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Finále Pionýrského Sedmikvítku
výtvarná a rukodělná činnost

Tak jako každý rok, se i letos naše pionýrská klubovna proměnila v jednu velkou galerii plnou obrázků,
portrétů, keramiky a roztodivných výrobků. Stěny se zaplnily těmi nejkrásnějšími uměleckými dílky,
poslanými z různých stran naší republiky. V takové záplavě soutěžních exponátů nebylo lehké nestranně
rozhodnout, který z nich je ten nejpovedenější. K hodnocení byla přizvána porota, a že měla co dělat.
Prokousat se takovým množstvím prací dalo určitě zabrat. Ale povedlo se, známe vítěze:
Výtvarná oblast:

Kategorie A: H. Nováková (PS Jevišovice)
Kategorie B: O. Rusniok (Český Těšín)
Kategorie C: V. Henčíková (PS Brodek u Prostějova)
Kategorie D: A. Nováková (PS Jevišovice)
Kategorie E: M. Jalůvka (PS Kopřivnice)
Brodek u Prostějova)

Kolektivní práce:

Šedé Myšky (PS Kopřivnice)
Čestné uznání - Nezmaři (PS Kopřivnice), Český Těšín

Rukodělná činnost:

Kategorie A: A. Brátelová (PS Brodek u Prostějova)
Kategorie B: B. Fialová (PS Jevišovice)
Kategorie C: M. Minarčíková (PS Jevišovice)
Kategorie D: A. Nováková (PS Jevišovice)
Kategorie F: B. Krejčí (PS Brodek u Prostějova)

Keramika:

Kategorie A: H. Nováková (PS Jevišovice)
Kategorie B: M. Liška (PS Jevišovice)
Kategorie C: M. Stangl (PS Jevišovice)
Kategorie D: D. Obručová (PS Brodek u Prostějova)
Jakub Ludka, PS Kopřivnice

Rozvíjej se, poupátko
Tak to vypadá, že asi brzy přestanu psát úvodníky. Ještě pár vzdělávacích
akcí do nabídky a nezbude mi místo. Ale na druhou stranu, akce potřebujeme více než řeči.
Proto sem napíšu jen to hlavní – jaro je sice teprve nesměle cítit ve vzduchu, ale až dostanete tuhle Mozaiku, bude už určitě všude kolem. Proto
vám všem a vašim oddílům přeju, abyste si ho skvěle užili.
Jakub

Kalendárium 2010

nabídkový plán akcí a soutěží
Květen 2010
20. – 23. 5.

Bambiriáda

celá ČR

ČRDM

ČR, Rakousko

Pionýr,
Kinderfreunde

Červenec 2010
25. 7. – 6. 8.

Mezinárodní tábor

Listopad 2010
27. 11.

Výroční zasedání
Pionýra

Praha

Pionýr

Nabídka vzdělávacích akcí PVC (výběr)
Hlavní vedoucí dětských táborů
12. – 14. 3.

Brno

Jihomoravské PVC

17. – 18. 4.

Ostrava

Moravskoslezské PVC

23. – 25. 4.

Kroměříž

Zlínské PVC

17. – 19. 9.

Bělice u Kaliště

PVC kraje Vysočina

12. - 14. 11

Rajnochovice

Zlínské PVC

Kvalifikace oddílového vedoucího
19. – 21. 3.

Chomutov

Ústecké PVC

26. – 28. 3.

Mrtník

Středočeské PVC

9. – 11. 4.

Ostrava

Moravskoslezské PVC

23. – 25. 4.

Skavsko

Zlínské PVC

Zdravotník zotavovací akce
19. – 21. 3.

Praha

Pražské PVC

13. – 14. 3.,
20. – 21. 3.,
17. – 18. 4.

Kladno

Středočeské PVC

9. – 11. 4.,
18. – 20. 4.

Brno

Jihomoravské PVC

14. – 16. 5.,
4. – 6. 6.

Litoměřice

Ústecké PVC

2. – 11. 10.

České Budějovice

Jihočeské PVC

Z další nabídky:
7. – 9. 5.

Mimořádné situace

České
Budějovice

Jihočeské PVC

25. 4.

Práce s motorovou
pilou

Jihlava

PVC kraje
Vysočina

23. – 25. 4.

Hry v teorii i praxi

Čimelice

Středočeské
PVC
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informace

Z jednání orgánů Pionýra
První letošní Česká rada Pionýra
Ve dnech 23. a 24. ledna se v pionýrském objektu Jizera v Horní Sytové
sešla Česká rada Pionýra na svém 10.
jednání. Kromě obvyklých nezbytných
opakujících se témat probírala i několik
pozoruhodnějších. Například systém
vlastní práce a práce Revizní komise
Pionýra.
Jak již bylo naznačeno v minulém čísle
Mozaiky, ČRP se zabývala i situací
v Moravskoslezské KOP – především
komplikovaným průběhem předávání
funkcí a s tím souvisejícím předáním
účetnictví k revizi. (Poznámka: přímo na jednání byl stanoven a oběma
stranami přijat termín, ve kterém ale
předání účetnictví přesto neproběhlo.)
Velká pozornost byla věnovaná

přípravě významných akcí, jež nás
čekají v tomto a příštím roce – VII. výroční zasedání Pionýra (listopad 2010)
a Poselství (březen 2011).
K Výročnímu zasedání Pionýra zaznělo několik informací ke stavu příprav,
přehledu termínů, dosud předloženým
návrhům a podobně. Hlavně ale bylo
schváleno složení Obsahové komise
pro přípravu VII. VZP.
Zajímavým tématem byla i obsahová
konference Pionýra zvaná Poselství.
Na jednu stranu se na Jizeře sjela
pracovní skupina pro jeho přípravu
(více na straně 6), na druhou stranu
se ČRP zabývala návrhem Ústecké
KOP na zrušení Poselství jednou provždy. Nicméně tento návrh neprošel

a s Poselstvím se dále počítá – velký
pokrok je v tom, že akce má už i svého
šéfa (Terezu Škofovou z pražské 32. PS
Pláňata), což dává naději na její zdárné
uskutečnění. Na příští jednání ČRP má
být předloženo programové a organizační zajištění Poselství.
Mezi dalšími projednanými tématy
bylo například vyhlášení celorepublikových soutěží pro rok 2010, zajištění
kongresu IFM-SEI (15. – 18. 4. 2010),
stav příprav mezinárodního tábora
2010 nebo třeba zastoupení Pionýra
v České radě dětí a mládeže – ČRP
nejen schválila členství v ČRDM pro
rok 2010, ale také schválila zástupce
Pionýra Davida Urbana (také 32. PS
Pláňata) do zahraniční komise ČRDM.

výbor pro jeho realizaci. Hovořilo
se ale i o dalších připravovaných aktivitách, jako např. Český den proti rakovině, Opravdu dobrý tábor, Parťáci,
Bambiriáda a Poselství 2011.
Stejně jako na ČRP byla opět věnována
pozornost situaci v Moravskoslezské
KOP, kde stále není uzavřeno předávání funkcí a účetnictví. Byla ale také

schválena žádost o schválení změny
garanta moravskoslezského PVC.
Výkonný výbor také schválil a vyhlásil
tzv. „vnitřní výběrové řízení na rozdělení finančních prostředků určených
k zajištění neinvestičních oprav, údržby
a dovybavení táborových a turistických
základen“ – podrobnosti jsou v tomto
(březnovém) vydání Tu-ňáka.

Oblastní porady ještě zdaleka nejsou
uzavřeny, několik jich ještě proběhne.
Z dosud uskutečněných lze ale říct,
že ve sdružení jsou momentálně vnímána jako aktuální například tato témata:
JJ mezinárodní tábor 2010;
JJ vývoj členské základny;
JJ financování činnosti;

JJ akce k 20. výročí obnovení činnosti Pionýra;
JJ vzdělávání;
JJ naplnění zákonů č. 111
a 227/2009 Sb.
K oblastním poradám se v Mozaice
pravděpodobně ještě vrátíme i proto,
že několik jich je ještě před námi.

Výkoňák v Kroměříži
Únorové jednání VV ČRP bylo spojeno
s dvojitou oblastní poradou (Zlínské
a Olomoucké KOP) v Kroměříži.
Zabývalo se jako obvykle mnoha tématy, z nichž je možné zmínit jen některá.
Jedním z nich byl projekt Klíčení,
o kterém se pravidelně dočítáte
i v Mozaice. Ten se blíží k zahájení, byl
proto projednán a schválen Projektový

Oblastní porady 2010
Stejně jako vloni, i v roce 2010
se po celé republice postupně konají
oblastní porady. Jejich zvláštností
oproti minulým letům je skutečnost,
že jejich program a soubor předávaných informací je tvořen pro každou
KOP zvlášť – především na základě
jejich vlastních požadavků.

Jakub

Aktuality z ČRDM
Nabídka publikace

ČRDM připravila ve spolupráci s nakladatelstvím Computer Press, a. s.
publikaci určenou především pro
vzdělávání pracovníků ze sdružení
dětí a mládeže. Jmenuje se „Paragrafy
vedoucího dětského kolektivu“ a měla
by vedoucím pomoci při jejich práci
s dětmi. Publikace poskytuje vhled
do základních právních problémů, které se oblasti práce s dětmi a mládeží
bezprostředně týkají. Více o publikaci
najdete na adrese knihy.cpress.cz.
Zájemci o tuto příručku se mohou
hlásit Kanceláři ČRDM, a to buďto
prostřednictvím e-mailové adresy
lucie.celbova@crdm.cz nebo telefonního čísla 234 621 210. Po domluvě
je pak možné si publikaci v Kanceláři

ČRDM zdarma vyzvednout. Případné
zájemce prosíme, aby nám na výše
uvedený e-mail zaslali také vyplněný
formulář (poznámka redakce – na požádání formulář zašleme, stačí si napsat na adresu mozaika@pionyr.cz).

Youth Business Conference

JJ Youth Business Knowledge (vědomostní soutěž týkající se oblasti
podnikání, financí a ekonomie).

JJ Youth Business Project (soutěž
podnikatelských plánů a záměrů).
JJ Youth Business Idea (soutěž esejů,
článků, úvah a textů na nejrůznější
témata).

Mladí lidé se mohou do těchto soutěží
přihlašovat do 30. dubna 2010. Bližší
informace naleznete na adrese
www.ybc.cz/souteze.aspx. Výsledky
soutěží budou vyhlášeny na konferenci, která se uskuteční v květnu letošního roku v Praze. Na konferenci budou
pozváni všichni účastníci projektu.
Program bude obsahovat nejrůznější
přednášky, diskuze a prezentace.

Projekt Youth Business Conference je
zaměřen na aktivní mladé lidi ve věku
do 18 let, které zajímá oblast podnikání a ekonomie. V rámci projektu byly
vyhlášeny tři následující soutěže:

Členská základna

ohlasy čtenářů
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Tomáši, kdo za co může?

Včera mi na stole přistála únorová Mozaika, kde jsem si v části vyhrazené názorům čtenářů přečetl postesknutí Tomáše Suchého nad možným blížícím se zánikem Pionýra, s nevyřčenou otázkou – kdo má co
dělat, aby tomu tak nebylo.
A tak jsem se lehce zasnil, jak bych si to, jako člověk z pionýrské skupiny, která si už léta drží stabilní členskou základnu, asi tak představoval:
JJ Tak především peníze, těch je
vždycky málo. Ideálně čisté, abych
nemusel vyplňovat papíry s vyúčtováním a úplně nejlíp, když je
nebudu muset ani vést v účetnictví. Proč nám takové peníze nikdo
z těch nahoře nezařídí? Vždyť my
pracujeme s dětmi, připravujeme a vedeme schůzky, výpravy,
tábory, to přece musíte vy nahoře
chápat, ne?
JJ Lidi ochotné a schopné vést oddíly
a kluby. Prochází nám rukama
stovky mladých lidí, vyrostou
v oddíle, projdou si instruktorákem, pak KOVkou, chvíli vedou
oddíl a pak přijdou jiné starosti,
jiné priority a odcházejí pryč. Tam
by se měly kraje a vedení Pionýra
napřít, zařídit dospívajícím lákavé
nabídky činnosti v Pionýru, motivovat je, aby pro ně Pionýr byl
priorita č. 1, aby ochotně věnovali
svůj volný čas dětem a vykašlali se na nějakou školu, kariéru,
rodinu, … Proč pro to někdo něco
nedělá?
JJ Děti do oddílů, ty mají moc jiných
zájmů, než chodit do Pionýra. Proč
někdo nevymyslí způsob, jak jim
nabídnout spoustu atraktivních
činností, že si ani nebudou umět
vybrat, a nejlépe zdarma nebo
za hubičku. Vždyť na to ty orgány
nahoře přece máme, ne? Aby pro
nás vymýšlely takové nutné podmínky pro naši práci.
Pak jsem se zase probudil do syrové
reality. Kromě práce v oddíle (zástupce
vedoucího) a na skupině (skupinář),
jsem předsedou kraje, členem ČRP
a RK Pionýra. (Sběratel funkcí co?
Copak z toho asi má? No přece … :o)
Tak trošku už vidím Pionýru pod pokličku, i když i mě ještě leccos a leckdo
překvapí.
Docela dobře vím, že pokles členské
základny trápí všechny už drahně let,
mě osobně více jak 10 roků, co mám
na starosti registraci a registrační systém (RISP, aktuálně fungující nabídko
vě pro celé sdružení).
Mám tedy z první ruky informace o tom, jak komu a kde klesá či

stoupá členská základna. A na rozdíl od Tomáše taky vím, že všechny
orgány sdružení se tím poměrně často
zabývají, bohužel většinou (až na malé
výjimky) naprosto bez výsledku. ČRP
na to celé jedno funkční období měla
dokonce sekci, která ovšem za dobu
své existence na žádný lék bohužel
nepřišla, stejně jako všechny ostatní
krajské a centrální instituce, které to
řešily a řeší.
Proč tomu tak je? Všechny tyhle
orgány se skládají jenom z takových
lidí, kteří jsou ochotní ze svých skupin
a oddílů do funkcí jít. Ti úspěšní mají
tolik práce a závazků, že se tomu
mohou věnovat jen na půl plynu,
případně do toho nejsou ochotni jít
vůbec. Ti zbylí jsou tam, protože byli
ochotní kývnout na to, že tam holt
někdo být musí.
A pak je tam pár „starých kusů“, kteří
ten orgán drží v linii, mají dlouholetý
kredit a dobrou pověst, většinou už si
život bez toho nedovedou představit.
Jejich myšlení je napřeno na řešení centrálních problémů lidstva, aby sdružení
udrželo krok s paragrafy a úředníky a nezaniklo na byrokratické souchotě. Řídí
tohle sdružení dvacet let a určitě po nich
nelze chtít vymýšlet koncepci a nové
svěží nápady na příštích 20 let.
Kde jsou lidé z úspěšných skupin
a oddílů, kteří by mohli ostatním být
příkladem, motivací či zdrojem nápadů
a postupů k rozšíření členské základny?
Kde jsou všichni ti hybatelé, vizionáři,
vůdcové? Nejsou tam, mají dost práce
se svojí činností, jejich zkušenosti jsou
často lokální a nepřenosné do jiných
typů oddílů či jiných teritorií, nejsou
ochotni či schopni poprat se s mašinerií organizace, prokousat se tím
nutným vnitroúředním šimlem, aby své
nápady a názory prosadili do činnosti
celé organizace.
Koneckonců, co pro to udělal autor zamyšlení, na které reaguji? Řídí
skupinu, velkou jako leckterý kraj
(400 čl.), ochotně přiznává, že mimo
sdružení má dalších cca 600 lidí, které
nemá důvod registrovat, jeho činnost
by mu mohlo závidět kterékoliv SVČ/

DDM (řízené profesionálně za státní
peníze). A jak své úspěšné a osvědčené
postupy nabízí a prosazuje do činnosti
celého sdružení? Napíše ČRP dopis
s nesmyslným návrhem, u kterého je
i jemu od počátku jasné, že je nerealizovatelný, a ještě se diví, že o něm ČRP
nechce diskutovat.
„Kolik tvých odchovanců, Tomáši,
pracuje v pionýrských orgánech
kraje a republiky? Kolik koncepčních
materiálů, které by nás posunuly dopředu, při zvyšování členské základny
a rozšiřování záběru činnosti, jsi ty
a tvůj jistě rozsáhlý tým spolupracovníků navrhl k projednání a realizaci
své krajské radě či přímo České radě
Pionýra?“

Můžeme zajišťovat jen to, na co máme
lidi, a to centrální instituce, krajské
ani republikové, nezajistí, ty si musíme
vychovávat v oddílech a na skupinách.
A když už nějakého aktivního vedoucího vidíme, často jej skupina odrazuje od toho jít pracovat i do vyšších
orgánů. Přestože z toho lze čerpat
ve prospěch oddílu (informace z první
ruky, osobní kontakty, přímý přístup
k nápadům a projektům), značnou částí členů sdružení je práce v krajských
a republikových orgánech vnímána
jako nesmyslná, kontraproduktivní,
zbytečná a od skutečné práce s dětmi
zdržující činnost.
Co na závěr? Kraje a ČRP nevedou a nikdy vést nebudou nikoho. Jsou to orgány, které si základní články organizace
volí ke svému zastupování a podílu
na rozhodování. Jsou obrazem přístupu
základních článků ke krajům a ke sdružení, nejsou nadány nějakou vlastní
vůlí a „umělou inteligencí“, která by
geniálně měla rozhodovat, vymýšlet
a řídit kroky sdružení Pionýr.
To můžou jen lidé, kteří tyto orgány
tvoří, lidé ze skupin a oddílů, lidé jako
my – ty, já a ty stovky dalších „bláznů“.
Děkuji za pozornost
Milan Matyáš, Brno
(pro tisk mírně autorsky zkráceno)
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Poselství bude!
O víkendu 22. – 24. ledna se v Horní
Sytové kromě České rady Pionýra sešlo
i čtrnáct nadšenců z celé České republiky na přípravné schůzce k Poselství.
Víkend byl opravdu plodný, vzešla
z něj spousta skvělých nápadů, které
hned v neděli posvětila Česká rada.
Ač to zprvu vypadalo na jednorázovou
akci typu „řekněte svůj názor na…“,
vyklubal se z těchto čtrnácti lidí skvělý
tým, který ve své aktivitě bude pokračovat i nadále a připraví akci po obsahové stránce. Kromě organizačních
věcí je totiž třeba připravit nějaká témata a náměty k hovoru, aby samotná
akce měla ten správný spád.
„Poselství“ je obsahová konference
Pionýra, kterých se konalo již několik, ale v roce 2006 poprvé a zatím
naposledy pod tímto názvem. Smyslem
této akce je, aby mladí instruktoři
a oddíloví vedoucí z celé republiky
měli možnost zasáhnout do vývoje
Pionýra po programové stránce, a to
prostřednictvím nejrůznějších aktivit
v rámci jednoho víkendu. Pointou je,
že tyto náměty na změny vycházejí
právě od těch, kteří tvoří jádro organizace – tedy ne od lidí na vrchních

příčkách Pionýra, ale zespodu, od lidí,
kteří pravidelně pracují s dětmi, od vás
– aktivních vedoucích a instruktorů.
Z Poselství 2006 vzešlo mnoho závěrů
a cílů. Právě tady například vznikly
náměty na rozšíření zahraniční činnosti
a práce s věkovou skupinou do 26 let,
odsud vyšla iniciativa na zpracování
nejrůznějších metodických příruček.
A právě tady se hovořilo o tom, jak
snadné či těžké je založit nový oddíl
a trvale udržovat jeho činnost. Odsud
vzešla poptávka, aby Mozaika byla
barevnější, atraktivnější a dostupná
i v elektronické podobě, aby byla
od nás pro nás. Tady bylo řečeno,
že Ideály Pionýra jsou přesně takové, jaké je potřebujeme, i když jsou
leckdy ve výchově prosazovány spíš
zvykově než vědomě, protože se jedná
o obecně přijímané a respektované
lidské hodnoty. Z Poselství 2006 vzešel
pokyn vypracovat nový znak Pionýra
a právě tady vznikl závěr, že se nemáme bát říkat, že jsme pionýři. Stanovilo
se zde i několik dlouhodobých cílů,
například „Do roku 2020 bude Pionýr
znám obsahem své činnosti v široké
veřejnosti“.

Sami máte možnost posoudit, jak
se který cíl podařilo a daří naplnit,
a sami máte možnost se zapojit do dalšího Poselství, přispět svým názorem
a ovlivnit vývoj Pionýra.
Další Poselství je plánováno na konec
března roku 2011, ale nemyslete si,
že se něco začne dít až za rok. V plánu
jsou články na zajímavá témata, které
budou už od září vycházet v Mozaice
i na novém webu Poselství spolu s náměty, jak o těchto tématech hovořit
například s dětmi na schůzce nebo
s kamarády – vrstevníky z pionýrské
skupiny. Díky této přípravě můžete
na samotnou akci Poselství přijet s hotovým názorem na různé věci a můžete
se aktivně zapojit do debat.
Máte možnost něco změnit, protože
i přes různé kotrmelce z poslední doby
můžeme prohlásit, že Poselství bude!
Ségra, 32. PS Pláňata
foto: Jakub Trnčák
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O nás s námi
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Klíče
pro život jsou
projekt
Národního
soudy
podpírala
důkazy DĂƌŬŽǀŝ ďĞŶŽǀŝ͕ :ĂƌŽƐůĂǀƵ
ǀŽůŶŽēĂƐŽǀǉĐŚ
ĂŬƚŝǀŝƚ͕
ǀĞůŬĠ
ĚşŬǇ ƉĂƚƎşkritéria,
DĂƌƚĢ své
/ƐƐŽǀĠ,
:ŝƎşŵƵ
'ƌǇŐĂƌŽǀŝ͕
institutu dětí a mládeže (NIDM) v rám- a nakonec přidělovala body.
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ci evropského operačního programu
Zmíněná skupina vznikala celkem
ŬƵůƚƵƌǇ͕ǌĂƉŽƉƵůĂƌŝǌĂĐŝĂŽĐĞŶĢŶşůŝĚş͕
ŬƚĞƎşƉƌĂĐƵũş
s ĚĢƚŵŝa
ŵůĂĚǉŵŝůŝĚŵŝve
vŽůŶĠŵēĂƐĞ͘Spot vám
Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.
ve spěchu, protože
na celý
proces bylo
ďƵĚĞŵĞŶĂŶĂƓŝĐŚƐƚƌĄŶŬĄĐŚƉŽƵƓƚĢƚƉŽēĄƐƚĞĐŚ͘
Zabývají
se oblastí volného času a neforod NIDM vymezeno překvapivě málo
málního vzdělávání, což je naše parketa.
času. Bylo proto nutné rychle sehnat
Součástí
projektu je i pokus o jakousi
lidi, kteří
takovou věc zvládnou, ale taky
\EϮϬϭϬ-ŶĞĨŽƌŵĄůŶşǀǌĚĢůĄǀĄŶşƐ:ŝƎşŵ
>ĄďƵƐĞŵ!
standardizaci nestátních neziskových
mohou strávit krátce po sobě pět praorganizací. Ne v tom smyslu, že by měly
covních dní v Praze a „vyšívat“. Nakonec
být všechny stejné, ale měly by pro ně
se sešla až překvapivě početná skupina
naše potřeby, případně připomínky, co
být stanoveny jisté standardy kvality.
osmnácti lidí – s různým vzděláním,
je třeba změnit, aby odpovídal našim
NIDM oslovila sdružení dětí a mládeže
z různých krajů, působících na různých
podmínkám.
a DDM (SVČ) a nabídla jim možnost
úrovních sdružení – a mohli jsme začít.
V průběhu schůzek jsme se postupně
se do ověřování modelů zapojit. A tak
Hodnocených kritérií je devět –
posouvali z fáze nepříliš chápavých
se Pionýr dostal ke zkoušení hodnotící- Vedení, Strategie a plánování,
pohledů a snahy nějak se zorientovat,
ho modelu CAF, vytvořeného původně
Zaměstnanci (u nás i dobrovolníci),
do fáze aktivního posuzování a činopro veřejnou správu.
Partnerství a zdroje, Procesy, Výsledky
rodé debaty a nakonec jsme se místy
Model CAF je zajímavý tím, že jde
orientované na občana / zákazníka,
i docela bavili. Výstupů je několik –
hlavně o sebehodnocení, které
Zaměstnanci – výsledky, Společnost
vlastní hodnocení dle modelu CAF,
by se mělo pravidelně opakovat.
– výsledky a Klíčové výsledky výkonmapa procesů, podněty pro akční
Až po delší době se může do procesu
nosti. Každé z nich obsahuje několik
plán, SWOT analýzy dle jednotlivých
zapojit nezávislý hodnotitel, který výpodkritérií, která se skládají z různých
kritérií… To vše bude třeba obsáhnout
sledky posoudí a případně potvrdí, aby otázek, na něž je třeba si odpovědět,
do materiálu, jímž se bude v dubnu zas nimi hodnocená organizace mohla
jak moc jsme v dané oblasti aktivní či
bývat Česká rada Pionýra. Na stránkách
pracovat i navenek. Takže i s externím
úspěšní, a toto tvrzení doložit konkrétMozaiky se v budoucnu také dočtete víc,
odborným vedením bylo především
ními ověřitelnými důkazy. Druhý výhlavně o výstupech hodnocení.
na pracovní skupině, jež pro tento
stup naší práce měl být jakýsi posudek
͘
Jakub
účel vznikla, aby posuzovala jednotlivá
využitelnosti celého modelu CAF pro

mezinárodní tábor

Život na mezinárodním táboře
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„Train for Change“

Léto se pomalu blíží a s ním i mezinárodní tábor s názvem Train for Change. Jak jste se mohli dočíst již
v předchozích vydáních Mozaiky, jedná se o tábor tak trochu netradiční. Jeho účastníky by měli být mladí lidé
a děti z více než 40 států celého světa a celkem by jich mělo být více než 1 200. Tábor v takovém velkém počtu
účastníků je jistě těžké si představit, nicméně se vám v tomto článku pokusím v té představě pomoci.
Více než tisíc účastníků je velké množství, a proto budou na táboře rozděleni. V prostorách tábořiště vznikne cca
12 takzvaných vesniček, ve kterých
budou jednotliví účastníci bydlet, jíst,
střídat si služby i zapojovat se do programu. Takovou vesničku na táboře
poznáte i podle polohy. Vesnička bude
obsahovat stany a chatky v jakémsi kruhu u sebe se společným centrálním náměstím, technickým stanem, stanem pro
program. Jednotlivé vesnice nebudou
rozděleny dle organizací a národů, ale
budou smíchané. Byla by velká škoda,
kdyby účastníci přijeli na mezinárodní
tábor a nepotkali žádné nové kamarády.
V každé vesnici naleznete oddíl, nebo
malou skupinku dětí s vedoucími
z jednotlivých organizací. Můžete si
to představit tak, že pokud na tábor

pojede skupina sedmi dětí s dvěma vedoucími z jedné pionýrské skupiny, tak
těchto celkem 9 pionýrů bude dohromady v jedné vesnici, společně s dalšími
obdobně velkými skupinami například
z Rakouska, Německa, Senegalu, Velké
Británie a několika dalších zemí.
Každá vesnice bude mít svého koordinátora. Ten bude mít na starosti
hladký chod života ve vesnici. Každá
vesnice bude mít společně služby (mytí
nádobí, příprava dřeva na oheň, úklid
tábořiště, možná i noční hlídky). Jídlo
bude také organizováno skrze vesnice.
V určitý čas budou u kuchyně připraveny várnice či boxy s jídlem pro každou
vesnici. Služba z vesnice jídlo dopraví
na místo určení a pak si v každé vesničce bude jídlo vydávat.

V druhé části během tzv. village days
bude program zajišťovat každá vesnice
zvlášť. Jednou z nejdůležitějších rolí
village koordinátora je zorganizovat
tento program. Na táboře si tedy budou účastníci program tak trochu i připravovat sami, takže jednotlivé národy
si budou moci představit a společně
zahrát oblíbené osvědčené hry.
Workshop days a village days se budou
po jednom střídat. Takže mimo dny
příjezdu a odjezdu bude za tábor 6x
workshop day a 6x village day, z toho
vždy 3 v Rakousku a 3 v Čechách
od každého. Mimo to během celého
tábora bude probíhat program doplňkový. Účastníci se můžou těšit na program na pódiu, tvorbu každodenních
video zpráv, jízdu na kánoích, pěší
výlety po okolí i sportovní a outdoorové aktivity.

Poslední volná místa!!!
Na táboře je k dispozici několik posledních volných míst. V případě zájmu
o účast naleznete informace na:
www.trainforchange.info

Jedovnice

Je vesnice uprostřed Moravského
krasu, na jihovýchodě České republiky nedaleko Brna. Tábořiště
leží na břehu rybníka, obklopeno
lesy. Na tábořišti lze provozovat
různé sporty včetně vodních. Pěšky
je dostupná největší a nejhlubší
(138,5 m) doposud zpřístupněná
propast v České republice Macocha.
Více informací na:
www.jizni-morava.cz
www.olsovec.cz

Döbriach
Co se týče programu tábora, tak
bude pro pionýry také poněkud
nezvyklý, nicméně jistě zajímavý.
Program je rozdělen na dvě hlavní
části. Ty se nazývají workshop days
(dny dílen) a village days (vesnické
dny). Během workshop days budou
centrálně připravovány workshopy
na témata mezinárodního tábora.
Jako workshop si lze představit hry,
rukodělné činnosti, diskusi (pro starší). Tato část programu je zaměřena
na to, aby se účastníci něco naučili, něco získali či něco se dozvěděli.

Jiří Let

Je malá vesnice u Millstätterského
jezera ve spolkové zemi Korutany,
která je jedním z nejnavštěvovanějších míst na jihu Rakouska. Oblast
je obklopena vysokými horami
(až 3 000 m n. m.) a nádhernou
alpskou krajinou.
V Döbriachu je tábořiště o rozloze
50 000 m2, které užívají rakouské
organizace Kinderfreunde a Rote
Falken od roku 1949.
Více informací na:
www.feriencamp-doebriach.at
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XXXIV. ročník „Cesty odhodlání“
Další ročník branné hry „Cesta odhodlání“ se blíží, proto si připomeňme
ten minulý, třicátý čtvrtý. Proběhl
ve dnech 12. – 14. června 2009 a bez
nadsázky je možné říci, že byl fajn!
K očekávanému klání se sjelo v pátek odpoledne do Drnovic u Vyškova
na Moravě celkem 31 soutěžních
kolektivů z celé České republiky z řad
pionýrů, junáků, ochránců přírody
a dalších subjektů pracujících s dětmi
a mládeží.
I s organizátory a ostatním doprovodem celkový počet účastníků převýšil
230, což je v posledních letech číslo
nebývalé. Za zmínku stojí, že více
než polovina soutěžících startovala
v nejstarší kategorii juniorů, dospělých
a seniorů, což ukazuje, že je málo akcí,
kterých by se mohli účastnit instruktoři, vedoucí a spolupracující.
Příroda se ke hře tentokrát zachovala
velmi vstřícně, protože nebývalé bouře
a průtrže provázely většinu účastníků
pouze při cestě do místa konání hry,
ale se startem posledního týmu déšť
ustal a až do konce bylo počasí více
než příjemné.

Pořadatel – Brněnské SPTO, přinesl
do hry několik nových významných
a zajímavých prvků. Ať již to byla dílčí
změna ve věkovém rozmezí střední
kategorie, nebo nepřetržitá přítomnost
rozhodčích na trase celých 30 hodin,
což umožnilo soutěžícím kolektivům samostatně rozhodovat o svém
postupu včetně odpočinku, ale hlavní
změna (umožnil ji prostor hry, který
nebyl CHKO) byla naprosto originální,
spočívala v tom, že oproti všem dosavadním ročníkům soutěžící kolektivy

nepostupovaly po přesně vymezené
trase, nýbrž bylo na nich, jakým směrem, jakou trasou se budou pohybovat
v prostoru (vymezeném v mapě) a v jakém pořadí budou nacházet na mapě
rámcově vyznačená kontrolní stanoviště a kolik jich stihnou v pátek, kolik
v sobotu, jak dlouho v noci půjdou
apod.
A i tyto, zdánlivě nenáročné podmínky
znamenaly pro řadu kolektivů si hrábnout až na dno psychických i fyzických
sil s cílem „přežití“.
Hra byla zasazena do pěkného přírodního prostoru v trojúhelníku mezi
Drnovicemi – Ježkovicemi a Račicemi –
Pístovicemi, s mírně zvlněným reliéfem, takže to rozhodně nebyla žádná
rovina.
Náročnost trasy, kterou soutěžící
kolektivy zdolaly, podtrhla i celková
délka, která byla v optimální rovině
kolem 25 km u dětí a 35 km v kategorii nejstarší, ale tentokrát vzhledem
k charakteru hry zdolal každý soutěžní
kolektiv trasu různě dlouhou v závislosti na zvolené strategii postupu
vymezeným prostorem.
Počet kontrolních stanovišť (bylo jich
18) byl dostatečný k tomu, aby prověřil
i odborné schopnosti soutěžících
kolektivů. Pro představivost našich
čtenářů namátkou uvádíme: azimut,
botanika, dálkový přenos, požárničina,
lanové aktivity a překážky, ohně, opičí
dráha, orientace a práce s mapou, souhvězdí, stopy, rostliny, střelba, šifry,
uzly, zdravověda, zeměpis, zoologie.
I přes některé chyby soutěžících kolektivů nedošlo letos k žádné složité
hledačce, samy se vrátily do správného
směru a ukončily hru na sklonku soboty a stihly i posezení u ohně.

„Rodina“ účastníků hry zaznamenala
další nové přírůstky, z našeho sdružení
PS Asterion Jedovnice, PS Vysočina
Svitavy, z dalších subjektů MOP Bory
a MOP Jablonec. Po pár letech si nováček neodvezl hned napoprvé palmu
vítězství.
Autorem trasy a náplně stanovišť byla
široká parta pionýrských pracovníků
brněnských SPTO na čele s Muflonkou
(nesporně hlavní podíl), Rendou
a Babčou, tzn. 63. PTO Phoenix, 64.
PTO Lorien a 65. PTO Brabrouci.
A kdo si odnesl „palmy vítězství“ včetně putovních pohárů BHCO?
V kategorii „M“ (mladší): „Poštolky“
z PS „Dravci“ Ústí nad Labem.
V kategorii „S“ (starší): „Cimango“ rovněž z PS „Dravci“ Ústí nad Labem.
V kategorii „D“ (junioři, dospělí a senioři): „Výři“ ze Stráže pod Ralskem.
Nejúspěšnějším subjektem loňského ročníku byla PS „Dravci“ Ústí
nad Labem, která byla na „bedně“
ve všech třech soutěžních kategoriích.
Blahopřejeme!
A co na závěr? Dík Brňáci, jste
kabrňáci!
A dál jen to, že pozvánku na letošní
jubilejní 35. ročník v termínu
11. – 13. 6. 2010 máte rovněž v tomto
čísle. Jo a vítězové, přivezte poháry!
Takže: Ahoj na „bojovce“ 2010.
Ing. Jirka Vostřel („Generál“)
trvalý garant BHCO za zakladatele
a účastník 25 ročníků BHCO

Dětská Porta – 19. ročník
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Finále soutěže Dětská Porta (součást Pionýrského Sedmikvítku) proběhlo již potřetí v Divadle Za plotem
v pražských Bohnicích, tentokrát v termínu od 29. do 31. ledna 2010.
Na úvod dovolte pár číselných shrnutí:
- v průběhu soutěžních dní musela odborná porota zhodnotit přes 80 vystoupení;
- na pódiu své umění převedlo 220 dětských a mladých muzikantů;
- akce se aktivně účastnilo takřka 350 lidiček mladších i starších (nepočítáme li návštěvnost);
- o celý průběh akce se staral rekordně malý počet 13 pořadatelů.

Do republikového finále byl doporučen
postup mladým hudebníkům ze 17 oblastních kol v celé naší republice. Je to
sice oproti předchozím ročníkům mírný
pokles, ale i tak je to velice hezké číslo.
Všem pořadatelům oblastních kol patří
obrovský dík, neboť bez nich by soutěž
naprosto ztratila smysl.
Přestože můžeme celkově hodnotit
akci jako zdařilou (a to nejen dle vlastního soudu, ale i dle reakcí účastníků),
lze najít pár „škraloupů“.
Již tradičně bych sem zařadil převažující nezájem soutěžících o vystoupení
jejich „konkurentů“, chybějící vzájemnou podporu a v podstatě i nezájem
o odborné „živé“ zhodnocení svého
výkonu porotci, kteří v průběhu
soutěže nabízeli své postřehy a rady.
V podstatě se dá v sále vysledovat,
že tento trend razí spíše než děti jejich
doprovod, maminky, vedoucí výprav
atd. Jako kdyby mělo platit - odehraj si
své, ostatní tě nemusí zajímat, stejně
jsi nejlepší, no a teď už jen půjdeme
na vyhlášení výsledků (případně když
se nám nebude chtít přijít, tak si o výsledky zavoláme).
S tímto přímo či nepřímo souvisí i druhý nešvar, kterým se stala

kategorie „half playbacku“ v dobré
víře a se skřípěním zubů zařazená
do soutěžního řádu. Je to samozřejmě povinná daň době, zaměření dětí
a směr, který předurčují komerční
televize. Jako by u dětí začal převládat
názor, že je naprosto zbytečné zvládnout skutečný hudební nástroj, když
tuto práci zvládá nástroj elektronický,
případně v té horší variantě i hudební
„podkres“. Na věci je nejsmutnější to,
že děti v tomto mylně a chybně ujišťují
především rodiče, kteří nechtějí vidět,
že jejich potomek vlastně nic neumí.
Další kapitolou je oblastní porotce,
který takovýto „výkon“ doporučí do finálového kola.
Ale aby vše nevyznělo pouze šedivě.
Samozřejmě, že na XIX. ročníku RF
Dětské Porty bylo k vidění a především
k slyšení mnoho nádherných hudebních i pěveckých výkonů. Radostí je
určitě i to, že do autorské části soutěže
bylo přihlášeno 30 vlastních skladeb.
Dle mého soudu je největším oceněním získat právě Autorskou Portu. A co
se kamarádského a přátelského ducha
týče, ten naštěstí nevymizel ze školy, kde jsme byli ubytováni a kde byl
štáb organizátorů. Došlo i na parádní

večerní „džemování“ a smích se ozýval
dlouho do noci.
Nějaký čas se pořádáním Dětské Porty
již zaobírám, ale dá se v poslední době
říci, že každý novější ročník je v podstatě úplně jiný než ten předchozí.
To přináší potřebu kriticky zhodnotit
uplynulou soutěž a poznatky urychleně zapracovat do organizace a přípravy nového ročníku. O to se nyní
u Veselých Medvědů budeme snažit,
aby ten příští ročník, jubilejní XX., byl
v historii Dětské Porty ten nejlepší.
Za sebe musím přiznat, že jsem ještě
v loňském roce uvažoval, že organizaci
Dětské Porty pověsím na hřebík, cítil
jsem únavu a „vyčpělost“. Naštěstí
se na 96. PS našlo 13 „statečných“,
(nebo chcete li v dobrém – magorů ), kteří se v organizaci soutěže
našli a i mě nakopli. Snad nám to pár
ročníků ještě vydrží. Tímto dotyčným
za přípravu a organizaci XIX. ročníku
obrovsky děkuji a skláním se před
jejich nasazením a výdrží. Udělali velký
kus práce pro propagaci nejen soutěže
samé, ale především pro propagaci
organizace Pionýr.
Závěrem si dovolím připomenout,
že případní zájemci si mohou poslechnout, ale i postahovat výběry ze soutěžních dnů ve formátu MP3 na stránkách www.detskaporta.cz.
				
Radek Zázvůrek, 96. PS Veselí Medvědi
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Úvodníček do Tržiště nepíšu rád,
a zejména do březnového čísla! Vím já – například – jaké
bude jaro? Po letošní zimě…? Přiznávám, že někdy ani
do poslední chvíle nevím, co mám psát. Jindy je tu zase naopak zadání podle toho, co má Pionýr na programu, nebo co
se kolem něho děje. A to taky není vždycky jednoduchá volba.
Média pro dospěláky to mají jednodušší. Ve světě i doma
se pořád něco děje, ať v politice, či společnosti, ba i sama
naše planeta nabízí často nějaké náměty – tedy katastrofy,
změny klimatu atd. apod. Také politická situace je častým

námětem, jako třeba teď blížící se volby u nás. To se toho
zase dovídáme! Každý na každého, kdekdo o kdekom!
Ani na občany – voliče se nezapomíná. Nabídky se stupňují, v programech politických stran člověk pomalu ztrácí
přehled.
Jedno však je jisté: Hodit na volby bobek a nezúčastnit
se také není řešení. Máme přece rádi svou zemi a nějaký
kompas zvolit musíme.
Hadži (scifiveta@quick.cz)

co a jak by měli mít – a pak už jen zbývá přesvědčit doma
rodiče (zejména maminky), že to či ono mít nemusí.
Děda a jeho parta měli svá prvojarní místa, kam vyráželi.
My se toho také držíme a přidáváme si k tomu nějaký cíl
nebo úkol. Letos to byly první projevy jara. Po té zimě je
dobré podívat se, jak ji příroda prožila – i přežila. Tak to
od nás žádá i jeden z našich pionýrských ideálů.
Boubín

Když se venku čerti žení,

První jarní víkend

Tuhle zvyklost jsem si do oddílu přinesl od svého dědy
a stala se naší tradicí. Je spojena s prvním jarním dnem
a vyžaduje vyrazit na výpravu o víkendu, který je 21.
březnu nejbližší. Pamatuji se, že děda často vzpomínal,
jak se – v těch pro mne dávných dobách – s kamarády
na víkend vypravili. Ráno prý se na nádraží třásli zimou
a v poledne se už někde v závětří vyhřívali nebo dokonce
opalovali. Někdy ovšem taky šlapali v dešti a jednou je
dokonce cestou přepadla divoká chumelenice. A to vždycky měli jen kraťasy, čili kalhoty nad kolena, a podkolenky.
V batohu mívali i nějaký ten svetr, bundu, pláštěnku,
ale to bylo jen pro případ nouze. Důležitější byly suché
punčochy na přezutí – a nějaké jídlo. Za jeho časů byly v oblibě feldflašky, čili polní láhve, pozůstatky to po německé
armádě. Do těch si ráno dali horký čaj, a když bylo třeba, tak
si ho nad ohníčkem v poledne přihřáli.
Jo, to byly doby vpravdě pionýrské! Když si dnes vybavím,
jak se někteří nováčkové vybaví na první výpravu, radši
ani nemluvit. Vždycky až tak po druhé třetí přijdou na to,

Robin a Páťa – „Jarní víkend”

tak to obvykle říkáme o velice špatném počasí. Pro nás je
to příležitost k nejrůznějším hrám a činnostem i zábavám
v klubovně. Což takhle zkusit něco nového?
JJ Máte mezi sebou nějaké sběratele? Tedy někoho, kdo
cosi sbírá, ať známky, fotografie známých osobností, autogramy, plechovky, kuriozity, zkrátka cokoli.
Uspořádejte výstavku sbírek svých členů! Každý
vystavovatel by také měl ostatním říci, proč ony věci
sbírá, kde a jak je získává, zda a s kým si je vyměňuje
atp.
JJ Uspořádejte kreslířskou soutěž na dané téma! Stačí
na list papíru nakreslit v daném časovém limitu,
cokoli někoho v daný okamžik napadne. Potom však
musí každý vypovědět, proč asi daný motiv nakreslil,
co ho k tomu přivedlo.
JJ Uspořádejte soutěž o nejlepší teplý nápoj! V klubovně jistě máte možnost ohřát si vodu a potřebné nádoby. Každý ať si donese potřebné přísady na uvaření
svého oblíbeného nápoje – z čaje, kávy, kakaa apod.
Porota, nebo všichni členové oddílu ať potom nápoje
vyhodnotí.
JJ Obdobně můžete uspořádat soutěž o nejlepší vlastnoručně vyrobenou pomazánku nebo salát! Hodnotit
můžete podle originální chuti a použité suroviny,
nebo také z hlediska zdravé výživy.
Šikulka

Kreslí: J. Filípek - Yeep
ˇ : V. Toman - Hadzi
ˇ
Píse

tržiště nápadů a zkušeností
Zahrajte si
loď v mlze
Je to hra pro každou příležitost,
pokud si vytýčíte hrací plochu nebo
připravíte vhodný prostor v klubovně i tělocvičně.
V daném prostoru – moři – rozmístíte nejrůznější překážky, které představují skály, úžiny, zátoky, ostrovy,
nebo i přístavy. Hráči představují

lodě plující v mlze a za řídicí radar
jim slouží některý další člen, který
předem dohodnutými signály naviguje jejich plavbu. Nesmí se používat
slovní signály či pokyny, jen schválené zvuky či pískání!
Obvykle vyplouvá jen jedna loď –
jeden hráč a řídí ho jeden radar.
Hodnotí se čas proplutí plavební
dráhy. Při tvrdé hře je loď vyřazena, jakmile dojde k první kolizi

Fígle na fleky
Od Vánoc už nějaký ten čas uplynul, přesto můžete sem
tam najít zbytky vosku, který ukápl ze svíček. Z pevných
předmětů se dá vosk obvykle snadno odloupnout. Horší už
je to na textiliích. Nejprve přece jen odloupněte, co se dá
– a pak přijde na řadu piják a žehlička. Na skvrnu položte
piják, dolů podložku – a žehlete. Vosk se rozehřeje a vsákne
do pijáku.
Pokud piják nemáte, dají se použít i savé papírové ubrousky a kapesníčky. Dávejte ovšem pozor, aby pod žehleným
předmětem nebyla savá podložka, kde by mohla z vosku
vzniknout nová skvrna.
Skvrny od pryskyřice vyčistíte lihem. Na vlněných a bavlněných látkách nejdříve změkčete olejem, potom vyčistěte
terpentýnem. Zkuste vyčistit i ty od loňska.
Zelené skvrny od trávy se dají čistit lihem a dočistí se vodou
se saponátem. Ty z loňského roku buď se už podařilo vyprat,
nebo si je necháváte jako důkaz své trampské zdatnosti.
Velmi dobrým čisticím prostředkem je líh. Musíte však dávat pozor při jeho používání, abyste nepracovali v blízkosti
ohně! U otevřeného ohně (sporák, karma, ohniště) se mohou vznítit i lihové páry! V řadě případů však postačí běžné
čisticí prostředky (Čikuli, tetrachlor apod.), i když i u nich
bývá varování při používání.

Fígle na míry
Chcete vyměřit pravý úhel (třeba pro hřiště) a nemáte
po ruce vhodné nářadí? Vzpomeňte si na Pythagora a jeho
slavnou větu! Naměřte si metrem na základní přímku 40 cm
a na myšlenou kolmici 30 cm, pak přepona nad tímto pravoúhlým trojúhelníkem musí být – no? – 50 cm.
Abyste se propříště nemuseli shánět po centimetru a provázku, naměřte si na něm dané míry a označte si je uzlíky.
Je skladný a hodí se do kapsy i báglu, ať na výpravu či
na tábor, ba i při vytýčení hrací plochy, záhonku a jiných
příležitostech.
Technikus
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s překážkou. Můžete však za najetí či náraz na překážku počítat
jen trestné body, aby byla hra
volnější.
Další variantou je, že proti sobě vyplouvají lodě dvě a radaristé je mají
navigovat tak, aby sice celou dráhu
propluly, ale také aby se navzájem
vyhnuly. Že kapitány mohou signály
pěkně poplést, je jisté!
Podle Kudy z nudy, SPJF (upraveno)

Připínáček připomíná

JJ Už jste se dohodli na programu pro letošní Velikonoce?
Pokud neplánujete výpravu, zkuste připravit program
pro děti z okolí. Nemusí to být nic náročného, děti potěší i kuličkiáda, házení papírových vlaštovek, soutěže
na bruslích a koloběžkách.
JJ A nejen o Velikonocích byste měli připravit nějakou
akci, soutěž či setkání spojené se soutěžemi a závody. Pionýrské jaro by se mělo ukázat co nejvíce!
Nezapomeňte proto zdůraznit, kdo akci připravil!
JJ Zkontrolujte ptačí budky a opravte poškozené, zkuste
vyrobit nové, třeba typy, které jsou málo známé.
A sledujte návraty stěhovavých ptáků. Přiletí jako vždy,
nebo letošní zima jejich návrat ovlivní?
JJ Některé oddíly na jaře pořádají otvírání studánek spojené s jejich očistou a úpravou. Zkusíte to i u vás?
JJ Podívejte se, v jakém stavu je táborová výstroj, provětrejte stany a opravte včas vše, co je třeba. Když tohle
necháte na poslední chvíli, nebo – dokonce – až na tábor, můžete být nemile překvapeni.
JJ Přezkoušejte se ze základní zdravotní péče pro případ poranění či úrazu, připomeňte si telefonní čísla
záchranné služby, policie a další důležité telefony.
Zkontrolujte si a doplňte obsah svých kápézetek (krabiček poslední záchrany).
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Větrník na Ledové Praze

Horní Bříza

Koncem ledna se uskutečnila Ledová Praha, které se zúčastnilo mnoho pionýrských i dalších dětských kolektivů z celé ČR.
Zúčastnil se i náš pionýrský turisticko – tábornický oddíl Větrník
z Horní Břízy. Celkem 13 účastníků odjelo v pátek ranním vlakem
do Prahy. První naše kroky vedly do Základní školy Plamínkové
v Praze Pankráci, kde máme zajištěno ubytování. Pak odjíždíme
do pivovaru U Fleků, kde máme domluvenu prohlídku. Další naše
kroky vedou do nové budovy Národního muzea, kde nás zejména
zaujala výstava věnovaná úspěchům našich olympioniků. Socha
Jana Žižky a Národní památník na Vítkově je dalším pátečním cílem. Závěrem tohoto dne absolvují děti jízdu na bobové dráze.
Náš sobotní program začíná ve skleníku Fata Morgana v Botanické
zahradě hlavního města Prahy. Po prohlídce se přesouváme
na výstavu stavebnice Merkur, prohlídku Náprstkova muzea
a výstavu k 20. výročí obnovení sdružení Pionýr. Večerní program:
Koncert Děti dětem v Kongresovém centru, předávání putovních
pohárů předsedy vlády České republiky v oblastech Pionýrského
Sedmikvítku, mnohá vystoupení taneční i hudební. Překvapením
večera se stává Zbyněk Drda a zejména pak na závěr programu
Heidi Janků, která svým vystoupením strhává k tanci nejen děti, ale
i jejich vedoucí a instruktory.
Poslední den nás čeká návštěva Policejního muzea, ukázka příslušníků policie v historických uniformách a zásah jednotky rychlého
nasazení. Své vědomosti si můžeme ověřit v různých testech o ceny.
Na závěr třídenního putování Prahou se zastavujeme v budově
Národního muzea, kde nás zejména zaujala výstava Příběh planety
Země, kterou můžeme všem srdečně doporučit.

Fotografie od účastníků Ledové Prahy

Šumavské sportování

Pionýrský turisticko – tábornický oddíl Větrník z Horní Břízy uspořádal v sobotu 20. února autobusový výlet pro své členy i ostatní
zájemce na Šumavu do oblasti Špičáku. Pozvání na výlet přijala řada
dětí z oddílu, jejich rodiče i spousta dalších zájemců o zdravý pobyt
v zimní přírodě. Na řadu přišlo sjezdové lyžování a kurz ve snowboardu. Našlo se i několik zájemců, kteří na běžkách navštívili jezero
Laka a Černé jezero. Nejmladší děti se zúčastnily pod dohledem
vedoucího a několika rodičů 2. ročníku Sokolských her na sněhu,
pořádaných Sokolem Horní Bříza. Této akce se podle organizátorů
zúčastnilo 88 řádně registrovaných závodníků na bobech, saních
a lyžích. Opět se jednalo o zdařilou akci Sokolů z Horní Břízy.
Jaroslav Novák, PS Horní Bříza

Postoupili do finále Dětské porty

Holešov

Členové PS M. Očadlíka se i v letošním roce probojovali do celostátního finále Dětské porty, které se konalo již tradičně v Praze v divadle Za plotem. Oddíl Kamarádi předvedl tradičně výborný výkon.
Porotě zazpívali tři oblíbené táborové písničky. Písně měly velký
ohlas u diváků, kteří je odměnili velkým potleskem. Své zástupce
měli pionýři také v dalších kategoriích. V sólovém zpěvu soutěžila
Karolína Vaclachová, Veronika Nováková a Jakub Tichý. Pro všechny
znamenalo vystoupení na prknech divadla před opravdovou porotou
velkou zkušenost a odnesli si z vystoupení velký zážitek. Určitě to
chce mít kus odvahy a ta nikomu z nich nechyběla!
Jarmila Vaclachová, vedoucí PS
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Olympijský karneval
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Zborovice

V sobotu 20. února se zimní olympijské hry z Vancouveru alespoň
na jedno odpoledne přestěhovaly až do Zborovic. V místní sokolovně proběhl další ročník dětského karnevalu, který programově již
několik let zajišťují pionýři, organizačně karneval zajišťuje ŠKK OÚ
Zborovice. Soutěže a hry byly motivované právě probíhajícími ZOH,
a tak si dětští účastníci mohli vyzkoušet slalom, bobovou dráhu i skoky na lyžích, ale také curling a speciální disciplíny jako hod sněhovou
koulí nebo střelbu na sněhuláka.
Letošní karneval byl ale přece jen trošku jiný. Pod olympijskými kruhy, které byly ústředním motivem výzdoby, se vedle všech ostatních
masek letos zúčastnila i Martina Sáblíková, naši hokejisté, lyžaři
i krasobruslaři. Na parketu se proháněl olympijský oheň a přijel i závodník se psím spřežením.
L. Sakařová, PS Zborovice

V Hrádku hodnotili i plánovali

Hrádek u Rokycan

V pátek 15. 1. se sešlo 34 pionýrských pracovníků na jednání výroční
Rady pionýrské skupiny Hrádek. Bylo to téměř přesně dvacet let po obnovení činnosti samostatného Pionýra. Na programu bylo zhodnocení
činnosti vedení skupiny, Rady PS, jednotlivých oddílů, volnočasových
klubů a akcí pro neorganizovanou veřejnost. Bylo také projednáno
úspěšné hospodaření za uplynulé období a všichni se mohli vyjádřit
k připravenému přehledu plánovaných akcí. Jednání schválilo nové
vedení skupiny a pověřilo další členy různými úkoly. Bylo to např. vedení
kroniky, vývěska ve městě, zprávy do novin atd. Při jednání také převzala tričko s názvem „Daruj zdravou pionýrskou krev“ nová dárkyně krve
Patra Hacklová, bylo připomenuto vítězství Míry Hackla a Petra Tichého
v celostátní soutěži Clona, za film „Ztraceni na táboře“ a ve stejné
soutěži v oblasti foto, druhé a třetí místo Vaška Lisého. Všichni také rádi
zavzpomínali na letní tábory a zároveň se domluvili na termínech táborů letošních. V závěru účastníci poblahopřáli vedoucí skupiny Vlastě
Vaskové, která oslavila kulatiny.
Irena Červenková, foto: Míra Hackl a Petr Tichý

Až se jaro zeptá…

V lednu tradičně začíná ženská část Pionýra Hrádek s výrobou různých
suvenýrů, které se budou prodávat na jarním jarmarku při Staročeských
májích. V klubovně DDM se sešlo prvních čtrnáct nadšenců pod vedením Ivany Vaskové. Za večer vznikly krásně pomalované kořenky, větrníky, vonné kloboučky, sklenky opletené pedigem a několik druhů ozdob
na svetry. Nálada byla tvořivá. Přišly i tři zástupkyně PS Strašice, které
přenesou náměty do svého oddílu.
Vlasta Vasková, Pionýr Hrádek

Všechno
nejlepší!
JJ 3. 3. slaví Ladislav Pospíšil z PS Brodek
u Prostějova (Olomoucká KOP) své 60.
narozeniny.
JJ 25. 3. slaví Jiří Černý z PS Kamarádi
(Pardubická KOP) své 60. narozeniny.
JJ 25. 3 slaví Jan Kučera z PS Mladých
ochránců přírody (Jihočeská KOP) své 50.
narozeniny.
JJ 27. 3. slaví Jarmila Čechurová z PS
Kamarádi dlouhých cest (Plzeňská KOP)
své 55. narozeniny.
JJ 29. 3. slaví JUDr. Ivana Kožíšková ze 177.
PS (Pražská OP) své 50. narozeniny.
Oslavencům blahopřejeme a přejeme i do dalších let jen to nejlepší.

Turnaj v ringu

Mladá Boleslav

Dopoledne 20. února 2010 pořádala 1. PTS Táborník Mladá Boleslav tradiční
zimní turnaj v ringu v tělocvičně 6. ZŠ v Mladé Boleslavi.
Velice nás zarmoutil počet přihlášených družstev, i když jsme o akci informovali s dostatečným předstihem, sešla se pouze čtyři soutěžící družstva.
Hrálo se systémem každý s každým, aby si soutěžící alespoň trochu zahráli,
tak se to celé hrálo čtyřikrát, což bylo 48 vzájemných zápasů. Po dohrání
zápasů se turnaj vyhodnotil a soutěžícím byly předány diplomy a ceny.
Doufáme, že na další turnaj, který bude v plážovém ringu 8. května 2010
v Mladé Boleslavi, se sejde více družstev.
F. Batěk, 1. PTS Táborník
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náměty

Hry nejen do klubovny 4

Temelín

Pomůcky: žádné
Místo: rovný prostor bez
rohů a dalších nebezpečných
předmětů
Čas: 5 minut
Počet hráčů: jakýkoliv

Mezi hráči se vyberou ti, kteří budou dělat policisty. Ostatní hráči jsou aktivisté, kteří blokují Temelín. Aktivisté se do sebe zapletou (chytí se za lokty, promotají nohy, atp.) tak, aby
nebylo jednoduché je od sebe roztrhnout. Na povel rozhodčího hra začíná. Když se policistům povede aktivistu odtrhnout od celku – stává se také policistou. Hra je časově omezena.
Pokud se policistům povede od sebe odstranit všechny aktivisty, tak vyhráli, pokud ne,
vyhrává druhá strana.

Přechod bažiny

(spolupráce)
Pomůcky: noviny
Místo: louka, klubovna
Čas: 5 minut
Počet hráčů: jakýkoliv (skupinky)

Monstrum

Hráči se rozdělí na skupinky – každá skupina dostane dva listy novin. Hráči mají za úkol
se co nejdříve přesunout z jedné strany hrací plochy na druhou. A to pomocí dvou listů
novin. (Na jednom stojí a druhý přendají před sebe a překročí na něj.) Hráči se nesmí
dotknout země. Pokud se dotknou země, začínají od začátku. Vyhrává družstvo, které
je jako první na druhé straně.

(spolupráce)
Pomůcky: žádné
Místo: místnost
Čas: 10 - 15 minut
Počet hráčů: jakýkoliv (skupinky)

Tichá pošta pohybů

(paměť)
Pomůcky: žádné
Místo: kdekoli
Čas: 10 minut
Počet hráčů: jakýkoliv (skupinky)

(postřeh)
Pomůcky: žádné
Místo: louka, hřiště
Čas: 10 minut
Počet hráčů: jakýkoliv

(dobrý sluch, postřeh)
Pomůcky: žádné
Místo: venku (les, louka)
Čas: 15 minut
Počet hráčů: jakýkoliv

Nosy

Hráči se postaví do řady za sebe. První si vymyslí nějaké pohyby a chytí ruce
hráče vedle sebe a nějak s nimi pohne. Druhý hráč si musí zapamatovat tyto
pohyby a předvést je na dalším hráči. Hra takto postupuje až do konce řady.
Poté poslední hráč předvede na prvním hráči pohyby, které se k němu dostaly, a na oplátku první hráč ukáže všem, jaké pohyby posílal.

Na začátku určíme jednoho hráče, který bude představovat lišku, a druhého,
který bude představovat zajíce. Zbytek hráčů rozdělíme do dvojic a každá dvojice
bude představovat jeden strom s dutinou, to znamená, že dvojice si stoupnou
proti sobě a chytnou se za ruce tak, aby vytvořily jakousi bránu. Hra začíná tím,
že liška honí zajíce. Pokud jej chytne, vymění si role. Zajíc se ovšem může zachránit tím, že se schová do některé z dutin. V tom okamžiku se jeden z hráčů, kteří
doposud představovali dutinu, stává zajícem, bývalý zajíc doplní strom s dutinou
a hra pokračuje dále.

Zajíci v dutinách

Naslouchaná

Hráči se rozdělí do skupinek. Vedoucí pak řekne, jaké části těla a kolik
se jich smí dotýkat země (např. 5 rukou, 3 nohy, 1 ucho, 3 kolena).
Družstvo, které jako první splní, získává bod. Nebo družstvo, které
nesplní, získává trestný bod. Bodování záleží na vedoucím.

Jeden hráč (naslouchač) stojí na vyvýšeném místě a má zavázané oči. Úkolem ostatních je
přijít ze stanovené vzdálenosti co nejtišeji a dotknout se naslouchače. Pokud naslouchač uslyší
někoho přicházet, ukáže na něj a ten je vyřazen ze hry, nebo se musí vrátit na výchozí místo.
Když se někomu podaří dotknout naslouchače, stává se naslouchačem a hra začíná znovu.

Pomůcky: čtvrtka, provázek, závěs
Místo: klubovna
Čas: 20 minut
Počet hráčů: jakýkoliv

Na vhodném místě místnosti upevníme ve výšce hlavy bílý papír (čtvrtku) tak, aby
se za ním dalo stát a aby zakryl hlavu hráče. Ve čtvrtce je otvor tak velký, aby jím
hráč mohl prostrčit jen nos. Pod čtvrtkou je záclona nebo nějaký předmět, který zakryje tělo toho, kdo nos vystrčí, aby ho hráči nemohli poznat podle nohou, šatů atd.
Rozdělíme hráče na dvě družstva. Jedno se seřadí za záclonou. Hráči za záclonou
po jednom předstupují za čtvrtkou a záclonou. Skulinou ukazuji pouze svůj nos. Hráči
z druhého týmu napíší na papír jméno nebo jen počáteční písmena toho, koho poznali nebo se domnívají, že ho poznali. Tak hra pokračuje. Vedoucí hry pak z papírů zjistí,
kolik členů družstva poznalo hráče podle nosu správně. Pak si obě družstva vymění
role. Vyhrává družstvo, které poznalo víc hráčů.

oddíl Veverky

informace

Klíčení
Pro ty, kteří o něm ještě neslyšeli, nebo
nečetli, se jedná o první ryze pionýrský
projekt financovaný z Evropského sociálního fondu. Jde o program zaměřený především na vzdělávání sociálně
znevýhodněných dětí. Tedy je určen
především dětem ze základních a středních škol (ale do velké míry i dospělým
- vedoucím, které má obohatit novými
zkušenostmi) se specifickými vzdělávacími potřebami, dále dětem ze sociálně
narušeného prostředí a v neposlední

ZK^dD^ dD/
řadě také mimořádně nadaným a talentovaným dětem. Snahou projektu
(tříletého), je zkvalitnit činnost Pionýra
v tomto směru. Tento projekt má dětem
pomoci uplatnit zkušenosti a dovednosti
získané formou neformálního vzdělávání
– tedy činností oddílu/ klubu a pomocí
působení oddílového vedoucího – např.
ve škole.
Již se nám to blíží. Projekt Klíčení
spěje ke startu. Už nám chybí pouze
„odklepnutí“ seshora a můžeme začít.

A jak to tady probíhá? Finišují přípravy. Dokončují se odborné týmy, které
budou naše metody nejen testovat, ale
také nám poskytnou velmi důležitou
zpětnou vazbu. Ta je pro úspěch projektu téměř nepostradatelná. V rámci těchto příprav se také ustanovil projektový
výbor, který bude mít na starost projekt
a jeho hladký průběh. Tedy všechno to
plánování, organizování a vůbec všemožné papírování. Tento výbor bych vám
nyní chtěla představit. Mimochodem
jsem také jeho členem :-).
Takže, členy tohoto výboru jsou:
Mgr. Martin Bělohlávek, jež je hlavním
„mozkem“ celého projektu, přesně
řečeno hlavní manažer projektu, jehož
úkolem je dohlédnout na plnění úkolů
a tak podobně. Ale také má na svých
ramenou velkou zodpovědnost. Dalším,
neméně důležitým členem je Ing. Káča
Brejchová (naše Pionýrská ekonomka),
jež zde zastupuje, jak jinak, stejnou
roli: ekonoma projektu. Hlavní starosti
ekonoma projektu asi nemusím popisovat, to je nejspíš každému jasné. Dalším
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členem týmu je odborný garant projektu. Tuto pozici zastává Mgr. Irena Černá.
Dále také určitě důležitým členem je
i předseda Pionýra Petr Halada jakožto
zástupce naší organizace a předkladatel
projektu. A v neposlední řadě organizační tajemník projektu, jenž má na starosti,
velmi zjednodušeně řečeno, všechno to
papírování kolem a tak podobně. Ano,
asi jste už uhádli. Tím posledním členem,
jak jsem se již zmiňovala, jsem já :-). Tedy
Lucie Bauerová. Popravdě řečeno je toto
pro mě věc naprosto nová, ale už teď
bych řekla, že to za to rozhodně stojí.
Nyní nezbývá než čekat na povolení
z oficiálních míst. A těšit se. Aspoň
za mne toto platí.
Lucie Bauerová

Odešel Vladimír Veselý,
dlouholetý pionýrský pracovník

Kratičká zmínka v lednové Mozaice Pionýra o úmrtí Vladimíra Veselého vyvolala vlnku
dotazů… – zda se jednalo o toho Vladimíra… Ano, jednalo se právě o toho (nenápadného) Vladimíra Veselého, který se doslova „podepsal“ pod několik generací pionýrských pracovníků – pionýrů, jako vedoucí Městské školy pro výchovu pionýrských
pracovníků Praha, blahé paměti, ale též v rámci aktivit Pionýra po r. 1990 (při tvorbě
vzdělávacích projektů či přípravě akcí…). Takže jsme se dohodli rozšířit ony vzpomínkové řádky a jeden z jeho letitých kolegů a přátel přispěl rozsáhlejším ohlédnutím.
Zpráva o listopadovém skonu Vladimíra
Veselého hluboce zasáhla mnoho
těch, kteří si po desítky let přicházeli
do karlínského „pionýráku“ pro radu,
nebo s nimiž se setkal při desítkách
pionýrských, pedagogických či divadelních akcí. PhDr. Vladimír Veselý
podlehl zákeřné chorobě 30. listopadu
loňského roku.
Narodil se v roce 1934. Vystudoval
andragogiku a sociologii kultury, studoval i filmovou režii, získal doktorát
z psychologie. Po studiích se většinou
věnoval pedagogickým profesím, mimo
jiné jako vychovatel v dětském domově
v Liběchově.
Nelze tady vyjmenovat všechny
funkce, které Vladimír Veselý zastával

v pionýrském hnutí, bylo jich mnoho.
Řadu let působil jako metodik v Domě
pionýrů a mládeže v Karlíně a ještě
déle vedl Městskou školu pro výchovu
pionýrských pracovníků. Počet lidí,
kteří prošli kurzy, které se svými spolupracovníky připravoval, jde do tisíců.
Velkou oblibu a celorepublikový věhlas
si získaly zejména Krajské táborové
školy, ať už konané ve Skokovech, nebo
později na Lhotce. Vladimír Veselý byl
nositelem nejvyšších vyznamenání,
která pionýrská organizace udělovala.
Po roce 1989 pracoval několik let jako
zástupce ředitele Institutu dětí a mládeže, v závěru své dlouhé kariéry, která se protáhla daleko do důchodového
věku, působil jako školní psycholog.

Jeho velkou životní láskou bylo divadlo, jemuž se věnoval od svých 11
let. V roce 1974 založil v karlínském
DPM amatérský soubor Divadlo a život
působící dodnes a řada absolventů
KTŠ i jiných kurzů v něm v průběhu
let účinkovala. Byl činný jako lektor
různých divadelních přehlídek a jednu
z nich, Karlínské jeviště, která se dočkala už svého 12. ročníku, také založil. Od letoška tedy nese tato přehlídka
jeho jméno.
V pátek 4. prosince se s ním přišli
rozloučit do motolského krematoria
desítky jeho přátel. Je nám po Tobě
smutno, Vladimíre.
Milan Špale
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strašák?

Dotační podvod a vedení účetnictví
Nový trestní zákon (z.č. 40/2009 Sb. v platném znění) výslovně upravil
zvláštní a nově samostatně konstituovaný druh podvodu spáchaného
v souvislosti s dotačními prostředky, který je pojmenován jako „Dotační
podvod“ a je obsažen v § 212 trestního zákona.
Podle předmětného ustanovení je
trestný odnětím svobody až na dvě
léta nebo zákazem činnosti pachatel,
který
a) v žádosti o poskytnutí dotace,
subvence nebo návratné finanční
výpomoci nebo příspěvku uvede
nepravdivé nebo hrubě zkreslené
údaje, nebo
b) podstatné údaje zamlčí, nebo
c) použije, v nikoli malém rozsahu
(nejméně 25 000 Kč), prostředky
získané účelovou dotací, subvencí
nebo návratnou finanční výpomocí nebo příspěvkem na jiný než
určený účel.
Odnětím svobody na šest měsíců až tři
léta bude pachatel potrestán, spáchá-li
takový čin a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo
potrestán.
Odnětím svobody
a) na jeden rok až pět let nebo
peněžitým trestem bude pachatel
potrestán, způsobí-li popsaným
jednáním větší škodu (nejméně
50 000 Kč).
b) na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin jako
člen organizované skupiny, spáchá‑li takový čin jako osoba, která
má zvlášť uloženou povinnost
hájit zájmy poškozeného, nebo
způsobí‑li takovým činem značnou
škodu – nejméně 500 000 Kč,
c) na pět až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem
škodu velkého rozsahu – nejméně
5 000 000 Kč, nebo spáchá-li
takový čin v úmyslu umožnit nebo
usnadnit spáchání trestného činu
vlastizrady (§ 309 TrZ), teroristického útoku (§ 311 TrZ) nebo
teroru (§ 312TrZ).
V prvé řadě je třeba poznamenat,
že pro trestnost je zapotřebí úmyslného jednání. Nebude tedy trestným ten,
kdo na základě zfalšovaných podkladů,
v přesvědčení, že se jedná o podklady
pravé, žádost vypracuje a podepíše.
Byl však trestný, pokud by mu tato
okolnost byla známa, nebo pokud by
se o ní v průběhu vypracování žádosti
dozvěděl, a přesto by žádost dopracoval, nebo žádost již vypracovanou
podal. Zde upozorňuji, že trestným
je již samotné podání žádosti obsahující vadné údaje – tedy k trestnosti
se nevyžaduje ani čerpání dotace, dokonce ani kladné rozhodnutí o dotaci
(rozhodnutí, že dotace bude přiznána).

Jednání je trestné dokonce i v případě, že žádost o dotaci je zamítnuta
(jinými slovy, nevyžaduje se ani vznik
škody – trestným je prostě podání
žádosti, která obsahuje údaje nebo je
založena na údajích nepravdivých či
předstíraných).
V případě dotace po právu přiznané
je třeba dotačních prostředků použít jen v souladu s jejich účelovým
určením. Trestným by se tedy stalo
užití dotačních prostředků na jiný účel,
a to i v případě, že účel, na který byly
prostředky poskytnuty, dodatečně,
bez viny subjektu, kterému byla dotace
přiznána, odpadl. Bude se jednat
například o situace, kdy dotace byla
přiznána na konání tábora, který
se z objektivních důvodů (například
nepříznivé atmosférické podmínky
nebo nedostatek zájemců) nekonal. Připomínám v této souvislosti,
že se jedná o jednání úmyslné – pokud
tedy dotační prostředky byly v takovém případě vynaloženy dílem na přípravu dotované akce a dílem měly být
užity v průběhu akce, a teprve po vynaložení prostředků na přípravu vyjde
najevo, že akce se nebude konat, pak
se samozřejmě nejedná o skutek trestný, neboť ten, kdo prostředky vynakládal, případně rozhodl o tom, že budou
vynaloženy, jednal v přesvědčení,
že prostředku budou použity v souladu
s dotačním účelem.
Jednání, které záleží v úmyslném vytváření podmínek pro spáchání dotačního podvodu v jeho nejzávažnější formě – tj. škoda nejméně 5 000 000 Kč,
nebo spáchání s cílem umožnit nebo
usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309 TrZ), teroristického útoku (§ 311 TrZ) nebo teroru (§ 312 TrZ)
– tzv. příprava – zejména spočívající
v jeho organizování, opatřování nebo
přizpůsobování prostředků (podkladů, potvrzení, plánů, rozpočtů apod.)
nebo nástrojů k jeho spáchání, rovněž
spočívající ve spolčení, srocení, v návodu nebo pomoci k takovému zločinu je
trestná trestem odnětí svobody na pět
až deset let.
Neoznámení tohoto jednání (v jeho
nejzávažnější formě – viz výše) je podle
§ 367 TrZ (Nepřekažení trestného činu)
trestné. Jmenovitě je trestný ten, kdo
se hodnověrným způsobem dozví,
že jiný připravuje nebo páchá trestný
čin dotačního podvodu podle § 212
odst. 6 TrZ, a to odnětím svobody až
na tři léta.

Vedení účetnictví

Nový trestní zákon, podobně jako ten
předchozí, postihuje i nevedení účetnictví. Právní úprava je obsažena v § 254
TrZ (Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění), podle kterého bude
potrestán odnětím svobody až na dvě
léta nebo zákazem činnosti ten, kdo
a) nevede účetní knihy, zápisy nebo
jiné doklady sloužící k přehledu
o stavu hospodaření a majetku
nebo k jejich kontrole, ač je k tomu
podle zákona povinen,
b) kdo v takových účetních knihách,
zápisech nebo jiných dokladech
uvede nepravdivé nebo hrubě
zkreslené údaje, nebo
c) kdo takové účetní knihy, zápisy
nebo jiné doklady změní, zničí,
poškodí, učiní neupotřebitelnými
nebo zatají,
a současně tím ohrozí majetková práva
jiného či včasné a řádné vyměření daně.
Popsané jednání může spočívat v prostém nevedení účetnictví, jakož i v jejich neúplném vedení (takové vedení
je slovy zákona „nepravdivé“ neboť
neodpovídá skutečnému stavu věci),
stejně jako jejich falšování – to rovněž
neboť neodpovídá skutečnému stavu
věci. Podmínkou trestnosti je ohrožení
majetkových práv jiného nebo ohrožení včasného a řádného vyměření daně.
Pokud by takový stav nenastal, jednalo
by se s největší pravděpodobností
o jednání postižitelné jako přestupek
nebo správní delikt, ve správním řízení,
nikoliv tedy jako skutek, který by byl
projednáván trestními soudy.
Odnětím svobody
a) na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
způsobí-li takovým jednáním na cizím
majetku škodu nejméně 500 000 Kč,
b) na dvě léta až osm let bude pachatel
potrestán, způsobí-li činem uvedeným
v odstavci 1 nebo 2 na cizím majetku škodu velkého rozsahu – nejméně
5 000 000 Kč.
Michal Pokorný
právní zástupce Pionýra

nesmrtelné oddíly

Autority, demokracie a samospráva
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Pionýrské rodinné stříbro: „Nesmrtelné“ oddíly 7.
Nutným prvkem fungujících sociálních skupin
je i jejich samosprávnost a vnitřní demokracie.
Příslib samosprávnosti a demokracie provázel
pionýrské hnutí od jeho počátků ve 20. letech
minulého století, byl i lákavým kontrastem
Ohlédnutí do „dávna“

S podřízením pionýrské organizace
školství v 50. letech (oddíl = třída,
skupina = škola) se však princip samosprávnosti pionýrských kolektivů
(stejně jako dobrovolnost členství)
pokřivil. Při nedostatku vedoucích
činnost oddílů chtě i nechtě zajišťovali třídní učitelé a za vše odpovídalo
vedení škol. Základní orgány dětské
samosprávy - oddílové i skupinové
rady – málokdy vznikaly na základě
demokratické volby. Zpravidla byly
formální a „kandidáty“ bývali obvykle
ukáznění (poslušní) žáci s dobrým
prospěchem.
Skutečné autority, určující vnitřního
ducha dětských kolektivů při vyučování i mimo ně, pak obvykle zůstávaly
stranou. Mnohé děti a mladí lidé
proto hledali své uplatnění v jiných
sdruženích, sportovních či kulturních
aktivitách, ale i na ulici v neformálních
partách, nezřídka i kriminálně zaměřených. I v této situaci mnozí vedoucí chápali samosprávnost dětských
kolektivů nejen jako důležitý prvek
jejich života, ale i jako metodu výchovy
k demokratickým principům pozdějšího života občanského. Ti poučenější
se postupně propracovali i k hlubšímu
zkoumání vnitřních vztahů ve svěřených kolektivech.

Sociogramy a sociografy

Metody zkoumání vnitřních vztahů
v sociální skupině do zhruba 40 členů
mohou velmi pomoci. Chybička se někdy vloudí, ale mohou dost podstatně
poopravit mínění dospělých o jednotlivých členech a jejich skutečné a neformální autoritě v kolektivu.
Pod povrchem oddílového či skupinového života mohou bublat různé
problémy, které lze poodhalit právě
jednoduchými metodami zkoumání
osobních vazeb mezi členy naší sociální
skupiny.
Sociogram je vlastně anketa, v níž
písemně (i anonymně) odpovídají členové oddílu na některou z uvedených,
nebo jim podobných otázek. Hodí
se především ve větších kolektivech
(cca od 15-20 členů).
Sociograf je pak grafické znázornění
vzájemných vazeb mezi členy (jeho
zpracování zabere i trochu času, ale
vyplatí se). Stačí čtverečkový papír,

s vůdcovským systémem skautingu. V 50. letech
se i u nás stala představa, že v nové pionýrské
organizaci budou moci i děti a mladí lidé spolurozhodovat o své činnosti, jedním ze zdrojů
podpory jejího budování.

na němž si uprostřed zapíšeme človíčka, který podle zjištěných vazeb má
asi největší autoritu, a pak kolem něj
zaznamenáme postupně všechny další
vazby.
Souhlasí-li výsledek s našimi představami, je to dobře. Nesouhlasí-li,
je třeba přemýšlet, co s tím… Může
pomoci i při utváření družin na základě
přirozeného kamarádství.
Příklady otázek:
1. „Kdo je Tvůj nejlepší kamarád?“
Odpověď může ukázat, že v oddíle
buď takový je, anebo není, a to už
je důvod k zamyšlení.
2. „S kým chceš žít na příštím
táboře ve stanu?“ Otázka směřuje
k osobním vztahům. Je dobré řídit
se odpovědí a splnit toto přání,
zejména, je-li oboustranné.
3. „Chystáme se na náročnou soutěž (Pionýrskou stezku,
Setonův závod apod.), s kým chceš
být v jedné tříčlenné hlídce?“
Odpovědi mohou být i jiné, než odpovědi na 2. otázku. Vyjadřují však
autoritu členů oddílu ve znalostech
a výkonech.
Otázky lze klást i v negativní podobě, čili např. „S kým určitě nechceš
žít na příštím táboře ve stanu?“,
což nám může ukázat na neoblíbené členy a hledat i důvody jejich
neoblíbenosti a jejich postavení
napravovat. A lze pozitivní a negativní charakter otázek sloučit, čili
např.: „S kým určitě chceš a s kým
nechceš žít na příštím táboře
ve stanu?“
Podobné sociometrické zkoumání
vnitřních vztahů členů „naší“ sociální
skupiny by se nemělo opakovat často,
hrozí nebezpečí, že někteří starší
i „z legrace“ budou pravdivost odpovědí různě pozměňovat.
Vedení oddílu však pomocí těchto zjištění může kontrolovat a svým působením i korigovat postavení jednotlivých
členů v kolektivu a může být dobrým
vodítkem při volbách oddílových či
skupinových rad. Jsou-li totiž do nich
voleni ti, kteří nemají přirozenou autoritu mezi většinou členů, nemůže to
fungovat.
Karel Krtička - Krtek

Oddíl Lvíčata vznikl v Praze v místě bydliště v roce 1970 a existuje
stále se zhruba 40 členy. Od počátku byl zaměřen na turistiku
a tábornictví. Jeho vedoucí znali
již v té době doporučení vědeckometodické konference PO ČSM
z roku 1966 o tvoření kolektivu v dětské organizaci a snažili
se v oddíle rozvíjet i podíl dětí
a dospívajících na spolurozhodování o činnosti. Volby dětských
funkcionářů byly od počátku tajné
a účastnili se jich všichni členové oddílu s výjimkou vedoucích.
Oddílová rada měla vždy právo zasahovat do oddílových plánů, navrhovat další aktivity. Jejími členy
bývaly zpravidla děti, které měly
v kolektivu přirozenou autoritu,
bez ohledu na jejich zdánlivě průměrné výsledky ve školách a nechyběli ani tzv. „dvojkaři z chování“. Většina z těchto dětských
„funkcionářů“ se postupně stávala
i instruktory a později i zástupci
vedoucího oddílu i užitečnými členy vedení celé skupiny. V tajných
volbách rozhodují členové oddílu
i o námětech celoročních a táborových her z navržených obvykle
nejméně deseti témat. Takové
volby se někdy konají i v několika
kolech. Vedení oddílu od počátku
využívalo i sociogramů a sociografů a mohlo tak sice nepřímo,
ale i citlivě ovlivňovat život oddílu
s hlubší znalostí vnitrooddílových
vztahů. O tom, že mezi jeho členy
vznikly pevné přátelské vazby,
svědčí i fakt, že mnozí bez ohledu
na své současné společenské postavení i rozdílnost názorů spolu stále
udržují blízké přátelské kontakty.
Foto z loňského tábora Lvíčat,
motivovaného Cestou kolem
světa za 80 dnů.
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kvíz

Potrapte mozkovny
Tentokrát pro vás máme několik vybraných logických hádanek. Zkuste si lámat hlavinku. Pokud se vám
podaří všechny vyluštit, smekáme klobouk již nyní…

1) Stojíte u tří vypínačů. Víte, že patří ke třem žárovkám, které jsou
v místnosti, kam vede dlouhá a klikatá chodba - tzn. že ze svého místa
vůbec nemůžete vidět, zda některá
svítí nebo ne. Všechny tři vypínače
jsou nyní v poloze vypnuto.
S vypínači můžete manipulovat,
jak chcete, pak jednou projít chodbou a podívat se do místnosti. Tam
musíte říci, který vypínač je od které
žárovky.
Jak na to?

6) Jedna topinka se smaží deset
minut, tedy pět minut z každé
strany. Na pánev se vejdou dvě
topinky vedle sebe. Za jak dlouho nejrychleji osmažíte na jedné
pánvi tři topinky?

Zapnu první vypínač, chvíli počkám. Vypnu první a zapnu druhý. Jdu do místnosti. Jedna žárovka svítí, jedna je horká, třetí nic.
Dáte na váhu jednu minci z prvního pytle, dvě mince z druhého,… Kolik gramů chybí, z tolikátého pytle jsou lehčí mince.
Všechny děti jsou kluci, takže polovina jsou chlapci a druhá polovina také.
Kanibal a misionář tam (nebo dva kanibalové). Misionář zpět (kanibal). Dva kanibalové tam. Jeden zpět. Dva misionáři tam. Misionář
a kanibal zpět. Dva misionáři tam. Na druhém břehu jsou nyní tři misionáři a kanibal. Ten postupně odveze své dva kamarády.
Dalmatina jménem Andy vlastní Bill a dalmatina jménem Donald vlastní Colin.
Za 15 minut. Po pěti minutách jednu topinku otočíte, druhou sundáte a místo ní dáte na pánev třetí topinku. Po deseti minutách je
jedna topinka hotová a dvě topinky je třeba osmažit ještě z jedné strany.

Správné možnosti:

připravil Lee

1.
2.
3.
4.

5) Letos nastala na výstavě psů poněkud zapeklitá
situace. Čtyři bratři - Andy, Bill, Colin a Donald přihlásili každý dva psy a každý pojmenoval své
psy po dvou svých bratrech. Na výstavě byli dva psi
jménem Andy, dva psi jménem Bill, dva psi jménem Colin a dva psi jménem Donald. Z celkového
počtu osmi psů jsou tři kokršpanělé, tři labradoři
a dva dalmatini. Žádný z bratrů nemá dva psy téhož
plemene. Žádní dva psi stejného plemene nemají
stejná jména. Ani jeden z Andyho psů se nejmenuje Donald a žádný z Colinových psů se nejmenuje
Andy. Žádný velškorgi se nejmenuje Andy a žádný labrador se nejmenuje Donald. Bill nevlastní
labradora.
Kdo vlastní dalmatiny a jak se dalmatinové
jmenují?

4) Řeka. Na jednom břehu
tři misionáři a tři kanibalové. Lodička, do které
se vejdou maximálně dvě
osoby. Jak se všichni přepraví na druhou stranu tak,
aby nikdy na žádném břehu
nebyla přesila kanibalů nad
misionáři?

5.
6.

3) Matka má sedm dětí, polovina z nich jsou kluci. Jak je to
možné?

2) Máte 10 pytlů
zlaťáků (kéž by).
Jeden z Vašich
sluhů, kteří měli
na starost přepravu
peněz, vás chtěl
okrást a v jednom
z pytlů z každé mince, která normálně
váží 10 gramů, 1g
zlata upiloval.
Máte digitální váhy
(dáte na ně předmět
a váhy ukáží, jakou
má hmotnost).
Dokážete na jedno
vážení určit, který
pytel obsahuje
lehčí mince a tedy,
kterého sluhu máte
vyhodit?

Kaleidoskop
5. 3. 1965 zemřel ve 24
letech básník Václav Hrabě
(nar. 13. 6. 1940) – některé
jeho básně přezpíval zpěvák
Vladimír Mišík („Láska je
jako večernice, plující černou oblohou…“).
7. 3. 1850 se narodil Tomáš
Garrigue Masaryk, první
prezident ČR (zemř. 14. 9.
1937).
7. 3. 1895 se narodil Karel
Koželuh, tenista, fotbalista
a hokejista, trojnásobný
mistr světa v tenise (zemřel
tragicky 27. 4. 1950).
7. 3. 1940 se narodil
Miloslav Šimek, herec, autor
povídek (zemř. 16. 2. 2004).
7. 3. 1960 se narodil Ivan
Lendl, americký tenista
českého původu.
8. 3. 1990 zahynul dětský
herec Tomáš Holý, (nar. 17.
3. 1968).
10. 3. 1995 zemřel Michal
Tučný, zpěvák country music
(nar. 11. 1. 1947).
12. 3. 1930 zemřel spisovatel Alois Jirásek (nar. 23. 8.
1851).
13. 3. 1880 se narodil architekt Josef Gočár (zemř.10. 9.
1945).
15. 3. 1915 zemřel malíř
Herbert Masaryk, syn T. G.
Masaryka (nar. 1. 5. 1880).
16. 3. 1985 demolice
nádražní budovy v Praze
na Těšnově.
17. 3. 1950 se narodila
herečka a zpěvačka Jitka
Molavcová.
22. 3. 1910 se narodil
operní pěvec Eduard Haken
(zemř. 12. 1. 1996).
24. 3. 1910 se narodil herec
Raoul Schránil (zemř. 20. 9.
1998).
28. 3. 1845 rozsáhlá povodeň zatopila většinu Starého
Města, níže položenou část
Malé Strany, Smíchova,
Podskalí, všechny pražské
ostrovy a téměř celý Karlín.
28. 3. 1900 z První české
strojírny vyjela první parní
lokomotiva vyrobená na našem území.
29. 3. 1900 se narodil básník Jiří Wolker (zemřel 3. 1.
1924).
31. 3. 1980 zemřel básník
Vladimír Holan (nar. 16. 9.
1905).
31. 3. 1950 se narodil režisér, scenárista a herec Karel
Smyczek.

kaleidoskop
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Každé zvíře už má sponzora.
Když jde o zvířata, nehledí Češi na korunu, byť je hospodářská
krize. Přesvědčila se o tom pražská zoologická zahrada. Zoo
díky kampani Adoptujte zvíře vybrala téměř tři miliony korun,
o půl milionu více než v předchozím roce. „Z 90 sirotků, propagovaných na začátku kampaně, nezbyl ani jeden,“ řekl Vít
Kahle, mluvčí zoo.
72 miliard tun špačků ročně.
O nebezpečí kouření cigaret se mluví často, o hrozbách
způsobovaných cigaretovými špačky mnohem méně. Podle
lednové italské studie se přitom jejich nebezpečnost pro
životní prostředí vyrovná toxickému odpadu, jako jsou baterie
nebo staré elektronické přístroje. Nedopalky obsahují stovky
karcinogenních látek a také radioaktivní polonium 210, které
je 250 tisíckrát jedovatější než kyanidy. Cigaretové špačky
představují rizika pro zdraví, kterým nebyla dosud věnována
patřičná pozornost. ENEA odhaduje, že Italové vykouří 195
milionů cigaret denně a 72 miliard ročně. To je během jednoho
roku 324 tun nikotinu. Spolknutí jednoho nedopalku může dle
ENEA způsobit ochrnutí malého dítěte. Smrtelná dávka pro
dospělého je 70 miligramů, desetinásobek toho, co obsahuje
průměrná cigareta.
Češi jsou přeborníky v dobročinnosti.
Mohlo by se zdát, že Češi jsou lhostejní a chladní. Ale ochota,
s jakou posílají peníze na pomoc postiženým oblastem, ukazuje, že to tak úplně neplatí. Podle množství peněz, které lidé
věnovali zemím postiženým katastrofami, Češi mezi postkomunistickými zeměmi vynikají. Sbírky v České republice jsou
už od 90. let největší, a to nejen relativně - například na oběti
tsunami se vybralo čtyřikrát více peněz než v několikanásobně větším Polsku. O srovnatelném Slovensku či Maďarsku ani
nemluvě. A na Tatry poničené vichřicí vybrali Češi dokonce
více peněz než Slováci. Odkud se bere ta štědrost? Sociolog
Jaroslav Sýkora si to vysvětluje takto: „Čechy a Morava byly
v historii nemilosrdně válcovány - snad jen s výjimkou kralování císaře Karla IV. Češi mají proto v genech zakódováno
pomáhat těm, kdo se ocitli v nouzi.“
Jak tedy vznikl Měsíc?
Už čtyři desetiletí astronomové uznávají teorii, podle které
vznikl Měsíc před asi 4,5 miliardami let v důsledku kolize mladé Země s cizím tělesem. Dvojice vědců nyní přichází s vlastním příběhem vzniku našeho vesmírného souseda. Z jejich
výzkumu totiž vyplývá, že v případě vzniku po velké srážce
by měl Měsíc být složen z 80 procent z tělesa, které vrazilo
do Země, a z 20 procent ze zemské hmoty. Studium izotopů
lehkých i těžších prvků v měsíčních horninách však ukázalo,
že jsou téměř stejné jako ty pozemské. Vědci proto přicházejí
s teorií „přírodní jaderné exploze“. Odstředivé síly byly dostatečné k tomu, aby se v okolí rovníku soustředily těžké prvky
jako thorium a uran. Pokud byla jejich koncentrace dostatečně
vysoká (a simulace ukazují, že byla), mohlo to vést k řetězové reakci a následnému jadernému výbuchu. Díky němu byl
ze Země odtržen obrovský kus materiálu a z něj vznikl Měsíc.
připravil Lee

Postavičky z krabiček od vajíček

rukodělky

Najde se u vás doma prázdná krabička od vajíček?
Připravte si ji k vyrábění!
Pomůcky: nůžky, lepidlo, fixy, temperové barvy, jehla
a bílá niť
Za Pionýrskou skupinu Kopřivnice
Jelena Jurečková
Zdroj: Tvoříme z krabiček od vajíček, nakladatelství
ANAGRAM

Květinoví skřítci

Materiál: krabička od vajíček, zelené lýko, 1 korálek v přírodním provedení o průměru 8 mm
1.

2.
3.
4.
5.

Kloboučky (špičky - čepovité vyvýšeniny kvůli stabilitě vajíček)
vystřihněte z krabičky na vajíčka – okraj vlnovitě zastřihněte, tyto 4
vlnky uprostřed nastřihněte – vznikne tak osm obloučků. Klobouček
trošku navlhčete pro lepší tvarování a po uschnutí pomalujte.
Tělo skřítka taktéž vytvoříme ze špičky, které si pomalujte a vytvarujte dle vaší fantazie.
Korálek navlékněte na závěsnou nit, zauzlujte jej a nit pak provlékněte šaty a pomalovanou hlavou.
Zelené lýkové vlasy (dlouhé 2 cm) nalepte na hlavu, kousek nalepte
také na šaty.
Do kloboučku udělejte jehlou asi 1,5 cm od špičky dírku a provlékněte jí závěsnou nit. Klobouček pak nalepte skřítkovi na hlavu.

Hejno slepiček

Materiál: krabička od vajíček, žlutý tvrdý papír, 8 očí o průměru 8 mm, bílá peříčka, červená plst
1.
2.
3.

Další inspirace:

Všechny čtyři špičky (čepovité vyvýšeniny kvůli stabilitě vajíček)
vystřihněte jako jeden díl z krabičky, spodní okraj zastřihněte
do obloučku a pomalujte bílou barvou.
Křídla vystřihněte z víčka krabičky a pomalujte je. Lalůčky a hřebínek vystřihněte z červené plsti.
Jednotlivé díly nalepte, stejně tak peříčka, oči a ocásek, dle vaší
kreativity.

Jednotlivé figurky jsou skryty v charakteristických tvarech krabiček, pro
inspiraci uvádíme další naše dílka,
vaší fantazii se meze nekladou.

