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Pionýrský Sedmikvítek Tance –
poprvé v Ústeckém kraji
Patnáctý ročník taneční soutěže Pionýrského sedmikvítku se
uskutečnil v sobotu 25. 4. 2009 ve společenském sále objektu
Důlce v Ústí nad Labem. Ústí tak přebralo štafetu po Liberci
a Opavě, kde se odehrávaly předchozí ročníky. Změna místa se
podepsala i na účasti. Přijelo pouhých sedm výprav převážně
z Ústeckého kraje. Byly to jak pionýrské skupiny (PS Dubí, PS
Osmička Most) a základní školy (ZŠ Vojnovičova a ZŠ Školní
náměstí Ústí nad Labem a Školní sportovní klub Újezd nad
lesy), tak i Dětský domov Most a Taneční skupina ŠOK z Mostu.
Díky malému počtu tanečníků (celkem 82 soutěžících) se vše
stihlo během jediného dne. Ráno se konaly prostorové zkoušky
a po obědě začala vlastní soutěž. Odborná porota (v níž mimo
jiné seděl i Jaroslav Žák – tanečník, choreograf a mistr světa v HIP
HOP malých skupin) – bedlivě sledovala výkony tanečníků, kteří
přijeli ukázat, jak ovládají Disco, Hip hop, Street dance i klasický
tanec. Neméně důležitým úkolem poroty byl výběr jednoho
či dvou tanečníků nebo tanečních skupin, které se zúčastní
v lednu koncertu Děti dětem v Praze. V dramatickém závěru se
rozhodovalo mezi Vivajump Dubí a TS ŠOK Most. Nakonec poslala
porota do Prahy obě formace a tak vy, kteří přijedete na Ledovou
Prahu 2010 a zúčastníte se koncertu Děti dětem, můžete sami
ocenit jejich výkon.
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Příští ročník Sedmikvítku v tancích se uskuteční opět v Ústí
nad Labem, doufejme, že se přihlásí více účastníků. Na rozdíl
od letošního ročníku se bude šestnáctý ročník konat již v lednu
nebo únoru 2010. Dále bychom chtěli pozvat tanečníky
z Ústeckého kraje na krajské kolo Sedmikvítku, které se koná
v sobotu 7. 11. 2009.
Šárka Zeusová, Jana Krotilová, foto: Jana Krotilová
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Tak čau a v září zase všichni…
sejdeme se jako obvykle. Je to tak, do prázdnin zbývá jen pár týdnů a tak je tento
úvodník vlastně také „závěrník“. Končí ročník Mozaiky a za chvíli skončí i čekání
na tábory. O prázdninách si trochu odpočineme a pak zase od září jedeme dál plni nových
sil a nápadů – tedy doufejme.
Tento ročník přinesl řadu změn oproti tomu předchozímu. I když změna je život, jak
jsem psal hned v prvním úvodníku v září, tak nový ročník 2009 – 2010 bude tomu právě
končícímu podobnější. Měl by zachovat co nejvíc jeho kladů, ale zároveň přinést pár
novinek a být zábavnější a užitečnější. Je to hezká představa a snad při realizaci
nebude nutno z ní ustoupit ani o píď. Nechci slibovat, co všechno Mozaika od září
čtenářům nabídne, protože stát se může leccos, ale snad se do ní vrátí některá témata
z předchozích ročníků, po kterých jste volali v dotaznících z oblastních porad. Zároveň
uvažujeme o úplně nových tématech. Jak to všechno nakonec dopadne, neví teď nikdo,
takže i já jsem trochu napjatý. Snad se vše podaří.
Když v úvodu píšu o tom, že se v září všichni sejdeme, samozřejmě pomyslně
na stránkách Mozaiky, nemůžu pominout právě proběhlé Republikové setkání pionýrských
oddílů v Nové Rabyni. Tam se nás totiž sešla opravdu spousta – přes 850 pionýrů
nejrůznějšího věku a nátury, z mnoha různých míst, z velkých i malých oddílů a skupin.
Ani náhodou jsem se nepotkal se všemi, přesto ale setkání pro mne bylo dalším dokladem
ohromné rozmanitosti našeho sdružení a tím i čtenářů Mozaiky. Bylo ale také příjemně
stráveným časem mezi lidmi plnými nadšení pro činnost, hravosti i soutěživosti. A i když
nic není dokonalé, bylo zkrátka v pravém slova smyslu příjemným setkáním a důstojnou
tečkou za „pionýrským rokem“ 2008 – 2009. Vám všem, tlustým, tenkým, velkým, malým,
jak se říká v jedné dětské básničce, ať už jsem se s vámi na Rabyni potkal nebo ne, přeju
krásné prázdniny a bezproblémové tábory, plné her, dobrodružství a radosti.
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Výzva
Hledáme organizátora republikového finále Pionýrského Sedmikvítku v roce 2009 – oblast
divadlo. Toto finále by se mělo konat na podzim roku 2009. Pro případné informace pište
na Ústředí Pionýra nebo na adresu george@jmpionyr.cz.

Kalendárium 2009
nabídkový plán akcí a soutěží

10–11
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4.- 7. 6.

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
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Sami o sobě - uzávěrka soutěže
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Září 2009
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16–17

Říjen 2009
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Uzávěrka soutěže etapových her

korespondenční
soutěž
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Další významné republikové akce průběžně doplňujeme.
Rádi otiskneme i regionální a místní akce, o jejichž zařazení projeví organizátoři zájem.
Mozaika Pionýra – vydává Pionýr pro svou vnitřní potřebu. Uzávěrka tohoto čísla: 8. 5. 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,
Lee Louda. 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.
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Téměř poslední Výkonný výbor ČRP
Do konce „pionýrského roku“ už mnoho nezbývá – jinými slovy,
prázdniny jsou tu cobydup. Výkonný výbor ČRP má sice do prázdnin
naplánováno ještě jedno jednání, v době, kdy bude probíhat,
budete ale už tuto Mozaiku mít dávno ve schránkách, nebo ještě
lépe přečtenou. 16. 5. v Praze tak proběhl poslední „výkoňák“,
o kterém budeme v tomto ročníku informovat.
Program jednání nebyl příliš obsáhlý, o to důkladněji jsme se ale
mohli jednotlivým tématům věnovat, některá si to jistě zasloužila.
Jedním okruhem bylo vzdělávání – konkrétně návrhy na jmenování
garanta Ústředního pionýrského vzdělávacího centra, tato věc
ještě není uzavřena, takže podrobnosti se dozvíte později. Dále
byla probírána situace na PVC Středočeské KOP, jehož činnost byla
na tomto jednání obnovena.
Část jednání patřila také přípravě akcí, jako třeba Republikové
setkání pionýrských oddílů (které už úspěšně proběhlo - více

na straně 10 a 11), Bambiriáda a Poselství 2009 (více na straně 5).
Jako na každém jednání jsme se věnovali i hospodaření a věcem
souvisejícím. Například výsledkům revizí několika krajských
organizací Pionýra, ale hlavně tzv. vnitřnímu výběrovému
řízení na rozdělení finančních prostředků určených k zajištění
neinvestičních oprav, údržby a dovybavení táborových a turistických
základen a dalších objektů ve vlastnictví nebo dlouhodobém užívání
sdružení Pionýr a jeho organizačních jednotek. Rozdělení peněz
na zlepšení zázemí pro činnost byl sice úkol příjemný, ale také
nesnadný, protože žadatelů je vždy víc, než peněz.
Výkonný výbor se zabýval i záměrem Mozaiky Pionýra na příští
ročník a už teď je možné říct, že od září uvidíte v našem zpravodaji
pár změn, ale „styl“ tohoto ročníku by měl být v podstatě zachován.
Uvidíme, co z toho nakonec bude, nechte se překvapit.
Jakub

Kodex chování
pro prevenci sexuálního násilí ve sdruženích pracujících s dětmi a mládeží
PREAMBULE
Česká rada dětí a mládeže nabízí tento Kodex všem, kteří se
podílejí na výchově dětí a mladých lidí a jejich doprovázení
k dospělosti, zvláště pak svým členským sdružením a tisícům
dobrovolníků, kteří v nich tuto činnost vykonávají. Vychází přitom
ze dvou principů, které je třeba současně naplňovat, má-li být
proces výchovy úspěšný: (1) Dítě má být po celou dobu svého zrání
k dospělosti chráněno před vším, co by pro něj mohlo znamenat
újmu či ohrožení jeho tělesného, duševního či duchovního vývoje.
K tomu má sloužit ochrana ze strany všech, kteří s ním přicházejí
do kontaktu, počínaje rodiči, příbuznými i ostatními výchovnými
pracovníky (učiteli, vedoucími v oddílech apod.)
(2) Ti, kteří pečují o zdravý vývoj dětí – ať už jako rodiče, příbuzní
či pedagogičtí pracovníci – si zasluhují celospolečenskou podporu
a ochranu před vším, co tuto jejich činnost zbytečně znesnadňuje,
znevažuje nebo dokonce činí více či méně nemožnou.
Česká rada dětí a mládeže si je vědoma toho, že problém
sexuálního zneužívání dětí a mladistvých je v naší společnosti
tíživou skutečností a jeho řešení je naléhavé – a to i v prostředí
sdružení dětí a mládeže. Ačkoliv k většině případů sexuálního
zneužívání dochází v rodinách ze strany nejbližších příbuzných,
jsou známy případy takového jednání i ze strany vedoucích oddílů
či jiných členů sdružení dětí a mládeže.
Česká rada dětí a mládeže rozhodně nehodlá tyto případy
ani zastírat, ani zlehčovat. Vždyť hájení zájmů dětí a jejich
všestranně zdravý rozvoj je pro drtivou většinu těch, kteří se
ve sdruženích dobrovolně a mnohdy řadu let výchově věnují,
rozhodujícím motivem jejich činnosti. Právě proto ČRDM chce
napomoci tomu, aby se posilovalo prostředí, v němž budou jak
ochráněny zájmy dětí, tak těch, kteří se o ně obětavě a s láskou
starají. Cestou k tomu je i dlouhodobý projekt Nás se to týká
zaměřený na prevenci sexuálního zneužívání při činnosti sdružení
dětí a mládeže. Následující Kodex je jedním z prvních kroků
na této cestě. Kodex chování vychází ze zákonných ustanovení
a obsahuje povinnosti a cíle zvolené z vlastní vůle pro prevenci
sexuálního násilí při práci s dětmi a mládeží.

KODEX
Pokládáme za nezbytné, aby byli dívky a chlapci chráněni při
všech našich aktivitách před sexuálními ataky, které by jim mohly
ublížit. Proto se budeme zodpovědně zabývat možnými postupy,
které by při práci s dětmi a mládeží bránily porušování hranic
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intimity i případům sexuálního
zneužívání a sexuálního násilí:
1. Ve svém výchovném působení
budeme podporovat to, co vede
k porozumění a uznávání lidské
důstojnosti, k respektu vůči
individuálním hranicím a studu
dětí a mladých lidí, obzvláště
v intimní sféře.
2. Ve svém sdružení budeme
systematicky pracovat s Úmluvou o právech dítěte.
3. Prostřednictvím věku přiměřené sexuální výchovy budeme dívky
a chlapce podporovat v tom, aby rozvíjeli identitu specifickou
podle pohlaví, sebevědomí a schopnost vlastního sebeurčení.
4. Do výchovného působení zahrneme rozvíjení dovedností
a postojů, které dětem a dospívajícím umožní lépe se
ohrožujícím situacím vyhýbat, případně se v nich bránit.
5. Povedeme členy svého sdružení k tomu, aby proti sexistickému,
diskriminujícímu a násilnému verbálnímu i neverbálnímu chování
zaujímali aktivní postoj a takové jednání netolerovali.
6. Ve svém sdružení postupně vytvoříme síť důvěryhodných
činovníků – koordinátorů – kteří budou schopní poskytovat
členům našeho sdružení kompetentní pomoc jak při zavádění
preventivních programů, tak při řešení situací možného zneužívání.
7. Nutnou součástí prevence je i dobrá spolupráce s rodiči, jíž
hodláme věnovat soustavné úsilí.
8. O svých aktivitách ve prospěch prevence sexuálního zneužívání
budeme informovat veřejnost.
9. Budeme upozorňovat představitele našich sdružení na ty tendence
a situace, které zneužívání nekladou účinné překážky, podporují je
či přímo umožňují, a společně s nimi řešit jejich odstraňování.
10. Ke každé formě porušení hranic v našem sdružení budeme
přistupovat otevřeným způsobem a v prvé řadě budeme chránit
zájem postiženého. V případě konfliktu přizveme (profesionální)
odbornou podporu a pomoc a informujeme odpovědné osoby
ve vedení organizace.
Tento kodex chování představuje doporučení, které může být při
prosazování uzpůsobeno na místní situaci popř. specifický kontext
sdružení. Všichni dobrovolní a profesionální pracovníci s dětmi
a mládeží mají být upozorněni na kodex chování a jeho význam,
např. v rámci vzdělávání pro funkci vedoucího dětského kolektivu.
Text Kodexu byl schválen Představenstvem ČRDM 14. 5. 2009

Pionýr bude v roce 2020 znám obsahem své činnosti široké veřejnosti. Hlavní cíl vytyčený na Poselství 2006.
I když by se mohlo zdát, že času je ještě dost, tak Poselství 2009
už je blízko. Za chvíli budou prázdniny a hned v září – i když
na konci, 26. – 28. 9. – to přijde. Sejdeme se, abychom si řekli,
jakým směrem by se naše sdružení mělo v dalších letech ubírat.
Zní to celkem jednoduše, ale sejdou-li se opravdu zástupci většiny
pionýrských skupin, zas taková legrace to nebude. Proto bude
dobré, když se delegáti před akcí zamyslí nad projednávanými
tématy a prodiskutují je na svých PS, případně s ostatními
delegáty v rámci kraje, jako to například učinili v Plzeňské KOP.
Výstupy jejich schůzky jsou v minulém čísle Mozaiky na straně 7.
Podobných podnětů pro obsah Poselství bychom ale potřebovali
více, tak si svoje nápady nenechávejte pro sebe.

O čem se bude mluvit?
Jak už bylo dříve avizováno, Poselství 2009 bude obsahově
vycházet ze stejných oblastí, jako Poselství 2006 – tedy Činnost,
Organizace, Lidé, Pionýr. Dominantní by tentokrát měl být obsah
činnosti, který se v nějaké podobě promítne do všech čtyř oblastí.
Pracovní nástin obsahu jednání vypadá takto:

Činnost
V této oblasti se bude hovořit o současném obsahu činnosti
v Pionýru i o tom, jaký by měl být, aby bylo možné naplnit výše
uvedený cíl z roku 2006. Stěžejní budou odpovědi na tři otázky:

• Pro koho? – Vymezení cílových skupin.
• Co? – Činnost pro tyto skupiny.
• Proč? – Stanovení výchovných cílů.

Organizace
Oblast organizace je zaměřena na praktické fungování sdružení.
Měla by přinést odpověď především na následující otázku:
• Vyhovuje současné uspořádání sdružení Pionýr jeho potřebám?

Lidé
Bez lidí je sebelépe vymyšlená činnost k ničemu, proto je
nezbytné hovořit i o práci s nimi, konkrétně o dvou hlavních
tématech:
• Vytváření prostředí pro členy všech věkových kategorií (např.
rodiče s předškoláky, či prarodiče s dětmi).
• Komunikace uvnitř sdružení.

Pionýr
Aby byl již zmíněný cíl naplněn, je třeba se zabývat
i komunikačními strategiemi a prezentací Pionýra jako celku.
Proto je třeba umět jasně odpovědět na otázku:
• Proč právě Pionýr? – a to ve vztahu k veřejnosti, našim
dobrovolníkům, rodičům i dětem.
za přípravný tým Jakub

Květinový den 2009
Sbírku Český den proti rakovině, známou také jako Květinový
den, pořádá Liga proti rakovině Praha tradičně v květnu – letos
13. 5. Lidé, kteří si v tento den koupili symbolické květy
měsíčku lékařského, přispěli minimálně dvacetikorunou na boj
proti rakovině. Sbírky se po celé republice účastní i sdružení
Pionýr, které „nasadilo do akce“ zhruba 750 sběračů. Nejvíce
v Jihomoravském a Plzeňském kraji.
Úryvky zpráv od našich sběračů
Od rána do odpoledne bylo v ulicích pět dvojic ve žlutých
tričkách s logem Tiká v každé rodině.
Prodej žlutých kvítků měsíčku lékařského se setkal s kladnou
odezvou. Bylo prodáno všech 550 kvítků. Základní poplatek byl
20 Kč, ale dobrovolnosti se meze nekladly.
Pionýr Hrádek

Děti se na tuto akci vždy těší a už nyní se hlásí jako prodejci na
další ročník.
PS Přátelství Staříč
U Viktorky prochází proudy lidí, studentů i těch směřujících do
práce. Zastaví se u nás maminka s malou holčičkou: „Mami, co to
je?“ „Žlutá kytička, co pomáhá…, jedna bude pro tebe a druhá
pro mě.“ Děvčátko si dlouze prohlíží květinku v ruce. Potom si
prohlíží i nás. To se již u nás zastavuje starší paní a oplátkou za
příspěvek si bere hned několik kytiček. Studentovi ve sluchátkách
znějí rytmy, přesto se nám nevyhýbá a vybírá si tu svou květinu.
Mladá paní se usmívá a již z dálky ukazuje na svou klopu: „Já už
jí mám…“
147. PS Galaxie, Praha

Do akce se zapojilo 18 pionýrů, 10 studentů a 7 dospělých
pracovníků. Celkem jsme prodali 2 073 ks kytiček ze 2200 ks
přijatých.
Celkem jsme vybrali 46 015 Kč, průměr na kytičku je 22,20 Kč.
Kytičky jsme prodávali ve Staříči, Sviadnově, v Chlebovicích,
Hnojníku a ve Frýdku-Místku...
Naši prodejci se setkávali se spíše kladnou odezvou, jen někteří
kolemjdoucí se chovali netečně, nebo zareagovali nehezky.

po sel ství 2009
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Sami o sobě
Krušnohorská Přírodovědná stezka

Dubí

Vydařila se. Páteční deštivé počasí se umoudřilo a sobota
18. dubna byla příznivá závodu i kontrolám, které musely
na stanovištích zpovídat dvoučlenné hlídky celé čtyři hodiny.
Naše zázemí na Moldavě nám umožňovalo jít suchou travou přes
německé území, což stavitelé trati maximálně využili, protože
horské jaro v Krušných horách bylo všude na loukách plné vody
a petrklíčů.

krajiny. Odpoledne jsme pak prožili v Kameničce, kde město
Kopřivnice a Dům dětí ke Dni země uspořádaly Pohádkový
les. Krásné počasí přilákalo spoustu dětí i dospělých k plnění
nejrůznějších úkolů s pohádkovými bytostmi.
V podvečer jsme uskutečnili turnaj o kuličkového krále a královnu.
Kuličkiáda se nám moc líbila a kdyby se nezačalo stmívat, určitě
bychom s kuličkami vydrželi ještě daleko déle.
V neděli jsme vyrazili do centra Kopřivnce, kde hlavně kluky
zaujalo muzeum automobilů Tatra. Jen neradi jsme pak opouštěli
sluncem zalitou Kopřivnici. Moc se nám na víkendovce líbilo.
Martina Ponížilová, PS M. Očadlíka, Holešov

Horní Bříza
Poselstva navštívila „Ameriku“

Přírodovědného závodu se zúčastnily tradičně 3 pionýrské skupiny,
t. j. kromě pořadatelské PS Dubí 2 ještě Most, zastoupená oddílem
Perla Severu, a Jablonec nad Nisou oddílem Netopýrů. K pohodě
přispělo i ohniště s opékanými buřty a bufet s občerstvením. Čas
nám zpříjemnil hlavně program hereckého studia mladých DK
Teplice a šermířská skupina Briganti z Litvínova.
Součástí závodu byl i výrobek, letos to bylo papírové origami.
Z výsledků jsme měli radost. Každý si mohl též namalovat
na porcelánový talířek nebo pohárek svůj motiv z Moldavy, a tak
po večerech a volných chvílích vznikala v klubovně dekorační dílna.
L. Šedivá, PS Dubí 2

Srdíčkový den: 20 273 korun

Holešov

Ve dnech 8. a 9. dubna se uskutečnil jarní Srdíčkový den,
do kterého se zapojila i naše PS Mirko Očadlíka. Ve spolupráci
s parlamentem dětí a mládeže se rozešlo do ulic našeho města
deset dvojic. Díky krásnému slunečnému počasí se podařilo
vybrat celkovou částku 20 273 Kč, která poslouží nemocným
a postiženým dětem. Máme z toho velkou radost a děkujeme
všem, kteří se na této sbírce podíleli a také všem, kteří přispěli
na dobrou věc!
Jarmila Valachová, vedoucí PS M. Očadlíka, Holešov

Jarní víkendovka
Již tradičně v měsíci dubnu vyráží pionýři PS M. Očadlíka
na jarní víkendovou výpravu. Letos naším cílem bylo město
Kopřivnice. V sobotu jsme vyrazili do nedalekého Štramberka,
kde jsme navštívili Národní sad na Kotouči, prošli jsme naučnou
stezku včetně jeskyně Šipka. Dál jsme pokračovali klikatými
uličkami na malebné náměstí a odtud jsme vyšlapali schody až
na Štramberskou Trůbu. Z věže byl nádherný rozhled do celé
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V sobotu 11. 4. uspořádal náš turisticko–tábornický oddíl Větrník
z Horní Břízy výlet do lomů Velká a Malá Amerika nedaleko
Karlštejna.
Naše putování Poselstev Větrník 2, Větrník 3, Větrník 4 začalo
v železniční stanici a městysi Karlštejn. Zastavujeme v muzeu
betlémů, kde nakupují sběratelé z oddílu turistické známky.
Po malém stoupání se dostáváme na samotný hrad a pokračujeme
k Dubu sedmi bratří. Další trasa vede do obce Mořina, k lomu
Velká Amerika, Mexiko a Malá Amerika. Z vyhlídkových míst
se nám naskytl pohled na dna samotných z části zaplavených
lomů. Naše cesta končí v Srbsku u malého občerstvení. Vlakem
přejíždíme do Berouna, kde navštěvujeme medvědy Matěje,
Jakuba a Ondřeje z pohádkového večerníčku. Při této příležitosti
vystupujeme i na rozhlednu Městská hora s překrásným výhledem
na Beroun a jeho blízké okolí.
Jaroslav Novák, oddíl Větrník

Karate pro 205 účastníků

Hrádek

V sobotu 2. května 2009 patřila tělocvična ZŠ v Hrádku
karatistům. Vedoucí oddílu při Pionýru Hrádek, Milan Soukup,
nevěřil ve velkou účast přihlášených družstev, protože byl víkend
prodloužený o státní svátek. Přijelo 14 družstev z oddílů: Karlovy
Vary, Chodov, DDM Rokycany, Sokolov, Ostrov nad Ohří, Blovice,
Mariánské Lázně, Mělník, Plzeň. Skvrňany, Klatovy, Naratva
Rokycany, Plzeň, Domažlice, Mělník a Hrádek. Soutěžících bylo
104, dále 30 rozhodčích a organizátorů i diváků. Prostě akce pro
250 účastníků.
Závody probíhaly po celý den a měly fantastickou atmosféru.
Soutěžilo se v kata a kumite podle jednotlivých kategorií
o tradiční plakety. Dalším lákadlem byla soutěž o pohár starosty
Hrádku Jaroslava Perlíka. Ten získala Ivana Pujmanová z Ostrova
nad Ohří. Z místních se nejlépe umístil Tomáš Mařík s plaketou
za první místo v kumite.

Pohádkový les
Členové oddílů Mraveniště, Stopa a Delfín připravili v Hrádku
ve čtvrtek 7. 5. závod dvojic s názvem Pohádkový les. Pionýři zde

tento závod pořádají již 25 let. Prošlo jím velké množství dětí,
jak na trati, tak v roli pohádkové bytosti. Letos u pionýrských
chatek, v odpoledních hodinách soutěžilo 56 předškoláků
a školáků od 1. do 5. třídy. Na stanovištích bylo 36 starších
školáků, převlečených do pohádky. Po splnění úkolů na 10
stanovištích, na všechny čekalo pohoštění, míčové hry a posezení
u ohýnku. V závěru při slavnostním nástupu všichni dostali
diplomy, odměny a pochvalu za sportovní chování. Celkem bylo
na pohádkovém odpoledni téměř 100 účastníků.
Vlasta Vasková, Pionýr Hrádek

Velký slet čarodějnic a čarodějů

Kdyně

Pionýrská skupina Safír Kdyně uspořádala v sobotu 2. 5. již
tradiční čarodějnický slet. Na náměstí ve Kdyni se slétlo hejno
malých čarodějnic a čarodějů, které čítalo na 200 bytostí.
Na tomto čarodějnickém reji si opět po roce procvičili své
ježidovednosti. Skládaly se z dvanácti základních, např. vaření
kouzelného lektvaru, házení do pece, lovení pavouků či slalomový
let na koštěti. Za každou prokázanou ježidovednost obdržela
čarodějnická mládež kouzelný bonbon a stvrzující razítko
do průkazu. Pokud byl někdo velmi šikovný a osvědčil se ve všech
dvanácti dovednostech a prokázal se u vrchních čarodějnic
průkazem s razítky, mohl si za to vybrat ocenění. Čarodějové
a čarodějnice, kteří se na slet řádně ustrojili a nalíčili, obdrželi
navíc ocenění za jejich sváteční ježioděv. V pozdním odpoledni
se čarodějové a čarodějnice v dobré náladě rozlétli ke svým
domovům.
Jana Janečková, PS Safír Kdyně

Kopřivnice

Pomohli přírodě
Dne 22. dubna proběhla mezinárodní akce – Ukliďme svět (Clean
Up the World) – v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků
na celém světě úklid svého okolí a likvidaci černých skládek...
Kopřivničtí pionýři byli samozřejmě u toho, aby pomohli
zaneřáděné přírodě.
Smyslem akce však není pouze uklízet, ale přimět lidi k zájmu
a aktivnímu postoji k stavu životního prostředí. Akce se
účastnilo 21 členů naší PS z oddílů Šedých myšek, Nezmarů
a Power Rangers. Mladí eko-aktivisté vyfasovali igelitové pytle
a ochranné rukavice a vydali se k lesu v okolí Husovy lípy.
Na první pohled bylo vidět, že naše práce je potřeba. Zvláště
mladší „čističi“ kmitali po lese, v korytu potoka a až zuřivě
hledali odpadky. Zatímco omladina ulevovala lesu od hromady
plastů a papírů, starší účastníci byli pověřeni vyčištěním
okolí garáží. Ve špatně schůdném srázu se válely metráky
odpadu, kterého se zbavili nezodpovědní řidiči. Okolí silně
páchlo hnilobou a chemikáliemi, které vytékaly z odhozených
autobaterií.
Po dvou hodinách bylo vše uklizeno a u cesty se navršila
hradba z odhozených pneumatik, nárazníků, sedaček a koberců.
Nahromaděných pytlů byla taky krásná kupa. Při pohledu
na hromady odpadků některé zalil pocit z dobře vykonané práce,
jiné zase pocit znechucení, co to s tou přírodou děláme…
Jakub Ludka, Pionýr Kopřivnice

Mladá Boleslav
Pionýrské čáry na Betonárce
Jako každý rok připravily oddíly Pionýra – 1. PTS Táborník Mladá
Boleslav, pracující na Betonárce Radouč pro veřejnost Čarodějnice.
Letos to bylo již podeváté. Na návštěvníky čekaly soutěže pro
děti, možnost seznámit se s činností 1. PTS Táborník, vystoupení
šermířské skupiny Mordýři, občerstvení a samozřejmě hranice
s čarodějnicí, která vznikla spoluprací s firmou Compag Mladá
Boleslav. I přes špatné počasí a pár přeháněk se akce zúčastnilo
přes 350 účastníků. Dětské soutěže si vyzkoušelo přes 120 dětí.

Czech Open 2009
RC Bugy klub 1:8 při 1. PTS Táborník se stal pořadatelem druhého
závodu Czech Open 2009. Tento závod se řadí mezi největší
závody v České republice v tomto sportu. Letos se k nám sjelo 58
závodníků z celé ČR. Dráha byla v perfektním stavu a počasí všem
přálo. V průběhu dne se na závody přišly podívat desítky diváků
z okolí. Tento sport, i když je v Mladé Boleslavi dosti opomíjen,
reprezentuje naše město po celé republice. Důkazem toho jsou
i dva tituly mistra ČR, které si vyjezdil náš člen Lukáš Zeman.
V tomto závodu však pro závadu nedojel. Zastoupil ho však další
člen RC Bugy klubu Jakub Musil, který Czech Open 2009 v Mladé
Boleslavi vyhrál. Gratulujeme.
Tomáš Suchý, 1. PTS Táborník

Valašské Meziříčí

Náš Den Země a „Člověče, nezlob se...“

Každoročně pomáháme na náměstí ve Valašském Meziříčí
s organizací akce Den Země. Kromě přírodovědné stezky, která
nesmí na takové události chybět, jsme letos vyrukovali s novinkou

a to s „Člověče, nezlob se“ v živém provedení. Příprava sice dala
zabrat, ale výsledek byl skvělý. Za dvě hodiny se stihlo vystřídat
přes 40 dětí. Smály se, radovaly a dokonce i seznamovaly. A o to
přece v tomhle projektu šlo a je vidět, že pionýři se umí zabavit
nejen v lese, ale třeba i na náměstí. Takže děkujeme všem, kteří
nám pomohli, a už se těšíme, jak to zkusíme znovu a jinde.
Danča Fusková, PS Táborníci, Valašské Meziříčí

Všechno nejlepší!
1. 6. slaví Ing. Luboš Melichar z 6. PS Kolín (Středočeská KOP)
své 50. narozeniny.
5. 6. slaví Hana Vlková z PS Sedmička (Jihočeská KOP)
své 50. narozeniny.
24. 6. slaví Ing. Milan Nováček z 1. PS Zouvalka (Jihomoravská
KOP) své 50. narozeniny.
Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí, zdraví a prázdninové pohody.
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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Tábor – a potom…
Nejen pionýři, ale i další sdružení a organizátoři připravují letní tábory především na červenec. Je řada
důvodů, které mluví pro toto období. Vyhovuje to i mnoha rodičům, kteří pak společnou dovolenou
s dětmi prožijí v srpnu. Tradiční je v tomto období i pobyt u prarodičů a příbuzných.
I tak zůstává mnoho dětí o prázdninách na „nouzovém režimu“, ať už na tábor vůbec nejedou nebo to
rodičům „nějak nevyjde“. Přibyl i nový pádný důvod – nezaměstnanost, což znamená, že nejsou peníze.
Samozřejmě, že vedoucí oddílu mají po celoroční práci právo na dovolenou a odpočinek, přesto se
nabízí myšlenka, jak dětem – zejména nečlenům Pionýra – zpestřit prázdniny. Nemusí to být jen domy
dětí a mládeže a jiná zařízení, která organizují tzv. městské a podobné tábory nebo akce, může to být –
a měl by to být! – právě Pionýr!
Zkuste zapřemýšlet. Třeba je to i příležitost, jak získat nové členy a kamarády!
Hadži (scifiveta@quick.cz)
Dobytí ráje po našem
Už v minulé Mozaice jsem se zmínil o tom, že jsme se rozhodli
navázat na hru Poselstvo krále Jiřího novou akcí s názvem
Kolumbovou stopou. Docela to zabralo a družiny makají na
vyhlášených úkolech, aby si „vydělaly“ zlaťáky na nákup
potřebného vybavení pro své lodě a vůbec na celou plavbu do
Ameriky.
Protože máme tábor u vody, dočkají se i těch svých korábů, Santa
Marii, Pinty a Niñy. Abychom tu objevnou plavbu zdárně dokončili
a náš „ráj dobyli“, rozhodli se naši inčové využít i různé věci,
které jsme si vyrobili pro Poselstvo – výstroj a výzbroj. Kdepak, nic
z toho nezůstane nevyužito ve skladu v klubovně. Náš Kolumbus
vystoupí na břeh „ráje“ patřičně vyparáděn.
A to je i jeden z námětů pro vás, jak pionýrům prodloužit poselstvo
z Čech až do Ameriky. Nebo jak připravit letošní táborový karneval.
Oddílák Boubín

Táborový Dů-Fan
Nevím, jak u vás, ale já ještě nezažil tábor, kde by se nenašly
nějaké zbytečnosti k vyhození. Občas jsou to dokonce drobnosti,
které někdo v dobrém úmyslu odněkud přinesl, ale pak si nevěděl
rady, co s nimi. A nemusí to být ani drobnosti. Matásek jednou
na kolečku přitáhl balvan, který připomínal sedící žábu. Co s ním?
Nakonec jsme kámen pomalovali, že byl jako žába a trůnil před
jídelnou až do odjezdu.
A tenkrát nás napadlo udělat táborovou soutěž důvtipu a fantazie,
čili dů-fan. Ten název nebyl tak docela z naší hlavy, byl
z časopisu ABC (tehdy ještě mladých techniků a přírodovědců).
Úkolem bylo vytvořit cokoli, ať užitečného nebo jen vtipného
a hezkého z toho, co bylo po ruce, co kdo našel, co někde leželo
zapomenuto.

Jako první materiál posloužily PET lahve, pak plechovky
od konzerv, nádobky od sprejů na opalování a různé krabičky.
Potom přišly na řadu samorosty z lesa, kusy dřeva, které tam
zbyly od polomů, ba i ty kameny, ovšem menší a z potoka krásně
vybarvené a ohlazené. Pár kutilů začalo z dřívek lepit sruby,
myslivecké posedy, dokonce model našeho tábora a loďky všech
druhů. Objevilo se i pár dřevěných lžic a vidliček (použitelných!)
a jiné drobnosti.
No, byla z toho pěkná výstava! I na odměny došlo, protože se
hlasovalo a hodnotil se právě ten důvtip a fantazie! A hodně věcí
s námi putovalo domů jako dárky rodičům a kamarádům.
Jo, a kdybyste si táborový dů-fan udělali, pošlete nějakou fotku
do Mozaiky!
Kutil Tim

Robin a Páťa – „Dobytí ráje”					
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Hráz na potoce
• Máte u tábora větší potok a rádi byste si zaplavali nebo se plavili
na nafukovačce? Postavte si malou přehradu, ale žádné Slapy
nebo Lipno! Stačí hrázka tak 1 metr vysoká. Základ bude z větších
kamenů a na návodní straně navršíte proti proudu menší kameny,
které pokryjete hrubším pískem. Voda nesmí přímo tlačit na
hrázku, ale pozvolna se zvedat. Po skončení tábora hrázku zrušte,
aby zvednutá voda nezpůsobila škodu, zvláště po zimě nebo
silných deštích.
• Hrázku můžete postavit i z prken nebo kulatiny, když se vám
podaří do dna potoka zarazit kůly, do nichž přehrazení zasadíte.
Opět musíte na návodní straně (proti proudu) nasypat kameny,
štěrk a písek. K utěsnění nepoužívejte drny, zahnívají a tvoří se
bahno. Na vrcholku hráze (koruně) uprostřed nechte propusť.
Odnímatelným přehrazením (prknem) můžete regulovat průtok vody.

Ve třech přes vodní tok
Na málokterém táboře nastane situace, kdy je nutné dostat se
přes hlubší vodní tok bez lávky nebo loďky. A přece! Nejednou
už náhlá povodeň vytvořila různě nebezpečné situace. Zkuste si
natrénovat přechod řeky pomocí lana ve trojici.
Nejobtížnější situaci má ten, kdo se do vody pustí první, ať už se
brodí nebo plave.
1.Ze břehu ho jistí druhý a třetí, kteří se od sebe vzdálí. Vznikne
tak trojúhelník, jehož jedna strana je na břehu (druhý a třetí
člen) a dvě vytváří lano nesené prvním.
2. Po dosažení protějšího břehu přebrodí se (přeplave) druhý,
zatímco první a třetí ho jistí z obou břehů a nevyužitou část lana
nechají splývat po proudu.
3. Třetího při překonání toku jistí první a druhý, opět v mírném
odstupu od sebe, a mohou ho z vody přitahovat.

Třetí výprava
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Pokud tok překonává více lidí, postupuje se podle fáze 2.
Splývající lano přitom funguje jako záchranné, kdyby se náhodou
přepravovaný neudržel.
Tak trénujte, trénujte! Může z toho být i závod družin, kdo se
rychleji přepraví z břehu na břeh. Nikdy nevíte, co se může
stát – a nejen na táboře.
Žabák

Stopařské značky
Je dobré dohodnout se v oddíle na systému stopařských
(tábornických) značek, které budou používány při hrách v terénu
a bojovkách. Nejjednodušší je zachovat ty tradiční z větviček
a kaménků, nebo vyryté do země, případně nakreslené křídou
na kameny, zdi atp. Nikdo vám ovšem nebrání vytvořit si vlastní
značení, třeba kvůli utajování vaší akce.
ilustrační foto
Ať tak nebo tak, značky je třeba znát!
Podle KZN SPJF

tržiště nápad ů a zkušen ost í
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Sešli jsme se na Rabyni
V pátek 22. 5. se do kempu Nová Rabyně u Slapské přehrady sjelo přes 850 pionýrů ze všech koutů Čech,
Moravy a Slezska. Dorazili starší i mladí, někteří se tu potkali poprvé, jiní třeba po letech,
zkrátka jedno velké setkání – přesněji Republikové setkání pionýrských oddílů.
A navštívit nás přijeli i kamarádi ze slovenské
organizace Fénix.

Hned od sobotního rána
probíhal pestrý program,
složený ze soutěží
a sportovních disciplin,
i z mnoha zábavných
vystoupení například
šermířů, kynologů,
dospělých i dětských
hudebníků a zpěváků.
Zájemci si mohli vyzkoušet
malovat na trička,
popovídat si o tom,
jak bude vypadat náš
mezinárodní tábor v roce
2010 nebo třeba vyrazit
na projížďku parníkem
po přehradě či na výlet

V průběhu setkání jsem odchytil
i Petru Zavadilovou, Předsedkyni
Středočeské KOP a šéfku celého
setkání, abych jí položil jednu
krátkou otázku. Na delší povídání
stejně neměla moc času…
Co byla při přípravě i samotném setkání
tvoje největší radost a největší starost?
Největší radost byla, když začaly chodit ty
přihlášky, protože když jsem viděla, jak se
to hromadí a lidi začínají mít zájem, tak
to bylo super.
Největší starost byla, aby vyšlo počasí,
protože to neovlivním. Všechno ostatní se
nechá nějak ovlivnit, ale to počasí fakt
ne. To prostě záleží na tom, jak to vyjde.
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k některé z okolních zajímavostí.
Dopoledne ale hlavně probíhala nově
pojatá Pionýrská stezka (viz následující
stranu). Odpoledne pak vyvrcholila
dlouhodobá hra oddílů Poselstvo
krále Jiřího, která v době českého
předsednictví v Radě EU přiblížila dětem
mírové snahy Jiřího z Poděbrad (více se
dočtete na straně 18). I když zpočátku
měli někteří účastníci trochu těžkosti
s orientací v členitém kempu, všichni se
snad rychle rozkoukali a každý si mezi
nabízenými činnostmi našel tu svou.
Za pohodový průběh akce vděčíme nejen
počasí, ale především organizátorům ze
Středočeské krajské organizaci Pionýra.
Teď už zbývá jen se těšit na další
setkání.
Jakub, foto: účastníci setkání

Pionýrská stezka nově
Novou podobu Pionýrské stezky si na srazu v Nové Rabyni vyzkoušelo na 57 startujících tříčlenných
hlídek v pěti kategoriích. Soutěžili tedy nejmladší, mladší, starší, junioři do 18 let i tři hlídky
kategorie „old“, čili dospělých. Jak jsme již informovali, republiková soutěž pro všechny pionýrské
oddíly i skupiny, i zájemce z jiných sdružení sloučila dřívější tři „stezky“ – Pionýrskou, Tábornickou
a Přírodovědnou, ale doznala i změn, o nichž se diskutovalo v předchozích letech. Stručně řečeno,
zůstala stanoviště, užitečná i pro oddílový, ale i nepionýrský život účastníků a odpadla stavba stanů
„áček“, které se už stejně většinou nepoužívají, stejně jako morseovka, jejíž znalost se s rozvojem
elektroniky stala vlastně zbytečná. Vzhledem k večerní průtrži mračen zrušili organizátoři překážkovou
dráhu s plížením a z technických důvodů i stanoviště „hudba“. Trasa byla kolem tří kilometrů.

Na hodnocení stezky jsme se přímo v cíli
zeptali několika hlídek.
„Bylo to docela dlouhý... Nejlehčí bylo
poznávání zvířat... a nejtěžší byly uzle
a šipky,“ svěřila se nám hlídka mladších
– Tomáš, Bohuš a Milan z PS Přátelství
a oddílu Bobříci z Jaroměře.„Moc těžké
to nebylo, nejhorší byl ten terén, samé
kopce a z kontrol střelba a uzly...
Lehké bylo přišívání knoflíku a skládání
baterky i první pomoc,“ konstatovala
hlídka starších z PS Jevišovice, oddílu
Kamarádi – Alena, Anička a Ivan. Hlídka
starších z PS Horní Bříza na nás vysypala:
„Těžký to nebylo, až na ty kopce.
Nejhorší to bylo s azimutem a nejlehčí
byly památky a živočichové...“ Hlídka
starších z PS Dobrovice – Vojtěch, Martin
a Eva: „Nebylo to těžký, nejhorší bylo asi
přišívání knoflíku a nejlepší byla střelba
ze vzduchovky...“
Dodejme, že podle našich informací
všechny hlídky startovaly skutečně
dobrovolně a že je do soutěže nikdo
nenutil. Ostatně, víme přece, že
soutěživost je základním motivem aktivity
většiny dětí i mladých lidí... Definitivní
podobu i po zkušenostech z Nové Rabyně
upřesní na podzim ČRP.
Krtek, foto: Jakub

Celá výsledková listina je k otištění příliš rozsáhlá,
uvádíme zde proto jen ty hlídky, jež obsadily pomyslné stupně vítězů.
Kategorie N				
1. Anna Auermullerová Petra Vlachová
Alena Malivánková
SPTO Brno
2. Filip Divecký
Jan Divecký
Jan Křičenský
PS Přátelství Jaroměř
3. Romana Střechová Ondřej Nesvadba Martin Fajt
SPTO Brno
Kategorie M				
1. Petra Bulantová
Radka Bartošová
Barbora Tykalová
SPTO Brno
2. Lucie Bulantová
Kamila Fajtová
Markéta Manová
SPTO Brno
3. Vojtěch Beránek
Eliška Souhradová Eliška Chocholoušková PS Dravci
Kategorie S				
1. Paolo Isajský
Jaroslav Hujňák
Lucie Měsíčková
SPTO Brno
2. Tereza Lázničková
Adéla Marschalová Tomáš Hejtmánek
SPTO Brno
3. Kristýna Pospíšilová Radim Brožek
Jakub Sobotka
SPTO Brno
Kategorie J				
1. Barbora Pokorná
Petra Hlaváčková Petr Šikula
SPTO Brno
2. Richard Marschal
Patrik Chykir
Martin Vetter
SPTO Brno
3. Jan Michálek
Václav Steidl
František Štengl
PS Horní Bříza
Kategore O				
1. Petr Elzner
Michal Prynych
Tomáš Nejedlý
5. PS Jablonec
2. David Fňouk
Josef Kop
Adéla Lamačová
5. PS Jablonec
3. Miroslav Jungwirth Jakub Mareš
Pavel Skuhrovec
230.PS Záře

repor t áž
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Duchovní rozměr skautingu
Jedním z diskutovaných jevů je ‚duchovní rozměr skautingu‘ – mnohokrát jsem odpovídal na dotazy, zda
tento fenomén není jen umělým rozdílem např. mezi Junákem a Pionýrem. Je proto vhodné ozřejmit
uvedenou věc podrobněji. Přitom je správné uvést, že jde o výrazný rozdíl nejen mezi organizacemi
(Junák; Pionýr), ale o odlišnost obou hnutí – skautského, respektive pionýrského. Není třeba zde hledat
mezi řádky či očekávat hodnocení věci samé; jde o věcné líčení vycházející z materiálů Junáka, jež
s ohledem na malou plochu může působit útržkovitě. Hodnocení popsaných jevů je pak na čtenáři.
A zdůrazňuji ihned – jako vstupní podmínku k pochopení – nutnost rozlišovat mezi pojmy: duchovní,
náboženský a církevní.
Ohlédnutí do historie
Místo úvodu jen připomenu již dříve
uvedené, že jeden ze základů skautingu
tvořilo křesťanství. V době vzniku
českého skautingu – s ohledem na místní
podmínky a tradice – byl u nás proti jeho
mateřské britské podobě daleko více
zdůrazněn romantický prvek (navazující
spíše na Woodcraft) než jaký obsahoval,
řekněme, klasický, tj. baden-powellovský,
skauting.
Po vzniku samostatné republiky byly
i u skautingu silné vazby na ni, s tím
souviselo i uznávání zásady: Od Říma
pryč, v té době vnímané především jako
oddálení od římskokatolické církve, neboť
v ní byl spatřován spojenec tehdy silně
odmítané, ba nenáviděné moci Habsburků.
(Akceptování tohoto východiska bylo
typické pro téměř celý tehdejší veřejný
život v Československu.) Přímou reakcí
proto bylo vytvoření samostatné
organizace – Svazu katolických skautů
RČs, která se však postupem doby z role
konkurenta stávala Svojsíkovu skautingu
významným partnerem.
Vývoj po r. 1990 opět řešil problém
možného dualismu, ale nakonec
převládla myšlenka hnutí neštěpit,
ale snažit se přivést česko/slovenský
skauting k postupné, ale skutečné
proměně, důsledně vystavěné
na principech světového skautingu,
včetně odpovídajícího promítnutí prvního
principu skautingu: ‚Povinnost k Bohu‘,
který byl v hlavní větvi našeho skautingu
oslaben a v činnosti ho příliš nebylo
dbáno.

Teorie a východisko
Od r. 1992 platí v ČR nová formule
skautského slibu, která představuje
kompromis vyjednávaný dva roky
(1990-92) uvnitř Junáka i ve skautském
mezinárodním hnutí. V platném znění
se praví: „Slibuji na svou čest … sloužit
nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé
době …“, což vyjadřuje přijetí prvního
principu světového skautingu – ve tvaru,
který je přijatelný a přístupný. Závěr
slibu, který zní: „K tomu mi dopomáhej
Bůh.“ – už není povinný. Toto specifické
znění slibu bylo mezinárodními
skautskými organizacemi akceptováno
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mimo jiné i proto, že se jednalo o řešení
přijaté skauty a významnými církvemi
u nás (toto znění podpořily např.
církve římskokatolická, českobratrská
evangelická či čs. husitská).
Uvedená formulace vyjadřuje věrohodně
první princip, tj. ‚Povinnost k Bohu‘,
neboli ‚duchovní princip skautingu‘, který
je chápán jako výchova ke skutečné
svobodě skrze službu Pravdě (výchovu
svědomí) a Lásce (budováním dobrých
vztahů). Myslí se jím uznání duchovních
zásad, věrnost náboženství, které je
vyjadřuje, a přijetí povinností, které
z něho vyplývají.

V práci se duchovní rozměr výchovy
promítá např. v systému odborek –
existují odznaky odborností: Křesťanská
tradice a bohoslužba, Znalost Bible či
Církevní historie a mnohé další. Dále
třeba v činnosti ‚oddílů se zdůrazněnou
náboženskou výchovou‘, které jsou
vedené křesťany a složené většinou z dětí
stejného vyznání. Odlišují se tím, že se
v nich vedle běžných skautských zásad
uplatňuje také konkrétní náboženská
výchova.
V Junáku je sledováno i složení ústředních
orgánů z hlediska zaměření jeho členů,
např. v ústřední radě bývá až 50%
křesťanů, ve většině katolíků – což
je výrazně odlišné od poměru v celé
populaci. Zajímavé je třeba i to, že
se na představitele Junáka obrátil
předseda Biskupské konference Mons.
J. Graubner s žádostí, aby Junák vyjádřil
záporný postoj k zákonu o registrovaném
partnerství.

Pozor na záměny a zjednodušování
Traduje se, že když byl Baden-Powell
tázán, kde se náboženství do skautingu
dostává, odpověděl: „Nikde. Už tam
je. Je to základní faktor, na kterém
stojí.“ Rozbor jeho prací ukazuje, že
pojem vyšší síly je ve skautingu výchozí.
Výchovný přístup nabízí dětem pomoc,
aby se přenesly přes materiální svět
a začaly hledat duchovní hodnoty života.
(Zde musím zdůraznit, že na rozdíl
od formálního vyjádření principu se
slovo ‚Bůh‘ v textech nevyskytuje,
aby bylo jasné, že platí rovněž pro
nemonoteistická náboženství, jako je
hinduismus, nebo náboženství, která
vyznávají osobního Boha, jako např.
buddhismus.)

V organizaci a činnosti samé
jde o práci Odboru duchovní výchovy (jde
o odborný orgán ústřední rady), jehož
členy jsou mimo jiné i tzv. ústřední
duchovní rádci (zástupci spolupracujících
církví), zde je nezbytné zdůraznit, že
jde o orgán, který má ekumenické pojetí.
Odbor má organizační strukturu až
na úroveň okresních rad Junáka, kde je
ustaven v bezmála 60 okresech.

Ještě jednou chci připomenout, že cílem
tohoto popisu není hodnocení ale snaha
objasnit, jakou roli hraje ve skautském
hnutí uplatňování prvního principu
skautingu: ‚Povinnost k Bohu‘. Stejně
tak je na místě zdůraznit mnohokrát
nesprávně zaměňovaný duchovní princip
skautingu a příslušnost k některé z církví –
nejde o jedno a totéž! Občas ze smísení
těchto věcí vznikají zmatky ve výkladu
i v chápání pojmu ‚duchovní rozměr
skautingu‘.

Současně platí:
Duchovní rozměr skautingu má v Junáku
svůj obsah v dokumentech, ve formách
práce, v organizačním zabezpečení atd.,
ale rozhodně to neznamená jakoukoli
povinnost každého junáka či skautky
k církvi (k určité náboženské společnosti).
Porozumění významu duchovního života
je pak nedílnou součástí výchovného
systému českého skautingu i podmínkou
kvalifikace k vedení dětí a skauting je
tak širokým prostorem preevangelizace
pro desítky tisíc dětí a mladých lidí,
kteří by se jinak s křesťanskou nabídkou
minuli.
Martin

Táborový koutek – červen
Do začátku letní činnosti zbývá 31 den.
Konečně je tu červen, poslední měsíc před zahájením táborové
sezóny! Naši táborníci se už teď jistě nemůžou dočkat, až si
konečně převezmou vysvědčení a rozloučí se na celé dva měsíce
se školní budovou. V mnoha rodinách probíhají poslední horečné
přípravy a nákupy – hlavně aby se na nic nezapomnělo! Ani my to
nemáme lehké; je třeba dokupovat a balit věci, celá řada táborů
se také teprve musí postavit, zkrátka všichni se soustředí, jestli
je vše dořešeno a zařízeno tak, aby náš odjezd a několikatýdenní
pobyt ať už na táborové základně, či na putovním nebo vodáckém
táboře proběhl bez problémů.
Na co určitě pomyslet:
Zajistit provozní zálohu • provést kontrolu plateb • zpracovat
jmenný seznam účastníků • zajistit pojištění účastníků, případně
odeslat seznamy k odpovědnostnímu připojištění • předat
tiskopisy nutné k vedení tábora (zdravotní deník, k evidenci
příjmů a výdajů…) • vyzvednout a zaplatit případné jízdné
• zajistit dopravu a stravování tzv. „táborového předvoje“
na dostavbu tábora, zpracovat plán jeho činnosti • provést soupis
inventáře • zabalit materiál.
Doufejme, že naše celoroční snaha bude zakončena skvělým
táborem, na který se bude ještě dlouho vzpomínat! Šťastnou
cestu všem!

Indiáni na válečné stezce
Jednoho krásného léta, kdy se obloha nad Kamencem přes den
měnila v modré moře s bílými vlnkami a v něm plulo ohnivé
slunce a kdy časem propukaly zuřivé, ale krátké bouře, rozhodl
se indiánský kmen v Kamenci, že se jednotlivé rody vydají na lov
do přilehlých hor, kde si vybudují svá lovecká sídla.
A tak vznikla indiánská sídla ve Slunečném údolí, Na Horní řece
a u Vápenné sluje. Indiáni byli v lovištích čtyři dny a pak se stáhli
do sídla kmene. Po dvou dnech se opět vraceli do svých lovišť.
A byli to indiáni jak se patří. Měli svá oblečení, luky, šípy, oštěpy,
tomahavky, čelenky, orlí péra ve vlasech, totemy, signály a kdesi
v lesích i svou poradní skálu. Jedli to, co si v lesích „ulovili“
a nasbírali. Mluvili i svým nářečím.
Jednoho dne, asi uprostřed měsíce, přijela do sídla kmene vzácná
návštěva. Velký přítel dětí, básník Oldřich Kryštofek a s ním
známý cestovatel a spisovatel F. A. Elstner a český indiánolog
dr. M. Stingl. V té době byli indiánští bojovníci ve svých lovištích
a tak se návštěva, za doprovodu náčelníka, za nimi vydala.
Šli a šli po horských cestách, hustými lesy, stále do kopců
a horských údolí. Všude ticho, jen šumot potoků a sem tam hlásek
nějakého ptáka.
„Tak kde jsou?“ porušil ticho pan Elstner. „To není možné, že jsou
tady někde děti. To ticho.“
Najednou zazněl nějaký zvuk. Takové zvláštní klepání, jako by
dřevo o dřevo. A znovu. Má to svůj nepravidelný rytmus. A opět
ticho. Najednou se před hosty otevřela cesta do malého údolí,
ale nikde nic a nikdo. I doktor Stingl už byl nepokojný: „Kde
jsou?“ A tu se rozevřela na konci údolí stěna z keřů. Objevil se
malý indián s indiánkou ve svém loveckém oblečení, s orlími pery

© 2009 J. Dostál

ve vlasech a s luky v rukou: „Co hledají bledé tváře v lovišti rodu
Rysů? Přicházejí v míru?“
Pan Elstner, cestovatel, okamžitě reagoval: „Jsme přátelé
z velkého sídla bílých tváří na řece Vltavě. Rádi bychom
pozdravili velkého náčelníka rodu Rysů a jeho udatné bojovníky.“
Bojovník požádal bílé tváře o strpení a poslal pokynem hlavy
indiánku do keřů za svými zády. Za chvíli se opět keře otevřely
a vyšel indián, poněkud větší než čekající bojovník. Na hlavě měl
čelenku s řadou orlích per.
Přiložil pravou ruku k srdci, rozmáchle indiánsky pozdravil
a pozval Bílé tváře do rodového sídla. K velkému překvapení
hostů se za hradbou keřů skrývalo lovecké ležení, s ohništěm,
totemem a s pracujícími malými indiány.
Hosté byli posazeni k poradnímu ohni. A začala „porada“.
Po třech hodinách se návštěva s rodem Rysů rozloučila
a pokračovala v další cestě k rodu Jelenů. Večer, po setmění, se
sešli náčelníci rodů u své poradní skály a za přítomnosti hostů
probrali, co potřebovali, a opět potichu zmizeli.
U plamínků dohasínajícího poradního ohně zůstal jen náčelník
kmene a bledé tváře z velkého města. Ticho porušil dr. Stingl:
„To bylo úžasné, to mi nebude nikdo věřit. Celý den zážitků.
Zapomněli jsme na všechno. Ale teď máme velký hlad, nebylo
by něco?“ Náčelník se usmál, otočil se na svého pobočníka
a řekl: „Zařiď to!“ Za nějakou dobu, asi za 20 minut, se objevil
pobočník s hezkou indiánkou, která nesla velkou dřevěnou mísu
s indiánskými dobrotami. „Odkud to je?“ „Z tábora“ odpověděl
náčelník. „Ježiši, vy tu máte i koně?“ Ptal se pan Elstner.
Náčelník neodpověděl.
Za nějakou dobu, když všichni pojedli a popili, se náčelník obrátil
na oba cestovatele s otázkou: „Pánové, sjezdili jste svět indiánů.
Viděli je ve skutečnosti. Jaký je rozdíl mezi našimi a těmi
pravými indiány?“
„Žádný“ odpověděl dr. Stingl. „Oni, ti vaši, jimi jsou!!“
Miloš

K projektu Opravdu dobrý tábor již v táborovém koutku bylo řečeno vše, co bylo třeba. Proto zde nezbývá než popřát, aby vám
o prázdninách přálo počasí, děti i vedoucí byli dobře naladěni, celotáborové hry napínavé, zkrátka, aby vaše tábory byly „opravdu dobré“.

tábo ro vý kou t e k
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Znáte naše hrady a zámky?
Tak je to tady. Opět pojedeme na tábor! Také navštívíme spousty prázdninových míst a narazíme na naše
krásné hrady či zámky. Půjdeme krajinou a najednou se před námi vynoří známá silueta. Poznáme, který
hrad či zámek se před námi objeví? To je námět posledního předprázdninového kvízu Mozaiky. Zkuste
poznat, které hrady či zámky jsou na fotografiích zobrazeny.
Správné odpovědi naleznete dole.
3
2
1

6
5
4

9
8
7

12
11
10

Správné odpovědi:
1. Zvíkov, 2. Červená Lhota, 3. Český Šternberk, 4. Český Krumlov, 5. Hluboká, 6. Loket, 7. Rábí, 8. Karlštejn, 9. Křivoklát,
10. Bouzov, 11. Kost, 12. Orlík

14

k v íz

samiidosko
kale
o so bě
p

Kaleidoskop
Pionýr moderního designu
Název který našinec rozhodně nemůže nechat bez povšimnutí, obzvlášť Kdysi
teď,sikdyž
hovoříme o designu
čeleď vymiňovala v Čechách na
na předchozí straně). Co se za ním asi skrývá?
bližším
pohledu
je
vrchnosti, Při
že lososa
nebude
dostávat
obědu častěji
třikrát
týdně.
jasné, že se našeho spolku vůbec netýká, jde o výstavu díla Christopherak Dresslera.
Přinež
ještě
bližším
Pak se objevily první jezy a obdivuhodná
seznámení
vlastní
výstavou
má mnoho společného.
1959
– před 50 slety
byl natočen
Karlemse ale ukáže, že s námi a obsahem našeho názvu
ryba začala být vzácností i pro šlechtu.
Je
to jasný
ne ojedinělý)
doklad toho, že slovo pionýr se vrací ve svémPřed
obecném
významu,
cožz českých
může
Kachyňou
„Král(aŠumavy“
– přitažlivý
půlstoletím
vymizel losos
azpětně
napínavýpomoci
film, který
nevypadá
jako
řek úplně astejně
nyní se po
tisícikilometrové
veřejnosti vnímat obsah názvu a ne jen historické reminiscence,
jako
pochopit,
propaganda.
pouti oceánem do tuzemských vod opět
proč jsme si vlastně název ponechali.
1909 – před 100 lety bylo dokončeno
moderního
pražské
HlavníPionýra
nádraží.(viz rozhovor

těžce vrací. Přivítejme je!

6. 6. 1799 se narodil Alexandr
Průkopník užitého
umění
Sergejevič
Puškin, ruský
básník,
Christopher
Dressler (1834 – 1907)
prozaik
a dramatik.
je považován za jednoho z prvních
designérů v dnešním slova smyslu. Byl
10. 6. 1909
– Britský parník Slavonia
jedním
z nejvýznamnějších
představitelů
poprvé
použil
nouzový
SOSpolovině
.
obrodného
hnutí,
jež sesignál
v druhé
devatenáctého století snažilo pozvednout
estetickou úroveň předmětů, jež člověka
15. 6. 1954 – Byla utvořena fotbalová
obklopují. Na rozdíl od ostatních však
organizace UEFA (Union of European
tuto snahu propojil s moderní technikou
Football Associations).
a svá díla vyráběl v továrnách. Při práci
se inspiroval přírodními zákonitostmi,
především botanikou, i různými kulturami
17. 6. 1909 - Narodil se herec Karel
a jejich uměním. Vytvářel drobné
Höger.
předměty denní potřeby i kompletní
interiéry.
21. 6. 1949 – V plzeňské věznici Bory byl
Konvice, kam se podíváš
oběšen válečný hrdina, generál Heliodor
Jak už jsem naznačil, název výstavy jsme
Píka – první justiční vražda v komunisticmohli těžko přehlédnout. A tak musela
kém Československu.
přijít otázka, kdo tam tedy půjde a napíše
reportáž. No kdopak asi? Vyrazil jsem
tedy do pražského Uměleckoprůmyslového
22. 6. 1949 - Narodila se americká
muzea. Věděl jsem jen to, co říká
herečka Meryl Streepová.
základní anotace výstavy, a neměl moc
představu, co bych tak o tom mohl psát.
Až na výstavě jsem opravdu pochopil,
28. 6. 1919 – V Paříži byla podepsána
proč se jmenuje, jak se jmenuje.
Versailleská smlouva, což formálně
Zpočátku jsem jen koukal a musím říct,
ukončilo první světovou válku.
že označení užité umění zde bylo zcela
na místě. Všude kolem byly vystaveny
předměty zcela běžného denního
Čtyřlístek oslavil 40 let od svého vzniku.
užití – konvice na čaj, příbory, podnosy,
Fifinka, Bobík, Pinďa a Myšpulín to oslavili
hřebeny, stojánky na topinky (ty tedy
po svém.
pro mne nejsou úplně předmětem denní
potřeby, vlastně jsem dřív netušil, že
něco takového existuje) – vše vytvořeno
Od svatořečení Jana Nepomuckého,
tak, aby to zároveň plnilo svou funkci
jednoho z patronů naší země a také
a lahodilo oku. Vystavené předměty
patrona mostů, rybářů a plavců, uplynulo
byly ale členěné do skupin podle období,
280 let. Velká sláva to byla - poblíž Karlova
ve kterém vznikaly, a vlivů, jež se v nich
mostu v Praze na benátských gondolách.
projevily. Jako příklad lze uvést kolekci
čajového nádobí vytvořenou po pobytu
v Japonsku. Oproti předchozím zdobným
V muzikální sféře vyšly dva zajímavé
exponátům se vyznačovala jednoduchými
počiny na CD. Jedním je nové a v pořadí
ostře řezanými liniemi, přesto bylo ale
33. album Boba Dylana: „Together
zřejmé, že autorem je jeden člověk.
Through Life“, na kterém je mimo hudby
A to je právě podle mne pojítko mezi
zajímavé, že fotografii na zadní straně
výstavou Christiana Dresslera a sdružením
přebalu vytvořil v 60. letech náš přední
Pionýr. Hledání nových cest a průkopnictví
fotograf Josef Koudelka. Zachycuje
jsou první věci, které vás napadnou jako
skupinku romských muzikantů. Druhým
význam slova pionýr. Stejně, jako bylo
počinem je nová deska Depeche Mode:
popsáno výše na čajovém nádobí, je
„Sounds of the Universe“, což my bývalí
(nebo by mělo být) pro Pionýr typické
depešáci oceňujeme vždy kladně.
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.

Slavná egyptská busta Nefertiti se po
čtvrtstoletí vědeckého výzkumu patrně
stane kýčovitým a téměř bezcenným
kusem sádry. Jedná se patrně o historický
podvrh jednoho archeologa.

Na plátna kin si opět a v plné parádě zalétají STAR TREK. Jeden ze světově
známých pozdravů rukou tak zatím nevymizí
v zapomnění. Snad je to i dobře. Tak vás
provázej síla… aha, to je asi z jiné série…

Do vesmíru se opět dostala česká vlaječka
a s ní i Písně kosmické od Jana
Nerudy. V raketoplánu Atlantis je tam
„zavezl“ astronaut, jehož žena má původ
i v Čechách. Díky vám pane. Hrdobci, jimž
hrouda nohu víže, jsou vám vděční!

Radar, který zjistí pohyb za zdí,
představila česká firma. Její experti
jej vyvinuli pro potřeby bezpečnostních
složek, stejně jako pro záchranáře.
Vysílá pulsní signály mikrovlnného záření
o kmitočtu jednoho až tří gigahertzů. To
pronikne zdivem a odráží se zpět od předmětů za ním až ze vzdálenosti dvaceti
metrů. Radar pak na monitoru zobrazí,
jestli zaznamenal na druhé straně pohyb.
V ideálním případě stačí hnutí dýchacích
svalů o jediný centimetr. Přístroj
dokáže určit i souřadnice, kde se daný
člověk nachází. Přístroj se dá použít i pro
průzkum přes strop nebo přes podlahu.
Sloni ve stavu nouze začnou dupat,
čímž vyvolají otřesy země. Ty jsou jejich
druzi schopni pomocí receptorů na nohou
zachytit na vzdálenost až 50 kilometrů.
Ptáci zase vidí i v ultrafialovém spektru.
Papoušci například své pestré peří používají
na obranu proti dravým ptákům. V UV
spektru totiž září jako zrcadlo a případného útočníka oslní. A co takový bavlník,
napadený housenkami? Ihned vylučuje
aromatické látky, lákající parazitické
vosičky. Ty pak do housenek nakladou svá
vajíčka. A takové věci se na Zemi dějí
pořád (jak by řekl klasik ze Stopařova
průvodce po Galaxii). Proto vám přeje
i Kaleidoskop krásné prázdniny a tábory!

připravil Lee
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PIONÝRA

Přehled ročníku 2008 - 2009

Mozaika Pionýra v ročníku 2008 – 2009 vycházela poprvé jako celobarevná, rozsah většiny čísel byl
20 stran, prosincové a lednové vydání mělo stran 24.
Fotoreportáže z akcí Pionýra (obvykle strana 2)
01/2008 Oslavy Zlatého kokosu v lemuřím stylu
02/2008 TeeDeet Tábor 2008
03/2008 Akce BUBEN 2008
Setkání Pionýrů ze Středních Čech (strana 18)
04/2008 1. ročník Uzlařské regaty
05/2009 ProRock 2008
Folklorní tance 2008 (strana 3)
06/2009	Pionýrský Sedmikvítek 2009 – výtvarná a rukodělná
činnost
07/2009 Počtvrté s hudbou v Českých Budějovicích
Ledová Praha
08/2009 Hornobřízský puchýř
09/2009 Pátek třináctého v Kamýku nad Vltavou
10/2009 Pionýrský Sedmikvítek Tance – poprvé v Ústeckém kraji

Zpravodajství a informace
01/2008 Kytky za dva miliony – Díky všem, kdo pomohli (strana 8)
	Informace o turistických základnách Čimelice a Vlkanov
(strana 18)
03/2008 Informace o chatě Jitřenka (strana 18)
1*0/Ð3"
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Proč má Pionýr jednotný
vizuální styl?

Rozhovor s Ondřejem Kafkou – strana 5

Táborové putování

Zážitky z letošních táborů – strana 8 a 9



Ohlédnutí za létem 1968 – strana 13

Poselstvo krále Jiřího

Informace o připravované hře
oddílů – strana 19
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26.8.2008 14:47:21

Letní táborová škola Kamenec

Sami o sobě

Francouzi v Rokycanech

Poselstvo krále Jiřího

Vzdělávání budoucích instruktorů – strana 6
Reportáž ze zahraniční výměny – strana 7

Zprávy z dění ve sdružení – strany 12 a 13
Informace o připravované hře oddílů –
strany 18 a 19

Mozaika_rijen 07.indd 1

Poselství 2009
04/2008	Ochutnávka z toho, co nás čeká (Poselství 2009)
(strana 17)
08/2009 Poselství 2009 – To dáme! (strana 7)
09/2009 Poselství 2009 – To dáme! (strana 7)
10/2009 Poselství 2009 – To dáme! (strana 5)

Rozhovory
01/2008 Ondřej Kafka, grafický designér (strana 5)
02/2008	MUDr. Blanka Haindlová, alergoložka, kandidátka do
Senátu PČR (strana 5)
03/2008 Bc. Tomáš Kubík, odbor pro mládež MŠMT (strana 5)

inf o rm a ce

01/2008 Pionýr moderního designu
02/2008 Letní táborová škola Kamenec
03/2008 Děti ze všech koutů světa (strana 15)
04/2008 Firemní dobrovolnictví
06/2009 Cyklotour 2008
07/2009 Osmnáctiny Dětské Porty
	Děti dětem již podvanácté, Slavnostní chvilka
(strana 10-11)
08/2009 Divoká Orlice strávila týden na Černé hoře
09/2009 Aprílové rozuzlení (strana 8)
10/2009 Sešli jsme se na Rabyni (strana 10)
Pionýrská stezka nově (strana 11)

1*0/Ð3"
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04/2008 Jen houšť a větší kapky (Školení lektorů) (strana 16)
Přijeďte i vy (Republikové setkání pionýrských oddílů) (strana 20)
06/2009 Vyhlášení výsledků soutěže etapových her 2008 (strana 4)
Setkáme se na Setkání (strana 15)
07/2009	Nová Stezka jako součást Republikového setkání
pionýrských oddílů (strana 7)
08/2009 Proč to chcete vědět? (Oblastní porady) (strana 5)
09/2009 Proč to chcete vědět? II. (Oblastní porady) (strana 6)
10/2009 Květinový den 2009 (strana 5)

16

Reportáže (obvykle strana 6)
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Skauti a pionýři

navrh layoutu 11.indd 1

04/2008	Ing. Tomáš Nejedlo, výkonný ředitel Business Leaders
Fora (strana 7)
05/2009 Petr Halada, předseda Pionýra (strana 7)
06/2009 Aleš Sedláček, předseda ČRDM (strana 7)
09/2009	Středověká zábava – rozhovor s historičkou
prof. PhDr. Věrou Olivovou, DrSc. (strana 18)
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Léto 2009 v Rakousku

Nabídka účasti na letním táboře
Kinderfreunde – strana 7

Pohltil Pionýr v roce 1970 Junáka?
Ze společné historie skautů a pionýrů –
strana 8
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Děti ze všech koutů světa

Reportáž ze zařízení pro děti – cizince strana 15

Setkání Pionýrů ze Středních Čech
Fotoreportáž – strana 18

Mozaika_listopad TISK.indd 1
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V dobrovolnictví je velký potenciál

Znáte vánoční zvyky?

Ochutnávka z toho, co nás čeká

Poselstvo krále Jiřího

Rozhovor s ředitelem Business Leaders
Fora – strana 7

Informace o Poselství 2009 a oblastních
poradách – strana 17

Vánoční kvíz - strana 18

První úkoly pro poselstva – strana 21

Mozaika_prosinec_TISK.indd 1

Mezinárodní aktivity
01/2008 „Mládež v akci“ v Rakousku (strana 7)
Mezinárodní výbor IFM-SEI v Londýně (strana 7)
02/2008 Francouzi v Rokycanech (strana 7)
03/2008	Výroční konference Kinderfreunde aneb 100 let
rakouských přátel (strana 6)
Léto 2009 v Rakousku (strana 7)
04/2008 Pionýři v Litvě (strana 9)
05/2009 Mezinárodní tréninkový kurz (strana 16)
06/2009	Projekt All Together pokračuje – jednání pracovní
skupiny v Bruselu (strana 14)
08/2009	Více než 120 pionýrů plánuje strávit letošní léto
v Rakousku (strana 8)
Vlak ke změně, vlak času (strana 8)
Let media show your opinion (strana 9)
09/2009 Jeden den na výměně (strana 9)

Tržiště nápadů, komiks Robin a Páťa
(obvykle strany 10, 11)
01/2008 Půl roku pro Česko – a co pro nás?
02/2008 Retro pohledy do naší minulosti
03/2008 Kdo vyrazí společně s námi?
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04/2008
05/2009
06/2009
07/2009
08/2009
09/2009
10/2009

04/2008
05/2009
06/2009
07/2009
08/2009
09/2009
10/2009

Klání téměř rytířské (strany 12, 13)
Bez předsevzetí, ale poctivě
Únor bílý – nejen pole sílí
Kam si vlezete v březnu (strany 8, 9)
Mohu předpokládat…
Poselství pro poselstva, a nejen pro ně
Tábor – a potom… (strany 8, 9)

O skautingu
01/2008 Ohlédnutí za létem 1968 (strana 13)
02/2008 Skauti a rok 1907, kořeny skautingu (strana 8)
03/2008	Skauti a Pionýři, Pohltil Pionýr v roce 1970 Junáka?
(strana 8)
04/2008 Kořeny skautingu (strana 10)
05/2009 Pionýr a skaut (strana 8)
06/2009 …znovu o vztazích Junáka a Pionýra (strana 8)
07/2009 Další otázky a odpovědi (strana 14)
08/2009 A zase majetek (strana 14)
09/2009 Otázky a odpovědi (strana 14)
10/2009 Duchovní rozměr skautingu (strana 12)
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Jaká výročí nás čekají v roce 2009

Mezinárodní tréninkový kurz

Poselstvo krále Jiřího

Tvorba pozitivního „image“
znevýhodněných skupin — strana 17

Mozaika_leden TISK.indd 1

Komiks IKS Strážci času (zadní obálka – v číslech 4, 5,
10 dva díly)
01/2008 Silná pětka – Překvapení na „entou“
02/2008 Strážci času – Senzační návštěva
03/2008 Strážci času – Překvapená královna
04/2008	Strážci času – Kdy vyjede poselstvo?
Z Plzně na konec světa
05/2009	Strážci času – Půjdeme ve vašich stopách;
Rytířské divy a panské údivy
06/2009 Strážci času – Střetnutí s galérami
07/2009 Strážci času – Slavnost pro Poselstvo
08/2009 Strážci času – Střetnutí na hranicích
09/2009 Strážci času – Urážet se nenecháme
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Příští předseda by měl být mladý
a krásný

Rozhovor s předsedou Pionýra — strana 7

Znáte vánoční zvyky? (strana 18)
Jaká výročí nás čekají v roce 2009 (strana 18)
EU 2009
Doba Jiříka z Poděbrad
Dvousté narozeniny Charlese Darwina
Marat ve vaně
Znáte naše hrady a zámky?

Novoroční kvíz — strana 18
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Úkoly pro poselstva na leden —
strany 21 a 22

malý, velký, Vysoký

Projekt All Together pokračuje

S předsedou nejen o předsednictví

Co vy na to, pane předsedo?

Ohlédnutí za Milošem Vysokým −
strana 5
Rozhovor s předsedou ČRDM −
strana 7

O jednání pracovní skupiny v Bruselu −
strana 14
Chcete na něco znát názor našeho
předsedy? Ptejte se! − strana 15

16.12.2008 16:29:19

Propagace
02/2008 V roce 2020; nabídka stánku Mozaika (strany 14, 15)
03/2008 Webové stránky organizace Pionýr (všitá příloha)
04/2008 Propagace propagace (strana 8)
05/2009	Napravujeme! (soutěž Sami o sobě, o své činnosti)
(strana 5)
Ukázka propagačních materiálů Pionýra (strana 20)
06/2009	Propagace činnosti pionýrských skupin a oddílů (všitá
příloha)
07/2009	Kampaň Opravdu dobrý tábor a její využití pro
propagaci nejen letní činnosti pionýrských skupin (všitá
příloha)
08/2009	Propagace činnosti pionýrských skupin a oddílů pokračování (všitá příloha)
09/2009	Propagace činnosti pionýrských skupin a oddílů – závěr
(všitá příloha)
Samo o sobě, o své činnosti (strana 7)

Kvíz (obvykle strana 16)
01/2008 Citáty známých osobností
02/2008 Královský kvíz
03/2008 Do které doby jsme se to dostali?
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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
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Ohlédnutí za koncertem Děti dětem
2009 − strany 10 a 11
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Tematický kvíz ke hře Poselstvo krále
Jiřího − strana 16

Mozaika_brezen TISK.indd 1
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Proč to chcete vědět

Dvousté narozeniny Charlese Darwina

Poselství 2009 – To dáme!

Poselstva nezahálejí

Povídání o oblastních poradách 2009 –
strana 5
O čem se bude mluvit v září na Poselství? –
strana 7

Kvíz – strana 16

Zprávy od poselstev krále Jiřího - strana 18

Mozaika_duben TISK.indd 1

27.3.2009 14:06:45

10/2009 Strážci času – Ani statečnost někdy nestačí
Až na konec světa

Další stálé stránky:
Úvodník, Kalendárium, obsah čísla (obvykle strana 3)
Z jednání orgánů Pionýra, nabídka vzdělávacích akcí, ČRDM
(obvykle strana 4)
Táborový koutek (většinou strana 9 nebo 15)
Sami o sobě (obvykle strany 12 a 13)
Kaleidoskop (obvykle strana 17)
Poselstvo krále Jiřího (obvykle strana 19)

Příspěvky mimo stálé rubriky
01/2008 Málem zrušený předsedův puťák (strana 8)
Cesta z města – obhlídka táborů (strana 9)
03/2008 Co vše je bohužel možné (strana 14)
04/2008 Česká rada dětí a mládeže (Přečetli jsme) (strana 5)
05/2009 Nekonečný příběh jménem Parťáci (strana 17)
06/2009 malý, velký, Vysoký (ohlédnutí) (strana 5)
Co vy na to, pane předsedo? (strana 15)
07/2009 FoS ČR a Pionýr si podávají ruce (strana 5)
09/2009 Ohlédnutí za Blanou Krtičkovou (strana 5)
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Opět doma
Jesť konec putování našeho
a navrátivše se domů hodnotiti
budeme úspěch poselstev našich.
Vždyť nemálo jich se na dlouhou pouť
vydalo – na čtyřicet dva statečných
a zvídavých družin jich bylo! Však ne
tolik sil a vytrvalosti i odvahy nabrali
sobě všici. Snad zalekli se vyprávění
o rozbouřených mořích a příšerách,
kteréž se v cizích krajích nacházeti
mají, a příliš brzy pouť svoji skončili.
I tak skutečně se na pouť dalekou
dvacet šest poselstev vypravilo!
Zpočátku všici posílali pilně i spěšně
zprávy o svém putování a úkolův
plnění, až někteří postupně umdlévali
a přes veškerou snahu museli se vrátiti
zpět do domovů svých. Těch pánů
a panen, kteříž úspěšně splnili většinu
úkolův a zpět se s hrdostí vrátilo, bylo
v šestnáctero poselstvech!

Snad je v některých zemích odradily
úkoly, jež splniti nedokázali, a tak
vybrali sobě jen ta zadání, kteráž se jim
líbila a na něž jejich síly stačily. Kdož
nad nimi pohrdavě mávne rukou a vypne
hruď se slovy – že on by…! – ten nechť
sobě připomene, proč v poselstvo
nevstoupil a na cestu se nevydal.
A kolikže tedy bylo těch nejstatečnějších
a opravdu nejlepších poselstev?
Těch, jimž patří uznání královské,
bylo devět! Půl roku jejich členové
naplnili poznáním i hrou všelikou
ku slávě země české! Snad i oni budou
dlouho vzpomínati, jak kdysi pan
Václav Šašek z Mezihoře, na putování
poselstva svého nahlížejíce do kroniky
své, či na mysli jim obrazy vytanou
k vyprávění potomkům jejich.
Buďtež i nadále statečni a pilni
v činnostech svých!

Setkání
poselstev
Na Republikovém setkání
pionýrských oddílů
v sobotu 23. 5. odpoledne
naše hra Poselstvo krále
Jiřího vyvrcholila. I když
úkoly je ještě možné plnit
do konce června, kdy
končí i české předsednictví
v Radě EU, zde na setkání
byla možnost, aby
se poselstva sešla a byla
oceněna za svou snahu.
Také se ale mezi sebou
utkala v různých dobových
kláních, ve kterých
prokázala svou zručnost,
udatnost i důvtip, jako
třeba v lukostřelbě,
zápasech (pěnovými)
meči a v mnoha dalších.
Pozvání přijalo 11
poselstev a protože hra
byla otevřena i nečlenům,
byla mezi nimi i jedna
školní třída, která coby
„poselstvo“ také vykonala
pomyslnou mírovou misi
po Evropě.

Naposledy se vám pod slovo své
podepisuji, já
Lukáš z Hunce,
kancléř Jeho Milosti,
Jiřího, krále českého

STRÁŽCI ýASU

Nám¾t a scénáâ © Vlastislav Toman
kreslí © Michal Kocián 2008

12. Ani state²nost n¾kdy nesta²í

Ve špan¾lském Olmedu kastilský král sice družinu pana Lva pâivítal, ale porážka kterou pâipravil pan Žehrovský špan¾lskému
rytíâi, neunesli sami m¾šđané. Sta²ilo málo a vzbouâený dav napadl ²eské poselstvo.
Co to vidím, pane Šašku
z Mezihoâe?!

Dobâe`s u²inil, pane
Žehrovský, žes ²est
svoji i naši hájil!

Pane Lve, ten neúcta
hrub¾ urazil pane
Žehrovského

Pane Lve, tu pan
Boâita zprávu má...

Na zdraví krále
Jiâíka a ²eskou
zemi!

... jakýsi holomek
tam lid proti nám
buntuje!

Hrrr! Na n¾! Vyhnat
je z m¾sta!

Dveâe zapâete pevn¾!
Ukážeme jim, kdo ±eši
jsou!

Nedáme se!
Nechte stâílny
v oknech!

Ven
s cizáky!

Jaká to prokletá zem¾, že
tu kázn¾ a pohostinnosti
málo jesti!

Tak na n¾!
Vyražte
dveâe!
Královští nám
jedou na pomoc!

Však král kastilský
k nám milý byl...

.. abychom
m¾sto rad¾ji
opustili! Stane
se...

Vzácný pane, tođ
vzkaz od Jeho
Výsosti ...

Jeho Výsost by už
pomoci nemohla!

Pánové,
chystejmež se...

STRÁŽCI ýASU

Nám¾t a scénáâ © Vlastislav Toman
kreslí © Michal Kocián 2008

13. Až na konec sv¾ta

Lví²ata se s panem Lvem a poselstvem rozlou²ila poté, když museli opustit m¾sto Olmeda. Sm¾âovali teĐ k moâi, kde na n¾ ²ekal
silný zážitek - stanout na konci sv¾ta! Tak tomu bylo roku 1466. Uvidí to i Lví²ata?
Tohle
musíme poslat
Lví²atñm!

PojĐte
se podívat!
Honem!

A máme je!

Jééé!
Zdravíme,
Žána!

Míšo! Hele!
Strážci se
hlásí...!

Tenkrát
ano!

Bude pâenos
z "konce
sv¾ta!“

Tady byl konec
sv¾ta?

Míšo,
pamatuješ, co
jsme âekli panu
Lvu tehdy
u Plzn¾?

Vzácný pane, tak
jste došli na konec
sv¾ta...

Pâenos na schñzce
pionýrñ

No - jasn¾!
Že pñjdeme
ve stopách
poselstva...

...a my šli
ve vašich
stopách...

...jak jsme
slíbili!
Tak mu to
zkusíme
ukázat!

Pánové,
pâistupte blíže
a hleĐte...

Odtud
už domñ
navracet
se budeme?

Cože?!

Pane Šašku, tođ podivné vid¾ní...

Jakže?! Tođ vy, tehdáž u Plzn¾?

... kteréž i já
m¾l!

Kdo že
jste?!

Poml²me o tom,
co vid¾li jsme,
pane Lve...

Pane, v¾â, že po více jak šesti stech letech
oni pñjdou cestou vašeho poselstva...

Díky za všechno,
Žáne! Bylo to bezva!
Rad¾ji ano...

A vám se
v Poselstvu také
daâilo!

Ti poutníci,
kdeže jsou?

Poselstvo
skon²ilo...

Ahóój!

A co teĐ?!
Nechte se
pâekvapit!

