utečence ze všech možných zemí Evropy, Afriky
a Blízkého Východu. Nemluvím o tom s patřičným nadšením
hlavně proto, že jsem si téměř při každé takové prohlídce
připadala jako návštěvník ZOO. Nicméně se nedá říct, že by to
nebyla zajímavá zkušenost – to bezesporu byla. Zajímavá, velmi
hluboká a trochu drsná.
A na závěr bych chtěla opět zmínit příležitost, kterou jsem
dostala, hlavně co se týče poznání lidí z jiných zemí, výměny
zkušeností, názorů, příběhů a pozvání do ciziny. Zkrátka děkuji,
bylo to dobré. Moc dobré.
Tereza „Ségra“ Škofová, 32. PS Pláňata - Praha,
foto Jan Macháček

vodu Kinderfreunde

► ze slavnostního prů

zahraničí
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Případ je uzavřen

Komisař Služby kriminální policie
a vyšetřování Okresního ředitelství
PČR Prachatice Tomáš Tesárek
vyšetřoval loňské úmrtí dítěte
na jednom z jihočeských pionýrských táborů a informoval nás:
Šlo o ojedinělý případ, nebo
se s podobnými setkáváte častěji?
Vzhledem ke skutečnosti, že do mé kompetence patří všechny sebevraždy, náhlá
a podezřelá úmrtí, úrazy a dále samozřejmě veškerá násilná kriminalita páchaná
na okrese Prachatice, těžko se dá hovořit
o jedinečnosti případu. Snad jen skutečnost, že obětí této tragedie bylo dítě, je
svým způsobem nezvyklá. V takových
případech víří kolem spousta emocí (které jsou lidsky zcela pochopitelné) a je už
smutným koloritem, že podobné události
budí zájem médií, který je ne vždy citlivý
a vnímavý k bolesti pozůstalých.

Bylo vyšetřování jednoduché, nebo
jste narazil na nějaké nejasnosti?
V této fázi policejního postupu šlo o prověřování, tedy ne vyšetřování. O vyšetřování
se jedná až po zahájení trestního stíhání konkrétní osoby a k tomu nedošlo. Když pominu
skutečnost, že zemřelou bylo malé dítě, jednalo se ze strany policie o naprosto standardní postup. V takových případech se většinou
prověřování ubírá dvěma směry. Prvním
je prověření možného podílu další osoby
na smrti poškozeného. Pro vyloučení přímého cizího zavinění bývá podstatný výsledek soudní pitvy. Zkušený soudní lékař je
totiž schopen velmi přesně odlišit například oděrky způsobené pádem od zranění, která mohl způsobit případný útočník
v rámci zápasu s obětí. V tomto případě
bylo konstatováno, že přímé, kontaktní
cizí zavinění můžeme vyloučit.
Druhým směrem prověřování je snaha
zjistit, zdali nedošlo ze strany odpovědných osob k nějakému zanedbání péče
o svěřenou osobu. Konkrétně případy
úrazů na táborech jsou takovým právním oříškem. V České republice totiž

Smutná nechtěná zkušenost
V polovině loňského července kolem nás – organizátorů táborů – propukla
mediální honička. Příčinou byla tragická událost, která se přihodila na jihu
Čech. A z Pionýra přicházely dotazy, jak budeme reagovat.
Nechtěli jsme předjímat závěry policejního vyšetřování. Konkrétní pomoc se zvládnutím
mimořádné situace poskytli táboru a PS rychle a neformálně představitelé Jihočeské
KOP, za což jistě zaslouží poděkování! Dění kolem neštěstí snad bylo i příkladem,
že se vyplatí být součástí celku.
Závěry vyšetřování jsme se oficiálně dozvěděli v dubnu. Zdánlivě se vleklo, především
s ohledem na složitost trestněprávních mechanismů. V něm skutečnosti prověřuje
(podle nás vyšetřuje) vyšetřovatel Služby kriminální policie a vyšetřování Policie
ČR. Dozoruje okresní státní zástupce, který závěry vyšetřovatele musí potvrdit.
A prověřuje je krajské státní zastupitelství a návazně Nejvyšší státní zastupitelství.
A tak závěr prověřování Policie ČR nabyl právní moci až v polovině dubna. Z trestněprávního hlediska je nyní už věc uzavřená a pro nás potěšitelná – prokázala
se nezaviněnost a neporušení žádných pravidel, obecně závazných i našich vnitřních.
Dále ovšem pokračuje řízení ve věci tzv. provozní odpovědnosti, tedy odpovědnosti
za způsobenou škodu, takže celá věc vlastně ještě není uzavřena úplně.
Je potřebné zdůraznit, že vedoucí obhájil a vyvinil fakt, že měli pořádek i v „papírech“
a natolik pod kůží, že provedli proškolení vedoucích na začátku tábora a před každou
hrou připomínali všem pravidla chovánÍ atd.
Snažíme se dlouhodobě i v Mozaice připomínat nezbytné úkony, více či méně formálně
jsme na řadě jednání upozorňovali na potřebnost stálého opakování („dovzdělávání“)
byť „tisíckrát“ již vyslovených a napsaných činností a aktů. Přes časovou neomezenost
platnosti kvalifikace „Hlavního vedoucího dětských táborů“ každoročně vyzýváme PVC
KOP, aby seminární formou, výměnou zkušeností „osvěžili“ nositelům této kvalifikace
jejich letité zkušenosti. Stále stoprocentně platí: Opakování matka moudrosti! A jen
trapný frajer mávne rukou: „Pche, já to všechno přece dávno znám!“
Martin
neexistuje závazná právní norma, která
by upravovala přímo letní tábory a vyjadřovala se k odpovědnosti vedoucích
za svěřené dítě. Skutečně největším
úskalím tohoto případu paradoxně bylo
úmorné a nekonečné čtení zákonů, vyhlášek, metodických pokynů apod., aby

Por. Mgr. Tomáš Tesárek, komisař Služby kriminální policie
profese: komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Okresního ředitelství
PČR Prachatice;
studia: Střední Pedagogická škola Prachatice;
Pedagogická fakulta Jihočeské Univerzity – obor biologie a tělesná výchova;
Policejní akademie ČR – bezpečnostně právní studia;
hobby: herpetologie, sport, hudba (aktivně), vysokohorská turistika;
stav: ženatý, bezdětný.
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mohlo být odpovědně konstatováno,
zdali došlo, nebo nedošlo k porušení
nějaké povinnosti ze strany vedoucích
tábora. Nemusím zdůrazňovat, že prověřování smrti dítěte na letním táboře
je pro policisty, státní zástupce i soudce pole neorané, protože tyto případy jen málokdy mají něco společného s trestním právem. Určitě by nebyl
problém posoudit z trestněprávního
hlediska případ vedoucího, který při
nácviku lukostřelby umístil terče před
táborovou jídelnu v době oběda a tak
došlo ke zranění dalších dětí, vedoucích, či táborového kuchaře. Sami ale
asi cítíte, že posouzení odpovědnosti
vedoucího za samovolný pohyb dítěte
v rámci nějaké herní aktivity je věc poněkud jiná a složitější.

Myslíte, že šlo na táboře něco udělat lépe?
Otázka, zda šlo udělat něco lépe, není
úplně na místě. Vždy jde udělat něco
lépe. Kupříkladu by na táboře mohlo být
na 40 dětí 40 vedoucích. Také by bylo
možné, aby každé dítě mělo elektronický
hlásič, který by signalizoval, že se vzdálilo od táborového stožáru dál, než 50 m.
To je samozřejmě absurdní. Otázkou ale
zůstává, nevytratí se někam duch tábora a kouzlo pobytu v přírodě, když každé
dítě bude mít svého osobního strážce?
Vždyť největším dobrodružstvím, které
s sebou tábory přináší, je právě možnost
realizovat se sám, bez stálého dozoru dospělých, bez vymožeností moderní doby.
Dle mého názoru vedoucí tábora udělali
vše, co bylo v jejich silách, vše, co ze své
dlouholeté zkušenosti při práci s dětmi
považovali za vhodné a správné. V rámci prověřování bylo podrobně zjišťováno, zdali nedošlo třeba jen k porušení
vnitřních pravidel a doporučení, která
jsou obsahem školení vedoucích táborů. Bylo zjištěno, že jednání vedoucích
bylo v souladu i s těmito pravidly. Všem
lidem, ochotným věnovat svůj čas a síly
do práce s dětmi, vřele doporučuji nastudovat si právní minimum odpovědnosti
za škodu (viz občanský zákoník a zákoník
práce), je to sice čtivo nudné a uspávající,
ale může se hodit. Je nepochybně potřebné nebrat na lehkou váhu interní školení vedoucích. I soulad jednání vedoucích s těmito vnitřními předpisy by mohl v budoucnu
policii zajímat.
Na setkání Kamínka Kamýk jsem zdůrazňoval též jeden z důležitých aspektů
práce vedoucích: Je třeba brát děti vážně. Je snadné odbýt dítě, které za mnou
přijde s tím, že ho bolí břicho (o to
snadnější, když se jedná o družinového
„fňukálka“). Před rokem jsem řešil podobný případ, který byl ovšem vedoucími
prozřetelně vyřešen odvozem dítěte „pro
jistotu“ k lékaři. Následně bylo zjištěno,
že dívenka si při pádu na lesní cestě poranila slezinu, krvácela do dutiny břišní
a byla přímo ohrožena na životě. Pouze včasnou operací byla zachráněna. Je
vždy lepší vézt dítě 3 x k lékaři s planým
poplachem, než jednou přijet pozdě.
Smutným módním trendem je skutečnost,
že podobné případy končí v poslední době
velmi často trestním oznámením rodičů
na neznámého pachatele, protože „někdo za to přece musí nést odpovědnost“.
A když už se do věci vloží policie, není moc
prostoru na: „Ale já myslel...“

Máte s táborovou, nebo oddílovou
činností i jinou zkušenost, než
jako vyšetřovatel?
Mou původní profesí je učitel biologie
a tělesné výchovy na základní škole.
Mimo to jsem od sedmi let jezdil na tábory. Dalších osm let jsem byl hlavním vedoucím Křesťansko – přírodovědného klubu
KAPKA v rámci YMCA v ČR. Vyzkoušel jsem
si také práci vedoucího na táboře v horách

Pro bezpečnost dětí na táborech

Nezapomínejme ani na maličkosti!

Hlavní pojistkou bezpečí všech účastníků tábora je kázeň
a dodržování táborových „pravidel hry“, promyšlená a dobře
připravená zajímavá činnost. Statistiky dokazují, že k úrazům
dochází nejčastěji při nezodpovědně vedené činnosti,
nedodržování zásad bezpečnosti, hygienických předpisů
a doporučení a neukázněnosti účastníků táborů.
Právní zodpovědnost

Právní zodpovědnost za jakoukoliv škodu nese zřizovatel (zpravidla PS jako právnická
osoba). Odpovědností za bezpečnost práce pověřuje PS osobu starší 18 let - hlavního
vedoucího tábora. Z právního hlediska je jedinou zodpovědnou osobou na táboře
právě on. Zodpovídá proto i za následky při plnění úkolů, které svěří dalším vedoucím,
instruktorům i případně dětem. Pro plný dohled nad dětmi po dobu 24 hodin je nutné, aby
na táboře byly stále přítomné nejméně 2 kvalifikované osoby. Pověřená osoba ve věku 15 –
18 let (instruktor) může nést jen částečnou zodpovědnost v rozsahu svých schopností.

Nutné proškolení

Pověřením některou táborovou funkcí, tj. postoupením části odpovědnosti
se rozumí i poučení všech vedoucích o bezpečnosti při všech táborových
činnostech. Provozovatel tábora (PS) má proto povinnost před táborem proškolit
všechny pracovníky i o bezpečnosti práce. Jednou z povinností každého
vedoucího je ve vztahu k bezpečnosti práce žádat o proškolení v činnostech, pro
které nemá kvalifikaci a jimiž se bude muset zabývat.

Mimořádné situace

Mimořádná situace je každá událost, při níž dojde k ohrožení majetku, zdraví nebo
života. Nemůžeme ovlivnit přírodní katastrofy, lesní požáry, ani zlou vůli některých
lidí. Některé dopady mimořádných situací však ovlivnit můžeme, když se budeme
v průběhu tábora soustavně informovat o všemožných nebezpečích:
• sledovat hromadné sdělovací prostředky, které upozorňují na povodně, vichřice, bouřky;
• zajistit řádnou a stálou ostrahu tábora;
• dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví (hygienické vyhlášky);
• nezavdat příčinu ke vzniku epidemiologicky závažných situací;
• dbát na protipožární ochranu tábora a mít k tomu i potřebné prostředky;
• mít pro případ jakéhokoliv ohrožení plán evakuace tábora.

Pár rad a zkušeností

• Nepřeceňujme fyzickou zdatnost dětí, ani odborné znalosti našich vedoucích
a instruktorů!
• Táborů se nesmí zúčastnit děti, jejichž zdraví a věk neodpovídá druhu a nárokům
jejich programů.
• Při každé táborové činnosti (i osobním volnu) musí vedoucí dodržovat zásady
bezpečnosti práce, dbát na oblečení dětí, správnou výzbroj a výstroj.
• Před každou činností je třeba připomenout účastníkům možná nebezpečí.
• Nikdo nesmí odejít z tábora bez dovolení vedoucího nebo jeho zástupce, i s rodiči
smí dítě opustit tábor jen na jejich písemnou žádost.
• Tábor nesmí zůstat nikdy zcela prázdný, je v něm vždy hlídka, poučená a schopná
zajistit jeho ochranu.
• Do kuchyně, skladu potravin, stanu s nářadím a inventářem mají přístup jen určené osoby
a služby. Ve stanech se nesmějí přechovávat žádné potraviny podléhající zkáze.
Podle kvalifikačních textů pro hlavní vedoucí táborů Pionýra připravil krt

na hranicích USA a Kanady. Jako vedoucí
jsem absolvoval tradiční stanové tábory,
puťáky, vodu a řadu dalších akcí. Když to
shrnu, myslím, že drobné zkušenosti s prací s dětmi asi mám. Je pravda, že když
dnes s odstupem času vzpomínám na způsob, jakým se řada věcí dělala, cítím lehké
mrazení v zádech a velký vděk, že se tenkrát nikomu nic nestalo.

že by došlo ke spáchání nějakého trestného činu nebo přestupku. S tímto názorem
se ztotožnil i dozorující okresní státní zástupce v Prachaticích. Případy úmrtí nezletilých
podléhají i povinnému přezkumu ze strany
Nejvyššího státního zastupitelství. I to však
potvrdilo verdikt policie. Závěrečné resumé
tedy zní: „Nebylo zjištěno žádné pochybení
vedoucích a na nešťastné smrti onoho dítěte
nenese podíl žádná další osoba.“

V jakém stavu je případ nyní?
Případ je uzavřen. Ze strany policie byla
věc odložena, protože nebylo zjištěno,

Připravili
Martin Bělohlávek a Jakub Kořínek

o bezpečí dětí

13

2

1

. Nejvyšší symbol OH jsou olympijské
kruhy. Pět propojených kruhů představuje pět kontinentů spojených olympijskou myšlenkou, šest barev (včetně bílého podkladu) barvy všech národů světa.
Existuje obecný názor, že kruhy představují jednotlivé kontinenty, ale není
tomu tak. Zakladatel OH, Baron Pierre
de Coubertin, vnímal kruhy a barvy jako
dva nezávislé symboly a MOV výslovně
uvádí, že žádný z kruhů nereprezentuje
konkrétní kontinent. Součástí historické
vlajky je i olympijské heslo Citius, Altius, Fortius (Rychleji, výše, silněji), které vyjadřuje cíl olympijského hnutí, úsilí
o neustálý pokrok. Kde a kdy se konaly
první novodobé Olympijské hry (OH)?

. O tom, kdo založil Olympii a olympijské hry,
nám dávají nejvíc odpovědí mýty a staré pověsti. Podle nejrozšířenější verze ji měl založit
Hérakles. Podle jiné pověsti položili základní
kámen Olympie Argonauté po návratu z Kolchidy. Když se hrdinové rozcházeli, poradil jim Hérakles, aby našli místo, kde se mohou potkat.
Vybrali Olympii a místo zasvětili Diovi. Založení
Olympie se také připisovalo Pelopovi. Ten dobyl celý poloostrov, který se po něm jmenuje
Peloponnésos a na památku vítězství založil
v Olympii olympijské hry. O pravém zakladateli olympiád nevíme ale nic jistého. Antické
olympijské hry byly nejvýznamnější a nejstarší
z všeřeckých her. Ve kterém roce byla jejich
tradice založena?

1

.
L) Konaly se od roku 776 př.n.l.
M) Konaly se od roku 393 n.l.
N) Konaly se od roku 96 př.n.l.

2

3

.
. Poprvé v historii se zde běžel maratónský
D) V Olympii v roce 1900
běh na vzdálenost 42 kilometry a 195 metrů. Toto
E) V Aténách v roce 1896
prodloužení vzniklo náhodně, když organizátoři
F) V Paříži v roce 1902
ke 26 mílím přidali ještě 385 yardů na stadiónu,
aby byl cíl přesně pod lóží královny Alexandry.
Tato náhodou vzniklá vzdálenost se později stala pravidly stanovenou délkou maratónského
běhu. Právě posledních 385 yardů přineslo také
jedno z velkých sportovních dramat Her IV.
olympiády. Ital Dorando Pietri vběhl na stadión jako první, jenomže na dráze se pětkrát
zhroutil. Pořadatelé se obávali, že zemře přímo před zraky královny a tak mu přispěchali
na pomoc. Dorando překonal posledních několik
metrů podpírán organizátory, mezi nimi byl i literární otec Sherlocka Holmese Arthur Conan
Doyle. Cílem sice proběhl první, ale později byl
pro cizí pomoc diskvalifikován. Zlatá medaile tak
připadla J. Hayesovi z New Yorku. Marně Dorando
přesvědčoval rozhodčí, že se o žádnou pomoc
neprosil a že by závěr maratónu
zvládl i bez ní. Kde a kdy se tyto
OH konaly?
.
S) V Londýně v roce 1902
T) V Londýně v roce 1908
U) Ve Stockholmu v roce 1012
. Událostí těchto OH byl protest dvojice afro-amerických sprinterů Tommieho
Chcete-li
získat
Smithe a Johna Carlose. Ti byli za tichý
protest během předávání medailí za běh na 200
tajenku, vyplňte správmetrů vyloučeni z olympijské vesnice a museli
ně
písmenka dle možností
neprodleně opustit zemi. Stačilo k tomu pouu správné odpovědi na otázze zdvihnout pěst oblečenou v černé rukavici
na znamení solidarity s utlačovanými černochy.
ky kvizu a následně písmenNejvětší ženskou hvězdou se zde stala Věra Čáka ve správném pořadí dle
slavská. Česká gymnastka dokázala vybojovat
toho, jak přiřadíte obrázčtyři zlaté medaile a další dvě stříbrné a to
všechno pouze pár týdnů po vstupu sovětských
ky k jednotlivým příběhům
vojsk na naše území. Definitivně si Věra Čáslavz Olympijských her.
ská získala srdce domácích obdivovatelů
sportu, když si před desetitisícovým
davem vzala v kostele na náměstí
.
Xocalo mílaře Josefa Odložila. Kde
M) V Montrealu v roce 1972
a kdy se tyto OH konaly?
N) V Melbourne v roce 1970
O) V Mexico City v roce 1968

3
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5

. Oslava míru zde bohužel trvala pouze deset dní. 5.září, brzo po ránu vniklo osm palestinských teroristů do olympijské vesnice a dostalo se až do pokojů izraelské výpravy. Dva
Izraelce zastřelili na místě a dalších devět bylo zajato jako rukojmí. Komando požadovalo
okamžité propuštění 200 vězněných Palestinců v izraelských věznicích. Teroristé se dostali
až na letiště a tam na ně zaútočila speciální brigáda s odstřelovači. V přestřelce zahynulo
všech devět rukojmích, zastřeleno bylo i pět Palestinců
a také jeden policista. Hry byly přerušeny a na hlavním stadiónu se konala smuteční tryzna. Po 34 hodinách
.
se opět pokračovalo v soutěžích, ale na tragédii nikdo
S) V Mnichově v roce 1972
zapomenout nedokázal. Kde a kdy se tyto OH konaly?
T) V Berlíně v roce 1968

5

U) V Jeruzalémě v roce 1976

6

. Olympijské hry, které se konaly
v rodné zemi předsedy MOV Juana Antonia Samaranche, byly prvními LOH
od pádu komunismu ve Východní Evropě. Her se zúčastnil rekordní počet
sportovců (10,563) ze 172 zemí, přičemž žádná země hry nebojkotovala.
Kuba a Severní Korea se her zúčastnily
po 12 letech a Jihoafrická republika
byla přizvána zpět po 32 letech izolace v důsledku uplatňování státní
politiky apartheidu. Zatímco Německo soutěžilo poprvé od roku 1964 pod
jednou vlajkou, 12 republik Sovětského Svazu spojilo své úsilí naposledy
v jednotném týmu. V tomto roce MOV
poprvé po 96 letech opačného názoru
otevřel brány profesionálním sportovcům. Kde a kdy se tyto OH konaly?

7

. Hlavním hrdinou Her se určitě stal James „Jesse“ Owens. Tento Američan tmavé
pleti získal celkem čtyři zlaté medaile a to ve sprintech a ve skoku dalekém. Owens
se stal velice populárním i v pořádající zemi a to navzdory státní propagandě, která
hlásala méněcennost lidí tmavé pleti. Owensův výkon byl tak výjimečný, že ho nemohl ignorovat ani Adolf Hitler. Owens se ale nikdy nedočkal
uznání od amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta,
ten mu neposlal ani blahopřejný telegram. Owens se do.
čkal smutného konce kariéry. Aby si vydělal na život,
N) V Mnichově v roce 1940
závodil proti koním, psům a motocyklům. Zemřel v roce
O) Ve Vídni v roce 1938
1980 na rakovinu plic. Od roku 1945 totiž kouřil krabičku
P) V Berlíně v roce 1936
cigaret denně. Kde a kdy se tyto OH konaly?

7

6

.
U) V Los Angeles v roce 1994
V) V Barceloně v roce 1992
W) V Mexico City 1990

Písmenka u odpovědí na otázky:
1

2

3

4

5

6

Písmenka u obrázků k otázkám:
7

1

2

3

4

5

6

7
dvoustranu připravil Lee

nástěnka
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Tržiště nápadů a zkušeností

Pionýrský rok vrcholí
bezesporu dvěma prázdninovými měsíci! Co je proti tomu dospělácký silvestr,
který trvá jen jeden den a o půlnoci předává žezlo roku novému. Ten nepřebije
opravdu dobrý tábor nebo puťák a všechny ostatní zábavy, které červenec
se srpnem pionýrům nabízejí. A co takové maškarády nebo dny, kdy se táborníci
proměňují na obyvatele jiných zemí nebo dokonce kontinentů a třeba jsou i mimozemšťany.
Ať si je červenec indiánským měsícem bouří a srpen měsícem zrní (kukuřice), naše pionýrské prázdniny
jsou dobou her a dobrodružství!
Hadži

Hosté mezi námi
Už je bereme jako samozřejmost. A i když je můžeme považovat
za hosty, obvykle se s námi sžívají. Někdy více, někdy méně,
občas pak s námi zůstávají a stávají se pionýry. To když jim
ukážeme, že jsme dobrá parta, která spolu drží v dobrém
i zlém, umí se bavit i máknout, jak je třeba.
Někdy to samozřejmě nevyjde a pak je takový „host“ pro
táborový život přítěží. Řešení je více, poslat ho domů, zkusit ho
„umravnit“ nebo mu dát v dobrém slova smyslu zabrat. Ukaž,
co v tobě je, co dokážeš! Zlobit nebo vytahovat se umí kdekdo.
Nám se osvědčilo zjistit si včas, proč rodiče toho svého potomka
na tábor posílají. Co když mu řekli: „Pojedeš na tábor a uvidíš!
Oni tě naučej poslouchat!“ Co rodiče nezvládnou, my už sotva
kdy napravíme. On opravdu není host jako host!
Oddílák Boubín

Táborová herna

Samozřejmě vás nechci nabádat, abyste si na táboře postavili
nějaké „doupě hříchu a hazardu“, jak se někdy říká hernám
a kasinům. Jen jsem si vzpomněl na tábor, který si v koutku
u lesa postavil několik her vlastní výroby. Kromě táborové
soutěže se tu stalo zvykem, zajít sem a procvičit si ruku, oko
i sílu – jen tak pro radost.
Z několika šikovných samorostů a proutků si tady udělali
„kroužky“. Samorosty – jeden ve tvaru hada se vztyčenou
hlavou – jsou rozmístěny na ploše a soutěžící se na ně snaží
nahodit kroužky. Ty jsou stočeny z pružných proutků svázaných
drátkem nebo slabým provázkem.
V herně bylo i několik terčů pro házení míčkem. Dva byly s třemi
různě velikými otvory, dva naopak byly vyřezané a malované
do tvaru tygra a lva – a byly sklápěcí pomocí pantíků. Po zásahu
„šelma“ padla. Měli tu i natažená lanka, kterými se terče zase
vztyčovaly. Míčky, tzv. hadráky, byly též vlastní výroby.

Robin a Páťa – „Hosté“
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Další atrakcí byl rybolov. I ten asi znáte. Terčem mohou být
láhve naplněné vodou a zapuštěné do země. Pruty s udicemi
a kroužky místo háčků také zvládnete.
Nechyběla ani střelnice. Jako terče posloužily různě silné
špalíčky postavené na kládě a střelami byly opět osvědčené
hadráky. Někdy však střelci vyměnili míčky za vzduchovky – to
však jen pod dozorem vedoucích.
Technikus

Připínáček se ptá i připomíná

• Při slunných dnech stany řádně vyvětrejte a nechte
proschnout přikrývky a spacáky. Nasbírané teplo vám
vrátí v noci.
• Naučte se stavět přístřešky z přírodního materiálu –
z chvojí, z větví, kulatin, tyčkovin, nikdy nevíte, kdy
se vám to bude hodit. Zabloudit se dá i uprostřed Evropy,
natož u nás.
• Nezapomeňte si před odjezdem zkontrolovat Kápézetku
a doplňte její obsah i podle toho, kam jede tábořit nebo
kde budete putovat.
• Zopakujte si zásady první pomoci a naučte se je využívat.
Nikdy nedělejte víc, než čemu jste se naučili. Každé
ošetření je první pomocí, o dalším rozhoduje lékař!
• Víte, co trpí na táboře nejčastěji? Hygiena! Dbejte, ať
se táborníci pravidelně myjí a převlékají do čistého
a suchého oblečení. I když trocha špíny během dne
neuškodí, čistota je čistota a půl zdraví.
Hygienik

Gastrokoutek pro družiny a na puťáky
Snad všude se najdou táborníci, kterým nejlépe zní signál: „Nástup na oběd – večeři – snídani…“, ať už si vaříte
sami pod dohledem nebo se o kuchyň starají dospělí přátelé. Bývá ovšem dobré zařadit do programu, zejména
na puťáku, při bojovce, vaření družin, případně dvojic, trojic apod. Může z toho být soutěž o nejchutnější či
nejvtipnější jídlo. Ovšem ne z „pytlíku“ či polotovaru. Tady je pár tipů.
• Salám v těstíčku: Vhodný je gothaj, šunkáč, půlky špekáčku, zkrátka měkká, ale určitě čerstvá uzenina. V misce rozklepnete jedno
vejce, přidáte lžíci vody a lžíci hladké mouky. Mícháte až vznikne těstíčko, které se lehce roztéká. Asi půl cm silné plátky salámu
obalíte v těstíčku a opatrně vkládáte do rozpáleného tuku. Smažíte po obou stranách. Podáváte s brambory nebo s chlebem.
• Polní omeleta: Na misce (pánvi) opečete asi 5 dkg nakrájené slaniny, přidáte pokrájené brambory a smažíte až se na nich začne
tvořit kůrka. Pak na ně (pro jednoho strávníka) rozklepněte dvě vejce, osolte, dobře promíchejte a nechte nad mírným ohněm
brambory s vejci usmažit. Podle chuti můžete i lehce opepřit. A ještě doplněk – použít můžete i zbylé brambory vařené.
• Bramborový guláš: V kotlíku smažte drobně nakrájenou cibulku až dostane zlatavou barvu, pak přihoďte plátky nebo kostky
nakrájených brambor a duste tak dlouho, až se brambory začnou přichytávat k nádobě. Podlijte vodou, přidejte podle chuti
papriku, osolte, a jakmile jsou brambory měkké, zaprášíte je trochou hladké mouky. Ještě krátce povaříte – a je hotovo.
• Buřtguláš připravíte stejně jako bramborový, ale přidáte na kousky pokrájené buřty nebo salám. Uzeninu dáte na cibulku před
brambory, aby se trochu osmahla. Kořenit můžete i majoránkou. K zahuštění i nastavení množství lze použít i mouku dobře
rozmíchanou ve vodě. Jíst můžete i bez přílohy nebo s chlebem či pečivem.
• Smaženice čili kovbojská vejce: V kotlíku usmažíte nakrájenou slaninu (obyčejný špek nebo anglickou) a později můžete přidat
i drobně pokrájenou cibuli. Když je slanina zesklovatělá, vyklepnete na ni vejce (podle počtu strávníků), osolíte a začnete míchat,
dokud vejce nezhoustnou. Ozdobit můžete pokrájenou pažitkou. Podáváte s chlebem nebo s brambory jako přílohou.
• Fleky se salámem: Těstoviny (drobnější – fleky, kolínka apod.) uvařte
podle návodu, tj. v osolené vodě, obvykle 10-15 minut. Než se uvaří,
připravíte si na pomaštěné misce (pánvi) drobně pokrájený salám (může
být i uzené maso), který pak smícháte s uvařenými těstovinami a zalijete
rozmíchanými vejci. Na mírném ohni přikryté miskou necháte vejce
ztuhnout. Sypat můžete i v ešusu či na talíři/misce strouhaným sýrem.
• Brambory pečené v ohni: Omyté nové (rané) brambory naházíte do žhavého
popela a nad nimi udržujete oheň. Na pečení brambor je vhodné drobné palivo,
které vytváří hodně popela. Pečeme tak dlouho, dokud nejde brambor lehce
rozmáčknout a nemá přitom zuhelnatělý povrch! Jíme osolené samotné nebo
s tvarohem smíchaným s cibulkou, pažitkou apod., případně omastíme.
• Konzervy: Chcete-li použít k vaření konzervy, zejména masné, spotřebujte
vždy celou dávku. Proto jsou praktičtější – i dražší! – menší balení. Úschova
mimo chladničky je nebezpečná, zejména v teplém počasí! Také si před
koupí přečtěte složení konzervy, ne vždy obsahuje to, co hlásá název. Některé
(zejména levnější) mají dost málo uvedeného masa, to pak nahrazují různé
přídavky – např. kuřecí maso, ořezy z kostí, kůže, soja aj. Když už je koupíte,
jsou vhodnější na omáčky nebo na špagety a těstoviny či rizota.

Nezapomeň, že ani pro
vaření
nelze
rozdělat
oheň kdekoliv. Vyhrazených míst mnoho není
a tak se nakonec vyplatí
pořídit si jednoduchý vařič na suchý líh. Jednoduchý oběd i pro víc jedlíků
lze uvařit, máme-li takové
vařiče dva. Ty udrží v pohodě i třílitrový kotlík.

Co potřebuje stan?
Ty tam jsou doby stanových dílců, ba i tradičních stanů „áček“. Tábořiště ovládají „rychlovky“, jak říkám lehkým stanům
s výztužnými tyčkami. I těm by však měl správný táborník věnovat pozornost, když se v nich hodlá usadit na více dnů. I do nich
může zatékat, nebo se stanou ostrůvkem uprostřed louže.
Nejde jen o správně vybrané místo, ale o předcházení zatékání. Proto byste měli tam, kde plátno končí u země, vykopat
odvodňovací stružku. Měla by být asi 7–10 cm hluboká i široká. Dodržet byste měli tato pravidla: Nejdříve lopatkou odstraníte drn
ve tvaru cihel a uložíte ho do stínu, aby příliš neoschl. Teprve pak stružku vyhloubíte. Drnem nikdy neobkládáte stanové plátno!
Nejenže se zašpiní, ale zbytečně nasákne. Před opuštěním tábořiště stružku zahladíte a vrátíte sem drn.
Ekolog

tržiště nápadů a zkušeností
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Brno

Pionýři darovali krev
Ve čtvrtek 22. května 2008 proběhla další z pravidelných akcí Zdravá
Pionýrská krev. Již tradičně se v jejím rámci na brněnské transfůzní stanici
Fakultní nemocnice Bohunice sešli pionýrští vedoucí, aby darovali svoji krev.
Tentokráte se zúčastnila šestice členů sdružení, jeden z nich dokonce získal
Janského plaketu za deset odběrů.
Petr Kolář, SPTO Brno

Pomohli přírodě
Na první májový den jsme vyrazili za zábavou ale i za prací na hrázděný
statek u zooparku u nás v Chomutově. Máme tam dobré kamarády, a tak jsme
slíbili malou brigádu v okolí. Vyfasovali jsme pytle a vyšli k rybníku sbírat co
do přírody nepatří. A že toho nebylo málo! Po práci přišly na řadu hry a taky
bezva grilování. Všichni jsme si ten slunečný den pěkně užili. A radost jsme
měli o to větší, že ubylo aspoň jedno místo s pet-lahvemi místo květin.
Janička, PS Chomutov

Chomutov

Ve Mstišově strašil vlkodlak
Bahnitý terén, pochmurné počasí a strašidelné prostředí čekalo
v minulých dnech na dobrodruhy, kteří se přihlásili na noční hru „Noc
vlkodlaků“. Pořadatelem byla Pionýrská skupina z Dubí 2. Bojovníci
se sešli ve Mstišově u zatopeného oprámu, kde plnili šest úkolů.
„Na trať vyběhnou čtyři družstva. V každém týmu závodí tři nebo čtyři
soutěžící“, uvedl před začátkem hry její vedoucí Robert Maule. Během
noci se nejvíce hledaly známé pojmy z astronomie. Opomenuta nebyla
ani jména slavných osobností. Odpovědi na zadané otázky nacházeli účastníci hry v okruhu sta metrů v zalesněném terénu. Řada
odpovědí se schovávala mezi kameny a v útrobách stromů. Kdo nalezl správné znění, vydal se k vedoucímu hry. Dobře zodpovězená
otázka znamenala pro tým amulet. V případě, že byla odpověď chybná, los rozhodl, zda nešťastník má vypít magický nápoj nebo sníst
kouzelné koláče s podezřele fialovou náplní. A na „kliďase“ zbýval náročný hlavolam. Hru kromě trestů znepříjemňoval vlkodlak. Ten vylézal
po deseti minutách ze své skrýše a lovil „oběti“, jež se nestačily schovat do úkrytu. Člen z vítězného družstva Petr Trojánek sdělil, jak se mu
soutěžilo: „Trochu ze začátku pršelo, ale jinak terén vcelku ušel. Největší problém nastal, když nás začal hledat vlkodlak.“
Martin Tóth PS Dubí 2

Galerie osobních výročí
Všechno nejlepší!

Blíží se prázdniny a jistě k zármutku všech čtenářů vyjde příští Mozaika až v září. Proto si tu
nyní připomeneme nejen červnová, ale také červencová a srpnová jubilea. Stejně jako vždy
přejeme oslavencům hodně zdraví a tentokrát i letní pohody – zkrátka všechno nejlepší!
• 27. 6. oslaví Jindřich Červenka z 87. PS Javor (Pražská OP) 50. narozeniny;
• 31. 7. oslaví Bohuslav Kühnel z PS Osmička (Středočeská KOP) 60. narozeniny;
• 18. 8. oslaví František Drejsl z PS Franka Elstnera (Pardubická KOP) 50. narozeniny;
• 29. 8. oslaví Jana Bendová z 6. PS Svibická šestka (Moravskoslezská KOP) 50. narozeniny.
Stejně jako v celé Mozaice Pionýra, která je otevřená vašim námětům, i zde se mohou
objevit vaše příspěvky. Víte-li o někom, komu byste chtěli popřát k narozeninám, pošlete
nám s předstihem základní informaci (viz uvedený přehled) a o jeho výročí se dozvědí
všichni naši čtenáři.
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Dubí

Pionýři na koštěti
V Lysicích se poslední dubnovou sobotu konal již 4. ročník turistického pochodu přírodním parkem Lysicko „Slet čarodějnic“. Pochod
pořádal výbor rodičovského sdružení při ZŠ Lysice spolu s nově vzniklou Pionýrskou skupinou Lysice, která tak využila příležitost představit
se občanům. Měli jsme tak jedinečnou možnost představit naše plány a poskytnout informace o nejbližších akcích a o chystaném letním táboře.
Na startu účastníky přivítaly strašidelně vyhlížející, ale usměvavé čarodějnice, které si do startovních listin zapsaly neuvěřitelných tři
sta účastníků. Kdo chtěl, přispěl libovolnou finanční částkou, která byla věnována ZŠ Lysice na další práce spojené s budováním naučné
stezky „Obora“. Účastníci si mohli vybrat ze tří tras. Pro nejmenší byla připravena 1 km dlouhá stezka „Cesta do lesní říše“ a pro starší
pak dvě trasy o délkách 7,5 km a 21 km. Pochod doprovázely také různé
soutěže, např. se soutěžilo o to, kdo přijde na start první, kdo se stane
nejmladším a nejstarším účastníkem pochodu. Prvním účastníkem byl
Jakub Šmerda a odměnou se mu staly čtyři díly Harry Pottera v knižní
podobě. Nejmladší účastnicí se stala sotva půlroční Dorotka Smutná,
která cestu absolvovala v kočárku se svojí maminkou. Získala krásné
rámečky na fotografii, DVD s pohádkou o včelce Máje a maminka dostala
kuchařku se skvělými recepty. Nejstarším účastníkem se stal pan Miloš
Müler, který získal také kuchařku a fondue na čokoládu.
Každý, kdo zdolal trasu, obdržel na památku diplom a malý dárek.
Učitelky ze zdejší školy dostaly krásné rudé růže, které jako sponzorský
dar věnovala firma Carmen team, s r.o. Na závěr se konal táborák,
opékaly se špekáčky a hrálo se a zpívalo, až se lesy zelenaly.
Je asi zbytečné dále popisovat úspěšnost pochodu, který má stále větší
oblibu. Jsme rádi, že jsme dostali šanci představit naši mladou pionýrskou
skupinu Lysice, již teď máme spoustu nových nápadů do budoucna.
Iva Jančálková, PS Lysice

Kdyňské čarodějnice
a čarodějové
Pionýrská skupina Safír ze Kdyně
uspořádala 3. 5. 2008 na kdyňském náměstí
již tradiční slet čarodějnic a čarodějů.
Jako každý rok se všichni účastníci
slétli k velkému pavouku umístěnému
na parkovišti v horní části náměstí.
Děti i dospělí si tu mohli zasoutěžit
o nejrůznější ceny. Bylo připraveno celkem
deset stanovišť s různými úkoly jako
např. vaření kouzelných lektvarů, slalom
na létajícím koštěti, malování perníčků
na perníkovou chaloupku a mnoho dalších.
Za každý splněný úkol dostaly děti razítko
do kartičky, kterou dostaly při zahájení
akce, a po nasbírání všech deseti razítek si
vybraly jednu z připravených cen.
Dětí se letos sešlo cca 140 a některé
přišly i v čarodějnických kostýmech. Ty
pak byly ještě zvlášť odměněny. Dále byl
pro děti celé odpoledne k dispozici velký
nafukovací skákací hrad.
Milan Brych, PS Safír, Kdyně

Kdyně

Lysice

Čarodějnická olympiáda
Ve středu 30. dubna bylo v lese v okolí myslivecké chaty U Zajíčka živo. Konal
se další ročník čarodějnické olympiády, kterou pro všechny děti uspořádala pionýrská
skupina ve Zborovicích. Účast 65 osob ukazuje, že tato akce si své příznivce našla už
i u docela malých dětí. Potěšila nás i velká účast rodičů, kteří přišli nejmenší závodníky
doprovodit a povzbudit. Závěrem akce byl společný táborák s opékáním špekáčků. Naše
poděkování patří mysliveckému sdružení, jež nám prostory chaty ochotně zapůjčilo.

Na kolech
Ve čtvrtek 1. května se malí závodníci, mnozí doprovázeni rodiči, sešli na hřišti
za školou, aby se zúčastnili dalšího ročníku cyklistických závodů, které pravidelně
pořádá pro veřejnost PS ve Zborovicích. Účast 48 lidiček nás příjemně překvapila.
Nejmladším závodníkům byly
sotva čtyři roky, ale i oni
se vypořádali se všemi soutěžními disciplínami. V letošním roce se před zahájením
závodu umoudřilo i počasí
a sluníčko nám vesele svítilo
po celou dobu.

Zborovice

Přípravu i průběh celého
závodu zajišťovali starší členové Pionýra ve Zborovicích
a kamarádi naší pionýrské
skupiny, na „dopravní kontrole“. Znalosti dětí prověřovala paní Bartošová z obvodního oddělení Policie ČR
v Morkovicích. Po soutěži
měla s malými účastníky
besedu o dopravní výchově
a zdravovědě. Potěšilo nás,
že firma Pfanner pro všechny
účastníky obou akcí věnovala
sladkou pozornost – kouzelná
brčka. Drobné odměny si odnesli za své snažení všichni.
Zuzka Ený Sakařová, PS
Zborovice
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Co, proč a jak
Začínáš vést oddíl? A znáš už odpověď na otázku:

Proč se i v Pionýru pořád vzdělávat?

Těžko uvěřit, že by někdo vystačil při několikaletém vedení oddílu jen se základní
„výbavou“ vlastních oddílových zkušeností, nápadů, znalostí, dovedností. Žádný
vedoucí nemůže být navíc odborníkem na všechno. Oddílový život by neměl
ustrnout díky stereotypu, pro vždy danému „modelu“. Jen některé činnosti mohou
být nosné, tradiční, tedy opakující se. Z hlediska kontinuity je to dokonce žádoucí.
Má-li však život oddílu gradovat, to znamená spolu držet kvalitu a také ji průběžně
rozumně inovovat, nevystačíš s jednou kdysi udělanou přípravou, existenci oddílu
nezajistíš improvizací.

Odpověz si:
1. Máš nějaký osobní
nebo aspoň literární vzor pro vedení
oddílu?
2. Víš, kde hledat př
íslušnou literaturu a informace?
3. Pomáhá Ti někdo?
4. Co už víš o prác
i oddílového vedoucího z odborné či
kvalifikační pionýrské literatury?
5. Co očekáváš od pio
nýrské skupiny,
na které se Tvůj oddíl
registruje?

Kartotéky i burzy nápadů pomohou

Vlastní znalosti a nápady si průběžně doplňuj studiem literatury, časopisů,
metodických materiálů. Vytvářej si postupně kartotéku her. Stačí k tomu třeba
papírová krabička, barevně odlišené kartičky pro hry vhodné venku a pod
střechou. Podobnou kartotéku si můžeš vytvořit v počítači a pro účely konkrétní
schůzky si „vyjet“ ty hry, které budeš potřebovat. Využij každé příležitosti
k setkávání, při kterých si vedoucí vyměňují zkušenosti. Je to velká burza nápadů,
kterými můžeš následně oživit činnost vlastního oddílu.

Pionýrská kvalifikace je jen základ

Tomu, jak dobře vést oddíl, se můžeš učit pořád. Mnohé pochytíš od zkušenějších
vedoucích. Učit se budeš, žel, i na svých omylech. Základní pionýrská kvalifikace
je jenom nezbytným, v podstatě i právním základem tvých znalostí a dovedností,
odrazovým můstkem, na kterém musíš stavět dál. Řadu cenných informací
a materiálů najdeš i v Mozaice, v dalších materiálech a publikacích, vydávaných
krajem i ústředím. V obchodech i veřejných knihovnách je běžně k dostání
velké množství literatury, kterou můžeš při práci s dětmi využívat. A zabrousíšli na počítači do pionýrských i jiných webů dětských a mládežnických sdružení,
najdeš jistě i další inspiraci. Náměty vhodné pro oddílovou činnost přinášejí čas
od času i některé dětské časopisy. Sleduj dětské televizní pořady.

A co děti?

Bav se s dětmi o tom, co je zajímá, jaké činnosti by si přály. Ne všem námětům a nápadům samozřejmě můžeš vyhovět. Můžeš
ale najít pomoc u ostatních vedoucích skupiny, u rodičů i vlastních kamarádů... Zajímej se o to, co se děti učí ve škole. V mnohém
můžeš totiž navazovat, a to vlastními prostředky, kamarádsky, ne „školometsky“. Nepodbízej se v žádném případě „lacinou“
zábavou jen proto, abys momentálně u dětí zabodoval.

Je toho moc?

Zdá se Ti, že se to všechno prostě nedá zvládnout? Jenže, rozhodnutí stát
se oddílovým vedoucím je vážnou výzvou. Chceš-li navíc být úspěšným
„oddílákem“ (a to určitě chceš), pak je dobré hned na počátku tvé pionýrské
„kariéry“ si uvědomit, že jde skutečně o činnost náročnou, vyžadující
plné nasazení. Jen tak můžeš uspět, děti tě po několika málo hodinách
„nevypískají“ a z oddílu neutečou...
Mnohaletá pionýrská zkušenost svědčí o tom, že kromě dost tvrdé práce
také získáš mnoho cenných zkušeností, které zúročíš ve svém vlastním
životě. Zcela určitě společně s dětmi prožiješ mnoho pěkných chvil, na které
se nezapomíná. A budeš-li jednou moci sám sobě s čistým svědomím říct,
že to všechno za tu „dřinu“ stálo, nebo ještě lépe, když ti to dají najevo
samotné děti, pak to nebyl ztracený čas.
A navíc, žádný „oddílák“ není přece sám. Obvykle má kolem sebe partu
kamarádů a kamarádek, s nimiž ve skupině i ve vlastním oddíle prožil spoustu
zajímavého, užitečného i zábavného. A pokud se rozhoduješ k vedení oddílu
právě proto, že chceš v tom dávném kamarádství plném zážitků a prožitků
pokračovat, taky dobře.
Ale teď jsi na začátku. Těch pár rad z této stránky Mozaiky, načerpaných
z vlastní zkušenosti a ověřených životem řady oddílů, ber jen jako malou
pomoc do začátků. Prožiješ vzestupy i pády, úspěchy i nezdary. Ne všechno
se ti podaří, jak bys chtěl. Ale nevzdávej to, děti tě potřebují. Jednoho dne
možná přijdeš na to, že společně můžete i hory přenášet. V tu chvíli se staneš
skutečným „oddílákem“, či „oddílačkou“.
Mirek a Krtek
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Abeceda výprav

Téma poslední

Výpravy tradiční a netradiční

Malá abeceda výprav se blíží ke konci. Nebylo jejím účelem dávat recepty
nebo hotové náměty programů. Jejím účelem bylo jen nastavení určitých
pravidel a zásad pro odpovědného organizátora výletů a výprav, zejména pro
začínající vedoucí bez potřebných zkušeností. Možná i někteří „harcovníci“
sami sebe usvědčili po přečtení některého dílu abecedy, že někdy něco trošičku
podcenili. Pak abeceda splnila svůj účel dvojnásob.
Máte „oddílové teritorium“?

Každý oddíl působí v nějakém konkrétním
místě. Je logické, že každá výprava
by pokud možno měla vést někam
jinam. Z hlediska možností pořádat
výpravy je volba jednotlivých tras
a cílů limitována četností turistických
značených cest a jejich dostupností, ať
už „pěšky“, vlakem nebo autobusem.
Proto je teritorium možností oddílů jasně
ohraničeno. Snad každý oddíl má však
šanci sestavit aspoň deset odlišných tras.

Oddílová místa a tradice

Oddílové výpravy mohou být celodenní,
polodenní i víkendové. Není na závadu,
když se cíle některých každoročně
zopakují. Vzniká tak tradice, kdy
členové oddílu vědí, že v daném měsíci
se podniká výprava na známé místo. Při
sestavování kalendáře výprav však může
být stejné místo cílem výpravy v jiném
ročním období, nebo program výpravy
může mít jiný průběh. Zatímco v jednom
roce celou trasu zdolává oddíl společně,
příště mohou část trasy ujít samostatně
družiny a setkat se v určeném bodě atd.
Opakovat se nemusí jenom cíl, ale také
program výpravy, i když by to nemělo
být „do puntíku“ neměnné. Může zůstat
oblíbená hra či soutěž „pasovaná“
pro dané místo. Jiné místo tradičně
navštěvujeme proto, že třeba v půli cesty
na skrytém, smluveném místě je ukryta

oddílová kniha, do které se každoročně
zapisují účastnici výpravy. Je zajímavé,
když se v ní po letech najdou bývalí
členové oddílu, dnes už třeba instruktoři,
v některých „nesmrtelných“ oddílech
i rodiče našich dnešních pionýrů. Do knihy
lze zaznamenat i výsledky tradiční
soutěže, konané na místě jejího uložení.

jejíž část vodáci momentálně zdolávají
pěšky. Také z hlediska časového bychom
nejspíš v běžném roce nevystačili jenom
s jedním víkendovým dnem, a tak
se zmíněná kombinace dá využít spíše
na nějakém soustředění či až na táboře.
A to už je o něčem jiném.
Mirek

Výpravy na stejné, tradiční místo lze
zpestřit i jejich načasováním. V jednom
roce jdete „za dne“. Se staršími dětmi
můžete v dalším roce podniknout
i noční přesun, s přespáním „pod
širákem“, nebo na předem domluveném
místě v kempu, v turistické chatě,
či ubytovně. V každém případě ale
tradiční oddílová místa upevňují pocity
jistoty a oddílové soudržnosti.

Na kole a na vodě...

Snad každý má dneska jízdní kolo. Dáteli se v oddíle dohromady nejen jako
„pěšáci“, ale také jako příležitostní
„cykloturisté“, pak se dají úspěšně
kombinovat pěší a „cyklo“ výpravy.
Jste limitováni pouze vzdálenostmi
a možnostmi případné přepravy kol.
Zcela zvláštní kapitolu tvoří vodáci.
Oddíl, který je často na vodě, může
rovněž kombinovat plavbu s pěší
turistikou. Z hlediska organizačního
je to však náročné. Musí být zajištěna
nejen doprava lodí tam i zpět, ale
i jejich případný „přesun“ po trase,

Jak na CETEH (10) – Nechtěné „etapy“ a mimořádky
Zkušení vedoucí samozřejmě už vědí, že k úspěchu dlouhodobé hry nestačí jeden scénář, např. pouze pro pěkné počasí,
a mají v záloze připraveny i etapy (dějství) náhradní pro případ deštivých dnů. Vědí také, že mohou vzniknout etapy her
nechtěné – vichřice, povodně, epidemie a to nejhorší: úrazy. Nelze ale tvrdit, že tyto nechtěné a neplánované etapy jsou
nečekané. Chtě nechtě s nimi musíme počítat a, zahraje-li si s našim programem příroda, být připraveni i na to. Vytvořit lze
určitě pro případ živelních pohrom evakuační plán tábora. Neškodí, když si takovou rychlou evakuaci i vyzkoušíme – třeba
právě jako jednu z prvních etap CETEH. Kromě přírody na nás může zaútočit i nečekaný požár, ale i parta rozdováděných
výrostků. V každém případě by měli všichni táborníci vědět, co mají v případě ohrožení dělat ve dne i v noci, protože jen
tak lze zabránit větším škodám.
Noční můrou všech vedoucích jsou samozřejmě úrazy dětí. Vlastně skoro při všech hrách k nějakému úrazu může dojít.
Poskytnout první pomoc je povinností každého občana a připomeňme si, že její neposkytnutí je i trestným činem. Nebezpečí
a případné následky úrazů i kvalifikovaný zdravotník (pokud není zároveň lékařem) může jen odhadovat. Podcenění se nevyplácí.
Bolest břicha třeba jen po fotbalovém faulu může např. signalizovat i vážné vnitřní krvácení.
Následkům pro poraněného i pro vedení tábora a PS se lze bránit jedině okamžitou návštěvou lékaře. Jde-li skutečně o těžší
úraz, nezapomeneme informovat provozovatele, rodiče, Policii ČR a řádně celou událost zaznamenat, včetně případných svědků.
Musíme také doložit, že vedoucí i instruktoři byli řádně proškoleni o bezpečnosti práce na táboře, i to, že jsme táborníkům
před akcí, v níž k úrazu došlo, pečlivě vysvětlili pravidla hry a upozornili na možná nebezpečí.
Štěstí zkrátka přeje připraveným – i na to, že každý den nemusí být jen radostný.

Krtek

abeceda výprav
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Teď pracujeme na teorii inspirované mraveništěm: tam nikdy
nedochází k zácpám, a přitom tam neexistuje centrální řízení,
komunikují ti, co jsou si nejblíže, a výsledkem je plynulý tok
– to je možné řešení zdejší dopravní situace v celé zemi, popsal
Hospodářským novinám poslední badatelské aktivity svých vědců
děkan ostravské fakulty elektrotechniky a informatiky Ivo Vondrák.
• České
dráhy
oznámily,
že se budou zdražovat jízdenky,
protože stoupla cena ropy. Bohužel je stále ještě velké množství
lokomotiv na naftu. Čím budou
naše oddíly jezdit do přírody, když
je skoro vše závislé na cenách
ropy? Pěšky budeme chodit.

v sobotu 28. 6. 2008 u Guntramovic (na pláních Červené hory)
a v neděli 29. 6. 2008 v OlomouciKřelově. Kdo by neznal tu písničku
o Laudonovi, o patrole a o ženský...
• Vedení
Světového
fondu
na ochranu přírody varovalo lidstvo
ze svého ženevského sídla, že plaNa
filmovém
festivalu v kalifornském
Tiburonu získal Zlatý kotouč český
loutkový
horor
režiséra Jana Baleje Jedné noci
v jednom městě, pojednávající
o
podivnostech
na pražském Žižkově. Zas takov ý
horor to není...

• Rekordních pětatřicet tisíc
návštěvníků přišlo v Praze na Svět
knihy. Což snad o nás nevypovídá
zas tak špatně. V Lipnici nad Sázavou se pro změnu sešli haškologové. A když jsme u těch knih
- za 3,1 milionu korun byla v Praze
vydražena kniha Josefa Váchala
Šumava umírající a romantická.
• Královna popu Madonna oslavila padesátiny. Letos vydala
nové album Hard Candy a nastartuje koncertní turné. Její úspěch
byl korunován letošním uvedením do rokenrolové Síně slávy.
• Po 250 letech se znovu
utkají vojska rakouského generála Laudona a pruského krále
Friedricha II tak jako ve dnech
28.–30. 6. 1758. Letos to bude

Mladoboleslavský model Octavia Ming Rui (neboli Pokroková
Octavia) se stal oficiálním vozem olympijských her v Číně.
• Nekoukám se jinam, když
se mi něco nelíbí, řekl novinářům
MF Dnes v nemocnici dvaadvacetiletý otec ročního syna, který
ve Strakonicích okřikl skinheady
řvoucí na ulici „Židi do plynu“,
a jeden z násilníků ho za to bodl
dýkou zezadu do krku; ostří zasáhlo míchu, poraněný muž ochr-

Devatenáct let po Poslední
křížové výpravě se Indiana
Jones vrátil do kin. Luští
záhadu království křišťálové lebky a starosvětsky
baví pravověrné fanoušky
i nezaujaté přihlížející.
neta Země dnes prochází jednou
z největších vln vymírání živočišných druhů a že za tento jev může
především lidské drancování přírody. Není to nějaké zjednodušování
na efekt. Situace je velmi vážná.

nul na levou polovinu těla a lékaři zatím nevědí, zda následky
budou či nebudou trvalé; Židovská obec v Praze poté mládenci
nabídla finanční pomoc, léčení
v lázních a právníka.

Některá osmičková výročí v červnu
100 let od SOS (• • • - - - • • • ), což je nejznámější mezinárodní tísňový signál v Morseově abecedě.
Signál byl původně přijat německou vládou a v platnost vzešel 1. dubna 1905. Celosvětovým standardem
se stal 1. června 1908. Signál se sestává ze 3 teček, 3 čárek a 3 teček, vysílaných bezprostředně za sebou.
Teprve později vznikla zpětně anglická věta „Save Our Souls“ (česky „Spaste naše duše“). Nebo také
„Save Our Ship“ (česky „Zachraňte naši loď“).
Slovanský sjezd v Praze probíhal ve dnech 2. až 12. června 1848. Snažil se sjednotit všechny Slovany
žijící v rakouské monarchii. Sjezd byl zahájen 2. června 1848 v Praze. Předsedou sjezdu byl František
Palacký. Sjezd provázela nejednotnost jednotlivých národů. Přesto se sjezd dohodl na Manifestu
sjezdu Slovanského k národům Evropským, jehož hlavní myšlenkou bylo právo na sebeurčení národů.
Na uskutečnění se významně podílel také Karel Havlíček Borovský. V době sjezdu došlo k potyčkám mezi
radikálními studenty a armádou. Studenti byli tvrdě potlačeni.
Karlštejn byl založen Karlem IV. a vystavěn mezi lety 1348 a 1355 s cílem sloužit k uložení korunovačních
klenotů a relikvií. Založení dne 10. června 1348 se spolu z králem Karlem IV. účastnil i první pražský
arcibiskup Arnošt z Pardubic.

Z Ústředí Pionýra
• Po rozšířeném dubnovém jednání
České rady Pionýra bylo třeba ještě
jeho výsledky elektronicky i písemně
zpracovat a založit tam, kam patří,
což byla samozřejmě aktivita všech
lidiček z Ústředí i několika brigádníků
z pražských PS. Zároveň ale na dveře
bušil květnový „květinový“ den proti
rakovině, takže se nikdo nenudil.
• Zároveň se blížila Bambiriáda, takže
bylo třeba připravovat a rozesílat
spoustu věcí, které potřebovali
pionýři v bambiriádních městech. Bez
ohledu na další úkoly se tak všichni
zdraví museli pustit i do nakládání
potřeb pro Bambiriádu v Praze,
protože většinou vedou nějaké oddíly
nebo skupiny, které se na velké akci
nějak podílely.
• Skoro přímo z Bambiriády odletěla
naše správkyně pokladny Markéta
do Říma. Údajně nikoliv pro požehnání, ale pro pár dnů oddechu
po všech těch květnových starostech.
• Konečně se našly delší čas hledané
druhé
klíče
od
bohnického
ústředního
pionýrského
skladu,
kde je uloženo mnoho důležitých
dokumentů a dalších věcí. Jak
zmizely, tak se i objevily. Ze skladu
se ale nic neztratilo, takže zřejmě
šlo o nějaký zásah mimozemšťanů.
• Příjemně se prý naobědval Jirka
Let – Letík, viceprezident IFM-SEI,
v Bruselu na setkání s významnými
politiky a představiteli školství
několika států EU. O čem se tam
jednalo, píše v této Mozaice, ale
na čem si pochutnal, nesdělil.
• Nevelkou „zasedačku“ na ústředí
obsadili jednoho pondělí nejvyšší
pionýrští revizoři, takže pravidelná
porada
se
musela
přemístit
do předsednické pracovny. Kdo
přišel dřív, měl pohodlnější sezení,
kdo se opozdil, musel si přinést
i židli.
krt
Pražská Slávia zakončila výbornou sezónu vítězstvím v lize. Kdo by to byl řekl
po prohře se Žižkovem 3:0? Slávia tak
vyhrála ligu hokejovou i fotbalovou, zahrála si i Ligu mistrů a navíc má krásný
nový stadion v Edenu. Baník a Liberec si
zahrají Pohár UEFA. Blahopřejeme! Jen
ta Bohemka se v první lize moc neohřála.

16. 6. 1948 – První únos letadla v historii – pokus o únos letounu Miss Macao typu Catalina společnosti
Cathay Pacific skončil havárií.
19. 6. v roce 1968 se konal masový sraz Lidových milicí v Praze-Ruzyni, který kritizoval komunistické
vedení. O deset let později v roce 1978 vyšel první z řady komiksů Garfield.
23. 6. 1948 začala Berlínská blokáda a byl vytvořen letecký most pro zásobování západního Berlína.
Sověti odpojili proud, uzavřeli pozemní i vodní cesty. Z počátečních 120 tun denně se během týdnů objem
zboží velice rychle zvýšil a rekordu bylo dosaženo 16. dubna 1949 s celkem 12 840 tun za jediný den.
Největší položkou (62,8 %) bylo uhlí na topení a výrobu elektřiny, dále benzín, pšenice a další potraviny,
léky a také stavební materiál (na další výstavbu letišť – o tři měsíce později bylo vzato do provozu letiště
Tegel ve francouzském sektoru). Letadla přistávala v minutových intervalech.
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Aktuality z ČRDM

ČRDM je 10 let

Je to až neuvěřitelné, ale Česká rada dětí
a mládeže letos slaví 10 let. A uteklo to
jako voda.
Vzpomínám na návštěvu tehdejšího pana ministra školství
Jana Sokola, který nás nabádal, aby sdružení dětí a mládeže začala víc spolupracovat – to bylo časně na jaře 1998…
O pár měsíců později jsem hlasovala na historicky prvním
Valném shromáždění ČRDM, následující jaro jsem pomáhala na svět časopisu Archa, byla jsem také u první Bambiriády na pražských ostrovech v r. 1999. Byly to doby vpravdě
průkopnické a zakladatelská sdružení se snažila obrousit hrany a spolupracovat, jak dovedla nejlépe. I dnes je
spousta věcí podobných, jako na začátku. Jen se některé
aktivity rozrostly do obřích rozměrů a zapojují se do nich
zástupci sdružení po celé republice. A to je dobře, protože
není jen Praha a nejsou jen ústředí spolků.
Bambiriáda se postupně rozšířila do letošních 28 měst
po celé republice a přesáhla i naše hranice – s úspěchem
se koná na Slovensku a v Polsku. Organizovat každoročně
takovou akci by žádné menší sdružení samo nezvládlo.
Významným počinem pro všechna členská sdružení jsou
jistě i výhodné podmínky pojištění, sjednávaného každoročně Českou radou dětí a mládeže.
Informovanost do sdružení přináší nejen časopis Archa, ale
během let přibyl internetový portál Adam, a také každotýdenní rozesílka e-mailů, které informují o nejžhavějších
novinkách, nabídkách či připomínají důležité termíny.
Díky zkušenostem z ČRDM vznikají postupně krajské rady
dětí a mládeže.
Dětská sdružení už nejsou konkurenty, ale partnery, kteří se snaží spolupracovat pro dosažení společných cílů.
I jich přibylo – je jich téměř stovka a mají dohromady asi
200 000 členů.
ČRDM jedná na MŠMT, na úřadech, prostřednictvím skupiny
Stát připomínkuje pro činnost podstatné vyhlášky a zákony. Pro jednotlivá sdružení se podařilo získat alespoň některé objekty z Fondu dětí a mládeže. O zuboženém stavu
budov vypovídala výstava fotografií s názvem Dřevomorka,
kterou mohli zhlédnout senátoři i poslanci přímo v prostorách Poslanecké sněmovny a Senátu.
Stojí za to zmínit alespoň předsedy ČRDM, protože byli
a jsou osobnostmi výjimečnými. Dovolím si citovat Tomáše
Novotného, náčelníka „tomíků“:
„Rada měla a má štěstí na předsedy: Jana Vohralíková
svým šarmem, hbitostí, jakou se pohybovala v zdeúředních
a ministerských kruzích, i tím, že nám, mužům-náčelníkům,
vládla poměrně železnou rukou, udělala pro radu obrovský
kus práce. Pavel Trantina, jakkoliv nakročen do Bruselu,
měl v tuzemském rybníčku našich spolků a společků neuvěřitelnou vůli ke kompromisu (sám jsem několikrát testoval!), schopnost řešit věci smírně, konsensuálně. Navíc jest
brilantním a pilným formulátorem! Vlastnost v dnešní době
evropské novořeči nutná a ceněná. Nu, a v Aleši Sedláčkovi… vidím praktika, který rozhýbe o fous víc kancelář.“
Jistě by se našly i věci, které by se daly vytknout, ale
na desetileté dítko je to všechno docela úctyhodný výkon.
Rada prokázala, že má právo na své místo na slunci, ba
že je potřebná a nezbytná.
A tak přejme ČRDM do dalších let dobrou spolupráci sdružení, vstřícné státní úředníky a spoustu dobrých nápadů
do další činnosti i sil k jejich realizaci.
Michala K. Rocmanová

Napsali o dětech
Lidové noviny 9. dubna 2008

České děti nerozumí textu
Děti mají problém porozumět delšímu textu.
Někteří čeští školáci neumějí pracovat s textem
a nerozumí mu. Ukázaly to alespoň závěry velkého
průzkumu České školní inspekce, které mají LN
k dispozici.
Inspekce v posledních dvou letech prováděla šetření na více než
dvě stě třiceti základních školách. Výsledek? Jedna šestina z nich
neumí děti správně naučit, jak s textem pracovat, jak ho chápat
a používat dál v praxi. A podobných škol bude zřejmě ještě víc.
„Při výukách na těchto školách převažovalo výkladové vyučování
s dominantní rolí učitelů, kteří nepřipouštěli s žáky žádnou
diskusi,“ vysvětlil mluvčí inspekce Libor Vacek. Žáci zde proto
neměli prostor vyjádřit se k psanému textu. A to je chyba.
Právě díky povídání si s dětmi a rozvíjení myšlenek se žáci lépe
naučí komunikovat a nabyté znalosti interpretovat a používat
dál. Navíc přesně tak by mělo, podle školních vzdělávacích
programů, vyučování také vypadat.
„Není správné, aby celou hodinu povídal jen kantor a dítě ho
poslouchalo. Naopak, musí ho vtáhnout do diskuse, aby s tím
slovem umělo pracovat,“ dodala mluvčí ministerstva školství
Kateřina Böhmová.
Jenomže učitelé upozorňují i na to, že děti dnes nemají
k psaným textům žádný vztah. Málo čtou a přednost dávají
hlavně televizi a počítačům. „Nevím, jestli je to tím, že je
čtení nebaví, nebo nezajímá, nicméně si sice něco přečtou, ale
pak vůbec nevědí, co to bylo,“ popsala svou zkušenost učitelka
základní školy v Blansku Naděžda Rychnovská.
Česká školní inspekce dělala takovéto šetření poprvé, chce
v něm ale pokračovat. Důvodem byly předloňské výsledky
mezinárodního výzkumu PISA, který porovnává znalosti
studentů z více než padesáti zemí. V tom čeští studenti skončili
v čtenářské gramotnosti pod průměrem.
Pavla Kubálková, Lidové noviny
on-line deník Super.cz 23. 1. 2008 (úryvek)

Pomozte dítěti osvojit si optimistický pohled na svět

Pesimismus je zlozvyk, který má ničivé důsledky:
nechuť překonávat překážky a dokonce i špatné zdraví.
Učte se s ním i vy hledat ve všem něco dobrého. Je to
ta nejužitečnější příprava na život.
Vyměňte slovník
Jedna z nejdůležitějších věcí, které mohou rodiče dětem
předat, je zdravý postoj k životu a schopnost překonávat potíže
a překážky. Součástí této výchovy by měl být optimismus. Děti
přebírají pocity rodičů i ostatních dospělých, kteří ovlivňují
jejich život. Pokud je slyší neustále si stěžovat na to, že svět
je plný zlodějů, nikomu se nedá věřit, všichni jsou zlí a stejně
všechno dopadne špatně, začnou po určité době automaticky
přemýšlet podobným způsobem. Není to záměrné ani vědomé.
Děti se zkrátka více učí pozorováním našeho chování než tím,
co je učíme. (...) Proto poslouchejte, co říkáte. Převažují-li
slova jako „nejde to, dopadne to špatně, jsem asi blbá, radši
to nebudu zkoušet, stejně to neumíš...“ místo „půjde to,
budeme se snažit, nevadí, zkusíme to znova“, zkuste ty první
zaměnit za ta druhá...
Připravila: Kateřina Bartošová, Family Star

napsali
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Mozaika bude vždy taková, jakou si ji uděláme.
Z toho plyne trvalý úkol pro všechny členy
Pionýra: přispívat, přispívat, přispívat…“
(Ze závěrů Poselství 2006)
Naše stránky věnujeme i příspěvkům o životě pionýrských
oddílů, skupin, center i KOP. Rádi bychom publikovali
zprávy odevšad, jenže nemáme své stálé zpravodaje. Proto
záleží na schopnostech autorů z PS, oddílů, center i KOP
zprávičky sepsat a nafotografovat a hlavně poslat, nejlépe
e-mailem na adresu mozaika@pionyr.cz. Jistě se nebude
nikdo zlobit, když jeho informaci redakčně upravíme, někdy
i zkrátíme. Nejčastěji proto, že jsou to dlouhé popisy akcí
od začátku do konce. Existují i jiné žánry, ale o těch se učí
už na středních školách.
Nejlepší fotografie jsou ty, na nichž se něco děje
a dokumentuje v potřebné rozlišitelnosti (300 dpi) a ostrosti.
Někteří autoři si bohužel ulehčují práci tím, že nás odkáží:
„Fotografie najdete na www...“. Někdy je ale dokonce
nenajdeme, jindy jsou technicky nepoužitelné a konečně,
často váháme, které jsou pro akci důležité, které okrajové
a kdo a proč na nich vlastně je. Dobrým zvykem ve všech
redakcích je, že fotografie vybírá a doporučuje redakci
autor příspěvku.
Držme se tohoto zvyku tedy i v Mozaice.
A kdo Mozaiku sleduje pečlivě, jistě ví, že zajímavé
příspěvky se objevují i na různých stránkách, nejen
na dvoustraně Sami o sobě..
Takže: pište, fotografujte a posílejte své zprávy (a pokud
možno co nejdřív po skončení a zhodnocení akce).
Za redakci zdraví Krtek

Historky a pohádky z Kamence a jeho okolí
sepsal mnohaletý náčelník známého pionýrského
tábora Miloš Vysoký a ilustroval další „Kameňák“
Olda Čáp.

Známkování Mozaiky
Rádi bychom, aby Mozaika byla stále
zajímavější, lepší, přitažlivější. Můžeš nám
pomoci, když dalších necelých 5 minut
věnuješ následujícímu hodnocení a pošleš nám
je obratem na adresu: mozaika@pionyr.cz.
Můžeš jistě použít i normální poštu.

A. Tvůj věk a funkce (nechceš-li, jméno
neuváděj):
B. Jakou známku dáš tomuto číslu Mozaiky?
(1 – 5)?
C. Co tě v tomto čísle zaujalo?
D. Co tě v tomto čísle naštvalo?
E. Co ti v tomto čísle chybělo?
Stačí nám jednoduché odpovědi, např.: A = 23, vedoucí
oddílu; B = 3; C. Reportáž ze zahraničí str. XX; D.
rubrika Názory; E. Nové náměty na hry…
V koši samozřejmě neskončí i Tvé nápady, návrhy,
tipy o čem psát a o čem ne.
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V roce 2007 to bylo padesát let od doby, kdy v Kamenci
v Orlických horách stál prvý dětský pionýrský letní tábor.
Za tu dobu se v táboře i jeho okolí stala řada příběhů, které
se u ohňů či v zimě u krbu v Kamenci vyprávěly a vyprávějí.
Vznikly různé historky a Kamenecké pohádky, předávané
ve vyprávění vedoucích a pamětníků. Některé se vytrácejí,
některé mění a vznikají i nové. Miloš je sepsal, aby
se neztratily. A tak vzniklo okolo padesáti příběhů, historek
a pohádek. Publikace je neprodejná. Kdo ji chce získat,
může se ozvat e-mailem, SMS, dopisem, přijít osobně.
Případný příspěvek je dobrovolný.
Adresa: M. Vysoký, Tyršova 866, 547 01 Náchod, tel.: 724 843 535.

DTA nabízí program o třídění a recyklaci odpadů

Dětská tisková agentura nabízí pořadatelům dětských
táborů cyklus o třídění a recyklaci odpadů s názvem „Tonda
Obal na cestách“. Je to pojízdná výstava se soutěžním
programem pro děti. Program je připraven jak na hřiště
nebo louku, tak v případě špatného počasí do místnosti.
V domluveném termínu přijedou na váš tábor dva proškolení
lektoři s certifikátem společnosti EKO KOM a.s. a zajistí
odborný výklad, hry pro děti i malé odměny pro soutěžící.
Jedna prohlídka s programem trvá asi 45 minut. Toto vše
zdarma! Jedinou podmínkou je zajistit minimálně 4 skupiny
cca po 20 dětech.
V případě zájmu kontaktujte Dalibora Nigrina,
tel.: 724 138 542, 777 651 359 nebo e-mailem
na dalibornigrin@centrum.cz. Přehled volných termínů
najdete na internetu na adrese tondaobal.zde.cz.
Dr. Slávek Hrzal, předseda DTA

Pionýra

Roèník 2007-8

Přehled rubrik

časopisu Mozaika Pionýra

Úvodníky (str. 3)

01/07 Nový ročník a nový vzhled Mozaiky
02/07 Co si to tam v Praze vymýšlejí…
03/07 Nebuďme individualisté
04/08 Pocity a skutečnost…
05/08 Tisíc malých blbostí…
06/08 Dva roky v jednom a inflace…
07/08 O politice a správě věcí veřejných
08/08 Už zase se těm dětem lže
09/08 O pionýrství, pionýrech
10/08

a zbytečné nervozitě

Lze hledět do budoucna
a nevědět, co bylo?

Zpravodajství a informace

01/07 Republikové setkání pionýrských

oddílů 8.–10. 6. 2007 – Česká Kanada

Signály do budoucna
a nejen z vesmíru

03/07 Výročce předcházejí obsahová

Mozaika od loňského září vychází i v elektronické podobě na mozaika.pionyr.cz.
1. číslo Mozaiky Pionýra tohoto ročníku vyšlo v září 2007.

Stálé stránky

1. Titulní fotografie z významných akcí a událostí Pionýra
2. Fotoreportáže z akcí Pionýra
3. Úvodník, obsahy čísla, Kalendárium akcí Pionýra
4. Z jednání orgánů Pionýra (ČRP, VV ČRP)
Nabídka vzdělávacích akcí PVC
5. Ankety – zeptali jsme se...
16. – 17. Tržiště nápadů a zkušeností (hry, náměty a návody pro život oddílů)
18. – 19. Sami o sobě (zprávy a informace z PS a regionů)
20. (21.) Ze soutěží Sedmikvítku (literární a fotografické)
23. K etapovým hrám (CETEH)
24. Kaleidoskop zajímavostí, Z Ústředí Pionýra
25. Zprávy z ČRDM
Napsali... (o dětech, o Pionýru i o některých zajímavých tématech)
26. Servis, informace, inzerce
27. Fotoreportáže z pionýrských akcí
28. „Silná pětka“ – kreslený seriál o jednom oddíle

04/08 Z VI. VZ Pionýra:

Co řekl předseda Petr Halada

jednání na krajích

Nový pionýrský projekt Parťáci

04/08 VI. Výroční zasedání Pionýra

Co řekli a napsali hosté VZ

Na nedostatek členů si nestěžují...

06/08 Co ukázaly ankety

Zaznělo na jednání, přišlo mailem…

07/08 Pionýři, politika, zastupitelé…

Webové stránky: Dobrý
a levný způsob propagace

06/08 Co na akcích a táborech

s „regulačními poplatky“
ve zdravotnictví
Jak je to s novou verzí Statutu
Pionýra a s připojením zkratky o.s.

08/08 Trochu jinak z redakční

na dubnovém jednání ČRP

10/08

„Musí se zapojit i kraje,
skupiny, vedoucí…“

Pionýrská historie a osudy

09/08 Z panelové diskuse

Jak se nám ta historie mlží

Jak kde „dělat politiku“?

01/07 Ing. Miloslav Vlček, předseda

výborů KRP

02/07 RNDr. Jindřich Kitzberger,

Názory, diskuse

01/07 Předseda Petr Halada

Poslanecké sněmovny PČR

náměstek ministra školství,
mládeže a tělovýchovy

02/08 Předseda Pionýra, Petr Halada
„Vše, co dělám, dělám rád“

01/07 Franta Kubů, vedoucí

PS Bílá Cerkev, Strašice

02/07 Diamantový judista Franta Walter
03/07 Předseda Čs Pionýra 1968
Doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc.

04/08 Z historie 121. PS BOR
z Prahy 4, Spořilova

05/08 Z historie 11. PS Vlci
z Brna – Žabovřesk

Němečková, Sdružení mladých
hasičů Čech a Moravy

08/08 Tři generace Plejád ze Šternberka
09/08 O pražské PS číslo 1 Podskalácích

O návrhu nového znaku?

05/08 Ing. Monika Homolková –

s místopředsedou M. Bělohlávkem

Policejní komisař T. Tesárek:
„Případ je uzavřen“

místopředseda ČMKOS

04/08 Mgr. Zdeněk Málek,

03/07 O přípravě VI. VZ Pionýra

předsedkyně Rady mladých ČMKOS

06/08 Křišťálový Farda
07/08 Fakta o vývoj pionýrského hnutí

před VI. VZ Pionýra

02/07 O čem bude jednat VI. VZ Pionýra

Miroslav Jelínek, předseda
Syndikátu novinářů o dýmce míru
mezi pionýry a junáky v r. 1968

09/08 Mgr. Denisa Heppnerová,

Osobnosti, rozhovory a portréty

Martin se zbláznil

Nejvyšší rozhodčí komise Pionýra

pošty a mailů

08/08 O spolupráci s odboráři

10/08

08/08 JUDr. Ivana Kožíšková, předsedkyně

Úvaha – Máme se trápit?

10/08

09/08 Z jednání ČRP a výkonných

Od Sedmikvítku k Superstar

na VI. VZ Pionýra?

07/08 Ministr školství ocenil
pionýrské projekty

„Někteří ti tanečníci i zpěváci
jsou prostě úžasný…“

05/08 Z VI. VZ Pionýra – Názory a dozvuky 07/08 Bára Zemanová:

Statut po výročce, aneb
důležité změny po VI. VZ

05/08 Nezapomeňte na Cenu Přístav!

06/08 Karel Vágner, Josef Vágner:

v České republice 1949–1990
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Reportáže

01/07 Předseda Pionýra na putování
po 17 táborech

Oddíl Divoká Orlice vyrazil
z Rokycan k Atlantiku –
Za poznáním, zážitky i zábavou
Kdo nepřijel, zaváhal…
Kouřové signály z Jizery

02/07 Republikové finále Tábornické

O mezinárodní činnosti – str. 10-11

01/07 Tábořili jsme v Litvě

Berlín: seminář o rovnoprávnosti

02/07 Nové Presidium

IFM-SEI o budoucnosti

Antidopingovým agentem
na mistrovství světa

03/07 Diversity and Inclusion čili

03/07 Mezinárodní pionýrský

Večer na pražském Albertově

06/08 „Ledovka“ očima

06/08 Děti dětem 2008 – Tradiční

i netradiční, ale pořád pro děti

07/08 Zimní pololetní jarňáky

Záře a Sosna na Jizeře –
Polární výprava se zdařila

08/08 Uzlování O putovní

09/08 Kdo nepřišel, o hodně přišel
09/08 Ruku v ruce – Moravskoslezské
10/08

setkání mělo smysl

k VI. Výročnímu zasedání 2007

04/08 Rozšiřovat vliv Pionýra

na děti a mládež je péčí
o vlastní budoucnost

Rakousko: Kinderfreunde Osterreich
mládeže Lisabon, Portugalsko

09/08 Pionýrská stezka – nabídka

Pro lepší Afriku, pro lepší
Evropu, pro lepší svět

10/08

Dětská organizace, Slovensko: Fénix

Pro vedoucí oddílů

V Turecku o „neziskovkách“
a focení

01/07 Proč to dělám?
02/07 Proč nebýt sólista?
03/07 Co mám dělat?
04/08 Jak staré děti chceš vést?
05/08 Proč děti nejsou stejné aneb

08/08 IFM – SEI v Izraeli a v Palestině (2)
Wertpfuhl 2008:
O boji proti rasismu

09/08 Cenu Karla Velikého získali
maďarští studenti

Norsko: All together:
Proti společenským bariérám

Bambiriáda 2008

09/08 Sté narozeniny

Cena Přístav je
poděkováním za pomoc

10/08

Den proti rakovině

03/07 Od Poselství 2006

06/08 11. koncert Děti dětem
08/08 Pionýrská mapa 2008

06/08 Projekt All Together
06/08 Dětské organizace v Maďarsku
07/08 IFM – SEI v Izraeli a v Palestině (1)

pohár Zlaté Růže

Ještě trochu zimy… Divoká
Orlice v Krkonoších

nového znaku

k lidským právům

05/08 Africko – evropský summit

Zappa nějak začínal

habartovských klubáků

02/07 K definitivnímu návrhu

05/08 Příběh kreseb Pavla Kantorka

Nový projekt Návštěvník

04/08 Více důvěry dobrovolníkům!
05/08 ProRock aneb každý

na celém světě (mapa)

Mládež a EU: Mobilita, participace
a interkulturní dialog

04/08 Mezinárodní seminář o výchově

tábor ve Finsku

(2. národní konference o mládeži)

01/07 Pionýři mají kamarády

rozmanitost a inkluze (zahrnutí)

stezky, Stráž pod Ralskem

Republikové finále Pionýrské
stezky – Hostýnské vrchy

„Nástěnka“ – str. 14-15

Kinderfreunde, Rakousko
V Bruselu na strukturovaném obědě
„Intercultural work“

k zapomenutým zákonům
Pionýra 1968–70

– z registrace Pionýra

i šance pro všechny
Olympijský kviz

Co, proč a jak – str. 22

o věkových zvláštnostech

06/08 Proč je dítě osobnost?
07/08 Jak vychovávat?
08/08 Jak spolupracovat s rodiči?
09/08 Co je to dětský aktiv?
10/08 Proč se i v Pionýru pořád vzdělávat?
Abeceda výprav – str. 23

01/07 Dělat je? A proč?
02/07 Jak často chodit na výpravy?
03/07 Kalendář výprav
04/08 Ještě jednou o přípravě…
05/08 O cestách značených i „vlastních“
06/08 Co na sebe, co s sebou?
07/08 Jak chodit?
08/08 Ochrana přírody
09/08 O programech výprav
10/08 Výpravy tradiční a netradiční
K táborové činnosti

02/08 Opravdu dobrý tábor – O tom,
co děláme opravdu dobře

05/08 O táborech – „All inclusive“
07/08 Příměstské tábory: Ještě je

čas začít s jejich přípravou!

08/08 Klapka: ODT počtvrté

Máte už všechno nutné hotovo?

09/08 ODT veřejnost zaujaly
10/08

Máte už zajištěno a připraveno?
Smutná zkušenost
Pro bezpečnost dětí
nezapomínejme na maličkosti
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Bambiriádní pionýrské „Pražské mosty“

Bambiriáda
v Praze letos
díky dobrému
pionýrskému
nápadu vystrčila
růžky i daleko
od Střeleckého
a Dětského ostrova
i obchodního
centra
na smíchovské
křižovatce
u Anděla. Stánky,
obsazené v sobotu
nejrůznějšími
historickými
i literárními
postavami mohli
najít i ti, které dětské rejdění nezajímá, u řady pražským mostů přes Vltavu.
Měli tak možnost zapojit se do velké hry „Pražské mosty“, kterou připravily
pražské pionýrské skupiny. Herní úkoly se týkaly zejména historie a příběhů
z hlavního města a jeho mostů a na každém stanovišti si lidé mohli
přečíst i základní informace o současném Pionýru.
Na trasu „mostů“ se vydala více než tisícovka zájemců, Pražanů
i mimopražských. Nejčastěji, jak nám sdělili organizátoři, šlo
o rodinné výpravy. Osádky jednotlivých stanovišť to jistě v často spíše
zimním oblečení a sobotním letním vedru neměly určitě jednoduché,
ale držely se statečně vlastně po celý den.
Pražské mosty
obsadili dobrovolníci
z Pionýrského centra
Prahy 10, 1. PS
Podskaláci, 30. PS
Uroboroz, 32. PS
Pláňata, 76. PS Janka
Fábryho, 87. PS Javor,
96. PS Veselí medvědi,
147. PS Galaxie, 230.
PS Záře a PS Beta.
Nezbytné kostýmy
zapůjčilo Hudební
divadlo Karlín.

krt, foto Lee Louda a Iveta Vartová

JEDEME NA TÁBOR

Prázdniny jsou na dohled a Silná pětka končí přípravy na tábor. Několik dětí nebude na celý turnus, zato
se přihlásilo pár nečlenů – kamarádů a od příbuzných.

Příště: Příběhy silné pětky vedení oddílu Lvíčata pokračují i na táboře a nebudou vždy jednoduché...

