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FoS ČR a Pionýr si podávají ruce

Děti dětem již podvanácté

Nová Stezka

Doba Jiříka z Poděbrad

Po devatenácti letech je spolupráce obou
sdružení zpečetěna smlouvou − strana 5
jako součást Republikového setkání
pionýrských oddílů − strana 7

Ohlédnutí za koncertem Děti dětem
2009 − strany 10 a 11
Tematický kvíz ke hře Poselstvo krále
Jiřího − strana 16

Počtvrté s hudbou
v Českých Budějovicích
Čtrnácté republikové finále Pionýrského Sedmikvítku v kategorii
Hudba se uskutečnilo třetí lednový víkend v sále Jihočeské
krajské organizace Pionýra v Českých Budějovicích. Jihočeští
organizátoři přivítali 112 účastníků, kteří ve 29 soutěžních
vystoupeních v průběhu celého dne předvedli své umění
odborné porotě i přítomným divákům. Celým sobotním
programem provázel českobudějovický moderátor Miroslav Mareš.
O posouzení kvality vystoupení se postarala odborná porota
v čele se sólistou opery Jihočeského divadla Petrem Dopitou.
Dalšími členy poroty byli hudební pedagožka Věra Pašková, sólista
Hudebního divadla Karlín Ondřej Izdný, zpěvačka skupiny Jen tak
tak Michaela Vadová a zpěvák, herec, moderátor a režisér David
Cody.
Letošní ročník Sedmikvítku se nesl hlavně ve znamení zpěvu.
Porota to ve všech pěveckých kategoriích neměla vůbec
jednoduché a poprvé došlo v Českých Budějovicích i na hlasování.
Několik vystoupení obzvlášť stojí za připomenutí. Sabina
Darvašová z Ústí nad Labem nadchla úžasným podáním romské
i české lidové písničky. Ze starších zpěváků porota i diváci ocenili
Andreu Hauerovou s vynikající interpretací písničky Doufám Lucie

Bílé, publikum si získal Jan Brázda osobitým přístupem k písničce
Povaleč z muzikálu Tři mušketýři (přestože to nakonec stačilo
„pouze“ na třetí místo) i Jitka Nevrzalová odvážným bojem
s finštinou v písničce Kuolema tekee taiteilijan. Po přestávce se
na pódiu objevil předseda poroty Petr Dopita a po předvedení
svého umění ve hře na pilu (ano, to je ten známý nástroj
na řezání dřeva) si publikum vyžádalo ještě přídavek v podobě
duetu s Věrou Paškovou. Soutěžní maratón zakončila vystoupení
kopřivnického flétnového souboru Píšťalky a pěveckých souborů
Čestické noty a Kantiléna Luže.
Po téměř hodinovém rozhodování poroty následovala stejně
dlouhá rozprava členů poroty s účastníky, kteří si domů odnesli
mnoho námětů pro další uměleckou činnost. Soutěžní den
zakončilo slavnostní vyhodnocení a předání odměn účastníkům.
Nashledanou v Českých Budějovicích 2010!
Roman Ondrušek a Michal Houda, Jihočeská KOP
Foto: Radek Lenemajer

Ledová Praha 2009
PRAHA
30. 1. - 1. 2. 2oo9
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Od 30. ledna do 1. února 2009 probíhala jedna z největších
akcí, které Pionýr, v tomto případě společně s Nadací Dětem
3. tisíciletí, pořádá – Ledová Praha. Volným nebo zlevněným
vstupem do mnoha pražských památek, muzeí a dalších atrakcí se
nechalo zlákat přes 9 500 účastníků, z toho 2 400 využilo nabídku
ubytování v některé z pražských škol.
Některé zaujala „Ledovka“ natolik, že nám poslali zprávy se svými
zážitky, které najdete v rubrice Sami o sobě na stranách 12 a 13.
red

ú v odn ík

Obsah čísla

Jaro už se na nás chystá
V komiksu na poslední straně této Mozaiky si můžeme přečíst a prohlédnout, jak
Lvíčata slaví první jarní den – musím říct, že bych se k nim hned s chutí přidal. Ani
bych nepotřeboval uspořádat rytířská klání a šlechtické zábavy v duchu hry Poselstvo
krále Jiřího. Úplně by mi stačilo se trochu ohřát a vidět kolem sebe více barev. Zimní
radovánky jsou sice určitě oblíbenou činností mnoha oddílů, ale troufám si hádat, že
i spousta z vás se na jaro těší. Ať už čistě soukromě nebo s vidinou první jarní oddílové
výpravy do přírody.
Musím říct, že právě pro tu vidinu jara byla i příprava březnové Mozaiky trochu jiná
než obvykle. V půlce února je ještě zima při síle, když ale pročítáte první náhledy
březnového čísla, zdá se i ten pohled na šeď a mokrou břečku za oknem veselejší,
protože to je jako mít v ruce už kousek jara.
Až tato Mozaika dorazí do schránek, bude podle kalendáře zbývat už jen pár dní a zima
se s námi zase na čas rozloučí. Přeju vám proto, aby vaše čekání uteklo rychle a vykročili
jste do nového ročního období pravou nohou a užili si vše, co nabízí.
Jakub

Kalendárium 2009
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Nová Stezka jako součást
Republikového setkání
pionýrských oddílů

nabídkový plán akcí a soutěží
Duben 2009
24.- 26. 4.

Školení k Parťákům

Horní Sytová

Pionýr

24.- 26. 4.

Pionýrský Sedmikvítek – Tance

Ústí nad Labem

Ústecká KOP

Krajské kolo Přírodovědné stezky

Moldava v Krušných
horách

PS Dubí 2

13. 5.

Český den proti rakovině

celá republika

Pionýr

22.- 24. 5.

Republikové setkání pionýrských oddílů

Nová Rabyně

Středočeská KOP

Bambiriáda

celá republika

ČRDM

Branná hra Cesta odhodlání

okolí Brna

SPTO Brno

8.- 15. 8.

Tábor v Rakousku

Döbriach - Rakousko

Pionýr

20. 8.- 28. 8.

NOVINKA! Tábor s médii

Horní Sytová

Pionýr

25.- 28. 9.

Poselství 2009

Mladá Boleslav

Pionýr

30. 9.

Pionýrský Sedmikvítek - Literární uzávěrka soutěže

Pionýr

30. 9.

Sami o sobě - uzávěrka soutěže

korespondenční
soutěž
korespondenční
soutěž

Pionýr

Uzávěrka soutěže etapových her

korespondenční
soutěž

Pionýr

17.- 19. 4.

8-9

Květen 2009

Tržiště nápadů a zkušeností;
Robin a Páťa

10-11

Děti dětem již podvanácté

12-13

Sami o sobě

Červen 2009
4.- 7. 6.
12.- 14. 6.
Srpen 2009

Září 2009

14

Další otázky a odpovědi –
o skautingu

15

Táborový koutek

16

Kvíz o době Jiříka z Poděbrad

17

Kaleidoskop

18

Poselstvo krále Jiřího –
o průběhu hry

19

Poselstvo krále Jiřího

20

IKS Strážci času

Říjen 2009
31. 10.

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. 2. 2009.
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 Těšínský
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Průchozí výbor Pionýra
14. jednání Výkonného výboru České rady Pionýra, které proběhlo
ve dnech 13. a 14. ledna 2009 v Praze bylo neobyčejné tím, kolik
se na něm vystřídalo lidí. V pátek bylo proto potřeba projednat
maximum organizačních otázek, protože bylo jasné, že sobota
bude rušná a nezbude na ně mnoho času.
Prvními hosty na jednání byli členové Výkonného výboru
Liberecké KRP - tedy ne všichni, některé skolila chřipková
epidemie, či jiné nástrahy, ale pětičlenná skupina v čele
s předsedou KOP je jistě dost reprezentativní. V plánu diskuse
bylo několik bodů, jako rozvoj činnosti a členské základny,
spolupráce s krajem a obcemi a podobně. Nejpalčivější a proto
také hlavní téma byly však problémy v hospodaření KOP,
vyúčtování akcí, závazky vůči pionýrským skupinám. A jak už to
bývá, když jde o potíže s penězi, byla to místy poměrně vzrušená
debata. Výkonný výbor a především ekonomka a předseda
Revizní komise Pionýra se snažili vysvětlit, že nevyplacení dotací
na republikové finále Pionýrského Sedmikvítku v oblasti tanců,
tedy na akci, která nebyla přes opakované výzvy a několikeré
posouvání termínů řádně vyúčtovaná, nebyl nepřiměřený trest,
ale zatažení za záchrannou brzdu.
Dalšími „návštěvníky“ byli zástupci týmu připravujícího
mezinárodní tábor v roce 2010, Pavel Zdráhal a Jiří Let, kteří
přišli podrobně představit svou vizi celkového pojetí akce

i některé praktické kroky, které je třeba podnikat již nyní, aby
se akce takovéhoto rozměru (cca 1 100 účastníků z mnoha zemí
světa) mohla uskutečnit. Dlužno podotknout, že někteří členové
výkonného výboru byli poněkud skeptičtí a vyjadřovali obavy
z praktické realizace projektu. V průběhu debaty ale jejich
skepse, když ne zmizela, tak alespoň částečně opadla.
Posledním oživením byla účast členů Sboru garantů, který měl
souběžně samostatné jednání, čehož jsme využili ke společné
debatě o vzdělávání v Pionýru. Hned v úvodu byla vyvrácena
informace o tom, že se chystá zrušení některých PVC. (Fáma
vznikla „lidovou tvořivostí“ z debaty o tom, že KOP nemá
povinnost mít PVC a některé by se měly zamyslet, jestli by
pro ně nebylo efektivnější využívat nabídku některé sousední
KOP.) Dále se hovořilo o vzdělávání v Pionýru jako celku, coby
o obsahově kvalitním projektu, který ale komplikuje nedůslednost
při realizaci, o podmínkách pro pořádání akreditovaných kurzů,
o nutnosti obsadit uvolněnou pozici garanta ÚPVC a dalších
aktuálních tématech. Důležitým tématem byl také projekt Klíče
pro život a zapojení Pionýra do něj.
Když výkonný výbor opět osaměl, k projednání už zbývala jen
malá část programu. Pokud vás zprávy z jednání a další „úřední“
informace příliš nezajímají, těšte se na zprávu z dubnového
jednání ČRP, které by se mělo věnovat obsahu činnosti.
Jakub

Aktuality z ČRDM
Přispějte do Archy
Zpravodaj ČRDM Archa má jakožto hlavní téma druhého čísla
letošního ročníku „Fundraising v oddíle“. Máte-li s obstaráváním
finančních zdrojů pro činnost vašeho oddílu, skupiny, kmene či
klubu své zkušenosti – a zájem publikovat je v Arše – zašlete,
prosím, svůj příspěvek na e-mailovou adresu redakce:
archa@crdm.cz, a to do 17. března. Rozsah textu přitom není
nijak pevně stanoven – příspěvek může být v případě potřeby
pochopitelně redakčně krácen a upraven; pokud byste k němu
připojili také vhodné ilustrační foto z činnosti vašeho sdružení
(nejlépe barevné, digitální, o velkém rozlišení), tím lépe
(prosíme o jméno a příjmení autora fotografie/fotografií, pokud
ho samozřejmě znáte; stručné popisky nic nezkazí…).

Cena Přístav 2009
Jako každý rok, nastává v tomto období nejvyšší čas
na podání návrhů na udělení Ceny Přístav. Cenu Přístav
uděluje každoročně Česká rada dětí a mládeže dobrovolným
i profesionálním zástupcům samosprávy a státní správy
na místní a regionální úrovni za podporu mimoškolní práce
s dětmi a mládeží. Návrhy mohou podávat občanská sdružení
dětí a mládeže, domy dětí a mládeže (střediska volného času),
školní družiny či školní kluby. Navrhovatelé musí být alespoň
tři. Uzávěrka letošních nominací je 15. dubna. Návrh musí být
podán písemně na adresu ČRDM. Podrobnosti o letošním ročníku
a o Ceně Přístav obecně naleznete na www.adam.cz a na
www.crdm.cz/pristav.
Poznámka: Máte-li tipy, koho ocenit cenou Přístav – např
zastupitele, který podporuje činnost vaší PS, zasílejte je
na Ústředí Pionýra, odkud budou společně předány ČRDM.

Bambiriáda 2009
Ačkoli do začátku června zbývá ještě spousta času, přípravy
Bambiriády – celorepublikové prezentační přehlídky dětských
sdružení a center volného času – nabírají na obrátkách.
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Letošní, již jedenáctý
ročník tradiční akce
organizované Českou
radou dětí a mládeže se
bude konat od čtvrtka
4. do neděle 7. června
2009, a to ve 14 městech
ve všech krajích naší
republiky. Pořadatelé
tentokrát zvolili
pro Bambiriádu motto
„Nás se to týká“.
Bambiriádním ruchem
se letos zpestří kolorit
těchto měst: Beroun, Brno, České Budějovice, Chomutov,
Chropyně, Chrudim, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Náchod
(s pobočkou v Rychnově nad Kněžnou), Ostrava (s pobočkami
Havířov, Frýdek-Místek, Třinec), Plzeň, Praha a Zábřeh.
Pražská Bambiriáda se přitom, stejně jako loni, bude odehrávat
hlavně na Střeleckém a Dětském ostrově.
Vstup na Bambiriádu bude jako obvykle bezplatný. Vstupenky
rozdávané u vchodu do bambiriádních areálů zpravidla navíc
nabízejí jejich držitelům možnost volného či zlevněného vstupu
do vybraných kulturních a památkových objektů. Nad jedenáctým
ročníkem zmíněné akce převzali záštitu: paní Livie Klausová,
manželka prezidenta České republiky, Ondřej Liška, ministr
školství, mládeže a tělovýchovy, Vlasta Parkanová, ministryně
obrany a generálporučík Vlastimil Picek, náčelník Generálního
štábu Armády ČR. Nad pražskou částí opět převzal záštitu
primátor hlavního města Pavel Bém. Bambiriádní atmosféru
si loni v naší republice nenechalo ujít okolo čtvrt milionu
návštěvníků, hlavně dětí s rodiči. Akce měla navíc odezvu
i v zahraničí – například v sousedním Slovensku ji podle českého
vzoru uspořádali hned v šesti „bambiměstech“.
Více na www.bambiriada.cz.

FoS ČR a Pionýr si podávají ruce
Folklorní sdružení ČR a Pionýr – zdá se, že tato dvě sdružení nemají mnoho společného. Přesto spolu
již mnoho let různými způsoby spolupracují, na úrovni čelných představitelů i konkrétních pionýrských
skupina folklorních souborů. Od roku 1998 jsou dokonce členy jedné střešní organizace, České rady dětí
a mládeže, kterou spolu s dalšími pomáhala založit.

Tato spolupráce nyní dostala podobu smlouvy, kterou obě sdružení
nejen vyjadřují vůli v součinnosti pokračovat, ale zavazují se
i ke konkrétnějším způsobům jejího naplňování. Na koncertě
Děti dětem 31. 1. 2009 (o kterém se více dočtete na stranách 10
a 11) v Kongresovém centru Praha ji podepsali předsedové obou
sdružení Zdeněk Pšenica (na fotografiích vlevo) a Petr Halada.
Obě sdružení se zavázala k vzájemné propagaci, prezentaci
a programové podpoře vlastních akcí, resp. dalších různých
aktivit při společenských a pracovních příležitostech,
na folklorních slavnostech a festivalech stejně jako
na akcích Pionýra. Vzájemná pomoc v propagaci se projeví
i na internetových prezentacích, ve zpravodajích a dalších
tiskovinách. Dohoda se ale netýká jen propagace, měla by se
promítnout v zahraničních aktivitách i na běžných akcích.
Předsedovi FoS ČR Zdeňku Pšenicovi jsme u příležitosti podepsání
dohody položili tři otázky:

Naše dvě sdružení podepsala smlouvu o spolupráci, co
od ní do budoucna očekáváte?
No tak to je jednoduché, navázat na tu devatenáctiletou
spolupráci, která mezi Pionýrem a Folklorním sdružením byla,
no a dále jí rozšířit tak, aby se více dotýkala našich členských
základen, protože sdružení Pionýr je jedna z největších
organizací dětí a mládeže, obdobně jako Folklorní sdružení.
Spolupracovali jsme spolu i bez smlouvy, ale když jsme tu
smlouvu podepsali, tak si myslím, že by se měly některé
věci promítnout i do činnosti. Já si činnosti sdružení Pionýr
nesmírně vážím a mám to štěstí, že ji mohu pozorovat
od začátku devadesátých let, a vážím si i těch lidí, kteří pracují
s dětmi, mám tam spoustu kamarádů. Je pravda, že začátkem
devadesátých let nás spojily určité společné starosti, které jsme
měli. Sdružení Pionýr nikdo nechtěl, protože to byl pozůstatek
staré doby, no a my jsme vznikli jako noví a to mládežnické hnutí
nás taky tehdy moc nechtělo, i když teď jsme jeho nedílnou
a významnou součástí, takže to nás dalo dohromady a díky tomu
ta spolupráce se oběma sdružením vyplácela.

že to chtějí dělat i přesto, že mají nesnáze, nejsou v kurzu.
A protože jsem přišel z Moravy a náš dětský soubor byl pod
Pionýrskou organizací, tak vím, že i v rámci Pionýrské organizace
v dobách minulých, i v rámci SSM se dělalo spousta pozitivních
věcí s dětmi a mladými lidmi. Samozřejmě to byl můj názor tehdy
a je pravda, že hromada mých kolegů se na to dívala jinak, ale
těch téměř dvacet let dalo za pravdu tomu, že ta spolupráce má
a měla smysl.

Po celé budově na Senovážném náměstí se ví, že
každého pohostíte skvělou slivovicí – kde ji sháníte?
No tak nejlepší slivovice je u nás na Valašsku, takže na Valašsku.
Ale já to nepodávám jako alkohol, ale jako prevenci, jako lék.
A tady v centru Prahy mnoho takových lékáren není. Ale čelní
představitelé Pionýra sem chodí poměrně málo, ta prevence
potom není dostatečná a jsou nemocní, mají problémy s dutinami.
Funkcionáři Pionýra ale mají i další rezervy, málo chodí na naše
akce, kterých máme hromadu, a já věřím, že ta veliká členská
základna Pionýra teď bude více využívat folklorní aktivity.
Více o folklorním sdružení ČR se dozvíte na adrese
www.folklornisdruzeni.cz.
Jakub, foto: Michal Houda

FoS ČR spolupracuje s Pionýrem už téměř dvacet let,
některá jiná sdružení měla přitom obzvlášť krátce
po roce 1989 a částečně i dnes s Pionýrem problém
kvůli minulosti. Vy jste tenhle problém nikdy neměl?
Přiznám se, že já jsem ten problém neměl, protože jsem
cítil u lidí, které jsem v tom roce devadesát potkal, Martina
Bělohlávka, Jirku Smolíka a další, vztah k práci s dětmi a mládeží,

spo l upr ác e
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Osmnáctiny Dětské Porty
K čemu vlastně slouží pololetní prázdniny?
Tak především k tomu, aby dítko, které si přineslo domů ne zrovna hezké vysvědčení, mohlo přiložit
obklad na mírně nafialovělý zadek, (promiňte, paní Džamilo), vyléčilo jej a mohlo do druhého pololetí
vkročit s čistým štítem…
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Pololetní prázdniny ovšem také slouží
k tomu, aby se na přelomu měsíců ledna
a února mohla sejít hudbymilovná dítka
k vzájemnému „popasování se“ v žánrech
folk & country, letos již při XVIII. ročníku
RF Dětské Porty. Tato tradiční akce
Pionýrského Sedmikvítku se konala již
podruhé za sebou v Divadle Za plotem
v areálu psychiatrické léčebny v pražských
Bohnicích.
Proč zrovna zde?
…odpověď je zcela jednoduchá…
Do tohoto divadla může mít každý
z účastníků dopravu zdarma. Stačí,
aby dotyčný vystoupil na některém
nádraží v okolí Prahy nebo v hlavním
městě samotném a začal vykřikovat,
že středočeský hejtman je Bůh, nebo
že souhlasí s panem prezidentem, a že
neexistuje globální oteplení. V tu chvíli
zajistí zdarma dopravu do objektu
autodoprava MUDr. Chocholouška. :-)
No, ale teď trochu vážněji…
Divadlo Za plotem není sice tak honosné
jako Divadlo Pod Palmovkou nebo jako
sály hotelového komplexu Olšanka,
kde se uskutečnily minulé ročníky, ale
nabízí republikovému finále Dětské Porty

průběhu RF, resp. dle ambicí některých
rodičů si nejsem jist, zda to byla správná
volba, neboť někteří rodiče trochu
nepochopili, o co se v případě Dětské
Porty žánrově jedná. „Přesvědčili“
i oblastní poroty a RF pojali tak trochu
jako předkolo Superstar. Naštěstí to
soutěž jako takovou nenarušilo a bylo to
i porotou bránou jako zábavný „popíkový“
doplněk. Otázkou je, jak tuto kategorii
ošetřit v dalších ročnících do budoucna
a jak v ní pokračovat.
Mimochodem, když jsem se zmínil
o porotě, tak bych asi měl být konkrétní…
V letošní porotě RF Dětské Porty
rozhodovali o výsledcích tito odborníci:
předseda Miroslav Fišar – hudebník
a vyhledávač talentů, Jana
Tippmannová - hudební kritička
a publicistka, Marek Vojtěch – muzikant
kapely Perníková chaloupka z Plzně,
Pavel Rada – ředitel rádia Folk a hudební
publicista. Za zkušené laiky byl zastoupen
v porotě letitý, nyní „emeritní“ ředitel
Dětské Porty, pan Tonda Unger.
Soutěž samotnou zahájilo v pátek
30. ledna v 10.00 hod dopoledne
osvědčené a Dětské Portě oddané duo

seskupení jako Epy de Mye, Žamboši
nebo Marien. Zvláštní zmínku zaslouží
pánská formace Panelákoví fotři, při
jejichž show nezůstalo jedno oko suché
a samozřejmě také hlavní páteční hosté
XVIII. RF – kapela Fleret s nestárnoucí
Jarmilou Šulákovou. Jejich koncert byl
opravdovým zážitkem, škoda jen, že si
na něj neudělalo čas více návštěvníků.
To v sobotu 31. ledna to bylo
s návštěvností již jiné kakao. Od časného
dopoledne se představovala kapela
za kapelou a sál byl opravdu plný.
Program gradoval a Dětská Porta 2009
se úderem 21. hodiny nezadržitelně
přiblížila ke svému závěru.
Ceny byly rozdány, slzy štěstí z úspěchu
i smutku z neúspěchu usušeny,
manažerské vizitky zmizely v dychtivých
kapsách rodičů malých hudebníků a pár
přítomných žurnalistů zaklaplo své bloky
nebo notebooky. Nejen porotci si potřásli
navzájem pravicí se slovy „tak zas
za rok…“
Velký dík a uznání si zaslouží pořadatelé
z řad Veselých Medvědů, neboť finále
Dětské Porty letos šlapalo bez škobrtnutí
jako dobře seřízený stroj, a to ať se

neuvěřitelně přátelské a vstřícné zázemí,
a to především díky Pavlu Radovi, šéfovi
rádia Folk, které zde sídlí (a mimochodem
i členovi PS Záře). Jemu patří obrovský
dík.
Dětská Porta je postupová soutěž,
(myslím, že jako jedna z mála
v rámci Sedmikvítku), a do XVIII. RF
se postupovalo letos z „pouhých“
16 oblastních kol. Abychom zamezili
poklesu účastníků RF a přitom neklesla
úroveň soutěže, rozhodli jsme se, že
z tohoto důvodu oslovíme ZUŠ po celé ČR
a nabídneme jim za určitých podmínek
tzv. „zelenou kartu“. Zároveň s tímto
jsme zavedli novou soutěžní kategorii
„JP“ – poprvé za existence Dětské Porty
byl povolen tzv. „halfplayback“. Dle

moderátorů – Petra Chmelařová (rádio
Folk) a Pepa Chmel (Countryrádio).
Oba dva moderátoři přispívali po celou
dobu festivalu svým profesionálním
přístupem k hladkému průběhu a celkové
pohodě, pomáhali také odbourávat
mladým nadějím všudypřítomnou trému.
O výborný zvuk se po celou dobu staral
zvukový mistr Milan Aichinger se svým
týmem.
Na pódiu Divadla Za plotem se podle
osvědčeného scénáře z minulých ročníků
střídali s dětskými a mládežnickými
hudebníky také ostřílení kozáci, kteří
již pevně zakotvili ve vodách folk &
country anebo mají tímto směrem
slušně „našlápnuto“. V programu se tak
v průběhu obou soutěžních dnů objevila

starali o ubytování a zázemí ve škole
nebo o soutěžní část festivalu samotného.
Rovněž tak velký dík za pomoc i Pepovi
a Martině Hordinovým.

r e p o rtá ž

Pololetní prázdniny 2008/2009 skončily, ať
žijí pololetní prázdniny 2009/2010!
Radek Zázvůrek
96. PS Veselí Medvědi
www.veselimedvedi.cz

P.S.: Určitě si najděte chvilku
a zabrouzdejte na stránky Dětské Porty
www.detskaporta.cz, kde se mimo jiné
můžete zaposlouchat do soutěžních
skladeb ve formátu MP3.

Nová Stezka jako součást Republikového
setkání pionýrských oddílů
Už snad ani nejde spočítat, kolika inovacemi prošly stezky v Pionýru. Některé změny se osvědčily,
některé méně, čím dál bylo ale jasnější, že je potřeba zásadní proměna a že místo tří stezek
potřebujeme jednu, ale opravdu moderní, zábavnou a přístupnou všem. Jak se „nová Stezka“, která
vznikla propojením původních tří – Pionýrské, Tábornické a Přírodovědné, osvědčí, ukáže setkání
pionýrů v květnu v Nové Rabyni.
Stezka sice zůstává postupovou soutěží,
ale současně se jí může zúčastnit
kterýkoli účastník setkání. Na trati závodu
se tak sejdou zkušení „borci“ z nižších
kol a úplní nováčci. Divné? Nezvyklé?
Jedni budou zvýhodněni předchozími koly
a jiní půjdou do neznáma? Z pohledu,
který nabízela Stezka v minulých
letech, jsou to otázky oprávněné. Ale
co tak se na ni podívat očima účastníků
setkání a ne těch, kteří, celoročně se
připravující (mnohdy pod heslem „účel
světí prostředky“ i s obrázky z plakátů,
opomíjejíce tak důležité propojení teorie

s praxí), touží zvítězit, očima těch,
kteří, nedotčeni setkáním se Stezkou,
chtějí po pionýrsku objevovat nepoznané
a zážitek, zkušenost, vítězství nad sebou
samými, je jim nad vítězství. Jejich
vedoucí tu pak mohou načerpat náměty
pro svou celoroční činnost, vždyť Stezku
by měl zvládnout každý člen dobře
pracujícího oddílu.
Co už ve Stezce nenajdete a co je v ní
nové?
Rozloučili jsme se se stavbou stanu typu
A - mimochodem, kdy jste jej naposledy
stavěli, abyste v něm přespali, či kolik
jich potkáte na dnešních tábořištích
a v kempech? Rozloučili jsme se
s Morseovou abecedou, kterou do dějin
poslali i odborníci. Zůstávají oblíbené
střelby, překážkové dráhy, poznávání

přírody a její ochrana, nezbytné
poskytnutí první pomoci, technické
dovednosti, jako je složení baterky či
zatlučení hřebíku. Jak často za námi
přijdou děti s tím, že jejich baterka
nesvítí… A tady je možnost, jak si ověřit,
zda si s tímto problémem závodník sám
poradí. Stezka není odtržená od běžného
života, zbavila se archaických, byť
v minulosti oblíbených výše popsaných
stanovišť a přibyla i stanoviště nová.
Že by mělo dítě něco vědět o svém
sdružení? O tom nikdo nepochybuje a tak
snad nikomu nebude proti mysli, když
závodníci na trati potkají kontrolu Pionýr.
Že hudební přehrávač nepatří do lesa?
Bezpochyby ne, ale jak jinak zařadit
kulturní disciplinu hudba? No, mohou
přeci závodníci zpívat! Ale – podívejme
se, jak tuto disciplinu zdůvodňuje autor
metodiky ke kontrolnímu stanovišti,

ale přesto rádo poslouchá muziku.
Proto odstranění této bariery bylo velmi
důležité. Každý z nás má hudbu rád. Ten
kdo říká, že nikoliv, je lhář. Pravda je
ta, že každý máme jiný styl, svůj styl
života, do kterého hudba nemyslitelně
patří. Proto složení hudby na Stezce
je ve velkém rozsahu. Od proslulých
Led Zeppelin se Stairway to Heaven
po moderní Scooter nebo Code Red
s hitem Kalkuly (ale taky ony pohádkové
songy či písničky od táboráků). A jaký
to tedy má svůj význam? Jak již z toho
vyplývá, celé kouzlo je v modernizaci.“

Jaké bude kouzlo nové Stezky? Jak píše
Rojta, kouzlo je v modernizaci.

Vojta „Rojta“ Horváth z jihočeské
skupiny Jitřenka Kdyně: „Stanoviště
hudby na pionýrských stezkách má svoje
kouzlo. Děti již od malička jsou provázeny
hudbou, rodiče jim zpívají, pouštějí
pohádkové písničky či děti si samy zpívají
své oblíbené songy. Ale proč některé
nechtěly zpívat? Jednoduché, protože
zpívat neumí. Proč se tedy stanoviště
„Hudby“ předělalo? Pro dítě, které neumí
zpívat, bylo staré stanoviště muka. Může
to pro něj být velmi ponižující zpívat,
jak to bylo zvykem na starých Stezkách,

Nebojte se tedy přijít na setkání
přihlásit do soutěže.
Neobávejte se přílišné náročnosti
kontrol ani propadáku svých hlídek.
Nejdůležitější je přece zasoutěžit si,
prožít krásné tři dny naplněné třeba
i poznáním, co všechno ještě neumím
a možná i překvapivým zjištěním, jak
dobří jsme právě my v našem oddíle, když
se odvážíme porovnat své dovednosti
a znalosti s jinými. Stezka naplní setkání
pionýrů novou dimenzí a je škoda i tuhle
inovovanou soutěž nechat propadnout
díky našemu nezájmu. Tak si vezměte
do ruky propozice (příloha této Mozaiky)
a přijměte novou výzvu jménem Stezka.
Darina

no vá st e z ka
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Kam si vlezete v březnu?
Je to otázka buď filozofická, nebo aspoň provokující, pokud znáte staré přísloví: Březen – za kamna
vlezem, duben – ještě tam budem. Je tedy na vás, co si vyberete a vůbec nezáleží na tom, zda
v klubovně nějaká kamna máte. Shoda?
Jasný! Některé z vás, tedy poselstva, zastihne březen „v zemi francouzské“, kde se dozví, jak to bylo –
nebo je – s Meluzínou. A dál už je to na nich.
Já si vzpomínám, že jsme v březnu – o víkendu nejbližším prvnímu jarnímu dni – vyráželi na výpravu.
Ať bylo počasí jakékoli! Někdy jsme ráno na nádraží mrzli, zato po obědě někde v závětří jsme se
i opalovali. Tak bych řekl: Za kamna nelezte, ale jako pionýři do přírody vyrazte!
Hadži (scifiveta@quick.cz)
Radíme poselstvům:
Jak na turnaje a rytířské boje

Hrajme hru jako hru!
Komu se tahle výzva – protože to výzva je! – zdá poněkud divná,
tak tady má vysvětlení. Půlroční hry Poselstvo krále Jiřího se
docela jistě nezúčastní všechny pionýrské oddíly. Ale náměty
a úkoly, které jsou pionýrským poselstvům zadávány, mohou být
zajímavé pro kohokoli, i jiná sdružení, školní kolektivy a zařízení
pro děti. Proto je tahle hra otevřená i jim. Jde přece o to dát
dětem možnost pobavit se, zasoutěžit si a zahrát. A takové
náměty v Poselstvu jsou, neměly by tedy zapadnout. Co třeba
některé zkusit na letních táborech? Další šance je o Bambiriádách
a dětských dnech, kde se budou pionýři podílet. Konec konců
není problém zorganizovat například „rytířský den“ někde v místě
vašeho působení, ať je to ve škole nebo na sídlišti, ve vesnici,
zkrátka, jak budete sami schopni.
Tak o tom mluvíme i u Plameňáků. Zkuste to i u vás!
Oddílák Boubín

Hra je hra a tak nám nezbývá, než se pokusit co nejvěrněji
napodobit rytířské turnaje, hry a souboje. Netrapte se však, že
půjde jen o napodobení, v oněch dobách si děti na rytíře také
jen hrály – i ty meče měly jen dřevěné nebo aspoň tupé, aby se
nezranily a neublížily si.
Jako první je tu asi problém zvaný kůň. Žádný neponese naše
pány a rytíře z poselstva. A přece turnaj bez koně…? Těm
menším a lehčím dětem mohou „koně“ dělat starší a silnější
kamarádi – posadí si je za krk. „Jezdce“ mohou nést i hráči
lezoucí po čtyřech. Za určitých pravidel mohou úlohu koní splnit
i kolečkové brusle. A když si za kolbiště vyberete ledovou plochu,
pak i opravdové brusle.
Jakže to rytíři při turnajích dělali? Rozjeli se proti sobě po obou
stranách šraňků (plotu) a snažili se jeden druhého srazit ze
sedla, nebo aspoň dotknout dřevcem. Jeli jen jedním směrem –
dopředu, měli jen jednu šanci! Na tomto principu si budete
vymýšlet své „hry na rytíře“. Po rozjetí se už jede jen jedním
směrem podle šraňku – a tempo nepřehánějte! I pád na zem při
srážce bolí!
Jaké dřevce budete na turnajích používat? Rozhodně ne takové,
které by mohly soupeře zranit!!! Tedy nesmí být špičaté
a lámavé – i třísky zraňují. Páťa a Robin to v našem minikomiksu
vyřešili po svém – použili měkké a chlupaté mopy. A za tarče
(štíty) jim posloužily plechové poklice od hrnců. Parádnější ovšem
bude, když si pořídíte „opravdové“ – dřevěné, kartonové apod.
pomalované a s výřezem pro založení dřevce. Ozdobit je můžete
i svými erby a rodovými znaky.
„Hroty“ na dřevce můžete udělat i z nafukovacích balónků, které
snadno prasknou, nebo na konci uděláte z hadrů jakousi kouli.
Na koních, ale i na zemi se rytíři obvykle utkali s meči, sekerami,
palcáty a bijáky (na držadle řetězem upevněná koule, často
s ostny). Vaše meče a ostatní ruční zbraně zřejmě budou dřevěné

Robin a Páťa – „Jak na vlky”					
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a tupé. Místo skutečných palcátů a bijáků můžete však použít
i nafukovací balónky-jitrnice. Také „pešci“ z tělocvičného nářadí
poslouží, nebo podomácku vyrobené náhrady.
Za kolbiště využijete kus volného prostoru v klubovně nebo
na hřišti, a třeba i školní tělocvičnu. Pak můžete k turnaji použít
i nízkou dlouhou lavičku, na podlaze či hřišti naopak „šraňk“
vymezíte čárami a uprostřed nataženým provázkem.
Je tu však ještě jedna zbraň, dokonce střelná a po staletí známá –
luk a šípy. Můžete je mít ve své výzbroji, ať už použijete ty, které
jsou ke koupi, nebo se je pokusíte sami vyrobit. I s nimi se dá
uspořádat řada soutěží, ať ve střelbě na stojící či pohyblivý cíl,
nebo do různých terčů. Na luk vývojově navazuje kuše – samostříl.
Jestli zkusíte napodobeninu takové zbraně vyrobit, záleží už jen
na vaší odvaze a šikovnosti.
Bude dobře, když turnaje a souboje nebudou jen jednorázovou
akcí, ale budete organizovat tréninky a připravovat se na závěr,
který vyvrcholí na republikovém setkání v květnu.
A ještě poslední poznámka: Podělte se s ostatními poselstvy o své
nápady a rady, i zkušenosti, jak jste si poradili. A nezapomeňte
na fotky!
Veta

Možná, že právě takhle
vystrojeni vyjeli ke klání
pánové Lev z Rožmitálu,
Kolovrat Žehrovský, Bořita
z Martinic a další čeští rytíři.
Na obrázku však jako ukázku
vidíte turnajovou zbroj rytířů
německých.

Pokud si myslíte, že si rytíři své meče
jen tak zastrčili za opasek nebo pás,
pak jste na omylu. Nejen
kvůli délce, hmotnosti
a ostří, museli mít u pasu
závěsníky a pochvy.
Obrázky vám přibližují
dvě z řady možností, které
jistě dokážete napodobit.

V druhé polovině 15. století se začaly používat štíty s výřezem
na pravé straně, do kterého se při rozjezdu vkládalo kopí
(dřevec). Na rubové straně byly držáky pro uchycení na ruce
a paži.

Kdo ví, jaké měli rytíři a páni z poselstva pana Lva z Rožmitálu.
Měl ve své družině rytíře nad jiné statečné a v boji znalé.
Možná, že vedle zobrazeného tvaru měli tarče oválné, podoby
zaobleného obdélníku, čtvercové i jiné.

Velmi složitá a na vaše možnosti takřka nemožná je výroba
rytířské přilby. Z běžně
vám dostupných materiálů
(dřevo, plasty, karton atp.)
sotva vytvarujete její
složité tvary. Vybrali jsme
na ukázku dvě uzavřené
přilby z 15. století.
Zkuste třeba nějakou
starší sportovní přilbu
(např. cyklistickou)
podobně upravit –
a patřičně i přebarvit „na železnou“.
Pro hry a soutěže vám však
poslouží i neupravené
sportovní a k nim brýle
a ochranné pomůcky
na lokty a kolena.
O nich se dá
říci, že je to
„brnění“ pro
21. století.

(Podle knihy Člověk, zbraň a zbroj v obraze doby – 5.-17.stol.,
Naše vojsko 1983)

tržiště nápad ů a zkušen ost í
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Děti dětem již podvanácté
Poslední den ledna 2009 byl pro mnoho dětí premiérou – prvním
vystoupením ve velikém sále před stovkami diváků, pro jiné byl
již známým, ale přesto slavnostním zážitkem. A i když, jak název
napovídá, i v hledišti převládaly děti, na pódiu Společenského
sálu Kongresového centra Praha se jistě nejednoho mladého
umělce zmocnila tréma. Nebylo jí ale potřeba, protože všichni
měli co ukázat a bouřlivý potlesk byl u všech více než zasloužený.
Koncert Děti dětem, který již podvanácté uspořádalo sdružení
Pionýr spolu s Nadací Dětem 3. tisíciletí, je vyvrcholením
Pionýrského Sedmikvítku - otevřené kulturně-umělecké soutěže
sdružení Pionýr, které se každoročně účastní několik tisíc dětí.
Každý rok jsou zde k vidění vybraná vystoupení mladých umělců
z několika oblastí. Tradiční součástí a důležitým slavnostním
okamžikem je každý rok také předávání Putovních pohárů
předsedy vlády České republiky za dlouhodobý přínos pro
rozvoj práce s dětmi v oblasti kultury. Pro rok 2009 jej z rukou
p. Mgr. Martina Schmarcze z Úřadu vlády ČR získali: Taneční

soubor Rouchováček z Rouchovan, občanské sdružení Centrum
dětí Děčín (film, foto, video), Pionýrská skupina Obránců míru
Kopřivnice (výtvarná a rukodělná činnost) a Sdružení pro volný
čas DEMARO Plzeň a Středisko volného času dětí a mládeže
(Dětská Porta).
Celý večer byl ale letos tak trochu jiný, než v předchozích
letech – nesl se totiž v duchu dlouhodobé hry Poselstvo krále
Jiřího, kterou Pionýr pořádá k českému předsednictví v Radě
EU (informace o ní naleznete v tomto i předchozích číslech
Mozaiky a také na adrese poselstvo.pionyr.cz). Návštěvníci
mohli zhlédnout několik dobových scének z putování pana Lva
z Rožmitálu po zemích Evropy. Viděli, jak král Jiří své věrné
poddané na cestu vysílá, i jak se potýkají s různými novotami
v cizích krajích.
Na atmosféře celého večera má svůj podíl i výborný moderátor
Jan Kovařík, který dokázal obecenstvo náležitě rozproudit.
Jakub

nský

vid Těší

foto: Da
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Slavnostní chvilka
Alespoň chvilka... Přinejmenším na okamžik se zastavit a poohlédnout se – a poděkovat! Všem, kdož
přispěli, a z nich zvlášť těm, které orgány Pionýra pro letošní rok vybraly k převzetí „oficiálního“
ocenění v rámci Slavnostního setkání (při koncertu Děti dětem), letos 31. ledna v Kongresovém centru Praha

Občas odměňování někdo zlehčuje, byť současně nezřídka jedním dechem
pláče nad tím, že: „Nám nikdo ani nepoděkuje...“ Jenže na místě samém
panuje slavnostní a náležitě radostné ovzduší, důstojné místo dotváří
ctihodné prostředí, setkávají se prima lidé všech generací – zkrátka, pobýt
chvilku na této akci postačuje, aby si člověk, řečeno slovy jedné zúčastněné:
„...na dlouho zase dobil baterie!“

V letošním roce ocenění v Kongresovém centru přímo převzali:
Křišťálová vlaštovka (in memoriam)
nejvyšší vyznamenání Pionýra
Miloš Vysoký (převzal zástupce PS a rodiny)
Lipový kvítek – stříbrný
Lukáš Klaus
Jana Janečková
Jakub Trnčák
Hana Klimecká

Lipový kvítek – zlatý
Jitka Kulhánková
Martin Lindovský

Prima parta
Pionýrská skupina Draci
Pionýrská skupina Obránců míru Kopřivnice
52. pionýrská skupina Slunovrat – oddíly Šipky, Stopaři, J. Wolkera
Pionýrská skupina Boskovice
Pionýrská skupina Táborníci
197. pionýrská skupina Galaxie

Lipový list – bronzový
Michal Rejzek

Léta věrnosti – zlatá
Ludmila Chromková

Lipový list – stříbrný
Lee Louda
Helena Kühnelová
Karel Novotný

Domovník roku 2008
Rudolf Zeus

Mimořádné ocenění – za dlouholetou práci
Luboš Šmolík
Vlasta Vasková

zvláštní ocenění Pionýra
Vlastislav Toman
Darina Zdráhalová

Křišťálová vlaštovka – nejvyšší vyznamenání Pionýra
Křišťálová vlaštovka 2009
Miroslav Mašek
foto: Michal Houda, David Těšínský, Václav Votípka

d ěti d ě t e m
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Sami o sobě
Pololetky na „Ledovce“

Holešov

Letos již poosmé holešovští pionýři a jejich kamarádi strávili
pololetní prázdniny na „Ledové Praze“. Že byla letos opravdu

„ledová“ to mohou potvrdit všichni účastníci. Teplé oblečení,
dobré boty, čepice a rukavice byly nezbytné. Takto vybaveni
jsme vyrazili na Pražský hrad, kde jsme byli v pátek večer
téměř jediní. Zážitkem byl i pohled na noční Prahu. Přechodným
domovem se nám stala ZŠ ve Zličíně.
Sobotní program byl také velmi zajímavý – dopoledne jsme
se vydali na Petřín, prošli zrcadlovým bludištěm a vyšlápli
na rozhlednu. Cesta pokračovala do Strahovského kláštera, kde
jsme navštívili muzeum miniatur a výstavu „Jak se oblékají
pohádky“. Ocitli jsme se v pohádkovém světě plném kostýmů
z filmových pohádek, některé jsme si mohli i vyzkoušet.
Následovala dlouhá, ale krásná procházka přes Malou stranu,
Karlův most, Staroměstské náměstí až na Václavák. Někteří se
vydali do pražských uliček, jiní do muzea voskových figurín a jiní
se šli posilnit. Večer jsme strávili s tisícovkou dětí na koncertě
„Děti dětem“.
Nedělní dopoledne jsme strávili na Vyšehradě, obdivovali krásné
scenérie Prahy, zalité sluncem, prošli jsme pietní místo Slavín
a uctili památku holešovského rodáka Mirko Očadlíka, po kterém
nese naše pionýrská skupina svůj název.

Ve finále dětské porty

Již pošesté se letos zúčastnili naši pionýři finále dětské porty
v rámci Pionýrského Sedmikvítku. V pátek 30. ledna v divadle
„Za plotem“ v pražských Bohnicích skupina „Kamarádi“ zazpívala
tři oblíbené táborové písničky. Před profesionální porotou odvedli
výborný výkon, za který sklidili zasloužený potlesk. Kromě
vystoupení skupin se zapojili do soutěže i sólisté – Karolína
Vaclachová a Pavlína Javoříková.
PS Mirka Očadlíka, Holešov

Maškarní karneval na ledě

Horní Bříza

V neděli 11. 1. 2009 uspořádala základní organizace Českého
svazu žen z Tatiné maškarní karneval na ledě. Sešlo se několik
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desítek dětí v maskách na bruslích. Připraveno bylo několik
soutěží na ledě, kde děti dokazovaly své krasobruslařské umění.
Některé úkoly samozřejmě menší děti zvládly s pomocí rodičů.
Pro každého účastníka byl připravený teplý čaj se sušenkou.

Pro nejlepší masky pak drobné odměny. Této akce se zúčastnili
i členové Pionýrského turisticko – tábornického oddílu Větrník
z Horní Břízy.

Turnaj v ringu

V sobotu 17. 1. 2009 uspořádala naše skupina v Horní Bříze
a PS Mladých požárníků z Obory 14. ročník turnaje ve hře ringo
v Masarykově ZŠ Horní Bříza a v areálu Sokola Horní Bříza. Hrálo
se ve čtyřech věkových kategoriích. Zúčastnit se mohly děti,
mládež i dospělí. K doprovodnému programu patřily i soutěže
ve vázání uzlů Uzlařská regata, ve střelbě ze vzduchovky, v hodu
šipkami, skládání obrázků puzzle na čas a v neposlední řadě i hra
Kloboučku hop.
Celkem se sjelo do Horní Břízy 164 soutěžících nejen
z pořádajících organizací, ale své soutěžící vysílají SDH Nýřany,
PS Nepomuk, TOM Saturn Plzeň, SDH Všeruby, SDH Hromnice, SDH
Ledce, SDH Nevřeň, SDH Nekmíř.
V každé soutěži a vlastně i věkové kategorii byli vyhlášeni tři
nejlepší jednotlivci nebo dvojice. Ti obdrželi diplomy, medaile
a věcné ceny. V hlavní soutěži o putovní pohár PS Horní Bříza
ve hře ringo vyhrává tuto trofej: PS MP Obora.

Větrník v Praze
Od pátku 30. 1. 2009 do neděle 1. 2. 2009 se zúčastnila
25 členná skupina dětí, rodičů a vedoucích z pionýrského
turisticko–tábornického oddílu Větrník z Horní Břízy akce Ledová
Praha. Pořadatelé připravili nejen ubytování ve školách, levnou
dopravu, ale hlavně spoustu památných míst v Praze, kde bylo
domluvené vstupné zdarma nebo za hodně sníženou cenu. Proto
naše kroky vedou na prohlídku Staroměstské radnice, Klementina
(Zrcadlová kaple, Astronomická věž, Barokní knihovní sál), Muzea
Policie, Národního muzea, Lorety, Mořského světa, Muzea pověstí,

Martinického paláce s Muzeem hudebních nástrojů, Muzea
Karlova mostu. V neposlední řadě i svezení se na bobové dráze.
Sobotní večer vyplnil koncert Děti dětem. Během koncertu se
diváci přenesli díky stroji času i do doby Jiřího z Poděbrad, který
vyslal v době svého panování poselstvo ke sjednocení všech zemí
Evropy. Na toto téma se právě rozbíhá nová hra v našem sdružení
nazvaná Poselstvo, ve které je přihlášen i náš oddíl.
Jaroslav Novák, PS Horní Bříza

Výhodný sponzoring

Hrádek

Na rok 2009 sponzoruje naše skupina Pionýr Hrádek v ZOO Plzeň,
částkou 4 000 Kč emu hnědého. Děti se tak učí přispět na péči
o tohoto ptáka, máme pěknou akci, která je spojená i s výběrem
jména a v neposlední řadě máme reklamu v tisku i v samotné
ZOO, kde je Pionýr na vývěsní desce u vchodu. Budeme uvedeni
i ve výroční zprávě a budeme mít slevu, až pojedeme s dětmi
do ZOO při táborech. Vyšel nám článek v místním tisku. Peníze
vybíráme prodejem kartiček s obrázkem sponzorovaného ptáka.

Sportovní odpoledne
V úterý 20. ledna 2009 bylo uplakané a mrazivé počasí. Přesto
přes šedesát dětí a jejich vedoucích přišlo do tělocvičny ZŠ
v Hrádku. Naše sdružení Pionýr zde pořádalo sportovní odpoledne.
Hrály se pohybové a míčové hry. Mladší účastníci zdolávali

zhlédnout předměty denní potřeby severoamerických indiánů ze
17. – 20. století. Nechyběla také ukázka tradičních i novodobých
tanců a písní v dobových kostýmech. Expozice se netýkala pouze
indiánů. Přátelé z řad kavalérie a fr. Maríny zaujali své místo
na výstavě jako úhlavní nepřátelé indiánů (někdo musí být ten
zlý, ale i tak je máme rádi).
Ve vší skromnosti, výstava se svým programem předčila stálou
expozici severoamerických indiánů v Náprstkově muzeu.
Jaroslav Schindler, PS Chomutov

Ledová Praha 2009

Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí má přibližně 30 000 obyvatel. Praha jich má
přes milión. Jak se proto Valašskomeziříčské děti mohly cítit
v Praze? Odpověď je jednoduchá. Skvěle. Nejen, že odolaly všem
nástrahám, jako je metro, jezdící schody, moc lidí, či dlouhé
vzdálenosti, ony si je dokonce užily. A proč? Protože to jsou
pionýři, kteří se snaží s každou novou situací vypořádat.
A kde jsme všude byli? A co jsme zažili? Novinkou letošního roku
byl Mořský svět. Ten se nám moc líbil. Po roční přestávce jsme
navštívili i koncert Děti dětem. V Policejním muzeu jsme si
vyzkoušeli test, kde jsme všichni uspěli, a proto si domů neseme
i pár cen. Výstava o České republice v Národním muzeu byla
nejen poučná, ale opravdu i pěkná, takže si z ní každý něco
zapamatoval. Stejně tak ale i o jiných památkách. Karlův most,
Pražský hrad, Václavské a Staroměstské náměstí. Vzhledem
k tomu, že jsme bydleli na Žižkově, tak i Žižkovský vysílač jsme
viděli. Ale krom Pražských památek a zvláštností jsme navštívili
i obchodní centrum Flora, kde jsme na jednom místě mohli vidět
víc obchodů, než co máme v celém Valmezu.
A proto cesta domů ubíhala rychle, neboť jsme každý už chtěli
být doma a vyprávět naše zážitky všem, co budou poslouchat.
Danča Fusková, PS Táborníci

Všechno nejlepší!
překážkovou dráhu, starší se utkali ve vybíjené. Účastníci
vyslechli povídání o pionýrském zájmovém oddílu Karate a se
zájmem shlédli ukázky kata a kumite. O program se postarali
členové starších oddílů Mraveniště a Delfín.
Vlasta Vasková, Pionýr Hrádek

Indiánská výstava

Chomutov

Již mnoho let se některé pionýrské oddíly v Chomutově věnují
naplno indianistice. Přirozeným vývojem jsme dospěli k závěru,
že nám tu chybí akce, při kterých bychom na sebe upoutali
pozornost. Proto 17. ledna parta prima nadšenců uspořádala
Indiánskou výstavu.
Akci doprovázel bohatý program organizovaný PS Chomutov
ve spolupráci s kamarády z Indian Corralu a historickým klubem
Bílina. Nelze zapomenout na Dům dětí a mládeže v Chomutově,
který za menší úplatu pronajal své prostory. Návštěvníci mohli

4. 3. slaví Ludmila Chromková z 30. PS Uroboroz (Pražská OP) své
60. narozeniny.
13. 3. slaví Milan Anders z PS Pohoda (Královéhradecká KOP) své
50. narozeniny.
26. 3. slaví Stanislav Odstrčil z PS Most (Moravskoslezská KOP) své
50. 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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Další otázky a odpovědi
V březnovém pokračování se vrátíme k odpovídání na otázky, které „padají“ při seminářích o jiných
sdruženích u nás i v zahraničí v rámci našich vzdělávacích akcí. Je jich dost, a tak dnes z nich vybíráme:
Ještě jednou krátce k myšlence
rozvíjení všech pozitivních
stránek osobnosti prostřednictvím
skautské činnosti. Jak měl být
tento prostředek uvědomělé
„sebevýchovy“ prakticky
uplatňován a zajištěn?
Samotný program činností uskutečňovaný
v přírodě v nejlepším slova smyslu nutil
chlapce, aby v sobě objevovali a následně
trénovali a upevňovali takové vlastnosti
a dovednosti, jako trpělivost, pevnou
vůli, odvahu, akceschopnost, pohotovou
reakci, schopnost žít v souladu s přírodou
atd. Samotná (skautská) činnost pak měla
respektovat přirozenou potřebu chlapců
sdružovat se a ve skupině vrstevníků
realizovat společné zájmy. Tou základní
skupinou se měla stát málopočetná
družina, kterou měl vést rádce, jeden
z jejích členů. Pod dohledem dospělých
dobrovolníků tak měli chlapci sami
převzít odpovědnost za svoje vlastní
sebevzdělávání a výchovu.

Jaká je tedy úloha družiny
a skautského oddílu? (přibliž
organizační a věkovou strukturu)
Skautský oddíl je složen z družin. Družina
je základní buňkou skautské činnosti.
Má jít o živý organismus, který prochází
neustálým vývojem: někteří její členové
v důsledku ukončení skautské činnosti
odcházejí a na jejich místa přicházejí
noví. Tak je zajištěna stálost oddílu, který
díky tomu může fungovat dlouhodobě.
Družina je soběstačnou jednotkou,
v níž její členové získávají první
představy o spolupráci a soudržnosti.
Společně prožívají pocit uspokojení ze
skautské činnosti. Jednotlivci se učí jako
členové týmu společně sdílet úspěchy
i případné prohry. V čele družiny stojí
volený rádce, který připravuje program
družinových schůzek, dohlíží na plnění
zkoušek, zastupuje družinu v oddílové
radě, v oddílech vodních skautů je to
kormidelník. Družina má i podrádce, který
pomáhá připravovat družinové schůzky,
podílí se na zácviku nováčků. Názvy družin
obvykle tvoří jména zvířat nebo rostlin.
Symbol družiny je nošen na skautském
kroji a vyšit či namalován na družinové
vlajce. Družina má a užívá svůj pokřik,
kterým zahajuje schůzky a výpravy.
Každá družina provádí samostatně
nejrůznější činnosti, ale všechny mají
společný cíl, mnohé dělají společně
a dohromady vytvářejí oddíl. V něm se
činnosti, vzájemná pomoc, dělba práce
uskutečňují na vyšší organizační úrovni.
Dobrý oddíl není místem pro rivalitu
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a dravé soupeření. Družinoví rádci spolu
s dospělými (vůdce oddílu, zástupce,
oddílový rádce, podrádce) tvoří oddílovou
radu. Ta připravuje program oddílového
roku, zajišťuje vše potřebné, aby
činnost byla pestrá zajímavá a užitečná.
Na oddílových schůzkách a výpravách se
scházejí všechny družiny, společně hrají
hry, putují přírodou, táboří.

Proč vznikla Vlčata? (a co to vlastně je?)
Zájem o skautskou činnost velmi
brzy po jeho vzniku projevili i mladší
chlapci než jedenáctiletí. Skauting
byl původně určen pro 11 až 14 leté
chlapce. Skauting pro mladší chlapce však
bylo třeba přizpůsobit jejich věkovým
zvláštnostem. Program činností byl
inspirován Kiplingovou „Knihou džunglí“,
životem Mauglího se zvířaty (odtud
vlčata), poznáváním síly samotné přírody.
Přitažlivost samotného příběhu a jeho
spojení s praktickým životem dalo náplň
činnosti oddílům nejmladších – tedy
sedmi – osmi až jedenáctiletých chlapců.
Tak vznikla nejmladší skupina
v chlapeckém kmeni, což jsou právě
ona vlčata. V dívčím kmeni to jsou tzv.
světlušky (ve vodáckých oddílech se užívá
pojmenování žabičky). Do smečky vlčat
nebo roje světlušek mohou vstupovat
děti od šesti nebo sedmi let. (Mezi skauty
a skautky přichází chlapci a děvčata
kolem jedenáctého roku.)

Kdo jsou roveři?
Role starších chlapců byla ve skautingu
dlouho spornou otázkou (je čas od času
řešena i v současnosti). Mnozí dospívající
neměli a nemají zájem pokračovat jako
pomocníci vůdců nebo později jako
samostatní skautští vůdci. Cítili se a cítí
lépe mezi svými vrstevníky a rádi by
pokračovali v obdobné činnosti, jakou
prožívali ve svých skautských oddílech. Ti
pak mají možnost scházet se v roverském
kmeni. Jeho členy jsou skauti starší 15
let, bývalí členové skautských oddílů.
Mezi rovery se může přihlásit i ten,
kdo nikdy v žádném skautském oddíle
nepracoval. Kmen může být společný
pro starší skauty z více oddílů – dívčích
i chlapeckých. Roverský kmen by měl mít
vždy pevná pravidla činnosti, svého vůdce
či vůdkyni, koordinátora veškerého dění
v něm, staršího 18 let. Program činnosti
si členové sestavují sami. Společně
plánují akce a každý podle svých zájmů,
zkušeností a možností připravuje nebo
pomáhá organizovat něco z plánovaného
programu. Ve strategických hrách si roveři
ověřují, jací jsou, co všechno dokážou

zvládnout. Při tvořivých hrách naopak
uplatňují svou fantazii. Někdy vznikají
i úzce specializované kmeny, zaměřené
například na nějaký sport, přírodní
odvětví a podobně.
Shrnuto: Kdo zůstane ve skautském hnutí
i po patnáctém roce, může přejít mezi
rovery (chlapci) a rangers (děvčata).
(Dospělí členové mají oddíly či kluby
oldskautů.)

Co bylo či je skautingu vyčítáno? Existují
jeho kritici?
Kritiků je vždycky dost, většinou víc než
těch, kdož jsou ochotni přiložit ruku
k dílu – výtkám či připomínkám se proto
nevyhnul ani skauting. Ze strany pedagogů
byla například zpochybňována myšlenka
„sebevýchovy“. V době, kdy autorita
učitelů a vychovatelů byla neotřesitelná,
byl takový způsob vzdělávání a výchovy
pro ně něčím nepředstavitelným. Výhrady
měla i církev. Ta kritizovala skauting kvůli
jen malému množství duchovního obsahu.
Novému hnutí byl ze strany jeho kritiků
vyčítán jeho militaristický charakter.
Politici dle svého přesvědčení mínili, že
se skauting přiklání k té či oné politické
straně. Odtud plyne i letitá debata
o političnosti skautingu, na níž reagoval
již sám jeho zakladatel, který tvrdil, že
chlapci ve skautském věku ještě nemají
utvořen vlastní politický názor. Pokud
jsou schopni se vůbec věcmi veřejnými
zabývat, pak v naprosté většině pouze
mechanicky opakují názory a napodobují
postoje svých rodičů. Na to kritikové
reagovali, že to jistě platí pro členy do
15 roků, ale co ti starší a dospělí...
Mirek, Martin
foto převzato z www.skaut.cz

Táborový koutek – březen
Do začátku ODT zbývá 41 dní. Do začátku letní činnosti zbývá 123 dní.
Zima se sice ještě jen tak nevzdala své vlády, ale jaro už je cítit
ve vzduchu. Máme tu přece březen a ten slibuje mnoho radosti
z probouzející se přírody. Doufejme, že není také příslibem
typické jarní únavy, protože kromě procházek na čerstvém
vzduchu nás čekají i povinnosti k přípravě tábora. Teď už tu
bude léto co by dup, takže nic bychom neměli nechávat náhodě!
V březnu bychom měli:

• Shromažďovat přihlášky od účastníků.
• Projednat případnou koupi materiálu na stavbu
tábora.
• Připravit zdravotnickou dokumentaci vedení tábora.
• Zajistit dopravu (na tábor a zpět).
• Konkretizovat program LT (celotáborová hra, mokrá
a suchá varianta).
• Uskutečnit přípravnou schůzku pracovníků tábora
a určit harmonogram dalších schůzek.
• Zabezpečit materiální vybavení.
• Příprava jídelního lístku, táborového řádu, režimu dne
atd.
Příprava na tábor vždy vyvolává vzpomínky na ty předešlé. S nimi
se v paměti vynořují různé příhody, nad nimiž se nezřídka i kroutí
hlavou – „může“ se to vůbec přihodit?
Může! Ty nezřídka opravdu překvapivé totiž píše právě sám život –
a přístup dětí, jako například tu s kartáčem...Bručoun vodník

Kartáč v botě
Jednou v noci byl v táboře vyhlášen poplach.
Tábor vstal. Děti se rychle oblékly, nazuly boty a hurá po silnici
k hájence. Přesun probíhal rychle, potichu, jak to kamenečtí umějí.
Tu si vedoucí, který kontroloval, jestli má všechny děti, všiml, že

V tomto čísle Mozaiky je vložená příloha věnovaná kampani
Opravdu dobrý tábor jako propagačnímu nástroji na úrovni
pionýrských skupin. Ačkoli je ODT celostátní projekt, je to totiž
zároveň příležitost k prezentaci naší nejen letní, ale i celoroční
činnosti. V dubnu se kampaň naplno rozjede a jak se budou blížit

jedna tábornice pokulhává a potichu pláče. Slzy se jí po obličeji
koulely jako hrášky. Popotahovala a tiše vzdychala.
Vedoucí se k ní přitočil a ptá se jí: „Co se ti stalo, máš strach?“
„Né, ale mám v holince kartáč a strašně to tlačí.“
Miloš

Možná si někteří čtenáři tyto historky
z tábora na Kamenci, podepsané
jménem Miloš, nespojili s osobou
Miloše Vysokého, který v lednu náhle
zemřel a za nímž jsme se ohlíželi
v minulém čísle Mozaiky. Byl hlavním
vedoucím 44 ročníků „Kamence“
a tyto táborové příběhy, které sepsal
do knihy, ale i vzpomínky mnoha
táborníků po něm zůstaly jako
památka.

prázdniny, téma letních táborů bude pro média čím dál lákavější.
Nebojte se proto neúspěchu a zkuste navázat kontakty s místními
či regionálními redakcemi. Dobře umístěná nabídka kvalitního
tábora může přitáhnout pozornost veřejnosti i k dalším aktivitám.
red

ilustrační foto

tábo ro vý kou t e k
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Doba Jiříka z Poděbrad
Nějaký ten čas již probíhá hra oddílů, skupin či obdobných kolektivů dětí – Poselstvo krále Jiřího.
Tento kvíz je zaměřen na tuto hru a období vlády krále Jiřího z Poděbrad.
1. Který český král předcházel a který následoval vládě Jiříka
z Poděbrad?
a) před: Zikmund Lucemburský, po: Vladislav II. Jagellonský;
b) před: Václav IV. Lucemburský, po: Zikmund Lucemburský;
c) před: Ladislav Pohrobek, po: Vladislav II. Jagelonský.

4. Za vlády Jiřího z Poděbrad byla roku 1457 založena v Kunvaldu
jednota bratrská. Na základě čího učení vznikla?
a) Jana Husa;
b) Petra Chelčického;
c) Martina Luthera.

2. Král Jiří z Poděbrad vystupoval programově jako král „dvojího
lidu“. Co to znamenalo?
a) že rovným dílem vládl lidu českému i německému;
b) že byl králem husitů i katolíků;
c) že byl králem šlechty i prostého lidu.

5. Nespokojená katolická šlechta proti Jiřímu z Poděbrad brojila
a ustanovila v r. 1465:
a) zelenohorskou jednotu;
b) kutnohorskou jednotu;
c) sicilskou bulu.

3. Čím se snažil čelit Jiří z Poděbrad mezinárodní izolaci Českých
zemí v letech 1463 až 1464?
a) projektem na vytvoření spolku evropských panovníků, jejichž
spory by se řešily mírovou cestou;
b) poutí za papežem;
c) ustanovením zelenohorské jednoty.

6. Uherský král byl Jiříkem z Poděbrad po prvních úspěších
poražen na Moravě v roce 1469. Bojoval ve spolupráci
s katolickou šlechtou, zejména z Moravy. Jak se jmenoval?
a) Matyáš Korvín;
b) Béla Uherský;
c) Štěpán Uherský.
připravil Lee

Správné odpovědi:
1. c) před: Ladislav Pohrobek, po: Vladislav II. Jagellonský; 2. b) že byl králem husitů i katolíků; 3. a) projektem na vytvoření spolku
evropských panovníků, jejichž spory by se řešily mírovou cestou; 4. b) Petra Chelčického; 5. a) zelenohorskou jednotu; 6. a) Matyáš Korvín.
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Kaleidoskop
Pionýr moderního designu
Název který našinec rozhodně nemůže nechat bez povšimnutí, obzvlášť teď, když hovoříme o designu
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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.

Panenka Barbie letos oslavuje 50 let
od „narození“.

Nesmrtelná medúza - hrozí tichá
invaze. Medúza Turritopsis nutricula je
jediným známým živočichem, který je podle
všeho nesmrtelný. Pětimilimetrová medúzka
se poté, co dosáhne sexuální zralosti
a rozmnoží se, vrací zpět do nezralého stádia
a začíná znovu dospívat. Vědci nyní přišli
s tím, že nenápadná medúzka se nápadně
rychle rozmnožuje a zaplavuje moře.

Super-záhadná voda. Asi by vás netrklo,
že se jedná o velmi pozoruhodnou látku.
Kdybychom vodu kvůli její všudypřítomnosti
nepovažovali za archetyp kapaliny, musela
by nás její neobyčejnost okamžitě praštit
do očí. Voda je neobvyklou substancí už
tím, že se běžně vyskytuje ve všech třech
skupenstvích. V této roční době není nic
neobvyklého uklouznout po zamrzlé louži,
probořit se ledem a zmáčet si ve vodě
nohy, aby pak člověk nadával, až mu jde
od úst pára. Vodě se připisuje více než 50
anomálií, kterými se odlišuje od obyčejných
kapalin. Nejznámější z nich je skutečnost,
že voda má největší hustotu při teplotě
4 °C, a tudíž je v kapalné fázi hustší než
ve fázi pevné. Pokud by se voda chovala jako
ostatní kapaliny, těžko bychom mohli v zimě
bruslit po rybnících, led by totiž rostl u dna
a ne u hladiny. Vědci si dokonce ani nejsou
stoprocentně jistí, jak v detailu vypadá
vnitřní struktura vody…

připravil Lee
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Poselstvo krále Jiřího
Hra se rozeběhla na plné obrátky - máme přihlášených 32 poselstev a vypadá to, že by to ještě
nemuselo být konečné číslo. Některá poselstva jsou aktivnější, jiní jako by se probírali ze zimního
spánku, nicméně věřím, že nakonec všichni splní všechny své úkoly na jedničku. Souběžně s hrou
Poselstvo krále Jiřího běží ještě hra pro jednotlivce „Evropan“. Do ní je zatím přihlášených 21.
Podívejme se na ukázky
zpráv, které nám
poselstva ze svého
putování posílají.

Rytířské klání
Dne 13. 1. jsme
s poselstvem naším
a dalšími rytíři uspořádali
šermířský turnaj, kdy se
ve třech kolech mezi sebou
utkali pan Marek Kokořovský
z Kokořova, pan Roman
z Hrádku a Věžky, pan Jakub
z Břízy, pan Zdeslav Chlup
z Plzně, pan Jakub z Malesic,
panoš Krištof z Plzence
a panoš Petr z Bušovic.
Vítězem a šampiónem turnaje
se stali urození páni Roman
z Hrádku a Věžky a urozený pán
Jakub z Malesic. Oba dva rytíři
se vzájemně ujistili, že rádi své
síly poměří v turnaji příštím, aby
rozhodnuto bylo, kterýžto je
v přízni bohů a soka svého k zemi
srazí.
Z turnaje tohoto pošleme pro
inspiraci obrazů několik, jen co
je náš malíř tahem štětce dokončí
a barva dostatečně zaschne.
Pozdravem a v očekávání úkolů
dalších v úctě váš Zdeslav Chlup
z Plzně.

Úvodní řeč Stopařů E, družiníků z Červené Vody, jíž
by představili svoji zemi v daleké cizině.
Buďte pozdraveni, vážení pánové a dámy!
My, kdož přicházíme v míru z Království českého, medem
oplývajícího, ptáků a rozmanité zvěře plného, s městy
bohatými, cestami bezpečnými s mosty pevnými, přicházíme
s prosbou úpěnlivou. Důležitá věc, jest ovlivňuje celou
Evropu východní a zanedlouho jistě i Evropu západní,
objevil se nepřítel ze vzdálené země. Turkové! Svými
šavlemi pobili mnoho našich udatných bratří, vypálili naše
domovy a dobyli velký počet držav zemí českých.
Naše země malá jest a takové přesile zbraní čelit nemůže.
Žádáme vás tedy, spojme se a braňme se hrozivému
Turkovi. Temný stín se blíží a uchvacuje starý kontinent.

Páni a panny z Růže – Řád zlaté růže
Po rozsáhlé debatě jsem ustanovili Řád zlaté růže. Jeho
nositel musí splňovat následující podmínky:
Svědomité plnění školních povinností
Dodržování zásad společenského chování ve škole
i na veřejnosti
Pravidelná pomoc rodičům při domácích pracích
Dobrý skutek ve prospěch mladšího, slabšího,
postiženého, nemocného nebo staršího spolužáka či
občana
Péče o životní prostředí a kulturní a historické
památky v místě bydliště a okolí školy
Pokud byste se i vy chtěli zapojit, stačí se podívat
na stránky poselstvo.pionyr.cz.
Lukáš z Hunce, kancléř

Poselstvo krále Jiřího v přímém přenosu
Ve středu 27. 1. 2009 se do budovy Českého rozhlasu v Římské
ulici v Praze sešlo neobvyklé množství dětí. Nebyla to náhoda,
po sedmé večer totiž na Českém rozhlase 2 Praha probíhala
v pořadu Domino v přímém přenosu rozhlasovo-pionýrská soutěž.
Ta byla součástí dlouhodobé hry Poselstvo krále Jiřího, která se
odehrává v historii, ale připomíná současné myšlenky evropského
sjednocení. Soutěžily tři tříčlenné týmy: žlutí byli z centra
volného času Všetuly, červení z turistického oddílu při ZŠ v Praze
5 Košířích a modrý tým byl „rozhlasový“ – a všichni si navíc
přivedli doprovod, takže v atriu Českého rozhlasu bylo opravdu
živo. Pořad byl navíc oživen i vystoupením souboru Pionýrské
skupiny Koloušci z Božejova, který představil své dovednosti
a program doplnil písničkami.
Soutěžící odpovídali na otázky, které se týkaly Evropské unie,
Evropy obecně nebo české historie. Zpočátku byly otázky
jednoduché, jako například, jak vypadá vlajka Evropské unie,
ale v průběhu hry se stávaly obtížnějšími, dotýkaly se témat
zeměpisných, historických i heraldických.
Musel přijít i okamžik, kdy jedno družstvo půjde ze hry – ve finále

18

po se l stv o krá l e J i ř í h o

o hlavní cenu
tak už zápolili
jen žlutí a modří.
Oříškem se ukázaly
být zvukové
ukázky, které
důkladně prověřily
sluch a znalosti.
Bodový odstup
byl minimální,
modří si ale
udrželi vedení
do konce. Nic na tom nezměnil ani závěrečný úkol, který kromě
vtipu prověřil i umělecké vlohy – soutěžící skládali a recitovali
báseň obsahující slova hvězda, rytíř, Evropa, Jiří a Domino. A za
tu krátkou chvilku, kterou měli na přípravu, vymysleli opravdu
vtipné a hezké verše. Ani žlutí a červení ale nepřišli zkrátka, ceny
byly připraveny pro každého.		
Jakub

Z Francie stále na jih
Nebylo lehké poselstvu pana Lva
opustiti zemi englickou. Avšak dospěli
přes nepřízeň počasí do Francie
v kraji bretoňském. Aj i tady jim
počasí překážky nastrojilo sněhovými
metelicemi, jak vzpomínal pan Šašek
z Mezihoře, když vyprávěl o jiné
zvláštnosti té země.
Čemu jsme se však divili, že tam vlků
mají málo, mnohem méně nežli u nás.
Ukáže-li se kde vlk, je z toho velké
pobouření, a tu se všichni, kde kdo,
seženou, honí ho, až ho ubijí nebo
uštvou.
(Alois Jirásek,
Z Čech až na konec světa)
Jak změnilo se vše od těch dob! Kdysi
šelma štvaná, dnes v mnoha zemích
chráněná! Příroda dobře věděla, jak
vše nastrojiti, aby rovnováhy docílila.
Lidé to nevědouce, mnoho škody
nadělali. A vám z toho lovu vlků jen
hru nabídnu do úkolů povinných!

Však jiný příběh čekal na statečné
Čechy, když lesy velkými projeli až
do města jménem Lusignan. Odtud
pocházel jistý rod ve Francouzích
velice slavný, spřízněný i s rodem
královským. To město mělo veliký
a pevný hrad, a ten prý vystavěla
paní jakási – Meluzína jménem!
Hle, přátelé moji! Nezdá se vám,
že to jméno i vám povědomo? Ano,
toť ona, nebohá Meluzína, která
v komínech a věžích pláče a naříká,
když větry dují. Copak o ní pan Šašek
vyprávěl?
Meluzína byla pramáti toho slavného
rodu Lusignanského. Nebyla však
ženou smrtelnou, alébrž vodní pannou,
podoby však nad jiné ušlechtilé,
překrásné. Pro tu její krásu si ji oblíbil
mladý šlechtic, praotec toho rodu
Lusignanského, a pojal ji, ač nebyla
rodu vznešeného, za manželku. To však
nevěděl, že byla vodní pannou, neboť
s tím se mu krásná Meluzína nesvěřila.
Teprve za delší dobu o tom se dozvěděl,
a tu ji pak zapudil, nedbaje jejího
pláče a nářku, ani jejích proseb.
Od té doby nemá krásná Meluzína
pokoje, pláče a naříká, až její nářek
rozléhá se povětřím. Tam v tom městě
Lusignanu podívali jsme se do hradu,
který prý ona vystavěla, a ukázali nám
v něm také věž, prastarou, zčernalou,
kteréž říkají věž Meluzína.
(Alois Jirásek,
Z Čech až na konec světa)
Snad málo zdá se vám, že četli
jsme si tentokráte z vyprávění
pana Šaška z Mezihoře. Však
popisoval hlavně kudyže
bralo se poselstvo českých
pánů cestou do Španihel.
Neb potřebovali dobrati
se do té země na jihu,
kde na ně sám konec
světa čekal!

Ale i tam se s nimi v poselstvech
vašich doberete, jak už jistě sami
na mapách svých sledovati můžete
– a jak viděti můžete i na mapě, jež
zobrazuje se na oné síti kouzelné, jíž
internetem zovete
(poselstvo.pionyr.cz).
Já nyní úkoly povinné a bodované
vám napíši:
• Jak řečeno bylo, v té době
ve Francii příliš vlků neměli,
protože – jakmile je spatřili,
zabíti je chtěli. Vy pak vlků honiti
nebudete, ale hru sobě vymyslete
a uspořádejte v poselstvech
vašich. Hráti si venku můžete
i na stopování vlků, honci býti, jak
naznačují Páťa a Robin (viz Tržiště).
• Zahrajte si sporty v zemi
francouzské dnes nejoblíbenější
a nejhranější! Jak jistě víte, nejen
fotbal, ale i pétanque či stolní
fotbal k nim patří.
• Krabičkou kouzelnou rychlou
zprávu (SMS na číslo 777 248 725)
mi pošlete s odpovědí na otázku:
Patří Francie mezi zakládající členy
Evropské unie?
• A ještě jednu otázku si zodpovězte
a mně pošlete: Kdy a proč se slaví
Den Evropy?
Úkolů nepovinných, avšak
bodovaných (!) též několikero přidám,
aby sobě vybrati byste mohli a baviti
se jak libo vám – a jak potěší mne!
• Napište mi zprávu krátkou nebo
i vyprávění delší, co poselstvo
vaše dělati ráčilo, jak zadání plnilo,
a obrázky či doklady jiné přiložte.
• Zkuste sobě představiti věž nebohé
Meluzíny, popisem či kresbou svojí,
a znáte-li jiný příběh o Meluzíně,
napište mi jej.
• Uspořádati pro zábavu svoji
můžete stavbu věže nejvyšší, ať
Eiffelovy či jiné, z kostek, dřívek
zápalných, papíru či věcí jiných.
Tož kupředu, mládenci i panny!
Ať poselstva vaše dále pokročí
za panem Lvem a jeho druhy!

STRÁŽCI ČASU

Nám¾t a scénáâ © Vlastislav Toman
kreslí © Michal Kocián 2008

9. Slavnost pro poselstvo

Sotva ²eské poselstvo uniklo z námoâní bitvy, ²eká na n¾ další zkouška! Spokojí se však pionýâi z oddílu Lví²at
s pouhým sledováním reportáží z minulosti, které jim Strážci ²asu IKS pâipravují? Chce to nápad!
Páni jo! Žene
se bouâe...!

Zrovna tak, je
to v knížce...

Tamo, pane,
vidíte!
Ostrov ...

Díky Bohu!
Pâistanemeliž...?

A co my,
d¾cka?

Já bych âekla
- bude první
jarní den...

Již k tomu
velím, pane!
...ud¾láme si slavnost... tedy slavnost
poselstva!

Jójó!

Hurá!
Super!

Príma!

Ale chce
to n¾jaké
oble²ení...

Turnaje
a zápasy...

Slavnost poselstva za²íná
BuĐte vítán, pane
z Liškova! I vy, ctná
panno Lindo!

Ráda vás
vidím, paní
z Havraního
vrchu!

Ađ se d¾cka
vyâádí, že
jo?

Rytíâi Švando,
do toho!

Oh, jaký to boj,
paní z Károva!

A hleĐme! Pán
z Branné pâišel
o biják!
Díky za
uvítání, pane
rytíâi
z Míšku!
Panno Lenko,
pojĐme
sob¾ házet
kroužky!

tak
nezdržujte!

Ó ano, jinochu!
Soubojñ už syta
jsem dosti!

Pane z Brunšova,
nedej se!

Pane Zmatkáâi,
hraj nebo
odstup!

Jojo, hned,
pâíteli! Já jen...

A pâece pâišli!
Já to v¾d¾l! Já
je pozval...

Vítejte,
vzácní hosté,
na slavnosti
ku poct¾
vaší!

