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ProRock má vítěze
Jedenáctý ročník ProRocku má
své vítěze. Během sobotního
finálového odpoledne se na pódiu pražského Music Clubu
Exit Chmelnice vystřídalo deset
vynikajících mladých začínajících kapel. K vidění a hlavně
poslechu byla muzika od jemnějších pop-rockových tónů až
po pořádný metalový nářez.
Soutěžící do svých vystoupení
dali vše, naservírovali nám svoje
největší pecky a vytvořili strhující atmosféru. A jak to všechno
dopadlo? Porota ve složení Jarda
Špulák (hudební publicista), Pavel
Měšťánek (kapela Medvěd 009),
Artur Kaiser (PromoProdukce,
a.s.) a Miroslav Fišar (spoluzakladatel soutěže ProRock) rozhodla
následovně:
Na 3. místě skončila kapela Exil
51, která svou písní „Balkánská“
zaujala porotu natolik, že ji
ocenila jako nejlepší autorskou
skladbu. Druzí skončili nadějní
The Contact se zpěvačkou Annou
Ungrovou a absolutním vítězem
se stala skupina Cheeseboutique,
jejíž frontmanka, Tereza
Havlínková, si za svůj zpěv a celkový projev vysloužila i ocenění
Osobnost soutěže. Pro její vystoupení by se dalo použít mírně
upravené „Tómovo“ zvolání: „Ta
holka má v hrdle dynamit!“ Aby
byl výčet ocenění úplný, zbývá
doplnit nejlepší kapelu juniorské
kategorie, KOPR a nejlepší kapelu
očima, nebo spíše ušima návštěvníků – slovenskou partičku
The Shed. Není se čemu divit,
při jejich vystoupení Chmelnice
doslova vřela. Sami to komentovali slovy: „Vyhráli jsme kategorii
nejdůležitější, diváckou! Všem
děkujeme!“
Vítězné kapely můžete vidět ještě
letos v prosinci, v pražském klubu
Abaton, kde vystoupí po boku
stálic naší festivalové scény
na akci pořádané agenturou
PromoProdukce, „Vánoční Fest
2010“. Dále pak na největším
letním festivalu, Votvíráku 2011.
Tak tedy: „Sláva vítězům, čest
poraženým!“ I když pro nás jsou
vítězi všichni finalisté. Děkujeme
soutěžícím za účast a jejich super
vystoupení a přejeme hodně
štěstí a hudebních úspěchů!
Díky patří samozřejmě i porotcům a všem partnerům
(K-Audio, PromoProdukce, Exit
Chmelnice,…).
Anna Hrabětová

Nadílka nebo nadělení?

I když je toto úvodník prosincové Mozaiky, nadílkou zmíněnou v titulku
nejsou myšleny dárečky, které najdete pod stromečkem 24. prosince. Jde
o nadílku, kterou jsme si navzájem darovali necelý měsíc před Štědrým
dnem – na VII. výročním zasedání Pionýra (27. listopadu v Praze).
Podrobnější informace najdete na stranách 7 - 9 tohoto čísla Mozaiky
a určitě i v tom následujícím.
Už když se vše přímo před jednáním chystalo na ústředí, jistá podobnost
s vánoční horečkou se dala vysledovat, protože tolik krabic naráz tam
většinou nebývá. A navíc v mnoha z těch krabic byly opravdu dárečky
– Koshulky, které dostali všichni delegáti na jednání zdarma (či za dobrovolný příspěvek). Už v průběhu jednání si je mnozí oblékli, takže lze
asi s klidem říct, že „ostrá“ premiéra nového pionýrského oděvu byla
úspěšná.
Nechci ale mluvit o darech hmotných, protože ty nebyly hlavní.
Především jsme si nadělili nové vedení. Někteří se z tohoto dárečku
radovali hned, když byl pod stromečkem rozbalen (to je myšleno samozřejmě pouze obrazně). Jistě se našli i tací, kterým se od počátku nelíbil,
protože jejich představa je zcela odlišná – a kdo ví, třeba se při příštím
rozbalování dárečků pod velkým pionýrským stromečkem dozvíme jaká.
Nepochybně početná (a kdo ví, možná nejpočetnější) je i skupina těch,
kteří zatím nevědí, jestli se radovat, nebo nadávat. Ti mají výhodu, že si
mohou počkat, jak se nadílka osvědčí, a podle toho uvidí, s kým si budou
notovat.
Jen aby bylo jasno, nechci výsledky voleb nijak zlehčovat. Právě naopak.
Jen naznačuji, že bude hodně záležet i na tom, jak je přijme celé sdružení, protože jsem přesvědčen, že jedna z věcí, které teď opravdu potřebujeme, je táhnout za jeden provaz (pokud možno i za stejný konec). Snad
se nám to podaří.
Ale abych nezapomněl na dobré vychování, tak vám všem (a vaším prostřednictvím i dětem ve vašich oddílech a klubech) přeji za celou redakci
pohodové prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku.
Jakub

Popisky fotografií – prosba

Mnozí z vás si jistě všimli, že oproti dvěma minulým ročníkům
se v Mozaice opět objevují popisky u fotografií. Doufáme, že i pro vás
jsou oživením. Chceme vás proto poprosit, budete-li posílat do Mozaiky
zprávy z vašich akcí, doplňte u fotografií stručnou informaci o tom, co
zachycuje.
Děkujeme, redakce
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Poslední jednání Výkonného výboru ČRP
Tedy, nebylo to úplně poslední jednání.
Ve svém současném složení ale VV
ČRP naposledy zasednul v Praze 6. listopadu 2010. Na Výročním zasedání
Pionýra (27. 11. 2010) bude volen pro
další funkční období v novém složení.
Poslední jednání bylo samozřejmě něčím výjimečné – jak se můžete dozvědět na poslední straně této Mozaiky,
pěkně jsme si ten závěr osladili
a pochutnali si. Ale dobré jídlo nebyl
zdaleka jediný bod programu.
Bylo projednáno mnoho obvyklých
témat a pravidelně předkládaných

materiálů, kromě nich se VV ČRP zabýval například revizí MKOP a související revizí PS Trend, Akčním plánem
Pionýra pro období 2010 – 2011,
vyhodnocením soutěže Sami o sobě,
o své činnosti (byla jmenována komise)
či přípravou nadcházejících jednání.
Program ale obsahoval dva víceméně
samostatné větší bloky.
Prvním bylo projednání situace kolem
ekonomického uzavření mezinárodního
tábora Train for Change, kde bohužel
stále přetrvávají potíže a zastiňují jinak
úspěšnou akci.

Druhým bylo společné jednání s předsedy KOP, které v souvislosti s nadcházejícím Výročním zasedáním řešilo
především personální otázky a budoucí
obsazení funkcí ve vedení Pionýra.
Obsah této rozpravy zde nemá smysl
podrobněji rozvádět, protože tuto
Mozaiku budete číst až po Výročním
zasedání Pionýra, kdy bude vše
rozhodnuto. S jeho hlavními výstupy
se můžete seznámit na stranách 7 – 9
tohoto čísla.
Jakub

33. valné shromáždění
České rady dětí a mládeže

Dne 4. listopadu 2010 proběhlo 33. valné shromáždění ČRDM, které na svém
jednání projednalo kandidáty na vstup do této organizace, vyslechlo informace
o činnosti Kanceláře a pracovních skupin ČRDM a schválilo návrh priorit a rozpočtu na rok 2011.
Počet členských sdružení České rady
dětí a mládeže stoupl na 102, když
delegáti 33. Valného shromáždění
ČRDM svým hlasováním přijali tři
nové organizace – Český svaz chovatelů, Občanské sdružení DC (Dancing
Crakers) a Středočeskou radu pro
děti a mládež. Dalším třem adeptům
na členství byl kvůli lokálnímu charakteru jejich činnosti doporučen vstup
do příslušné krajské mládežnické rady,
která již členkou ČRDM je. Do krajských rad tak nyní směřují přihlášky
Esedry o. s., Laty – Programu pro
ohroženou mládež a Rady rodičů při ZŠ
Mohylová – o. p. s.
Na 33. VS ČRDM došlo také k malé
obměně Představenstva České rady,
kdy za odstoupivšího Jiřího Peterku,
předsedu sdružení Together Czech
Republic, delegáti jmenovali Kamila
Zemana, navrženého stejným sdružením. Program VS pak pokračoval
informacemi představenstva včetně
materiálů hospodářské povahy. Kromě
schválení návrhu rozpočtu na rok
2011 z nich jistě stojí za zmínku fakt,
že členské příspěvky ČRDM zůstávají
zachovány v nezměněné výši.
Jan Husák přiblížil přítomným projekt
„Strukturovaný dialog mládeže“. Ten
má za cíl podpořit participaci mladých
lidí na veřejných otázkách na národní
úrovni tak, aby mladý člověk, který
se zajímá o nějaké téma (situace na VŠ,
státní maturity, životní prostředí aj.)
měl možnost se k němu vyjádřit.
Na základě analýzy výstupů ze zmíněného projektu mají být vypracovány

závěrečné zprávy pro Evropskou komisi
a naše ministerstvo školství. Jan Husák
také připomněl, že ČRDM se stala
kandidátským členem Evropského fóra
mládeže a zapojila se tak do některých konferencí, obzvláště v oblasti
budoucnosti programu Mládež v akci.
Dodal, že ČRDM podpořila vznik
polské rady mládeže a má už i prvního
experta v evropské pracovní skupině
k legislativě dobrovolnictví – jejím
předsedou se stal Pavel Trantina (stál
v čele ČRDM v letech 2004 – 2007).
Ten přítomným přiblížil podstatu
rozsáhlého projektu „Klíče pro život“,
v němž je ČRDM aktivní ve větvi uznávání neformálního vzdělávání.
Miroslav Jungwirth informoval o sjednocení podoby e-mailových adres
v rámci ČRDM a možnosti dopravních
slev, která se pro členská sdružení
Rady rýsuje. Dle jeho vyjádření by měl
do konce listopadu dostat nabídku,
kterou následně rozešle všem členským
sdružením, aby se vyjádřila, zda mají,
či nemají o tyto slevy zájem. Ondřej
Šejtka nastínil vývoj ve dvoustranném
mládežnickém výměnném projektu ČR
– Jižní Korea, přiblížil internetový projekt Kamchodit.cz (o kterém jsme vás
informovali v říjnovém čísle Mozaiky),
zaměřený na rychlou a snadnou orientaci v nabídce mimoškolních aktivit
v dané lokalitě, a připomněl i právní
servis, zajišťující ve spolupráci se studenty právnických fakult (sdružení
ELSA) kvalifikované odpovědi na dotazy právní povahy, vznesené z členských sdružení. Zmínil se i o projektu

„Finanční gramotnost“. V rámci tohoto
projektu mají vzniknout pracovní sešity
určené pro děti základoškolského
a středoškolského věku, které jsou
členy spolků a organizací zastřešených ČRDM. Z příručky se mohou děti
dozvědět podstatné informace týkající
se záležitostí spjatých s penězi.
Předseda ČRDM Aleš Sedláček zevrubně rozebral aktivity skupiny „Stát“.
Připomněl memorandum o podpoře
práce s mládeží, které nechali podepsat potenciálním vítězům z řad
politických stran. V memorandu mimo
jiné stálo, že strany zachovají objem
prostředků přerozdělovaných MŠMT
(tuto část odmítla podepsat jen TOP
09), a že umožní snazší přístup k evropským fondům pro sdružení dětí
a mládeže. Signované memorandum
nyní slouží skupině „Stát“ při dalším
jednání s politiky. Skupina komunikuje
s poslanci ze školského výboru a setkala se i s ministrem školství Josefem
Dobešem. Rovněž se chce zasadit o to,
aby se statutu „Organizace uznaná
MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“ dostalo praktického obsahu.
převzato z www.adam.cz, kráceno
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Na webových stránkách Poselství je
téma Podpora krátce vysvětleno jako
„diskuse o tom, zda nám někdo pomůže, když něco neumíme, a ve kterých
oblastech bychom to potřebovali“.
Tento popis, ač je stručný, v sobě
skrývá mnoho více či méně konkrétních věcí, které asi každý dobře známe
a možná k nim i stejně přistupujeme.
Protože je ale toto téma od minulého
Poselství nové, je třeba odkrýt, co
všechno obsahuje.

internetovými. Zajímá nás, zda když
hledáte nějaké informace, používáte
Servis Pionýra a pionýrské webové stránky (hlavně ty republikové
a krajské). Pokud ano, vyhovují vám?
Jsou aktuální, přehledné, uživatelsky
příjemné? Najdete na nich snadno
a rychle to, co hledáte? Nebo například vůbec nevíte, že něco jako Servis
Pionýra existuje? Odebíráte Horké
novinky? A přijdou vám jako funkční
model? Dostávají se k vám potřebné
v Pionýru a s otázkou, zda jsou pořádány potřebné a kvalitní kurzy. Ta
druhá varianta je toužebné přání, aby
za mě tu kterou práci odvedl odborník,
klidně placený, nejlépe pionýr, ideálně
někdo z ústředí nebo z kraje. Pomůže
vám někdo?

Volba mezi volností a „opruzem“

Když něco nevím…

Téma Podpora vychází z faktu, že jsme
všichni dobrovolníci, většinou aktivně
pracující s dětmi. Taková práce s sebou
však často nenese pouze celoroční
schůzky, výpravy a tábory, ale také
poměrně dost administrativní práce,
hospodaření nebo například propagace, pokud má pionýrská skupina
správně fungovat. A čím více těchto
„vedlejších“ činností přibývá a čím více
jich připadá na dobrovolníky, tím častěji slýcháme stížnosti typu „mám já
tohle zapotřebí“ nebo „jak to mám asi
zvládnout, když jsem v tom amatér…“
A tak nás zajímá, v čem plavete, s čím
byste potřebovali pomoct a co v takovém případě děláte.

...Najdu to někde?

Se spoustou věcí se možná úplně
zbytečně moříte, jen proto, že nevíte, že vám s nimi někdo nebo něco
(metodické příručky či vzdělávací
kurzy) může pomoci. Možná prostě jen
nemáte dostatek informací o podpoře
v Pionýru…
Téma Podpora se (i proto) také zabývá informačními toky, hlavně těmi

informace? A dostávají se k vám samy,
nebo je musíte aktivně (až pracně)
hledat? Zdá se vám to jako hodně otázek za sebou? A bylo by to jednodušší,
kdyby byly všechny informace na jednom místě? A jak na to?

…Pomůže mi někdo?

Buď něco neumím, ale chci to umět,
nebo to neumím a byl bych rád, kdyby
to za mě udělal někdo jiný. Ta první
varianta je těsně spjata se vzděláváním

Je třeba tedy rozhodnout, co má dělat
dobrovolník: Chceme se věnovat
našim (nám svěřeným) dětem a ostatní
starosti nechat na někom, kdo to umí?
To s sebou ovšem nese i ztrátu možnosti volně spravovat svou skupinu,
hospodařit si v ní, plánovat, vytvářet si
vlastní cestu (...ale třeba nám to nevadí). Nebo budeme dál bojovat s administrativou, účetnictvím, dotacemi a granty,
ale budeme mít tu svobodu rozhodnout
o své skupině, dělat si to po svém a odlišit se od těch ostatních?
To jsou dva (možná) extrémy, ale
v tomto případě je jednodušší jít jednou
nebo druhou cestou, než hledat nějakou
střední. Je střední cesta vzdělávání?
K jaké variantě se kloníte vy? Nebo ani
jedna varianta není správná? Vyjádřete
svůj názor či nápad na
poselství.pionyr.cz!
Radek, 68. PS Lvíčata, Praha
Ilustrační foto: archiv Pionýra

Zaujalo vás téma? Zaujalo vás Poselství? Připojte se k nám a diskutujte
na poselstvi.pionyr.cz!

6

zahraničí

O prázdninách do Anglie?
Woodcraft Folk, dětská organizace
z Velké Británie, pořádá v létě 2011
(na přelomu července a srpna) jeden
ze svých tradičních táborových festivalů. CoCamp, jak se v příštím roce bude
jmenovat, očekává více než tři tisíce
účastníků a mimo těch přímo z Velké
Británie dostali pozvánku i pionýři.
CoCamp – The International Camp of
Cooperation, jak zní jeho celý název, je
zaměřen na spolupráci jeho účastníků
od táboření, vaření jídla, organizaci
tábořiště až po přípravu programu.
Účastníci budou bydlet v jednotlivých
tábořištích o asi 120 lidech. Zde budou
mít k dispozici kuchyň, sklad a základní
prostor pro program.

které sdružuje drobné farmáře,
živnostníky a lokální dodavatele pod
jednou obchodní značkou. Výrobky
a potraviny na táboře podáváné ponesou ve většině případů známky kvality,
bio certifikáty či potvrzení o férovém
obchodu (celosvětově známé jako Fair
Trade).
Tábor proběhne na tábořišti v městečku Walesby. To se nachází v proslule
známé oblasti Sherwood Forest, což
je historicky doložené místo působení
slavného Robina Hooda. To se nachází
v centrální části Velké Británie nedaleko měst Nottingham či Manchaster.
Tábořiště je opravdu velké a stany
se budu stavět v podstatě na zelené
louce.
Tábor celkem vyjde na 150 liber
(cca 4 300,- Kč), letenka přibližně
na 3 000,- Kč. Je možné získat podporu na cestovné a případně i slevu
z účastnického poplatku od skupiny
z Woodcraft Folk.

Více informací na www.cocamp.coop
a u Jiřího Leta, letik@pionyr.cz
Ilustrační foto z tábora
Woodcraft Folk 2005

Termín: 30. 7. – 9. 8. 2011
Cena: 150 liber + doprava
Místo: Walesby, East Midlands
www.cocamp.coop
Táborník by na táboře neměl být pouze
účastníkem. Již dnes mohou přihlášené
skupiny a oddíly ovlivňovat budoucí
podobu tábora, například ve formě navrhování jídel do jídelníčku či přípravy
programu. Právě jídlo bude připraveno
tak, že z došlých námětů se připraví
nabídka menu a sami účastníci si odhlasují, co chtějí na táboře jíst.
Program na táboře budou obstarávat
tzv. „knihovníci“. Každá část bude mít
vlastní knihovnu. Ty si lze představit
jako velké stany plné míčů, provázků,
papírů, barviček a jiných materiálů
na program, jež mají na starost právě
oni knihovníci. Ti již nyní sbírají náměty a pravidla her či aktivit od všech
přihlášených. K dispozici pak bude
mít každý táborník hotový sborník
her s připraveným materiálem a přímo
na táboře si účastníci vyberou, co si
chtějí zahrát a co chtějí dělat.
CoCamp je spolupořádán s britským
uskupením The Coopertive Group,

Woodcraft Folk

je organizace dětí, mladých lidí a dospělých z Velké Británie.
Sdružuje více než 500 místních oddílů a celkem čítá přes
20 tisíc členů a příznivců. Jejím nejvyšším rozhodujícím orgánem mezi Výročními zasedáními je Valné shromáždění, jehož
členové z nadpoloviční většiny jsou mladí lidé mladší 25 let.
Skupinové aktivity organizují dospělí dobrovolníci. Snaží
se do obsahu zahrnout co nejvíc návrhů ze strany dětí.
Hry, divadlo, zpívání a tanec, stejně tak jako výchovně-vzdělávací programy
založené na cílech a principech organizace. O prázdninách a o víkendech pak
dále horolezectví, přespávání v přírodě a stanování.
Je to výchovně vzdělávací hnutí pro děti a mládež, navržené tak, aby rozvíjelo
sebejistotu a aktivitu ve společnosti s cílem vytvořit svět postavený na rovnosti, míru, spravedlnosti a spolupráci. Chtějí podnítit děti a mládež ke spolupráci, aby se podělily o své dovednosti a nadšení. Je otevřené všem lidem bez
ohledu na náboženské vyznání.
Perličkou ze života organizace je návrh předložený na jejich následující Annual
Gathering (Výroční zasedání). Skupina členů Woodcraftu navrhuje, aby se název organizace změnil na Pioneer. Důvodem k tomuto návrhu je fakt, že nové
jméno lépe vystihuje činnost organizace. Navrhovatelé jsou sice skeptičtí
k přijetí jejich návrhu, nicméně možná budeme mít v Evropě další pionýry.

Tak nám zvolili předsedu,

reportáž

7

paní Müllerová!

Už je definitivně jasno. V posledních týdnech tolik diskutované dohady kolem obsazení nejvyšších funkcí
v našem sdružení jsou u konce. Nemůžeme ale usnout na vavřínech. Situace, jaká je na skupinách i krajích,
se za jediný den jednání v Praze nezmění. A jaké bylo jednání VII. výročního zasedání Pionýra dne 27. 11.
2010?
Po procedurálních otázkách
vystoupil s úvodním proslovem
dosavadní předseda Petr Halada.
Ve svém kritickém avšak i inspirativním projevu se dotkl všech
oblastí činnosti sdružení a zmínil
taková témata, jakými jsou personální problémy na všech úrovních
sdružení, obraz Pionýra směrem
k veřejnosti či problematický projekt mezinárodního tábora Train
for Change.
Příjemnou součástí programu bylo
ocenění řady členů Pionýra vyznamenáními, jako jsou např. lipové
kvítky, ale i Křišťálová vlaštovka.
Toto nejvyšší pionýrské ocenění získala pro rok 2011 dlouholetá členka
ČRP, bývalá předsedkyně okresní
rady Pionýry, vedoucí oddílu a pionýrské skupiny Olga Koukalová z PS
Hraničář, Červená voda.
Delegáti byli seznámeni s novinkami z projektů Klíčení a Poselství,
jež přináší pravidelně i Mozaika.
Na Poselství 2011 zval originálně i pionýrský maskot, který
do Kongresového centra přiletěl v modrém letadle, symbolu
nadcházejícího ročníku v Mladé
Boleslavi.
Po přestávce na oběd a pro
panelovou diskusi se přistoupilo
k poměrně zdlouhavému hlasování
o změnách ve Statutu Pionýra.
Po menších zmatcích při přepočítávání přítomných delegátů došlo
na volbu předsedy a místopředsedů Pionýra, předsedy a členů
Revizní komise Pionýra a členů
Nejvyšší rozhodčí komise Pionýra.
V přestávce po večeři se konalo
zasedání ČRP, které zvolilo ekonoma Pionýra, 9 členů výkonného
výboru ČRP a jmenovalo garanta
ÚPVC (více na straně 9). Řešil
se také již zmíněný problém spojený s vyúčtováním mezinárodního
tábora. To však ještě nebyl konec.
Závěr dne i jednání byl věnován
zprávě CAF-týmu a informaci
o připravovaném dopisu starostům
obcí, v nichž fungují pionýrské skupiny. Náročný den končil po osmé
hodině, kdy se účastníci rozjeli zpět
do svých krajů, na své skupiny.
Jana Krotilová, PS Chomutov,
Tisková komise VII. VZP
foto: Jana Krotilová, Jiří Jirsa

„Jednání mi
připadalo hodně
pracovní, zaznělo
dost kritických
slov, ale určitě má
smysl, aby i o problémech a nezdarech byli zástupci
skupin informováni. Myslím si,
že my pionýři
máme před sebou
na další 3 roky
velký kus práce.“
Dagmar Čechová
z PS Mír Domažlice

„Jednání bylo v některých bodech
zbytečně natahováno a komentáře
nebyly vždy k věci
a často se opakovaly. Jinak bylo
jednání zajímavé
a získal jsem širší
přehled o činnosti
organizace.
PS: Dík za košulky.“
David Pospíšil
z 52. PS Slunovrat, Brno

„U nás se hodně ví
o Klíčení, ale nejela jsem
sem s cílem se zaměřit jen
na určité téma. Všechno
mě tu zajímalo. Jen škoda, že si mnozí nepřečtou
materiály předem a potom
zdržují jednání zbytečnými
debatami.“
Kateřina Pavlíková
z PS Plejády Šternberk

„Jednání bylo dlóóóóóuhé, ale dělné.
Atmosféra před jednáním byla trochu napjatá,
protože se očekával střet mezi starými a mladými. Nakonec to ale dobře dopadlo. Diskuze
byla většinou věcná, až na trochu dlouhou
a obyčejným lidem nepříliš srozumitelnou prezentaci CAF-týmu. A ještě něco: I když jsem
taky pionýrský dinosaurus (Pérákův výraz),
myslím si, že mravoučná slova Libuše Nejedlé,
nové místopředsedkyně Pionýra, že mladí teď
mají tři roky času, aby dospěli, nebyla šťastně
volena.“
Vladimír Uhlíř z PS Nejdek

8

informace

Změny ve Statutu Pionýra

VII. výroční zasedání Pionýra schválilo následující změny
v jednom ze základních dokumentů našeho sdružení –
Statutu Pionýra.
JJ V.4.b) – doplnění: uplynutím doby
registrace, pokud registrace není
obnovena; zánik členství nastává
dnem 31.1.; podrobnosti stanovuje
vnitřní směrnice sdružení;
JJ VI.B.6) – doplnění: … . O způsobu
zániku rozhoduje vždy registrující
subjekt. Podrobnosti řeší vnitřní
směrnice sdružení.
VI.C.4) – doplnění: … . O způsobu
zániku rozhoduje vždy registrující
subjekt. Podrobnosti řeší vnitřní
směrnice sdružení.
JJ VI.D.1) – doplnění: … . Územně
sousedící krajské organizace
se mohou sloučit na základě
vzájemné dohody. Tento úkon
schvaluje Česká rada Pionýra,
podrobnosti řeší vnitřní směrnice
sdružení.
VI.D.3) – doplnění: Krajská organizace … . Krajská organizace
Pionýra je organizační jednotkou
sdružení, působící na území toho
kterého kraje či více krajů. Jejím
účelem … .
VI.D.3) – doplnění: … . Této
způsobilosti pozbývá zánikem.
Podrobnosti zániku řeší vnitřní
směrnice sdružení, o způsobu
zániku rozhoduje registrující
subjekt.
JJ VI.D.4.f) – úprava: revizora případně předsedu a členy revizní komise
krajské rady Pionýra. Revizní komise U KOP, jejichž obrat ve třech
po sobě následujících účetních
obdobích přesáhl 750 tis. Kč
ročního obratu, musí být ustavena
revizní komise, která má nejméně
tři členy.

VI.D.4.b.i) – doplnění: volí a odvolává předsedu KOP, členy výkonného výboru krajské rady Pionýra
a jejich náhradníky, dále revizora
či předsedu a členy revizní komise
krajské rady Pionýra (viz bod f.),
své členy … .
JJ VI.F.2) – vypuštění: Oddílový
vedoucí … jmenováním vzniknou.
V okamžiku jmenování Musí být
členem sdružení a mít kvalifikaci
stanovenou vnitřní směrnicí sdružení … .
VI.F.3) – vypuštění: Osoby zvolené
… jmenováním vzniknou, v okamžiku volby být členy sdružení
a být starší 18 let … .
JJ VI.F) – nový bod: 6. Pokud zanikla
organizační jednotka (PS, PC,
KOP či jiné, v minulosti existující a oprávněné jednat vlastním
jménem) bez právního nástupce
a dodatečně vyjde najevo majetek, který nebyl v rámci likvidace
vypořádán, pak platí, že ode dne
zániku zaniklé organizační jednotky je vlastníkem sdružení Pionýr,
kterému náleží všechna práva
a povinnosti vlastníka. Tím se však
sdružení Pionýr nestává právním
nástupcem zaniklé jednotky a ani
neodpovídá za její závazky.
JJ VIII.7) – změna textu celého
bodu: Majetek získaný ze zdrojů
veřejných rozpočtů je majetkem

sdružení Pionýr a v případě zániku
organizačních jednotek zůstává
nadále majetkem sdružení. Pokud
se tento majetek pořizuje z více finančních zdrojů, uplatňuje se toto
ustanovení poměrně. Podrobnosti
řeší vnitřní směrnice sdružení.
JJ X.4 – změna: Podrobnosti může
stanovit stanoví vnitřní směrnice,
kterou vydá Česká rada Pionýra
sdružení.
JJ XI.2) – doplnění: Organizační jednotka … může být zrušena s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li
její veškerý majetek na právního
nástupce v rámci sdružení Pionýr.
Podrobnosti stanoví … .
JJ XIII.2 – doplnění: Pionýrské skupiny, … . Dodatečné pořízení rozhodnutí zakladatelů se nevyžaduje,
pokud existence rozhodnutí přímo
či nepřímo plyne z historických dokumentů či svědectví. Ve sporných
případech rozhodne Komise pro
náhradní registraci, její postavení,
působnost a další podrobnosti řeší
vnitřní směrnice sdružení.

Až budou tyto schálené změny
zapracovány do Statutu Pionýra
a jeho nové znění bude registrováno Ministerstvem vnitra, bude
všem PS doručeno jako příloha
Mozaiky.

informace

Nové koště dobře mete
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Jeden z několika základních úkolů výročního zasedání Pionýra spočívá ve volbě orgánů Pionýra. Tradičně je s nimi spojeno i zasedání České rady Pionýra,
které volí (a jmenuje) do funkcí další představitele. Po VII. výročním zasedání Pionýra získali důvěru a s ní spojenou odpovědnost za celkové dění tito
pionýři...

Předseda
Pionýra

Martin
Bělohlávek,
230. PS Záře

1. místopředseda
Pionýra

Libuše Nejedlá,
PS Dobřany

Místopředseda
Pionýra

Milan Matyáš,
PS Tažní ptáci

Ekonom
Pionýra

Kateřina
Brejchová,
63. PS Sosna

Předseda
Revizní komise Pionýra
Členové Revizní komise Pionýra

Jiří Čepelák, Václav Johánek, Miroslav Maršálek, Luboš Šmolík, Karel Weil

Marcela
Hrdličková, PS
Obránců míru
Chropyně

Členové Nejvyšší rozhodčí komise Pionýra

Martin Dobčák, Lee Louda, Petr Sádovský, Jan Škampa (náhradník)

Členové Výkonného výboru ČRP

Stanislav Bátěk, Zuzana Daňhelková, Petr Halada, Michal Houda, Petr Jeníček,
Jakub Kořínek, Jiří Perkner, Kateřina Součková, Miroslava Tolarová

Garant
Ústředního
pionýrského
vzdělávacího
centra
Ludmila Kočí,
PC Kroměříž

... Nikdo z nich se neholedbal,
že všechno zmákne a sám, naopak:
všichni hovořili o potřebě spolupráce a nezbytnosti přispění všech
členů – je to výzva všem.
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tržiště nápadů a zkušeností

Ať je zima nebo mráz,
do přírody vyjdi zas!
Opravdu nehodlám veršovat! Vyšlo to jaksi náhodou,
když jsem se rozhodl, že nebudu tradičně psát o vánočních svátcích, zvycích a besídkách, ani o silvestrovských
veselicích a novoročních předsevzetích. Tyhle řádky
čtete začátkem prosince a já je píši o měsíc dříve, kdy je
nebývale teplo! Vlastně je letos všechno jinak, než jak
jsme zvyklí. Snad ale zima bude a snad nebude krutá.
Ani meteorologové se nemohli shodnout. Tak možná už
v prosinci náznaky vidíme.
Je však mnoho důvodů, proč nesedět doma nebo
v klubovně. Proč se zvednout od bedny či počítače
a vyjít do přírody, obdivovat její krásy, poznávat ji nebo
pomáhat těm, kteří to potřebují. Ať tak či tak, zkuste
se se zimou sžít.
Kdyby přece jen mrzlo až by praštělo a sněhu po kolena,
vzpomeňte si na Mozaiku i s jejím Tržištěm. Projděte stará
čísla a možná i ročníky (máte-li je!), třeba najdete nějaký
námět, radu, zajímavost, postřeh, jak zimu prožít (i přežít).
Koneckonců i napsat nám můžete a fotku přidat. Byl by to
pro nás príma dárek, ať pod stromeček či do nového roku
2011! Díky!
Hadži (scifiveta@quick.cz)

Aby dostali šanci

Už dříve jsem se zmínil o tom, že nováčci u nás dostali
možnost zařadit se podle svých zájmů, protože máme
družiny zaměřené – technickou, přírodovědnou, dívčí
a sportovní. Nemusí to být jejich zařazení konečné, stále
mají šanci na změnu.
Naproti tomu při některých oddílových akcích nebo hrách,
kdy vytváříme třeba hlídky, dvojky, trojky, jsme zkusili
ustavit takovou právě z nováčků. Šlo o jednu z oblíbených
pátracích soutěží ve městě. Vybereme obvykle námět, jako
třeba pamětní desky osobností či událostí, historické památky, pomníky atp. Tak tomu bylo i tentokrát, a naše nováčky to zprvu trochu polekalo. Nakonec zabrali a slušně
zabodovali, což je potěšilo. Díky Otíkově všímavosti přišli
navíc na jednu pamětihodnost u vrat bývalého zájezdního
hostince - patníky. Sami jsme ji přehlédli. Dali nám tak
námět na některou další historickou pátračku pro příště.
Docela bych byl rád, kdyby do Tržiště někdo napsal aspoň
pár řádek o tom, jak pracujete vy s nováčky ve vašem oddíle. Třeba na to jdete docela jinak a lépe než u nás.
Oddílák Boubín

Robin a Páťa – „Trojka ve hře”

Připínáček připomíná

JJ Při nejbližší příležitosti prohlédněte černé skládky
a parkoviště v nejbližším okolí a odstraňte povalující
se otevřené plechovky od konzerv, střepy a všechny předměty, o které by se mohla poranit zvířata,
až skládku pokryje sníh. Obdobně zkontrolujte les,
lesoparky a břehy menších toků, kudy mohou zvířata
procházet. Budete sice napravovat chyby jiných, ale
budete vědět, že se chováte jako správní pionýři!
JJ Zimní počasí zvyšuje riziko úrazů chodců, zejména
starších lidí nebo i maminek s kočárky a dětmi vůbec.
Zopakujte si, jak v takovém případě postupovat.
Nemusíte zraněného přímo ošetřovat, stačí když
zjistíte, co mu asi je a podle toho zavoláte lékaře či
záchrannou službu. Nebuďte jako ti, kteří v takovém
případě nevšímavě pokračují v chůzi nebo dokonce
z místa nehody mizejí!
JJ Úklid chodníků a cest v našich městech a obcích je
dlouhodobým a obvykle neřešeným problémem.
Nabídněte pomoc tam, kde je to možné i nutné.
Pomozte očistit a posypat chodníky třeba u domků, kde žijí staří lidé a nemají dost sil, aby sníh včas
odstranili. Nechoďte se zavřenýma očima, že vás se to
netýká!
JJ Nebuďte mezi těmi, kteří sáňkují a sportují na nebezpečných a zakázaných místech nebo ulicích. Dávejte
zejména pozor na menší děti, které ještě nemají ponětí o nebezpečích, kterým se vystavují. Nebezpečí číhá
i na řekách, rybnících a vodních nádržích! Každoročně
je to všude připomínáno a přesto každý rok k neštěstím dochází. A ne vždy se šťastným koncem!
JJ Zdá se, že tentokrát vám Připínáček připomíná jen
samé povinnosti a aktivity, kterým byste měli věnovat nejen pozornost, ale skutečně je i vykonat. Tím,
že takovými budete, dokážete, že Pionýr je opravdu
dobrým sdružením pro děti a mládež!

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

tržiště nápadů a zkušeností
Žít a přežít

Neříkám to rád, ale myslím si,
že jen málo dnešních kluků a děvčat by dokázalo v přírodě delší
dobu nejen žít, ale i přežít! Já vím,
zní to ošklivě, ale vypadá to tak,
že jsou závislí jen na počítačích,
televizi, mobilech, a život znají
jen z počítačových her. Všechno
se řeší stiskem na ovládač nebo
klávesnici. Víte, já tyhle a jiné podobné vymoženosti civilizace – jak
se tomu občas říká – nezavrhuji.
Jen si myslím, že lidé bez nich
kdysi nejen žili, ale hlavně přežili.
Zatímco dnes je tomu naopak.
Zkuste si představit, co by se asi
stalo, kdyby celosvětově spadla
elektrická napájecí soustava!
Takové katastrofy už se, sice
v menším rozsahu, ale přece jen
stávají. Začněte u vás doma,
co se stane když na delší dobu
vypadne proud – vezměte tužku/
propisku a pište. Letos u nás byla

celá řada živelních pohrom a v televizním zpravodajství bylo vidět,
co to pro obyvatele řady měst
a obcí znamenalo!
Daleko větší katastrofy, přímo
kosmického rozsahu, vám nabízí
i televize a film. A už tam vidíte,
že přežívají nebo dokonce zachraňují ostatní ti připravení! Na možné havarijní situace je každodenně
připravována řada pracovníků
i profesionálů. A budete se divit,
když zjistíte, že mnohdy i oni mají
při výkonu svého povolání po ruce
i jakési kápézetky – krabičky
poslední záchrany. Nejčastěji to
vidíte (právě ve filmu) u vojenských letců nebo příslušníků speciálních jednotek. Mají je dokonce
i kosmonauti pro případ havárie
a přistání mimo cílovou oblast.
Co tím chci říci? Nemusí být přímo
válka ani velká přírodní katastrofa,
stačí jakákoli mimořádná situace,
a vy byste měli být připraveni.

Tiché signály

Nejen při hrách, ale i na výpravách a jiných příležitostech byste měli používat tiché signály, tedy
signály rukou. Občas můžete vidět i ve filmu nebo
při jiné příležitosti, že je to vhodná signalizace
pro mnoho příležitostí. Výhodou je mimo jiné i to,
že nepotřebujete například praporky a hlavně –
signály jsou naprosto tiché! Už mluvení do mobilu
může být slyšet a psaní esemesky se také vždy
nehodí.
Signály rukou se můžete učit i v zimě a na jaře
jako když je najdete. Připojená tabulka podle
knihy Mirko Vosátky Encyklopedie táborníka vám
nabízí nejběžnější sestavu povelů.

Sáňky a hrátky

Ty tam jsou asi doby, kdy se na zasněžených
svazích proháněly pořádné berany a rohačky! Tedy
sáně, jejichž sanice se vpředu zvedaly jako dva
rohy nebo byly zatočené do berlí, jak jsme říkávali.
Tedy takových těch mikulášských. Hasili jsme
si to na nich ve dvojicích i trojicích a pamatuji,
že se našli kutilové, kteří zvládli i saně pro pět šest
sáňkařů.
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Stačí se ztratit, či zabloudit při
výpravě nebo na výletu. Že máte
mobil s navigací? Co když nebude
signál, vybije se baterie, aparát
ztratíte, poškodíte? Umíte o sobě
dát signál i jinak – třeba hvízdáním, pískáním, ohněm, znamením?
A ten oheň. Nejen jako znamení,
ale i pro ohřátí nebo na uvaření
jídla. Stačí vám sirka, jedna, tři –
celá krabička? Že máte zapalovač?
A když nemáte nic – poradíte si?
Víte jak? A to jídlo! Co když nemáte ani příslovečnou kůrku chleba,
pomůže vám něco z přírody?
Proč o tom všem hovořím?
I v zimě mohou nastat krizové
situace a vy nebo členové vašeho
oddílu byste měli být připraveni,
jako správní pionýři! Teorie i praxe
na téma žít a přežít by se mohla
stát náplní některých schůzek
i výletů nebo výprav.
Přeji hodně zdaru!
Olda Tramp

Také se jezdili vlaky, to když se za vodící sáně
připojili jedny i dvoje další. Že to končívalo karambolem, je takřka jisté. Jenže my to jezdívali jako
závody na pořádně uježděném svahu, a tady pak
už šlo o vítězství!
Nebo jsme jezdívali sáňkařský slalom a skoky přes
hobly. Dnes by se řeklo můstky. To pak zase šlo
o délku skoku. Tohle nebýval nejbezpečnější závod, ani tréninková jízda, protože se některý stroj
po doskoku rozlomil a rozpadl.
Dnes se po sněhu prohánějí povětšině různá plastová sáňkovadla obsazená jedním jezdcem.
Kdybyste náhodu někde měli nebo našli klasické
sáně, zkuste jízdu ve dvou, třech, a nějaký ten
závod navrch. Určitě se vám to zalíbí!
A ještě něco! Že byly tyhle fortelné sáně výhodné při sněhové bitvě, nemusím ani zdůrazňovat.
Stačilo je postavit na výšku, a když jich bylo pár
vedle sebe, bylo to jako kdysi husitská vozová
hradba.
Senior

Pohodové Vánoce a dobrý start do nového
roku 2011 přeje Hadži a spol.
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Sami o sobě
Kde je zakopán pes?

Brno

Takovou otázku si musely položit všechny
týmy, jež se v sobotu 9. 10. 2010 zúčastnily podzimní soutěže Sdružení pionýrských
tábornických oddílů (SPTO) Brno. Jednalo
se o druhý ročník šifrovací hry „Za psem“.
Úkolem družstev bylo nalézt recept
na elixír mládí. Do pátrání se pustilo více
než 250 dětí, převážně z řad brněnských
oddílů PTO, které tvořily tří až čtyřčlenné
týmy ve třech věkových kategoriích.
Hra se skládala ze dvou částí. V první čekaly na účastníky rozmanité úkoly související
vždy určitým způsobem se psy – namátkou můžeme zmínit: Pantopsina, Cvičák,
Krmení psů, Tekutý pes nebo třeba Počasí
pod psa.
Na úspěšnosti a rychlosti plnění úkolů závisel postup týmu do druhé části hry. Ta již
byla přímo šifrovací a vedla napříč městem
po osmi stanovištích. Vyluštěním každé
šifry se tým dověděl, kam pokračovat –
obtížnost šifer byla samozřejmě adekvátní
věkové kategorii. Navíc byla (vzhledem
k věku účastníků) týmům otevřena možnost využít nápovědy, avšak až s určitým
časovým handicapem.
Poslední šifra byla pro všechny na společném místě. Po jejím rozluštění a správném
nalogování se do počítačového herního
systému bylo týmům promítnuto závěrečné video o smutné pravdě s hledaným
receptem na elixír mládí. Z něj zjistily,
že se do dnešních dnů nezachoval, protože
byl v zemi zakopán příliš dlouho a rozpadl
se. Nejlepší týmy však alespoň objevily
ukrytý elixír mládí. Nutno dodat, že spoustě z nich se to podařilo v rekordních
časech. Do 16.30, kdy byla hra ukončena,
zvládla objevit „zakopaného psa“ většina
týmů.
Při vyhlašování výsledků se nejvíce mohly
radovat oddíly 21. PTO Hády, 64. PTO
Lorien a 66. PTO Brabrouci. Závěrem bychom rádi poděkovali všem našim padesáti
pomocníkům na stanovištích, kteří věnovali celou sobotu dětem.
Tom (86. PTO Kondoři, 85. PS Letka)
Rogi (63. PTO Phoenix, 7. PS Borač)

Všechno
nejlepší!
JJ 1. 12. slaví své 75. narozeniny Miroslava
Horňáková z PS Dlouhá Loučka (Olomoucká
KOP).
JJ 13. 12. slaví své 55. narozeniny Jindřich Hubatý
z 1. PS Jablonec (Liberecká KOP).
JJ 14. 12. slaví své 50. narozeniny Jiří Vyhňák z PS
Letov (Moravskoslezská KOP).
Gratulujeme a přejeme do dalších let všechno
dobré.

Podzimní pionýrská víkendovka

Holešov

Ve dnech 15. – 17. 10. pořádala PS M. Očadlíka tradiční podzimní
víkendovku. Členové PS a jejich kamarádi se tentokrát vypravili nedaleko Holešova. Našim cílem byla základna TOM v Ochozech. Expedice
Bílavsko 2010 začala v pátek na autobusovém nádraží v Holešově.
Členové výpravy se poznali podle vlastnoručně vyrobených ozdob
z přírodního materiálu (ořechy, šípky, hřiby, kaštany). Po krátké cestě
se děti rozdělily do tří družin, jejich vedoucí potom obdrželi mapky
a obálky s dalšími úkoly. Nejdůležitějším úkolem bylo najít bývalou
hájenku a co nejdříve k ní dojít. Cestou bylo potřeba plnit ještě také
několik úkolů. Např. vymyslet název družiny, pokřik, nasbírat listy,
přírodniny, atd. Do cíle, i když už po tmě, nakonec dorazili všichni.
Za odměnu každá družina vyslala lampion štěstí společně se svými
přáníčky. Večer se všichni účastníci víkendovky sešli u společného
táborového ohně. Byl to určitě jeden z posledních letošních táboráků!
Největší překvapení děti čekalo při vstupu do chaty. Nenašly vypínače
a nebylo si jak rozsvítit. Elektriku nahradily petrolejové lampy a baterky. Děti si ale brzy zvykly a prožily společně krásný večer. Den začal
rozcvičkou, po snídani děti hrály ringo a vyzkoušely také severskou
chůzi s holemi. Potom všichni pomáhali s přípravou oběda. Odpoledne
si družiny připravovaly program na večer, uskutečnila se také znalostní sazka ve dvojicích. Děti si vyzkoušely pétanque a také se proběhly
s létajícími draky. Večer nechyběla také krátká stezka odvahy a den
byl zakončen příjemným posezením „u televize“. Televizní program si
připravily děti – televizní zprávy, toulavá kamera, reklamy, talentmánie. Všichni si užili velkou legraci. Na nedělním programu bylo hlavně
balení věcí a také úklid chaty a okolí. Víkendovka se nám moc líbila
a už se těšíme na další akce, které nás čekají.
Členové PS M. Očadlíka Holešov

sami o sobě
Kopřivnický krvák
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Kopřivnice

Teplý podzimní den svou hřejivou náručí vybízel k dobrým skutkům, a tak jsme se je vydali konat do Krevního
centra ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Bylo samozřejmou nutností se u sestřiček z Krevního centra objednat,
protože jsme počítali s tím, že Zdravá Pionýrská krev
zláká více lidí. Nakonec jsme se setkali v krásném počtu
devíti dárců. Všechno šlo jako na drátkách – milé přivítání personálu, veškeré oficiality a přijímací procedury.
Zádrhelů nebylo mnoho, a tak jsme si vyslechli jen krátké
kázání na téma snídaně před dárcovstvím, protože řada
z nás nedodržela dietu, jak jsme měli. Samotný odběr
se konal bez větších krizí a nějaké to zamotání hlavy
se vystřídalo postupně u všech.
Jsme rádi, že jsme mohli přispět ke kapce dobrých
úmyslů a budeme se snažit jezdit pravidelně a pomáhat
dárcovstvím tolik potřebné krve.
Veronika Heraltová, PS Kopřivnice
Mladá Boleslav

Poslední parní víkend

Mrazivého rána 23. října v Mladé Boleslavi ještě nikdo
z účastníků výletu pořádaného železničním oddílem 1. PTS
Táborník netušil, jak krásný slunečný den nás čeká.
Sraz v 5 hodin ráno nebyl zrovna v sobotu nejpříjemnější,
ale ti, co vstali, nelitovali.
Vlakem jsme dojeli do Prahy a z Masarykova nádraží
do Lužné u Rakovníka. Náš vlak táhla parní lokomotiva
řady 477 přezdívaná pro svou pestrou modř Papoušek.
V muzeu ČD v Lužné u Rakovníka probíhal Poslední parní
víkend. Několik parních lokomotiv bylo „pod parou“, čili
zatopeno a různě popojížděly v areálu muzea nebo tahaly
nostalgické vlaky. V prostorách jsme si prohlídli různé
exponáty, fotky, plánky a dokumenty o historii našich
železnic, ale největším lákadlem byly parní lokomotivy,
na kterých si návštěvníci mohli prohlédnout, jak parní
stroje fungují.

Třetí běh na Michalovickou putnu

Na den vzniku československé republiky se již stává tradicí
konání závodu Běh na Michalovickou putnu. Tuto akci
pořádá 1. PTS Táborník Mladá Boleslav v areálu zříceniny hradu Michalovice na okraji Mladé Boleslavi, která je
ve správě města Ml. Boleslav, jež nám prostory hradu pro
naší akci poskytlo.
Krátce po 13. hodině postupně vybíhalo všech 17 závodníků na trať dlouhou cca 100 metrů, ale zato do pěkného
kopce. Aby to nebylo zas tak jednoduché, celou trať museli běžet dvakrát. Loňský rekord tratě 21 vteřin se nepodařilo překonat.
Závodníky a jejich doprovod očekával v cíli rozdělaný
oheň, kde si mohli opéci buřty, a jako každoročně vystoupila skupina historického šermu Mordýři.
František Batěk, 1. PTS Táborník

Na vlastní pěst 2010

Podzimní prázdniny na Pstruží

Teplého podzimního 28. 10. jsme vyrazili na Pstruží.
Krásného počasí, zábavných her a skvělých kamarádů
jsme si užívali celé čtyři dny.
Hned v brzkých ranních hodinách vyjela z Kopřivnice
vlakem směr Čeladná devítičlenná skupina Šedých
myšek. O něco později vyjela z Frýdku-Místku sedmičlenná skupina z dětského domova. Po celou dobu také
přijížděli další a další lidé, kteří se s nadšením přidávali
k programu.
První den byl ve jménu seznamování, k tomu nám pomáhaly zábavné hry a taky velká Pyžamová párty s písničkami a soutěžemi o sladké odměny.
Na další den bylo naplánováno stavění draků. Rozdělili
jsme se do dvojiček a pustili se do tvoření. Za pár chvil
už byli krásní draci připraveni ke startu. Po obědě se vyzkoušelo, zda umí to, k čemu byli vyrobeni, a vyhodnotil
se nejhezčí dráček. Následoval fotbal s obřím míčem
a pak opékání párků a banánů s čokoládou.
V sobotu jsme vystoupili na kopec Ondřejník. Cestou
jsme měli zakázáno říkat ANO – NE a vítěz, který napálil
nejvíce lidí, získal skvělou pizzu. Nahoře jsme si užili
výhledu, povozili jsme se na kolotoči a hlavně posbírali
razítka Ondřejníku, protože bez toho nebyl povolen
vstup na další diskotéku. Ještě před ní jsme si zahráli
hry s pohádkovou tématikou a pak už se ztlumila světla,
zapnula hudba a tancovalo se a tancovalo se.
Poslední den byl už spíše balící, ale stihli jsme si ještě
zahrát fotbal a ringo. Po obědě kolovaly cancáky, prohlížely se fotky a vyhlašovala se Miss a Missák Pyžamo. Pak
už nastalo loučení, z jedné velké skupiny se zase staly
dvě a každá se rozjela jiným směrem.
Klaudie Švajková, PS Kopřivnice

Horní Bříza

Účastníci branného závodu Na vlastní pěst se sešli
v Horní Bříze již na 13. ročníku této akce. Pořadatelé
PS Horní Bříza, SDH Horní Bříza a PS Mladých požárníků z Obory přivítali na 20 připravených stanovištích
182 závodníků od té nejmladší kategorie předškoláků
i mladších dětí po kategorii rodičů i vedoucích oddílů.
Střelba ze vzduchovky, luku nebo foukačky, překonávání lanových překážek nebo přírodních překážek
nepatřilo mezi těžké úkoly. Spousty trestných bodů si
naopak odnesli závodníci na stanovišti azimutového
pochodu. O prázdné žaludky účastníků se postaral
bufet místních hasičů.
V každé kategorii nejlepší tři získali diplom a věcnou
cenu. Ani ostatní dětští účastníci neodešli s prázdnou.
Jaroslav Novák, PS Horní Bříza
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nesmrtelné oddíly

Pionýři z Údolí slunce

Pionýrské rodinné stříbro: „Nesmrtelné“ oddíly II/4
V třídní kronice národní školy v tehdy Hamrech – Najdeku se píše:
Zakládáme pionýry.
V naší třídě jsme založili kroužek pionýrů. Náš velitel je Jiří Vytlačil. V pátek 18. listopadu 1949 jsme
měli první schůzi. Na schůzi jsme si hráli a potom náš velitel řekl, co si máme přinést do druhé schůzky.
Také nám říkal, jak se budeme zdravit a jaký budeme mít oblek. Potom jsme se rozloučili a šli jsme domů.
Zapsala Jaroslava Jajtnerová
A někdy v polovině roku 1990 vyšla
v sobotní příloze jednoho českého
deníku reportáž o tom, jak „po listopadu“ žijí pionýři z Hamrů nad Sázavou.
Na redakční poradě konstatoval šéfredaktor: „Pionýr je mrtvý spolek z minulosti, nemá smysl snažit se ho nějak
propagovat.“ A autor reportáže byl
přeložen do jiné rubriky s tím, že se má
věnovat zajímavějším tématům. Dvacet
dalších let ukázalo, že šéfredaktor
se spletl.

Mnohaletý vedoucí PS Vláďa Rosecký 1976

Současnost

„Naše PS Údolí slunce registruje 45
členů ve třech oddílech,“ říká její vedoucí Josef Souček.
„Dva oddíly se scházejí každý pátek,
v činnosti pokračují volnočasový klub
deskových her a oddíl pro mládež nad
15 let,“ dodává. Oba oddíly sdružují
děti od předškolního věku do 15 let.
Jeden je všeobecný s příklonem k turistice a druhý se zaměřuje na rukodělnou
činnost. Mimo schůzek je jedenkrát
měsíčně víkendová akce, otevřená i pro
neregistrované děti.
Stavba srubu

Členové PS se zúčastňují různých
soutěží, odpovídajících zaměření oddílů. Oddíl Tlapky se tak letos zapojil
do akce Malá energetická akademie,
dozvídáme se dále.

Program

„V lednu to letos byla Ledová Praha,
v únoru regionální velká výměna
zkušeností, v březnu dětský karneval
ve spolupráci s Dobrým jeseterem,
v dubnu účast na oblastním kole
Pionýrské stezky a Keltské slavnosti,
v květnu Tajný výlet, účast a prezentace na Bambiriádě, koncem května
Dětský den pořádaný ve spolupráci
s SDH Hamry, v červnu závěrečná
výprava a akce pro základní školu,
v červenci letní tábor, v srpnu účast
na mezinárodním táboře Train for
Change, v září závody nejen na kolech
a víkendová výprava, v říjnu Svátek
padajícího listí, nocování v klubovně,
v listopadu Hallowen, sportovní den
a v prosinci Mikuláš, Vánoce v klubovně a Pochod mezi kaprem a chlebíčky
na táborovou základnu Údolí slunce
v Železných Horkách,“ vypočítává
skupinář.
Tím je už několik let dvaapadesátiletý technik Josef Souček. Vedoucími
jsou studenti ve věku od 18 do 26
let. Novinkou v posledních letech je,
že v ní začali pracovat mladí lidé s pedagogickým vzděláním. Celá dlouhá
léta jimi zde byli lidé mimo pedagogické obory.

Letošní vrásky

„K pravidelným vrcholům naší činnosti patří letní tábor na naší táborové
základně, pořádaný nejen pro členy
PS,“ říká Josef. „Ale právě letos nám
tato akce přinesla velké vrásky zklamání,“ svěřuje se a pokračuje: „V průběhu
příprav jsme se potýkali s personálním
zabezpečením tábora.
Díky úsilí týmu vedoucích se tábor sice
podařilo zajistit, ale nepodařilo se nám
naplnit počet účastníků na stejné úrovni, jako v předešlých létech. Příčiny?
Větší konkurence a nabídka v okolí.
Podcenění skutečnosti, že nám zestárla
a odešla část dětí, které na naše tábory
jezdily. Ale i rozmělnění letní činnosti
v důsledku účasti na mezinárodním

Táborníci z roku 1976
táboře Train for Change. Tu ale nelze
brát negativně. Zapojení dětí i vedoucích do ní se stalo oživením. Takže
do budoucna je největším povzbuzením pro nás už v těchto dnech započatá příprava 35. tábora v Železných
Horkách…“, vysvětlil.

Tři pionýři v zastupitelstvu

„V Hamrech měl Pionýr vždy dobré jméno. I díky partě kolem mého
předchůdce, Vládi Roseckého. Ten byl
i jedním z nejmladších členů nezávislé
České rady Pionýra v letech 1968-9.
Hlavně se nám daří na úrovni grantů
kraje a podporu neodmítne v posledních letech ani obec.
PS má i své stálé sponzory a spolupráce s místní samosprávou je víc jak
dobrá,“ konstatuje Josef.
„A skutečnost, že v novém zastupitelstvu jsou nyní tři lidé, kteří
na skupině aktivně působili, dává
určitě záruku do budoucna,“ dodá
optimisticky.
Karel Krtička – Krtek, foto archiv PS
Údolí slunce v Hamrech nad Sázavou
Z Pionýrské stezky

Klíčím, klíčíš, klíčíme
odborné týmy II.
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Na startu projektu Klíčení – Rosteme
s dětmi, byl i náš pětičlenný tým,
složený ze členů OKOP a ZKOP.
Už po úvodním pracovním setkání
v Kroměříži se zástupce OKOP rozhodl, že tohle opravdu není to, co by ho
bavilo, že tudy se ve sdružení realizovat
nechce.
A tak jsme zůstali čtyři:
Lída Kočí, vůdčí duše týmu. Garant
PVC 14 (a 12), členka VV ZKRP, bývalá
dlouholetá vedoucí PS, v devadesátých
letech členka ČRP. Profesně je zástupkyní ředitele základní a mateřské školy
speciální.
Lenka Sakařová, vedoucí PS Zborovice,
členka ZKRP a bývalá dlouholetá členka ČRP. Povoláním učitelka 1. stupně
ZŠ.
Fany Vašinová, vedoucí PS Kunovice,
dlouholetá (dnes už bývalá) členka VV
ZKRP, v devadesátých letech členka
ČRP. Pracuje jako vychovatelka ve školní družině.
Darina Zdráhalová, formálně vedoucí
týmu, vedoucí PS, předsedkyně ZKOP.
Živí ji práce učitelky SŠ.
Zatím jsme v projektu, který se v našem případě zaměřuje na děti mladšího školního věku, udělali dva zásadní
kroky.
Prvním bylo rozdělení zájmových
oblastí mezi členy týmu a následné
studium RVP (rámcových vzdělávacích programů) pro 1. stupeň základní školy. S tím souviselo vymezení
naplňování klíčových kompetencí,
cílů a průřezových témat. Už kroutíte hlavou? Že nevíte, o čem mluvíme
a k čemu to bude v Pionýru dobré?
Ne, že by to byla práce zábavná, ale je
nutná k tomu, abychom si vymezili obsah naší části nabídky obsahu činnosti
pro oddíly, abychom věděli, odkud
a kam směřujeme, abychom si vyjasnili, s jakými znalostmi a dovednostmi
děti ve třetí třídě přicházejí a s jakými
opouští pátou třídu. Tohle byla práce
především pro Lídu, její zkušenosti
zástupkyně ředitele tady pro nás byly
neocenitelné.
Druhý krok už byl zajímavější, tvořivý.
Přemýšleli jsme o motivaci programu pro naši věkovou kategorii. Je už
dnes jasné, že navazujeme na Zvířátka

a dovedeme děti až k programu
stojícímu na jejich fantasii. A my jsme
mezi tím. Nakonec jsme se shodli
na Putování se psem.

Proč?

V první řadě proto, že jsme hledali
průvodce i objekt zájmu dětí a pes
k dětské partě prostě patří už od dob
Rychlých šípů.
Dále proto, že náš pionýrský maskot
se k takovéto roli přímo nabízí.
Se psem se v dětském kolektivu dá
zažít spousta dobrodružství, ať už
na schůzce, výpravě či táboře. Pes
se prostě hodí všude.
Pes se může stát doslova členem oddílu, v plyšové podobě může vstupovat
i do domovů dětí a vtáhnout tak do života oddílu i celé rodiny.

Co chceme dětem a vedoucím
nabídnout?

Pro děti připravujeme kufřík – putovat přece není možné bez zavazadla.

Do něj si budou vkládat „pracovní
listy“, které budou tvořit v rámci oddílové činnosti. Bude tu i kapsář na poklady, dárky, upomínkové předměty
z cest. Kufřík by měl dítě provázet
celým tříletým programem.
Vedoucí pak dostanou metodiku –
náměty na to, jak pracovat s listy pro
děti, jak poskládat oddílovou schůzku
na dané téma, ale i rady, jak uzpůsobit
tu kterou činnost dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Vždyť
minimálně ty hyperaktivní máme
v každém oddíle.
Veškeré materiály jak pro děti, tak pro
vedoucí jsou nabídkové, začátečník
je třeba uchopí jako celek, zkušený
oddílák bude vyzobávat jen některé
náměty.
Jsme na samém začátku projektu,
máme cíle, směr a motivaci. Obsah činnosti je před námi.
Nemyslíme si, že máme patent na rozum, máme zkušenosti, ale vítáme
každý impuls zvenčí. Nechcete se přidat a podílet se na přípravě obsahu
činnosti oddílů mladších dětí?
Ano? Díky!
Kontaktujte nás prostřednictvím webu
Klíčení.
Darina Zdráhalová
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nedejte se zaskočit

HIV / AIDS 2
V minulém dílu tohoto seriálu jsme si připomněli Světový den boje proti
AIDS a v té souvislosti se tomuto tématu věnovali podrobněji. Protože je
ale příliš obsáhlé, věnujeme mu ještě jednu stranu. Věříme totiž, že nevědomost může sice být sladká, ale v této oblasti je rozhodně nežádoucí.
Testování (konkrétní informace)

Testování na HIV infekci by mělo být
doprovázeno předtestovým a potestovým poradenstvím. Pozitivní výsledek
testu znamená, že organismus byl infikován. Poradenství by vždy mělo vést
ke zjištění motivace pacienta či klienta
k testování, odhadu rizikového chování
a možnostem jeho snížení. Pro získání
dostatečně spolehlivého negativního
výsledku testu by klient měl přijít až
2 – 3 měsíce od uplynutí posledního
rizikového chování. Negativita HIV
testu neznamená negativitu předchozích i stávajících partnerů. Při testování na HIV infekci se na rozdíl od jiných
chorob nelze orientovat podle příznaků, ale jen podle rizikovosti vlastního
chování. V běžné praxi se využívají
protilátkové testy Elisa, v posledních
letech v kombinaci s testem na antigen
p 24. Ročně je v České republice provedeno necelých dvacet tisíc HIV testů
na vlastní žádost a při nich je zjištěna
přibližně polovina všech nových HIV
pozitivních případů. Přibližně čtvrtina
těchto testů je provedena anonymně.

Prevence přenosu HIV

Z hlediska prevence je nejdůležitější
trias znalostí, postojů a změny chování. Zatímco šíření informací je poměrně
jednoduchým procesem, docílit změny
chování, zejména sexuálního, je podstatně složitější. Virus HIV se přenáší
především krví, některými sexuálními
aktivitami (zejména nechráněným
pohlavním stykem) a z matky na dítě.
Běžný a společenský kontakt s nakaženou osobou nepředstavuje žádné
riziko. Virus je obsažen v tělních tekutinách nakažené osoby. K přenosu je
zapotřebí, aby se tyto tekutiny dostaly
do krevního oběhu vnímavé osoby.
Kontaktem tělní tekutiny obsahující
virus se sliznicí nebo otevřenou ranou
může dojít k přenosu. Mezi nejrizikovější tělesné tekutiny patří:
1.
2.
3.

krev včetně krve menstruační a některých krevních derivátů představuje největší riziko;
ejakulát;
poševní sekret.

Přenos krví

V praxi se nejvíce uplatňuje rizikové užití použitých injekčních jehel
a stříkaček u toxikomanů. Důležitým
preventivním opatřením je podpora

neinjekčního užívání a dále výměna
použitých stříkaček a jehel. Přenos
krevní transfuzí by dnes díky testování
krve měl být spíše jen hypotetickou
možností. Kousnutí hmyzem riziko
přenosu nepředstavuje.

Sexuální přenos

Celosvětově je sexuální přenos
HIV nejčastější formou jeho šíření.
Pravděpodobnost přenosu při jednorázovém nechráněném styku se uvádí
mezi 0,05 – 30 %, tedy rozmezí je velmi široké a záleží na mnoha faktorech.
K přenosu může docházet zejména při
nechráněné anální či vaginální souloži.
Menší, ale nikoli nulové riziko představuje orální sex, zejména pokud dojde
k souběžnému přenosu či expozici jiné
sexuálně přenosné infekce a / nebo
ejakulaci do úst. Erotický polibek představuje jen teoretické riziko. Rizikové
pro přenos HIV nejsou nekoitální
a masturbační aktivity (u pettingu však
stále přetrvává určité riziko u jiných sexuálně přenosných chorob). Za nejčastější trias prevence sexuálního přenosu
se považuje ABC, tedy
A – abstinence,
B – být věrný jednomu partnerovi,
C – kondom.
Z dalších preventivních strategií lze
zmínit alespoň propagaci nekoitálního
sexuálního chování.

Přenos z matky na dítě

Všechny gravidní ženy jsou od roku
2000 testovány na HIV. Důvodem je
profylaxe přenosu na její dítě, pokud
by žena byla HIV pozitivní.

Společenské aspekty, nevládní
organizace

HIV infekce nepředstavuje jen zdravotnický, ale celospolečenský problém.
Svou pozornost nemoci věnovalo i mimořádné zasedání OSN v roce 2001.
Podobně v České republice již v roce
1989 vznikla Česká společnost AIDS
pomoc (ČSAP), která má jako hlavní
cíl kromě prevence pomoc a podporu
HIV pozitivním osobám. V roce 1999
otevřela Dům světla. Z dalších občanských sdružení je významná činnost
organizací Rozkoš bez rizika a Projekt
Jana, které se věnují prevenci u poskytovatelek komerčních sexuálních
služeb. Podobně u jejích mužských

kolegů působí sdružení Projekt Šance.
V devadesátých letech se významně
na prevenci v gay komunitě podílelo
sdružení SOHO. V současné době je
preventivní činnost v komunitě mužů
majících sex s muži omezena menším
zapojením nevládního sektoru. ČSAP
provádí terénní práci v pražských gay
podnicích. Do preventivní činnosti
se zapojuje řada regionálních a religiózních organizací. Sdružení S nadějí
proti AIDS a drogám pořádalo déle než
15 let tradiční národní mezioborovou
konferenci o AIDS v Poděbradech.
Velkým problémem nevládních organizací působících především pouze
v prevenci je obtížnost získání finančních prostředků.

Otázky a mýty

Za jak dlouho HIV test ukáže, že jsem
se nakazil/-a?
Spolehlivý negativní výsledek testu je
2 – 3 měsíce od posledního rizika.
Je kondom dostatečně spolehlivý při
ochraně před HIV?
Ano, nejčastější selhání kondomu je
způsobeno lidským faktorem, kdy například není použit po celou dobu soulože.
Když jsem se nakazil syfilisem, je větší
riziko, že se nakazím i virem HIV?
V zásadě ano. Syfilis a jiné sexuálně
přenosné choroby podstatně zvyšují
možnost nákazy virem HIV. To platí
jednoznačně při nechráněné souloži.
Na druhou stranu se lze některými
chorobami nakazit i při dodržení zásad
bezpečnějšího sexu, kdy je riziko
nákazy virem HIV menší (kapavkou,
chlamydiovou infekcí, oparem pohlavních orgánů…).
Za jak dlouho po nákaze budu mít
zdravotní potíže, podle kterých poznám, že jsem HIV pozitivní?
V průměru až po 8 - 9 letech. Ale to
už může být pozdě na nasazení účinné
léčby. Pokud jsem měl rizikové chování, tak bych si měl raději vždy dojít
na HIV test.
Zdroj:
Sexuální výchova – vybraná témata
4. HIV I AIDS
MUDr. Ivo Procházka, CSc.

Evropský rok dobrovolnictví
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V říjnovém čísle Mozaiky jsme – vzhledem k vyhlášení roku 2011 Evropským rokem dobrovolnictví – věnovali prostor tématu dobrovolnictví. Představili jsme si velmi stručně jeho historii, rozmanitost a dotkli jsme
se připraveného pionýrského projektu.
A tady je malá „ochutnávka“ toho, co jsme pro příští rok připravili.
Mediální kampaň ve sdělovacích
prostředcích

Pro zajištění kampaně je předjednána spolupráce s Českým rozhlasem
2 – Praha. V rámci vysílání pro děti
a mládež připravujeme pro veřejnost
informační soutěž, která bude v jednotlivých měsících orientována na dobrovolnické aktivity, které mohou být
realizovány s dětmi a mládeží a které
budou danému období tematicky
odpovídat (aktivity v rámci Dne Země,
sbírkové aktivity – např. Květinový
den, integrační aktivity a podobně).

Tvorba audiovizuálního prezentačního materiálu

Materiál bude připraven jako propagace dobrovolníků a jejich činnosti
v rámci přímé práce s dětmi a k dispozici bude i na webových stránkách
Pionýra.

Přímá informační aktivita zaměřená na starosty obcí a členy
zastupitelstev v místech, kde
fungují naše pionýrské skupiny

Rozeslání krátkého informačního
materiálu starostům a zastupitelům
v konkrétních místech – propagace dobrovolnické činnosti a snaha
o zvýšení zájmu o tuto oblast ze strany
zastupitelů.

Seminář k otázce podpory dobrovolníků ve firmách
Akce ve formě jednodenního setkání v Praze bude zaměřena na pojetí
firemního dobrovolnictví s vazbou

na možnou podporu dlouhodobé
dobrovolnické práce ze strany zaměstnavatele a na možnosti další podpory
tohoto sektoru.

Zavedení systému Certifikát
dobrovolníka

Záměrem je vydávání osvědčení o dobrovolnických činnostech ve sdružení
včetně popisu realizovaných aktivit
a rozsahu požadovaných kompetencí.

Oblastní setkání dobrovolníků

Jsou připravována jako jednodenní
nebo víkendová setkání dobrovolníků, která proběhnou v průběhu ledna
– března. Jejich součástí bude např.
oceňování dobrovolníků, příprava aktivit na krajské a místní úrovni či sběr
podkladů a námětů pro dílny a aktivity
v rámci Poselství 2011.

rozšíření i o nabídku dalších aktivit pro
děti a mládež. Současně předpokládáme aktualizaci informačního webu
s důrazem zejména na práci dobrovolníků a jejich povinnou kvalifikaci.
Společným cílem všech informačních
aktivit bude představování dobrovolníků pracujících ve sdruženích dětí
a mládeže. Budou upozorňovat na skutečnost, že vedoucí dětí a mládeže jsou
dobrovolníci, kteří přijímají rozsáhlou
odpovědnost a nejen ve sdružení
Pionýr musí získat kvalifikaci.

Poselství 2011

Třídenní celorepublikové setkání dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží, zaměřené na přímou práci s dětmi
a na postavení dobrovolníků ve sdružení a společnosti. Cílem je výměna
zkušeností formou praktických dílen
a ukázek z činnosti – sdílení dobré
praxe mezi jednotlivými dobrovolníky. (Více se dočtete na webu
poselstvi.pionyr.cz, v příloze tohoto
čísla nebo průběžně na stránkách
Mozaiky.)

Informační kampaň Opravdu
dobrý tábor

Kampaň je zaměřena především na rodiče. V roce 2011 připravujeme její

Firemní dobrovolnictví
Na závěr si trochu blíže představíme
jednu z forem. Firemní dobrovolnictví
je jeden z projevů sociální odpovědnosti firmy. Jedná se o formu firemního dárcovství, kdy místo finančního
obnosu „daruje“ firma schopnosti
a čas svých zaměstnanců na veřejně
prospěšný projekt. Tento typ dobrovolnictví – dárcovství je významný
tím, že se jedná o společnou aktivitu
a společenskou zodpovědnost zaměstnavatele a zaměstnance; tedy že zaměstnanci, pomáhají svými znalostmi
a schopnostmi a firma věnuje čas
zaměstnanců a uhradí všechny s tím
spojené náklady.
Jde také o možnost nahlédnout do neziskového světa, a pro zaměstnance

představuje tento druh dobrovolnictví
kromě zisku mnoha zkušeností také
lepší poznání svých zaměstnavatelů
i spolupracovníků z růžných oddělení, která spolu na pracovišti nemají
příležitost komunikovat. Firemní
dobrovolnictví je tedy přínosem pro
obě strany.
Ačkoliv v zahraničí je tato forma dobrovolnictví takřka běžným jevem, u nás
je ještě „v plenkách“. Nicméně, existuje již několik nadací, které se právě
tímto druhem dobrovolnictví zabývají,
nabízejí užitečné informace a pomoc
s realizováním dobrovolnických aktivit.
Firemní dobrovolnictví už se rozvinulo do několika forem – jsou to např.

jednorázové komunitní dny, týmové
akce nebo potřebné poradenství a odborná činnost. Zaměstnanci jsou tak
zapojováni do různých aktivit, jakými
jsou např. čištění lesa, aktivity pro děti
a seniory nebo asistence postiženým.
Kromě těchto aktivit existují i jiné,
např. firemní sbírka oblečení. Ta funguje tak, že firmy uspořádají mezi svými
zaměstnanci sbírku oblečení, které
následně putuje do několika obchůdků, kde si věci najdou nové majitele.
Peníze z prodeje přijímají nejrůznější
instituce (domovy pro seniory, dětské
domovy apod.), které jimi poté doplní
svůj rozpočet.
Veronika
Ilustrační foto: archiv Pionýra
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kvíz

Smím prosit?
V rámci „Mikulášské“ a následného období začíná plesová sezóna. Znáte ale původ některých tanců?
Na toto vám znalosti z tanečních asi nepostačí, ale třeba se dobře pobavíte nad některými netradičními názvy:
2. Český středověký tanec
se nazýval

1. Slovenský národní tanec se nazývá
a) zemiak
b) odzemek
c) tuzemák

3. Ruskému skupinovému tanci
se říká
a) chorovod
b) ropovod
c) častuška

a) hasák
b) rápošák
c) obkročák

4. Hlavním tancem
na karnevalu v Rio de
Janeiro je

5. Z Ukrajiny
a jižního Ruska
pochází

a) rumba
b) samba
c) salsa

a) kozáček
b) pasáček
c) prasáček

6. Řecký národní tanec se jmenuje
a) onasiss
b) zorba
c) greco

8. Španělský tanec
cikánského původu
se nazývá

7. Na Tahiti a v celé
Polynésii se tančí

a) espaňola
b) flamenco
c) tango gitano

a) vala – vala
b) šuli – šuli
c) hula – hula

9. Arabská kultura přispěla břišním tancem – ten
se správně nazývá
a) tajfun
b) aysun
c) džihád

10. Brazilský bojový tanec
se jmenuje
a) capoeira
b) bandolero
c) urubamba

11. Výbušný
indický tanec
se nazývá

a) brahmaputra
b) alhambra
c) bhangra

12. Národní skotský tanec
se jmenuje
a) lochness
b) ballantine
c) gael step

13. Maďarský národní tanec
se nazývá
a) papaláš
b) čardáš
c) rubáš

14. Naši předkové s oblibou tančili
importovaný tanec, kterému říkali
a) kanimůra
b) kačaba
c) maděra

Správné odpovědi:
1B, 2C, 3A, 4B, 5A, 6B, 7C, 8B, 9B, 10A, 11C, 12C, 13B, 14C
připravil Lee

Kaleidoskop
1. 12. 1640 získalo Portugalsko
nezávislost na Španělsku a Jan IV.
se stal králem.
3. 12. 1310 Jan Lucemburský
vstoupil do Prahy.
5. 12. 1880 byla založena Ústřední
matice školská v Praze na podporu českojazyčného školství
v pohraničí.
6. 12. 1240 – Mongolové vedení
Bátú-chánem dobyli a vyplenili
Kyjev, čímž bylo završeno mongolské podmanění Rusi.
8. 12. 1870 – F. Palacký a F. L.
Riegr v čele skupiny českých
politiků předali říšskému kancléři
Beustovi protest proti národnostnímu útlaku v Rakousko-Uhersku.
8. 12. 1890 se narodil skladatel
Bohuslav Martinů (zemřel 28. 8.
1959).
10. 12. 1790 se narodil Václav
Veverka, spolu s bratrancem
Františkem vynálezce ruchadla
(zemřel v únoru 1849).
11. 12. 1900 se narodila režisérka
Hermína Týrlová (zemřela 3. 5.
1993).
15. 12. 1920 se narodil herec
Vlastimil Brodský (zemřel 20. 4.
2002).
16. 12. 1770 se narodil německý
hudební skladatel Ludwig van
Beethoven (zemřel 26. 3. 1827)
20. 12. 1890 se narodil Jaroslav
Heyrovský, fyzikální chemik,
tvůrce polarografické analytické
metody, český nositel Nobelovy
ceny (zemřel 27. 3. 1967).
20. 12. 1860 se Jižní Karolína
odtrhla od Spojených států, což
vedlo k Americké občanské válce.
21. 12. 1850 se narodil skladatel
Zdeněk Fibich (zemřel 15. 10.
1900).
24. 12. 1920 se narodil cestovatel
Jiří Hanzelka (zemřel 15. 2. 2003).
25. 12. 1930 proběhla premiéra
prvního českého zvukového filmu
Fidlovačka.
25. 12. 800 korunoval Papež
Lev III. Karla Velikého římským
císařem. Tento titul byl naposledy
použit západořímským císařem
Romulem Augustem.
27. 12. 1860 se narodil Karel
Kramář, právník a politik – první
československý ministerský předseda (zemřel 25. 5. 1937).
27. 12. 1920 se narodil herec Jiří
Sovák (zemřel 6. 9. 2000).
29. 12. 1890 – masakr cca 300
siouxských žen, dětí a starců
u Wounded Knee armádou USA.
31. 12. 1915 se narodil student Jan
Opletal (zemřel 11. 11. 1939).
31. 12. 1970 rozpad The Beatles.

kaleidoskop
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Vymírání rostlinných i živočišných druhů
Živočišné a rostlinné druhy vymírají neztenčeným
tempem. Některé se však podařilo zachránit, a dokonce
navrátit do volné přírody. Každým rokem je zároveň objeveno několik tisíc druhů nových, byť především v oblastech tradičně bohatých na ptactvo a zvířenu. Shodli
se na tom účastníci letošního pravidelného summitu
OSN, zasvěceného otázkám biodiverzity. Podle zprávy
předložené na jednání je i nadále pětina všech dosud
známých druhů rostlin a živočichů ohrožena vyhynutím.
U ptáků je to třináct procent, u obojživelníků dokonce
čtyřicet jedna procent. Nejvyšší ztráty na biodiverzitě
byly v posledních letech zaznamenány v jihovýchodní
Asii. Může za to lov a rybolov, nekontrolovatelné šíření
invazních druhů, kácení pralesa a výsadba palmy olejné.
Lék na ztrátu paměti ve stáří?
Vědci objevili látku, která může být úspěšně využita k vývoji léků potlačujících ztrátu paměti ve stáří.
Pouhých deset dní podávání této látky výrazně zlepšilo
paměť a mozkové funkce u starých myší. Zapomenuté
klíče, jméno známého, které si nemůžete vybavit, nebo
prostě jen neschopnost soustředit se na práci v pokročilejším věku. První příznaky stařecké demence?
Možná, ale obvykle je to považováno jen za nevyhnutelnou součást stárnutí. Tato ztráta paměti je spojována
s vyšší hladinou glukokortikoidů, hormonů podílejících
se na mnoha fyziologických dějích. Mimo jiné se jedná
o klíčové komponenty signálních drah, které pomáhají
organismu vyrovnávat se se stresem.
Obezitu lze chytit jako rýmu
Vědci přinesli nový důkaz, že obezita bývá způsobena
nejen špatnou životosprávou, ale může být též následkem virové infekce. Výsledky posledního výzkumu provedeného na Kalifornské univerzitě v San Diegu podpořily hypotézu, že jeden z kmenů adenovirů, které se běžně
vyskytují v populaci a jsou příčinou onemocnění především dýchacího a zažívacího traktu, je též zodpovědný
za vznik obezity. Během studie bylo vyšetřeno více než
sto dvacet mladistvých ve věku mezi 8 a 18 lety, z nichž
více než polovina byla shledána obézními. V obézní skupině vážily děti, které prodělaly zmíněnou infekci, o 16
kilogramů více než ty, jimž se infekce vyhnula.
Češi jsou mezi největšími škůdci Země
Češi svým chováním zanechávají na Zemi jeden z nejvýraznějších otisků. A svou pozici navíc úspěšně posilují.
Vyplývá to z aktuální Zprávy o stavu planety (Living
Planet Report), která ukazuje, jak velkou ekologickou
stopu národy světa zanechávají. Česko je už druhý rok
po sobě na čtrnáctém nejhorším místě ze 153 zemí.
Ekologická stopa názorně ukazuje, jak člověk svou spotřebou energií, jízdou automobilem či produkcí odpadu
zatěžuje planetu. Podle poslední analýzy má každý
v průměru k dispozici na rok 1,8 globálního hektaru, aby
nežil na ekologický dluh a vývoj na Zemi byl udržitelný.
Každý Čech přitom potřeboval v průměru 5,75 globálních hektarů. Žít tedy všichni jako Češi, potřebovali
bychom navíc dvě planety. Průměrná ekologická stopa
jednoho obyvatele naší planety je přitom 2,7 hektaru.
Sochy ztracené za Hitlera
Při práci na „podzemce“ před historickou berlínskou
Červenou radnicí se našlo jedenáct převážně bronzových
plastik předválečné moderny. Díla, označená nacisty
za součást takzvaného „degenerovaného umění“, majitelům zabavili za vlády Adolfa Hitlera. Zatím není jasné,
kdy se do země dostaly a kdo je tam zakopal.
připravil Lee

Sladká tečka

rukodělky

Na straně 4 jste se mohli dočíst o tom, že v listopadu proběhlo poslední jednání
Výkonného výboru České rady Pionýra v jeho současném složení. Bylo to jednání v několika směrech zvláštní, na této straně nás ale nebude tolik zajímat, co
se projednávalo, ale jaké bylo pohoštění – a věřte, že stálo za to.
Členové VV ČRP se totiž dohodli, že poslední jednání si navzájem osladí nějakým vlastnoručně vyrobeným pamlskem – a jeden neplánovaný příspěvek přibyl
i od přizvaných předsedů KOP. Na následujících fotografiích se můžete i vy
alespoň pokochat. Budete-li ale číst dále, zjistíte, že máte i šanci si na něčem
pochutnat.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Soutěž o štrúdl!

Následují jména všech, kdo v sobotu 6.
11. přispěli na jednací stůl vlastnoručně
vyrobenou pochutinou:
JJ Ivana Vejvodová,
JJ Kateřina Součková,
JJ Petr Kubů,
JJ Jakub Kořínek,
JJ Jana Janečková,
JJ Petr Halada,
JJ Zuzana Daňhelková,
JJ Martin Bělohlávek.
Kdo první správně uhodne, kdo který pokrm
vytvořil, a zašle správně přiřazená čísla
ke jménům na adresu mozaika@pionyr.cz,
vyhraje domácí štrúdl od stávajícího předsedy Pionýra Petra Halady!

8.

