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Pionýrský Sedmikvítek 2009 –
výtvarná a rukodělná činnost
V pátek 16. ledna se klubovna Pionýrské skupiny Obránců
Míru Kopřivnice změnila v jednu velkou výstavní síň a kam
jste se jen podívali, uviděli jste ty nejhezčí výtvory malých
i velkých „umělců“. Soutěžilo se ve třech oborech – výtvarné
práce různých technik dle vlastních nápadů a návrhů, rukodělná
činnost z různých materiálů a keramika. Celkem bylo předmětem
hodnocení poroty asi sto padesát prací a výtvorů dětí z několika
pionýrských skupin a jiných organizací z celé republiky.
V sobotu dopoledne přijela skupina pionýrů z Jevišovic
a po obědě vyrazily děti na Bílou horu, aby si užily zimních
radovánek na sněhu. Poté si všichni mohli vyzkoušet vyrobit si
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jednoduchý výrobek z papíru, třeba košíček nebo malého motýlka.
Na závěr tohoto odpoledního programu proběhlo vyhodnocení
výrobků Pionýrského Sedmikvítku a výherci si převzali diplomy
a odměny. Po večeři následovala tanečně hudební zábava.
V neděli jsme se rozloučili s kamarády z Jevišovic, které čekala
cesta domů vlakem zpět na Jižní Moravu. Těšíme se na příští kolo
republikového finále a děti jistě už nyní pomalu přemýšlejí, jaké
výrobky příště v této soutěži představí.
Výsledky všech kategorií soutěže najdete na adrese Kopřivnice.
pionyr.cz.
Za PS Kopřivnice Simona Paseková
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Nemalujme čerta na zeď
Konec minulého a začátek letošního roku mohl ve slabších povahách vyvolat dojem, že se
nejspíš blíží konec světa. Ekonomická krize, propouštění, krachy firem, do toho zastavení
plynu z Ruska, na internetu se vyrojily články o tom, kdy přijde do Evropy hladomor, jaké
nás čekají přírodní katastrofy, že změny klimatu jsou čím dál rychlejší a podobně. Možná
to je jen můj dojem, ale zdá se mi, že různé katastrofické scénáře jsou nyní jaksi „in“.
Samozřejmě, mnoho z nich má třeba reálný základ a není rozumné je přehlížet, je dobré
být připraven a potížím předcházet.
Nepíšu o tom, abych tyto zvěsti zlehčoval nebo dokonce hodnotil, které z nich jsou
závažnější a kterým naopak není nutno věnovat pozornost – to nechám na povolanějších.
Za sebe i celou redakci bych vám ale chtěl popřát, aby se kolem vás objevovala i spousta
radostných zpráv a předpovědí, aby vaše činnost v Pionýru byla provázena velkou dávkou
optimismu. A hlavně, aby se tento optimismus pořád znovu a znovu ukazoval jako
odůvodněný.
Jakub
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Junáka a Pionýra
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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.
Pro rok 2010 také hledáme pořadatele finále Dětské Porty. Kontakt: ustredi@pionyr.cz
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malý, velký, Vysoký
Užít klišé: Ta nenadálá zpráva všechny zasáhla jako blesk z čistého nebe – znamená použít hodně
otřelou frázi, ale těžko najít výstižnější slova. Tucet lidí, s nimiž jsem hovořil, říkalo, co všechno si
Náčelník plánoval a co plánovali oni s ním. A najednou přišlo oznámení: Miloš Vysoký zemřel náhle
13. ledna 2009. Ohromeni byli všichni, rodina, přátelé i nepřátelé, známí (a že jich je...).
Už to tak je: jeden ze zakladatelů pionýrského hnutí nečekaně opustil naše řady. A ač byl, v rozporu se
jménem, postavy nevysoké, velikost jeho skutků nelze zapomenout.

Psát ohlednutí za Milošem Vysokým je oříšek – čím začít, co
zdůraznit? Jeho činnost v letech 1968 – 1970, kdy byl aktivním
členem nejvyššího orgánu Pionýra? Jeho práci pedagogickou,
jež byla skutečným životním posláním? Jeho odvahu, neboť,
když se bral za nějakou věc (o níž byl přesvědčen), nebral si
servítky před nikým a ničím? Jeho lásku k přírodě a zemi, kde žil?
Jeho člověčenství – kdy přestože měl pověst přísňáka, tak u něj
nejeden špunt (ale i dospělák!) našel tolik potřebné povzbuzení
a vysvětlení? Jeho vůli hledat, být pionýrem v tom nejvlastnějším
smyslu slova? Nebo věnovat nejvíce prostoru legendě a zcela
svébytné kapitole jeho aktivit: prázdninové činnosti a s ní
organizování tábora na Kamenci? Jde o zcela ojedinělou tradici,
neboť tábor má přes 55 roků nepřetržitého průběhu a z nich byl
Náčelník hlavním vedoucím tábora na 44 ročnících. Mimochodem:
vstoupil i do dětské literatury, v 60. letech tábor navštívila řada
osobností – spisovatelů pro děti a mládež: Oldřich Kryštofek či Jan
Mareš, který na základě prožitků z kameneckého tábora napsal
knihu „Stromy rostou do nebe“. Ale na podstatě se nic nezměnilo
ani po r. 1990 – do kroniky hostů tábora se v roce 2001 zapsali
i ministr obrany ČR J. Tvrdík a náčelník Generálního štábu Armády
ČR genpor. J. Šedivý, kteří nešetřili slovy chvály. Jejich pobytem
byla potvrzena výjimečnost tradice a kvality práce, neboť tábor
(měl a má) dlouholetou součinnost – v rámci branné výchovy –
s řadou útvarů armády (dříve ČSLA, dnes Armády ČR).
„Náča“ při té příležitosti převzal pamětní medaili ministra
obrany, byl však nositelem též nejvyššího resortního vyznamenání
Medaile ministra školství, mládeže a tělovýchovy (stříbrné) –
1. stupně, i v Pionýru obdržel řadu ocenění, například Lipový
list – stříbrný...
Vida, to jsou oficiality – na ty si Náčelník tak úplně nepotrpěl,
na druhou stranu si uvědomoval, že i ony patří k životu, ba
některé dokázal užívat. A když to nešlo oficiálně ... „šlo to jinak“.
Ale: Vždycky to šlo. Nikdy jsem (od něj) neslyšel: Nejde to!
Protože – jde všechno, jen se musí chtít.
V tomhle malém medailonku je nezbytné připomenout také jeho
profesionální pedagogickou práci – byl učitelem a vždy přispíval
k rozvoji moderních metod vzdělávání a výchovy; v době, kdy
působil jako ředitel ZDŠ, se škola stala experimentální a byla při
ní vybudována Přírodovědná stanice.
Stejně tak je nezbytné zdůraznit i to, že ve 40. letech založil
první pionýrský oddíl na tehdejším okrese Nový Bydžov, který vedl
až do svého odchodu na pedagogickou školu, pak – po návratu

z vojenské základní služby – odešel na umístěnku do Náchoda
a založil další oddíl a s ním pracoval v rámci tehdejší pionýrské
skupiny. Byl vždy s dětmi a pro děti, dovedl je nadchnout,
ukáznit, vyplísnit, poradit, učarovat jim...
Ovšem byl schopen okouzlit i bytostné úředníky Českých drah,
když v rámci prázdninového putování potřeboval zařídit přesun
desítek dětí z tábora a jejich výstup z rychlíku na zapomenuté
zastávce v polích, kde stavěla snad jen lokálka – a ejhle, stalo se:
mezinárodní vlak zastavil, protože Kamenečtí pionýři potřebovali
vystoupit! A zase platilo: Nejde to? Inu, kdepak – když se chce...
Byl zdravě neposedný, stále hledal a snažil se prosazovat nové
metody práce, například rozvoj odznaků odborností a zájmových
odznaků – aktivně se podílel na jejich ověřování v oddílech (60.
a 70. léta). Vždy dbal na přípravu vedoucích, neboť to považoval
za nezbytný předpoklad dobré a zajímavé práce oddílů...
I já jsem měl spoustu úloh, které jsem s ním chtěl v červenci
2009 zvládnout, včetně oslavy jeho kulatého životního jubilea.
Ale už nikdy neuslyším jeho hurónské: „Martine! Co to tam v té
Praze děláte! Myslete především na děti!“ – tak mě vítal vlastně
(skoro) vždycky. Už nezazní jeho moudrá slova, která pronášel
u táborového ohně jako starý náčelník, Těžký mokasín. Osiřela
zahrádka, na níž trávil část svého času. Už žádný táborníček
nevyslechne jeho radu, jak se srovnat s něčím, co ho trápí,
ostatně – naslouchal jsem mu i já...
Píšu tyhle řádky a nebudu zakrývat, že mám v očích slzy a hrdlo
stažené: čest Tvé památce, Náčelníku!
Martin
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Cyklotour 2008
Na počátku roku 2008 jsme v pionýrské skupině Vysočina Svitavy uvažovali o tématu celoroční soutěže.
Naším cílem bylo zaujmout nejen členy pionýrské skupiny všeho věku, ale i jejich příbuzné a kamarády.
Nebylo jednoduché nalézt téma, které zaujme tak široký okruh lidí. Naším řešením se nakonec ukázalo
být jízdní kolo.
nebo „Konec obce“ pořídí fotoaparátem
či mobilem fotografii se svým kolem. Tu
pak pošle na e-mailovou adresu. Po jejím
doručení bude v tabulce obcí zapsáno
jméno soutěžícího a fotografie bude
vystavena na našich stránkách.

Soutěžící jsou rozděleni do čtyř
kategorií:
Členové skupiny 0 – 11 let
Členové skupiny 12 – 18 let
Členové skupiny 18 – 99 let
Hosté
Konec soutěže byl stanoven na 15. 12. s tím,
že poté budou dle počtu navštívených
obcí vyhlášeni vítězové jednotlivých
kategorií a při rovnosti počtu projetých
obcí z tabulky rozhodnou fotografie z obcí,
které v seznamu uvedeny nejsou.

Jak soutěž probíhala?
Po několika dnech od vyhlášení soutěže
se začali hlásit první účastníci a docházet
první fotografie. Fotografie posloužily
jako potvrzení počtu projetých obcí.
Drobné potíže nám zpočátku působilo
dostat do záběru kolo, dopravní značku
a sebe, i to se však nakonec podařilo
většině soutěžících zvládnout. Fotografie

Kratší či delší výlet na kole absolvoval
jistě každý z nás. Jak ale docílit toho, aby
projížďky bavily bez nutnosti velkého
plánování ze strany organizátorů? Bylo
nutné najít tu správnou motivaci. Proto
vznikla naše soutěž, kterou jsme nazvali
Cyklotour 2008.

Jaká jsou pravidla?
Úkolem je vlastními silami na kole
projet co nejvíce obcí v okolí našeho
města. Jejich seznam je uveden v tabulce
na internetových stránkách.
Pro zjištění počtu projetých obcí si
každý soutěžící u dopravní značky „Obec“
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soutěžících jsme průběžně vystavovali
na internetových stránkách a především
doplňovali projeté obce do seznamu.
Pro jeho editaci jsme použili tabulkový
procesor, který umožňuje export souboru
ve formátu html. Po každém doplnění
seznamu jsme na internet nahráli jeho
aktuální verzi. Každý tak mohl průběžně
sledovat výkony své i výkony svých
soupeřů.

Vyhodnocení soutěže
V polovině prosince jsme soutěž ukončili
a začali zpracovávat zaslané fotografie.
Naším cílem bylo každému účastníku
soutěže předat diplom, na kterém budou

zachyceny všechny projeté obce. Počet
obcí u nejpilnějších účastníků se ukázal
být menší komplikací, kterou jsme
vyřešili patřičným prodloužením diplomu.
Při slavnostním vyhlášení jsme předali
i drobné ceny, pochopitelně s cyklistickou
tématikou.

Několik čísel na závěr
• prvního ročníku soutěže se zúčastnilo
celkem 16 soutěžících ve věku od 12
do 58 let
• celkem bylo pořízeno a zasláno 646
fotografií obcí
• soutěžící vystoupali výšky 690 m.n.m.
(obec Nedvězí) a dojeli do vzdálenosti
28,5 km od Svitav (obec Pustá Kamenice)
Pokud vás soutěž zaujala a máte zájem
o více informací či zaslání podkladů pro
uspořádání vlastní soutěže, napište nám
na adresu psvysocina@seznam.cz.
Právě probíhající druhý ročník soutěže
Cyklotour můžete sledovat na našich
stránkách www.psvysocina.wz.cz.
Luděk Trunečka
PS Vysočina Svitavy
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S předsedou nejen o předsednictví
O dění v České radě dětí a mládeže v Mozaice pravidelně informujeme, někdy stručně, někdy rozsáhleji.
V minulém čísle ale na zprávy z ČRDM už nezbylo místo, a proto jsme se rozhodli to náležitě napravit
a poskytnout tentokrát prostor pro změnu větší, než obvykle. Předsedu ČRDM Aleše Sedláčka jsme proto
poprosili o odpověď na několik otázek, především o plánech rady do budoucna.
První otázka se nabízí sama, co
chystáte na rok 2009? V první
polovině roku asi uslyšíme slovo
předsednictví skloňované ve všech
pádech, že?
Ano, to asi ano. Chtěli bychom, aby
z toho také něco bylo. Témata konference
YouthEvent, kromě klasických evropských
témat, jako neformální vzdělávání
a dobrovolnictví, kde máme jasné
cíle, jakými jsou odstraňování bariér
v mezinárodním a nešťastná zákonná
úprava v našem domácím dobrovolnickém
světě, chceme osvítit práci s talentovanou
mládeží, která se v naší zemi praktikuje.
Například NIDM má zajímavé, ale málo
známé programy. Shodli jsme se se
zástupci Evropské komise, že toto je
na evropské úrovni poměrně opomíjený
fenomén. Dneska je asi už více lidem
jasné, že svět nedohoníme v mravenčí
práci, technické a technologické
vyspělosti. Zlaté české ručičky, křišťálové
mozky, to tady ale máme, tak to cítím
jako naší šanci. Evropská unie vytváří
také nový rámec politiky vůči mládeži.
Pakliže se nám nějaká témata, kterými se
zabývají naše partnerské rady na západě,
zdají jako odtažitá a v našich podmínkách
nereálná, máme šanci do příprav
promítnout i náš pohled. Nejen za tímto
účelem pořádá ČRDM v krajích sérii
diskusních kulatých stolů. Závěry z nich
by měly posloužit jako výchozí materiály
pro YouthEvent i právě pro komunikaci
s Evropskou komisí.

Jistě toho ale bude víc.
Co plánujete kromě věcí
k předsednictví? Máme čekat nějaké
novinky nebo změny v tradičních
aktivitách?
Co se týká služeb pro sdružení,
připravujeme drobnou inovaci
v administrování odpovědnostní pojistky.
Bude se pro ní využívat internetový
formulář. Ve spolupráci s krajskými
radami a některými sdruženími jsme
realizovali expozici na veletru Regiontour,
poprvé v reprezentativním stánku. Kromě
setkání krajských rad, propagace našich
aktivit, došlo i ke schůzce s některými
hejtmany v malinké zasedačce, která byla
součástí stánku. ČRDM je také aktivně
zastoupena ve sdružení Přístav, které se
snaží s MŠMT spolupracovat na správě
domu, kde má Pionýr i ČRDM sídlo,
v Praze na Senovážném náměstí. Možná
jste si všimli, že malá zasedací místnost

prošla údržbou. Zanedlouho k ní přibude
sestřička, velká zasedací místnost, která
bude mít projekční vybavení, šatnu,
kuchyňku, servisní místnost. Kapacita
bude 60 míst. Pro sdružení bude nájem
za nákladové ceny. Vložené peníze
se budeme snažit získat komerčními
pronájmy. Samostatnou kapitolou je
příprava Bambiriády. Možná jste si všimli,
že se snížil počet měst, kde se bude
konat. Chtěli jsme zvýšit kvalitu, klidně
i na úkor kvantity. Povedlo se dosáhnout
rovnoměrného pokrytí republiky.
Bambiriáda bude letos v každém kraji.
Dneska jsem se vrátil ze Žiliny, kde jsme
jednali s Radou mládeže Žilinského kraje
o spolupráci na realizaci Bambiriády.
Letos předpokládají její konání v pěti
městech Žilinského kraje. Jsme rádi, že
se podle plánu posouvá projekt Klíče pro
život, unikátní příležitost zvýšit kvalitu
vzdělávacích akcí ve sdružení. Aktivita je
ze strany sdružení celkem dobře vnímána,
do expertních skupin se již přihlásila řada
odborníků ze sdružení, včetně Pionýra.

I mimo sdružení dětí a mládeže
se děje spousta věcí, které se nás
dotýkají, třeba legislativní změny.
Teď mě napadá občanský zákoník
a veřejná prospěšnost, ale určitě
toho bude víc. Co konkrétně
chystáte k těmto tématům?
Ano, ke všem zmíněným zákonům jsme
se vyjadřovali. Občanský zákoník urazil
při své přípravě velký kus. Od normy,
která nedávala prostor občanským
sdružením snad ani k nadechnutí, až
k zajímavě členěné, dle mého moderní
normě. Neznamená to, že bychom se
vším souhlasili, to jistě ne. Některá
ustanovení, týkající se spolkového
práva, nám přijdou stále těsná, nejasná,
a proto jsme je v termínu připomínkovali.
Veřejná prospěšnost je něco úplně
nového. Již v minulosti jsme postrádali
nějaké veřejné uznání dobrovolnické
práce s dětmi a mládeží. Nejsme ale
přesvědčeni, že takovéto dramatické
rozdělení neziskového sektoru, odstavení
„neveřejně prospěšných“ od dotací
a místy snad až zbytečně přehnané nároky
na ty „veřejně prospěšné“ bude tou
pravou cestou. Ministerstvo vnitra pracuje
na úplně novém „Dobrovolníkovi“. Návrh
se posunul k obecnému uznání naší
práce jako dobrovolnické, nicméně pro
získání jakýchkoli dalších benefitů stále
požaduje nebýt členem organizace,

u které je dobrovolná práce vykonávána.
Zde jsme v naprosté shodě s MŠMT
a trváme na zrovnoprávnění všech forem
dobrovolnictví. Krásným příměrem je
například dobrovolný hasič, který je
stále „méně“ než dobrovolník, který jde
občas pomoci a jeho práci zprostředkuje
akreditovaná organizace.

Napadá tě něco, co se z činnosti
ČRDM přímo dotkne dobrovolníků
ve sdruženích, například vedoucích
oddílů?
Prvně se mi vybaví něco, co se jich
doufám nedotkne, a to je nová
pojistka na nemateriální újmu. Jedná
se o rozšíření stávající odpovědnostní
pojistky do oblasti, kterou jsme zatím
neměli pokrytou. Pojistka má vysokou
spoluúčast a je nastavená jako polštář pro
opravdové problémy.

Máš pro rok 2009 vytyčený nějaký
hlavní cíl, ke kterému by ČRDM
měla dojít, aby sis pak v prosinci
mohl říct, že to byl úspěšný rok?
Jistě by mě potěšilo kladné zhodnocení
aktivit, souvisejících s předsednictvím,
praktické výstupy z konferencí a posun
v otázce členství ČRDM v Youth Foru.
Zde jsme zahájili přístupová jednání.
Odesíláme dokumenty, které si kancelář
vyžádala. Myslím, že docela dobře
spolupracujeme s Jirkou Letem, který je
na půl roku zaměstnancem Youth Fora
a má na starosti předsednictví.
Ptal se Jakub

ro zhovor
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…znovu o vztazích Junáka a Pionýra
Říkám si, jestli by název této kapitolky neměl znít: O vztazích junáků a pionýrů, neboť dnes možná
více než jindy je nezbytné zdůraznit osobní hledisko konkrétních lidí − diskutujících, zainteresovaných.
Jedna z častých otázek zaznívajících k uvedenému tématu je: V čem je vlastně největší problém vztahu
Junáka a Pionýra? Jeví se to tak – pomineme-li mezilidské vztahy konkrétních lidí – úhelným prvkem je
majetek. (Jak by ne, o peníze jde přece až na prvním místě.) Zmíníme dnes proto záležitost jmění.
Hodnocení v této věci není (i zcela
obecně) nikdy jednoduchou záležitostí,
zvláště vztahuje-li se k období tak příliš
málo vzdálenému, aby časový odstup dal
zcela odeznít osobním emocím. Navíc
(opět!) jde o problém nastřádaný, neboť
šlo o několik etap „proplétání“...
Po r. 1990 mohl Pionýr hrát úlohu
„mrtvého brouka“. Ale tím, že převzal
podobný název s organizací existující do r.
1990 (PO SSM) a právní nástupnictví, bylo
zřejmé, že si do nové doby nese s sebou
i nesmazatelný kus odpovědnosti, tak to
většina představitelů cítila a dle toho
konala. Pro korektní vztahy bylo potřebné
mít čistý nebo alespoň co nejčistší stůl.
Je proto potřebné hned v úvodu
zdůraznit, že Pionýr provedl po r. 1990
významné aktivní kroky: velmi jsme se
snažili, aby choulostivá „otázka majetku“
byla z naší strany řešena vstřícně
s vědomím, že skutečné minulé chyby je
potřebné napravit a současně přitom mít
na paměti zájem dětí.
Pionýru se vyčítá, že si díky ustanovení
odst. 5, § 2 ústavního zákona č. 497/90
Sb. (ze dne 16. 11. 1990) „pojistil“
svůj – Pionýrskou organizací ČSSR, později
PO SSM − „nakradený“ majetek tak, aby
se o něj s nikým nemusel dělit. K tomu je
potřebné uvést:
Pionýrská organizace SSM nebyla
samostatný právní subjekt, a tudíž žádný
majetek nevlastnila (proto ani Pionýr
nemohl přímo rozhodovat o jednotlivých
případech); právní subjektivitu měly
pouze základní organizační a hospodářské
jednotky, nazývané pionýrské skupiny,
z nichž některé vznikly v roce 1970
přechodem organizačních jednotek
ze samostatného Pionýra, ale také
z Junáka; navíc neměla kromě podobného
názvu žádný vztah ani k tzv. Domům
pionýrů a mládeže (majetek státu či obcí)
ani k tzv. pionýrským táborům Revolučního
odborového hnutí (majetky ZV ROH);
nepřehlédnutelný je i fakt, že pokud by
připomínané ustanovení ve zmiňovaném
zákoně nebylo, pionýrské skupiny PO SSM
– všechny bez rozdílu – by svůj majetek
(do posledního stanu, sekerky a míče...)
předaly zmocněncům a dnes by se
(místo využití na pionýrských skupinách,
v junáckých střediscích a dalších
organizačních jednotkách jiných sdružení
či samostatných spolků) dohledával
po „obhospodařování“ tzv. Fondem dětí
a mládeže.
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Již závěry Mimořádné konference
pionýrských pracovníků PO SSM (leden
1990) a následně přijímané dokumenty
jasně vymezily postup v nakládání
s tímto majetkem: odpovědnost, jak se
svým majetkem naložit, ležela pouze
na orgánech a statutárních zástupcích
jednotlivých pionýrských skupin PO SSM,
později obnoveného Pionýra.
Pionýr sice zachoval (opět tolik
napadanou) právní kontinuitu organizací −
právě proto, aby tento princip mohl
být dodržen (bez právní kontinuity by
neexistoval subjekt, který by dokázal
majetek jiným organizacím předat) − ale
nijak direktivně do nakládání pionýrských
skupin s majetkem nezasahoval.
Přímo k Junáku provedl Pionýr několik
kroků:
Vytvořil podmínky, aby pionýrské skupiny
PO SSM – pokud měly zájem – mohly
přejít i se svým majetkem do obnoveného
skautského hnutí.
Jmenoval zmocněnce (podobně jako
Junák) pro tuto problematiku. Ti
konkrétní problémy řešili a mj. vydali
též společné stanovisko, v němž se
mimo jiné praví, cit.: „…v souladu se
závěry naší společné schůzky ze dne 29.
května 1991 a našeho dopisu ze dne 2.
července 1991 Vám sdělujeme, že ke dni
30. září 1991 jsme ukončili společná
jednání o navrácení nemovitého majetku
organizaci Junák od organizace Pionýr.
Naše společná jednání však na základě
naší dohody budou nadále pokračovat,
budeme hledat možnosti, jak řešit sporné
případy ve prospěch obou organizací.
Tuto informaci Vám zasíláme na základě
společného rozhodnutí a těšíme se
na další vzájemnou spolupráci…“.
Podepsal s Junákem ještě zvláštní
dohodu o převodu majetku mezi oběma
organizacemi.
Nevyhýbal se žádnému jednání týkajícímu

se tohoto problému.
Domníváme se však, že jsme opravdu
udělali, když ne úplně všechno, tak
mnohé, abychom minulá pokřivení
narovnali. A alespoň z větší části napravili,
co bylo v minulosti nikoli vinou či
rozhodnutím našeho sdružení způsobeno.
Proto nás právem mrzí výroky staršího
data „…organizace Pionýr … naopak užívá
majetek zabraný Junáku a není ochotna
jej dobrovolně vydat…“, či „Junáku
nebylo téměř nic z ukradeného majetku
vráceno.“ Tyto veřejně prezentované
postoje nereflektující nic z toho, co bylo
vykonáno a ubližují vzájemným vztahům
– ať nevědomě či zcela záměrně. Ostatně
existence smluv, díky nimž bylo možné
přecházet (s majetkem!) z Pionýra (ani
další vstřícné kroky), nebyla dlouhých
deset roků ve vnitřním informačním toku
Junáka vůbec zmiňována. Ani dnes, přes
opakované výzvy a podněty Pionýra nejsou
představitelé Junáka ochotni usednout
za stůl a deklarovat realitu, minimálně
(naši) vůli řešit problém.
Minulost vnímáme s jejími klady a zápory.
Rozhodně nebyla jen bezproblémová,
stejně jako nebyla jen temná
a zavrženíhodná. Byla často rozporná,
odlišná v konkrétních projevech – podle
míst a lidí skutky konajících. Ale pro
obecné hodnocení je potřebné znát
a zdůraznit celkové postupy.
Naše povídání má mimo jiné za cíl
vybavovat pionýry argumenty, jimiž
je možné směle operovat při občas
i „ožehavých“ debatách. Od naznačených
problémů jsme neutekli při jejich řešení,
a tak není ani třeba vytrácet se, když
kritikové říkají, co vše jsme nakradli
a nevrátili. Náš postup a přesvědčení musí
být však jiné. Tiše odchází někdo, kdo
má důvod se stydět nebo o své minulosti
nevědět. To Pionýr ani pionýři nejsou.
Martin

Dohoda uzavřená představiteli Junáka a Pionýra 31. 1. 1991.

Táborový koutek – prosinec
Do začátku ODT zbývá 69 dní. Do začátku letní činnosti zbývá 151 dní.
Nastal nám únor. To je ten měsíc, kdy asi každý z nás vidí
sám sebe odpočívajícího někde na horách. Než ale vyrazíte
na vytouženou lyžovačku, čekají vás opět nějaké úkoly, které
je třeba splnit... Nezapomeňte, že letní tábor je tu za necelý
půlrok! Hlavně se rychle vrhněte do zařizování, ať máte vše
hotovo a hurá někam na sníh! A co je nyní potřeba udělat?

moři a po mořích dál a dál. Koncem srpna se vrátí a potom
vypravuje svým kamarádům skřítkům, Hejkalovi a Čertovi, co
kde viděl a zažil. Kromě cestování má po celý rok okolo Kamence
hodně práce. Stará se o čistotu pramínků, studánek, potůčků
i řeky Zdobnice. Nemá rád lidi, kteří mu znečišťováním kazí vodu,
nebo dokonce loví na horním toku Zdobnice pstruhy.
Miloš

• Zaslat žádosti zaměstnavatelům o uvolnění na tábor.
• Předat rodičům formuláře žádostí o příspěvek pro  
zaměstnavatele (nejčastěji FKSP).
• Obrátit se na možné sponzory (rodiče, přátele PS,
firmy v okolí) se žádostí o sponzorské dary.
• Zajistit konečné povolení místních (obecních) úřadů
k táboření.
• Uzavřít smlouvu nebo zajistit povolení od majitele
pozemku.
Bručoun vodník
V Orlických horách a jmenovitě okolo Kamence, nežijí jenom
lidé, jeleni, srny, divoká prasata, lišky, kuny, hadi a různí ptáci,
ale jsou tu od pradávna i nadpřirozené bytosti. Bylo jich zde,
v Orlických horách, mnohem více. Postupující civilizace je ale
vytlačila a tak jich zůstalo jen několik. Na řece Zdobnici, tam,
kde stával v Kamenci mlýn, je zachován starý mlýnský náhon
a vedle něho, ve starých základech, u samé vody, je několik
místností, které již po několik staletí obývá starý vodník. Je mu
již přes tři sta let. Je to starý bručoun, který má rád ticho a klid.
Proto, když se do Kamence nastěhují děti, které mají nedaleko
letní tábor, starý vodník odjede, jak on říká, za poznáním světa
a cestuje. Má to celkem jednoduché. Pustí se po řece Zdobnici,
pak po Orlici do Labe a pak buď po Labi do moře, nebo po Vltavě
a přes Šumavu do Německa a tam po řekách dál, až k dalšímu

Jak už je psáno výše, v únoru mohou myšlenky na léto připadat
leckomu nepřípadné a předčasné. Ale z hlediska přípravy
letní činnosti je únor doba, kdy by mělo už mnoho věcí být
vyjasněných a uzavřených. Především samozřejmě kvůli
zdárnému průběhu tábora samotného, ale také proto, aby bylo
možné tábor s kompletními informacemi přihlásit do kampaně
Opravdu dobrý tábor. Už nyní, na začátku roku, totiž na adresu

© 2009 J. Dostál

Opravdu dobrého tábora přicházejí první dotazy, kdy budeme mít
opět nabídku táborů pro rok 2009.
Takže se nezapomeňte hlásit na známých adresách, je nejvyšší
čas!
S případnými dotazy se obracejte na tradiční adresu
opravdu@dobrytabor.cz.
red
ilustrační foto

tábo ro vý kou t e k
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Únor bílý – nejen pole sílí
Že pole sílí, když je únor bílý, tvrdí pranostika a pravdu má, protože sníh je toho příčinou. A když tvrdím,
že nejen pole sílí, pak bych měl říci, kdo jiný také sílí. Koho mám na mysli? Nedivte se, když řeknu, že
Pionýra.
Tatam je silvestrovská a novoroční euforie a vše se navrátilo k normálu. Dostatek sněhu, to je pro
nás šance, jak obohatit činnost o řadu akcí, her i soutěží, které s bílou pokrývkou souvisejí. A nejen
do vlastních řad, ale vystoupit i na veřejnost. Kromě toho pionýři mohou ukázat, že jsou připraveni
i pomáhat, například při úklidu a údržbě chodníků, že pomohou starým lidem s nákupem a donáškou
potřebných věcí.
A koneckonců je tu i naše dlouhodobá hra Poselstvo krále Jiřího, která proniká na veřejnost a ukazuje
lidem, že tu pionýři jsou a nabízejí účast na hře i dětem ze škol, dětských domovů a jiných sdružení, ba
i rodičům s dětmi! Hra je přece přístupná i na internetu – a to je také novinka. Některé úkoly Poselstva
se sněhem a ledem přece právě počítají!
Hadži (scifiveta@quick.cz)
Poselstvo = zábavná hra
Nevím, jak u vás, ale pro plameňáky se Poselstvo stalo jakousi
výzvou. K čemu? Dokázat si, že mají vytrvalost, nápady i vtip, že
jim nechybí ani fantazie a tvořivost. Nejen, že naši tři inčové,
Páťa, Robin a Elís, ale i sami pionýři přicházejí s nápady, jak řešit
zadané úkoly a náměty, ale oni je i s chutí plní.
Kdybyste slyšeli, jaké šlechtické tituly i názvy „z lidu“ si dali,
jaké vznešené pozdravy teď znějí nejen klubovnou, ale i při
setkání na ulici – ba i ve škole! Že to budí nejen pozornost, ale
i posměch? Samozřejmě, ale jim to nevadí, berou to s nadhledem.
Teď chystáme velkou „královskou slavnost“, čili maškarní zábavu
ve stylu poselstva pana Lva z Rožmitálu a Blatné. Zřejmě se tam
setkají „zástupci“ všech zemí, kudy už poselstvo prošlo i kam
směřuje.
I já a moje zástupkyně Míša řešíme za koho se nastrojíme. Že
bychom to zkusili rovnou s králem Jiříkem a královnou Juditou?
No, uvidíme.
A vám přejeme hodně zábavy – a trochu i poučení.
Oddílák Boubín

Zamíříme na jih!
Při pohledu na mapu, kde je zakreslena cesta poselstva krále
Jiřího, vidíte, že z francouzského území směřuje dále na jih.
Tam někde je konec světa! Je to cíl jejich cesty? Uvidíme!
Ve Španělsku však tou dobou už žije člověk, který zásadním
způsobem změní pohled na svět – dokáže, že není plochý, ale
kulatý! Kdopak to asi je?

Zapátrejte ve svých hlavách, nebo to už víte?
Zatím bude vhodnou přípravou malá lekce španělštiny a vy si
k tomu jistě najdete i nějakou tu historickou zajímavost. Kdoví,
jaké úkoly čekají na naše malá poselstva z 21. století!

Robin a Páťa – „Dámská partie”					
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Slovníček slušného turisty po zemi španělské
Mluvíme, oslovíme, ptáme se:
Sí [sí]					
No [no]					
Gracias [grásjas]			
Buenos días [buénos dýjas]		
Buenas tardes [buénas tardes]
Buenas noches [buénas nočes]
Adiós [adiós]				
Por favor [por favór]		
Perdóneme [perdoméne]		
El aeródromo [el aeródromo]		
La estación [estasjón]		
El hotel [otél]				
De policía [de polisia]		
Agua potable [agua potable]		
Deseo comer [déseo komér]		
Deseo beber [déseo bebér]		
Dondé está…? [dónde está]		

ano
ne
děkuji
dobrý den
dobrý večer
dobrou noc
sbohem, buď zdráv
prosím vás
promiňte
letiště
nádraží
hotel
policie
pitná voda
chci jíst
chci pít
Kolik to stojí?

A to je vše – pro začátek. Adiós!

Petéca
Obohaťte své hry o další, tentokrát španělskou, která je velice
podobná u nás známému badmintonu. Však se z petécy vyvinul.
Španělé hru pojmenovali podle opeřeného koženého míčku.
Hráči ho odbíjejí dlaní do výšky a po každém odpalu řeknou jednu
hlásku. Začíná se samozřejmě hláskou „a“ a postupně se vždy
přidá další hláska podle abecedy, tedy až do „z“.
Po každé chybě jsou všechny dříve vyslovené hlásky ztraceny
a když znovu začnete míček odbíjet, musíte zase začít od „a“.
A když jsme vzpomenuli badminton, můžete si petécu zahrát
i s badminovými raketami. Vystačíte i s dvěma – ale snažte se
přeříkat celou abecedu.
Existují i další varianty. Například hrajete jen s jednou raketou,
kterou si však po odpalu musíte předat s dalším hráčem. Hrát
může i více účastníků, o to bude petéca napínavější.

Jak budete postupovat?
Omyté kloboučky hříbků posolíte, opepříte a pokapete olejem.
Vložíte je do mísy a necháte několik hodin marinovat! Poté
rozpálíte rošt a houby na něm opečete. V malém kastrolku
rozpálíte lžíci oleje, přidáte posekaný česnek a rovněž posekanou
petrželku. Pak ihned odstavíte a přidáte lžíci vinného octa. Teď
už hříbky srovnáte na míse a pokapete octem s česnekem. Přílohu
si zvolíte podle své chuti a možností, stačí i chléb nebo opečené
tousty.

Zkuste kroužky a věnečky pro (paní i) panny
K zábavám paní a panen v dávných časech patřily kroužky
a věnečky, házené a chytané na „kordíky“. Tak můžeme nazvat
tyčky (pruty) dole opatřené záštitou (příčkou). (Bývaly všelijak
umně dělané a zdobené!) Je to zábava, jak dělaná na louku plnou
květů, ze kterých šikovné ruce upletou věnečky. Pruty na kordíky
a záštity se také najdou téměř všude.Délka je odvislá od toho,
kolik kroužků budete chytat, ale stačí i 50-60 cm.
Teď v zimě se dá tato hra provozovat i v klubovně, když
na věnečky použijete proutky nebo je spletete z barevných
kablíků či bužírek.
Hra samotná může mít několik forem. Například jedna osoba je
nahazuje druhé tak, aby je mohla chytit. Pokud se to nepovede,
body se odečítají. Nahazovat se může i ze středu kruhu, na jehož
obvodu stojí dva, tři i více „chytačů“.

Zkusíte vyrobit válečné sekery?
Samozřejmě máme na mysli napodobeniny zbraní, jaké měli
účastníci výpravy pana Lva z Rožmitálu.
Do výstroje tehdejších válečníků a rytířů patřily vedle mečů
a palcátů rovněž sekery. Nikoli takové, jakými sekáte dřevo
na táboře, ale pořádné válečnické! Na obrázku z knihy Člověk,
zbraň a zbroj v obraze doby (Naše vojsko, 1983) vidíte (shora)
válečnou sekeru z 11. stol., pod ní pak obdobnou z 15. až 16. stol.,
dole je turnajová z konce 15. století a celokovová vrhací sekerašvejcarka. Kdoví, zda právě nějakou takovou neměl sám pan Lev.
Vám ovšem nedoporučujeme pouštět se do soubojů ani s pouhými
maketami (třeba jen dřevěnými). Spíš by měly být jakýmsi
symbolem vaší důstojnosti a rytířství!
Zbrojíř Tom

Pro mlsné jazýčky
Jistě by se našla různá jídla ze španělské kuchyně, která by
vám zachutnala a mohli byste si je připravit sami. My vám však
nabízíme jedno velmi jednoduché a chutné.
Co potřebujete?
12 až 16 velkých hříbků, sůl, pepř, olej, česnek, petrželku
a vinný ocet. Pokud hříbky nemáte, můžete je nahradit žampiony
(tmavými).

tržiště nápad ů a zkušen ost í
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Sami o sobě
Osvobodili svého psa

Brno

V říjnu se uskutečnila soutěž Sdružení pionýrských tábornických
oddílů (SPTO) Brno – šifrovací hra „Za psem“.
Začínala v tělocvičně „Pod hradem“, kde účastníci zhlédli video

o únosu pionýrského psa. Úkolem týmů bylo najít ho a osvobodit.
Odhodlání psa najít projevilo více než 200 dětí z dvaceti
oddílů, které tvořily tří až čtyřčlenné týmy v několika věkových
kategoriích.
Hra se skládala ze dvou částí. První probíhala v parku okolo hradu
Špilberk. Tam čekaly úkoly související se psy, namátkou třeba
Aport, Čenich nebo Výstavu psů.
Na úspěšnosti a rychlosti plnění úkolů závisel postup do druhé
části hry. Ta již byla šifrovací a vedla napříč městem po osmi
stanovištích. Vyluštěním každé šifry se tým dověděl, kudy dál.
Obtížnost šifer byla samozřejmě adekvátní příslušné věkové
kategorii.
Závěrečná šifra se nacházela na letišti v Medlánkách, kde týmy
objevily pionýrského psa, pevně zamčeného v kleci. Potřebné kódy
k zámkům bylo nutné získat právě vyluštěním poslední šifry. Do 16
hodin se to podařilo naprosté většině týmů.
Před vyhlášením výsledků mohli účastníci zhlednout ukázku práce
psích záchranářů z Kynologické záchranné jednotky ČR.
Tom (86. PTO Kondoři), Rogi (63. PTO Phoenix)

Za pohádkami a princeznami

Horní Bříza

Z Bolevce do Bolevce
Hned 1. ledna 2009 se vydalo 17 členů, rodičů a přátel oddílu
Větrník z Horní Břízy na tradiční novoroční turistický pochod
„Z Bolevce do Bolevce“. Organizátoři z KČT letos připravili
trasy dlouhé 6, 13 a 21 km. Naše parta vyrazila na trasu 13 km
kolem Boleveckých rybníků, kde u Seneckého rybníka na nás
čekal sněhulák a vodník. Další cesta vedla do Třemošné, kde byla
kontrola s možností malého občerstvení. Kolem Kolomazné pece
se vracíme zpět ke startu, kde každý účastník obdržel diplom
a propagační materiály KČT.
Jaroslav Novák – PS Horní Bříza

Předvánoční divadlo

Hrádek

Oddíl Kamínky Pionýra Hrádek připravil 6. prosince pro své
prvňáčky výlet do divadla. Už dopolední a večerní výlet vlakem
byl pro ně zážitkem. V Plzni navštívili dětské představení
v divadle Jonáš a potom si prohlédli část města. Vánoční výzdoba
podtrhla slavnostní atmosféru celého výletu. I závěr s pohoštěním
v McDonaldu se všem moc zamlouval.

Hrádecký Silvestr

V sobotu 20. prosince vyrazil náš oddíl Větrník na předvánoční
výlet do Prahy. Ráno nás čekala prohlídka Strahovského kláštera.
Navštívili jsme výstavu „Jak se oblékají pohádky“, kde si děti

Na Silvestra se v Hrádku u pionýrských chatek sešlo na přátelské
setkání 23 vedoucích. Opékaly se špekáčky, vzpomínalo se
na končící rok. Ke slovu přišel i grog a „svařáček“. S mrazem

vyzkoušely i některé kostýmy z pohádek. Přes Pražský hrad jsme
se vydali do Tesla arény Sparty Praha, kde jsme shlédli lední show
Princess Classics – nejoblíbenější princezny z dílny Walta Disneyho.

a tmou se všichni rychle vypořádali. Uklidili okolí ohniště, popřáli
si hodně zdraví, štěstí a pohody do roku 2009 a rozešli se ke svým
rodinám. Bylo to netradiční a velmi příjemné setkání, které
budeme určitě opakovat.
Vlasta Vasková, Pionýr Hrádek

Vánoční turnaj v piškvorkách a sudoku
V neděli 21. prosince uspořádal oddíl Větrník ve spolupráci s Unií
rodičů při Masarykově ZŠ v Horní Bříze vánoční turnaj v piškvorkách
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a sudoku pro všechny děti, mládež i dospělé. Účastníci byli
rozděleni do 5 věkových kategorií. Pouze ta nejmladší nebyla
obsazena. Sešlo se 32 soutěžících a 3 rodiče zajišťovali provoz
turnaje. Sladké ceny věnovala PS Horní Bříza a každý účastník si
nějakou odnesl, bez rozdílu umístění.

s a m i o so bě

Klubíčko na sněhu
První sníh a mrazík zastihly mateřský klub Klubíčko Pionýra
v Hrádku v terénu. Protože jinak schůzky probíhají v teplé
klubovně, byly děti hodně překvapené, co všechno pro ně umí
maminy zařídit.
Po bobování a sáňkování následovala hromadná fotografie a úprk
na horký čaj.
Naďa Třešková, PS Hrádek

Vánoční házedla

Mladá Boleslav

členů Pionýrské skupiny Plejády Šternberk. Prodejem magnetek
s obrázky zvířat a dalších předmětů se podařilo získat více než pět
tisíc korun, které pomohou při nákupu přístrojů pro dětská oddělení
nemocnic. V roce 2008 je to již naše třetí sbírka – v květnu
Květinový den (sbírka proti rakovině, 11 tisíc), v září první kolo
Srdíčkových dnů (čtyři a půl tisíce). V letošním roce jsme tedy
vybrali přes 20 tisíc korun. Děkujeme všem, kdo přispěli na dobrou
věc.
MED, PS Plejády Šternberk

Valašské Meziříčí

Prosincová soutěž „Vánoční házedla“ již tradičně proběhla
11. prosince v tělocvičně 6. ZŠ v Mladé Boleslavi. Závod pořádal
modelářský oddíl při 1. PTS Táborník. Házedla jsou letadélka

Vybíjená u Táborníků

z balzy a jejich jediným parametrem je omezené rozpětí křídel
100 mm. Jsou házena do vzduchu a měří se doba jejich plachtění.
Závod na dobu letu byl na 10 pokusů, z nichž se hodnotily ty
nejdelší. Další disciplínou byla přesnost přistání do vymezeného
prostoru. Letadélka nejsou řízena a tak záleží pouze na šikovnosti
házeče. Po vyhodnocení těchto dvou soutěží ještě proběhla
jízda zručnosti s RC autíčky, kde se projevil um řidičů na trati
s překážkami.
František Batěk, 1. PTS Táborník, Mladá Boleslav

přes 70 pionýrů ze Zlínského kraje. A tak se střetli na krajském
kole ve vybíjené, které pořádala pionýrská skupina Táborníci
Valašské Meziříčí. Střetlo se 10 týmů ve třech kategoriích. Celkově
nejúspěšnější byla PS Zborovice, která vyhrála ve všech kategoriích
první místa. Ale týmy z Valašského Meziříčí nebo z Kunovic si obdiv
zaslouží taky. Vždyť není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a bavit se
a tohle pionýři dokážou.
Výsledky: Mladší – 1. PS Zborovice; 2. PS Táborníci; 3. PS Kunovice.
Starší – 1. PS Zborovice; 2. Valašské Meziříčí; 3. PS Kunovice. 15+ 1. PS Zborovice, 2. PS Kunovice
Danča Fusková, PS Táborníci Valašské Meziříčí, foto Vlastimil
Krumpoch a Danča Fusková

TURNAJ V RINGU
pořádá dne 7. března 2009 od 10 hod. 1. PTS Táborník v Mladé
Boleslavi.
Kde: tělocvična 6. ZŠ Jilemnického. Soutěží tříčlenná družstva.
Kategorie: 6 - 10 let; 11 - 15 let; 16 a více let.
Předběžný zájem a počty družstev pište na: 1.pts-tabornik@post.
cz, nebo volejte na: 777 887 528, František Batěk

Peklo a nebe v pionýráku

Nepomuk

Píše se rok 2008, 3. prosince a v pionýráku už od 17.00 řádí čerti
a čertice v pekle na půdě a andílci a Mikuláš v nebíčku u výstavky
Zvoneček, kterou pořádali šikovní Pusíci a jejich vedoucí.
V nebi se to dětmi, písničkami a básničkami jen hemžilo, hodné
děti dostaly od Mikuláše a andílků čokoládový adventní kalendář.
Poté Mikuláš zlobivé děti poslal na půdu do pekla a jejich rodiče
do klubovny Tuláků a Pusíků na grog, párek v rohlíku či čaj. Peklo se
letos opravdu vyvedlo, nechyběly originální masky, soutěže, čerti
a čertice, které byly opravdu po čertech hezké. Ty nejzlobivější
z dětí vzali čerti do pytle! Krásný sestřih pekelných pohádek se
všem jistě moc líbil.
V nebi mohli všichni zhlédnout krásné kostýmy a šaty andělů
a samozřejmě i Mikuláše a sv. Petra. Dospěláci se mohli vyřádit
o týden později na čertovské konferenci v Budislavicích.
Vendulka Ježková – oddíl Tuláci, Pionýr Nepomuk, foto M. Dvořák

Přes 20 tisíc na dobrou věc

Šternberk

Veřejné sbírky „Srdíčkové dny“ pořádané Občanským sdružením
Život dětem ve druhém prosincovém týdnu se zúčastnilo také 10

Chce to odvahu postavit se před soupeře. Zvlášť když si nejste
jistí, jaký soupeř je. Tuhle odvahu ale mělo v polovině prosince

Všechno nejlepší!
Na úvod zde máme jedno dodatečné blahopřání z ledna:
23. ledna 2009 oslavil 80 let nestor pionýrské skupiny Pionýr
Hrádek Josef Vaska. Stál u zrodu sloučených organizací Pionýr
a Junák na okrese Rokycany v roce 1971. Pracoval v OKRP, byl
dobrovolný skupinový vedoucí, vedl letní tábory a doposud je
čestným členem VPS a pracuje v lektorském sboru v Hrádku
u Rokycan. Gratulují všichni současní pionýři i pionýrští veteráni.
Dále si připomeňme únorová jubilea:
17. 2. slaví Jiří Kříž z PS Tuláci (Ústecká KOP) své 50. narozeniny.
20. 2. slaví Jan Pankrác z PS Čtyřlístek (Plzeňská KOP) své 60.
narozeniny.
27. 2. slaví Alena Jílková z PS Vysočina Svitavy (Pardubická KOP)
své 60. narozeniny.
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, pohody a nadšení pro
práci v Pionýru.
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.

sami o sobě
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Projekt All Together pokračuje –
jednání pracovní skupiny v Bruselu
Hned začátkem roku, 8. - 11. ledna 2009, proběhla v Bruselu plánovací schůzka projektu IFM-SEI All
Together. Tento projekt se již více než rok snaží najít metody, jak otevřít dveře našich organizací dětem
a mladým lidem ze sociálně znevýhodněných skupin obyvatel. Nejednou jste se o něm mohli dočíst
i zde, na stránkách Mozaiky. Pracovní skupina ve složení zástupců organizací Woodcraft Folk (Velká
Británie), Framfylkingen (Norsko), Pionýr (ČR), Kinderfreunde (Rakousko) a SJD-Die Falken (Německo)
zorganizovala během posledního roku jeden seminář zaměřený na rozvoj projektu (Norsko, za pionýry
se zúčastnila Hanka Přímanová), studijní návštěvu v Rakousku (Jana Janečková, Hanka Klimecká, Kuba
Trnčák – tým Parťáků) a školicí kurz (Litva – David Urban, Katka Marešová). Mimo to byly zahájeny
přípravy speciální webové stránky a praktické příručky, ve které všechny metody a nápady budou
shrnuty.
Přítomnost v Bruselu jsme nevyužili pouze na samotné jednání,
ale i na setkání, které by mělo pomoci projektu do budoucna.
Navštívili jsme totiž SALTO Inclusion Resource Center (SALTO =
Centrum podpory a rozšířených vzdělávacích a školících
příležitostí; Inclusion Resource Center = Centrum zdrojů
k tématu inkluze – zapojení), centrum, které zřídila Evropská
komise. Zde jsme se setkali s Ülly Enn, která má téma inkluze
na starost. Představila nám aktivity evropského centra a několik
vydaných publikací na podobná témata, která zpracováváme
v rámci projektu All Together. S Ülly jsme prodiskutovali možnosti
spolupráce a výměny informací, takže do budoucna budeme mít
dostatek podkladů pro tvorbu vlastní publikace a zároveň SALTO
vyjádřilo zájem čerpat z našich znalostí a zkušeností. Metodické
materiály a akce „SALTA” můžete i vy najít na www.salto-youth.net.
Začátkem ledna tedy bylo načase uplynulé období vyhodnotit
a naplánovat další kroky. Proto se s námi ve čtvrtek odpoledne
sneslo letadlo na belgické Národní letiště v Bruselu. Naše další
kroky směřovaly na vlakové nádraží, odkud nás místní vlaky
a hromadná doprava dopravily do centra mládeže ve čtvrti
Koekelberg, kde celé jednání probíhalo. Vyhodnocení projektu
dopadlo celkově pozitivně, i přes to, že se jednotliví členové
pracovní skupiny snažili být velmi kritičtí, aby bylo možné najít
chyby a do budoucna je napravit. Jako pozitivní bylo hodnoceno
především zapojení jednotlivých organizací do celého projektu,
množství aktivit, do kterých se zapojovala opravdu velká skupina
dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží, i podpora rozvoje
národních a místních projektů (členové týmu Parťáků taktéž
sbírali zkušenosti z projektu All Together). Důležité byla také
investice jednotlivých organizací při organizování seminářů,
Závěrem se ještě hodí dodat, že jsme nejen hodnotili, ale
i plánovali do budoucna. V roce 2009 se můžeme těšit na další
školící kurz. Ten by měl jít ruku v ruce s vydáním příručky, tudíž
se bude již přímo věnovat tomu, jak s příručkou pracovat.
Zároveň se plánuje další studijní návštěva, tentokráte do Velké
Británie. Čtenářům bychom tedy jen doporučili sledovat kalendář
akcí na www.servis.pionyr.cz a Horké novinky a přihlásit se
na některou z následujících akcí All Together.
Letík a David Urban, foto: David

jednání a podpory. Na druhou stranu jako negativní byl hodnocen
fakt, že se do příprav celého projektu nepovedlo zapojit osoby
reprezentující některou ze sociálně znevýhodněných skupin.
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Co vy na to, pane předsedo?
Každý z nás se občas dostane do situace, kdy si na něco neumí udělat názor, pojmout nějaký jev
v dostatečně širokých souvislostech, zkrátka udělat si sám ve věcech jasno. V takových chvílích se
často obracíme k různým autoritám – ať už vědeckým, morálním či politickým. Pro nás, pionýry, je
samozřejmě nejvyšší autoritou náš předseda, Petr Halada, který zná odpověď téměř na všechno.
A protože čtenáři Mozaiky mají jistě řadu dotazů, se kterými si neví rady, uvolil se, že se s námi podělí
o svoji moudrost. V tomto čísle se bude ptát redakce, v dalších již bude Petr očekávat vaše dotazy.
Věříme, že do vašich nejasností dokáže vnést světlo porozumění.
Na stánku
Mozaika se
poslední
dobou
objevuje
spousta
nových věcí.
Co mne ale
opravdu
zaujalo, byla
trička XXXXXL.
Nikde jinde
jsem taková
neviděl
a zajímalo
by mne,
proč právě
na našem
stánku jsou
k dostání?
Jejich zhotovení
je záměrné. Dobré bydlo předsedy Pionýra způsobilo, že
jmenovaný velmi přibývá na váze a zakulacuje se. Při nástupu
do funkce jsem nosil trička L, nyní XL. Protože chci ve funkci
předsedy setrvat do roku 2020, předpokládám, že pak budu nosit
již pouze trička XXXXXL.

Situace okolo nás je v posledních týdnech dost
neveselá – ekonomická krize, problémy s dodávkami
plynu a podobně. Co bys nám poradil, jak se s těmito
problémy vypořádat, aby na nás a naši pionýrskou
činnost příliš nedolehly?
Pionýři se s nedostatkem plynu lehce vypořádají. Již nyní jsou
ve stánku Mozaika připraveny k distribuci 20kg pytle s hrachem.
Na výletech a táborech se bude vařit pouze hrachová polévka,
hrachová kaše, hrachový koláč a nákyp, hrachové rizoto.
Každý pak jistě pochopí, že Pionýři se pak stanou pionýry
v samozásobování plynem pro vaření a topení.

V minulém čísle Mozaiky jsi mluvil o tom, že příští
předseda by měl být mladý a krásný (nebo ještě
lépe mladá a krásná), když se podíváme na trendy
v zahraničí, neměl by příští předseda být Afročech?
S trendy musíme nejen zachovávat krok, musíme s nimi běžet.
Jedním z kriterií pro výběr nového předsedy Pionýra bude proto
množství pigmentu v jeho pokožce. Šanci budou mít i pihovatí.
Jistě jste pochopili, že výše uvedené otázky a odpovědi jsou
psány s velkou mírou nadsázky. Dotazy od vás samozřejmě
mohou být podobného ražení, máte-li ale na srdci něco opravdu
závažného a chtěli byste znát předsedův názor, nezdráhejte se
zeptat. Tato rubrika by měla sloužit stejnou měrou k pobavení
i k výměně názorů. Takže se ptejte! Adresa mozaika@pionyr.cz
stále platí.
red

Setkáme se na Setkání
Zveme vás do Středních Čech, sejdeme se u… ne, na Slapech,
v kempu Nová Rabyně. A proč? No přece poznáme se s ostatními,
uvidíme elektrárnu, svezeme se na parníku, muzeum v Lašanech
nás uvítá, štola Josef a muzeum těžby zlata jsou již taky
domluveny.
Pódiovky budou v kamionu od E-onu. Soutěže mezi delegacemi
připravíme velmi rádi.
A to není všechno. V kempu přivítáme Poselstvo krále Jiřího
v čele s jeho průvodcem Lukášem z Hunce. Uvidíme, zda nám
nabídne možnost vyzkoušet si středověkou dobovou zábavu.

V hezkém sluncem prohřátém počasí bude mimo jiné možnost
ochladit těla ve vodách slapských. Večer, pokud vyjde vše
podle plánu, bude naše oko potěšeno barevnou záplavou jisker
z rukou ohňostrůjce a našemu sluchu zalahodí kapela… Tak určitě
přijeďte, budeme se těšit!

Termín: 22.− 24. 5. 2009
Místo: Autokemp Nová Rabyně
Pořadatel: Středočeská krajská organizace Pionýra
Tak nashledanou na Slapech

co vy na t o?
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EU 2009
K předsednictví ČR v Evropské unii se sluší zaměřit i následující kvíz. Zkuste si s dětmi odpovědět na pár
otázek týkajících se aktuálních vědomostí o EU:
1. Kolik žlutých hvězdiček je zobrazeno na modré vlajce EU?
a) 25
b) 13
c) 12

6. Jaké je hlavní město Belgie, kde sídlí Evropský parlament?
a) Strassburg
b) Brusel
c) Antverpy

2. Která hudební skladba se stala hymnou EU?
a) Novosvětská symfonie od Antonína Dvořáka
b) Óda na radost od Ludwiga van Beethovena
c) Malá noční hudba od Wolfganga Amadea Mozarta

7. Která členská země EU má hlavní město Talin?
a) Litva
b) Lotyšsko
c) Estonsko

3. Ve kterém roce bylo oficiálně založeno Evropské společenství,
ze kterého později vznikla EU?
a) 1955
b) 1957
c) 1959

8. Které členské země EU nepíší latinkou?
a) Lotyšsko
b) Bulharsko
c) Řecko

4. Kolik obyvatel má dnes EU?
a) Cca 1 miliardu
b) Cca 280 milionů
c) Cca 500 milionů

9. Podle hlavního města které země se jmenuje doposud
neschválená nová ústavní smlouva EU?
a) Portugalska
b) Irska
c) Finska

5. Jakou nejvyšší bankovkou se dá platit v EURECH?
a) 500 E
b) 1 000 E
c) 5 000 E

10. Kolik států dnes tvoří EU (únor 2009)?
a) 27
b) 25
c) 29
připravil Lee

Správné odpovědi:
1. c) 12, 2. b) Óda na radost od Ludwiga van Beethovena, 3. b) 1957, 4. c) Cca 500 milionů, 5. a) 500 E, 6. b) Brusel, 7. c)
Estonsko, 8. b) Bulharsko + c) Řecko, 9. a) Portugalska, 10. a) 27
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Kaleidoskop
Pionýr moderního designu
Název který našinec rozhodně nemůže nechat bez povšimnutí, obzvlášť teď, když hovoříme o designu

2. 2. 1989 – ukončení sovětské války
Svět dává zpátečku s biopalivy. Už to
Pionýra
rozhovor
skrývá? že
Přilidstvo
bližším
je
vmoderního
Afghánistánu:
poslední(viz
sovětští
vojáci na předchozí straně). Co se za ním asi vypadalo,
našlopohledu
recept, jak
opustili
Afghánistánu
vzduch od
které do něj
jasné,hlavní
že seměsto
našeho
spolkuKábul.
vůbec netýká, jde o výstavu díla Christopheravyčistit
Dresslera.
Přiškodlivin,
ještě bližším
osobní a nákladní automobily.
seznámení s vlastní výstavou se ale ukáže, že s námi a obsahem našeho vypouštějí
názvu má
mnoho společného.
Že
"špinavý"
benzín nahradí čistší paliva,
7. 2. 1984 - před 25 lety astronaut NASA Bruce
Je
to jasný (a ne ojedinělý) doklad toho, že slovo pionýr se vrací ve svémkterá
obecném
významu,
což může
nezatěžují
ovzduší emisemi
CO2.
McCandess podnikl ve vesmíru první výstup
Nadšení zastánci
biopaliv
letos dostali
zpětně
pomoci
stejně
jakoale
pochopit,
bez
připoutání
. veřejnosti vnímat obsah názvu a ne jen historické reminiscence,
studenou sprchu. Ukázalo se totiž, že
proč jsme si vlastně název ponechali.
pro lidi ani životní prostředí nemusí být
9. 2. 1759 se narodil Václav Matěj
vždycky jenom prospěšná. Podle americké
Kramérius, český spisovatel a nakladatel
studie publikované ve vědeckém časopise
posunout se o kus dál, ale také vědomí
Průkopník užitého umění
(† 22. března 1808).
Science není o co stát: některá biopaliva
a dodržování základních principů, jež jsou
Christopher Dressler (1834 – 1907)
jsou podle ní dokonce 400 krát méně
pevně stanovené a neměnné (v našem
je považován za jednoho z prvních
ekologická než ropa.
případě jsou to Ideály Pionýra). Na cestě
11.
2. 1929vbyly
podepsány
designérů
dnešním
slova lateránské
smyslu. Byl
za nezávislý
smlouvy,z čímž
byl Vatikán uznán
jedním
nejvýznamnějších
představitelů
státní
útvar.hnutí, jež se v druhé polovině
obrodného
devatenáctého století snažilo pozvednout
estetickou úroveň předmětů, jež člověka
12. 2. 1809 – před 200 lety se narodil
obklopují. Na rozdíl od ostatních však
Charles Darwin, anglický přírodovědec
tuto snahu propojil s moderní technikou
a tvůrce evoluční teorie († 19. dubna 1882).
a svá díla vyráběl v továrnách. Při práci
se inspiroval přírodními zákonitostmi,
14.
2. 1919botanikou,
– se narodili různými
Miroslavkulturami
především
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a jejich uměním.
Vytvářel drobné
cestoval
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vozem Tatra 87.
předmětys denní
potřeby i kompletní
interiéry.

22. 2. 1819 – Španělsko prodalo za pět
Konvice, kam se podíváš
milionů dolarů svoji kolonii Floridu
Jak už jsem naznačil, název výstavy jsme
Spojeným státům americkým.
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které
předměty
zcela běžného
pro
tři evropské
kosmickédenního
družice SWARM
užití – konvice
na čaj,apříbory,
podnosy,
připravuje
Výzkumný
zkušební
letecký
hřebeny,
stojánky
na
topinky
(ty
tedy
ústav v Praze-Letňanech.
pro mne nejsou úplně předmětem denní
potřeby, vlastně jsem dřív netušil, že
Evropští
demografové
posunuli
něco takového
existuje)
– všehranici
vytvořeno
zesvou
současných
mezi
mládím
a stářím
tak, aby
to zároveň
plnilo
funkci 38
na
48 let. oku. Vystavené předměty
a lahodilo

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.

Rostoucí hladina CO2 zvyšuje kyselost
oceánů desetkrát rychleji, než si vědci
mysleli. Kyselost mořských vod přitom
představuje obrovskou hrozbu pro korály,
mušle a jiné mlže a korýše. Rostoucí kyselost
moří ovlivní mnoho živočichů. Organizmy,
jejichž tělo je kryto pevnou schránkou, totiž
k její tvorbě potřebují zásadité prostředí.
Asi jedna třetina z celkového množství CO2
vyprodukovaného člověkem se rozpustila
v oceánech. Z CO2 pak vzniká kyselina
uhličitá, která snižuje zásaditost jejich vody
a úroveň pH.

Až stovky kilometrů daleko zalétávají orli,
které do volné přírody vypouštějí ochránci
přírody v Beskydech. Orla skalního
nedávno spatřil ornitolog Jan Ševčík poblíž
Třeboně. Pro autory projektu Návrat orla
skalního do České republiky je to důkaz,
že se dravcům u nás daří. „Je to naprosto
přirozený vývoj, kterému nemůžeme
zabránit. Pokud se naše česká populace
promíchá se slovenskou, bude to pro nás
i orly úspěch.” Unikátní projekt letos vstoupil
už do třetího roku své existence.

byly ale členěné do skupin podle období,
ve kterém vznikaly, a vlivů, jež se v nich
Jeho náraz do naší galaxie za 20 až
projevily. Jako příklad lze uvést kolekci
40
milionů let vyvolá exploze, které
čajového nádobí vytvořenou po pobytu
zrodí miliony nových hvězd, citovaly
v Japonsku. Oproti
předchozím
zdobným
zpravodajské
servery
reakce astronomů
exponátům
se
vyznačovala
jednoduchými
na objevenou skutečnost, že k Mléčné
ostře řezanými
liniemi,
přestomrak.
bylo ale
dráze
míří obrovský
vodíkový
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
připravil Lee

kal
o tábor
eido skop
ech
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Firma MODIS nabízí pro vybavení
tábora Stanové podsady

Jednoduchá montáž
bez použití šroubů a hřebíků!
Chráněno jako užitný vzor.
Dle přání se dodává:

Pro vybavení tábora dále nabízí:

Podsada
(přední a zadní díl, 2x bočnice, 2x pelest)..................od 2 900,Rošty do postele 2 ks.................................................740,Rošt do uličky..........................................................350,Rošt pod postele laťkový 2 ks.......................................370,Kovová konstrukce pro stan (5 × trubka, 2 × spojka)............610,Stanová plachta (cena dle výrobce a typu).....................2 165,Molitanové matrace s potahem NT ( 4 ks do stanu)...........1 640,-

Dřevěné montované WC
Vybavení táborových kuchyní (velké hrnce a ostatní)

Vyrábí, dodává a další informace poskytne:
MODIS – dřevovýroba
Jílová 825, 268 01, Hořovice
Tel.: 322 312 319, 603 949 625
fax: 322 312 319

www.modis.cz
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Z kontinentu na ostrovy
englické a zpět na kontinent
V oněch dobách, kdy se pan Lev
z Rožmitálu hodlal vydat se svojí
družinou z Flander do Englicka,
nebylo tak lehké moře překonat.
Čtrnácte dnů čekati museli na vítr
příznivý a pak, když na koráb
vstoupili a vypluli, bouře je zahnala
zpět. Teprve po dalších tré dnů
čekání už za nejkrásnější pohody
do Englantu dopluli.
Teď přečtu vám z knihy, jak tenkráte
v Englicku pana Lva a lidi jeho přivítali:
„V Londýně jsme se divili hned, jak
jsme přijeli, a to tomu, jak nás vítali.
Zajeli jsme, jak jsme byli všichni četná
družina, do jedné velké hospody. A tu
hned hospodská, již starší vdova, přišla
s veškerou rodinou a vítajíc nás líbala
nás všechny, ona i její děti, a bylo jich
několik. A to líbání, než nás všechny
zulíbala, trvalo drahnou chvíli, až nás
mrzelo a nám k smíchu bylo.“
Nuž, čtěmež dál, jak se poselstvu
v Englicku líbilo:
„Město Londýn jsme si dobře prohlédli,
zvláště jeho krásné a bohaté kostely.
Pak nás vedl pan Lev do hradu
královského, jenž slul Tower, kde nás
přijal král, Eduard IV. se jmenoval. Byl
k nám velmi přívětiv a laskav a pan
Lev u něho dobře pochodil. Také jsme

byli na královské hostině, kdež jsme
viděli mnoho paní hrubě sličných. Ale
to se nám na nich nelíbilo, že měly nad
obyčej dlouhé šaty, takže je za sebou
vlekly. Ale zato se nám při té hostině
hudba líbila, šedesát zpěváků zpívalo,
což bylo nejhezčí.
Pak nám dal král ukázat všechen svůj
hrad, komnaty a síně i veliký svůj poklad,
krásné zahrady a obory, v nichž bylo
mnoho divných rostlin a také mnoho
divé zvěře, až z mouřenínské země. Tu
nevídanou zvěř měli v klecích.“ …
„Cestou zastavili jsme se v jednom
hradě královském nedaleko Londýna,
a ten slul Windsor. Nejvíce se mně
líbila veliká a krásná obora u něho,
zvěří se jen hemžící. Zvláště mnoho
srnčí jsme viděli a také bílé srnky
a daňků na sta. V tom hradě čekali
nás páni a rytíři z bratrstva svatého
Jiří, kteří byli z rodů nejpřednějších.
Ti zvláště pana Lva s velikými poctami
vítali a přijali ho také do svého
bratrstva.“
(Alois Jirásek,
Z Čech až na konec světa)
Dosti však už protentokrát čtení
a řečí! Čtěte a slyšte, jaké úkoly
a zadání přichystal jsem vám
na měsíc únor!

Úkoly povinné
• V Anglii, jak psáno, vítali české
poselstvo líbáním. Vymyslete si
pro své poselstvo nějaký vlastní
zvláštní pozdrav nebo dokonce
rituál (obřad)! Popište jaký!
Používati ho musíte aspoň po celý
měsíc únor, avšak může to být až
do konce hry.
• Panu Lvu dostalo se cti přijetí
do Řádu rytířů svatého Jiří. I vy
nějaký svůj řád si ustanovte!
Určete si podmínky pro jeho
získání (aspoň čtvero!) a soutěžte
o jeho získání!
• České poselstvo v oněch dávných
časech přijal englický král Eduard
na hradu zvaném Tower. Víte, kdo
v něm panuje dnes?
• Pomocí kouzelných krabiček
mobilových (SMS na číslo
777 248 725) sdělte mi celé jméno
pana Lva!
Nu, toť vše. Zdá se vám obtížné vše
splniti, nebo jen hrou lehkou to pro
vás bude?
Však zbude-li vám chuti, sil i času,
nabízím vám i úkolů nepovinných,
tedy dobrovolně splnitelných.
Ráčíte-li si vybrat, tu jich máte!

Úkoly nepovinné
• Napsati zprávu písemnou nebo
sítí kouzelnou poslat do Mozaiky,
co poselstvo vaše dělalo. Připojiti
obrázky a jiné doklady činnost vaší
dokumentující. Toť úkol nepovinný,
avšak stálý!
• České poselstvo zúčastnilo
se řady slavností. Uspořádati
vám se doporučuje slavnost
karnevalovou s maskami pro pány
i dámy a přátele vaše. Motivem
masek býti mohou zvířata
na připomenutí návštěvy pánů
českých ve zvířetnicích englických.
Nezapomeňte čas od času
na kouzelnou síť zavítati a na adrese
poselstvo.pionyr.cz novinky
o Poselstvu i hře Evropan sledovati.
Lukáš z Hunce, kancléř

STRÁŽCI ČASU

Nám¾t a scénáâ © Vlastislav Toman
kreslí © Michal Kocián 2008

8. Stâetnutí s galérami

Lví²ata mohou díky Strážcñm ²asu IKS sledovat cestu poselstva krále Jiâího z daleké minulosti. Vybírají si rñzné
události a Strážci jim posílají obrazové záznamy. Zajímá je cesta poselstva z Anglie do Francie.
Zrovna
²tu, jak je
Poselstvo
v Londýn¾...

Ehm... Myšáku,
já .. já
nerada...

A hele!
Lví²ata jsou
na lince!

To asi d¾cka
moc bavit
nebude

Mñžeme
vid¾t plavbu
Poselstva...

... v úterý
na
oddílovce?
Ahojky!
Bude
spln¾no!

Uff!
Co je,
Ájo?!
Hltáš
to jak
detektivku!

Ale poplují
do "francouzské
zem¾“!

No, moâe...
to by šlo.
Zavoláme
Strážce!

A je to tady,
Tino!

D¾lo se
tam n¾co,
Kecko?

Je to ale loĐ
poselstva?

Spusđte ²lun!
Pošlete posla,
ađ nestâílí!

Tamhle
n¾kdo
stojí...!

Hnedka
tam budeme,
Mari!

Slovutný pan
Lev z Rožmitálu
a Blatné
vzkazuje...

Bacha!
Anglie na
moâi vál²ila
s Francií...
...abyste nestâíleli! Je tu poselstvo z ±eského království a má
glejt krále englického.

Zdá se, že
nás ²eká
bouâlivá noc,
pánové!

Šašku, jak
zkrotl ten muž,
vida pe²et¾
královské!

Já sám
se o tom
pâesv¾d²ím!

Vy jste anglický koráb?
Vystupte....

Snad m¾li
nás pâece jen
doprovázet...

Tođ v pravd¾
nemilé
pâekvapení!
Hle, pane

A mñžeme
záznam
lví²atñm poslat!

Ješt¾, že
z tý bouâky
vyváznou!

Pâece
nebudeme
m¾nit historii, Mari!

Úterý - oddílová schñzka

Klídek, jo?!
Startuju!

Tak se usaĐte,
za²íná
pâenos!

