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Akce BUBEN 2008
O víkendu 19. - 21. 9. 2008 proběhla další TeeDeet akce pod
zříceninu hradu Buben. Tentokrát jsme pro 15 TeeDeetů ze 7
pražských pionýrských skupin připravili náročnou, více než 24
hodinovou hru na motivy legendární pevnosti Boyard.
Po příjezdu se účastníci rozdělili do dvou skupin a v novinách,
které jsme speciálně pro tuto akci vytvořili, si přečetli dávnou
legendu o tajném bratrstvu Růže a Kříže, které uschovalo kdesi
truhlu s neznámým obsahem. První stopa vedla na zříceninu
Buben, kde TeeDeeti objevili šifru, z níž se dozvěděli, že mají
najít co nejvíce indicií pro získání tajného hesla bratrstva.
Současně získávali informace o tom, na kterých místech
jsou falešné klíče, protože truhla má 7 zámků a klíčů bylo
poschováváno 13.
Druhý den za svítání (cca v 6.50) bylo třeba se dostavit na pláž
Hracholuské přehrady. Po chvíli čekání se na druhém břehu
rozzářil ohňostroj a všem bylo jasné, že jsou tam další instrukce
hry – objevili je na skále asi v patnáctimetrové výšce. Podle

instrukcí zprávy se TeeDeeti následně vydali hledat klíče od truhly.
Odpoledne se všichni sešli na základně a odtud se snažili
proniknout do paláce hradu Buben, kde na ně čekali tři
velmistři. Ale také několik strážců, kteří spatřené TeeDeety
nekompromisně vyřazovali ze hry. Ti, jimž se podařilo úspěšně
proniknout k velmistrům, se museli prokázat správným heslem
řádu a následně vhodně volenými otázkami zjistit, který velmistr
přísluší jejich týmu a tedy vydá správnou průsvitku s označením
úkrytu truhly. Oba týmy nakonec správnou průsvitku získaly
a přiložením na mapu odhalily tři body. Ale jen jeden tým si
vzpomněl, že poklad je v těžišti trojúhelníku.
Pro truhlu vyrazilo úderné komando a ostatní se ještě snažili
získat nějaký ten klíč, protože pořád neměli všechny. Nakonec se
všem dohromady povedlo získat jen 5 správných klíčů. TeeDeeti
tedy nebyli úspěšní, ale za snahu jsme jim zbývající klíče dodali
a truhla plná bonbonů a lízátek vydala své tajemství.
text: Michal Krtek Rejzek, foto: David Urban

Poznámka redakce: Možná jste si všimli, že poslední tři fotoreportáže jsou jaksi z jednoho zdroje. Není to žádná protekce, jen zkrátka
nedostáváme jiné podklady z nichž by se dala vytvořit (výjimkou je strana 18). Proto až budete příště posílat zprávu z vaší akce, zkuste
si položit otázku, zda ji nevystihnout spíše fotkami (kvalitními) než textem.
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Jakou si ji uděláme...

Obsah čísla

přesně taková Mozaika bude. V různých podobách tato myšlenka zaznívá znovu a znovu,
při různých menších debatách i na velikých setkáních, jako Poselství 2006 - a obvykle s ní
všichni přítomní souhlasí. Mozaika (stejně jako ostatní vnitřní zpravodaje s danou cílovou
skupinou) je z hlediska obsahu v nelehké situaci. Komerční časopis se zaměří na nějaké
téma a koho zaujme, ten si ho koupí, koho ne, ten si zkrátka koupí jiný. My máme
stanovenou (dost různorodou) skupinu čtenářů a pro ni se snažíme vytvořit časopis. Proto
jsme vděčni za každou zpětnou vazbu - i když je jednoznačně negativní.
Minulé číslo jednu takovou reakci vyvolalo - tedy přesněji rozhovor s MUDr. Blankou
Haindlovou, odbornicí na dětské alergie a kandidátkou do Senátu za ČSSD. Na jednoho
čtenáře tento rozhovor zapůsobil jako propagace ČSSD, což skutečně není účelem
Mozaiky Pionýra. Cíl onoho rozhovoru byl ale úplně jiný, stejně jako všech ostatních.
Dlouhodobě se snažíme v Mozaice přinášet rozhovory se zajímavými osobnostmi, jež mají
nějakou vazbou k naší činnosti (ať už stálou nebo při nějaké konkrétní příležitosti, jako
je tomu v tomto čísle). Myslím, že dětská alergoložka kandidující do Senátu splňuje obě
tyto podmínky. Pokud bych dostal tip na podobnou osobnost ze Strany mírného pokroku
v mezích zákona, a rozhodl bych se tento tip využít, stranickou příslušnost bych uvedl
úplně stejně.
Nechci zde rozporovat čtenářský protest, za něj děkuji. Chci poprosit - máte-li zájem
o rozhovory s jinými druhy osobností, řekněte s jakými. Máte konkrétní tip? Sem s ním.
A samozřejmě se to netýká jen rozhovorů – uvítáme náměty a návrhy na cokoli.
Jakub

3

1

Z víkendových výprav

2

Akce BUBEN 2008

4

Výkonný výbor na Jitřence;
Aktuality z ČRDM

5

Evropa mladýma očima rozhovor

6

Výroční konference
Kinderfreunde

7

Léto 2009 v Rakousku nabídka

8

Pohltil Pionýr v roce 1970
Junáka?

9

Táborový koutek

Výzva
Hledáme organizátora republikového finále Pionýrského Sedmikvítku v roce 2009 – oblast
divadlo. Toto finále by se mělo konat na podzim roku 2009. Pro případné informace pište
na Ústředí Pionýra nebo na adresu george@jmpionyr.cz.

Kalendárium 2008 – 10
nabídkový plán akcí a soutěží
Listopad 2008
21.- 23. 11.

Pionýrský Sedmikvítek – folklórní tance

Přibyslav

KOP kraje Vysočina

22. 11.

Pionýrský Sedmikvítek – ProRock

Praha

POP

Pionýrský Sedmikvítek – Clona

Děčín

96. PS Veselí medvědi
69. PS Netopýr

16.- 18. 1.
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a rukodělná činnost
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PS Obránců míru
Kopřivnice
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Pionýrský Sedmikvítek – Hudba

Č. Budějovice

Jihočeská KOP

29. 1.- 1. 2.

Pionýrský Sedmikvítek – Dětská Porta

Praha

30. 1.- 1. 2.

Ledová Praha

Praha

31. 1.

Koncert Děti dětem

Prosinec 2008
13.- 14. 12.

10 -11
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Květen 2009
22.- 24. 5.
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Další významné republikové akce průběžně doplňujeme.
Rádi otiskneme i regionální a místní akce, o jejichž zařazení projeví organizátoři zájem.
Mozaika Pionýra – vydává Pionýr pro svou vnitřní potřebu. Uzávěrka tohoto čísla: 8. 10. 2008.
Kontakty: Pionýr, Senovážné nám. 977/24, Praha 1, PSČ 116 47, tel.: 234 621 299; 777 248 720;
fax: 224 215 101; e-mail: mozaika@pionyr.cz. Aktuální informace o sdružení Pionýr poskytujeme
též na internetu: www.pionyr.cz.
Textové příspěvky přijímáme ve formátech souborů .doc nebo .rtf, foto v dostatečném rozlišení pro
tisk 300 dpi. Odpovědný redaktor: Jakub Kořínek (Jakub). Redakční rada: Mgr. Martin Bělohlávek
(Martin), Mgr. Karel Krtička (Krtek), Miroslav Jalovecký (Mirek), Jiří Let (Letík), Ing. Lee Louda (Lee),
Vlastislav Toman (Hadži). Ilustrace: Jiří Filípek, Jaroslav Dostál. Grafická úprava: Kafka Design.
Tisk: BOFTISK Nymburk. Distribuce: Complete Mail s.r.o. V evidenci periodického tisku evidováno
pod číslem MK ČR E11046, ČÍSLO ISSN 1213-4686. Vydáno díky finanční podpoře Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. Zpravodaj je neprodejný.

foto na titulu: David Urban
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Výkonný výbor na Jitřence
Ve dnech 10. a 11. 10. 2008 se Výkonný výbor České rady Pionýra
sešel na západě Čech. Stačilo pár kilometrů navíc a jednali
bychom v Německu. Těžko bychom se tam ale dočkali takového
uvítání, jaké nám nachystali pionýři z Plzeňského kraje, hlavně
z PS Jitřenka Kdyně, na jejíž základně v Zelené Lhotě jsme našli
přístřeší. Když jsem minule psal tom, že jednání České rady
Pionýra oživila „omladina“ z Letní táborové školy Kamenec,
tentokrát jsme měli obveselení ještě lepší – ekonomka Kateřina
s sebou přivezla své dva syny, takže jsme se nenudili.
Páteční večer patřil společnému jednání se členy Výkonného
výboru Plzeňské krajské rady Pionýra, jež se neslo v příjemně
poklidném duchu. V sobotu ráno bylo zahájeno samostatné
jednání VV ČRP a jako vždy nás nejprve čekaly procedurální
záležitosti a některé další stálé body programu. Hbitě jsme
se ale dostali dál k aktuálním informacím, jako například, že
výroba grafického manuálu, jejíž zakončení trvalo déle, než se
předpokládalo, se už konečně chylí ke konci.
Hovořili jsme také například o chystaném výběru zástupce
Evropského fóra mládeže, kterého bude Pionýr hostit po dobu
českého předsednictví v Radě EU – i o tom, že ačkoli jsme o této
možnosti začali s Evropským fórem mládeže jednat až ve chvíli,
kdy bylo zřejmé, že tento člověk nebude u České rady dětí
a mládeže (což by odpovídalo zvyklostem z předsednictví jiných
států), jsme nyní označováni za neloajální členy ČRDM. (Již

po uzávěrce proběhl výběr a jeho výsledek je již znám – vybrán
byl pionýrský kandidát na tuto pozici, Jiří Let, a to především
díky bohatým zkušenostem s mezinárodní spoluprácí na různých
úrovních i s přípravou českého předsednictví.)
Diskuse proběhla i kolem několika plánů do budoucna – například
o chystaném semináři „Dobrovolnictví jako součást společenské
odpovědnosti firem“, který proběhne 6. 11., či o nabídce na letní
pobyt v Rakousku (o které se více dočtete na straně 7) – hlavně
ale o tom, zda a kdy přesně společně vyšleme Poselství 2009,
které bude vycházet ze závěrů Poselství 2006 (termín je stanoven
na 8. - 10. 5 2009).
Zpestřením bylo vyhodnocení soutěže Sami o sobě, kdy jsme
chvíli místo materiály k jednání listovali články z regionálních
deníků, výročními zprávami, příspěvky do Mozaiky…
Ačkoli jsme se zabývali i méně příjemnými tématy, jako
napjatými vztahy mezi některými představiteli sdružení,
nedokázalo to zhatit celkově dobrý pocit z celého jednání.
Hostitelé nás totiž v duchu hesla „s plným břichem se lépe jedná“
neustále zásobovali různými dobrotami. Navíc jsme mohli vidět,
v jakém stavu se nyní nachází nemovitost, kterou před necelými
dvěma lety přebírali ve skutečně hororovém stavu. Pohled
na dobře odvedenou práci a nadšení k dalšímu zlepšování by stál
za to, i kdybychom vůbec nic neprojednali.
Jakub

Nabídka vzdělávacích akcí PVC (výběr)
Hlavní vedoucí dětských táborů
7. – 8. 11.
Středočeské PVC (Mladá Boleslav)
Nabídkové semináře Pražského PVC
18. 11. Papírománie

Kurs instruktorů „Vaikis“ – PVC Královéhradecké KOP
21. – 23. 11.
klubovna Jaroměř
(Do nabídky jsou zahrnuty pouze akce, u kterých je v plánu práce
PVC uveden termín konání.)

Aktuality z ČRDM
Pozvání ke konferenci o vývoji
politik EU v oblasti mládeže

a další podrobnosti najdete na www.adam.cz v článku „Ještě
nyní lze žádat o příspěvek na tábory od VZP!“.

V pondělí 22. září otevřela Evropská
komise veřejnou on-line konferenci
o budoucím vývoji Evropských politik
v oblasti mládeže. Výstupy budou
předány evropským politickým
činitelům, kteří se jimi budou
zabývat v rámci přípravy konkrétních
opatření, jež by měla pomoci mladým lidem k aktivnímu zapojení
do společnosti, k jednoduššímu získání zaměstnání a k celkovému
zlepšení jejich životní situace. Právě neziskové organizace
fungující na poli práce s mládeží a lidé věnující se práci s mládeží
jsou podstatnými partnery pro diskusi v této oblasti.
Přispějte svým pohledem do konference a podpořte tak úspěšnost
Evropských politik: ec.europa.eu/youth/youth-policies/
doc1220_en.htm. Konference se bude odehrávat ve všech
oficiálních jazycích EU.

Přihlašte se – uzávěrka 3. ročníku
soutěže „Má vlast v srdci Evropy –
Poznej ji a chraň“ byla prodloužena
do 28. února 2009. Tato soutěž je
zaměřena především na motivování
mladé generace k péči o kulturní
dědictví. Soutěž je vyhlašována
v osmi různých tematických
kategoriích od prostého mapování
památek, přes jejich propagaci až
po reálnou záchranu. Kromě toho je členěna do tří kategorií
podle věku autorů prací a mohou se jí zúčastnit jednotlivci
i kolektivy.
Podmínky soutěže, přihlášky, prezentace a další informace
najdete na: www.adam.cz/mavlast/

Všeobecná zdravotní pojišťovna přispívá dětem, které
jsou u ní pojištěny, na tábory, a to nemalou částkou až 1 000 Kč
na dítě.
Ještě nyní je možné příspěvek získat na letos v létě pořádané
tábory. Žádosti musí vyplnit rodiče jako zákonní zástupci dítěte.
Neziskové organizace jakožto pořadatelé táborů mohou takto
pomoci zlevnit pobyty na táborech svým členům a předat
urychleně informace jejich rodičům.
Vyjádření pojišťovny k rozsahu a podmínkám přiznání příspěvku

Pro úplnost informací o ČRDM a z ČRDM ještě připomínáme, že
13. listopadu proběhne v Praze 29. valné shromáždění ČRDM.
(Dne 5. 11. mu bude předcházet snad již vážně míněné jednání
stanovové komise.)
A výběrové řízení na úrazové pojištění už bude patrně také
uzavřeno, abychom ho od 1. ledna příštího roku mohli – v případě
potřeby, jakkoli ji nechceme vyvolávat – využít. Který pojistný
ústav to bude, v tuhle chvíli není zřejmé.
red

Co si pamatuji, vždycky mě žádné někdo dokázal si narychlo na záznamník
už žádné opravdu. vždycky narychlo na záznamník už žádné opravdu.
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Evropa mladýma očima
Česká republika bude v první polovině roku 2009 předsedat Radě Evropské unie. Poslední dobou se
kolem nás objevuje čím dál více poutačů, spotů, kampaní… jež nám tento fakt připomínají. Jednou
takovou kampaní, ovšem zaměřenou specielně na mladé lidi a tím pádem přirozeně i na sdružení
dětí a mládeže, je „Evropa mladýma očima“. Společně ji vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy, Národní institut dětí a mládeže, Sdružení pracovníků DDM a Česká rada dětí a mládeže.
Aby i mezi členy Pionýra mohla kampaň opravdu plnit svůj cíl „přiblížit české předsednictví a vůbec
fungování EU dětem a mladým lidem“, požádali jsme koordinátora za MŠMT Bc. Tomáše Kubíka, aby
nejprve přiblížil kampaň nám.
Zkuste pro začátek nějak představit
hlavní myšlenku kampaně
Evropa mladýma očima je kampaň
na počest a podporu předsednictví České
republiky v Radě Evropské unie. Probíhá
od druhého pololetí 2008 a hlavně pak
v prvním pololetí 2009, tedy v průběhu
našeho předsednictví. Kampaň vyhlásil
odbor pro mládež Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ve spolupráci
s Národním institutem dětí a mládeže,
Českou radou dětí a mládeže a Sdružením
pracovníků Domů dětí a mládeže.
Jejím cílem je šíření myšlenek a informací
týkajících se Evropské unie a evropské
sounáležitosti dětem a mládeži.

předsednictví v oblasti mládeže a také
o akcích zařazených do kampaně Evropa
mladýma očima. Stránky jsou neustále
aktualizovány, a tak zde návštěvníci
mohou nalézt aktuální informace
o připravovaných akcích v rámci kampaně
nebo zhlédnout fotky z již proběhlých
akcí. Zájemci se dále mohou díky
webu kupříkladu přihlásit do kreativní
soutěže pro mladé Move Your City!, která
účastníkům ukládá umělecky ztvárnit
jejich představy o evropském městě

K naplňování cílů kampaně dochází
prostřednictvím tradičních a speciálních
akcí, organizovaných nestátními
neziskovými organizacemi, školami
a školskými zařízeními pro zájmové
vzdělávání (a to na celorepublikové
i lokální úrovni), které byly do kampaně
zařazeny.
Díky tomu, že akce, které se tématicky
vztahují k Evropě a EU, budou zařazeny
v kampani, může na celorepublikové
úrovni docházet k větší propagaci těchto
akcí a zároveň myšlenek celé kampaně.

Organizátoři akcí zařazených
v kampani budou moci na těchto akcích
a propagačních materiálech využívat logo,
heslo a motto kampaně. Zároveň bychom
byli rádi, aby se vedoucí jednotlivých
oddílů o kampani a předsednictví
zmiňovali na schůzkách a pomáhali
tak celou kampaň šířit těm, kterým je
především určena – tedy mladým lidem.
Osobní kontakt, podle mého názoru, hraje
nezastupitelnou roli.

Jak budete o kampani mladé lidi
informovat?
Součástí kampaně jsou internetové
stránky www.evropamladymaocima.cz,
které byly spuštěny na začátku října.
Cílem stránek je především přinášet
informace o českém předsednictví,
oficiálních a doprovodných akcích

Přestože je někdy význam předsednictví
přeceňován, je to pro Českou republiku
bezpochyby významná událost.
Předsednictví přispěje především
ke zviditelnění České republiky jako
celku. V oblasti mládeže bychom chtěli
vyzdvihnout práci jednotlivých sdružení
a představit jí lidem ze zahraničí. V rámci
konferencí, které budou probíhat v Praze,
pak zástupci jednotlivých sdružení mohou
navázat kontakty s lidmi pracujícími
s mládeží v jiných státech a vzájemně se
podělit o zkušenosti s touto prací.

Na závěr naše obvyklá otázka – byl
jste, nebo ještě stále jste, členem
nějakého sdružení, oddílu
a podobně?

Jak chcete tyto cíle naplnit?

Jak bude Kampaň probíhat v praxi,
dotkne se nějak běžného života
ve sdruženích?

pro lidi u nás - a konkrétně pro
sdružení dětí a mládeže?

Mnoho let jsem byl členem sdružení
Pathfinder. Na vysoké škole jsem ale
začal bojovat s nedostatkem času, takže
nyní formálně členem žádného sdružení
nejsem. Práce všech sdružení si však velmi
vážím a v rámci svých kompetencí se
snažím dělat všechno pro jejich podporu
a zviditelnění:-)
ptal se Jakub

budoucnosti, nebo se zapojit do panelové
diskuse na téma Jak mohou mladí lidé
přispět k mezikulturnímu dialogu.
Stránky jsou určeny především mladým
lidem. Informace zde zveřejňované však
využijí i pracovníci s dětmi a mládeží,
novináři nebo široká veřejnost.

Jaký bude rozsah kampaně? Kolik
projektů je v ní zapojených?
Kampaň bude mít celorepublikový
rozsah. V současné době je v ní zapojeno
41 různých akcí, organizovaných 24
různými subjekty. Do 15. listopadu se
mohou podávat žádosti na akce, které
budou probíhat v průběhu předsednictví.
O kampaň je velký zájem, proto
předpokládám, že počet akcí v rámci
kampaně výrazně vzroste.

Kolem předsednictví se toho děje
poslední dobou docela hodně,
v čem spatřujete jeho význam

Bc. Tomáš Kubík
Studoval mezinárodní vztahy a politologii
na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity
v Brně.
Od ledna 2008 pracuje na odboru pro mládež
MŠMT, kde má na starosti přípravu předsednictví.

ro zhovor
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Výroční konference Kinderfreunde
aneb 100 let rakouských přátel
O víkendu 18. - 19. 10. 2008 proběhla ve Vídni konference Rakouské organizace Kinderfreunde
spojená s vyvrcholením celoročních oslav 100 let jejího působení. Jednalo se o obdobu pionýrského
výročního zasedání spojeného s historickým exkursem do stoleté historie jedné z nejznámějších
a nejvýznamnějších rakouských organizací. Mezi účastníky konference byli přizváni i hosté ze zahraničí,
a to z Německa (SJD-Die Falken), Velké Británie (Woodcraft Folk), Norska (Framfylkingen), Finska
(Nuoret Kotkain Keskosklito), Dánska (Dui Leg og Virke) a České republiky (Pionýr).

Kinderfreunde byli založeni v roce 1908
na setkání rakouských pedagogů v Grazu.
Za zakladatele je považován uznávaný
pedagog a dětský psycholog Otto Kanitz,
který přišel s myšlenkou zakládání tzv.
Kinderrepublik, neboli dětských států
(z nichž se pak vyvinuly dětské tábory),
jakožto míst, kde si děti mohou samy
rozhodnout, co a jak budou dělat. Touto
myšlenkou byly následně ovlivněny mnohé
organizace dětí a mládeže na celém světě.
Nedá se však říci, že by byl zakladatelem
dětských táborů, nicméně k jejich rozvoji
značně přispěl.
Celá konference probíhala v přátelském
duchu, na podiu se neustále střídaly
videoprezentace historie i současnosti se
zprávami z jednotlivých oblastí činnosti
Kinderfeunde. Za významný úspěch
byl považován rozvoj dětských oddílů
v posledních třech letech. Kinderfreunde
založili od své strategické konference
v roce 2005 95 nových a funkčních
dětských oddílů vedených dobrovolníky*.
Pro tento rozvoj sice měli mnohem
lepší zázemí než má například Pionýr,
nicméně i tak se jedná o obrovský úspěch.
K dosažení jejich cíle ještě do konce
roku musí založit 5 dalších oddílů, a tak
nezbývá než přát našim kolegům, ať se
jim to povede.
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V rámci konference proběhlo i jednání
a schvalování strategických dokumentů
a volby do vedení organizace (stejně jako
probíhá na Výročním zasedání Pionýra).
Rozdílná však byla použitá metoda
projednávání. V sobotu v podvečer totiž
probíhaly nabídkové diskusní skupiny,
kam jednotliví účastníci konference
mohli přijít a každý připravovaný návrh
se zpravodajem projednat. Jednání
o návrzích v plánu pak probíhalo až

den následující, kdy většina nejasností
a plamenných diskusí již byla překonána
a v plénu dvou set delegátů docházelo
pouze k řešení konkrétních návrhů. Díky
tomu měl každý delegát možnost bez
ostychu promluvit ke každému návrhu
a samotné projednávání v plénu se
výrazně urychlilo.
Co se voleb týče, tak ty probíhaly
formou tajnou za použití hlasovacích
lístků, jak to známe z klasických voleb
do parlamentu, krajských zastupitelstev,
senátu či voleb obecních. Na následující
období byl za předsedu znovuzvolen
Josef Ackel, který již úspěšně vedl
Kinderfreunde šest let. Mimo jiné jeho
zásluhou byla organizace vyvedena
z finanční krize, v které Kinderfreunde
byli koncem devadesátých let, a zároveň
se zasadil i o znovuotevření letní táborové
základny (kempu) v Döbriachu, který
Kinderfreunde provozují již 60 let.
Závěrem byli mimo jiné i pionýři pozváni,
aby o prázdninách 2009 vyrazili se svými
oddíly do Rakouska a za výhodných
podmínek strávili část léta společně
s Kinderfreunde a dalšími zahraničními
partnery. Více informací na následující
straně.
Letík
* Poznámka redakce: Kinderfeunde mimo
dobrovolných oddílů provozují mnoho
mateřských školek a institucí typu DDM.
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Léto 2009 v Rakousku
Sbalte batohy, na nic nečekejte a vyražte spolu s dalšími pionýry
na prázdniny do Döbriachu! Rakouská organizace Kinderfreunde
nabízí pionýrským skupinám týdenní pobyt v Rakouských alpách
v kempu Döbriach v termínu 8. – 15. 8. 2009, kdy zde pořádá letní
tábor. Prostředí kempu je vhodné pro sport, hry, koupání pěší
i cyklo turistiku a setkání s dětmi z různých koutů Evropy.
Cena: do 3500,- Kč
Přesná cena bude stanovena cca v únoru 2009. Jedná se o cenu
pro dětské kolektivy a obsahuje dopravu tam i zpět, ubytování
v kempu (po dohodě ve vlastních či místních stanech), stravu
3 x denně, drobný materiál na program, možnost využití
sportovišť (plážový volejbal, fotbal, basketbal, stolní tenis,
soukromá pláž u jezera), možnost vypůjčení kol, zdravotní

pojištění pro cesty do zahraničí. Cena není dotována z veřejných
zdrojů ČR, proto je možné využít regionální a lokální finanční
podpory.
Léto je sice daleko, ale pro úspěšné uspořádání akce je potřeba
udělat předběžnou registraci již nyní. Proto pokud máte na PS
o akci zájem, udělejte předběžný (zatím nezávazný) odhad počtu
účastníků a kontaktujte Ústředí Pionýra.
Kontakt:
Jiří Let
dobriach@pionyr.cz
+420 234 621 299
+420 777 745 885

nab ídka

7

sami
o so bě
o
ska uting
u

Skauti a Pionýři
Pohltil Pionýr v roce 1970 Junáka?
Tentokráte zcela aktuálně... Odpovídal jsem totiž na dotaz:
„Ty nám říkáš, že Pionýr ani Pionýrská organizace skaut nezrušily ani vůči němu nevystupovaly násilně.
Ale mně několik junáků říkalo něco jiného a také na www.skaut.cz se v části historie mimo jiné říká:
Nakrátko se k novému životu probudila skautská organizace v roce 1968. Budování organizační struktury
a rozmach činnosti ukončil rok 1970, kdy byl Junák násilně pohlcen Pionýrskou organizací.”
Je to jinak?!
Odpověď na tuto otázku není jednoduché
vtěsnat na zde vymezený prostor. Oficiální
stanovisko k „pohlcování“ dává dokument
České rady Pionýra (z r. 1999), kde se také
říká, cit.: „Jen neobjektivní člověk – při
krátké koexistenci samostatného Pionýra
a nakrátko obnoveného Junáka v letech
1968-70 – může tvrdit, že tehdejší
roky byly naplněny jen vzájemnou
záští. Organizace existovaly
vedle sebe a ve zlomových
momentech naší národní
historie (po 21. srpnu
1968) unikátní spoluprací
na programu „Služba
vlasti“ prokázaly možnost
vzájemné součinnosti
pro obecné

postupu při výstavbě Socialistického
svazu mládeže“, také říká, cit.: „Všem
dokumentům a závěrům vyjádřila Ústřední
rada Junáka plnou podporu v Prohlášení
Ústřední rady z 1. 2. 1970. Jsme si
vědomi toho, že vytvoření SSM a Pionýrské
organizace ČSSR, jako relativně
samostatné součásti Socialistického svazu
mládeže se neobejde bez problémů
a potíží. Chceme se aktivně podílet
na budování jednotné organizace
a přispět svými zkušenostmi, znalostmi
a přesvědčením k úspěšné činnosti pevné
a jednotné pionýrské organizace, která
by byla důstojným pokračováním všeho
pokrokového, revolučního a užitečného
dětském hnutí.“ Stojí za to si uvedený
dokument přečíst celý, neboť dává
(ostatně vedle řady dalších junáckých
materiálů) odpověď jinou, než co je
citováno v otázce.
Na dokreslení lze uvést i článek
z dobového tisku, Průboj 27. února 1970:

se podílet na výchově zdravé mládeže
na marxisticko–leninských principech
za podpory KSČ a její vedoucí úlohy v naší
společnosti.“

Místo závěru
Jde jistě o velmi citlivou záležitost
– ve vztazích mezi pionýry a junáky,
ale i ze zcela obecných pohledů.
Společensky i lidsky – na mnoha místech
docházelo i k vyřizování (osobních)
účtů a k přehmatům vůči konkrétním
lidem. V obou organizacích byly
názorové skupiny, jež se nechtěly se
sjednocením smířit (jejich zástupce
v následujících letech čekaly profesní
i vážnější perzekuce), ale také takové,
jež mu vycházely jasně vstříc, ať už
byly jejich pohnutky jakékoli. Podstata
tohoto povídání však zůstává stále stejná:
pionýrská organizace či Pionýr nikdy ze
svého rozhodnutí neničil ani nepohlcoval
samostatnou organizaci Junák.
Byť se to tvrzení užívá a opakuje, je

„Junák pro sjednocení mládeže

potřeby.
Rok 1970
pak přinesl
opět
vytváření jednotné
organizace
– ovšem nikoli způsobem vítězství Pionýra
nad Junákem. Samostatný Pionýr byl
zlikvidován stejně jako samostatný Junák.
To jsou nezaměnitelná fakta.“
Jistě, namítnou mnozí, to je náš-tvůj
pionýrský pohled, nebylo to náhodou
jinak? Proto považuji za potřebné zde
odkázat na náš web, kde se o historii
hovoří taktéž. Zde se omezím jen na…

Holá fakta
Souhrn usnesení – rozhodnutí orgánů
kolem Junáka a Pionýra: Na základě
usnesení předsednictva ÚV KSČ ze 17. 11.
1969 a 26. 1. 1970, usnesení byra ÚV KSČ
z ledna 1970 a závěrů 1. a 2. zasedání
Federální rady dětských a mládežnických
organizací bylo (zde) rozhodnuto
o vytvoření nové jednotné organizace
dětí.
Sám dokument Junáka, který nese
název „Pokyn ústřední rady Junáka všem
složkám Junáka zajištění jednotného
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Ústí. n. L. – V pondělí 23. února jednala
krajská rada Junáka Severočeského
kraje, rozšířená o předsedy okresních rad
Junáka, o současném stavu hnutí dětí
a mládeže a o postupu integrace.
Přítomní dali plnou důvěru ústřední radě
Junáka v Praze a považují tento proces,
který probíhá, za správný a nutný, pokud
se bude přihlížet k specifice dětského
hnutí a bohaté diferenciaci zájmů. Ideové
sjednocení a výchova je nutná, jakož
i citlivý přístup k lidem a celé integraci.
...
Velký důraz byl kladen na společné
akce Junáka s Pionýrem, plnění miliónu
hodin republice k 25. výročí osvobození
Československa Sovětskou armádou,
pomoci vesničce SOS, zemědělství,
sběru, pobytu mládeže a dětí v přírodě
a přípravě junáckých letních táborů.
Na četné dotazy v diskusi odpovídali
představitelé ústřední Rady Junáka
bratr dr. Sum, ing. Hála a členové
předsednictva KRJ.
Z celého jednání krajské rady Junáka
jasně vyznělo, že junácká organizace
a její činovníci také v Severočeském
kraji chtějí být angažovanými členy
naší socialistické společnosti. Budou

Ilustrace z knihy Junácká symbolika z roku 1970.

v rozporu s historickou pravdou – v roce
1970 byly samostatný Junák i Pionýr
donuceny ukončit činnost jako svébytné
spolky a společně vytvořit jednu
organizaci.
Martin

Táborový koutek – listopad
Do začátku ODT zbývá 161 dní. Do začátku letní činnosti zbývá 243 dní.
Přestože zima už téměř klepe na dveře, nic nám nebrání těšit
se na léto (hlavně přece na tábor) a pokračovat v potřebných
přípravách! I když podzimní sychravé dny příliš nevybízejí
k aktivitě, je třeba nezahálet a pustit se do práce – listopadové
náměty úloh čekají:
• Zajistěte tábořiště, projednejte pronájem s majitelem. Pokud
plánujete putovní tábor, je třeba také zajistit místa, kde se
ubytujete.
• Zašlete žádost o povolení k táboření na příslušný obecní úřad.
• Předběžně jednejte s hygienickou službou o povolení táboření.
• Vyberte vhodné táborové pracovníky.
• Připravte výchovný plán v návaznosti na výchovné cíle,
celotáborovou hru a vybranou oblast.

z něj takové ty mázdry.“ Chvilku bylo ticho. Doktorka opět upila
a pronesla: „Vy rád žertujete, že?“ Po nějaké chvilce dopila,
rozloučila se a odjela.
Miloš

Vepřová Káva
Jednou přijela do tábora na kontrolu paní doktorka z krajské
hygieny. Vše proběhlo dobře. V táboře byl pořádek, stany
uklizené, kuchyň ukázková, děti čisté a zdravé, papíry v pořádku.
Paní doktorka šla s vedoucím do štábní chatky, aby tam
o výsledku kontroly a návštěvě v táboře sepsala zprávu. Byla
spokojená a hlavní vedoucí také. A tak, jako správný hostitel,
nabídl návštěvě kávu. Ale co čert nechtěl, v konvici nebyla voda.
Zavolal tedy službu a ta běžela s konvicí pro vodu. Nechtělo se jí
běžet až do kuchyně a tak nabrala vodu na umývárně na potoce
u tábora. Byla zpátky co by dup a tak hlavňák poznal kolik
uhodilo. Nedal na sobě ale nic znát a pustil se do vaření. Káva
byla uvařena a zápis sepsán a podepsán. Zavládla všeobecná
spokojenost a tak se vedly různé řeči. Paní doktorka upila kávy
a poznamenala: „Ta káva je opravdu dobrá. Máte dobrou vodu,
že?“ Vedoucí na ni pohlédl a sám nevěda proč, odpověděl: „No,
voda je dobrá, ale je závadná.“ „Ale jděte“ řekla návštěva.
„A co jí chybí?“ „Ale“, děl vedoucí, „vzali ji z potoka a v něm
proti proudu leží pošlé divoké prase a je už v rozkladu. Táhnou

© 2008 J. Dostál

Blíže, než se zdá
Jelikož nejen tábor, ale i kampaň ODT se neodvratně přibližuje,
mohli byste se zamyslet, jak se přímo zapojíte do jejího dění.
• V rámci kampaně bude vyhlášena motivační soutěž pro skupiny
v nejlepší prezentaci na veřejnosti. Nejen proto je žádoucí se
věnovat neustálému vylepšování prezentace Pionýra, ať už je to
v novinách, televizi, rozhlase, nebo účastí na nějaké veřejné akci.
• „Příprava“ přihlášek na tábor tak, aby byly v souladu s grafikou
i myšlenkami Pionýra a kampaně Opravdu dobrý tábor a patřičně
odkazovaly případné zájemce nejen na vaši pionýrskou skupinu,
ale i na ODT jako celek.
• Je také na čase zamyslet se, zda nechcete (nejlépe v dubnu
nebo květnu příštího roku) uspořádat, ať už na úrovni kraje nebo
PS, prezentační akci pro veřejnost, na které byste mohli lidem
nejen přiblížit kampaň Opravdu dobrý tábor a Pionýr jako celek,
ale také vlastní tábory i další aktivity. Může se zdát, že na takové
plány je ještě dost času, ale štěstí přeje připraveným a například
jednání s úřady o záborech pro stánky může trvat docela dlouho.
red

Ilustrační foto
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Kdo vyrazí společně s námi?
Nekladu si tuto otázku ve spojení s tím, kolik poselstev se připojí ke hře nejen pod korouhvemi
krále Jiřího z Poděbrad, ale i vlajkami Pionýra. I když někdo řekne, že naše sdružení žádnou vlajku
nemá. Škoda. Třeba by mít mělo – a jednotnou. Přemýšlím totiž, kolik se k naší hře připojí poselstev
mimopionýrských, tedy třeba ze škol, družin, dětských domovů atp., nebo dokonce z jiných sdružení.
To je novinka, s níž Pionýr „přichází na trh nabídek a poptávek“. Ano, Poselstvo je hrou otevřenou.
Je ovšem i na vás, pionýrech, abyste hru nabídli a propagovali v okolí. Podmínky účasti a úkoly budou
dostupné nejen v Mozaice, ale i na internetu na adrese poselstvo.pionyr.cz (stránky budou spuštěny
1. 12.). Kancléř Lukáš z Hunce je připraven navázat kontakt s každým udatným a čilým poselstvem.
Nuže vzhůru, poslové evropského mírového soužití!
Hadži (scifiveta@quick.cz)
Nejen zbraň a zbroj, ale i šat
Naši pilňasové, Páťa a Robin, překvapili celý plameňácký oddíl,
když dotáhli balíky prkének, kartónů z krabic a jiný materiál
a měli nachystané návrhy a nákresy různých zbraní a vojenské
výstroje z 15. století. Tehdy, jak jistě víte, ještě doznívala sláva
husitských vojsk, ale rovněž se rodily nové, zejména palné
zbraně, ba i taktika vojsk. Doslova za rohem už číhal novověk
a renesance byla na vzestupu.
A tak zatímco mužské osazenstvo plameňáků se pustilo do mečů,
přileb, kyrysů a štítů válečných, ženská parta se dala cestou šití
a vyrábění ošacení. Především pro sebe, ale s lecčíms počítají
i na kluky. Pardon, rytíře a šlechtice z poselstva. Vždyť i pánové
bývali tehdy parádníky nejen v brněních, ale i odění civilním.
Kluci se vytáhli, protože při prvních zprávách o hře vyrazili nejen
do muzea, ale především do knihoven, kde našli vhodné obrázky
a odkazy. I když do republikového setkání je daleko, hra už
začala, takže zbraně, zbroj i šat je nanejvýš potřebné zhotovit.
Turnaje už se chystají! Buďte připraveni!
A pro představu her budoucích, které na účastníky poselstva zcela
jistě čekají, vám přidám jeden dobový obrázek a pár námětů
na brnění (na následující straně). Jen mi tak napadá: Čím asi při
turnajích nahradíme koně? Poradíte mi?
Oddílák Boubín

Vzhůru do Burgundska a Brabantska!

Belgické koblihy (Oliebollen)

Od Seveřanů se teď trapem vypravíme na jih, do krajin
Burgundska a Brabantu, kam přes Německo vyrazila naše
poselstva. Čím tam tenkrát hostili družinu pana Lva z Rožmitálu,
popisovat nebudeme, ale pustíme se rovnou do toho, co pro vás
mohou nachystat belgické děti dnes.

Co potřebujete?
20 g droždí, šálek mléka, 2 žloutky, tuk na smažení, 250 g hladké
mouky, lžičku soli, 1a ½ šálku rozinek a 1 jablko.
Jak postupovat?
Z droždí a vlažného mléka uděláte kvásek. Ten přilijete
do osolené mouky, přidáte i žloutky a vypracujete těsto. Pak
přidáte oloupané a nastrouhané jablko s očištěnými rozinkami
a těsto necháte kynout, až nabude asi dvojnásobného objemu.

Robin a Páťa – „Zbroj a stroj”					
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Z vykynutého těsta vykrajujete lžičkou kousky, které vkládáte
do rozpáleného tuku a smažíte. Hotové koblihy kladete
na papírové ubrousky a pocukrujete. Podáváte je teplé!
A jste-li šikovní, podíváte se do vhodné kuchařské knihy, nejlépe
mezinárodní, kde jistě najdete i jiná vhodná jídla pro přípravu
„burgundského“ či „brabantského“ dne.
A jako obvykle, než těsto vykyne a kdosi (?) koblihy usmaží,
zahrajete si…

Házení na vidlici
Belgické děti hrávají tuto hru s metr dlouhou hůlkou a vidlicí
(z větve), kterou zapíchnou do země. Nahoru do vidlice vložíte
klacík, na trávu položíte mírku – kolík dlouhý asi 20 cm.
Při hře všichni hráči po řadě házejí od mety metrovou holí
směrem k vidlici vzdálené pět metrů. Když zasáhli klacík,
odměřili mírkou vzdálenost, kam až doletěl. Vyhrál ten, kdo měl
nejdříve – předem dohodnutý – počet mírek, například 50 nebo 100.

Jak na brnění – toť otázka!
I když vás kamarád Boubín navádí, abyste se pustili do výroby
napodobenin rytířské a šlechtické zbroje a výstroje, ba i oblečení
pro dámy, jako materiál vám nabízí především karton. Ten asi je
a bude základem pro zhotovení celé řady prvků a částí brnění
a přileb. Hodit se ovšem bude i dřevo – latě, prkénka, kulatina
atp. A jistě dojde i na lepenku a různé fólie z plastů. Hojně
budete používat i různá lepidla a lepící pásky, možná leckde
pomůže i jehla a hrubá nit.
Nejobtížněji se asi budou vyrábět přilby a železné klobouky,
ovšem i prsní a záďové pláty nebo suknice. Lehčí už budou štíty,
ovšem náročnější na zdobení. Proto si nachystejte i barvy.
Zásada, kterou musíte dodržet, zní: žádné hroty, špice, ostré
hrany, nic, co by mohlo vést k poranění! I souboje a turnaje,
které jistě přijdou na program, budou jen jako. I pro ně zbraně
upravíte tak, abyste jimi protivníkovi neublížili. Přesto bude
jasné, kdo je lepší a vyhrává.
To bylo pro začátek pár rad a doporučení. Příště více!
Zbrojíř

Slovníček slušného turisty
V Belgii to turista někdy nemá lehké. Jak možná víte-nevíte, žijí
tady Vlámové (na severu) a ti mluví vlámštinou, což je jakýsi
dialekt holandštiny. Na jihu žijící Valoni zase mluví francouzsky.
Jsou tu však i různé národnostní menšiny. Snad je to dáno
i dávnou minulostí země ležící na břehu Severního moře.
Náš slovníček slušného turisty je tedy pro oblast vlámskou.

Mluvíme, oslovíme, ptáme se:
ja (ja)					
neen (nén)				
dank u (dank u)				
alstublief (alsublíf)			
vergeef me (ferchéf me)		
goeden dag (chudn dach)		
goeden nacht (gud nacht)		
goeden avond (chudn afont)		
de politie (de polísí)		
het ziekenhuis (het zíkenhojs)
het vliegveld (het flígfelt)		
het station (het stašoun)		
het hodel (het hotel)		
drinkwter (drinkvátr)		
ik wil eten (ik wil éte)		
ik wil drinken (ik wil drinken)		
Waar ist….? (váris)			
Wat kost dat? (va kost dat)		

ano
ne
děkuji
prosím vás
promiňte
dobrý den
dobrou noc
dobrý večer
policie
nemocnice
letiště
nádraží
hotel
pitná voda
chci jíst
chci pít
Kde je…?
Kolik to stojí?

Snad byste s těmi pár slovíčky a frázemi, jako s poslední
záchranou obstáli. Prý se však vystačí i francouzštinou. Ta ale
bude až v příštím slovníčku. Tak zatím trénujte! V době krále
Jiřího, kdybyste putovali po dnešní Belgii jako poselstvo, byste
nejlépe pořídili s latinou, jež tehdy byla jakýmsi esperantem, čili
řečí mezinárodní. Tu se ovšem učit nebudeme.

tržiště nápad ů a zkušen ost í
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Sami o sobě
Chystá se 21. ročník
Hornobřízského puchýře

Horní Bříza

PS Horní Bříza ve spolupráci s KČT TJ Tatran Třemošná pořádá
6. – 8. 3. 2009 21. ročník turistického pochodu Hornobřízský
puchýř. Prezence bude v Masarykově ZŠ Horní Bříza od pátku 6. 3.
2009 od 15.00. Plánované trasy se pohybují od 10 do 50 km. V místě
startu a cíle bude zajištěn bufet. Jinak je stravování z vlastních
zásob nebo v restauracích v Horní Bříze, popř. na trasách pochodu.
Ubytování: Masarykova ZŠ – od pátku 6. 3. 2009 od 14.00 do neděle
8. 3. 2009 do 16.00 ve třídě a ve svém spacím pytli na karimatce
za 50 Kč/noc. Objednávky Jaroslav Novák,
tel.: +420 737 740 661. Další turistická ubytovna ve škole má
omezený počet lůžek a nocleh stojí 150,- Kč/noc. Objednávky
na toto ubytování je třeba oznámit na tel.: +420 606 464 391
správci p. Peškovi. SOU Horní Bříza – turistická ubytovna nabízí
dvoulůžkové pokoje za 120 až 160 Kč/noc. Objednávky na toto
ubytování na tel.: +420 604 862 988 p. Suda – ředitel SOU. Další
informace získáte na e-mailu vetrnik.hb@seznam.cz nebo na čísle
+420 737 740 661 a na internetových stránkách PS Horní Bříza.
Jaroslav Novák, PS Horní Bříza

Podzimní stezka Polabím

Brandýs nad Labem

Již popáté se uskutečnil 4. října v Brandýse nad Labem turistický
pochod a jízda na kole „Podzimní stezka Polabím“. Pořadatelem
byla turisticko – branná pionýrská skupina „Střelka“ z Kostelce

Akce se vydařila a široká (tedy i pionýrská) veřejnost je co
nejsrdečněji zvána na 6. ročník „Podzimní stezky Polabím“, který
se chystá na v sobotu 3. října 2009. Připravujeme opět řadu
novinek, mj. hvězdicový start, (např. v Kojeticích, v Kostelci
nad Labem, v Benátkách nad Jizerou a v Milovicích). Některé
z tras zavedou účastníky i do zámku Ctěnice a na zříceninu hradu
Jenštejn.
Chceme poděkovat pionýrům z PS Klub dětí Dobrovice, z PS
Mladý vodák Kostelec nad Labem a z 1. PTS Táborník Mladá
Boleslav, kteří společně s naší PS našli cestu na start. Tradičně
mrzí neúčast pražských PS, které to mají od metra „co by
kamenem dohodil“. Poděkování patří i posádce Stará Boleslav,
která nám vyšla vstříc s kompletním zabezpečením prostoru
startu a cíle. Zamrzí ale, že město Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav nám letos u příležitosti jubilejního ročníku, na rozdíl
od předcházejících let, nevěnovalo ani korunu.
Ing. Jiří Vostřel – „Generál“, vedoucí PS Střelka, Kostelec nad
Labem

Začali u ohníčku

Hrádek u Rokycan

Pionýr Hrádek zahájil činnost hned po prázdninách setkáním
oddílů u pionýrských chatek v lese za městem. Byli zde zástupci
všech našich devíti oddílů a sešlo se přes 120 účastníků. A také
nový oddíl převážně prvňáčků Kamínky. Opékaly se špekáčky
a vzpomínalo se na tábory. Jako hosté nám připravili pěknou
ukázku členové Kynologického klubu. Děti se podívaly, jak se
má se psy zacházet a jak umí poslouchat. Mohly si také práci
se psími kamarády vyzkoušet. Po dvouhodinovém programu se
mladší oddíly rozešly k domovu a starší zajistily úklid okolí chatek
a likvidaci táboráku.

nad Labem a její oddíl z Brandýsa. Pochod je mladší obdobou
„Jarní stezky Polabím“, kterou pořádá KČT Neratovice v dubnu
a na jejímž pořádání se naše PS rovněž podílí. Účastníci pochodu
a jízdy na kole se opět rekrutovali nejen z Brandýsa nad Labem –
Staré Boleslavi, ale i z celé řady míst v okolí.
Letošní trasy se 125 účastníkům, z nichž tvořily 60 % děti do 15
let, opět velmi líbily, k čemuž přispělo i pěkné podzimní počasí.
Pěší účastníci dali přednost nejkratší trase (12 km) Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav – Nový Vestec – Káraný – Toušeň – Brandýs
nad Labem a pouze hrstka statečných si naložila porci 21 km.
Na trasu 32 km se nevydal nikdo. Na stanovištích čekala
zúčastněné řada překvapení, her a soutěží za sladké odměny
a v cíli pak pamětní listy, odznaky pochodu a nabídka triček
s emblémem pochodu.
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Pionýrské hasičky

Šternberka. Odměnou pro všechny pak bylo malé občerstvení
a společně strávené sobotní dopoledne.
Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a realizaci akce,
kamarádům ze Skauta a sponzorům – vedení města Šternberk,
krajské organizaci Pionýra, MŠMT a sdružení SOS Pro Šternberk.
Při příští Šternberské stezce, která se uskuteční za dva roky
(2010), opět v Tyršových sadech, se budeme těšit třeba
i na vás. Není to však jediná naše akce pro veřejnost. Již nyní
připravujeme v naší klubovně na březen 2009 velký maratón
deskových her.
MED, PXD, PS Plejády Šternberk

Zamykání Moravy

Naše oddílové vedoucí mají další zajímavý námět, jak trávit volné
chvilky. Zúčastňují se závodů sedmičlenných hlídek Západočeské
hasičské ligy. V sobotu 13. září organizovaly poslední závod
letošního roku v Hůrkách a zároveň závodily. Skončily na úžasném
5. místě ze 14 hlídek. Pionýr Hrádek je při této akci sponzorem.
Takže letos na všechny shlížel jako maskot „pionýrský pes“
Tobík a nad hlavami soutěžících bylo zdaleka vidět pionýrský
transparent. Bylo rozdáno 200 igelitových tašek s pionýrským
logem, které putovaly do různých koutů našeho kraje. S hasiči
spolupracujeme i při letní činnosti a máme mezi nimi spoustu
přátel.

Začátkem školního roku 2008/2009 jsme se v Plejádách dočkali
několika novinek. Kromě schůzek v klubovně se scházíme
i v tělocvičně a jednou v měsíci přibyly vodácké aktivity.
Proto jsme o víkendu 3. - 5. října vyrazili s menší skupinou dětí
a skvělou partou kamarádů na chatu ve Střeni, kde jsme si své
čerstvé vodácké zkušenosti mohli vyzkoušet v praxi. Cílem plavby
byl Hynkovský jez a sladkou tečkou na závěr jízda po pořádných

Klubíčko pro batolata

peřejích připomínající „divokou řeku“. Na březích podzimní
Moravy se některým poštěstilo poprvé v životě uvidět ledňáčka.
Večer nás čekaly hry, na večeři palačinky jako od mámy a večerní
zkouška odvahy. Všichni byli odvážní a malý železný most
přešli, aniž by zakřičeli 10x chakababakerečuči, což je kouzelné
zaklínadlo, které vám pomůže od strachu.
Slunečné nedělní dopoledne jsme využil k další zkoušce
vodáckého umění, tentokráte jen poblíž chaty. A k pádlu se
dostali i ti nejmenší, kteří se v sobotu jen vozili.
Helča, PS Plejády Šternberk

Pionýři v Hrádku mají již druhým rokem ve svých řadách maminky
s batolaty. Sdružují se v mateřském klubu Klubíčko. Podzimní
činnost zahájily 10. září 2008 na dětském hřišti u přírodního kina
a od té doby se scházejí podle počasí venku nebo v klubovně
s vedoucími Janou Petříčkovou a Evou Redlovou každou středu
dopoledne od půl desáté do půl dvanácté.
Vlasta Vasková, vedoucí skupiny, Hrádek u Rokycan

Spolu se skauty

Šternberk

Pionýrská skupina Plejády Šternberk spolu s 13. střediskem
Junáka Šternberk pořádala v sobotu 20. září ve šternberských
Tyršových sadech Šternberskou stezku 2008. Ta je vlastně
obdobou Tábornické stezky a letos byla zařazena do městských
akcí prevence kriminality dětí a mládeže. Přišlo více než 50
účastníků, dětí i dospělých. Mezi nimi byli zastoupeni i lidé
z Bělkovic, Olomouce, Velké Bystřice, Dolan a dokonce i Nového
Zélandu, kterým se musely úkoly přeložit do angličtiny. Soutěžilo
se ve zdravovědě, přišívání knoflíku, vázání uzlů, poznávání
zvířat a rostlin, nechyběly ani kimovky, hod na cíl, vyhledávání
v jízdních řádech, odhad vzdálenosti, střelba z gumopušek. ale
i doplňující otázky z historie Šternberka.
S velkým úspěchem se setkaly i lanové lávky a jízda na kladce,
které si mohli všichni za odměnu po splnění úkolů vyzkoušet.
Na ty nejlepší čekaly diplomy, drobné dárečky a kniha o historii

Všechno nejlepší!
4. 11. oslaví Bohumír Erbes z PS Polička (Pardubická KOP) své
70. narozeniny.
9. 11. oslaví Božena Klimecká z PS Obránců míru Kopřivnice
(Moravskoslezská KOP) své 50. narozeniny. Aktivní pionýrkou je
již od roku 1968. Svou skupinu vede odhodlaně od roku 1990
a od té doby vychovala mnoho zkušených vedoucích, kteří dobře
vědí, kdo je podpořil, když to nejvíce potřebovali. Díky svému
dobrému srdci a vytrvalosti je v Kopřivnici známou postavou
v oblasti výchovy a vzdělávání děti a mládeže.
25. 11. oslaví Milena Filová z PS Obránců míru Kopřivnice
(Moravskoslezská KOP) své 65. narozeniny. Je nepostradatelnou
pomocnou silou při všech akcích pořádaných naší PS a velký dík ji
patří za mnohaleté výborné vedení jejího táborového turnusu.
Gratulujeme a přejeme vše nejlepší i do dalších let.
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 a o jeho výročí se dozvědí všichni
naši čtenáři.

sami o sobě
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Co vše je bohužel možné
Jak levně pořídit autobus? Před třinácti lety bylo na okresní radě Pionýra (ORP) ve Zlíně rozhodnuto
o nákupu autobusu určeného k dopravě dětí. Řeknete si, proč ne, když na něj mají peníze a využijí
ho. Ale příběh je teprve na začátku. Okresní rada Pionýra si totiž za tímto účelem zřídila úvěr u banky
ve výši 370 tisíc korun. Jak bylo odsouhlaseno, tak se také stalo. Autobus byl zakoupen za částku
300 tisíc korun. Proč byl úvěr sjednán na částku o 70 tisíc korun větší, než byla hodnota autobusu, to je
možná otázka k jinému zamyšlení, my pokračujme dále.
Jak levně o autobus přijít
Během následujících tří let veselého
ježdění pionýrským autobusem došlo
několikrát k jeho pronájmu, nejdříve
pionýrské skupině, posléze také
soukromé osobě. Této osobě byl posléze
tento autobus také bezplatně předán.
Z jakého důvodu? To mi bohužel není
známo, nejspíše si soukromá osoba dosud
nezaplacené vozidlo hromadné dopravy
zasloužila.
Aby to nebylo tak jednoduché, banka,
u které byl úvěr na autobus získán,
zkrachovala. Byl na ní uvalen konkurz
a dluh, v tuto chvíli již atakující hranici
500 tisíc korun, byl požadován zpět.
Aby tehdejší předsedkyně ORP oddálila
nejhorší, podepsala bance směnku, i když
prokazatelně věděla, že ji nemá krytou.
Nezačínáte se děsit, co přijde? Možná
byste měli, zdaleka nekončíme.

v rámci dohody nabídla jako vyrovnání
půlmilionové pohledávky částku 150 tisíc
korun. Reakce společnosti byla ještě
zajímavější, hodnota se společnosti
(překvapivě) zdála příliš nízká, nicméně
bylo nabídnuto, že dohoda o umoření
dluhu by byla možná v případě zaplacení
sumy 228 900,– korun. To je přeci výhra,
řekne si normální rozumný člověk a začne
okamžitě shánět finanční prostředky, aby
této dohody mohl docílit. Jenomže tento
příběh je plný „logických“ zvratů a tak
se tedy předsedkyně s celou radou stáhla
do ústraní a přijatou nabídku nevyužila.
Dá se říci, že od této doby byla hrána
role typického tzv. mrtvého brouka,
nepočítáme–li veřejný příslib předsedkyně
PC (dříve ORP) na uhrazení celého
závazku z vlastních zdrojů, učiněný po půl
roce – to už bylo jaro roku 2004.
Měsíce ubíhaly, k zaplacení zlínského

ORP) Zlín, která mohla dělat radost dětem
po dlouhá léta, teď však bude zpeněžena
a z výtěžku bude uhrazen zbytečný dluh,
úroky, náklady exekuce, soudních řízení…
Mohli bychom jistě polemizovat o tom,
zda všechny aktivity místních činovníků
byly činěny s čistými úmysly, jejich
nelogičnost k tomu přímo vybízí. Nicméně
polemika v tuto chvíli není na místě, celá
kauza ještě není uzavřena.

Poučení?!
Před závěrem je ještě třeba připomenout,
že lidé by si čas od času měli uvědomit
možné důsledky svých rozhodnutí. Možná
pokaždé popřemýšlet nad tím, co ten či
onen záměr může zapříčinit. Jak je psáno
ve 4 § odst. 1 návrhu nového občanského
zákoníku, který, jak pevně věřím, vejde
brzy v platnost:
„Má se za to, že každá svéprávná
osoba má rozum průměrného člověka
i schopnost užívat jej s běžnou péčí
a opatrností a že to každý od ní může
v právním styku důvodně očekávat.“
Pamatujme na to, že bychom jakožto
svéprávné osoby svůj rozum měli užívat
ve svých rozhodnutích s péčí a opatrností.
Není v tuto chvíli ani podstatné, zda se
jedná o rozhodování za velkou skupinu
lidí či „jen“ v osobním životě. Daní
totiž nemusí být vždy jen majetková
hodnota, jako v případě našeho příběhu
s autobusem – smutného příběhu.

Ilustrační foto

Když nemáš, tak nemáš
Správce konkurzní podstaty banky
navrhnul ORP dohodu o narovnání dluhu,
který mohl být v následujících 18 měsících
splacen. Stalo se však něco nečekaného:
ORP čirou náhodou peníze na zaplacení
dluhu nemá. Dochází tedy k podání žaloby
na zaplacení příslušné částky a Krajský
obchodní soud v Brně vydává rozsudek
zavazující Pionýrské centrum Zlín (dříve
ORP) k zaplacení částky něco málo
přesahující půl milionu korun.

Proč platit méně, když mohu více
Vymáhanou pohledávku převzala
soukromá společnost ochotná řešit vzniklý
spor mimosoudní dohodou. Předsedkyně
ORP učinila poněkud zajímavý krok, když
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dluhu žádné finance stále nebyly. Došlo
k tomu, čeho se už někteří obávali. Byla
vyhlášena exekuce.

A jaká je situace dnes?
Píše se rok 2008. Vzpomínáte si ještě
na „původce všeho zla”, autobus, který
tak hezky, avšak krátce, sloužil pionýrům
v minulém tisíciletí? Jeho památku
dnes představuje stále trvající exekuční
příkaz na Pionýrské centrum Zlín – dnes
v likvidaci (jmenovaný likvidátor však
situaci několik let neřešil, čímž ji moc
nevylepšil). Jeho funkcionáři nechali
celou kauzu zajít do podoby, ze které
zůstává člověku rozum stát. Soudním
příkazem byla obstavena táborová
základna, doposud patřící právě PC (dříve

Proč o tom píšu?
Během letní práce na ústředí Pionýra
jsem měl možnost pracovat mj.
s některými historickými dokumenty.
Tato kauza mě jako studenta druhého
ročníku právnické fakulty v Brně poněkud
rozčarovala. Napadlo mě, že by bylo
dobré, aby tyto události nezůstaly pod
povrchem, už jenom proto, že skrývají
mnohá poučení.
Milan
Příběh, který začal pořízením autobusu,
opravdu není vymyšlený. A nejeden pionýr
ze Zlínska, který jako dítě jezdil na výše
zmíněnou základnu za zážitky a později
jako instruktor či vedoucí přiložil ruku
k dílu při jejím zvelebování, je dnes
z konce této story velmi smutný...
red

r ep ortá ž

Děti ze všech koutů světa
Za tajemným názvem Permon se skrývá zařízení určené pro děti – cizince, které se nacházejí na území
ČR bez doprovodu a žádají o mezinárodní ochranu, nebo které jsou zadrženy policií na území ČR. Mohou
zde být umístěny také děti, jejichž zákonní zástupci jsou na našem území, ale o své dítě se nemohou,
nechtějí nebo neumějí postarat. Většina dětských uprchlíků má za sebou pohnutý osud, často prchají ze
své země kvůli velmi špatné situaci (politické, ekonomické či válečné). Žádnou výjimkou není ani ztráta
rodičů a dalších příbuzných. Citlivým přístupem pomáhají pracovníci Permonu dětem zvládat prožitá
traumata. Následujícím krokem je snaha o jejich integraci při zachování a respektování kulturních
a náboženských zvyklostí. Škola, která je součástí Permonu, se zaměřuje především na výuku českého
jazyka a získávání sociálních a praktických dovedností potřebných pro život v České republice.
A proč vlastně píšeme o takovém zařízení? Protože i Permon se zapojil do pionýrského projektu Parťáci,
a to i přes jistou organizační náročnost, protože děti se zde často obměňují. Vyrazili jsme přímo
na místo, abychom zjistili, jak na tyto děti ze zcela odlišných prostředí účast na pionýrských táborech
zapůsobila. Nejvíc jsme si ale povídali s ředitelkou Permonu Mgr. Janou Rohrbachovou – děti, které se
zúčastnily našich pionýrských táborů, jsme totiž zastihly jen dvě.
táborům se dostanou do prostředí mimo
Permon a poznají jiné děti. Hlavní je, že
se učí český jazyk v přirozeném prostředí
a zároveň poznávají českou společnost,
kulturu a zvyklosti. To je pro děti důležité
zejména pokud uvažují o tom, že v České
republice zůstanou.
Pobyt na táboře pomáhá dětem
v adaptaci na jiné prostředí a vede je
k samostatnosti.

Jak jste se o projektu Parťáci
dozvěděla?
Na počátku stála otázka. Jeden z našich
vychovatelů se zeptal svého kamaráda
Petra Halady, zda ještě pořádají tábory.
Výsledkem bylo, že se skupinka dětí
o loňských prázdninách zúčastnila
pionýrského tábora. Na základě této první
spolupráce vznikla myšlenka projektu.

V čem vidíte hlavní přínos projektu
pro děti, které se ho zúčastnily?
Loni byly všechny děti na jednom táboře
a nebylo to dobré. Proto jsme je letos
posílali v menších skupinkách. Během
roku tu jsou děti pořád spolu, díky

Kudy do spacáku?
Zkušenosti s „parťáky“ z Permonu ze 43.
PS Vinohrady
Nápad přihlásit se do projektu Parťáci
mně připadal jako dobrý, ale byl to krok
do neznáma. Nikdo nevěděl, co nás čeká.
Vzpomínám si jak přijeli k nám na tábor.
Z auta vystoupily tři dospělé holky - Laila,
Zlatka a Joceline. Jejich výraz v obličeji
nekypěl nadšením. A když jsme je
prováděly po táboře, jen se zhoršoval.
A mě napadala jen otázka, co bude, co
nás bude čekat?
Nikdy nespaly ve stanech s podsadou,
nepily čaj z várnice a co teprve kadibudky.

Jak probíhala spolupráce
s pionýrem – koordinátorem
projektu a jednotlivými tábory?
Bylo to dost hektické. S vedoucími táborů
jsem byla v neustálém kontaktu a čekala
jsem, kdy kam pro koho budu muset dojet,
ale vše proběhlo dobře.

S jakými dojmy, pocity, zážitky se
vracely děti z táborů?
Děti se vracely nadšené, hodně
nám vyprávěly, co dělaly, co zažily.
Na táborech se jim líbilo.

Počítáte s účastí v projektu i pro
příští rok?

budově. Protože po 14 dnech ve stanu
jedna dívčina prohlásila, že na tábor už
nikdy nepojede. Ale to byl jediný problém.

Setkáváte se s podobnými
aktivitami?
S projekty zaměřenými přímo na podporu
integrace se příliš nesetkávám.

Oběma „parťákům“, jež jsme tu
zastihli, jsme položili stejné otázky:
Jak se ti líbilo na táboře? Jaké máš
zážitky? Budeš chtít jet příště?
Mohamed (Somálsko)
Bylo to dobré. Nejvíc se mi líbily děti.
Byli tam hodný vedoucí. Hráli jsme Egypt,
jezdili na výlety a měli jsme rozchod.
Spali jsme v chatkách, jídlo bylo dobré.
Taky jsme pomáhali v kuchyni. Budu chtít
jet příště.

Laila (Sýrie)
Hodný děti. Všechno dobrý. Jen malý dom
(=stan), malý dveře, bylo málo místa.
Jasmínka

Ano, ale pro děvčata budeme volit tábory,
které jsou v chatkách nebo v pevné

Spacák viděly některé poprvé. A tak jsem
vysvětlovala a nohama rukama ukazovala,
jak se v něm spí, že se musí vlézt dovnitř,
zapnout aby jim nebyla zima, a to vše
spíš jen posunky, protože Joceline moc
česky neuměla. Nikdy bych neřekla, že
pro mě takovou samozřejmou věc, budu
někomu vysvětlovat.
Jak se později dovídám, jen procházka
v lese bylo něco strašného, a co teprve
tam hrát hry. Ale nakonec to překonaly.
Zastřílely si z luku, ze vzduchovky, běhaly
po lese.
Za celou dobu tábora jsem se nesetkala
s tím, že by se jim ostatní děti posmívaly
a nepřijaly mezi sebe. Nikdo neřešil

odkud jsou, že jsou jiné. A to pro ně bylo
moc důležité. Vím, že se Laila divila, jak
se k sobě všichni chovají kamarádsky
a byla ráda, že se tak chovají i k ní, i když
ji vidí poprvé. Velice ji to překvapilo.
Někdy nebylo lehké s nimi vyjít, ale
nakonec se vždy vše vyřešilo.
Byla to nová zkušenost pro všechny, co
byli na táboře. Doufám, že se tento
projekt rozjede do dalších skupin,
protože stejně jako ony zažívaly úplně
nové věci, i vedoucí táborů budou mít
plno nových a někdy i neobvyklých zážitků
a užijí si i spoustu legrace.
Běta

repor t áž
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Do které doby jsme se to dostali?
Se strážci času jste se dostali do nějaké doby, kterou musíte identifikovat jen podle uvedených indícií.
Určit století a desetiletí, kde se nacházíte, bude pro vaše bystré oči hračka. Pak byste měli snadno najít
odpovědi na následující otázky.
1. Do které doby jsme se to dostali?
2. Poznáte také čí koncert jste tu mohli vidět naposledy (dále již
kapela nekoncertovala)?
3. Na jaké finále jakého sportu, významné pro naší zemi jste
mohli získat lístek?

6. Jaká politická platforma v Čechách v daném období vznikla
a co o ní víte?
7. Které události v objevování kosmu v tomto desetiletí byly
významné?
8. Fotografie Nicka Uta s běžícími dětmi obletěla celý svět; jakou
událost zachycuje?

4. Jaký automobil byste mohli použít cestou na toto finále?
9. Jaký český film zobrazuje jedna z fotografií?
5. Jakou jinou sportovní událost v Evropě byste v tomto
desetiletí mohli navštívit?

10. Která osobnost českých dějin je zobrazena na bankovce právě
vydané v tomto období?
připravil Lee

Odpovědi:
1. 20. století - 70. léta, 2. hudební skupiny DOORS (1971 - sebevražda Jima Morrisona), 3. finále Mistrovství Evropy ve fotbale
v Bělehradě - 1976 - ČSSR mistrem Evropy - finále proti NSR, 4. např. Škodu 110, či Škodu 110 R, 5. LOH 1972 v Mnichově, 6. Charta
77, šlo o disidentské politické uskupení proti vládnoucí KSČ, 7. sondy Pioneer 10, Voyager, dále společný let Sojuz a Apollo či první
raketoplán Enterprise..., 8. válku ve Vietnamu - napadení napalmem..., 9. Marečku, podejte mi pero., 10. Jan Žižka z Trocnova.
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Kaleidoskop
Pionýr moderního designu
Název
který
našinec
rozhodně
teď, vědci
když se
hovoříme
o designu
2.
listopadu
998 se
začal připomínat
Dennemůže nechat bez povšimnutí, obzvlášť Čeští
podílejí na evropském
moderního
Pionýra
(viz; původně
rozhovor na předchozí straně). Co se za ním asi skrývá?
Památky
zesnulých
– Dušičky
projektu, Při
jehožbližším
cílem je pohledu
nastartovatje
svátek
později
celé katolické
pomoci výkonného
laserubližším
jadernou
jasné,benediktinů,
že se našeho
spolku
vůbec netýká, jde o výstavu díla ChristopherazaDresslera.
Při ještě
církve.
fúzi, která probíhá v jádrech hvězd.

seznámení s vlastní výstavou se ale ukáže, že s námi a obsahem našeho názvu má mnoho společného.
Pokud se podaří fúzi zkrotit, lidstvo
Je to jasný (a ne ojedinělý) doklad toho, že slovo pionýr se vrací ve svémzíská
obecném
významu,
což energie.
může
nevyčerpatelný
zdroj čisté
4. listopadu 1923 se narodil loutkář
zpětně pomoci veřejnosti vnímat obsah názvu a ne jen historické reminiscence,
stejně
jako pochopit,
Během reakce
se uvolňuje
obrovské
Matěj Kopecký (†14.3.2001).
množství využitelné energie, mnohem
proč jsme si vlastně název ponechali.
8. listopadu 1948 se při letecké havárii
Průkopník
užitéhoLa
umění
ztratila
nad průlivem
Manche téměr
Christopher
Dressler (1834hokejového
– 1907)
polovina
reprezentačního
je považován
za jednoho z prvních
mužstva
Československa.
designérů v dnešním slova smyslu. Byl
jedním z nejvýznamnějších představitelů
9. listopadu 1938 nacisté během tzv.
obrodného hnutí, jež se v druhé polovině
Křišťálové
noci, protižidovského
devatenáctého století snažilo pozvednout
pogromu, podpálili v Německu synagogy.
estetickou úroveň předmětů, jež člověka
Během Křišťálové noci bylo zabito na 91
obklopují. Na rozdíl od ostatních však
Židů, ale některé prameny uvádějí odlišná
tuto snahu propojil s moderní technikou
čísla. Po Křišťálové noci bylo okolo
a svá díla vyráběl v továrnách. Při práci
30 000 Židů internováno v koncentračních
se inspiroval přírodními zákonitostmi,
táborech. Následujícího dne se v mnoha
především botanikou, i různými kulturami
městech konaly demonstrace na podporu
a jejich uměním. Vytvářel drobné
NSDAP a jejího vůdce. Například
předměty denní potřeby i kompletní
v Norimberku se této demonstrace
interiéry.
účastnilo 100 000 lidí.

Konvice, kam se podíváš

12. listopadu
1958 – Skončila
první jsme
Jak
už jsem naznačil,
název výstavy
„tresčí
válka“
mezi Velkou
Británií
mohli těžko
přehlédnout.
A tak
musela
apřijít
Islandem.
Jako
tresčí
války
se
označuje
otázka, kdo tam tedy půjde
a napíše
série
konfrontací
a incidentů
mezi
reportáž.
No kdopak
asi? Vyrazil
jsem
Islandem
a Spojeným
královstvím,
tedy do pražského
Uměleckoprůmyslového
ke
kterým
došlo
v 50.
70. co
letech
muzea.
Věděl
jsem
jena to,
říká 20.
století.
Jejich
podstatou
byl
spor
základní anotace výstavy, a nemělmezi
moc
oběma
státycoo bych
právatak
rybolovu
a vytyčení
představu,
o tom mohl
psát.
teritoriálních
Až na výstavě vod
jsemIslandu.
opravdu pochopil,
proč se jmenuje, jak se jmenuje.
Zpočátku
jsem1908
jen –koukal
musím
15.
listopadu
České azemě
se říct,
že
označení
užité
umění
zde
bylo
zcela
staly členem Mezinárodní hokejové
na
místě.
Všude
kolem
byly
vystaveny
federace jako druhá zakladatelská země.
předměty zcela běžného denního
užití – konvice na čaj, příbory, podnosy,
26.
listopadu
1778 na
– Expedice
vedená
hřebeny,
stojánky
topinky (ty
tedy
Jamesem
Cookem
se
dostala
na
Maui
,
pro mne nejsou úplně předmětem
denní
druhý
největší
z Havajských
ostrovů.
potřeby,
vlastně
jsem dřív netušil,
že
něco takového existuje) – vše vytvořeno
tak,listopadu
aby to zároveň
funkci
29.
1378 – plnilo
Zemřelsvou
Karel
IV.,
a lahodilo
Vystavené
český
král oku.
a římský
císař z předměty
dynastie
byly ale členěné
dokvětna
skupin1316).
podle období,
Lucembruků
(* 14.
ve kterém vznikaly, a vlivů, jež se v nich
projevily. Jako příklad lze uvést kolekci
čajového nádobí vytvořenou po pobytu
v Japonsku. Oproti předchozím zdobným
exponátům se vyznačovala jednoduchými
ostře řezanými liniemi, přesto bylo ale
zřejmé, že autorem je jeden člověk.
A to je právě podle mne pojítko mezi
výstavou Christiana Dresslera a sdružením
Pionýr. Hledání nových cest a průkopnictví
jsou první věci, které vás napadnou jako
význam slova pionýr. Stejně, jako bylo
popsáno výše na čajovém nádobí, je
(nebo by mělo být) pro Pionýr typické
hledání a zkoušení nového, snaha

posunout se o kus dál, ale také vědomí
a dodržování základních principů, jež jsou
pevně stanovené a neměnné (v našem
případě jsou to Ideály Pionýra). Na cestě
za poznáním a novými zážitky si musíme
umět stát za svým, nesmíme zapomenout,
kdo jsme a odkud pocházíme. Právě to
z naší činnosti dělá cestu odněkud někam
a ne jen bezcílné hledání zábavy.

pionýr
Ha, chyba, tam přeci musí být velké
písmeno! Ba ne, nemusí – jak už bylo
naznačeno, mluvíme tu i o obecném
významu tohoto slova, tedy průkopník.
Poslední dobou je při sledování médií
možné zjistit, že se pionýr vrací jako
zcela obecné pojmenování, je užíváno bez
jakékoli přímé souvislosti s námi. Zmíněná
výstava je jen jedním z mnoha. Můžeme
mít různé názory na to, zda je dobře,
když lidé budou běžně chápat a vnímat
význam slova pionýr a od něj si budou
odvozovat i smysl našeho názvu, nebo by
bylo lepší, kdyby toto slovo zůstalo jen
„naše“ bez ohledu na schopnost veřejnosti
oprostit se od historických předsudků.
Nic ale nezměníme na tom, že jazyk
si žije vlastním životem a slovo pionýr
si příznačně hledá nové cesty k lidem.
Možná je tedy spíš na čase ujistit se, že
i naše děti v oddílech vědí, co znamená
být pionýr.

více než při štěpné reakci, která probíhá
v tradičních jaderných elektrárnách. Fúze
je také výrazně bezpečnější, protože
prakticky nevytváří jaderný odpad.
Radioaktivní izotopy, které během jaderné
fúze vzniknou, mají velmi krátký poločas
rozpadu, takže odpadá problém s jejich
skladováním.

Nové genetické důkazy naznačují, že virus
HIV se mezi lidmi začal šířit už na přelomu 19. a 20. století, nikoli až ve 30.
letech, jak se vědci dosud domnívali.
Mezinárodní tým vedený Michaelem
Worobeyem z Arizonské univerzity o tom
informuje v jednom z posledních vydání
časopisu Nature.

Slunce je letos nejklidnější za posledních 50 let. Astronomové, kteří
sledují aktivitu slunečního povrchu, letos
zatím napočítali 200 dnů, kdy se na Slunci
neobjevila jediná skvrna. Už nyní padl
padesátiletý rekord, a pokud se sluneční
aktivita do konce roku výrazně nezvýší,
letošek překoná i rok 1954, kdy Slunce
zůstalo klidné 241 dnů.

Hollywoodský trend natáčet filmové verze
komiksů se ozývá i v Česku. Příští rok
se má na plátně objevit hrdina trilogie
Alois Nebel. Zatím si mohou fanoušci
oblíbeného grafického románu Jaroslava
Rudiše a Jaromíra 99 ukrátit čekání
dopracovaným vydáním, které právě
přichází na trh, nebo zajít na výstavu.

Britská myš domácí připlula
s Vikingy před stovkami let. Vikingové
s sebou přivezli na britské souostroví
mimo jiné i tyto čtyřnohé černé pasažéry.
Skandinávský hlodavec zde podle vědců
zdomácněl. Podle BBC News chtějí
vědci studiem myších genů odhalit nové
informace o zákonitostech lidské migrace.

připravil Lee

kal
o tábor
eido skop
ech
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Setkání Pionýrů ze Středních Čech
Jo, v Čimelicích - tam to žilo!
V pátek 19. 9. 2008 započalo setkání dětí a mládeže
Středočeského kraje. Zúčastnily se skupinky dětí z Kamýku nad
Vltavou, Příbrami, Kladna, Berouna a Hvožďan. Po příjezdu byl
zahájen večerní program seznamovacích her, aby se všechny děti
i vedoucí pořádně poznali.
Sobotní nabitý denní program začal velkou hrou „boj o vlajky“.
Zúčastnila se 4 družstva, souboj však skončil nerozhodně.
Souběžně probíhaly i další aktivity a hry, jako jsou deskové

hry, rukodělné práce, sportovní aktivity včetně jízd zručnosti
na čtyřkolce a lanových aktivit. Po obědě a poledním klidu se
uskutečnila bojová hra K2 (záchrana horolezců). Večer ukončila
společná diskotéka.
V neděli po ránu ještě proběhly deskové hry a běhací hra „AKU
- AKU“. Poté už všichni uklidili své věci z chatek a odebrali se
na cestu zpět domů.
text: Martin Recman, foto: Pepa Chládek

Chata Jitřenka
PS Jitřenka Kdyně nabízí v obci Zelená Lhota
(Plzeňský kraj - za Nýrskem směr Špičák)
k celoročnímu používání chatu Jitřenka.
Kapacita na postelích 40 osob.
www.psjitrenka.cz

Léto:
50 Kč na osobu/noc + spotřebovaná energie (5,30 Kč/1kWh)
V létě je možné se ubytovat na zahradě ve vlastních stanech
30 Kč za osobu/noc

Příspěvek na údržbu a opravu objektu
Zima víkend:
50 Kč na osobu/noc + 1 500 Kč za víkend Pá – Ne na uhlí
+ spotřebovaná energie (5,30 Kč/1kWh)
Jarní prázdniny:
50 Kč na osobu/noc + 400 Kč za den na uhlí
+ spotřebovaná energie (5,30 Kč/1kWh)
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Kontakt: Ivana Mochurová, mobil: 607 814 571
e-mail: ivanka@psjitrenka.cz, www.psjitrenka.cz

VÝZVA
Pojďte blíže a poslyšte, lidé dobří!
Přijměte všichni upřímné pozdravení od kancléře Lukáše
z Hunce, kterýžto si vás dovoluje pozvati k účasti
v nové hře Poselstvo krále Jiřího. Pokud chcete zvěděti
o dobrodružstvích, kterýmiž královské poselstvo prošlo,
a sami prožíti podobných, vyslechněte následující slova.

Od prvního dne měsíce prosince bude možno svou dobrou
vůli s poselstvem putovati vyjeviti i na magické síti zvané
internet, na adrese poselstvo.pionyr.cz.

„Já, kancléř Lukáš z Hunce, vyzývám všechny, jejichž
zájem jest podíleti se na evropském mírovém soužití,
sestavte svá poselstva, nejlépe v počtu 5 – 10 statečných
odvážlivců. Pakliže tak bude učiněno, musíte k sobě
vybrati osobu starší osmnácti let, kteréžto plně
důvěřujete. Jejím prostřednictvím se u mne přihlásíte
a ona bude ode mne dostávati podrobné pokyny a vše,
co potřebné k vašemu putování jest. Snažením vaším
by pak mělo býti podniknouti cestu po Evropě, poznati
mravů a zvyků cizích zemí a získati dekrety od panovníků
navštívených zemí, jakožto stvrzení jejich spolupráce.“

Ano a je to daleko větší námaha, kdežto práce pro Zoo, jde jako když
dýchám. Jen to ze mě odpadá a oni to akceptují. Je ideální, když si

Hlásiti se jest možno na adrese:

Lukáš z Hunce – kancléř
Pionýr
Senovážné náměstí 977/24
Praha 1, 116 47
tel:
+420 234 621 299
SMS:
+420 777 248 725
Erb Lukáše z Hunce

Hra poselstvo krále Jiřího, jak název napovídá, vznikla na motivy mírové snahy krále Jiřího z Poděbrad, který vyslal
po evropských zemích poselstvo, jež mělo ostatní panovníky přesvědčit o nutnosti i výhodnosti mírové spolupráce. Hru
můžete využít v činnosti svého oddílu, jelikož je však založena na tématech české i evropské historie i současnosti, tedy
na tématech společných pro všechny děti u nás, nabízíme ji také školám, ostatním sdružením dětí a mládeže a podobně.
Hra nabídne dětem „procestování“ evropských zemí ve stopách pana Lva z Rožmitálu. Bude rozdělena do několika etap,
v průběhu každé z nich děti navštíví jednu či více z evropských zemí, kde budou plnit tématické úkoly. Završením každé
etapy bude získání dekretu stvrzujícího spojenectví a postup po historické mapě.
Putování vyvrcholí na Republikovém setkání pionýrských oddílů v dobové atmosféře (rytířská vystoupení, gotický tanec,
kostýmy apod.), kde proběhne předání získaných dekretů Jiřímu z Poděbrad. Odměnou za to dostanou poselstva od krále
pamětní list s královskou pečetí.

STRÁŽCI ČASU

Nám¾t a scénáâ © Vlastislav Toman
kreslí © Michal Kocián 2008

Pâekvapená královna

Strážci ²asu IKS, studenti z roku 2101, pâekvapili svou návšt¾vou pionýrský oddíl Lví²ata. Se svým ²asostrojem u nich
byli už v roce 2000, teĐ by Strážce pionýâi cht¾li vyslat do 15. století - a let¾t s nimi!
Oldo! Do 15. století! ±asostrojem!
Se Strážcema... !
Takhle
kdysi cvokoval Kecka a teĐ
vy?!

Jo! Já to

Naši hosté,

zaâídil, a

Strážci ²asu IKS!

jedu - do

Já tehdy vedl
oddíl. To Kecka
o vás mluvil...

Zmatkáâ je
zklamaný...!

Pr²ic...!

Že
bych..?

Ahóój!
Losování skon²ilo!
Jedou Hanka a Maxík!

Já... já dám lístek
Zmatkáâovi!

Ra²te,
nastoupit! Exík
pâipraven
k odletu!

Hanko!!!
ty jsi zlatá!!!

Pohni,
Maxíku!

Tak ahoj
všich ni!

To se cení,
Hani! Je n¾kdo
proti?
Kam to bude,
pánové?

No.. asi Praha
1465... nebo tak
n¾jak...

hy
ra
íP
ol
k
o
L.P. 1465

Ke králi
Jiâímu nebo
královn¾ Johance

To už
je lepší,
hihi!

To je ale
pâevlíkárna!
Super!

Marina
pñjde
s vámi!

Super,
Exíku!

Nebude se
nás bát..?

Posp¾šte
si! Už se
blíží...
Zdravíme vás,
Milosti!

A mñžeme
s ní mluvit?

S královnou?
Ur²it¾...

Vyhovuje královna
Johana? Zrovna
jede ze Zbraslavi...

... je pravda, že 25. listopadu vyšle král Jiâí
své poselstvo...?

Jak to víš,
pachole?! Ani
král tak ješt¾
neur²il...

A pâece se
tak stalo!

