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Bambiriáda 2010
Ve dnech 20. – 23. května již podvanácté pozvala
Česká rada dětí a mládeže širokou veřejnost v osmnácti městech republiky na Bambiriádu – největší
přehlídku volnočasových aktivit sdružení dětí a mládeže a středisek volného času – tentokrát s mottem
„Tvůj průvodce volným časem“.
Pionýr se Bambiriády účastní od jejího počátku
a letos svou činnost předvedl v jedenácti městech – v Českých Budějovicích, Chebu, Chomutově,
Chrudimi, Liberci, Náchodě, Ostravě, Plzni, Praze,
Příbrami a Zábřehu na Moravě.
Představu o tom, jak naše expozice vypadaly, si můžete udělat z fotografií a úryvků příspěvků od pionýrských pořadatelů.

red

Habartov

… My habartovští a březovští pionýři, jsme
tam samozřejmě nemohli chybět. Připravili
jsme pro děti velmi zábavná stanoviště.
Mohli si kupříkladu zalyžovat ve dvojicích
na zvláštních lyžích, zahrát si maxi pexeso,
zatlouct hřebík podivným kladivem, zaskákat si v pytlích, shodit druhého z klády,
chytat rybičky, házet kroužky na kolíky, vyzkoušet si středověké kolbiště, nebo se naučit vázat nějaký uzel. Velký pionýrský pes
dělal radost dětem i dospělým a tentokrát
mu pomáhal také velký tříhlavý drak.
Anna Kováčová, PS. Habartov

Praha

Těsně před otevřením pro veřejnost přišel do naší expozice zrzavý klučina a dobře deset minut nás chválil: „Jéé, pionýři, to já
se pokochám. Vy to máte vždycky tak vymakaný, to je naprosto
neuvěřitelný, naši se jako snažej, ale tohle, to je prostě něco. Vy
to máte fakt pro ty děcka, každej rok skvělej nápad, to je prostě
suprový! Loni jste to měli taky tak nádherný a vymakaný…“ Byl
to skaut, člen Skautské ochranné služby, která Bambiriádu zajišťovala po bezpečnostní stránce.
Za celé čtyři dny jsme se ani na moment nezastavili, neustále jsme měli plno. Některé maminky k nám chodily najisto:
„Jéé, pionýři, vy máte zase pro děti ty soutěže, že jo?“ Dětičky
se vyřádily na deskovkách, rukodělkách, lanových aktivitách,
ve střelnici a v týpku, a rodiče si mezitím přečetli něco o našich
Ideálech a Opravdu dobrém táboře.
Hanka „Popelka“ Farkačová, 63. PS Sosna

Já volám

nashledanou, nashledanou…
Tak a je to tu, nevím, jak vy, ale já se ani nestihl rozkoukat, jak nám ten
nový ročník 2009 – 2010 začal a už je tu poslední číslo, takže příští dva
měsíce ve svých schránkách Mozaiku nenajdete.
Kdybych měl v rychlosti zhodnotit, jak se uplynulý ročník vydařil,
našly by se pochopitelně klady i zápory. Povedlo se například vrátit
do Mozaiky náměty na rukodělné činnosti, které je možné snadno zkusit
s dětmi v oddíle – za to patří veliký dík autorům z PS Obránců míru
Kopřivnice a PS Údolí slunce Hamry nad Sázavou.
Jiné věci se zase povedly méně, třeba příběhů do rubriky Strašák nepřišlo
od čtenářů tolik, kolik jsem si představoval – přesněji nepřišel žádný. Ale
i tak jsme ji využili a třeba se jí bude do budoucna dařit lépe.
Několik námětů pro příští ročník jsme již shromáždili, pokud ale máte
také nějakou zajímavou myšlenku či nápad, podělte se, prostor pro
podněty od čtenářů je u nás otevřený pořád. Nechci tu obsáhle popisovat, co vás příští rok čeká, jen naznačím, že nepůjde o přelomové změny.
Většina stálých rubrik zůstane i nadále, i když u některých počítáme
s jejich proměnou, aby byly pro čtenáře stále zajímavé. Uvidíme v září.
Věřím, že do té doby na Mozaiku většina z vás ani nepomyslí, protože před
námi jsou prázdniny a především letní tábory, kde jistě nebude času nazbyt.
Proto mi nezbývá, než vám všem popřát, aby se léto vydařilo, počasí
bylo jako z reklamy na cestovní kancelář a tábory se povedly se vším, co
k nim patří, aby se vám problémy vyhýbaly obloukem a všechny hry byly
napínavé až do konce.
Zkrátka abyste v září, až budete číst první číslo příštího ročníku
Mozaiky, měli na celý další rok zásobu nezapomenutelných zážitků
a vzpomínek.
Jakub

Kalendárium 2010
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informace

Výkonný výbor ČRP
V květnu proběhlo tradičně jednodenní jednání Výkonného výboru
ČRP. (Do prázdnin proběhne ještě
jedno, tou dobou už ale bude Mozaika
dávno u čtenářů, proto o něm budeme
stručně informovat až v září.) Jeho
významnou část tvořilo společné jednání s Revizní komisí Pionýra, jež měla
ve stejném termínu své vlastní jednání.
V této části byla probrána řada témat,
jako např. revize LKOP, MKOP a SKOP,
analýza důvodů, jež vedly k vzniku problémů těchto KOP a také posouzení jejich současného finančního zdraví, dále
kroky potřebné před VII. výročním
zasedáním Pionýra, předávání agendy
s odvolaným (na dubnovém jednání
ČRP) předsedou RKP a podobně.
Důležitou částí jednání bylo tradiční
vyhodnocení tzv. vnitřního výběrového

řízení, v němž jsou rozdělovány prostředky na údržbu a opravy kluboven
a táborových základen – podrobnější
informaci najdete v tomto čísle Tuňáka. S financemi, i když nepřímo,
souvisí i probíhající jednání s Českou
spořitelnou, u níž má účty mnoho
pionýrských skupin. Je však velmi
překvapivé, že řada z nich je chybně
evidována pod IČ Pionýra namísto
svého vlastního IČ. Kromě poněkud
nepochopitelného systému České spořitelny, který něco takového umožní,
to poukazuje na nepořádek na straně
dotyčných PS, jež měly svá IČ nahlásit
již před mnoha lety, kdy je získaly –
nebo pokud tak učinily, si měly provedení změny ověřit.
Významná část jednání byla také
věnována informacím o aktuálně

proběhlých nebo připravovaných aktivitách, jako Český den proti rakovině,
Bambiriáda, Opravdu dobrý tábor,
projekt Klíčení (podrobněji na straně 19), kongres IFM-SEI (podrobněji
na straně 10) nebo mezinárodní tábor
Train for Change – v souvislosti s ním
se hovořilo hlavně o smlouvě uzavírané
s rakouskou organizací Kinderfreunde
a také o finančním zajištění celé akce.
Pozornost byla věnována i Oblastním
poradám 2010 a vyhodnocení podnětů, jež z nich vzešly (více na straně 7).
Řeč přišla i na Mozaiku a její podobu v příštím ročníku. Ty z vás, kterým vyhovuje současný stav, potěší
zpráva, že žádná revoluce se nechystá. Nicméně z jednání vzešly i nové
náměty.
Jakub

VII. výroční zasedání Pionýra
návrhy změn základních dokumentů
Mílovými kroky se blíží listopad 2010
a s ním i VII. výroční zasedání Pionýra.
V tomto článku vás chci seznámit
s dosud podanými návrhy na změnu
Statutu Pionýra. Změny v Programu
a v Řádu pro přípravu VZ zatím žádné
navrženy nejsou.

5.

K projednání máme zatím tyto návrhy
(neupraveno do řeči paragrafů):
1.

2.

3.

4.

zapracovat do Statutu povinné členství
předsedů KOP v ČRP, případně ustanovení tzv. „druhé komory“, složené
z předsedů KOP.
v článku V. 4. b je třeba upřesnit
datum zániku členství (31. 12., 31.
1.?), buď doplněním nějaké ochranné
překryvné doby (např. do 31. 1.), nebo
zpřesněním aktuálního stavu přechodné doby (do 31. 1., do kdy je třeba
doložit …).
vyjasnění otázky poslání volnočasových klubů ve vztahu k registrovaným
členům – mohou registrovat členy,
nemění se tím již na standardní oddíly?
Diskuse by se mohla vést kolem slůvka
„zejména“ v čl. VI. A. 6.
na základě praktických zkušeností
by bylo vhodné upřesnit ukončení

6.

7.

8.

činnosti PS v článku VI. B. 6 – např. je
možno doplnit větu „Podrobnosti zrušení PS řeší vnitřní směrnice sdružení“,
stejně řešit v článku VI. C. 5 pro PC.
Zároveň doplnit o jmenování likvidátora a související ustanovení.
u KOP by se mohlo začít diskutovat o možnosti sloučení, především
menších krajů, Statut by měl takovouto
situaci kodifikovat (čl. VI. D. 1). V této
souvislosti by se mohla podrobněji
dopracovat i možnost zániku KOP,
zmíněná v čl. VI. D. 3.
v článku VI. F. je drobný rozpor mezi
odst. 3 a 5, jde o slova „v okamžiku
volby být členy sdružení“, řešením je
vypustit tato slova (v okamžiku volby)
nebo doplnit před ně slovo „nejpozději“. Bod 3 evokuje možnost, že pro
výkon funkce stačí být členem pouze
v okamžiku volby a pak už ne, což
nepřipouští bod 5.
článek VIII. 7 je třeba podrobněji
dopracovat ve smyslu ochrany majetku
sdružení před jeho vyváděním mimo
základní články ven ze sdružení, podobně, jak je uvedeno ve Směrnici pro
hospodaření.
v článku XI. 2 je třeba upřesnit podrobnosti přechodu právního nástupnictví po organizačních jednotkách

Vlajka vzhůru letí
Nepřehlédněte! V nabídce stánku
Mozaika jsou nově pionýrské vlajky
a vlaječky v barevných i jednobarevných
variantách.

Více najdete na pionyr.cz/vlajky.
Objednávejte na adrese
objednavky@pionyr.cz.

sdružení ve smyslu nemožnosti slučování a předávání právního nástupnictví
mimo sdružení Pionýr. Opíráme se zde
o rozhodnutí Nejvyššího soudu ve velmi podobné kauze.
9. v čl. XIII. 2 je třeba v souvislosti
se zákonem 227/2009 vyjasnit otázku
„pořízení rozhodnutí zakladatelů“
u subjektů registrovaných před datem
17. 11. 2001.
10. v závislosti na stavu poklesu členské
základny budeme opět upravovat koeficient pro volbu členů ČRP.

Očekávám, že z organizačních článků
sdružení přijdou ještě i další náměty
či protinávrhy. Dle závazného termináře je na zasílání návrhů na změny
ve Statutu, Programu a Řádu pro
přípravu VZ čas do 27. července 2010,
po tomto datu je možno zasílat již
pouze varianty a protinávrhy k již předloženým změnám.
Milan Matyáš
zpravodaj pro Statut Pionýra

32. Valné shromáždění

informace
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České rady dětí a mládeže
Mezi organizace, zastřešované Českou
radou dětí a mládeže, bylo přijato další
sdružení, čímž se počet členských spolků ČRDM zvýšil na 99. Benjamínkem
České rady je sdružení Život trochu
jinak, se sídlem ve Slavičíně. 32. Valné
shromáždění, konané 15. dubna 2010,
zároveň jmenovalo do Představenstva
ČRDM dva nové členy, a sice
Michaelu Humlovou ze sdružení
ELSA a Miroslava Jungwirtha, kandidujícího za Pionýr. (Poznámka: Je
třeba připomenout, že Pionýr nebyl
v Představenstvu ČRDM několik let
zastoupen.)
Účastníci 32. VS ČRDM zároveň odhlasovali změnu stanov, týkající se ustavení Komory krajských rad mládeže,
schválili Výroční a Hospodářskou
zprávu ČRDM za rok 2009, vzali na vědomí zprávu Revizní komise ČRDM
a seznámili se s novými projekty Rady
(„Strukturovaný dialog“, „Finanční
gramotnost“), jakož i s personálními
změnami v obsazení Kanceláře ČRDM.
Odcházejí z ní její ředitelka Michaela
Přílepková a sekretářka Jana Votavová
(přechází na projektové místo vytvořené v rámci nového projektu ČRDM
„Strukturovaný dialog“).
To jsou „v kostce“ nejdůležitější
faktické výsledky jednání Valného
shromáždění.
Pokud jde o přijetí nového členského
sdružení, hlasování o něm dopadlo
přesvědčivě, když pro bylo dvakrát více
hlasů než proti. Předseda ČRDM Aleš
Sedláček rozvedl, že Život trochu jinak
pracuje s nevidomými a kombinuje jejich volnočasové aktivity s činností vidoucích. I když je velikostí spíše lokální

činnost má celorepublikovou a od řady
sdružení má podpůrné dobrozdání.
Podle něj je možné, že by v budoucnu vznikla v rámci ČRDM platforma
sdružení specializovaných na činnost
s handicapovanými; mohla by se třeba
podílet na tvorbě příslušné legislativy.
O přijetí do ČRDM se uchází rovněž
Rada dětí a mládeže Libereckého
kraje (RDMLK); o její přihlášce však
delegáti kvůli nejasnostem ve stanovách RDMLK tentokrát nehlasovali
a přijímací proceduru odložili na příští
jednání.
Ke změnám dochází i u Ceny Přístav,
kterou uděluje ČRDM pracovníkům
státní správy a samosprávy za jejich
přínos při utváření příznivých podmínek pro volnočasovou, mimoškolní
práci s dětmi a mládeží. Kardinální
změnou, platnou od roku 2011, je
možnost nominovat na ocenění vedle
fyzických osob pracujících ve státní
správě také podnikatele, kteří podporují, nejlépe dlouhodobě a koncepčně,
dětské sdružení (SVČ, školní družinu
nebo klub) v jejich činnosti. Na VS
zazněla důležitá informace, že letošní
uzávěrka Ceny Přístav byla prodloužena do 30. 6. Ocenění má být tentokrát
uděleno na podzim.
Jednání dubnového Valného shromáždění ČRDM, původně odhadované
přibližně na dvě hodiny, protáhla
na téměř dvojnásobek závěrečná
živá diskuse. Jejím vlastně jediným,
leč sporným bodem se stal nedávný
postup předsedy České rady, potažmo
pracovní skupiny složené ze zástupců
jedenácti členských organizací ČRDM,
v otázce (dalšího) dotování krajských

Logo Poselství 2011
V tomto čísle Mozaiky bychom vám
rádi představili zcela nový přírůstek
do příprav akce Poselství 2011: logo
akce. To znázorňuje obrys letadla
v jednoduchých základních liniích.
Jeho tvůrkyně (naše kamarádka Hanka
Šradějová, které patří vřelý dík) se při
tvorbě loga inspirovala chystanou
dějovou linkou Poselství 2011, kterou
bude právě let letadlem.
Neradi bychom prozrazovali více, než
je pro tento moment nezbytně nutné,
abyste nepřišli o překvapení, ale vězte,
že se můžete těšit na letušky a piloty,
ale také na rozhodnutí jak a kam dál,
které má dále přesah do otázek, které
je třeba společně zodpovědět také
ohledně našeho sdružení.
Logo Poselství 2011 existuje v několika

barevných provedeních a těšit se můžete i na graficky vtipně řešená trička
a jiné upomínkové předměty.
Zároveň bychom touto cestou rádi
upozornili na nový web Poselství 2011,
který je sice zatím čerstvý a není tudíž
zrovna přeplněný texty a fotkami,
nicméně už teď na něm můžete najít
důležité informace a především náměty na zamyšlení a zajímavé aktivity
na dobu prázdnin, na tábor. Bylo by
přeci hezké využít tábora jako období, kdy jste nejen ve stálém kontaktu
s dětmi, ale i s ostatními vedoucími,
a získat snadno a rychle jejich názory
na Pionýr...
Nezapomeňte proto navštívit
poselstvi.pionyr.cz!
Ségra, 32. PS Pláňata

rad z prostředků ministerstva školství.
Tento postup se nyní setkal s kritikou
ze strany přítomných představitelů několika organizací, zejména dotčených
krajských rad. Téma zůstává i nadále
otevřené; diskuse na VS nicméně vyústila k obecně akceptovanému návrhu
několika kroků, jež se Aleš Sedláček
zavázal provést. Zahrnují mj. věcné
prodiskutování daného problému
na jednání „krajské tripartity“, kde by
se nad daným tématem měli potkat
zástupci krajských rad, ministerstva
a krajští úředníci zodpovědní za problematiku mládeže.
Jiří Majer
převzato z www.adam.cz, kráceno

Dvě poznámky navíc

JJ Server bambibod.cz se mění
na kamchodit.cz a mění se i jeho
koncepce.
JJ Bylo iniciováno memorandum
o podpoře dětských sdružení a jejich financování, které zatím podepsala ODS, KDU-ČSL a Zelení.
S ostatními stranami, které mají
šanci zasednout v parlamentu
(kromě KSČM) se o podpisu dále
jedná.
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názory čtenářů

Členská základna Pionýra – dějství druhé

Bude Pionýr za 20 let?
Vážené kolegyně, kolegové,
svým článkem o bytí a nebytí Pionýra
jsem se snažil nastartovat větší
diskusi k členské základně Pionýra,
která by měla zaznít i na Výročním
zasedání Pionýra v listopadu 2010.
Jsem rád, že se nám to částečně
ve Středočeském kraji povedlo a základna stoupla v roce 2010 o cca 200
členů a jak to vypadá, ještě poroste.
Máme v kraji mnoho problémů, ale
postupně se je snažíme řešit a nezaměřovat se pouze na krajskou základnu,
jak tomu bylo doposud. Za to patří
všem na kraji dík.
K článku pana předsedy JMKOP jen
toto:
Osočování, neznalost věcí v regionu,
napadání členů nepravdami…, to
nepatří do seriózní diskuse k danému
problému.

Pionýr při jejich aplikaci do dětských
kolektivů a pak nám je přetáhla jiná
organizace, nebo je neumíme dále
rozvíjet a ony jdou do útlumu, případně úplně zanikají. Co to bylo? Ringo
– aktivita, která kdysi hýbala celou
organizací, a dnes tyto oddíly takřka
nejsou. Florbal – kdysi bylo celorepublikové finále a dnes tato akce neexistuje, oddíly vymizely a přešly do Sokola.
Modelářství – jakéhokoliv druhu,
kterým se Pionýr vždy pyšnil. Jsou to
jedny z nejlehčích oddílů na organizaci
činnosti, a přesto je jich poskromnu.
V poslední době air-soft. Když vidím
různé nadace a agentury lákající děti
na letní tábory, častokrát se zde právě
air-soft a branná tématika nachází. My
se jí snažíme vnést do činnosti organizace bezvýsledně, či s minimálními
výsledky již několik let. Proč tomu tak
je, nevím, snad mi to někdo vysvětlí?
Není to také trochu v nás? Pionýr průkopník nových směrů a myšlenek
nám nějak kulhá a přešlapuje na místě.
Byla položena otázka. Kdo za co může?
Za pokles členské základny, za těžkopádnou aplikaci aktivit, které děti
baví, do organizace Pionýr, za informační tok a zpětnou vazbu směrem
nahoru… atd. Kdo tedy za to může
a může to i změnit. Laický rozum mi
říká, že pokud se to děje v organizaci
Pionýr, máme na tom podíl my všichni
– pionýři – a také my všichni – pionýři –
to můžeme změnit, když budeme chtít
(no, možná jsem se spletl a jsou za tím
Marťani).

Zpátky k členské základně. Musím
říci, že mě až zamrazilo při slovech,
že Pionýr neumí připravit podmínky
pro specializované oddíly. Sednul jsem
si k registraci a hledal. Díky bohu jsem
specializované oddíly našel a nebylo
jich málo. Byla to florbalová družstva,
šermířská družstva, modeláři různých
druhů a odborností. Našel jsem oddíly
šachistů, oddíl, který se zaobírá jízdou
na koni a chovem koní, nohejbal, chov
dravých ptáků a mnoho jiných. Je
pravda, že naše registrace by se měla
určitým směrem rozšířit, abychom
byli schopni tyto oddíly pojmenovat
(říkám to, i když jsem poměrně velkým
odpůrcem papírů). A skupiny jim
zázemí vytvořit umí. To je vidět i u nás
na okrese, kde mají z šesti pionýrských
subjektů čtyři specializované oddíly.
Přesto všechno máme podle mne
jeden velký problém. Mnoho zajímavých aktivit v Pionýru vzniklo, nebo byl

Protože nám členská základna leží
na srdci, přihlásila se naše 1. PTS
Táborník ve spolupráci s 6. ZŠ MB
k technickému zabezpečení Poselství
2011. Těšíme se již dnes na mnoho zajímavých nápadů, které posunou naší
organizaci Pionýr zase kousek dále.
Naše skupina společně s Pionýrem

připravuje akci Mise 2010. To je jen
pár ukázek, co dělá naše skupina pro
organizaci.
Naše skupina dále nabízí různá
posezení na téma, jak začít se specializovaným oddílem (florbal, airsoft, modeláři všeho druhu… atd.).
Individuální i skupinové návštěvy rádi
přivítáme v Mladé Boleslavi po dohovoru. Rádi budeme nad problematikou rozvoje členské základny vést
diskusi. Máme však zájem o diskusi
korektní, k věci a bez urážek. Náš
e-mail: 1.pts-tabornik@post.cz je
vám k dispozici. Budeme rádi, pokud
se s námi podělíte i o vaše zajímavé
aktivity, které v Mladé Boleslavi ještě
neděláme, a děti zajímají.
A abyste si nemysleli, že se jen flákám a píšu do Mozaiky, tak krátký
výčet mých aktivit. Jsem ředitelem ZŠ,
statutárem 1. PTS Táborník (501 členů
oddíly + 460 kluby). Podílím se na vedení tří oddílů a dva přímo vedu. Jsem
předsedou PC Mladá Boleslav, člen VV
SKRP (několik let jsem byl předsedou
SKOP a nějakou dobu členem VV ČRP).
Jsem zastupitel města Mladá Boleslav,
člen komise Výchova a vzdělávání
a člen komise Propagace a družební
města. Jsem hlavní koordinátor pro
družební styky s finským Vantaa.
Pracuji v odborném zázemí „školství,
volný čas, sport a obrana“ (20 let jsem
sloužil v armádě) pro naše poslance
v StřKZ a PSPČR. A možná by se ještě
něco našlo. Kromě toho mám rodinu
a desetiletého syna.
S pozdravem za kolektiv
1. PTS Táborník Ing. Tomáš Suchý

informace

Ohlasy a smysl oblastních porad
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Oblastní porady probíhají tradičně v prvním pololetí daného roku v krajských organizacích Pionýra.
Jsou nástrojem komunikace mezi různými úrovněmi organizační struktury sdružení Pionýr. Kromě
příležitosti se jednou za čas potkat, bývají také příležitostí pro výměnu názorů a předávání informací. I když základní povaha akce je tradiční, jejich faktická podoba se obměňuje, letos ji mohly
jednotlivé KOP samy zvlášť významně ovlivnit.
Přesto se z průběhu letošních oblastních porad v některých KOP zdá,
že v titulku naznačená otázka visí
jaksi nevyřčena ve vzduchu. „Proč tu
jsme? Kdy to skončí? Koho to zajímá?“ Chtělo by se říci, že odpovědí
na tuto otázku je samotný název – jsou
k tomu, abychom hovořili o věcech, jež
jsou v dané oblasti aktuální. A možná
by se někteří divili, ale oblastní porady
jsou skutečně kraj od kraje odlišné,
propíraná témata různá. Samozřejmě,
všude přijde řeč třeba na peníze, bez
nich to bohužel nejde, ale to je jen
jeden z mnoha tematických okruhů.
Pro ty, kdo pochybují o smysluplnosti oblastních porad, by patrně byly
zajímavé schůzky CAF týmu (bližší informace v Mozaikách číslo 7 a 8 tohoto
ročníku), který se zabýval sebehodnocením sdružení Pionýr podle zvnějšku
definovaných kritérií. Pro nás samotné
bylo překvapení, u kolika procesů a jejich výsledků bylo možné jako důkaz,
že v Pionýru probíhají nebo jsou pro
ně vytvořeny podmínky, použít právě
oblastní porady (mimo jiné). Příklady
přímo z materiálů k hodnotící metodě:
JJ vytváření podmínek pro efektivní
komunikaci a seznamování pracovníků organizace s vizemi a strategickými i operativními cíli;
JJ pravidelné informování pracovníků o otázkách týkajících
se organizace;
JJ povzbuzování pracovníků při jejich
předkládání návrhů na inovace;
JJ uplatňování strategie a plánování,
a to dosahováním shody a stanovováním priorit…;
JJ aktivní vytváření prostředí
pro získávání nápadů a návrhů
od pracovníků…;
JJ hledání dohody vedení a pracovníků v otázce cílů…;
JJ pravidelné provádění průzkumů
názorů pracovníků…;
JJ otevřenost myšlenkám, podnětům
a stížnostem…;
JJ vytvoření interních kanálů pro
předávání informací…;
JJ zapojování občanů/zákazníků
do navrhování a rozvíjení informačních zdrojů a kanálů;
JJ zpřístupnění vhodných a spolehlivých informací…
Možná, že některé z uvedených příkladů
měřítek mohou působit bez konkrétních
souvislostí málo srozumitelně. Dost
možná si také při jejich čtení říkáte

– co to má společného s oblastními
poradami, copak se tohle na nich děje?
Odpověď je prostá: jak kdy a kde.
Některé oblastní porady jsou opravdu využity k oboustranné výměně
názorů a informací, zabývají se strategickými otázkami, podněcují nápady
a inovace… Na některých oblastních
poradách je však atmosféra zcela jiná,
informace putují jednosměrně (někdy dokonce do ztracena), na výzvy
k dotazům odpovídá mlčení, nebo
všechny podněty narážejí na nezlomné
přesvědčení, že nic nejde.
Jistě nic není černobílé, v praxi se většina oblastních porad pohybuje někde
mezi oběma popsanými polohami.
Čím více se ale blíží k té druhé, tím
více jsou zmarněným časem a energií
všech zúčastněných – není to ale chyba
oblastních porad jako formátu jednání.
Je to především nevyužitá příležitost,
protože co jde v jednom kraji, mohlo
by jít i v jiném, stačí chtít.

Oblastní porady 2010

Oproti předešlým letům byl hlavní rozdíl v tom, že si naprostou většinu obsahu, tj. projednávaných témat, určovaly
jednotlivé KOP dle vlastního uvážení.
Vzhledem k tomu, že šlo o iniciativu
samotných zástupců KOP, jež byla
reakcí na předešlé ročníky oblastních
porad, bylo pozoruhodné sledovat, jak
se tito k sestavování programu postavili. Programy byly většinou doručeny
těsně před termínem porady, někde
se dokonce sestavovaly přímo na místě. Následující přehledy shrnují dění
na Oblastních poradách 2010:

Nejčastěji požadovaná a diskutovaná témata byla tato

JJ zákony č. 111 a 227/2009 Sb.;
JJ dotace 2009 - vyúčtování;
JJ dotace 2010 – očekávání a reálná
(nižší) výše přidělených dotací;
JJ Výroční zasedání Pionýra, personální a obsahová příprava;
JJ 20. výročí Pionýra – výstava;
JJ Poselství – co s ním;
JJ republikové akce, pomoc krajům
při jejich konání;
JJ smlouvy se společnostmi
Intergram a OSA;
JJ evropské peníze;
JJ vzdělávání;
JJ oceňování, vyznamenávání;
JJ dopis tzv. pátračů „Káže vodu, pije
víno“;

JJ systém účtování dotací a zkušenosti z vyúčtování, hlavní/časté
chyby);
JJ proč právě Pionýr?;
JJ projekty – Klíčení, Klíče pro život,
ODT;
JJ výsledky v charitativních akcích
(Květinový den, Srdíčkový den);
JJ diskuse o stavu členské základny
(návazně na prezentaci rozboru
z jednání ČRP v lednu 2010);
JJ mezinárodní tábor 2010.

Vyslovené připomínky se týkaly
například:

JJ postupu ústředí kolem aplikace
zákonů č. 111 a 227/2009 Sb;
JJ nejasného užití grafického
manuálu;
JJ informací o prezentaci Pionýra
na Bambiriádě 2010;
JJ nedostatečných zásob triček;
JJ objemu dotací poskytovaných
z centra níže;
JJ neujasněného postupu kolem
přípravy ekonomů;
JJ způsobu prezentace mezinárodního tábora Train for Change;
JJ smyslu projektu Opravdu dobrý
tábor;
JJ registrace táborů do databáze ODT;
JJ nedostatečných informací o některých projektech (ODT, Parťáci,
Brýle pro Afriku);
JJ povinné účasti hospodářů
na poradě;
JJ nezájmu vedení o aktivitu zdola;
JJ přístupu starších členů vedení
k námětům zdola;
JJ množství nevyžádané pošty na adresách xxx.yyy@pionyr.cz;
JJ chyb v dokumentaci z ústředí a odpovědnosti za ně;
JJ rozhodnutí o zastavení podpory sportovních soutěží z úrovně
Pionýra.
Z oblastních porad ale i tento rok
vzešla řada konkrétních námětů, jimiž
se již zabýval Výkonný výbor ČRP. Šlo
například o návrh zpracovat profesionální propagační spot, podněty
k odpisování majetku darovaného PS
z ústředí po povodních nebo třeba
k praktickému řešení navrácení ekonomické samostatnosti LKOP. Řeč přišla
i na naši Mozaiku, k níž se někteří
vyjádřili, že by jim úplně stačilo, kdyby
byla k dispozici jen elektronicky.
Martin a Jakub
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historie

Červen 1990

měsíc naplněný událostmi
Přelom jara a léta roku 1990 byl skutečně vzrušený – a to nejen kvůli tehdy probíhajícím volbám do zastupitelských sborů (konaly se 8. – 9. 6. 1990 a volilo se do dnes již neexistujícího Federálního shromáždění
a České národní rady, dnes dvoukomorový Parlament ČR), které přepsaly politickou mapu Československa
a měly nesmírný vliv na veškeré další dění.
Poslední předprázdninový měsíc byl v Pionýru plný usilovné činnosti, která se ovšem lišila organizačním
stupněm – v oddílech a na PS vrcholila celoroční činnost a příprava letní činnosti, centrum pilně řešilo věci
organizační a vztahové…
Majetek, ale nejen to

Vedle mnoha jiných záležitostí v té
době bylo objektivně největší vzrůšo
„kolem majetku“ – základní rámec
dění té doby vytvořilo tzv. zákonné
opatřením předsednictva Federálního
shromáždění (z 18. května 1990), ale
fakticky realizované především v červnu, a pochopitelně se netýkalo pouze
Pionýra. Nicméně i všechny tehdejší
subjekty Pionýra, zejména pionýrské
skupiny, musely odeslat Federálnímu
ministerstvu financí hlášení o svém
majetku. Rozsah práce s tím spojený je
dnes jen těžko představitelný, šlo o záležitost komplikovanou – i když v té době
v Pionýru cokoli vlastnily pouze pionýrské skupiny. Dění na PS bylo umocněno
faktem, že končili tehdy placení vedoucí
pionýrských skupin, o tom ještě dále.
S majetkem je spojená ještě jedna
tehdejší událost – z popudu ministra národní obrany ČSFR, arm.
gen. Ing. Miroslava Vacka (poprvé
a naposledy!) předala Československá
armáda velký objem majetku sdružením dětí a mládeže – díl z toho připadl
i Pionýru. Takže se rozdělovaly polní
kuchyně, ešusy a další podobný materiál
využitelný na letní a turistickou činnost,
na výpravách či táborech, mimochodem
dodnes leckde aktivně užívaný.
Den před volbami, ve čtvrtek 7. června, vyvrcholila jednání mezi Pionýrem,
(tehdejším) Svazem mladých a na druhé straně Českou tábornickou unií
a Junákem podpisem tzv. čtyřdohody.
Ta mimo jiné v Pionýru způsobila značné napětí, protože tvrdí patrioti dohodu odsuzovali – jako nemístné ustupování skautům a nepotřebný krok.

Názory byly různé

Tehdejšímu předsedovi České rady
Pionýra se dohodu podařilo prosadit
s více než odřenýma ušima – nakonec ji
ale potvrdila i Česká rada Pionýra, a to
tak, jak byla podepsána, a doporučila
základním článkům ji akceptovat a při
její realizaci postupovat v souladu s dokumenty organizace Pionýr. Viděno
dnešní realitou: šlo o jeden z nejvýznamnějších a strategicky rozhodujících kroků k řešení majetkových sporů
mezi Pionýrem a Junákem.

DOHODA
Dnešního dne byla uzavřena dohoda
o převodu majetku mezi organizacemi
Svazem mladých
zastoupený předsedou RKC SM v ČR
Ing. Miroslavem Raškou
a
Pionýrem
zastoupeným předsedou České rady
Pionýra
Martinem Bělohlávkem
na straně jedné
a
Českou tábornickou unií
zastoupenou náčelníkem ČTU
Janem Hochmanem
a
Českým Junákem, svazem skautů
a skautek
zastoupený starostou Českého Junáka
Jarmilem Burghauserem
na straně druhé.
1.

2.

Předmětem dohody je majetek základních právních subjektů Svazu mladých
a Pionýra, které se rozhodly odejít
z těchto organizací a přejít do ČTU
nebo Českého Junáka.
Podle této dohody přecházejí uvedené
základní právní subjekty s veškerým
movitým i nemovitým majetkem
včetně závazků a s právem používat
jimi pronajaté klubovny do nových
organizací (ČTU, Junáka), kde opět
utvoří základní právní subjekty nebo

3.

4.

5.

6.

se začlení do jednotek již existující
v těchto organizacích.
V případě, že do nových organizací nepřejde většina členů původních základních právních subjektů bude majetek
účelně rozdělen dohodou základních
právních subjektů jichž se převod týká,
a to podle počtu členů.
Ustanovení o převodu majetku
se však netýká majetku, který byl
v letech 1968-1970 vlastnictvím ČTU
a Českého Junáka a jehož navrácení
je předmětem samostatných jednání
na vyšších úrovních jednotlivých zúčastněných organizací.
Převedení majetku základních právních
subjektů z jedné organizace na jinou
je bezúplatné a podléhá registraci
u příslušných republikových článků
zúčastněných organizací.
Dohoda vstupuje v platnost dnem
podpisu zúčastněných organizací a je
závazná pro všechny jejich organizační
články. Republikové orgány zúčastněných organizací se zavazují tuto
dohodu publikovat ve svých organizacích způsobem v organizaci obvyklým, zejména pak ve svých základních
právních dokumentech.

V Praze dne 7. 6. 1990
Jan Hochman, Česká tábornická unie
Ing. Miroslav Raška, RKC Svazu mladých v ČR
Jarmil Burghauser, Český Junák svaz
skautů a skautek
Martin Bělohlávek, Pionýr

Dohoda nedvojsmyslně řešila problém přechodu základních jednotek, které
přecházely ze Svazu mladých, či z Pionýra – s veškerým majetkem, resp. při
dělení subjektu mělo dojít k vzájemnému vyrovnání. Vcelku se plnila a měla přispět i jako doklad dobré vůle Pionýra řešit situaci kolem problémů s majetkem
– od Junáka dodnes krok ovšem nedoceněný a i z řady jiných stran opomíjený
(zevnitř Pionýra i kritizovaný). Byla sice uzavřena směrem od Pionýra ke dvěma
organizacím, ale byla uplatňována analogicky i v řadě dalších případů – směrem
k Duze, Žlutému kvítku a dalším.

historie
Pionýrské rehabilitace

V rámci tehdy nesmírně aktuálního
dění – spočívajícího v narovnávání
problémů z minulosti – byly naléhavou
otázkou i tzv. rehabilitace. O postupu provádění rehabilitace bývalých
pracovníků Čs. Pionýra z let 1968-70
rozhodla ČRP a vytvořila rehabilitační komisi v čele s předsedou ČRP
Martinem Bělohlávkem. Na základě
vyjádření ustanovené rehabilitační
komise byl rehabilitován první předseda ČRP Oldřich Kryštofek – in memoriam. Následně bylo jednáno i s dalšími
představiteli Pionýra z let 1968-70. Ti
ale nepovažovali oficiální rehabilitaci
za nutnou. Jednalo se vesměs o zkušené pedagogické pracovníky a řada
z nich se zapojila do práce v rámci
Pionýra. (Rehabilitační komise ukončila svoji práci usnesením I. výročního
zasedání ČRP v únoru 1993.)

To se moc nepovedlo

Za nezvládnutý lze cítit problém
odchodu tzv. profesionálních vedoucích PS (dnes už možná jen pamětníci mají v patrnosti, že do r. 1990
působili na řadě pionýrských skupin
tzv. profesionální vedoucí PS. Jejich
zaměstnavatelem byl odbor školství
okresního národního výboru), který
sdružení zasáhl na citlivém místě. Pro
ně, jako školské zaměstnance působící
ve společenské organizaci, toto období
znamenalo řešit existenční otázku…
A pro některé PS rozhodování o bytí
a nebytí. Odchod vedoucích pionýrských skupin z resortu školství přidal
často zásadní argument při rozhodování ředitelů škol, zda vyhnat (expresivní
slovo, v řadě míst ještě nedostatečně
vystihující realitu) pionýrské oddíly
a skupiny z prostor školy. Tím více ještě
vyvstala otázka: Co s možností schůzek
a uloženým movitým majetkem PS?
V mnoha místech byla škola jediným
subjektem, kde se děti mohly scházet… A šlo o takřka modelovou situaci:
půl roku se vědělo, že profesionální
Vážná řeč se ovšem také vedla kolem
využívání symboliky PO SSM v Pionýru
– vycházelo se přitom z rozsáhlé ankety,
do níž přišlo 1 921 odpovědí (a to 1 585
od jednotlivců, 155 od pionýrských

vedoucí PS odejdou, o souvislostech
se na různých poradách hovořilo,
problém se nadhazoval, ale leckdo si to
na pionýrské skupině skutečně uvědomil až v momentě, kdy se byli vedoucí
PS loučit na radě (pokud se byli rozloučit…). Byla to naše vlastní nedůslednost, až trestuhodná lehkomyslnost
a naivita, že „to“ nějak dopadne.

Nezávislost a odpovědnost

Pro mnoho lidí to byl šok – organizace přecházela na zcela dobrovolnou
bázi – což byl na jedné straně zásadní
požadavek tehdejší všeobecné „povznesenosti nad běžné problémy“
(odmítání tzv. profesionálů), ovšem
více než kdy jindy bylo třeba vytvářet aktivy dobrovolných funkcionářů,
neboť zejména na nich ležela tíha
veškeré práce. Tento jev byl podobný
i dalšímu přání – aby pionýrské skupiny
získaly co největší míru samostatnosti
(volnosti a svobody).
Bohužel (jak často opakovaně zaznívá!), vedle touhy po nezávislosti se již
tehdy začalo zapomínat na druhou
stranu mince – zvýšenou míru odpovědnosti a povinností.
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viz Mozaika Pionýra ze září 2009,
na funkci již stihla rezignovat před
měsícem zvolená členka předsednictva ČRP M. Huleová a jiné).
Řešily se otázky za jakých podmínek
pokračovat v jednání s Mladou frontou s cílem zajistit vydávání jednoho
časopisu pro potřeby dětské členské
základny Pionýra, s tím, že časopis
pro dospělou členskou základnu bude
vydávat FRP. I v té souvislosti bylo
třeba uskutečnit společné jednání
předsednictev ČRP, SRP a FRP k dořešení kompetencí mezi radami a k rozhodnutí o termínu svolání celostátní
konference Pionýra…

Nemoci zrodu

Jednaly také orgány Pionýra: 16.
června se v Moravské Třebové uskutečnilo 3. zasedání předsednictva
ČRP, tamtéž 16. – 17. 6. proběhlo 2.
zasedání České rady Pionýra a 23.
června se konalo zasedání předsednictva Federální rady Pionýra.
Na nich se řešila řada praktických
a palčivých problémů, které souvisely
se stále ještě probíhajícím konstituováním obnoveného sdružení – šlo
o plány práce, protokolární věci, návrh konkrétních úkolů, ale také třeba
udělení statutu samostatné okresní
organizace organizaci Harcerstwo
Polskije w ČSFR, personální otázky
(do funkce byl uveden nový výkonný tajemník ČRP – Jiří Smolík,

Předprázdninový měsíc byl zkrátka
naplněn usilovnou prací, díky níž jsme
vcelku dokázali zvládnout nelehký –
termínově doslova šibeniční – úkol
vykázání majetku právních subjektů.
Průběžně docházelo i k určitému
„pročisťování“ organizace pod vlivem
a tlakem nejrůznějších událostí týkajících se Pionýra třeba jen zprostředkovaně – obecně zakořeňovalo povědomí, že pionýrská organizace se ruší
a nastupují skauti…
Proces obnovování, respektive dotváření samostatné a tím pádem i suverénní a svébytné organizace probíhal
mnohde i vcelku živelně a zasáhl určitě
i záporně mezi poctivé pionýrské pracovníky a děti. Mnohdy skupinové zájmy převážily prospěch celé organizace, Pionýr se vždy nechoval jako celek.
Ale to jsou jistě nemoci zrodu – hlavně
začalo postupné sebeuvědomování,
přestali jsme se držet „svazácké sukně“
a stali jsme se opravdu samostatnými. A bylo to na nás: okolí nám moc
nevěřilo a naše akcie si nestály nijak
vysoko. Nynější možnost ohlédnout
se za dvaceti roky dává i jasnou odpověď: zvládli jsme to, tehdy pokládané
základy byly dobré.
Martin

oddílů, 95 od nerozlišených kolektivů
a 86 od celých pionýrských skupin).
Vyplynul zájem o další užívání pionýrského odznaku (autor Sl. Jílek),
ale odmítnuty nebyly ani další bývalé

symboly PO SSM – heslo, prapor, pozdrav a šátek. S výsledky se dále pracovalo i v budoucnu a vycházelo se z nich
i při řadě dalších návrhů k rozhodnutí
pro sjednocující prvky Pionýra.

Nic formálního
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zahraničí

XXV. kongres IFM-SEI
Před deseti lety Pionýr přešlapoval
před dveřmi mezinárodní organizace
IFM-SEI. Z pohledu světa jsme byli
neznámou organizací v malé zemi
uprostřed Evropy. Před deseti lety jsme
ještě nevěděli, zda budeme vůbec chtít
zapojit se plně mezi členské organizace. Nyní je tomu ale jinak.

Urazili jsme dlouhou a ve své postatě
pionýrskou cestu. Diskutovali jsme
přitom o hodnotách, o způsobu práce,
o aktivitách i o zkušenostech. Účastnili
se mnoha mezinárodních výměn
a táborů, seminářů, pracovních setkání
i jiných kongresů a oficiálních schůzek. V naší zemi jsme naopak přivítali
mnoho hostů mezinárodního výboru,
uspořádali vlastní mezinárodní tábor,
připravili několik tematických seminářů
(k toleranci, k participaci, k sociálně-patogenním jevům i další). Naši
členové jsou zapojeni do významných
orgánů i do mnoha pracovních skupin.
Naše náměty pro činnost mohou sdílet
vedoucí a děti v mnoha zemích a i my
máme možnost inspirovat se řešením
problémů, se kterými si nevíme rady.
Nyní – přesněji ve dnech 15. – 18.
dubna naše sdružení Pionýr hostilo
vrcholný orgán IFM-SEI, její XXV.
kongres. Urazilo přitom dlouhou cestu
– mezi vážené organizace, respektované partnerskými sdruženími z celého
světa. Kongres proběhl v Hotelu Albion
v Praze a zúčastnilo se ho celkem 93
delegátů z 32 států z celého světa.
Mezi nejexotičtější návštěvníky patřili
delegáti ze států, jako jsou El Salvador,
Indonésie, Mauricius nebo Palestina.
Hlavní témata kongresu byla tři.
Tím prvním byl plán aktivit IFM-SEI
na následující tříleté období. Delegáti
kongresu měli šanci program aktivit
a prioritních oblastí prodiskutovat
včetně jeho dopadů. V oblasti rozvoje organizace se kongres shodl,
že v příštím období by se IFM-SEI měla
věnovat inkluzi (zapojení znevýhodněných členů, organizací), dobrovolnictví
(podpora dobrovolnictví, Evropské

dobrovolné služby a postavení dobrovolníků ve společnosti) a komunikaci (orientace na externí partnery
– Evropskou komisi, OSN a podporu
dvou a třístranných kontaktů mezi
organizacemi). V oblasti politické
a vzdělávací byla jako prioritní vybrána
dětská práva (vzdělávání vedoucích
a vytváření metodik, ochrana dětských
práv ve světě), Millenium Development
Goals OSN (rozvojové cíle OSN zaměřené na trvale udržitelný rozvoj,
chudobu ve světě, světové konflikty),
mezinárodní spolupráce (výměna
zkušeností při práci s dětmi a mládeží)
a výchova a vzdělávání (mezinárodní
tábory, outdoorové vzdělávání) a důležitost oddílu, spolupráce v oblasti
programu Evropské komise Mládež
v akci.
Druhým tématem byly volby. Pionýr
i na další období nominoval Jiřího Leta
na pozici viceprezidenta. Ten byl i pro
jeho druhé funkční období zvolen.
Presidentem se stal stejně jako v minulém období Tim Scholz z Německa
a generální tajemnicí byla taktéž pro
svůj druhý mandát zvolena Tamsin
Pearce z Velké Británie.
Třetím tématem byl návrh brazilské
organizace Mirim na změnu volebního systému v rámci IFM-SEI. Návrh
by měnil současný systém, kdy každá
organizace má na kongresu 1–5 hlasů
na základě počtu členů, na systém, kdy
každá organizace má 2 hlasy s přihlédnutím na genderovou vyrovnanost.
Návrh však kongresem nebyl přijat
a proto zůstal platný původní systém.
Celý kongres byl završen nemilou
a nepředvídanou událostí. Ač se to
zdá divné, sopka na Islandu měla vliv
i na Kongres IFM-SEI. Vzhledem k faktu, že nad většinou Evropy (včetně ČR)
byl v den odjezdu účastníků zrušen
veškerý civilní letecký provoz, více než
60 delegátů kongresu zůstalo v Praze.
Déle než 5 dní poté trvalo hledání

alternativní dopravy, případně změna
data a času letenky. Tato nepříjemná
situace změnila mnoha našim kamarádům plány, nicméně dopadla pozitivně, protože všichni delegáti se dostali
v pořádku domů. Zajímavostí této situace byla cesta Zhigimantase Kreslinse
z Lotyšska, který se rozhodl vyrazit
stopem, a urazil vzdálenost Praha –
Riga za necelých 23 hodin.
Celkově i přes nepříjemnou situaci
v závěru kongresu celá akce proběhla
bez problémů a nezbývá než popřát
celé organizaci IFM-SEI mnoho úspěchů během následujícího období.
Jiří Tomčala, David Urban
Foto: David Urban

reportáž

Čtrnáctý Květinový den

Ve středu 12. května bylo zase jednou
v ulicích žluto – byl totiž Květinový
den – nebo přesněji Český den proti
rakovině. Tuto sbírku již počtrnácté
uspořádala Liga proti rakovině Praha,
jež se snaží různými způsoby (prevence, výzkum, pomoc nemocným…)
bojovat proti rakovině – a tento den
je každý rok příležitostí koupit si žlutý
kvítek měsíčku lékařského a přispět
tak dobré věci.
Čtvrtým rokem se zapojil i Pionýr –
naši dobrovolníci prodávali kvítky
v téměř devadesáti městech a obcích ve všech krajích České republiky. Nejsilnější zastoupení bylo
v Jihomoravském a Plzeňském kraji,
celkem bylo našich sběračů ze sedmdesáti tří pionýrských skupin více než pět
set padesát.
Z některých obcí již známe dílčí čísla,
celkovou částku, kterou Pionýr pro
sbírku získal, ale ještě neznáme. Víme
ale, že v předchozích třech ročnících
to bylo téměř pět milionů korun, takže
i letos se dá očekávat částka hodná
pozornosti.
Jako obvykle se naši dobrovolníci
setkali s různými odezvami. Když jsem
vyrazil za našimi prodejci po Praze,
viděl jsem situace humorné i smutné –
těch ale bylo naštěstí méně. Pousmání
vyvolaly například několikeré nabídky
tarifu od nejmenovaného mobilního
operátora výměnou za zakoupení
kytičky či přeřeknutí našeho dobrovolníka, který místo měsíčku lékařského
nabízel slunéčko sedmitečné.
Jak vypadal čtrnáctý květinový den,
nastíní příspěvky a fotografie z různých
míst republiky.
Jakub

Strašice

… U nás v obci jsme se tohoto nelehkého úkolu zhostili podruhé.
Za naší celou Pionýrskou skupinu jsme
sestavili čtyři hlídky po čtyřech členech. Celkem jsme měli 350 kytiček.
Všechny děti se velice snažily, a tak
jsme jich 300 prodali. Naše pionýry
prodávání bavilo a měli pocit, že dělají
něco správného. … Někdo se k možnosti pomoci stavěl velice ochotně
a vstřícně. Našli se ale i tací, kterým
bylo lhostejné, že mohou někomu
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pomoci. Bohužel, máme ale ještě jeden
smutný postřeh z této akce. Nevím,
jestli jsme špatně pochopili pravidla
této akce my, nebo lidé, kteří kytičky
prodávali již den až tři dny předem.
Je smutné, že pravidla platí jen pro
někoho. My učíme děti poctivosti
a správnému chování a někteří dospělí
jim jdou právě opačným příkladem.
Jinak musím všechny naše aktivní členy
pochválit a za celou naši skupinu přislíbit účast i v příštím roce.
Petra Sládková
PS Bílá Cerkev Strašice

Habartov

Pionýři pomáhají, jak jen mohou,
a proto se do Kytičkového dne znovu zapojila i naše pionýrská skupina
Habartov.
… Tato akce je hodně známá i v našem
malém městě a někteří lidé nás dokonce sami vyhledali, aby si kvítek od nás
zakoupili. Postupně jsme prošli skoro
celé město Habartov a snažili se vybrat co nejvíce peněz na činnost Ligy
proti rakovině. Zašli jsme do obchodů,
na Městský úřad, do knihovny a hlavně
se pohybovali po náměstí.
Prodali jsme celkem 282 kytiček
a vybrali za ně 5909 korun. Doufáme,
že tato částka pomůže alespoň trochu
zmírnit něčí nemoc.
Anna Kováčová
PS Habartov

na nějaké akci již v úterý…?!
Celkem jsme prodali 2003 kusů kytiček (z 2200 ks) a vybrali jsme 42 375
korun.
Pavla Dudová,
PS Přátelství Staříč

Plzeň

Od pondělí před prodáváním mi začaly
chodit emaily a zprávy oznamující,
že tu je někdo ve škole v přírodě, tu
stoná a tu něco dalšího, což mě naplnilo lehkou nervozitou. Už jsem se viděla, jak po městě chodím úplně sama
a zoufale se snažím prodat pět set
květinek. Tyto černé obavy se naštěstí
nenaplnily…

Staříč

Kytičky jsme prodávali ve Staříči,
ve Sviadnově, v Chlebovicích,
v Hnojníku a na několika místech
ve Frýdku-Místku, převážně před
nákupními centry, dále pak na školách
a učilištích… Naši prodejci se nesetkali
s vyloženě hrubým chováním kolemjdoucích, většina reagovala pozitivně,
někteří děti i pochválili za prospěšnou
činnost, jiní prošli nevšímavě, sem tam
utrousili nepříliš vhodnou poznámku.
V několika případech jsem se setkala
s poznámkou, že už mají kytičku doma,
protože si ji koupili od někoho, nebo

… Někteří lidé zpočátku odmítli, ale
když zjistili, že jde o Květinový den,
kytičku si koupili rádi. Mnozí nás také
sami oslovovali. „Jé, to jsem ráda,
že jsem vás konečně dohnala. Už vás
po městě hledám asi hodinu…“
… A kolik že jsme vybrali? Celkem téměř šest kilogramů peněz! Teoreticky
bychom měli mít v pokladnách za prodaných 521 kytiček přes 10 tisíc, nám
se však podařilo vybrat přesně 15 312
korun, což znamená, že nám lidé dali v
průměru téměř třicet korun za jednu
kytičku. Děkujeme!
Miroslava Tolarová
PS Merlin
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tržiště nápadů a zkušeností

Prázdniny nejsou jen tábory
Jistě jsem neobjevil Ameriku, když prohlásím, že prázdniny nejsou jen tábory, puťáky a další pionýrské radovány.
Kromě jiného je to i čas dovolených, které většinou děti
tráví s rodiči, nebo delších návštěv prarodičů a příbuzných.
K prázdninám však leckde patří i dny plné nudy a nicnedělání, ať už jsou důvody a příčiny jakékoli. Vyskytují se obvykle v srpnu, zejména pak v jeho druhé polovině. I když
– vzhledem k situaci v naší společnosti – může to platit pro
celé prázdniny. Kde není nabídka a ke všemu rodičům chybí
peníze na zaplacení tábora, či jiné formy prázdninového
pobytu, tam se děti mohou dostat z nudy a nedostatku

nabídky pro volný čas do velmi prekérních situací.
Řekl bych, že tady je prostor, který jsme ještě „neobsadili“
a nevyužili. Proč tedy nevyužít vlastní šikovnosti a nápaditosti k přípravě programu, který by dětem nabídl nějaké
hry, soutěže, závody, vycházky do málo známých částí
města či okolí, sportovní vyžití – a to společně s pionýry?
Je možné, že některé děti se k nám vrátí i po prázdninách,
a zřejmě to ocení i veřejnost.
Zkuste se nad tím zamyslet, kamarádi!
Hadži (scifiveta@quick.cz)

Pár kapek proti nudě

PETky – a co s nimi?

Pít z PET-lahví je dneska normální. Méně už se dočkáme
toho, že petku každý pěkně sešlápne nebo jinak zmačká,
aby nezabírala tolik místa v kontejneru na plasty. Nemluvě
o těch, kteří PETku prostě někam bez uzardění zahodí.
Možná, že právě na táborech by se s tím dalo něco dělat.
Třeba by táborníci mohli z PET-lahví vyrobit něco užitečného či hezkého.
Lze z nich vyrobit třeba celou loď nebo domek, různé
figury a zvířata, sochy, modely, bójky na vymezení plochy
ke koupání, kuželky, trychtýře, lopatky (třeba na vybírání
vody z lodí) a podobně. Možná by se hodily i na táborové maškarní kostýmy a atrakce. Jistě i u vás máte nějaké
chytrolíny a koumesy!
Koumes

Robin a Páťa – „Prázdninový klub”

Nejdříve to vypadalo na nějaký chyták na mne i moji
zástupkyni Míšu. U našich instruktorů jeden nikdy neví,
s čím přijdou. I když – přiznávám – většinou jde o dobré
a užitečné věci. Bylo tomu tak i tentokrát.
Koncem prázdnin se prý obvykle hodně dětí nudí a rodiče
zase mají starost, jak se o ně postarat, když musí do práce. Ta jejich prázdninová klubovna se nám proto zalíbila.
Šlo o to, jak zajistit, aby kromě našich inčů a pionýrů,
kteří také pomohou, byl zajištěn i nějaký ten dospělácký
dozor.
Nakonec jsme se s Míšou dohodli a nabídli po třech
dnech dovolené (každý). Inčové k tomu získali mezi rodiči
a staršími příznivci dalších sedm pomocníků. Na dva týdny „provozu“ klubovny to bohatě stačilo.
A hned jsme si načrtli, co by šlo do programu: deskové
hry v klubovně, soutěže a hry na dětském hřišti (v rámci
předvolební kampaně vyrostlo nedaleko nás!), vycházky
se soutěží do starých částí města, výroba jednoduchých
modelů letadélek a házedel, závody na koloběžkách
a bruslích, soutěž dálkově řízených modelů (pokud je děti
mají doma)… Bylo toho hodně, ale upřesníme až po návratu z tábora – i podle počasí.
Na mně bylo zajít „na obec“ a dohodnout, co je třeba
– tedy ohlásit akci a získat případná povolení. Myslím,
že si o akci „prázdninová klubovna“ popovídáme ještě
na táboře.
A tak mě napadá, že nesmím zapomenout – pohodové
prázdniny vám všem přejí
oddílák Boubín a Míša – zástupkyně,
i všichni Plameňáci

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

tržiště nápadů a zkušeností
Strašidla – táborová
a domácí

Asi by se těžko hledal táborník, který
se aspoň jednou nesetkal se strašidlem nebo nějakým strašidelným
jevem. Nemusíte ovšem ani jezdit
do přírody, abyste něco takového
zažili. Straší nejen ve starých domech,
ale dokonce i v paneláku. Zkrátka –
strašidla jsou všude! A my vám některá představíme.

Strašidla táborová

Projevují se hlavně strašidelnými
zvuky – dupou, funí, šelestí, houkají, kvílí, vyluzují nejrůznější skřeky.
Vzácnější jsou přízraky viditelné,
plížící se, skákající, létající a se svítícíma očima.
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Pozemní: Ježek evropský (Erinaceus
europaeus). Proslulý svým dupotem,
duněním a vytrvalým šelestěním.
Plch obecný (Glis glis) šustí a cupká
obvykle v zásobárně. Plšík lískový
(Muscardinus avellanarius) a plch zahradní (Eliomys quercinus) se projevují decentněji. Myšice lesní (Apodemus
silvaticus) se krom šelestů a hlodání
projevuje dlouhými skoky a rychlým
cupotem.
Létající: Puštík obecný (Strix aluco)
se ozývá hlasitým ku-vik, na jaře
i trylkovým houkáním. Létá neslyšně
a proto strašidelně. Výr velký (Bubo
bubo) se ozývá hlubokým houkáním
a při své velikosti a neslyšném letu
opravdu poleká. Navíc jeho velké
oči magicky svítí oranžově až rudě.
Kalous ušatý (Asio otus) rád vysedává
na větvích a kůlech a ozývá se hlubokým hu. I jemu svítí oči. Lelek lesní
(Caprimulgus europaeus) neslyšně
dovádí nad pasekami, ale při zásnubách vrčí a tleská křídly. A docela
často lekají všechny druhy netopýrů
(Vespertilionidae).

Strašidla domácí

Obvykle halasí na půdách, v kůlnách
a ve stodolách. Najdeme je však
i v komorách a skříních v bytech, mezi
odpadky u domů a podobných zákoutích. S oblibou tlukou do oken, ječí
před nimi a také mohou pískat v krbu.
Pozemní: Kuna skalní (Martes foina)
dupe a haraší na půdě, také často zapáchá. V poslední době se vyskytuje
častěji. Myš domácí (Mus musculus)
hlodá a šelestí v koutech, dostane se i do skříní a zásuvek. Potkan
(Rattus norvegicus) dovede způsobit
pěkný hluk ve sklepích a u odpadových nádob či kontejnerů, zvláště při
rvačkách. Setkáme se s nimi i v parcích a na ulicích.
Létající: Netopýři (Vespertiolionidae)
škrábou za obložením stěn, v přístěncích a na půdách, někdy piští. Sova
pálená (Tyto alba) vydává chrčivé
zvuky ve vikýřích, bývá na půdách
a v holubnících. Sýček obecný (Athene

noctua) hvízdá, štěká a ječí před okny
nebo poblíž luceren. Lišaj smrtihlav
(Acherenotia atropos) někdy spadne
do komína nebo vletí do místnosti,
v kamnech a krbu pak píská jako myš.
Tak a teď už víte, proč se některých „strašidel“ nemusíte bát a jak
se s nimi vypořádat. Škoda jen,
že na ta „opravdová strašidla“ už tentokrát místo nezbylo. Až tedy příště
– vlastně po prázdninách.
Ghosthunter
Ilustrace: archiv autora
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sami o sobě

Sami o sobě
Holešov

Srdíčkové dny

Tradičně v dubnu se koná Srdíčkový den, který vyhlašuje nadace
Život dětem. Také v Holešově 19. a 20. dubna naši členové v ulicích
nabízeli magnetky, nebo přívěšek se srdíčkem. Zakoupením těchto
předmětů přispěli i občané našeho města na pořízení různých
přístrojů, které budou předány na dětská oddělení v nemocnicích.
Celkem se nám podařilo vybrat částku 13 190 Kč. Sbírku v Holešově
zabezpečovala PS M. Očadlíka společně s PDM Holešov. Děkujeme
všem školám i organizacím za zapojení do sbírky a všem, kteří přispěli na dobrou věc. Pomůžeme tak společně proměnit dětské slzy
v úsměv.
Mgr. Jarmila Vaclachová, vedoucí PS

Cvrnkej,
cvrnkej!

Habartov

Někdo by si mohl
myslet, že cvrnkání
kuliček je dávno zapomenutá hra. Pro pionýry
z Habartova to však
neplatí. Ve slunečném
čtvrtečním odpoledni 29. dubna se sešli
na hřišti v Okružní ulici,
a zahájili patnáctý ročník každoročního jarního turnaje „O kuličkového krále“. Vyzkoušet své
dovednosti nebo si jen
tak zahrát, přišlo na 25
dětí. Hra byla napínavá,
rozhodovaly centimetry
a do posledních vteřin nebyl jasný vítěz.
Mezi tři poslední hráče
se dostal i loňský vítěz,
velký favorit. Svůj titul
však neobhájil. Letošním
kuličovým králem nebo
spíše královnou se stala Radka Brousilová.
Medaile byly rozdány,
ale ani ostatní neodešli
domů s prázdnou, každý
hráč dostal sladkou
odměnu.
Tereza Hausteinová
PS des. St. Roubala

Víkend s Větrníkem

Horní Bříza

V polovině dubna uspořádal oddíl Větrník několik akcí
pro své členy, jejich rodiče i další zájemce.
V pátek 16. 4. vyrazil oddíl vybavený igelitovými pytli
k úklidu lesa, kde se odehrávají naše hry a kde si hrají
i ostatní děti. Podivné nalezené věci skončily na hromadě nebo v pytlích, které pracovníci MÚ Horní Bříza
převezli multikárou do sběrného dvora. Je zajímavé,
že některému řidiči nechyběl ani přední nárazník i s poznávací značkou.
V sobotu jsme vyrazili na Jarní setkání turistů Plzeňského
kraje do Sušice. Vystoupili jsme na rozhlednu Svatobor
i zkusili lanové centrum u řeky Otavy.
V neděli jsme navštívili klášter v Chotěšově.
Jaroslav Novák

Na Pionýrské stezce v Hrádku

Strašice a Hrádek

Tak jako vloni se náš pionýrský oddíl Bobříci a přidružený oddíl
Světlušky vydaly na okresní kolo Pionýrské stezky do Hrádku.
Uskutečnilo se v areálu hrádeckých pionýrských chatek v sobotu
17. 4. Bylo nádherné jarní počasí. Vyrazili jsme ráno autobusem
do Dobříva a pak pěšky po cyklostezce až do Hrádku. Organizátoři
připravili téměř 8 km dlouhou trať se stanovišti, kde děti plnily
různé úkoly. Někde si vystačily s tužkou a chytrou hlavou, jinde
svou obratností a mrštností a někde postačila dobrá muška a rychlé
nohy. Všechny naše hlídky se umístily na pěkných místech, v poledne si opekly špekáčky, ale hlavně to bylo príma soutěživé dopoledne plné nových i známých kamarádů a kamarádek a na 100%
se zúčastníme i příští rok.
Vedoucí oddílů Bobříci a Světlušky, PS Bílá Cerkev

sami o sobě
Kanimůra pod májkou

Hrádek u Rokycan

V pátek 30. 4. byly čarodějné akce po celé republice.
V Hrádku se spojili zástupci města, SD hasičů a Pionýra
s májovníky a připravili pěkné poslední dubnové odpoledne.
Nejprve byla nazdobena májka, již později vztyčili hasiči
a májovníci. Opodál se připravovaly na svůj rej čarodějnice
všeho druhu.
Úderem 18. hodiny začala soutěž o získání leteckého průkazu s titulem „Kanimůra 2010“. Porota vybrala tři medailistky za estetický dojem. Následovala letecká promenáda,
slalom na koštěti, přenášení vody nebo házení míčků na cíl.
Účastnice dostaly sladkou odměnu i vytoužený letecký
průkaz. Finance a odměny věnovalo město a Pionýr Hrádek.
Pěkné odpoledne ukončil májový deštík.
Večer májku hlídali májovníci, aby zachovali letitou místní
tradici. Nikdo ji nepodřízl a na prvního máje vesele vlála nad
Hrádkem.
Vlasta Vasková, Pionýr Hrádek

Prezentace sdružení
dětí a mládeže na PedF UK

Praha

Po celý březen a duben se na půdě Pedagogické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze prezentovala tři
sdružení dětí a mládeže – Junák, Pionýr a ČTU. Stojí
za tím tři dívky, členky těchto sdružení, konkrétně Markéta Sochorová (Junácké středisko Střelka,
Kralupy nad Vltavou), Jana Krotilová (Pionýrská
skupina Chomutov) a Hana Kyselovičová (Česká
tábornická unie, Praha). Jana a Markéta jsou spolužačky a dobré kamarádky. Když si všimly prázdných
nástěnek na chodbě fakulty, zařídily vše potřebné,
aby se o tři týdny později mohly zaplnit prezentací
organizací pracujících s dětmi a pro děti. Na výzvu
na chodbách se přihlásila ještě Hanka z ČTU.
Část prezentace je věnována i představení ČRDM,
jehož součástí je alespoň seznam všech členských organizací s kontaktními údaji. Účelem této prezentace
je rozšířit povědomí o sdruženích dětí a mládeže.
Aby se například nestávalo, že se studenti i vyučující
ptají „A Pionýr ještě existuje, jo?“.
Denně chodí okolo stovky studentů i vyučujících
a jejich názory na prezentaci se různily. Někteří v ní
viděli návrat do starých časů, někteří oceňovali
iniciativu studentů a jiní byli rádi, že se aspoň touto
cestou dozvědí něco o mimoškolních aktivitách dětí
a mládeže.
Jana Krotilová, PS Chomutov

Josefov
V Josefově
se opět cvrnkaly kuličky
V neděli 11. dubna 2010
se v dopoledních hodinách
na plácku před josefovským
kostelem uskutečnila tradiční
jarní soutěž ve cvrnkání
kuliček.
Tuto akci již tradičně za podpory města pořádá pionýrská
skupina Za Vodou. Kuličkiáda
byla určena široké veřejnosti
a příchozí si mohli vyzkoušet cvrnkání na důlek, hod
do důlku, kuličkový slalom,
famfrpál s míčkem a další disciplíny. Celé soutěže
se zúčastnila stovka soutěžících, rodičů a pořadatelů, což je oproti loňskému
ročníku zhruba o pětinu více.
Všem soutěžícím fandil pionýrský maskot – pes Alík.
Tak za rok na dalším ročníku
Kuličkiády ahóóój.
Ivana Vejvodová,
PS Za Vodou Josefov

15

Bobříci a Světlušky si užili

Strašice

V pátek 30. 4. tak jako všude okolo, si uspořádali oddílové pálení čarodějnic také Bobříci
a Světlušky ze Strašic. Vybrali si k tomu strašickou základnu na Muničáku.
Šestnáct členů oddílů Bobříků a Světlušek si to vyloženě užilo. Večer udělali oheň, opekli
si buřty a oblíbené čarodějnické papání – hady. Sice je při tom zastihl nemilý deštík,
ten se ale umoudřil, a tak mohli pokračovat. Zasoutěžili si, zahráli na kytaru, zazpívali,
a když padla tma, vyrazili na cestu za noční hrou v lese. Stateční členové se drželi, ale
po návratu zalezli do pelechů a v mžiku spali.
Vedoucí oddílů Bobříci a Světlušky, PS Bílá Cerkev
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táborový koutek

Dva roky prázdnin
To by bylo fajn, bohužel jsou před námi jen dva měsíce. Ale i ty budou
jistě nabité nezapomenutelnými táborovými zážitky, dobrodružstvím
s kamarády, romantikou v přírodě… Snad těch pár posledních dní
do zahájení táborové sezóny uteče rychle – ale ne zas moc, protože
i v červnu je ještě potřeba leccos stihnout. Proto i v tomto posledním
předprázdninovém čísle připomeneme několik věcí, jež jsou třeba pro
zdárné dokončení příprav tábora.
Zapojte se do soutěže etapových her!

O letních prázdninách se na mnoha pionýrských táborech odehrávají velké
příběhy a dobrodružství. Výpravy do historie, objevování neznámých míst,
hledání pokladů, setkání s pohádkovými bytostmi…
Celotáborové hry nabízejí téměř nekonečné možnosti – podělte se o tu vaši,
přihlaste ji do pionýrské soutěže etapových her!
Bude-li úspěšná, můžete získat finanční příspěvek a vaše hra poslouží jako
metodický materiál pro letní činnost v Pionýru.
Uzávěrka soutěže je 31. 12. 2010. Více informací na ceteh.pionyr.cz.

Aktuálně

JJ Zajistit provozní zálohu.
JJ Provést kontrolu plateb.
JJ Zpracovat jmenný seznam
účastníků.
JJ Zajistit pojištění účastníků, případně odeslat seznamy k odpovědnostnímu připojištění.
JJ Předat tiskopisy nutné k vedení
tábora (zdravotní deník, k evidenci
příjmů a výdajů …).
JJ Vyzvednout a zaplatit případné
jízdné.
JJ Zajistit dopravu a stravování tzv.
„táborového předvoje“ na dostavbu tábora, zpracovat plán jeho
činnosti.
JJ Provést soupis inventáře.
JJ Zabalit materiál.

Kouzelná Narnie
Se závěrem představování vydaných etapových her v tomto ročníku Mozaiky uzavřeme také
ročník 2006 soutěže. Druhé místo tohoto roku obsadila hra Kouzelná Narnie založená na slavné
předloze C. S. Lewise. Jejími autory jsou Ludmila Šedivá a Robert Maule z PS Dubí.
Pohádkové dobrodružství v kouzelné říši Narnii bude jistě neopakovatelným zážitkem pro menší,
ale i větší děti. Táborníci nejprve objeví zázračnou zemi Narnii skrytou za starou šatní skříní
a poté vstoupí do příběhu, v němž sehrají hlavní roli. Za pomoci moudrého lva Aslana se utkají
se zlou ledovou královnou, která Narnii pokryla sněhem. Přestože oddíly mezi sebou soutěží,
sdílejí i společného nepřítele, což rozvíjí kolegialitu mezi soupeři.

Afrikou

…po stopách Livingstona
V roce 2006 bylo kromě bežných umístění v soutěži uděleno také jedno zvláštní ocenění. Vysloužila si ho hra Afrikou …po stopách Livingstona, která se celá odehrávala v Africe.
Pořadatelé tábora ve snaze o co nejopravdovější zážitek ze hry sehnali dva dospělé Angolany
spolu s jejich dětmi, jež byly ve věku účastníků tábora. Tito se účastnili celého programu, vyprávěli o životě v Africe, učili děti africké hry a podobně.
Děti se v dobrodružné hře vypravily na pouť po černém kontinentu ve stopách slavného badatele doktora Livingstona, který pátral po pramenech řeky Nil. Jejich cílem je nalézt jeho ztracené objevy a představit je světu. Na jejich cestě je čeká řada nástrah, setkají se s šamany, černou
magií, zakusí lov. Poznají ale také exotickou atmosféru Afriky, zvyky, tance, řemesla, hry…

Všechny hry jsou ke stažení na Servisu Pionýra (servis.pionyr.cz).

Mise 2010
Zajímáte se o brannou činnost
a zapojujete její prvky do programu svého oddílu či klubu? Pokud
ano, bude vás zajímat projekt
Mise 2010, který s podporou
Ministerstva obrany připravil pro
letošní rok Pionýr ve spolupráci
s 1. PTS Táborník, Mladá Boleslav.
Jeho hlavní součástí je branná hra,
do níž se mohou zapojit všichni

zájemci nejen z Pionýra. Proběhne
v termínu 1. – 3. října v Mladé Boleslavi.
Čtyřčlenné hlídky budou soutěžit především v turistických a tábornických dovednostech, ale setkají se i s úkoly jako
je střelba, otázky o Armádě ČR a podobně. Do programu budou zařazeny i různé
tematické doprovodné aktivity.
Součástí projektu je i nabídka prezentace aktivity zvané air-soft na letních
táborech, včetně praktických rad pro
její využití.

Více informací na adrese
mise2010.pionyr.cz.

red
ilustrační foto z LT Kamenec

nesmrtelné oddíly

Šance i pro „nepionýrský“ život
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Pionýrské rodinné stříbro: „Nesmrtelné“ oddíly 10.
„Nesmrtelné“ pionýrské oddíly a skupiny jsou
pevnou páteří Pionýra. Zároveň jsou i malými sociálními skupinami, pro jejichž život
Přirozená nutnost sdružování

Lidské sdružování patří k přirozenému
vývoji lidstva už od jeho pradějin. Rodiny,
rody, kmeny, státy a všechna společenská uskupení jsou i základem naší dnešní
existence. Jsou i společenskou potřebou
zajišťovat a bránit své individuální zájmy.
Sebezdatnější jedinec těžko co dokáže
bez spolupráce s ostatními. Proto vznikají
nejrůznější sociální skupiny, malé i velké. Proto existují i dobrovolná sdružení
dětí, mládeže a dospělých. Tedy i Pionýr,
jako velká sociální skupina, a jeho složky,
oddíly, skupiny nebo kluby jako „malé“
sociální skupiny, v nichž panují ověřená
sociálně psychologická pravidla fungování,
mj. pevné osobní vazby a vztahy přátelství
a důvěry. Pokud se nerespektují, skupiny
se mění i rozpadají.

O dobrovolnosti

Malé sociální skupiny se (zjednodušeně
řečeno) dělí na formální, tedy organizované někým s určenými cíli a prostředky
jejich dosahování a na neformální, vznikající především z dobrovolného zájmu
jejich účastníků, kteří si o svých cílech
a činnosti rozhodují v podstatě sami.
Do různých part se sdružují už mrňouskové na dětských hřištích při svých
hrách. Institucionálně se s věkem zařazují do školních tříd a škol, tedy povinných
a formálních sociálních skupin s pevným
organizačním řádem a jasně daným
cílem, autoritami a povinnostmi.
Ve volnočasové sféře se setkáváme
se širokou nabídkou sdružení a organizací, kam se děti a mladí lidé mohou
hlásit zdánlivě dobrovolně. Princip
dobrovolnosti, zejména u menších dětí
však podléhá značnému vlivu dospělých
autorit. Když rodiče sportují, vedou děti
ke sportu, když zpívají, vedou je ke zpěvu… Roli tu hrají i „ekonomické sny“: co
kdyby z děcka vyrostla hvězda? Úspěšný
sportovec vzbuzuje zájem o „svůj“ sport
– nyní např. roste zájem o rychlobruslení… Podobné je to i se vzory z kulturní a zábavní oblasti. A nejedno dítko
se stává členem sportovního oddílu,

platí kromě výchovných cílů a ideálů sdružení i zákonitosti, plynoucí ze znalosti sociální
psychologie.

kulturního souboru nebo jiného celku,
v němž ani být nechce. A na to, oč má
zájem, nemá čas. I pokud takový zájem
postupně získá, najde si kamarády,
přitažlivou autoritu v trenérovi či
sbormistrovi, musí se vyrovnat i s cíli
takové sociální skupiny. U sportovního
oddílu je to zpravidla výkonnost, ale
s tím souvisí i řevnivost mezi členy
a rozklížení „týmu“ při neúspěchu,
u kulturních souborů je kromě zájmu
nutný i talent a úspěchy. Zájmový kroužek v jakékoliv oblasti vyžaduje jistě
i zájem, talent, ale vnitřní vazby mezi
jeho členy pro dlouhodobou funkčnost
takové sociální skupiny nejsou nutné.

Pionýrské šance

Kvalitní pionýrský oddíl (i PS) se liší a má
velké šance tím, že může svým členům
nabídnout široké spektrum možností
uplatnění jejich zájmů. Jeho přitažlivosti
může pomáhat jak zájmové zaměření,
tak soutěživost, ale především budování
pozitivních vztahů mezi členy v duchu
Ideálů Pionýra. Zaručená je i dobrovolnost členství. Pionýrské oddíly i menší
PS se tak stávají malými sociálními
skupinami na hranici mezi neformální
partou a „formální“ složkou sdružení.
I malý oddíl může být základem „nesmrtelného“, má-li dobrou pověst, přijímá-li
nové zájemce o činnost. Zpravidla jsou
v něm pozitivní osobní vztahy a přitahuje nečleny i členy jiných sdružení, kteří
se příležitostně účastní jeho aktivit,
i když počet členů se rapidně nezvyšuje.
Obdobné možnosti mají i pionýrské kluby. Větší oddíl má více možností rozvíjet
vzájemné osobní vztahy, pozitivní je
i průchodnost, při níž pasivní členy může
nahrazovat novými, ale jeho vedení
přináší i více starostí a nároků.

Vůdčí osobnosti

V „nesmrtelných“ oddílech a PS, jako
v každé sociální skupině jsou vždy vůdčí
osobnosti, jejich pomocníci a souputníci
i členové více či méně aktivní. Při promyšleném vedení může takový kolektiv

Zdroje: Kapitoly o tvoření kolektivu v dětské organizaci, (ÚR Čs. Pionýra
v Mladé frontě, autorský kolektiv Dr. J. Pelikán CSc., Dr. J. Haškovec CSc.,
Dr. Z. Jesenská CSc., Dr. B. Hofbauer CSc., Dr. J. Šturma a další, 1968).
Kapitoly ze sociální psychologie, (ÚR PO SSM v Mladé frontě,
Phdr. S. Hirschová, 1977), Vybrané kapitoly ze sociální psychologie pro
pionýrské pracovníky (ÚR PO SSM v Mladé frontě, PhDr. Jiřina Válková,
1989), Sociální psychologie, (Academia, Prof. PhDr. M. Nakonečný, 1999),
Kvalifikační texty pro přípravu vedoucích a instruktorů Pionýra, (Pionýr
1991 – 2009).

přinášet všem svým členům mnoho sociálních zkušeností a užitečných znalostí
i pro jejich „nepionýrský“ život.
Tragická však může být závislost oddílu
(PS) na jedné osobě či rodině. Nikdo
není dokonalý, ani nesmrtelný. V oddílové partě i v rodině mohou vzniknout
spory a obtížné problémy. A je škoda,
když mnohaletá úspěšná práce díky nim
zmizí i s vůdčí osobností a je zapomenuta. Řešením je: mít kolem sebe vždy tým
pomocníků a mezi nimi připravovat své
nástupce. Zkušenost mnoha oddílů a skupin ukazuje, že to je ta nejlepší cesta.
Připomeňme si také, že pro skutečné
vůdčí osobnosti je nutným předpokladem jejich kvalifikace, ale i další rozvíjení
vědomostí, znalost toho, co děti zajímá,
včetně módních vlivů a jejich zařazování
do programu (např. CETEH) i schopnost
překonávat negativní vlivy (např. tendence k šikaně) pozitivními, např. kamarádskou soutěživostí. Neodmyslitelná je
spolehlivost a důvěryhodnost vedoucích,
kteří, co slíbí, to dovedou i splnit.
Karel Krtička - Krtek

Údolí slunce
Hamry u Žďáru nad Sázavou

Pionýrská skupina zde byla založena
7. listopadu 1949. Nyní má 45 členů
ve třech oddílech. Jeden je zaměřený na turistiku, druhý na rukodělnou činnost a třetí sdružuje členy
nad 15 let. Kromě oddílů je zde
volnočasový klub deskových her.
Mimo schůzek jedenkrát měsíčně
pořádá PS víkendové akce i pro
neregistrované děti. Členové PS
se zúčastňují různých soutěží, odpovídajících zaměření jejich oddílů.
Vyvrcholením celoročního programu je letní tábor pořádaný nejen
pro členy PS na vlastní táborové
základně Údolí slunce na soutoku
Borovského a Studeného potoka
západně od obce Železné Horky.
O skupině a jejích oddílech se můžeme často dočíst i na jiných stránkách Mozaiky.
Láďa Souček
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strašák?

Trestní oznámení
a oznamovací povinnost
V předchozím článku o trestním oznámení jsme se seznámili s tím, jak
má trestní oznámení vypadat. Dnes se dozvíte, kdy byste k podání
trestního oznámení měli přistoupit a kdy je musíte učinit.
Obecná povinnost oznámit spáchání
trestného činu není stanovena, se dvěma výjimkami. Prvou je oznamovací
povinnost jednak státních orgánů (t.j.
zejména zákonodárné sbory a orgány
státní správy (včetně ústředních orgánů státní správy) a jednotlivé organizační složky státního aparátu, které
mají povinnost neprodleně oznamovat
státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu,
že byl spáchán trestný čin (§ 8 odst. 1
věta druhá TrŘ).
Druhou výjimkou je oznamovací povinnost každého, která vyplývá z ustanovení § 368 NTrZ. Jedná se o ustanovení
zvláštní části trestního zákona označené jako trestný čin „Neoznámení trestného činu“. Oznamovací povinnost
se vztahuje fakticky na ta nejzávažnější
jednání, která si dokážeme představit
a jejich oznámení by bylo samozřejmé, i bez zákonné povinnosti. Mezi
jednáními, která musejí být oznámena
a patří spáchání trestných činů
a) vraždy podle § 140 NTrZ,
b) těžkého ublížení na zdraví podle §
145 NTrZ,
c) mučení a jiného nelidského a krutého zacházení podle § 149 NTrZ,
d) obchodování s lidmi podle § 168
NTrZ,
e) zbavení osobní svobody podle §
170 NTrZ,
f) braní rukojmí podle § 174 NTrZ,
g) zneužití dítěte k výrobě pornografie podle § 193 NTrZ,
h) týrání svěřené osoby podle § 198
NTrZ,
i) padělání a pozměnění peněz podle
§ 233 NTrZ.
Ustanovení obsahuje i řadu dalších
případů a případný zájemce bude
určitě překvapen tím, jak jsou jednotlivé skutkové podstaty, u kterých je
oznamovací povinnost založena, definovány (např. vývoj, výroba a držení
zakázaných bojových prostředků podle
§ 280 NTrZ).

Oznamovací povinnosti dostojí, kdo
oznámení učiní bezodkladně státnímu
zástupci nebo policejnímu orgánu (jdeli o vojáka, nadřízenému). Pokud se tak
nestane, bude pachatel potrestán odnětím svobody až na tři léta a stanovíli trestní zákon na neoznámený trestný
čin trest mírnější, bude potrestán oním
trestem mírnějším.
Oznamovací povinnost není bezvýjimečná: není dána, pokud se takového
skutku dopustí ten, kdo by jejím splněním sebe nebo osobu blízkou uvedl
v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví,
jiné závažné újmy nebo trestního
stíhání.
Stejně je z této povinnosti vyjmut
advokát nebo jeho zaměstnanec, který
se dozví o spáchání trestného činu
v souvislosti s výkonem advokacie
nebo právní praxe a duchovní registrované církve a náboženské společnosti s oprávněním k výkonu zvláštních práv, pokud se dozví o spáchání
trestného činu v souvislosti s výkonem zpovědního nebo podobného
tajemství (pro zajímavost: takové
tajemství je uznáváno, pokud je
součástí příslušného církevního učení
nejméně 50 let).
Zvláštní konstrukci obsahuje ustanovení § 367 NTrZ, označené jako
„Nepřekažení trestného činu“.
Odlišnost spočívá v tom, že ustanovení § 368 NTrZ pamatuje na případ
skutku, který se stal (tedy nelze mu už
zabránit), zde se jedná o případ, kdy
jiný připravuje nebo páchá trestný čin
(jejich výčet se zčásti kryje, ovšem jsou
zde např. i trestné činy neoprávněného
nakládání s osobními údaji podle § 180
odst. 4 NTrZ, znásilnění podle § 185
NTrZ, pohlavního zneužití podle § 187
N TrZ, zneužití dítěte k výrobě pornografie podle § 193 NTrZ, týrání svěřené
osoby podle § 198 NTrZ, krádeže podle
§ 205 odst. 5 NTrZ, zpronevěry podle
§ 206 odst. 5 N TrZ, podvodu podle §
209 odst. 5 N TrZ, pojistného podvodu
podle § 210 odst. 6 N TrZ, úvěrového
podvodu podle § 211 odst. 6 N TrZ,
dotačního podvodu podle § 212 odst.
6 N TrZ), ovšem zákon sleduje cíl, spočívající v překažení takového skutku.

Každý je tedy povinen spáchání nebo
dokončení takového trestného činu
překazit, a pokud tak neučiní, bude
potrestán odnětím svobody až na tři
léta, stanoví-li tento zákon na nepřekažený trestný čin trest mírnější, bude
potrestán oním trestem mírnějším.
Odpovědnosti za nepřekažení je
zbaven každý, nemohl-li trestný čin
překazit bez značných nesnází, nebo
aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl
v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví,
jiné závažné újmy nebo trestního stíhání (to ale stejně neplatí u vlastizrady,
rozvracení republiky, teroristického
útoku, teroru, sabotáže, vyzvědačství
apod.).
Překazit trestný čin, kromě faktického
zabránění, lze jeho včasným oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu (voják nadřízenému).
Nehledě na shora uvedené bude povinností statutárního orgánu občanského
sdružení nebo jeho organizační jednotky oprávněné jednat vlastním jménem,
podat trestní oznámení tam, kde došlo
k úmyslnému a významnému poškození majetku sdružení a kde je trestním oznámením sledována zejména
náhrada škody – to je postup řádného
a odpovědného hospodáře – správce
svěřeného majetku.
Stejně tak tomu bude u jednání proti
životu a zdraví, zejména dětí a mládeže, neboť i k jejich ochraně bylo naše
sdružení ustaveno.
V pochybnosti je třeba se vždy poradit
s územně vyšší organizační jednotkou
nebo právním zástupcem sdružení.
Michal Pokorný
právní zástupce Pionýra

informace

Aktuality v Klíčení
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Čas běží a než jsme se stačili pořádně rozkoukat, uplynuly první tři měsíce projektu:
Skončila první etapa, na účet Pionýra (tedy přesněji ten zvláštní určený pro tyto evropské peníze) přišly vyjednané prostředky a začali jsme chystat 1. monitorovací zprávu…
Mezitím ovšem šly dny naplněné konkrétní realizací rozdělené do několika vrstev
– především vnitřní, projektově-správní a vlastní realizace. Ptá-li se někdo, s ohledem
na jedovaté řeči o evropské byrokracii, čeho je více – upřímná odezva zní: přípravná etapa je hodně administrativní a věříme, že ty další etapy budou daleko praktičtější. :o)
– prakticky o pomoc při sběru dat,
ověřování programů a dalších přímo
souvisejících aktivitách.

ZK^dD^ dD/
Podstatné

Jsou splněny podmínky pro start projektu – po všech stránkách organizačních, ekonomických i personálních a je
možné se soustředit na práci.
Uskutečněné informační semináře
a prvotní sdělovací kampaň o projektu
vytvořily základní informační rámec.
Ohlas byl překvapivý: projekt Klíčení
byl zaznamenán! A leckdo o něj projevil zájem – což je příjemné zjištění
a povzbudivá zpětná vazba i pro nás,
tvůrce projektu – asi jsme se trefili
do skutečné aktuální potřeby.

Podmínky

Nehovoříme nyní o předpokladech
například ekonomických. Zde má být
řeč o zázemí lidském. Ukázalo se totiž, že Pionýr má dost zapálených
lidí, ochotných hledat a zkoušet – být
opravdu pionýry! Bez nich bychom
nevytvořili vedení čtyř skupin ani
nedali dohromady tým „pokusných“,
jak se vyjádřil jeden z oslovených
(který ovšem s nadšením sobě vlastním
současně tuto roli přijal). Jde o 20 pionýrských skupin a center z 9 krajských
organizací Pionýra, které projevily zájem o spolupodíl na zajištění projektu

Dost informací

Informací není nikdy dost… Šíří
se nejrůznějšími cestami a výsledkem
bývá nezřídka stejně vakuum. Dnes je
základ vlastní prezentace na internetu
– od konce května je na adrese
www.kliceni.cz k dispozici. Pro nadšence je samozřejmě zřízena i skupina
„Klíčení“ na Facebooku.

Ptám se, ptáš se, ptá se

Právě tento měsíc startuje druhá část
projektu, tzv. Klíčová aktivita 02 –
Sběr dat. Na to, jak bude dotazníkové
šetření probíhat a k čemu bude sloužit,
jsme se zeptali nového organizačního
tajemníka projektu Jakuba Šťástky.

K čemu vlastně dotazníkové
šetření poslouží a na koho je
zaměřeno?

Výstupy sběru dat poslouží k tvorbě
vzdělávacích programů pro jednotlivé
věkové kategorie. Dotazníky jsou určené členům, ale také nečlenům Pionýra.
Konkrétně se zaměří na oddílové vedoucí, učitele, děti a skupinu 15+.

jeho realizaci. Na sběru dat se bude
podílet cca 50 proškolených tazatelů. „Sběračem dat“ se může stát ale
každý! Pomohu nám podněty od vašich „ratolestí“, které máte doma nebo
na skupině či v oddíle, známého pedagoga a dalších spřízněných osob.

Kolik otázek dotazníky obsahují?

Není potřeba se obávat složitých nebo
časově náročných dotazníků. Většina
jich nepřesahuje 14 až 18 otázek. Ty
jsou jednoduché, zpravidla se jedná
pouze o zaškrtnutí nabídnuté možnosti, případně doplněné o vlastní odpověď. Především dotazníky pro děti jsou
krátké (do 14 otázek) a jsou podány
formou odpovídající věku.

Kolik respondentů se dotazníkového šetření zúčastní?

Přepokládáme, že by se mohlo zúčastnit
zhruba 5 000 osob, dotazníky budou nejen papírové, ale budou také k dispozici
na www.vyplnto.cz. Pro lepší zpětnou
vazbu a možnost kvalitního zpracování
vzdělávacích modulů nás zajímá každý
názor a každá podnětná myšlenka.

Kdo má možnost a chce posloužit
dobré věci, tak ať se přidá.

Martin

Jak dlouho a kde bude dotazníkové šetření probíhat?
Šetření proběhne po celé České republice v období květen až září 2010.
Rádi přivítáme jakoukoliv pomoc při

Skutek roku 2009
je soutěž, kterou vyhlásil kraj
Vysočina v rámci projektu Vysočina
21, jenž je zaměřen na podporu místní Agendy 21 a podporu udržitelného
rozvoje.
Nominace probíhala v lednu a únoru 2010, po ní následovalo v březnu a dubnu veřejné hlasování.
Vítězi v každé kategorii náleží cena
Křesadlo od výtvarníka Jana Herolda
z Havlíčkova Brodu a věcný dar.
Soutěže se mohly účastnit fyzické osoby i firmy nebo sdružení. Ovšem pouze
v případě že jejich „skutek“ byl vykonán v kraji Vysočina v loňském roce.

O vítězích se hlasovalo v devíti kategoriích: 1. sociální oblast, 2. zdravotně
postižení, 3. kultura a umění, 4. životní
prostředí, 5. volný čas, 6. oblast zdraví,
7. poradenství, osvěta a vzdělávání,
8. propagace a realizace MA 21, 9. společenská odpovědnost firem.

Pionýrský úspěch

Soutěže se účastnila i Kateřina
Součková z Pionýrské skupiny Údolí
slunce Hamry nad Sázavou, jež byla
nominována v kategorii „volný čas“
za svou činnost s pionýrským oddílem
(s tímto oddílem jste se mohli setkat

již mnohokrát i na stránkách Mozaiky
– nejen v rubrice Sami o sobě, ale také
na straně námětů na rukodělné činnosti). Po hlasování skončila na skvělém
třetím místě a patří jí tak naše blahopřání i dík za zviditelnění činnosti Pionýra.

Gratulujeme!

red
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přehled ročníku 2009 – 2010
Fotoreportáže z akcí Pionýra
(str. 2)

7/2010 Poselství bude! (str. 6)
8/2010 Poselství 2011 (str. 4)
10/2010 Logo Poselství 2011 (str. 5)

1/2009 Camp Döbriach 2009
2/2009 Větrník si lámal hlavu
3/2009 Vršovický koláč
4/2009 Brdský střelec
5/2010 Umění nad Labem
6/2010 Pionýři v Senátu
7/2010 Finále Pionýrského
Sedmikvítku
8/2010 Se zubařkou na horách
9/2010 Pionýři uklízeli Josefov
10/2010 Bambiriáda 2010

Ohlédnutí

1/2009 Léta běží (Lída Chromková,
Ludmila Brynychová, Josef
Vaska, Jindřiška Bornová, Zdeňka
Schwarzerová, str. 4 a 5)
7/2010 Odešel Vladimír Veselý, dlouholetý pionýrský pracovník (str. 15)
9/2010 Ohlédnutí za Martinem
Jánským (str. 6)

2/2009 Květinový den 2009 – Pionýr
vybral milion a půl na boj s rakovinou
(str. 5)
4/2009 Mluvíme o tom více než
deset roků – zákon č. 227/2009 Sb.
(str. 15)
5/2010 Česká rada Pionýra odstartovala důležité odpočítávání (str. 4)
6/2010 Výstava Pionýr zaujala i televizi
(str. 4)
6/2010 Pionýr a média (str. 5)
6/2010 Pojďme zase na kytičky
(str. 15)
7/2010 O nás s námi (str. 6)
8/2010 Klíče pro život (str. 9)
9/2010 Výroční zasedání Pionýra
se blíží aneb „Jak bude vypadat Pionýr
po roce 2010“ (str. 4)
9/2010 NGO Market 2010, Veletrh
dětské knihy v Liberci (str. 15)
10/2010 K čemu jsou oblastní porady?
(str. 7)

Poselství

PIONÝRA

2

MOZAIKA

říjen
2009

1/2009 Minirozhovor s předsedou
Pionýra Petrem Haladou (str. 6)
2/2009 Pošli posly (str. 5)
4/2009 Poselství 2010 – výzva (str. 4)

Mezinárodní tábor 2010
První informační balíček

6
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zmenimeto.cz
Námět na zapojení do kampaně Amnesty International

Česká přísloví vědecky
Zábavný kvíz

18

15

PIONÝRA

Figurky pro divadlo
Námět na výrobu jednoduchých loutek

8/2010 Pionýrská výstava ve Kdyni
(str. 6)
9/2010 Pionýr na Ulici
10/2010 Květinový den (str. 11)

Ohlasy čtenářů

5/2010 Jak skládat Mozaiku? Co do ní
patří a co v ní chybí? (str. 5)
6/2010 Poštovní holubi se vracejí (str. 6)
7/2010 Členská základna – Tomáši, kdo
za co může? (str. 5)
10/2010 Členská základna Pionýra –
dějství druhé (str. 6)
Nikdo nám do ničeho nekecal
Rozhovor s Jiřím Jaskmanickým

5
7
1011
14

Nové pionýrské oblečení na cestě
První návrhy od skupiny „Pionýr Fashion“

1989
Připomenutí 20 let starých událostí

Klíčení
Pionýrský projekt ke zdrojům EU

Rozhovory

1/2009 Chtělo to výdrž a odvahu, Jiří
Smolík (str. 7)
2/2009 Zdravé jádro zůstalo, Líba
Nejedlá (str. 6)
3/2009 Bylo to období dobrodruhů,
Zdeněk Nushart (str. 4 a 5)
4/2009 Nikdo nám do ničeho nekecal,
PaedDr. Jiří Jaskmanický (str. 5)
8/2010 Oblastní porady 2010, Petr
Halada a Martin Bělohlávek (str. 5)
9/2010 Vlamování do otevřených dveří, Martin Bělohlávek (str. 7)

Reportáže

Zdravé jádro zůstalo
Rozhovor s Libuší Nejedlou

První postrašení
Úvodní díl strašidelného seriálu

prosinec
2009

MOZAIKA

Pionýrské rodinné stříbro
Seriál o oddílech s dlouholetou tradicí

4

Zpravodajství a informace

8
14
17
20

Jak broučka bolely zoubky
O letním táboře s neobvyklým programem

1/2009 Jak broučka bolely zoubky
(str. 8)
2/2009 Podzimní sraz Otavy u Otavy
(str. 7)
3/2009 Podzimní stezka Polabím 2009
(str. 6)
4/2009 Podzimky 3 v 1 (str. 6)
5/2010 ProRock už podesáté! (str. 6)
6/2010 13. koncert Děti dětem (str. 10
a 11)
7/2010 XXXIV. Ročník „Cesty odhodlání“ (str. 8)
7/2010 Dětská Porta – 19. Ročník (str. 9)

Klíčení

4/2009 První projekt Pionýra ke zdrojům EU „Klíčení“ (str. 14)
5/2010 Klíčení – podpořeno (str. 16)
6/2010 Klíčení z trochu jiného pohledu
(str. 15)
7/2010 Klíčení (str. 15)
8/2010 Klíčení (str. 9)
9/2010 Co se děje v Klíčení? (str. 15)
10/2010 Klíčení (str. 19)

Mezinárodní aktivity

1/2009 Pionýři z celé ČR uspořádali
společný tábor v Rakousku (str. 9)
2/2009 Train for Change (str. 10 a 11)
3/2009 Evropské setkání ve Vídni (str. 8)
3/2009 Jak to vidí naši partneři (str. 9)
5/2010 Pošli to dál! Druhý informační
balíček – Train for Change (str. 7)
7/2010 Život na mezinárodním táboře
„Train for Change“ (str. 7)
8/2010 All Together – tréninkový kurz
(str. 7)
9/2010 More than just recycling, study
session Štrasburg 2010 (str. 8)
10/201 XXV. Kongres IFM-SEI (str. 10)

Tržiště nápadů, komiks Robin
a Páťa

1/2009 Ať je léto nebo zima, s pionýry
je vždy psina (str. 10 a 11)
2/2009 Všímat si či nevšímat si, toť
otázka přímo hamletovská (str. 8 a 9)

9/2010 Vnitřní ohrožení (str. 17)
10/2010 Šance i pro „nepionýrský“
život (str. 17)

20 LET

OBNOVENÉHO PIONÝRA

(1990 – 2010)

Rady a náměty

1/2009 Dětský čin roku (str. 16)
2/2009 Zmenimeto.cz (str. 15)
3/2009 Hry nejen do klubovny (str. 15)
4/2009 Jak to šlape u TeeDeeTů (str. 16)
5/2010 Hry nejen do klubovny 2 (str. 14)
5/2010 Jak jezdit nejlevněji vlakem
(str. 15)
6/2010 Hry nejen do klubovny 3 (str. 14)
7/2010 Hry nejen do klubovny 4 (str. 14)
8/2010 Hry nejen do klubovny 5 (str. 14)
9/2010 Kdo si hraje, nezlobí (str. 9)

Táborový koutek
Jak skládat Mozaiku?
Názor čtenáře na podobu Mozaiky Pionýra

5
7
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Pošli to dál!
Druhý informační balíček k mezinárodnímu táboru 2010

Vzpomínka na budoucnost
Připomenutí 20. narozenin samostatného Pionýra

Pejsci z ponožek
Námět na rukodělnou činnost

20

Propagace

2/2009 Turistická známka, jakou jinde
nenajdete (str. 13)
4/2009 Nabízíme stanové tábořiště
(str. 15)
8/2010 Pojeďte na Espero (str. 17)
10/2010 Vlajky Pionýra (str. 4)

Nesmrtelné oddíly

1/2009 Pionýrské rodinné stříbro (str. 14)
2/2009 Malé sociální skupiny a Ideály
Pionýra (str. 14)
3/2009 Zájmy, vztahy, vlivy (str. 14)
4/2009 O vedoucích, čase a frekvenci
činnosti (str. 17)
5/2010 O počtu členů a družinových
systémech (str. 14)
6/2010 Viditelné a neviditelné sítě
vztahů (str. 17)
7/2010 Autority, demokracie a samospráva (str. 17)
8/2010 Co nás nezničí, to posílí (str. 15)

1/2009 Sabhí Farao (str. 15)
1/2009 etapové hry – Hobit aneb cesta
tam a zase zpátky (str. 15)
2/2009 Zapojili jsme se do projektu
Integrace, aneb letní pionýrský tábor
„Kdo si hraje, nezlobí…“
2/2009 etapové hry – Křemílek
a Vochomůrka (str. 16)
3/2009 Duchové opět ožili (str. 16)
3/2009 etapové hry – Expedice
Archmedos (str. 16)
3/2009 Ve jménu krále II (str. 17)
8/2010 Prázdniny se blíží (str. 16)
8/2010 etapové hry – Příběh
Šedoklenotu, Expedice Himaláya (str. 16)
9/2010 Opravdu dobrý tábor pošesté
(str. 16)
9/2010 etapové hry – Družina královny
Elišky, Tajemství Atlantidy (str. 16)
10/2010 Dva roky prázdnin (str. 16)
10/2010 etapové hry – Kouzelná Narnie,
Afriou …po stopách Livingstona (str. 16)

Rukodělky (poslední strana)

1/2009 Figurky pro divadlo
2/2009 Košík na podzimní plody
3/2009 Obrázky z proužků
4/2009 Sádrové obrázky
5/2010 Pejsci z ponožek
6/2010 Dešťová hůl
7/2010 Postavičky z krabiček
od vajíček
8/2010 Papírové medaile
9/2010 Vázičky
10/2010 Obrázky do okna

Ostatní

3/2009 Narozeniny Úmluvy (str. 7)
4/2009 Nové pionýrské oblečení na cestě: Připravujeme – Koshulka (str. 7)

Přílohy

8/2010 Čím začít, Jak a co udělat
9/2010 Čím začít, Jak a co udělat II.

Další stálé stránky

Úvodník, Kalendárium, Obsah čísla
(obvykle str. 3)
Z jednání orgánů Pionýra, ČRDM (obvykle str. 4-5)
Sami o sobě a blahopřání (obvykle
str. 12 a 13)
Kaleidoskop (obvykle str. 19)

MOZAIKA

Strašák

1/2009 První postrašení (úryvek z knihy Lovci smrti, str. 17)
5/2010 Jménem zákona! (str. 16)
6/2010 Zločin a trest (str. 16)
7/2010 Dotační podvod a vedení účetnictví (str. 16)

Se zubařkou na horách
Fotoreportáž

2
6
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Pionýrská výstava ve Kdyni
Reportáž

Sami o sobě
Zprávy ze sdružení

Papírové medaile
Námět na rukodělnou činnost

PIONÝRA

duben
2010

1011
16

Zločin a trest
Informace o novém trestním zákoníku

leden
2010

PIONÝRA

13. ročník koncertu Děti dětem
Fotoreportáž

5

MOZAIKA

4
6

1/2009 Kdopak to zpívá
2/2009 Česká přísloví vědecky
3/2009 Záhadné vědní obory
4/2009 Tibetský test osobnosti
5/2010 Energie ve světě
6/2010 Znáš správnou odpověď?
7/2010 Potrapte mozkovny
8/2010 Jak chytří jste?
9/2010 Co víte o Druhé světové válce?
10/2010 Názvy měst

8

Poštovní holubi se vracejí
Náměty čtenářů

4/2009 20. Výročí obnovy se blíží
(str. 10 a 11)
5/2010 Vzpomínka na budoucnost
(str. 10 a 11)
9/2010 Květen 1990 (str. 6)
10/2010 Červen 1990 (str. 8 a 9)

8/2010 Ochrana životního prostředí
v novém trestním zákoně (str. 8)
9/2010 Trestní oznámení (str. 14)
10/2010 Trestní oznámení a oznamovací povinnost (str. 18)

Kvíz (str. 18)

Zahájení výstavy Pionýr
Fotoreportáž

20. výročí Pionýra

PIONÝRA

únor
2010

MOZAIKA

6

3/2009 Vlaštovčí vzkaz (str. 10 a 11)
4/2009 Jak přežít Vánoce a Nový rok
(str. 8 a 9)
5/2010 Uložili-li, či neuložili-li jste
se k zimnímu spánku? (str. 8 a 9)
6/2010 Na tržišti, ať chcete či nechcete, leckdy něco užitečného najdete
(str. 8 a 9)
7/2010 Úvodníček do Tržiště nepíšu
rád (str. 10 a 11)
8/2010 Neuvěřitelných padesát let
(str. 10 a 11)
9/2010 Třetí světová se nekonala
(str. 10 a 11)
10/2010 Prázdniny nejsou jen tábory
(str. 12 a 13)
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kvíz

Názvy měst
Test v tomto čísle je domácí a zkouší zejména vaše znalosti o původu názvů
českých měst.
1. Název Brno je odvozen:
a) z německého slova die Brunne - studna
b) ze staroslovanského slova brn - kal, bláto, hlína
c) z keltského slova Eburodunom - drak

2. Břeclav je
pojmenována:
a) po obchodní
cestě do Polské
Vratislavi
(Breslau), která
přes Břeclav vedla
b) po knížeti
Břetislavovi, zakladateli města
c) po nemanželské dceři
Václava III Bretze, která
město dostala věnem

4. Havířov získal své jméno:
a) podle havířů, zakladatelů města
b) podle prvního komunistického primátora města
Jaroslava Havíře
c) jméno vzešlo z veřejné soutěže
5. Havlíčkův Brod je pojmenován:
a) po Karlu Havlíčku Borovském, který ve městě působil
b) po Havlíčku Zajíci z Jenštejna – zakladateli města
c) po brodu přes řeku Sázavu, který byl položen u Havlíčkova mlýna

3. České Budějovice jsou
pojmenovány:
a) po Budějzích, bájných ochráncích města
b) po Vítkovci Budivojovi
c) po bájném výroku Přemysla
Otakara II., který při založení Zlaté Koruny řekl o klášterech:“Bude jich víc.“

7. Pojmenování Kutná
Hora je odvozeno:
a) z mnišské kutny a podle kutání stříbra
b) podle kutání železné
rudy
c) z německého názvu
Guttenburg - Dobrá Hora

6. Klatovy jsou pojmenovány:
a) po kácení šumavských hvozdů
ve středověku
b) po říšské klatbě, která byla
na město během husitství uvalena
c) po vladykovi Klatovi

8. Trhové Sviny jsou
pojmenovány:
a) po Konrádu
ze Schweinfurtu, zakladateli města
b) podle dobytka, který
zde byl chován
c) podle trhů, které
se zde konaly

9. Ostrava se nazývá podle:
a) ostrého, divokého toku řeky Ostravice
b) podle německého Ost – východ
c) staročeského slova ostrve, které označovalo otesané
kmeny, které sloužily jako žebříky

11. Přiřaďte erby k jednotlivým městům.
Brno, Praha, Ostrava, Liberec, Kutná Hora

4.

3.

5.

Správné odpovědi:
1B, 2B, 3B, 4C, 5A, 6C, 7A, 8C, 9A, 10A,

2.

11 Brno 3, Praha 4, Ostrava 2, Liberec 1, Kutná Hora 5

1.

10. Liberec získal své jméno:
a) zkomolením německého názvu
Reinchenberg
b) z anglického slova liberty - svoboda
c) po významném rodákovi a obroditeli
Liboru Fungnerovi

připravil Lee

Kaleidoskop
1. 6. 1850 byl otevřen Negrelliho
železniční most v Praze.
1. 6. 1950 byl v Praze v ulici
Na Příkopě otevřen Dětský dům.
1. 6. 1965 byl otevřen plavecký
stadion v Podolí.
1. 6. 1980 začala vysílat televizní
stanice CNN.
3. 6. 1930 se narodil Václav
Vorlíček, režisér a scénárista.
5. 6. 1950 se narodila zpěvačka
Jitka Zelenková.
8. 6. 1600 v Rečkově koleji
na Starém Městě Ján Jesenský
známý jako Jesenius provedl první pitvu lidského těla v Čechách.
8. 6. 1810 se narodil německý hudební skladatel Robert
Schumann (zemř. 29. 7. 1856).
12. 6. 1840 se narodil Jakub
Arbes, spisovatel, novinář (zemř.
8. 4. 1914).
12. 6. 1930 se narodil malíř
a grafik Adolf Born.
13. 6. 1940 se narodil básník
Václav Hrabě (zemř. 5. 3. 1965),
(dle jeho textů vznikaly písně Vl.
Mišíka, jako např. Láska je jako
večernice…).
16. 6. 1960 proběhla newyorská premiéra Hitchockova filmu
Psycho.
19. 6. 1905 se narodil herec Jiří
Voskovec, vlastním jménem Jiří
Wachsmann (zemř. 1. 7. 1981).
19. 6. 1910 Jan Kašpar
v Pardubicích absolvoval první veřejný let v letadle vlastní
konstrukce.
21. 6. 1900 byl v Brně zahájen
provoz elektrické tramvaje, při
této příležitosti byl zároveň ukončen osobní provoz parní tramvaje.
23. 6. 1955 zemřel František
Janda - Suk, první český olympijský medailista, první český atlet,
který vytvořil světový rekord,
jako první na světě použil při
hodu diskem otočky.
24. 6. 1930 se narodil herec Ilja
Racek.
27. 6. 1950 byla popravena
politička a právnička Milada
Horáková.
29. 6. 1875 zemřel Ferdinand V.
zvaný Dobrotivý, bývalý rakouský
císař a poslední korunovaný český
král, vládl v letech 1835 - 1848
(nar. 19. 4. 1793).
29. 6. 1985 zemřel dramatik
a scenárista Jaroslav Dietl (nar.
22. 5. 1929).

kaleidoskop
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O Pionýra méně
Po šedesáti letech služby byl z plavebních linek Brněnské přehrady stažen parník Pionýr a převezen do města na souš (jedná
se o parník jen podle vžitého názvu, neb je tato loď poháněna
motorem a složená je převážně z tramvajových dílů). Z nepochopitelných důvodů bude Pionýr přejmenován 18. června
na Kometu. Této „slávy“ se hodlají účastnit všichni členové hokejové Komety Brno. Škoda. O Pionýra méně. V Praze se oproti
tomu chystá na Vltavu nová elektroloď Nemo.
Za 300 let tu bude horko
Skupina australských vědců vstoupila razantně do diskuse
o tom, jak je to s globálním oteplováním a nakolik je pro člověka nebezpečné. Kolem roku 2300, tedy za tři stovky let, se prý
teplota na Zemi zvýší v průměru o jedenáct až dvanáct stupňů
oproti současnosti, takže v mnoha částech planety už život
pro lidi bude těžko snesitelný. Stoupající teplota v kombinaci
s vlhkostí vzduchu podle Australanů může učinit neobyvatelnou
až polovinu zeměkoule, pokud se trend nezmění.
Sci-fi?
Společnost Hewlett-Packard přišla s velmi realistickým plánem,
jak vytvořit celosvětovou síť trilionů senzorů a dodala, že je
tak schopna učinit během několika let. Projekt nese ambiciózní
název Centrální nervový systém Země a měl by se skládat z miniaturních senzorů - tzv. Chytrého prachu (Smart Dust). Čidla
by měla být rozmístěna po celé planetě a podobně jako nervová
zakončení v lidském těle v reálném čase vytvářet celkový obrázek o dění na Zemi. Mezi největší výhody systému by patřila
schopnost předpovídat přírodní katastrofy (například dříve
varovat před zemětřesením), monitorovat a řídit dopravu nebo
sledovat a přizpůsobovat distribuci energií.
Přetahování o Křivoklátsko
Křivoklátsko se stalo prvním místem v zemi, kde vznikl lesnický
park. Svou rozlohou přitom nápadně připomíná chystaný národní park, který chce ministerstvo životního prostředí vyhlásit
na stejném místě. Ministr zemědělství Jakub Šebesta nepřímo
uvedl, že křivoklátské lesy žádný národní park nepotřebují.
Zatímco národní park má svá přesná pravidla zakotvená v zákoně o ochraně přírody a krajiny, na lesnický park česká legislativa
nepamatuje. Lesnický park je dobrovolný závazek. Není garantem ničeho. Může platit dva, tři roky, a pak už ne, ale dle názorů odborníků si výjimečná příroda Křivoklátska zaslouží ochranu
podle jasných pravidel národního parku.
Sloní stěhování
V květnu byl v pražské zoologické zahradě položen základní kámen k novému areálu pro slony, hrochy a antilopy. Je to největší
stavba nejen v historii pražské zoo, ale všech českých zahrad.
Hlavním investorem je Praha, více než 30 milionů poskytne
sama zoo z několikaleté sbírky, do níž přispělo 23,5 tisíce dárců.
V zahradě v současnosti žijí tři sloni indičtí. Do nového výběhu,
kam by se měli přestěhovat do tří let, se jich vejde sedm až deset. Ve výběhu pro hrochy může žít až šest zvířat. Zajímavostí
je, že základní kámen má podobu slona vytesaného do kamene v indickém Mahabalipuramu. Kamenný slon bude později
součástí naučné stezky. Nový areál pro slony, hrochy a antilopy
bude v horní části zoo u Afrického domu. Jedním z důvodů je
i ochrana zvířat před případnou další povodní.
připravil Lee

Obrázky do oken

rukodělky

Máme tady poslední měsíc školy a hurá na prázdniny.
Kdyby se snad náhodou ještě stalo, že zaprší, zkuste si
vyrobit naše obrázky do oken. Až zase zasvítí sluníčko,
udělají radost nejen vám.
Materiál: celofán, hedvábný / krepový papír, vlnitá barevná lepenka, lýko.
Pomůcky: nůžky, tužka, pravítko, štětec, disperzní lepidlo, děrovačka, odlamovací nůž.
Za Pionýrskou skupinu Údolí slunce,
Hamry nad Sázavou
PIMPA a Tlapky
1. Z celofánu si odměřte
dvojnásobnou velikost
obrázku.

3. Podle zamýšleného obrázku si natrhejte papír.

2. Vystřižený celofán přehněte na polovinu tak, abyste
přesně věděli, kde končí a začíná prostor pro obrázek.

4. Jednotlivé kousky postupně přilepujte, bez překrývání na jednu
polovinu celofánu pomocí disperzního lepidla, které po zaschnutí
zprůhlední.

5. Přes hotový obrázek přeložte druhou polovinu celofánu. Můžete jej
přichytit lepidlem.

6. Na závěr stačí vyříznout z barevné vlnité lepenky rámeček,
který přilepíte k obrázku. Do rámečku vytvořit dírky pomocí děrovačky a zavěsit na lýko, nebo provázek do okna..

