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Hornobřízský puchýř
Pionýrská skupina Horní Bříza uspořádala od 6. 3. do 8. 3. 2009
již 21. ročník turistického pochodu Hornobřízský puchýř
ve spolupráci s SDH Horní Bříza, Masarykovou základní školou
Horní Bříza, Muzeem města Horní Bříza a KČT Tatran Třemošná.
V pátek byla připravena trasa podél potoka Bělá v délce 14 km.
Tuto trasu absolvovalo 90 účastníků.
V sobotu mohli zájemci o turistiku vyrazit celkem na pět tras (10,
19, 21, 37 a 50 km). Dvě nejdelší trasy startovaly ze železniční
stanice Plešnice. Účastníci těchto tras procházeli okolo rozhledny
a vysílače Krkavec do obce Ledce a dále se napojili na kratší
trasy. Ostatní trasy startující v Horní Bříze směřovaly směrem
na Vísecký rybník, obcí Tatinou, Žilov, Stýskaly a Krašovice. Tento
den se sešlo 360 pochodujících. Volný sobotní večer byl vyplněn
hudbou a tancem.
V neděli byly připraveny dvě trasy (10 a 20  km) do blízkosti
starých kaolinových dolů, Hromnického jezírka a dvoru Býkov.
V neděli pochodovalo 99 turistů. Akce se zúčastnili i dva turisté
ze zahraničí (z Rakouska a Německa).
Po celou dobu se o všechny účastníky staralo kolem 40 pořadatelů
z řad PS Horní Bříza a SDH Horní Bříza. Každý účastník získal
pamětní list pochodu a pamětní odznak podle počtu účastí
na Hornobřízském puchýři. V sobotu navíc každý účastník získal
mapu města Horní Bříza a vzorek mazání na bolavé klouby
věnovaný inzertním partnerem časopisu Turista. V tento den bylo
mimořádně otevřeno i muzeum Horní Břízy.
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Sečteno, potrženo:
Celkem účastníků (včetně pořadatelů): 637
Pátek 14  km:				
90
pořadatelé:			
23
Sobota 10  km:			
19  km:				
21  km:				
37  km:				
50  km:				
pořadatelé:			

128
84
96
29
23
38

Neděle 10  km:				
20  km: 				
pořadatelé:			

58
41
27

Nejpočetnějším dětským kolektivem byl místní Pionýrský oddíl
Větrník.
Nejpočetnější kolektiv dospělých nebyl vyhodnocen, žádný se
nepřihlásil.
Nejvzdálenější účastníci byli Sikorovi z Ostravy.
Nejstarším účastníkem se stal L. Kučera z Podbořan, který letos
oslaví 80. narozeniny.
Nejstarší účastnicí se stala Z. Daňová z Prahy, která oslaví
75. narozeniny.
Jaroslav Novák, PS Horní Bříza
foto: Jiří Calta a Radek Houška
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Velký třesk na Ústředí Pionýra
Od konce roku 2008, kdy byl na Ústředí Pionýra dokončen personální audit, probíhala
jednání o tom, co by mělo být vylepšeno a zefektivněno a kde by se dalo ušetřit. Řešení,
jak už to tak bývá, přišlo v podstatě náhodou, když paní personální auditorka utrousila,
že tuhle práci by zvládla i banda cvičených opic. A protože jiné zvažované možnosti
nenabízely dostatečně razantní změnu, započala jednání s cirkusy, zoologickými
zahradami i soukromými chovateli o možnosti odkoupení domestikovaných primátů.
K 1. 4. tak nastupuje do zaměstnání například gorilí samec Neználek, který svou velikostí
a silou budí takový respekt, že byl jasnou volbou na pozici vedoucího Ústředí. Jako první
si do svého týmu vybral dvojici paviáních samic Thelmu a Luisu, které se budou starat
o sekretariát a budou mu i všemožně jinak po ruce. Odpovědným redaktorem Mozaiky
Pionýra se stane mladý a perspektivní šimpanz s veselým jménem Apríl, který již v době,
kdy tuto informaci čtete, připravuje podklady pro květnové vydání. O obsazení dalších
pozic se stále jedná. Zatím je jasné, že beze změn zůstane jen ekonomické oddělení.
Kdyby si noví opičí pracovníci měli banány, oříšky a další pochoutky rozdělovat sami,
hrozí, že by si Neználek nechal všechno pro sebe. Můj chlupatý nástupce mne ujistil,
že vás bude o dalším vývoji informovat.
Jakub

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.
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Další významné republikové akce průběžně doplňujeme.
Rádi otiskneme i regionální a místní akce, o jejichž zařazení projeví organizátoři zájem.
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foto v dostatečném rozlišení pro tisk 300 dpi. Odpovědný redaktor: Jakub Kořínek (Jakub). Redakční
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sami o so bě

V
Ostravě
bylo opět
fajně
Pionýr
moderního
designu
Název který našinec rozhodně nemůže nechat bez povšimnutí,
obzvlášť teď,
hovoříme o designu
Nabídka vzdělávacích
akcíkdyž
PVC (výběr)
O víkendu 20. až 21. 3. proběhl v Ostravě jak výkonný výbor ČRP,
moderního
Pionýra
(viz
rozhovor
na
předchozí
straně).
Co
se
za
ním
asi
skrývá?
Při
bližším pohledu je
tak Oblastní porada Moravskoslezské KOP, ale i hojně zastoupené
Hlavní vedoucí dětských táborů
ekonomické
školení
hospodářů,
revizorů
i
vedoucích
PS.
Ostrava
4.5.
4.				
Ústecké
jasné, že se našeho spolku vůbec netýká, jde o výstavu díla Christophera Dresslera. PVC
Při (Chomutov)
ještě bližším
nás přivítala vlídným slunečným počasím a tradičně milým
3.–
5.
4.,
15.–
17.
5.		
Pražské
PVC
seznámení s vlastní výstavou se ale ukáže, že s námi a obsahem našeho názvu má mnoho společného.
osazenstvem včele s panem Oldou.
24.– 26. 4.			
Zlínské PVC (Rajnochovice)
Je
to jasnývýboru
(a nejsme
ojedinělý)
toho,
že nebyli
slovo pionýr se vrací ve svém obecném významu, což může
Na výkonném
tentokrátdoklad
z rozličných
důvodů
zpětněale
pomoci
vnímat
obsah
názvu
a ne jenKvalifikace
historické
reminiscence,
stejně jako pochopit,
instruktora
a OV
všichni,
i přesto veřejnosti
byl program bohatý.
Byly
schváleny
pokyny
pro
čerpání
dotací
MŠMT
a
rozdělení
dotací
v
tzv.
oblasti
2.
Dále
17.–
19.
4.			
Plzeňské
PVC (Zelená Lhota)
proč jsme si vlastně název ponechali.
bylo potvrzeno rozdělení investičních prostředků.
Směrem k Bambiriádě a její centrální myšlence pionýrských
expozic jsme celkem kreativně vymýšleli jak by šla provést
plánovaná stavba budovy Evropského parlamentu, aby každé
dítko mohlo přiložit ruku k dílu. Dozvěděli jsme se o stavu příprav
Posleství 2009, o kterém je více uvedeno na dalších stránkách
Mozaiky. Poměrně pracné bylo vymýšlení hesla této akce, které
by vyjadřovalo naší vůli dokázat naplnění cílů této obsahové
konference.
Ohledně Republikového setkání Pionýra je dnes již víc než jasné,
že zde proběhne pionýrská stezka v novém aktuálním provedení.
Lee

24.– 26. 4.			
1. 5.– 4. 5.			
16.– 17. 5.			

Plzeňské PVC (Nepomuk)
Jihomoravské PVC
Kvalifikace OV

Zdravotník zotavovací akce
15.– 17. 5., 12.– 14. 6.
3.– 5. 4., 17.– 19. 4.		

Ústecké PVC (Litoměřice)
Jihomoravské PVC

Z ostatních akcí:
25. 4. Práce 			
s motorovou pilou		
Jihlava
(Do nabídky jsou zahrnuty pouze akce, u kterých je v plánu práce
PVC uveden termín konání)

Evropská Konference o mládeži
Dobrovolníci se stávají
nenahraditelnou součástí
vzdělávacího procesu, neboť
stát nemůže pokrýt úplně
všechna „bílá místa“ na mapě
společenských potřeb. Například
tam, kde se objevují sociálně
patologické jevy nebo rizikové
chování, jsou dobrovolníci –
zvláště ti, kteří pracují s mladými
lidmi – naprosto nezastupitelní. Dosáhnou totiž až tam, kam
stát nikdy dosáhnout nemůže. „Jde o největší výraz občanské
společnosti, a proto si zaslouží podporu,“ prohlásil 12. března
2009 na setkání s novináři během evropské Konference o mládeži
ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška.
Hlavní část konference se odehrávala v pěti pracovních
skupinách. Mapovaly různé oblasti přeshraničních dobrovolnických
příležitostí pro mladé lidi, zabývaly se prostředím, v němž
dobrovolnictví funguje, podmínkami pro práci těch, kteří
s mládeží pracují, a zabývaly se i možnostmi mladých lidí ze
znevýhodněného prostředí.
Paní Odile Quintin, generální ředitelka DG „Vzdělávání a kultura“
v Evropské komisi konstatovala, že současná ekonomická situace,
respektive hospodářská krize, snadno postihuje zranitelnou
skupinu mladých lidi. „Je třeba dělat maximum proti pokušení
stáhnout chybějící zdroje právě z oblasti mládeže a dát je
jinam,“ podtrhla Odile Quintin. Soudí, že řešením je zvyšování
kvalifikace a mobility mladých lidí. V této souvislosti připomněla
mj. celoevropský dobrovolnický program výměny mladých lidí
„Mládež v akci“, na nějž bylo z evropského rozpočtu vyčleněno
na léta 2007 až 2013 celkem 800 milionů euro.
Pokud jde o srovnání dobrovolnictví v naší republice s některými
jinými zeměmi, podle předsedy České rady dětí a mládeže
Aleše Sedláčka je tento fenomén zvlášť patrný v prostředí
dětských oddílů a práce s mládeží, kde převládá. Pokud jde
o dobrovolné aktivity mládeže jako takové, naše země nijak
výrazně nevybočuje z průměru; v oblasti práce s mladými lidmi
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je nadprůměrná a srovnatelná například s Bavorskem, jež má
podobnou tradici; pokud bychom se ale zaměřili na rozvrstvení
dobrovolné činnosti do jednotlivých věkových kategorií, Aleš
Sedláček míní, že ještě máme co dohánět.
Na dotaz ČTK týkající se konkrétního příkladu přeshraniční
mobility spjaté s dobrovolnou činností v oblasti mládeže uvedl
šéf České rady známou Bambiriádu. V letošním roce se stala
oficiální akcí českého předsednictví v oblasti mládeže. Připomněl,
že loni Bmabiriádu, konanou ve 28 městech ČR, navštívilo kolem
250 000 lidí; letos se počet bambiriádních měst snížil, klade se

však důraz na kvalitu a na to, aby se Bambiriáda uskutečnila
opravdu ve všech krajích naší vlasti. „Od České republiky se
bez našich větších ambicí Bambiriádou „nakazilo“ Slovensko, kde
se tato akce začala rozjíždět – a teprve později, až když jsme
se to dozvěděli, jsme se Slovenskem v tomto ohledu navázali
spolupráci. Bambiriáda se najednou objevila v Polsku; pak nám
návštěva ze Saska říkala, že se bude snažit hledat podporu
pro tuto akci i u nich, a dneska je zájem rozšířit Bambiriádu
i do některých německých spolkových zemí. Tady se rozvíjí
myšlenka docela velkého projektu přeshraniční spolupráce, který
by mohl propojit právě sdružení dětí a mládeže – a já doufám,
že k tomu do budoucna směřujeme,“ zasadil svoji odpověď
do evropského kontextu Aleš Sedláček.
Jiří Majer, převzato z www.adam.cz, kráceno

Proč to chcete vědět?
Po třech letech se opět vydala na cestu pionýrská kočovná společnost v čele s principálem Petrem
Haladou. Doprovázeli ho známí kejklíři Kateřina Brejchová a Martin Bělohlávek a vždy ještě některý
další člen Výkonného výboru ČRP a někdo z Ústředí Pionýra. Při svém turné po krajích naší vlasti
předváděli staré známé triky i zbrusu nová čísla. Jaro roku 2009 bylo totiž naplněno oblastními
poradami – většina je jich již za námi a až budete tuto Mozaiku číst, bude již „šňůra“ u konce.
Co jsou oblastní porady?
Jejich hlavním smyslem je výměna informací mezi „vedením“
a lidmi ze skupin a přestože můžou působit spíše jako přednášky,
zpětná vazba je jejich zásadní součástí.
Mezi tématy, o kterých se letos hovořilo, byly některé opravdové
stálice, jako třeba informační tok ve sdružení, využívání
pionýrských ocenění, ekonomika a dotace…
Zaznívaly ale i čerstvější informace – o přípravě aktuálních
akcí (jako třeba Opravdu dobrý tábor, Český den proti rakovině
nebo Republikové setkání pionýrských oddílů), o připravovaném
ocenění Pionýr roku pro osobnosti naplňující význam slova pionýr,
o nové podobě jednotících prvků sdružení a jejich užívání,
o chystaných legislativních změnách.

máme kontaktní adresy všech PS a vedoucích oddílů – ti by ji ale
měli předávat dál.
A co čtenáři od Mozaiky očekávají? Především zdroj užitečných
informací, náměty pro činnost a zprávy o dění ve sdružení.
Další požadavky, jako metodika, motivace, možnost vlastní
prezentace a další se objevovaly řidčeji. Pro zajímavost dodám,
že náměty pro činnost byly někdy uvedeny způsobem „chci
náměty, nacházím je – třeba Poselstvo krále Jiřího – takže je
vše v pořádku“ a někdy zase „chci náměty, takže byste je měli
do Mozaiky přidat“. Nelze se zkrátka zavděčit všem.
Musím říct, že mne potěšilo, že z deseti krajů jen tři lidé uvedli,
že Mozaiku nečtou, protože jim nevyhovuje (a tři další neuvedli
žádný důvod), a šest, že ji čtou, ale jejich očekávání nenaplňuje.
Jakub

A co ta zpětná vazba?

Vybrané odpovědi

Nedílnou součástí některých tematických okruhů bylo i získávání
informací nebo postojů od účastníků. Proto při debatě
o chystaném Poselství 2009 byly vyplňovány dotazníky k závěrům
Poselství 2006, jejichž vyhodnocení bude asi největší oříšek.
K části věnované ekonomice patřil dotazník k účetnictví a užívání
programu Money – vzešly z něj i trochu překvapivé návrhy, jako
že účetnictví by se mělo úplně zrušit (troufám si hádat, že tento
návrh určitě neprojde).
Při diskusi o nových pionýrských oděvech (Pionýr Fashion)
účastníci odpovídali velmi jednoduchým dotazníkem
(ano/ne) na ne zcela jednoduchou otázku: Jsme ochotni si
připlatit za oblečení s „etickým certifikátem“ zaručujícím, že
na něm nepracovaly děti, že bylo vyrobeno ve vyhovujících
podmínkách atd., nebo chceme oblečení hlavně levně?
A nechyběl ani jednoduchý dotazník k Mozaice Pionýra, který
samozřejmě naši redakci zajímal nejvíc. A jedna z odpovědí se
stala i titulkem celého tohoto povídání. Nebyla to totiž vlastně
odpověď, ale otázka - a dá se snadno vztáhnout na všechny snahy
získat názory přítomných: „Proč to chcete vědět?“
Připomínám, že dotazníky byly anonymní, takže odpověď
tento – a teď vlastně nevím, zda respondent či tazatel – nejspíš
neočekával. Vlastně to trochu nutí k zamyšlení nad tím, co
očekával nebo co svým dotazem sledoval. Ale je dobře, že se
zeptal, protože i odpověď je důležitá – všechny ankety, dotazníky,
debaty a podobně nejsou samoúčelné, ani neslouží něčí osobní
potřebě či zájmům. Jsou nástrojem, aby ti, kteří se sdružení
Pionýr snaží udržet v chodu, znali přání a potřeby jeho členů –
aby mohli svoji práci dělat dobře.
Proto děkujeme všem, kteří na dotazníky odpověděli. Věřte,
nebylo to zbytečné.

Z mnoha odpovědí lze uvést jen několik zajímavých

Jak dopadl dotazník k Mozaice?
Nemáme ještě odpovědi ze všech krajů, ale 10 ze 14 je už dost,
aby se s výsledky dalo pracovat. Otázky byly prosté, 1) Čteš
Mozaiku Pionýra? – ano (proč?) / ne (proč?), 2) Co očekáváš
od Mozaiky Pionýra? K čemu by ti měla sloužit?
Nejčastěji uvedeným důvodem, proč číst Mozaiku, bylo
udržování přehledu o dění ve sdružení, dále „ústřední“ informace
a náměty pro činnost. Další, jako hledání motivace, články
o historii, sledování vlastních příspěvků či že se to vlastně musí
a podobně, byly uvedeny spíše ojediněle.
Naopak nejčastější důvod, proč někdo Mozaiku nečte, je, že ji
prostě nemá k dispozici. Zde bych rád připomněl, že v adresáři

Proč číst Mozaiku?
• Líbí se mi její obsah bez rozdílu. Zajímavé a přívětivě podané
informace.
• Stále očekávám, že mi v něčem poradí a pomůže.
• Spousta nápadů, důležitých informací.
• Je zadarmo.
• Vždy očekávám, že tam budou kvalitní články, bohužel jsem se
ještě nedočkal.
• Je to moje pionýrská povinnost.
• Očekávám informace o činnosti sdružení. Bohužel nová verze
mne vůbec neoslovila. Dřív jsem ji přečetla celou najednou.
Nyní ji prolistuji a máloco mne zaujme.
• Pro info, pro zlost i radost.
• U nás to nikdo jiný nedělá.
• Nutno číst plátek vlastní organizace.
• No proč asi? Protože chci.
• Jedná se o časopis rozšiřující pionýrský obzor.

Proč nečíst Mozaiku?
• Dosud jsem o ní neslyšel.
• Politikaření mě nebaví, chybí více k práci oddílu.
• Jsem moc líná, ale už jsem v ní listovala a něco také četla…

Co od Mozaiky očekáváte? K čemu by měla sloužit?
• Informace o lidech, které baví stejné věci.
• Myslím, že v současné době slouží přesně k tomu, k čemu má.
• Informovat, nápady dávat, činnost podněcovat, bavit o nudných
hodinách ve škole.
• Dobré tipy na práci v oddíle – rukodělné výrobky – práce
v keramické dílně – tipy na akce, zkušenosti starších.
• Informovat více o aktuální nabídce stánku Mozaika. Zdokonalit
zasílání Mozaiky a byrokracii v Pionýru.
• Neočekávám nic, nechci si nechat brát iluze. Měla by sloužit
vedoucím instruktorům, ale slouží k prsení se Ústředí.
• Potřebujeme „polopatické" vysvětlení.
• Méně o mezinárodní činnosti, více o dění na PS a náměty na činnost.
• Informativní, zajímavá – články s Pionýrem a Junákem =
historie – moc pěkné.
• Že bude chodit dál.
• Více informací, rad apod. vedoucím oddílů (případně
instruktorům), i když poslední čísla jsou stále lepší.

o bl astní porady
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Divoká Orlice strávila týden
na Černé hoře
Letos již potřetí pořádal oddíl Divoká Orlice pod vedením Pavla Huberta týdenní lyžařský výcvik pro
děti z našeho okresu. Jarní prázdniny tak zde strávilo celkem 48 dětí a 15 dospělých. Ubytováni jsme
byli ve dvou sousedících chatách – Vendlovka a Zrcadlovka, které se nachází asi 3 km od Janských Lázní.
Překonáním této vzdálenosti také začal celý náš pobyt, když jsme naše lyže a zavazadla naložili na rolby
a vydali se pěšky k místu našeho ubytování. Všichni šlapali statečně, od těch nejmladších až po ty starší.
Čekal na nás výborný guláš a týden plný dobrodružství.
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Hlavním tématem bylo samozřejmě
lyžování. Lyžařský vlek byl hned vedle
chaty a tak jsme neztráceli čas. Jen
pohled na sjezdovku shora zpočátku
kdekomu naháněl strach. Sjezdovka je
označována jako červená se středně
těžkým stupněm obtížnosti. Nikdo nás
nerozmazloval a sjezdovku neupravoval,
to byla práce pro nás. A jelikož jsme

tu bylo tzv. nekonečné lano, kde se učili
úplným základům pod vedením lyžařské
instruktorky. Ti ostatní byli rozděleni
do družstev ke svým instruktorům a své
lyžařské umění zdokonalovali. Všichni byli
pro lyžování zapáleni a tak se lyžovalo
den co den. I přesto, že nás někdy
únavou bolelo celé tělo (ale to mluvím
spíše za dospělé), dobrá nálada nás

svezli Černohorským expresem, což je
jediná osmikabinková lanovka v Čechách.
Při zpáteční cestě jsme si užili spoustu
legrace a sněhových radovánek. Sněžit
stále nepřestávalo a každý den přibylo
nejméně 20 cm nového sněhu.
Týden utekl jako voda a před námi byl
poslední společný den. Děti ho očekávaly
s nadšením, ale i s trémou, protože
se chystal velký závod ve sjezdovém
lyžování. Musím připomenout, že tento
den už bylo nekonečné lano prázdné a ze
všech dětí se stali lyžaři. Všichni odvedli
obrovský kus práce a stálo to za to. Děti
se rozdělily do skupin podle věku a závod
mohl začít. Soutěžilo se za jednotlivce
i za skupiny. Přála bych vám vidět oči
a výrazy v tváři všech dětí při závodu.
Každý chtěl vyhrát a každý se hrozně
moc snažil. A všichni fandili všem!!! Byla
to úžasná atmosféra. A zvítězili všichni –
někdo byl nejlepší, ale každý zvítězil
sám nad sebou. A diplom čekal večer při
vyhlášení výsledků na každého.
Chtěla bych tímto poděkovat oddílu
Divoká Orlice pod vedením Pavla

se ukázali jako dobrá parta, všichni
zkušenější lyžaři se chopili práce a začali
terén upravovat, tedy spíše ušlapávat,
pro ty ostatní. Sněžit ale nepřestalo celý
týden a tak se tato práce stala naší prací
každodenní.
Přijeli sem už zdatní lyžaři, ale i ti, kteří
stáli na lyžích úplně poprvé. Pro takové

neopouštěla. Letos měly děti možnost
seznámit se i s běžeckým lyžováním
a s výukou na snowboardu, což byla
příjemná novinka. Odpočinkovým dnem
se stala středa, kdy jsme se všichni vydali
na pěší výlet, abychom společně zdolali
vrchol Černé hory (1 299 m n.m.). Kromě
„ušlápnutých“ asi tak deseti km jsme se

Huberta a Martiny Hubertové za krásné
prázdniny strávené na horách
a za jejich práci věnovanou dětem.
Měla jsem tu čest strávit tento týden
s nimi jako rodič i jako instruktor.
Celému oddílu přeji hodně zdaru
a šťastných návratů.
Erika Kovaříková

r e p o rtá ž

V roce 2006 jsme společně vyslali „poselství“ o tom, kudy se chce sdružení Pionýr ubírat v následujících letech. Některé náměty jsou již
naplněny, jiné jsou dlouhodobější a budou vyžadovat ještě mnoho práce. Letos v září se opět sejdeme a po třech letech zase společně
posuneme Pionýr o kus dál k hlavnímu cíli z roku 2006:

Pionýr bude v roce 2020 znám obsahem své činnosti v široké veřejnosti.
Jistě toho lze dosáhnout, i když, jak se říkává, bez práce nejsou koláče. Abychom si mohli jednou s klidným srdcem říct „Dali jsme to“,
musíme si do roku 2020 odškrtat dlouhý seznam věcí, které bychom měli společně naplnit:

Pionýr je životní styl

Pionýrem v každém věku
Každý ví, že jsem pionýr
Pionýr je sexy

?

Pionýr – program pro člověka

Pionýr nabízí profesionální zázemí

Rozmanitá činnost vycházející ze
společného kvalitního základu

Pionýr stojí na pevných nohou

?

Sociální klima = otevřená náruč

Atraktivní výchovné projekty

Pionýr je dobrá značka

Zábava po celý rok

Pionýráky jsou perfektní

Odborníci fandí Pionýru

Pionýr je in

?
Pionýr je kompetentní

Pionýr je kulturní

?
Jistě jste si všimli volných míst – a je právě na vás, abyste je naplnili. 26.– 28. září, při Poselství 2009, k tomu budete mít jedinečnou
příležitost!
za přípravný tým Jakub

po sel ství 2009
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Více než 120 pionýrů plánuje strávit
letošní léto v Rakousku

Ať se to zdá možné nebo ne, opravdu takto velká výprava vyráží
začátkem srpna do Rakouských Alp. Pionýři společně s dalšími
přáteli z celé Evropy (Velká Británie, Litva, Slovensko, Rakousko
a Dánsko) stráví společně týden v tábořišti v Döbriachu, v místě,
kde rakouští Kinderfreunde pořádají tábory více než 40 let.
Účastníci budou mít možnost poznat okolní přírodu, vyrazit
na cyklistický výlet, užít si koupání v horském jezeře, ale

i zúčastnit se společného programu v rámci tématických večerů
(divadlo, diskotéky, interkulturní večer).
V rámci projektu proběhnou pro zájemce i dva tematické
semináře. První z nich se bude věnovat výměně zkušeností
v oblasti práce s dětmi a mládeží pod heslem Pimp My Methods
(vytuň moje metody). Prakticky si to lze představit jako sérii her
představených jednotlivými partnerskými organizacemi, které
budou mít možnost si zahrát, probrat jejich výchovný dopad
a zjistit, které jsou nejlepší. Druhý projekt, který je k táboru
v Döbriachu připravován, je zaměřen na ekologii a trvale
udržitelný rozvoj. Zde se budou účastníci ze svých zkušeností
snažit najít cestu a způsoby chování nás všech, aby naše příroda
zůstala i přírodou do budoucnosti a my měli neustále možnost
v souladu s ní žít na planetě Zemi. Pod heslem Sustainable
Solutions for Future (trvale udržitelná řešení pro budoucnost).
Výstupy z obou projektů budou dále využity pro přípravu
mezinárodního tábora v roce 2010, takže budou mít účastníci
jedinečnou možnost se na něm účastí na táboře v Rakousku
podílet. Závěrem snad už zbývá jen popřát šťastnou cestu a těšit
se na zprávy, jak tábor probíhal.
Letík

Vlak ke změně, vlak času
odjíždí z nástupiště 2010, nastupujte!
Train for change,
time train (vlak
ke změně, vlak času)
je pracovní verze
názvu mezinárodního
dvojtábora, který
Pionýr společně
s Kinderfreunde
Rakousko připravuje.
Jedná se o unikátní
projekt pro celkem
1 200 účastníků
z celého světa, jehož
hlavním cílem bude
dát prostor dětem
k vyjádření, jak si
představují „svět
zítřka“.
Když se řekne dvojtábor,
tak si lze možná
špatně představit, co
to znamená, ale v praxi je to prosté. Tábory budou dva, a to
v Döbriachu a v Jedovnicích u Brna, nicméně účastníci a program
budou stejní. Mezi oběma místy je totiž převeze speciální
kouzelný vlak, který přesune děti z například Velké Británie,
Finska, Německa, ČR, Rakouska, Dánska, Švédska, ale i Izraele,
Palestiny, Brazílie, Chile, Peru, Kolumbie, Indie či Indonésie
v čase o několik desetiletí dopředu.
Proč vlak ke změně? Odpověď je jednoduchá. Děti budou
během prvního tábora skrze hlavní část programu popisovat
problémy dětí na celém světě v dnešní době - prostřednictvím
her, malování, divadla, písniček či točením videa. Poté nasednou
na již zmíněný kouzelný vlak a přesunou se do budoucnosti.
Na druhém táboře se budou naopak věnovat znázornění, jak by si
představovaly svůj ideální svět za cca 30 let. Výstup projektu pak
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za hra ničí

poslouží mimo jiné jako zpráva pro ty, kteří by se o budoucnost
dětí měli nejvíce zajímat, tudíž dnešní dospělé politiky, ale
i rodiče.
Tábor má již předběžně stanoven termín, a to 25. 7.– 7. 8. 2010.
Proto kdyby vás již nyní myšlenka společného tábora zaujala, je
dobré to mít v rámci plánování činnosti a táborů na rok 2010
na paměti a bedlivě vyhlížet další informace.
V Rakousku by měl podle všech plánů tábor začít na tábořišti
Kinderfreunde v Döbriachu a pokračovat by měl nedaleko Brna,
u vesnice s názvem Jedovnice. Krom výše zmíněného tématu
se účastníci mohou těšit na tradiční koupání, hry v přírodě,
výlety do okolí, večerní program na pódiu i tematický v menších
skupinkách, táboráky, mnoho písniček a hlavně spoustu nových
kamarádů.
Více informací o „Vlaku ke změně, vlaku času“ budete v průběhu
následujícího jeden a půl roku postupně nacházet na stránkách
Mozaiky.
Letík

Let media show your opinion
Učitelé používají staré metody a nejsou dostatečně vzdělaní. Ve třídách je vysoký počet žáků. Ve škole
se cítíme převážně bezpečně. Měli bychom něco dělat s dětskou obezitou...

Takové názory vyslovovali účastníci výměny mládeže s názvem Let
media show your opinion (LMSYO), kterou hostil Pionýr v březnu
na Jizeře. Pozvání přijali kamarádi ze spřátelených organizací
v Dánsku, Rakousku, Lotyšsku a na Slovensku.
Po celou dobu pobytu zde pracovaly čtyři fiktivní mediální
skupiny složené ze zástupců různých států. Jejich členové
společně připravovali anketní otázky, točili videoanketu ve městě
Jilemnici, zpracovávali odpovědi, stříhali video, fotografovali
a dlouho do večera připravovali čerstvé vydání novin Jizera
Times, které vycházely vždy ke snídani. Také se učili mezi sebou
komunikovat, protože ne každý uměl perfektně anglicky. Ale to
k mezinárodním projektům patří a brzo si zvyknete na to, že
důležitější než perfektní znalost jazyka je ochota se domluvit.
Kromě práce s médii byl čas i na společné outdoorové
aktivity – lyžování a snowboarding. Někteří stáli na sjezdovce
poprvé, protože hory doma nemají. Ti zkušenější se chopili
role instruktorů. Všichni se snažili, takže odpoledne si už každý
sjezdovku sjel sám.
Tak trochu oficiální byla návštěva Krajského úřadu v Liberci,
kde účastníky přijal Robert Gamba, ředitel odboru školství,

mládeže a sportu. Představil krajskou školskou koncepci,
představu o budoucnosti středního školství v kraji a odpověděl
na dotazy přítomných účastníků. Potvrdil, že je třeba se zaměřit
na vzdělávání učitelů, aby uměli opustit frontální výuku a začali
používat i jiné metody.
„Naneštěstí Mr. Gamba mluvil jen česky, takže Letík měl hodně
práce, aby přeložil vše, co chtěl vyjádřit“, napsal ve čtvrtek ráno
list Jizera Times.
U jídla se hodnotila zejména česká kuchyně, které si všichni užili
díky domácí stravě na hotelu dosyta. Čeští pionýři pak trávili
čas vysvětlováním, že knedlíky nejsou chléb a neměly by se jíst
rukama. To se jim však, zejména v případě kolegů z Dánska,
nepodařilo do konce pobytu.
Na závěr proběhla filmová přehlídka všeho, co se za dobu
projektu natočilo. Bylo se na co dívat. Posuďte sami. Videa
najdete na youtube.com pod názvem Let media show your
opinion, případně na zdi skupiny Pionýr na facebook.com.
Vyhodnocení anket a porovnání situace v jednotlivých státech
vám přineseme v příštím vydání.
Pavel Zdráhal

zah ran ič í
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Mohu předpokládat,
že si Mozaiku aspoň prolistujete, než ji odložíte. Možná se někde i zastavíte a něco si přečtete.
Nemohu však předpokládat, že ji maximálně využijete a podělíte se o její obsah s instruktory, natož
aby se některé věci dostaly až k dětem. Mám přitom na mysli právě Tržiště. Dvoustranu, která je určena
právě jim a hře Poselstvo. Šikovní kluci a děvčata si umí poradit. A těm druhým se holt musí trochu
napovědět nebo je postrčit.
Tak tímhle povídáním chci naopak popostrčit vedoucí. Když si vzpomenu, co všechno jste před dvěma
roky dokázali dělat v SIZVESU, čili celoroční hře Signály z vesmíru, tak mi připadá, že letošní poselstva
mají co dohánět. Kolik turnajů, her, zápasů i soutěží už mohlo na startu proběhnout…
Začátkem března byli (podle mapy) na špičce (10 pozice) Páni a paní z Růže, Mláďata, Větrník4 a Důšata
od Rolavy. Živo bylo i na dalších pozicích, někde doslova tlačenice. Chybí však vaše „živé“ fotky, zprávy
i jiné doklady z vašeho „putování“. Takový byl stav v době, kdy vznikalo toto Tržiště, a nejinak tomu
bylo i na webových stránkách Poselstva. Bude to v dubnu jiné?
Hadži (scifiveta@quick.cz)
Až na konec světa!
Návštěva „Konce světa“ v roce 1466 neznamenala pro poselstvo
krále Jiřího konec jeho putování po evropských zemích. Pro naši
hru by však měla být jakýmsi vyvrcholením. Že nemáte šanci
vypravit se do Portugalska a zajít si k opravdovému Finis Terre, či
jak se tehdy říkalo Stella Obscura?
To přece není třeba! Hra je hra – a tak jistě najdete vhodné místo,
které bude pro vás „Koncem světa“! Máme u nás dost přehrad
a rybníků, ba i řek, které mohou pro vás být mořskou hladinou.
Že nic takové u vás nemáte? Pak vezměte zavděk hezkým místem
s výhledem daleko do kraje.
Vypravte se na takové místo – pěšky, vlakem, na kole, autobusem!
Cesta k cíli se může stát napínavou orientační hrou. Vymyslete si
a připravte program, hry, soutěže, zábavu, motivů máte v Tržnici*
dost a dost. Pozvěte třeba své kamarády z jiného oddílu – i když
se hry Poselstvo neúčastní. Na místě můžete vybudovat nějaký
přírodní památník (mohylku z kamenů) nebo tady zakopat
pamětní listinu o své návštěvě „Konce světa“.
Pro ta poselstva, která se například nezúčastní republikového
setkání pionýrských oddílů, bude tato akce opravdu závěrem hry,
pro ty, kteří tam pojedou, to může být dobrá příprava.
Tak nějak se o tom bavíme u nás, plameňáků. Uvidím, jak to
dopadne.
Oddílák Boubín
*Poradí vám i Robin a Páťa s Elís v našich minikomiksech!

Pamatujte si
Už je čas výprav a výletů a tak se vám může hodit pár
zálesáckých zkušeností.
• Nejlépe hoří březové dřevo.
• Dub a jasan hoří dobře a uvolňují hodně tepla.
• Když pálíte dřevo ovocných stromů, jako jsou jabloně nebo
třešně, vzniká štiplavý dým.
• Při hoření lehčího dřeva, jaké má například modřín a borovice,
vznikají jiskry!
• Pokud chcete, aby oheň nebyl nápadný, pak použijte jilmové
dřevo, máte-li je ovšem při ruce.
Nezapomeňte však ani na zásady rozdělávání ohně v přírodě!
Ne vždy je použití ohně dovoleno. Důležitý je též výběr místa
a likvidace ohniště při odchodu.
A tak zbývá připomenout, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán!
Správňáci proto vědí, jak si počínat!
Ohnivec

Robin a Páťa – „Který konec světa?”					
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Chystáte výzbroj a výstroj?
Jak se proslýchá, i na republikovém setkání
se počítá s programem pro poselstva! Co
v něm bude, to se přísně tají! Připomeňme
si však, že před dvěma roky byla na tomto
setkání připravena celá řada her, tréninků
a soutěží pro pionýrské posádky – účastníky
hry Signály z vesmíru (SIZVES). Parádní byla
i závěrečná módní přehlídka kosmických
skafandrů a noční setkání s mimozemšťany.
A tak na otázku v titulku byste měli
odpovědět: Chystáme se – a uvidíte jak!
Návody na výrobu různých druhů brnění
i zbraní vám nabídlo Tržiště a leccos se dá
odkoukat i z obrázků historické výzbroje.
Dostali jste i náměty na některé rytířské
hry a souboje, a něco málo se hodilo i pro děvčata. Ta ovšem
mají snazší přístup k různým druhům oblečení dam a dívek z 15.
století.
Páni rytíři a panoši či zbrojnoši se asi spokojí s kartónovými
prsními pláty a jinými částmi brnění. Zato přilby na kolo, skejt,
brusle i lyže se dají upravit na pravé rytířské! A nezbytné zbraně?
Postačí ze dřeva a plastů + šikovnost.
Uvidíme tedy, jak se vaše poselstva na republikové setkání
vymustrují, tedy vybaví!
Zbrojíř
Takhle se představili pionýrští kosmonauté na republikovém
setkání 2007. Dorazí letos rytíři a pánové z poselstev, ba i paní
a panny? Zatím tu máme jen snímek neznámého účastníka
poselstva. Kdo se skrývá v úplné plátové zbroji?

Zahrajte si v klubovně
Než vyrazíte do přírody, vyzkoušejte si své smysly. Třeba se vám
to bude hodit při nějaké hře, ale i v praktickém životě. Víte, jaký
máte sluch, zrak, čich, chuť a hmat? Tady máte jednoduchý test!
• V určeném prostoru (místnosti) zaměňte aspoň čtyři věci –
přemístěte je, odstraňte je, či jinak pozměňte. Soutěžící
jednotlivě vstupují a zapíší, co zjistili. Na závěr se zhodnotí,
zda uhodli správně.

Obměnou je, že vždy jeden soutěžící jde za dveře a pak hledá,
co se změnilo. Pro každého dalšího se úpravy změní.
• Soutěžící má zavázané oči a zkouší určit aspoň čtyři různé
zvuky, například cvakání nůžek, šustění papíru/alobalu,
nalévání tekutiny, odemykání/zamykání atp.
• Připravte si aspoň čtyři sklenice s vodou, které různě osladíte –
jednou, dvěma, třemi kostkami cukru, zatímco čtvrtá bude
neslazená. Pořadí promíchejte! Soutěžící má zavázané oči
a zkusí sklenice seřadit podle sladkosti.
Jiná varianta: Soutěžící určuje koření, některé potraviny, nápoje,
cukrovinky.
• Náročnější bude test čichu, ale o to zajímavější. V místnosti
zapalte svíčku a umístěte ji na přístupné místo. Soutěžící se
zavázanýma očima vstoupí dovnitř a poslepu se pokusí svíčku
najít.
Můžete volit i jiné obměny, například s některými potravinami
nebo v kombinaci s čistícími prostředky.
• Zajímavá může být soutěž v hmatu. Do neprůhledného sáčku,
nejlépe textilního, vložte několik předmětů (tužka, kapesní
nožík, figurka, krabička zápalek, ořezávátko, šroub atp.).
Soutěžící, opět se zavázanýma očima, se pokusí hmatem určit,
co v sáčku je. Vyjmenuje, nebo napíše.
Pokud soutěží více účastníků, je vhodné předměty aspoň
částečně pro každého obměnit, aby se „neopisovalo“.
Znáte nějaké zajímavé a málo známé hry? Třeba jste sami
nějakou vymysleli nebo známou obměnili. Nabídněte je do Tržiště!
Podle „Kudy z nudy“ SPJF

Tvůj kamarád nůž
Možná jste i vy slyšeli ono známé: Každý správný muž nosí v kapse
nůž! Řeknete si – dobrý! Ale jaký? Je to tak trochu na zvyku
a použití.
Například kapesní nože se vyrábějí v řadě provedení. Od rybičky
s jednou čepelí až po kombajn vybavený vším možným: větší
a malou čepelí, pilkou, nůžtičkami, šroubováčkem, otvírákem
konzerv a zátek, ba i dalšími specialitami. Bývá pak poměrně
těžký a ne vždy se hodí do kapsy kalhot.
Zato nože pro přežití s dlouhou čepelí se obvykle nosí v pouzdru
u pasu, kde bývá i schránka na brousek. Čepel je obvykle z jedné
strany pilovitá, zatímco rukojeť v sobě skrývá lecjaké užitečné
věci, jako třeba vlasec nebo drát-pilku, kompas, či jiné užitečné
pomůcky.
V současné době je k dostání celá řada nožů na přežití,
ovšem méně kvalitních – čepel je měkká nebo špatně spojená
s rukojetí a nůž se láme. I výbava bývá někdy nekvalitní nebo
neužitečná.
A ještě poslední rada: Nejenže je třeba nůž udržovat čistý,
nezrezivělý, ale i dobře nabroušený. Není také vhodné hrát si
s ním, protože byste mohli ohrozit sebe i okolí.
Zbrojíř Tom

tržiště nápad ů a zkušen ost í
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Sokolský den na sněhu

Horní Bříza

V sobotu 21. 2. 2009 uspořádal Sokol Horní Bříza v lyžařském
areálu Špičák na Šumavě Sokolský den na sněhu aneb 1. ročník

půjdou podívat při výletě z letního pionýrského tábora u Spáleného
mlýna na Berounce.

Kluci s autíčky, děvčata s panenkami
Zábavné odpoledne ve školní jídelně v úterý 3. března proběhlo
i díky dobré spolupráci mezi vedením ZŠ a Pionýrem Hrádek. Kluci
mohli závodit s dálkově řízenými auty a děvčata přišla s panenkami
na módní přehlídku. Soutěžících se sešlo 38, přišli i fandové
a s organizací pomohly oddíly Delfín a Mraveniště. Uskutečnila
se i soutěž v malování. Před vyhodnocením se všichni občerstvili
zákuskem a čajem. Na slavnostním nástupu se sešlo všech
56 účastníků a byly rozdány odměny.
Vlasta Vasková, Václav Lisý, Irena Červenková, Pionýr Hrádek

Na obří autodráze
Závodu na čemkoliv. Většina účastníků, dětí i dospělých, závodila
na bobech, saních i lyžích. Několik odvážlivců, zejména z řad
tatínků, absolvovalo jízdu na igelitovém pytli nebo na nafouknuté
duši z kola.
Této akce se zúčastnila i výprava pionýrů z Horní Břízy. Své
závodníky vyslalo poselstvo Větrník 2 – Ohnivá lvíčata a Větrník
4 – Trója. Překrásné sněhové podmínky areálu, upravená trať
i perfektní zázemí na převlečení i odpočinek přilákalo několik
desítek soutěžících.
Podle pořadatelů akce, manželů Sobotkových, vyhrál každý, kdo
se zvedl z tepla domova a využil možnosti pobýt několik hodin
na zdravém vzduchu. Nejlepším soutěžícím byly předány diplomy
a sladké odměny.
Jaroslav Novák – PS Horní Bříza

Hrádek

V neděli 22. února jsme uspořádali již 6. ročník závodů na obří
patnáctimetrové autodráze. Závodníci měli stejný úkol – zajet

tři kola za co nejkratší čas. Všichni se snažili, ale pokud někdo
příliš riskoval, došlo k nehodě a auto vyjelo z dráhy. Byla nutná
oprava – závodník musel složit rozstříhaný obrázek auta, pak teprve
mohl pokračovat, ale znamenalo to časovou ztrátu na ostatní.
Bylo tedy důležité hlavně zachovat chladnou hlavu a klidnou
ruku. Po urputném závodění první tři místa obsadili: 1. místo
Filip Šmucr, 2. místo Štěpánka Weinfurterová a 3. místo Kristián
Soukup. Vítězové byli odměněni, ale ani ostatní závodníci neodešli
s prázdnou. Na závěr odpoledne prověřili své řidičské dovednosti
i rodiče, kteří závodili se stejnou radostí a zaujetím, jako děti.
Jasmínka, PS Safír

Obnovený turnaj v ringu
Vynesli jsme zimu
Pionýr Hrádek uspořádal o jarních prázdninách 17. února
Masopustní odpoledne. Vedoucí a instruktoři připravili v tělocvičně
pět stanovišť, kde děti plnily různé úkoly. Vyhlašovaly se také
nejvtipnější masky a hrály se taneční hry. Na závěr se všichni
seřadili do průvodu, který vynesl pomyslnou zimu, kterou
představovala basa. Voláním „Zimo, zimo, jdi už spát, už si s tebou
nechcem hrát. Dočkáme se sluníčka, ohřejeme si tělíčka,“ celé
setkání skončilo.

Podbrdské safari
Téměř šedesát dětí a jejich vedoucích z Hrádku se sešlo v sobotu
28. února. Vrazili na „Podbrdském safari“ po stopách zvířat.
V cíli u pionýrských chat mimo sněhových radovánek, soutěžení
a opékání špekáčků, proběhl i výběr jména pro emu hnědého,
kterému dělají pionýři sponzora v ZOO Plzeň. Od konce února se
jmenuje Felix a děti už plánují na příští rok, že k němu přibude
marabu, o kterého je prý velmi malý zájem. Na všechna zvířata se
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Kdyně

Mladá Boleslav

V Mladé Boleslavi se po několika letech obnovil tradiční turnaj
v ringu. Uspořádala jej 1. PTS Táborník v sobotu 7. března
v tělocvičně 6. ZŠ Jilemnického ul. Sešlo se osm soutěžních trojic
ve dvou věkových kategoriích, 11- 15 let a 16 a více. V nejstarší
kategorii se soutěž odehrála na 2 vítězná utkání, ve kterých
nakonec po urputném boji zvítězily Sliveňačky z Dolního Slivna nad
Lutrou ze Stráže pod Ralskem v poměru 2:1.
V mladší kategorii bylo šest družstev. Hrálo se na dvě skupiny
po třech týmech, systémem každý s každým, a pak došlo
na vyřazovací zápasy, při nichž diváci skandovali názvy svých
oblíbených týmů, a tak vznikla skvělá sportovní kulisa. Zvítězilo
družstvo Výři z PS Výři ze Stráže pod Ralskem.
František Batěk, 1. PTS Táborník

Plejády na zimním táboře

Šternberk

Členové Pionýrské skupiny Plejády Šternberk strávili jarní prázdniny
na Českomoravské vysočině v obci Jihlávka. Na šternberském
nádraží ráno 7. února čekalo 14 dětí a šest vedoucích. Druhý

den začal rozcvičkou a po ní vzhůru na zasněžený kopec jezdit
na pytlích a pekáčích. V pondělí nás čekalo bruslení na rybníce
zvaném Krvák. To podle husitů, kteří na tomto rybníku bojovali
a po bitvě byl prý celý rybník od krve. Nechyběly hry na zahřátí,
eskymácká honička, kanystr a před obědem už v teple turnaj
v Člověče nezlob se, za tmy stezka odvahy. Celodenní výlet
naplánovaný na středu překazilo mrazivé počasí. Odpoledne jsme
se vydali alespoň na chvíli podívat po okolí až ke kapli Sv. Kateřiny.
Předposlední dopoledne vyplnila hra „Vyměňujem, vyměňujem

až vyměníme“. Pravidla hry? Naprosto jednoduchá, přinést co
nejoriginálnější věc, vyměněnou za tři zápalky. Někdo přinesl
hrníčky, někdo pískací hračku, atd… Večer zakončilo zazpívání
u kytary. V pátek už se uklízelo a hodnotilo. Všichni dostali drobné
ceny. Akce se všem líbila a již se těšíme na další.
Olča Minářová, PS Plejády Šternberk

Pexeso s královnou

Zborovice

V pondělí 16. února jsme pořádali další ročník turnaje v pexesu.
Naše schůzka se tedy tak trošku protáhla. Nejprve turnaj, pak
obvyklá schůzka se vším, co k ní patří – více než tříhodinový
maraton.
Letos se turnaje zúčastnilo 35 lidiček, hrálo se ve dvou kategoriích
a k našemu překvapení se letos více zájemců o hru přihlásilo
v kategorii starších. Prostory pro pořádání akce nám zapůjčila
místní ZŠ. Už v průběhu základních kol o sobě dávali vědět
někteří favorité. Finále mladší kategorie nakonec vyhrál jeden
z benjamínků našeho oddílu, Čenda Bolf, na druhém místě skončil
Otík Zapletal a na třetím Nikolka Konečná. Ve starší kategorii se
svého kralování v semifinále musela nedobrovolně vzdát i loňská
absolutní vítězka. Po velmi vyrovnaných bojích se rozdílem
jediného obrázku stala letošní královnou Kika Šupčíková, hned
v závěsu za ní na druhé pozici skončil Víťa Zapletal a třetí místo
patří Anežce Šmídové.
Zuzka Ený Sakařová, PS Zborovice

15+: Hurá na kuželky
Sobota 21. února odpoledne – tři auta se plní sportu chtivými
členy PS Zborovice, kategorie 15+. Vydáváme se do nedaleké obce
Litenčice, abychom se pokusili získat alespoň nějaké dovednosti
ve hře zvané kuželky. Vítá nás příjemné prostředí kuželny
i ochotná paní, která nám vysvětluje základní věci, a může se

hrát. Rozdělení do dvou družstev je docela náhodné, po první hře
má tak trošku převahu jedno z družstev, ale hned druhou hrou
další družstvo skóre vyrovnává. Třetí rozhodující hra je vyrovnaná
až do posledních hodů. Nakonec vítězství na svou stranu s notnou
dávkou štěstí při posledních hodech získává první družstvo. Sešli
jsme se, společně pobavili a stihli také domluvit zajištění dalších
akcí, které nás v nejbližším období čekají.
L. Sakařová, PS Zborovice

Karneval „Na ostrově Madagaskar“
Již tradičně je naše pionýrská skupina spolupořadatelem
Zborovického karnevalu pro děti. Ve spolupráci se Školskou
a kulturní komisí OÚ tomu tak bylo i letos v sobotu 28. února.
V přípravné části se v pátek večer zapojili také pionýři – oddíl
Mláďata (neboli Poselstvo Mláďata) a stejně tak i členové Poselstva
Páni a panny z Růže.
Sobotní karnevalový den byl plný shonu. Zatímco někteří hned
ráno ujížděli na oblastní poradu do Kroměříže (aby se po poledni
opět vrátili), další ještě dochystávali věci na karneval. Odpolední
program však byl většině starších členů PS naprosto jasný –
organizace celého karnevalového programu, prodej losů a následně
spolupráce při losování tomboly a v neposlední řadě po ukončení
akce úklid zapůjčených prostor. A musíme podotknout, že i tady se
zapojili někteří členové obou Poselstev.
Zuzka Ený Sakařová, PS Zborovice

Všechno nejlepší!
2. 4. slaví Michal Nedielka z 6. PS Tři plameny (Jihomoravská
KOP) své 50. narozeniny.
21. 4. slaví Luboš Šmolík z PS Homolka (Plzeňská KOP) své
60. narozeniny.
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a energie pro další
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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A zase majetek...
Dnes volně navazujeme na pokračování z listopadu, kdy byla řeč o údajném pohlcení Junáka Pionýrem.
Toto tvrzení je nesmyslné, skutečností bylo, že Junák i Pionýr přestaly existovat jako samostatné
(právní) subjekty. A otázka jejich majetku se jeví více než zajímavou. Dotazy k problému majetku
padnou při seminářích vždycky, zde jsou konkrétní argumenty.
Úvodem

Nutné upozornění

je nezbytné poznamenat, že v roce 1970,
kdy Junák (i Pionýr) ukončovaly svoji
samostatnou činnost, předávala střediska
Junáka majetek konkrétním subjektům –
a rozhodně ne vždy to byli pionýři, tj.
konkrétní pionýrská skupina (viz dále,
Přehledy...) – s níž se středisko mohlo
sloučit, a tak majetek (nemovitý i movitý)
postoupit, či se na ni „přejmenovat“
a tím majetek přenést. V řadě případů byl
však majetek přepuštěn zcela odlišným
subjektům, respektive organizacím (např.
ČSTV – Československý svaz tělesné
výchovy, SVAZARM – Svaz pro spolupráci
s armádou). Veřejná kritika však byla vždy
směřována pouze pionýrům.

Je potřebné uvést ještě jednu skutečnost,
která se nezřídka opomíjí: pokud střediska
Junáka předala věci orgánům svazu
mládeže (SSM), dostaly se tak zcela mimo
vliv pionýrů, protože v Socialistickém
svazu mládeže platila zásada, že majetek
je společný, tedy Socialistického svazu
mládeže (což byl subjekt např. zapsaný
jako vlastník u nemovitostí), výjimku
tvořil právě jen ... majetek pionýrských
skupin! Neboli, co vlastnila pionýrská
skupina, to patřilo opravdu jí (a byla tak
ona zapsána jako vlastník nemovitosti).
Tato situace se opravdu nezřídka zcela
opomíjí, či, řekněme, nedomýšlí – protože
je jednodušší označovat všechno
jednou „...pakáží, která nechce vrátit
ukradené...“ Bez ohledu na reálné
možnosti.

Proto je nezbytné pro argumentaci
v diskusích o „krádeži majetku a nevůli
křivdy napravit“ zmínit dvě roviny tohoto
jevu: objem majetku, o tom ještě dále,
ale také vlastnické souvislosti, popsané
výše (a také částečně již v jednom
z předcházejících pokračování).

Nikdy junáky nevysvětlená
zůstává skutečnost, že dlouhé (a citlivé!)
roky zůstaly členům Junáka – svazu
skautů a skautek ČR informačně utajeny
smlouvy z let 1990 a 1991 mezi Junákem
a Pionýrem nesporně řešící řadu
problémů. I členům pracovní skupiny
Junák – Pionýr (vzniklé v roce 1998) je
museli předat zástupci Pionýra a vyvolali
u zástupců Junáka nelíčený údiv, neboť ti
o jejich existenci neměli ani tušení.

Přehledy Junáka z r. 1970 udávají
Hodnota předaného inventarizovaného majetku
Součet převodů do organizačních

Předaného do organizačních jednotek vznikající

Celkem

(jednotné) pionýrské organizace, nejčastěji PS

(v Kčs)
4 175 773,33

Kčs

%

1 350 396,45

32

jednotek vznikající (jednotné) pionýrské

4 246 164,19 Kčs (1970)

organizace, nejčastěji PS tak činil celkem
Důležité poznámky:
1) Zkratka „Kčs“ znamená Korunu československou, což bylo platidlo té doby.

Hodnota předaného nemovitého majetku

2) Je nezbytné poznamenat, že si samozřejmě uvědomujeme proměny hodnoty
koruny, změny ve spotřebním koši a podobně – z toho plyne, že za 1,- Kčs si dnes

Předaného do organizačních jednotek vznikající

Celkem

nekoupíme totéž co tehdy, a tak jsme vzali do úvahy oficiální údaje Českého

(jednotné) pionýrské organizace, nejčastěji PS

(v Kčs)
15 872 076,75

Kčs

%

2 702 138,59

17

statistického úřadu, kde se praví, že reálná hodnota 1,- Kčs v roce 1990 byla proti
roku 1970 nižší o 37,7%, z toho je možné dovodit, že aktuální hodnota v roce 1990
je jiná, pochopitelně „vyšší”. (Ovšem je dobré zde také připomenout, že se nijak
nezohledňuje opotřebení.)

Hodnota finanční hotovosti či prostředků na kontech účtů
Celkem
(v Kčs)
474 205,30

Předaného do organizačních jednotek vznikající
(jednotné) pionýrské organizace, nejčastěji PS
Kčs

%

193 629,15

40

1990-1992
V roce 1990 a následně pochopitelně
docházelo ke zpětným převodům nebo
přechodům z PO SSM do Junáka (včetně
majetku). Souhrny údajů o převodech

Protokolárními dokumenty doloženo, že byl předán
majetek v celkové hodnotě

14

o ska uting u

(jednotné) pionýrské organizace,

mezi subjekty Junáka a Pionýra,
shromážděné v r. 1993 dávají dva výsledné
součty, což nám bohužel nedělá tak úplně
čest, ale nejde (opět!) o nevůli předávat,
ale o nedostatek pořádku mezi našimi

6 815 672,86 Kčs (1990)

představiteli, kteří ne vždy dodrželi
administrativní pravidla... – a tak chybí
konkrétní protokoly a jsou nahrazeny
prohlášeními našich představitelů.

Závěrem
6 010 142,-

3 000 000,-

a zástupců PS za více než
Celkem jde o částku přesahující

do organizačních jednotek vznikající
nejčastěji PS tak činil celkem

Protokolárně nedoložené, ale vyčíslené převody –
opřené o prohlášení předsedů okresních rad Pionýra

Aktualizovaná hodnota součtu převodů

9 000 000,- Kčs

je snad zbytečné se dlouze rozepisovat. Zde jsou konkrétní
ověřitelná čísla. Projednávala je i společná pracovní
skupina Junáka a Pionýra a nebyla zpochybněna. Jde proto
o jednoznačný a konkrétní doklad, že záležitosti nevůle
vyrovnat se s minulostí, najmě s otázkami týkajícími se
majetku, nejsou na straně Pionýra, který pro to udělal zcela
konkrétní kroky.
Martin

Táborový koutek – duben
ODT právě startuje! Do začátku letní činnosti zbývá 92 dní.
Všichni jistě známe to staré lidové pořekadlo: Březen – za kamna
vlezem, duben – ještě tam budem... Tak doufejme, že to
letos nebude ten případ. V těchto dnech startuje kampaň
ODT a přípravy na léto směřují do finále – a kdo by si přál mít
v takovém období ošklivé počasí? Nezbývá nám tedy, než doufat,
že nám sluníčko bude přát, anebo se vybavit dostatečně teplou
výstrojí – pro případ, že by si jaro vzalo dovolenou... Ať už
nás ale čeká jakékoli počasí, s přípravami na tábor nebudeme
zahálet, čas se nám krátí.

Rychlé připomenutí, na co bychom v dubnu rozhodně
neměli zapomenout:
•
•
•
•

Zajistit přepravu materiálu na tábor.
Zaslat žádost hygienické stanici.
Zajistit odběr potravin v místě konání tábora.
Vybrat poslední přihlášky od účastníků a provést celkovou
evidenci.
• Uzavřít dohody o výkonu funkce, případně o pracovní činnosti
a hmotné zodpovědnosti s táborovými pracovníky.

Všeho s mírou
– je další rčení, které by mělo být tesáno do skal! O tom
svědčí mnoho různých prožitků, někdy velmi veselých, někdy
nečekaných... Jeden z nich se odehrál i na Kamenci a po létech
se na něj vzpomíná už jen s úsměvem, ale na „první našlápnutí“
šlo o velký malér.

Mrtvý oddíl
Jednoho léta probíhal tábor, na němž se pracovalo s dětskou
literaturou, tak dostal nejstarší oddíl úkol harcovat do Dobrušky,
aby se seznámil s dějištěm Jiráskova románu F. L. Věk. Oddíl
harcoval, vše si v Dobrušce prohlédl. Děti byly spokojeny
a vracely se na Kamenec.
Trochu v Dobrušce přepískli rozpočet, a tak jim nezbyly peníze
na autobus do Deštné. Proto se těch „několik“ kilometrů
do tábora, asi 20, vydali, po různých zkratkách mezi poli
a loukami, pěšky.
Okolo poledne, třetí den harcu, přijel do tábora na motorce
hajný. Byl nesmírně vystrašený. Šel rovnou za hlavním vedoucím:

V předchozích číslech jsme si na této stránce mimo jiné povídali
o tom, co všechno je třeba stihnout, než se kampaň Opravdu
dobrý tábor rozběhne „naostro“. Teď už ale na povídání není
čas. Jak je napsáno výše, pátý ročník „odétéčka“ se rozbíhá a až
do prázdnin bude jednou ze stěžejních centrálně organizovaných
aktivit Pionýra. Opět budeme prostřednictvím webových stránek
dobrytabor.cz i telefonní horké linky radit rodičům při výběru
tábora obecně, aby jejich dítka prožila léto, jak se patří. Zároveň
budeme i nabízet volná místa na našich konkrétních táborech,
kterých v databázi stále přibývá. Přesto je ještě celá řada
nepřihlášených a teď už opravdu není na co čekat.
Popřejme společně Opravdu dobrému táboru hodně zdaru
k těm polokulatým narozeninám a vám všem, těšícím se již
na prázdniny a vlastní tábory, aby to čekání rychle uteklo.
Jakub

© 2009 J. Dostál

„Hele, je asi průšvih. Za hájovnou na Luisině leží v řadě děti
i s vedoucími. Něco jim je. Nemůžeme je probudit. Slabě dýchají,
některé vypadají jako mrtvé.“
Nastalo velké pozdvižení. Rychle boják a doktorku. A již se pádí
na Luisino údolí. Tam doopravdy, děti leží v řadě, sotva dýchají.
Jen vedoucí byli trochu čilejší. Doktorka klečí u dětí, otvírá jim
pusy, strká prsty do krku a děti dáví a dáví.
Něco snědly, ale co? Jsou přiotráveny. Za chvíli se zmátoří
vedoucí, za chvíli ožívají i některé děti. Vrací se jim barva. Točí
se jim hlava, ale začínají vyprávět:
„No, jak jsme tak šli těmi poli, tak tam byl veliký lán makovic.
Nebyly ještě tak úplně zralé. Ale byl tam nějaký pán, prý
z družstva, a ten nám řekl, ať si nějaké natrháme a mák sníme.“
Makovice byly dobré. Chutnaly jim a tak jich snědli požehnaně.
Nejdříve šli normálně. Po několika kilometrech se jim začal točit
svět. Byli veselí, ale nějak se motali. Vzájemně si pomáhali
a nakonec všichni lezli po čtyřech. A najednou se před nimi
objevila hájovna. Tam si do stínu lehli a dál už nic.
Asi po dvou hodinách léčebné kůry mlékem, kávou a jídlem, byl celý
oddíl v pořádku. A navečer se, trochu pobledlý, do tábora vrátil.
Miloš

ilustrační foto

tábo ro vý kou t e k
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Dvousté narozeniny Charlese Darwina
„Nevědomost vystupuje vždy sebevědoměji než vědění“, řekl svého času Charles Darwin, od jehož
narození letos uplynulo 200 let. My si následujícím kvízem osvěžíme některé vědomosti o tomto
významném badateli. Pro starší děti lze každou otázku rozvinout v diskuzi a doplnit obrázkovými
knihami. Pro děti mladšího školního věku vydalo nakladatelství Labyrint kreslenou knížku Petra Síse
„Strom života“, která ztvárnila život tohoto vědce. Podle ní lze navíc připravit i zajímavou tématickou
schůzku oddílu, popř. táborovou hru.
1. Britský vědec Charles Darwin proslul zejména svou teorií:
a) speciální teorie relativity
b) polarografie
c) přirozeného vývoje druhů (evoluce)
2. Kým byl Darwinův otec a čím jeho děd?
a) knihvazačem a inkvizitorem
b) lékařem a botanikem
c) oba byli biologové
3. Jak se nazývají odpůrci Darwinovy teorie?
a) monoteisté
b) kreacionisté
c) geocentristé
4. Co vystudoval Darwin na universitě v Cambridge?
a) biologii
b) botaniku
c) teologii
5. Kolik dětí měl Darwin?
a) 10
b) 5
c) 2

6. Jak se jmenovala loď, se kterou Darwin obeplul během 5 let
téměř celý svět?
a) Beagle
b) Santa Clara
c) Victoria
7. Které ostrovy byly zejména významné pro potvrzení jeho
objevů a teorií?
a) Isla Ballestos
b) Galapágy
c) Madeira
8. Který německý vědec a významný cestovatel byl Darwinovi
vzorem?
a) Carl Friedrich Gauss
b) Alexandr von Humboldt
c) Daniel Kehlmann
9. Před 170 lety, v r. 1839 byl Darwin na základě svých objevů
jmenován členem:
a) Královské společnosti
b) Britské akademie přírodních věd
c) Westminsterského opatství
připravil Lee

Správné odpovědi:
1. c) přirozeného vývoje druhů (evoluce); 2. b) lékařem a botanikem; 3. b) kreacionisté; 4. c) teologii; 5. a) 10; 6. a) Beagle;
7. b) Galapágy; 8. b) Alexander von Humboldt; 9. a) Královské společnosti
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Kaleidoskop
Pionýr moderního designu
Název který našinec rozhodně nemůže nechat bez povšimnutí, obzvlášť Muška
teď, když
hovoříme o designu
jenom zlatá se jmenuje
na předchozí straně). Co se za ním asi skrývá?
Při bližším
je
5 – HTTLPR.
Ne, není topohledu
žádné heslo,
to objevený gen
vědci
jasné, že se našeho spolku vůbec netýká, jde o výstavu díla ChristopherajeDresslera.
Při štěstí
ještě. Britští
bližším
zjistili, že o míře optimismu rozhoduje
4.
4. 1949 bylo
.
seznámení
s založeno
vlastní NATO
výstavou
se ale ukáže, že s námi a obsahem našeho názvu
má mnoho společného.
značnou měrou fungování genu, který má
Je to jasný (a ne ojedinělý) doklad toho, že slovo pionýr se vrací ve svémvědecké
obecném
významu,
označení
5 – HTTLPR.což
Takžemůže
o tom,
5.
4.
1909
dobytí
severní
točny
českou
zda je vaše stejně
do půlky naplněná
sklenice
zpětně pomoci veřejnosti vnímat obsah názvu a ne jen historické reminiscence,
jako pochopit,
polární výpravou vedenou Čechem
poloprázdná nebo poloplná rozhoduje
proč jsme si vlastně název ponechali.
Karlem Němcem.
1. 4. 1929 se narodil Milan Kundera,
moderního
Pionýra
rozhovor
český
spisovatel,
kterého (viz
zná celý
svět.

7.
4. 1909 se
narodil František
Průkopník
užitého
umění
Hudeček
, český
grafik,
ilustrátor
Christopher
Dressler
(1834
– 1907) a malíř.
(†
13.
května
1990)
je považován za jednoho z prvních
designérů v dnešním slova smyslu. Byl
jedním z nejvýznamnějších představitelů
12. 4. 1944 se narodil Karel Kryl,
obrodného hnutí, jež se v druhé polovině
významný český písničkář, proslavený
devatenáctého století snažilo pozvednout
zejména deskou Bratříčku, zavírej vrátka
estetickou úroveň předmětů, jež člověka
(v r. 1968). († 3. března 1994)
obklopují. Na rozdíl od ostatních však
tuto snahu propojil s moderní technikou
a svá
vyráběl
v továrnách.
Při práci
16.
4.díla
1919
proběhlo
další rozšíření
se
inspiroval
přírodními
zákonitostmi,
Brna o 23 okolních obcí, čímž vzniklo tzv.
především
Velké
Brno.botanikou, i různými kulturami
a jejich uměním. Vytvářel drobné
předměty denní potřeby i kompletní
interiéry.
16.
4. 1909 byla Jana z Arku

blahoslavena v Římě papežem Piem X.
kamfrancouzská
se podíváš
aKonvice,
24. 4. 1429
vojska vedená
Jak
už jsem
naznačil,
název
výstavy
jsme
Johankou
z Arku
dobyla
město
Orléans.
mohli těžko přehlédnout. A tak musela
přijít otázka, kdo tam tedy půjde a napíše
25.
4. 1919
založen
,
reportáž.
No byl
kdopak
asi? Bauhaus
Vyrazil jsem
škola
propražského
výtvarné Uměleckoprůmyslového
umění, architekturu
tedy do
amuzea.
umělecké
řemeslo.
Věděl
jsem jen to, co říká
základní anotace výstavy, a neměl moc
představu, co bych tak o tom mohl psát.
30.
4. 1789
George
Washington
Až na
výstavěbyl
jsem
opravdu
pochopil,
jmenován
prvním
prezidentem
Spojených
proč se jmenuje, jak se jmenuje.
států
amerických.
Zpočátku
jsem jen koukal a musím říct,
že označení užité umění zde bylo zcela
na
místě.
Všudešestkrát
kolem byly
Island
vybije
vícvystaveny
velryb
předměty
zcela
běžného
denního
než loni. Islandští velrybáři smějí
užití
– konvice
na čaj,
podnosy,
do
konce
letošního
rokupříbory,
ulovit 250
velryb.
hřebeny,
stojánky
na
topinky
(ty
tedy
Tedy šestkrát víc než dřív. Zabití 150
pro mne nejsou
denní
plejtváků
myšok úplně
a 100 předmětem
plejtváků malých
potřeby, vlastně
jsem dřív
netušil,
že
posvětila
nová islandská
vláda.
Až dosud
něco
takového
existuje)
–
vše
vytvořeno
přitom současné koaliční strany, sociální
tak, aby to azároveň
svou
demokraté
levicovíplnilo
zelení,
lovfunkci
kytovců
a lahodilo
oku.
Vystavené
předměty
pro
komerční
účely
odmítaly.
Sklady jsou
byly aleplné
členěné
do skupin
období,
přitom
velrybího
masa,podle
dokonce
ve
kterém
vznikaly,
a
vlivů,
jež
se
v nich
i v Japonsku, na jediném trhu, který
pro
projevily.
Jako
příklad
lze
uvést
kolekci
islandský export přichází v úvahu. Tito
čajového
nádobí
vytvořenou
pobytu
savci
s velkou
inteligencí
si topo
skutečně
v Japonsku. Oproti předchozím zdobným
nezaslouží.
exponátům se vyznačovala jednoduchými
ostře řezanými liniemi, přesto bylo ale
zřejmé, že autorem je jeden člověk.
A to je právě podle mne pojítko mezi
výstavou Christiana Dresslera a sdružením
Pionýr. Hledání nových cest a průkopnictví
jsou první věci, které vás napadnou jako
význam slova pionýr. Stejně, jako bylo
popsáno výše na čajovém nádobí, je
(nebo by mělo být) pro Pionýr typické
hledání a zkoušení nového, snaha

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

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

v činnosti serotoninu, hormonu ovlivňujícího
náladu právě tento gen. Existují jeho tři
varianty a pouze ta třetí „dlouhá“ vyvolává
neurochemické reakce účinné na stresovou
zátěž. Takže na vaší nenáladu bude jednou
možné říct: „spolkni prášek“.

Vzdálená planeta se během 6 hodin
promění v peklo. Astronomové zveřejnili
poprvé výsledky pozorování planety,
kterou popisují jako peklo vymykající se
lidské představivosti. Planeta - nepříliš
nápaditě nazvaná HD80606b - se nachází
200 světelných let od Země. A klima na ní
občas podle vědců z kalifornské univerzity
panuje neskutečně drsné. Když se ocitne
nejblíže své mateřské hvězdy (což se
stane jednou za 111 dní), zvýší se teplota
na jedné straně planety během šesti hodin
až o 700 stupňů Celsia. Z 527 na více než
1 200 stupňů. HD80606b se otočí kolem
své mateřské hvězdy jednou za 111
pozemských dní. Den - tedy otočení
planety kolem její osy - zde trvá na rozdíl
od Země 34 hodin.

Možná stačilo málo a debaty o tom, jak
vznikla inteligentní civilizace na Zemi,
by místo nás vedli neandertálci. Dodnes
totiž pořádně nevíme, čím to je, že
neandertálci vyhynuli, zatímco předchůdci
dnešních lidí se vyvíjeli až do dnešní
podoby. A proč tomu nebylo naopak. Již
přes 60 procent genomu neandertálského
člověka bylo popsáno. Předkové dnešních
lidí a předkové neandertálců se od sebe
vývojově oddělili v Africe asi před 400 tis.
lety. Jak lidé dnešního typu, tak neandertálci se pak vyvíjeli souběžně vedle sebe;
mylná je tedy představa nezasvěcených,
že by neandertálci byli našimi přímými
předky. Neandrtálce by bylo možné
naklonovat, náklady by tvořily cca
30 milionů dolarů. Co bychom pak ale
s neandertálským člověkem dělali?

připravil Lee
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Poselstva nezahálejí
Cesta našich poslů, kteří z pověření krále Jiřího z Poděbrad putují po Evropě a získávají spojence pro
českou korunu, se blíží ke konci. U některých panovníků byli přijati s otevřenou náručí, jinde bylo
vyjednávání nelehké. Pionýrská poselstva ale všechno zvládnou a ještě se při tom dobře baví.

Dne dvacátého měsíce března v odpoledních hodinách půle
hodiny po hodině třetí (15.30, 20. 3. 2009) až do dne příštího
do klekání (12.00, 21. 3. 2009) bude se konati setkání panen
a chlapců, kteřížto jako poselstvo po zemích evropských putují,
aby Králi našemu Jiříkovi po vůli byli a Evropu proti Turkům
sjednotili. Všichni jsou vítáni a mnoho dobrodružství zažijí ti, co
přijdou. Ale pamatujte pytel spací, jídlo a pití na dva dni s sebou
vezměte, neb přespati v nelítostných krajích tam Šenovských bez
těchto věcí radno není.
Posláno všem Šaškům Shönhofským a také přátelům jejich.
Pán Juráš z Bílého Lesa

i srážení z koní jsme si zkusili, kde rytíř Přemek z Hlávku zranil
se téměř „smrtelně“ pro jeho koleno. Mnoho zemí jsme se
naučili z mapy celičké Evropy a podle barev zjistili jsme, že
i Francie mezi zakladatele EU patřila. Nový řád jsme stvořili
v našich již druhý den unavených hlavách nazván jest ŘÁD ŠAŠKA
ŠÁŠULY a všechny vyzývám k jeho plnění. Mnohá vítězství malých
i velkých jsme během těchto dnů mohli viděti. A spokojeni
s vlastní rytířskostí rozešli jsme se do hradů svých, neb můj dům,
můj hrad.
Tak zase příště, pážata, panny a rytíři ať daří se vám ve vašem
poslání.

Takto pozváni byli všichni rytíři hrdinní okolo Schönhofu žijící.
Aby úkoly, jež si hra Poselstvo Krále Jiřího žádala, plnili. Oběti
byly značné naproti tomu mnoho se nás sešlo ten den malých
i velkých. Na dvacet nás zpočátku bylo, ale postupně se vytráceli
do domovů svých, přespati nechtěli ani když jsme na ně naléhali.
Však vlci byli blízko a my jejich vytí mohli slyšet. Jakmile jsme
však jednoho z nich ubili, ostatní se dali na úprk.
Dva dni jsme plnili úkoly nové i staré a dávno zapomenuté,
a úspěšní jsme byli, když turnaj v mnoha hrách jsme uskutečnili

Začala turistická sezóna
V sobotu 21. 3. 2009 se zúčastnil
Pionýrský turisticko tábornický oddíl
Větrník z Horní Břízy 11. ročníku
turistického pochodu Plzeňská šlapka.
Tuto sobotu vyrazilo na nejkratší trasu
8 km kolem Boleveckých rybníků 13
nejmladších dětí z oddílu. Výstup
k rozhledně Chlum a následný
sestup do Bukovce a cíle v Újezdě
do restaurace Pod rozhlednou
proběhl velmi rychle. V plánu tento
den na nás čekala ještě prohlídka
technického muzea v Plzni –
Techmánia. Prohlídka exponátů
a zejména pak úkol ve stavbě věží
z dřevěných kostek zaujala všechny
děti. Plnil se totiž jeden z úkolů
celorepublikové soutěže sdružení
Pionýr – Poselstvo krále Jiřího.
Druhý den v neděli vyráží další parta z oddílu na Jarní
setkání turistů v Rochlově nedaleko Nýřan. Absolvujeme 11 km
trasu. Areál zámku v Rochlově vítá nejen nás, ale i další
turisty z Plzeňského kraje i celé ČR. Všichni účastníci akce
mohou zhlédnout probíhající výstavu mysliveckých trofejí,
popřípadě výstavu strašidýlek, skřítků, bludiček, vodníků známé
strašidloložky Vítězslavy Klimkové.
Jaroslav Novák
PS Horní Bříza, oddíl Větrník
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Až na konec světa
Ohlédnuvše se zpět, viděli pan Lev
z Rožmitálu a jeho druhové, jakou
dalekou cestu jim bylo uraziti, než
dobrali se konce světa! Jak o tom
vypráví pan Šašek z Mezihoře:
Tenkráte se mně nejednou v těch
divokých horách zastesklo a na domov
jsem častěji vzpomínal než kdykoli
jindy. Dobrých třinácté dnů tloukli
jsme se těmi pustinami, někdy samou
krkolomnou strání, někdy zase
roklemi a opět cestičkou vzhůru jako
do střechy, a nato ještě nad hlubokými,
hroznými propastmi, jeden za druhým,
pěšky, stěží koně vedouce. Ba začasté
jsme je zrovna za sebou táhli, neboť
strachy se třásli a z místa se jim
nechtělo, nebo nemohli dále unavením,
slabotou a ještě více palčivou, hroznou
žízní…
Ale pak, když jsme jeli vyschlou,
pustou, široširou plání v zemi kastilské,
tu bývalo jak náleží zle. Vesnic nebo
osamělých stavení lidských viděli jsme
pořídku a začasté jsme jeli celý den,
ano i více a nespatřili jsme střechy, ani
člověka. Kolem samá divočina, na níž
se jen bejlí dařilo a to byste si nemysleli
– množství šalvěje a rozmarýny….
Šla z nich a z těch rozmarýnových
houštin taková silná, těžká vůně,
že se nám všem hlava rozbolela… Tu
jsme zkusili nejvíce žízně. A více ještě
naši koně. Nikde ani krůpěje…
(Alois Jirásek,
Z Čech až na konec světa - kráceno)
Nejen horkem a žízni bylo poselstvu
trpěti. Když dorazili do města
Ulmetum, přijati sice byli mile králem
kastilským, ale nedočkali se přízně
lidu městského. To proto, že pan
Kolovrat Žehrovský v zápase porazil
jednoho jejich oblíbence, šlechtice
španihelského. Ale ten pak zradou
zákeřnou mu porážku oplatil!
Od toho okamžiku kdekoli tamní lidé
někoho z Čechů na ulici potkali, již
si na něj ukazovali, posmívali se, ba
i kamenem hodili a plivali. Vrcholem
všeho bylo, když v hospodě, kde
naši v městě přebývali, jeden

Španihel před panem Žehrovským
o něm potupně mluvil. A ten ho pak
zkrátka z hospody vyhodil! I přitrhla
k hospodě chasa všeliká a strhla
se bitka veliká, jíž konec udělali až
královští jezdci. A tak pan Lev zavelel
k odjezdu do země portugalské, kde
s králem jejím hodlal též mluviti
o poselství krále Jiřího. Když tam
dobře pořídili a od krále mnoha
dary obdarováni byli, museli se opět
do Španihelska vrátiti, neb chtěli
slavné poutnické město Kompostella
navštíviti.
Víte-li pak proč? Blízko tam tehdy
se sám konec světa nacházel! A ten
poselstvo viděti chtělo! Na samém
pobřeží mořském byla vesnice a ta
slula, jako kostel na vrchu Stella
obscura, dnes Finisterre nazývaná.
A tak nezbývá mi než zadati vám
úkoly povinné pro poselstva vaše:
• Při hledání vody pitné ztratili
se hledači v lese ohromném.
Zahrajte sobě hru pátrací či
hledací.
• Jako udatní pánové čeští bránili
se v hospodě proti španihelským,
zahrajte sobě hru bojovou
na obránce a útočníky, kdež jízdou
královskou budiž rozhodčí.
• Není-liž vám možno sám Konec
světa navštíviti, vypravte se sami

na místo, kteréžto jej představovati
bude! Rady k tomu najdete
na stránkách listu tohoto, jež
Tržiště se nazývají, a to slovem
i obrazem.
• Krabičkou kouzelnou (SMS
na číslo 777 248 725) pošlete mi
zprávu okamžitou, kdy a kým bylo
dokázáno, že u Finisterre není
konec světa!
• Jistě víte, jak Španihelé milují
hudbu i tance! Uspořádejte sobě
zábavu, kde hráti budou kytary
a zazní kastaněty i další tamní
nástroje (jež třeba sobě vyrobíte)!
Nevynechám však ani úkolů
nepovinných avšak bodovaných:
• Napsati zprávu, co poselstvo vaše
dělalo, jak a s přesným zadáním.
Přiložte obrázky, fotky a jiné
doklady o činnosti své!
• Co nejpřesněji namalujte vlajku
Evropské unie, napište co hvězdy
na ní symbolizují a kolik jich má být
i jak jsou umístěny podle toho, kde
a jak vlajka visí nebo je upevněna.
• Znáte-li a máte-li zajímavé
informace o zemích Španihelské
a Portugalské, napište mi je
a přiložte i obrázky či jiné
pamětihodnosti.

poselstvo.pionyr.cz

STRÁŽCI ýASU
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10. Stâetnutí na hranicích

Lví²ata pâipravili velkou slavnost Poselstva, klání a hry. Zmatkáâ tajn¾ pozval i Strážce ²asu IKS. K pâekvapení všech
pâišli v dobovém oble²ení. A pâipravují nový pâenos z putování pana Lva a jeho družiny.
Jen nakrátko jsme
pâišli na slavnost
vaši, pâátelé!

Ađ zvíme, kudy vaše
malá poselstva
ubírati se budou...

Pane, do Španihelska
a Portugalska míâíme.
Vidíš?

...Ano, Tino! Zkuste
pâechod hranic...

To je super! Že
by stereomobil..?!

Hlele! Ukažme
jim state²nost
družiny naší,
pane!

Pâenos bude hotov na záv¾r této
slavnosti!

Super, Žáne!

A já chci
tan²it, páni
rytíâi!

Ten Žánñv
stereomobil,
Kecko...

Myslíš
tohle,
Zmatkáâi?

Klání a hry pokra²ují
Bij se,
Bobíku!

Nedej se,
Maxíku!

Jo, ale
nepñj²ím!
Nesmím!
No né! Ty
taky...?

Sákryš, tady by to
m¾lo být...!

Jsi vñbec ve
Špan¾lsku, Tino?

Tamo už
Kastilie,
pane Lve!

Nerej, Bendži...
Ješt¾ kousek...
Pánové!
Do boje!

pane Lve! Zbojníci
jacísi pâepadli nás!

Ouha!
Pâepadli
nás!

Zdaliž víte,
kdy k hranici
dorazíme, pane
Hermanne?

Zpátky, chátro
loupežná!
Páni bratâi!
Ukažme jim, kdo
±eši jsou!

Ukažme t¾m
lotâíkñm...
Hrrr, na n¾!

