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Clona má vítěze
Hodnocení foto a video prací zaslaných do republikové
soutěže Clona, což je oblast Pionýrského Sedmikvítku
zaměřená na film, foto a video, každoročně zajišťuje
Dům dětí a mládeže Děčín a ani letos tomu nebylo jinak.
Vítězi soutěže Clona 2010 se v jednotlivých kategoriích
stali: Jan Jarka, Eva Bejšovcová, Roman Valenta, František
Petržela, Niki Frischholzová, Šárka Zavadilová a Marek
Sechter. Nominaci za práci v oblasti foto-video získali DDM
Děčín, Pionýr Hrádek u Rokycan a PS Ivanovice na Hané.
Modrý slon Heleny Růžičkové byl předán 5. 2. na slavnostním koncertu Dětské Porty, kterou pořádala 96. PS
Veselí medvědi v Divadle Za Plotem v Praze.
Z rukou Petra Novotného jej převzali zástupci Pionýra
Hrádek u Rokycan – Petr Tichý a Miroslav Hackl.
Miroslav Lochman, DDM Děčín

JKOP – Ahoooj

Bejšovcová Eva – Zatopené hřiště
JKOP – Asi vítr

JKOP – Pařezová chaloupka
Neumaier – White peacock

Bejšovcová Eva

Bejšovcová Eva – Babočka

Pionýři podpálili školu!

Mladá Boleslav – o víkendu 25. – 27. 3. se do 6. ZŠ v Mladé Boleslavi
vloudila početná skupina neznámých výtržníků. Místní svědkové redakci
informovali, že si mezi sebou říkali pionýři, někteří měli nejrůznější kostýmy a v jejich hovoru zaznívaly dialekty z celé republiky.
Na vchodu se v průběhu pátku objevily poněkud nejasné nápisy o jakýchsi kamínkách. Je pravděpodobné, že pionýři podlehli své údajné
touze rozdělávat ohně a posedávat kolem nich a za tímto účelem si do
školy přinesli jakási kamna. Ta byla patrně příčinou vzniku požáru.
Místní věštkyně a sensibilka uvedla, že požár vyzařoval tak intenzivní
vlny pozitivní energie, že jí přilákal přes půl města. Přítomní hasiči nicméně její nadšení nesdíleli, protože oheň se podařilo zlikvidovat až 1. 4.
Velitel zásahu uvedl, že letošního apríla si představoval úplně jinak.
Boleslava Mladá

Přihlaste se do soutěže etapových her!

Ačkoli jsme teprve přivítali jaro, ti z vás, kteří připravují letní tábory,
budou jistě souhlasit, že prázdniny jsou už za dveřmi.
Připomínáme proto, že své zpracované celotáborové hry můžete přihlásit
do tradiční soutěže, kterou pořádá Pionýr od roku 2003 a vítězům nabízí
příspěvky na činnost.
Více informací na ceteh.pionyr.cz.

Kalendárium 2011

nabídkový plán akcí a soutěží
11. 5.

Český den proti rakovině

26. – 29. 5.
20. – 22. 5.

Bambiriáda 2011
brigáda Malíkovice
Republikové setkání pionýrských oddílů
Pionýrská stezka
Pionýrský Sedmikvítek –
Tanec

10. – 12. 6.
23. – 25. 9.
5. 11.

Liga proti
rakovině Praha
celá ČR
ČRDM
Malíkovice Pionýr
kraj
KOPkV
Vysočina
Brno
SPTO Brno
Ústí nad
ÚKOP
Labem
celá ČR

Nabídka vzdělávacích akcí PVC
Hlavní vedoucí dětských táborů
16. – 17. 4.
29. 4. – 1. 5.
11. – 12. 6.

Ostrava
Skavsko u Morkovic
České Budějovice

2. – 4. 9.

Bělice u Kaliště

Moravskoslezské PVC
Zlínské PVC
Jihočeské PVC
PVC KOP kraje
Vysočina

Zdravotník zotavovací akce
13. – 15. 5., 3. – 5. 6.
6. – 8. 5., 13. – 15. 5.
29. 4. – 1. 5.

Litoměřice
Ostrava
Jihlava

Ústecké PVC
Moravskoslezské PVC
PVC kraje Vysočina

Rozšiřující vzdělávání (semináře)
13. – 15. 5.
13. – 15. 5.

Hry v teorii i praxi
Prožitkové hry, výměna zkušeností

Čimelice

Středočeské PVC

Vlčkovice

Královéhradecké PVC
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informace

První výkony nového VV ČRP
První jednání nového Výkonného
výboru ČRP se sešlo ve dnech 25. – 26.
února v Praze. Vzhledem k omezenému
prostoru zde jen rychle zmíním výběr
zajímavých a podstatných témat, jimiž
se výkonný výbor zabýval.
Nepochybně významným bylo rozhodnutí o auditorovi, který provede
každoroční audit účetní závěrky sdružení Pionýr – byl schválen Ing. Slavomír
Ježek.
Neobvyklým tématem byly také popisy
základních procesů v Pionýru – jeden
z výstupů CAF týmu, se kterým by
v budoucnu měly pracovat především
sekce ČRP.

Dále byl projednán záměr úpravy dvou
směrnic – pro hospodaření a také pro
registraci v Pionýru.
Pro PS, jež užívají táborové základny či
klubovny, je jistě zajímavá informace
o vyhlášení tzv. vnitřního výběrového
řízení – podrobnosti obsahovalo minulé vydání Tu-ňáka.
Pozornost byla věnována samozřejmě i uzavření mezinárodního tábora
Train for Change, jež stále není zcela
dokončeno. Vedoucí akce Jiří Let byl
pověřen, aby zpracoval komplexní
hodnotící zprávu připomínkovanou od
všech členů přípravného týmu.
Jakub

Kecejme do toho
se blíží do finiše

Projekt Kecejme do toho – strukturovaný dialog mládeže, který se
snaží podpořit participaci mladých
lidí na veřejném dění, se blíží ke své
hlavní aktivitě – konferenci mladých
lidí, kteří potvrdí konečnou podobu
stanovisek, která poté následně budou
prezentovat zástupcům poslaneckých
klubů a Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy a Ministerstva práce
a sociálních věcí, kteří byli pověřeni
svými ministry.
V uplynulých měsících se uskutečnila
v různých regionech ČR řada workshopů a diskuzí na 6 témat, která si účastníci zvolili na webu. Jedná se o témata
zpoplatňování vysokého školství, státní
maturitu, legalizaci marihuany, sexuální výchovu na školách, šikanu a kyberšikanu a podporu mladých rodin. Při
nich zájemci z řad mládeže sdíleli své
zkušenosti a názory a připravili návrh
stanoviska. Ten byl dále rozebírán na
diskuzích, kam byli přizýváni i odborníci a lidé s praxí v dané oblasti např. ředitel odboru vysokého školství z ministerstva školství, předseda Studentské
komory Rady vysokých škol, ředitel
Národní protidrogové centrály, vedoucí
odboru sociálních služeb, zástupci
Společnosti pro plánování rodiny
a sexuální výchovu, Výboru na obranu práv rodičů, Policie ČR, projektu
Rodinné pasy, neziskových organizací,

CERMATu, Senátu Parlamentu ČR
atd. V uplynulém roce se také u nás
i v Evropské unii řešila zaměstnanost
a zaměstnavatelnost mladých lidí
a výstupy z ČR se velmi promítly i do
závěrů diskuzí mladých z celé EU. Těmi
se bude v květnu 2011 zabývat i Rada
EU složená z jednotlivých ministrů
členských států.
Kromě řady informací, které se účastníci diskuzí dověděli a na které se čile
vyptávali, sloužily diskuze jako další
možnost jak rozšířit či upravit návrh stanoviska k danému tématu a zapracovat
připomínky z internetových diskuzí.
Přesto má ale každý i ze čtenářů
Mozaiky možnost podobu stanoviska
ještě ovlivnit. Stačí jej během dubna
komentovat na webu kecejmedotoho.
cz nebo se nechat nominovat svojí
organizací na závěrečnou konferenci.
V odpolední části konference budou
moci vybraní účastníci prezentovat
stanoviska zástupcům daných dvou ministerstev a také zástupcům poslaneckých klubů. Stejně tak odbor mládeže
MŠMT přislíbil, že s výstupy z projektu
bude pracováno při tvorbě koncepce
Státní politiky v oblasti mládeže.
Konferencí projekt ale nekončí. Diskuze
budou probíhat i na Bambiriádách
i v příštím roce, kdy se projekt bude
více zaměřovat na evropské dění v oblasti mládeže, ale i na témata spojená

Konec starých časů!
Od 1. 4. 2011 je pro vás otevřena E-moška! Váš
pionýrský jarmark na vás čeká na stránkách
e-moska.pionyr.cz.
Pro přístup použijte stejné údaje jako do Servisu Pionýra.

Ohlédnutí za Františkem Křížkem
* 1936,  2011
Občas přinášejí nové dny nejen nové
události, ale také špatné zprávy. Jedna
z nich přišla 5. března, kdy jsme se
dozvěděli, že zemřel pionýr František
Křížek.
V pionýrském hnutí pracoval víc než
50 roků v řadě funkcí na PS Starý
Plzenec – jako vedoucí oddílu, vedoucí
skupiny, hlavní vedoucí letních táborů.
Své místo měl i v Okresní radě Plzeň
jih a později v Pionýrském centru
Jižan – kde působil víc jak 10 let
ve funkci jejich předsedy. V pionýrské
práci pokračoval v posledních letech
i přes zdravotní problémy – jako zástupce v Plzeňské krajské radě Pionýra.
Za svoji dlouholetou práci obdržel
řadu ocenění, jako jeden z prvních
získal v roce 2001 nejvyšší ocenění
Pionýra, Křišťálovou vlaštovku.
Čest jeho památce.
Martin

s dobrovolnictvím v ČR a v jednotlivých organizacích pracujících s dětmi a mládeží. Stejně tak plánujeme
věnovat se třem celostátním tématům
podobně jako v uplynulých měsících.
Zároveň ale nezapomeňte, že strukturovaný dialog můžete organizovat
i vy – ve vaší škole, městě, kraji. Všude
kde vás něco pálí a chcete se pokusit to změnit, můžete skrze program
mládež v akci, projektu 5.1. zažádat
o spolufinancování takového projektu,
kdy budete např. koordinovat vznik
městské či krajské koncepce politiky
vůči mladým lidem.
Jan Husák
vedoucí projektu

rozhovor
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Aktivní prevence je věc každého z nás
Český den proti rakovině, známý také jako Květinový den, přijde už
11. května. Po celé republice je do této sbírky (patrně největší a nejstarší u nás) zapojen i Pionýr. Abychom připomněli význam této akce
i celé činnosti Ligy proti rakovině, která ji pořádá,
položili jsme několik otázek její nové předsedkyni
MUDr. Michaele Fridrichové.
Květinový
den má
každý
rok nějaké ústřední
téma, co je to
letos?

15. ročník Českého dne proti rakovině
má hlavní téma pro letošek – aktivní
prevence – to, co může člověk udělat
sám pro sebe, aniž by ho to stálo nějaké finanční vydání. Ten základní princip
je přestat být tolik líný. To znamená
zdravý způsob života, zlepšit trochu
stravování, ubrat kalorií, nechat si chuťové kvality a trošičku ho zjednodušit.
Víc se hýbat, neustále sedíme, od
rána do večera, nechodíme. Stačí půl
hodiny denně, chodit plavat, běhat,
trochu cvičit. To je to, co můžu udělat
sám pro sebe.
Další věc je využít všeho, co nabízí
moderní medicína v rámci prevence. Především pravidelné kontroly,
obzvlášť u lidí, kteří mají rakovinu
v rodině. U dívek i očkování proti
papiloma viru. Každá pojišťovna má na
svých stránkách přesně rozepsáno, co
z preventivních opatření hradí a v jakém intervalu. Přesto i z lidí, kteří mají
kontroly plně hrazené pojišťovnou, je
využívá jen malá část.

Dá se odhadnout, jak velký podíl
na prevenci má ta aktivní prevence, co může člověk dělat sám,
a kolik dělá genetika a okolní
vlivy?

Genetika má samozřejmě vliv v rodinách, kde se rakovina vyskytuje opakovaně. Tyhle rodiny to ale vědí a kontroly jsou u nich obvykle častější. U běžné
populace je ta pravděpodobnost také
docela vysoká, ale musíme dělat, co
můžeme, abychom ji snížili.

Řekněte pár konkrétních příkladů, jak prevenci pomůžou peníze
vybrané na Květinovém dni?

Minimálně dostane každý kupující k té
kytičce leták, kde jsou základní informace. Snažíme se, aby vypadal tak, aby
si ho lidé skutečně přečetli a zamysleli
se, kdy byli naposledy na vyšetření,
jestli vůbec byli, a když ne, tak proč,
co všechno by ještě mohli pro sebe

dělat. V okamžiku, kdy vám nic není,
jde jen o to překonat ostych a lenost
a nechat se vyšetřit. Samozřejmě
připomínáme, že je potřeba nekouřit.
Žijeme ve světě, v jakém žijeme, máme
smogové situace a někteří lidé k tomu
ještě kouří. Nevím, nemají se asi rádi.
Vloni se vybralo zhruba osm a půl
milionu, z toho se platí letáky, kytičky,
trička, všechna agenda kolem sbírky, ale
také publikace, které rozdáváme zdarma,
posíláme je i do škol. Další část jde na
vědu a výzkum, to znamená, že přicházejí žádosti od nejrůznějších skupin třeba
na doplnění grantu, dále do zdravotnických zařízení na vybavení, například pro
radioterapii. A také hospicům, protože
i závěr života onkologického pacienta by
měl být důstojný a pokud možno příjemný. Přispíváme i na rehabilitační pobyty.
Samozřejmě podporujeme i naše kluby –
třicet procent z toho, co vyberou,
zůstává na jejich činnost, což jsou různé
vzdělávací programy a podobně, podle
potřeby v místě nebo regionu, kterou
znají lépe než my.

Takže Pionýr vloni vybral zhruba
sedminu všech peněz?
To je pravda, my jsme za to rádi.

Květinový den, o kterém mluvíme, zná většina lidí, ale vy toho
děláte mnohem víc, můžete to
nějak přiblížit?

Jsou tři hlavní pilíře naší činnosti.
Jednak je to podpora vědy a výzkumu,
pak podpora kvality života onkologických pacientů a potom hlavně ta prevence, preventivní akce. Do toho patří
ty letáky během Českého dne proti
rakovině, oslovujeme školy s nabídkou
přednášek a vzdělávacích materiálů,
na podzim bude velká preventivní výstava, bude putovat po osmi městech,
kde nám s ní pomáhají právě ty kluby.
Tam samozřejmě budou k dispozici
veškeré informace, publikace a bude
tam i lékař. Podařilo se nám do toho
teď zapojit i dermatology, takže si tam
lidi mohou nechat zkontrolovat i kůži,
hlavně znaménka. Využívá to opravdu
hodně lidí a posledně bylo skutečně
odhaleno několik nemocných, takže to
určitě má smysl.
S tím souvisí další věc k té prevenci –
musíme se opalovat opatrně, používat

ochranné faktory. Nechodit na sluníčko
v létě mezi 11. a 15. hodinou, nerožnit se na pláži, protože na to nejsme
stavění.

Může prevenci běžně pomoci
i oddílový vedoucí?

Tohle se možná některým mladým
lidem nebude líbit, ale mnohým je
potřeba pomoci znovu si osvojit
základní hygienické návyky. Mýt si
ruce, nepít po sobě z jedné láhve,
nejíst jednu svačinu. Nejen, že se šíří
mononukleózy a všechny tyhle věci,
ale také žloutenky. A jako prevence
rakoviny jater je určitě dobré vyhnout
se žloutenkám, které do budoucna
zvyšují riziko vzniku karcinomu. Děti si
navíc spoustu věcí neuvědomují. Drží
se třeba v tramvaji, vůbec nevědí, kdo
se držel před nimi, pak vybalí svačinu
a jedí. Tohle všechno je může oddílový
vedoucí pomoci odnaučit. I když to dá
strašnou práci.
A samozřejmě nekouřit, nebýt líný,
vést děti k aktivitě.
V tomhle jsou vaši vedoucí skvělí, já
když občas jdu krajinou, tak potkávám
ty skupinky dětí s vedoucím, jak jdou
na výlet. Nejen, že se hýbou, navíc se
učí žít v krajině, neničit ji.
Takže myslím, že máte nehynoucí
zásluhy a jestli má být další generace
lepší, tak to hodně záleží i na vás.

Na závěr něco snad povzbudivého. Čím dál častěji se setkáváme
s informacemi o tom, že se někdo
z rakoviny vyléčil a žije spokojeně dál. Je v léčení tak výrazný
pokrok?

Jednak je pokrok, ale také díky prevenci přicházejí lidé dřív a rakovina se častěji objeví v počátečních stádiích, kdy
se dá léčit. Když už jdete k doktorovi,
protože vám to působí obtíže, bude to
už bohužel stádium pokročilejší.
Dneska například u dětské leukemie
máte 99% úplně vyléčených, což je od
doby, kdy jsem byla na fakultě, ohromný pokrok.
ptal se Jakub
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Kamínka zahřála i pobavila
Ohýnek v nich vzplál odpoledne
v pátek 25. 3. a vydržel celý víkend.
Sešla se totiž spousta lidí, kteří do
nich mohli přikládat svými nápady, náměty, či prostě jen účastí
a dobrou náladou – dohromady
162. Všichni společně zahájili akci
společným bubnováním na všemožné nástroje, které rozechvělo celou
zdejší tělocvičnu i srdce zúčastněných. Zahájení bylo uzavřeno hromadným pískáním na svítící píšťalky, jež vítalo jaro a budilo Pionýr ze
zimního spánku.
Nikdo se nenudil

Program tohoto celorepublikového setkání dobrovolníků pracujících
v Pionýru byl tak nabitý a atmosféra tak příjemná, že to prostě nešlo.
Ostatně podívejte se sami na vzkazy
účastníků.
Když se někdo pokouší charakterizovat
činnost Pionýra, často zazní slova jako
rozmanitost, pestrost, různorodost.
Kdo byl na Kamínkách, může tato slova
jedině potvrdit. A stačilo jen projít se
po chodbách základní školy v Mladé
Boleslavi, která Kamínka hostila.
Mohli jste tu potkat nejen spoustu lidí
v tričkách z různých akcí, s emblémy
oddílů a pionýrských skupin. Občas
kolem prošel Indián, jindy šermíř ve
středověkém kostýmu, cestou na venkovní dílny věnované air-softu a paint
ballu se sem tam objevil i někdo s napodobeninou střelné zbraně v ruce.
To vše doplňovaly pomalované tváře
a všemožné vlastnoručně vyrobené
šperky či doplňky.

Při pohledu do rozpisu dílen, přednášek a diskusních skupin bylo ale jasné,
že se tu děje i spousta věcí, jež nejsou
na účastnících přímo vidět, přesto
ale zanechávají stopy. Někdy milé,
v podobě nových vědomostí, zkušeností, informací či nově navázaných
kamarádství. Jindy i dost mrazivé, jako
třeba povídání o drogách s Jakubem
Frydrychem a Břetislavem Brejchou
z Národní protidrogové centrály či
o kriminalitě páchané dětmi i na

dětech s předsedkyní představenstva
Linky bezpečí Alenou Plškovou.
Část programu tvořily také diskusní skupiny k připraveným tématům
Poselství (o náhradě chystaného
Poselství Kamínky jste se mohli dočíst
ve dvou posledních vydáních Mozaiky).
Nejvíce účastníků zlákalo nejspíš téma
obsahu činnosti. I ostatní témata, jako
podpora či propagace si ale našly své
zájemce (o výstupech z těchto debat
se dozvíte více v dalších Mozaikách).
Diskuze k tématům Poselství byly
bohužel limitovány časem i nepřítomností autorů témat, takže v účastnících
zanechaly občas smíšené pocity.

reportáž
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o připravených tématech činnost, lidé,
podpora, propagace, identita. Aby
toho nebylo málo, v pátek a v neděli
zasedal Výkonný výbor ČRP (o jeho
výstupech se dočtete v příštím čísle)
a v sobotu se sešla Porada předsedů
krajských organizací Pionýra. Ta byla
navíc doplněna o návštěvu Aleše
Sedláčka – současného předsedy
České rady dětí a mládeže, který
kandiduje na další období a byl podpořen i Pionýrem, takže využil této
příležitosti, aby se nám představil
a přiblížil svoji vizi, kam by se měla
ČRDM ubírat, bude-li zvolen.
Jakub
Foto: Jakub, Jana Krotilová,
Zuzana Hlávková
Došlo ale i na sport. V tělocvičně bylo
možné vyzkoušet si různé míčové hry,
včetně florbalu, který tu trénují celoročně. Místní děvčata dokonce vyzvala
Výkonný výbor České rady Pionýra na
utkání, což nebylo možné odmítnout.
V sobotu večer proto nastoupil výběr
výkoňáku proti o několik hlav a mnoho
let menším dívenkám. Někdo možná
čekal zázrak, ten se ale nedostavil.
Děvčátka nás po lítém boji rozstřílela
3:1 a ani se nezdálo, že by se zadýchala
jako my…

Čtyři v jednom

I tak by se dala Kamínka 2011 popsat. V jednom víkendu proběhla
pestrá směsice aktivit, jež je vlastní
tradici Kamínek. S ní bylo propojeno Poselství – diskusní skupiny

Děkujeme, neodcházejte!

Když se něco podaří – a vzhledem k času na přípravu lze jednoznačně říct, že
Kamínka 2011 byla povedená akce – sluší se poděkovat. Komu?
JJ Líbě Nejedlé, že si to všechno vzala na triko.
JJ Mileně Kořínkové, Jítě Kulhánkové, Fandovi Srchovi, Petru Jeníčkovi a dalším pomocníkům za spoustu práce, kterou na Kamínkách odvedli.
JJ Tomáši Suchému, řediteli školy a také vedoucímu 1. PTS Táborník, že nás
vpustil pod „svou“ střechu.
JJ Michalu Houdovi za jediný gól v brance místních dorostenek.
JJ Lídě Kočí, že coby garant ÚPVC celou akci zaštítila a podílela se na programu.
JJ Všem kuchařkám za čas i dobré jídlo.
JJ Dáše Čechové za pevnou ruku při malování na tváře mnoha účastníků a za
dobrou volbu odstínu zelené.
JJ Všem lektorům, že díky nim program proběhl, jak měl.
JJ A vůbec všem, kdo si do Mladé Boleslavi přivezli své pomyslné polínko
a přiložili ho do Kamínek.
Těm všem patří dík i za to, že se při odjezdu tolik lidí ptalo, jestli mohou počítat s Kamínky 2012.

Pionýrská stezka
Brno 23. – 25. 9. 2011
Kdo za tím stojí…

Za organizací celé akce je Sdružení pionýrských tábornických oddílů, v čele
se mnou jako náčelníkem. Určitě bych
si ale netroufnul pustit se do přípravy sám. V Brně je spousta lidí, kteří
mají chuť do práce, a když je potřeba,
dokážou zabrat. Často mám pocit, že
pomáhám s přípravami já jim… 

Proč jsme se rozhodli uspořádat
Stezku?

Chtěli bychom navázat na tradici
republikového finále a udělat ze Stezky
prestižní akci, kde se potkají ti nejlepší
z nejlepších.

V čem bude Stezka „nová“?

Možná bych řekl spíše staronová.
Pracujeme na nové verzi pravidel
a náplni stanovišť. Naším cílem bylo

nastavit náročnější podmínky, které
kladou důraz na větší znalosti jednotlivých oblastí, protože jsme se odklonili
od modelu souboru otázek a nastavili
jen rozsah znalostí. Jakým způsobem
budou závodníci prokazovat své znalosti, bude často záležet na pořadateli.

Co se právě děje?

Na adrese pto.pionyr.cz/stezka budou
uveřejněna pravidla a náplň stanovišť, kde je budete moci připomínkovat. Budeme rádi, když přispějete
svým názorem a když nám pomůžete
vychytat případné chyby. Nemůžeme
vám zaručit, že všechny připomínky
zapracujeme, ale některé určitě. Zde
také časem naleznete další důležité
informace o Stezce. Přihlásit se stále
můžete na kancelar@jmpionyr.cz.
Informace k přihláškám naleznete také
na webových stránkách Stezky.

Kdo je připraven, není překvapen

Na co se můžete těšit

Samozřejmě na závod, který bude náročný, ale věřím, že o to dramatičtější.
Dále připravujeme řadu doprovodných
programů, část z nich pochopitelně
spojených s Brnem. A to nejdůležitější,
co si odveze každý, i když třeba nevyhraje, budou vzpomínky na soutěživou
atmosféru a společné zážitky.
Luboš Horký
Náčelník SPTO Brno
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Vysočina pionýrským oddílům 2011
Republikové setkání pionýrských oddílů
Z materiálu Obsah činnosti v Pionýru:
Republikové setkání patří k tradičním
akcím. Jde o víkendové setkání oddílů
z celé ČR. Pokaždé je na jiném místě.
Pro děti a vedoucí je připraven atraktivní program. Republikové setkání drží
účastnický rekord. Obvykle se sejde
několik set dětí a vedoucích. Zejména
pro pořadatele je to akce organizačně
mimořádně náročná. 
Tolik teorie. Jaká bude praxe, se teprve
ukáže. Za organizační štáb vám můžu
slíbit, že uděláme vše, co bude a je
v našich silách abyste se cítili co možná
nejlépe.
V minulé Mozaice Pionýra (7/2011)
jsme vám přinesli základní informace
a především ve fotografiích pohled
na kemp. V tomto čísle přichází na
řadu představení okolí a několika tipů
na výlety, které vám v rámci setkání
nabízíme.
Samotné nejbližší okolí kempu Národní
přírodní rezervace Ransko stojí za
pozornost. Rezervace byla vyhlášena
roku 1997 a rozkládá se na ploše 695,4
ha ve výšce 540 – 673 m n. m. S jarem
se jindy všední les mění v kouzelný bílý
koberec plný bledulí. Tuto podívanou
pro vás do června neudržíme, tak alespoň fotografií.

Za další velké lákadlo Vysočiny –
Žďárských vrchů, a tedy i našeho společného setkání jsou považovány betonové sochy Michala Olšiaka. Navštívit
můžete: Mamuta – u Rozštípené skály
(2008), Koně vytahující povoz z bažin – u Hamrů nad Sázavou (2008),
Hamroně – U Hamrů blíže u Žďáru nad
Sázavou (2008), Raka – v obci Račín,
Mamlase – u remízku za Klafarem s výhledem na Žďár nad Sázavou, Hrochy
– ve Škrdlovicích u hotelu U Hrocha,
Výra – v chatové osadě Yukon, v obci Tři
Studně, mezi rybníky Sykovec a Medlov,

Orlici a lva – mezi Žďárem nad Sázavou
a Polničkou u Pilské nádrže představující hraniční kámen mezi Čechami
a Moravou a Želvu – v Obyčtově u kostela Navštívení Panny Marie.
Mluvíme-li o turistických lákadlech,
nesmíme zapomenout ani na Poutní
kostel sv. Jana Nepomuckého na
Zelené Hoře ve Žďáře nad Sázavou
zapsaný do světového kulturního
dědictví UNESCO a Zámek ve Žďáře
nad Sázavou s unikátním muzeem
knihy. Ani další místa nejsou méně
zajímavá. Hasičské muzeum v zámku
Přibyslav, rodný dům K. H. Borovského
v Havlíčkově Borové, skanzen na
Veselém Kopci. Zkrátka zapíchněte
prst do mapy na místo konání a ať se
podíváte kterýmkoli směrem, najdete
něco, co stojí za to navštívit.

Poodhalení závoje tajemství
z programu:

Mimo výletů pro všechny pionýrské
kamarády chystáme hry, soutěže
a dílny přímo v kempu. Chybět nebude
společný oheň, snad i s kytarami a zpěvem. V současnosti se snažíme vyjednat spolupráci s Královskou divadelní
společností Effrenata. Pro odvážné
duše chystáme noční hru.

Hra, ještě než se sejdeme:

Všechny geocachery, tedy jedince,
kteří se věnují geocachingu, vyzíváme
k vyslání putovních předmětů symbolizujících právě vás z míst působnosti
vaší PS na místo setkání. Předměty
společně vyzvedneme v rámci setkání
v keši:
Land art nad Rekou – GC1VHYZ.
Těšíme se na všechna překvapení,
která k nám doputují, stejně jako na
vás samotné.
Veškeré informace, které byste ještě
mohli potřebovat, najdete na webových stránkách: setkani.pionyr.cz.
Za KOPkV
Pimpa

Na závěr si zopakujme nejdůležitější:

JJ Republikové setkání pionýrských oddílů se uskuteční 10. – 12. června 2011
v kempu Moře u rybníku Řeka, u Krucemburku.
JJ Přihlášky je třeba zaslat na KOP kV do 27. května 2011.
JJ Účastnický poplatek je 200 Kč (doprava do kempu, doprava na výlety, ubytování, program).
JJ Ubytování ve vlastních stanech. Stravu je možno objednat.

zahraničí
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Maďarské předsednictví se zajímalo,
jak zaměstnat mladé lidi

V Evropské unii funguje systém tzv. předsednictví, kdy jednotlivé členské státy „řídí Evropu“. Česká republika měla s předsednictvím svou
zkušenost v první polovině roku 2009. Každé předsednictví stanovuje
priority pro jednotlivá odvětví rozhodování na evropské úrovni. To platí pro zemědělství, zdravotnictví,
finance, ale i pro mladé lidi a jejich občanská sdružení. Jednotlivá předsednictví jsou propojena do tzv. tria.
To poslední se skládá ze Španělska, Belgie a Maďarska.
Maďarské předsednictví uzavíralo trio,
které bylo specifické tím, že to bylo asi
první uskupení, které fungovalo jako
politický celek. To se týkalo i oblasti
mládeže. Evropská unie si stanovila
jako prioritu pro toto trio zaměstnanost mladých lidí. Během předchozích
dvou předsednictví bylo toto téma
projednáno všemi příslušnými orgány.
Začátkem března 2011 pak v Godöllö
proběhla závěrečná konference. Za
Českou republiku se jí zúčastnili zástupci MŠMT a tři účastníci z řad mladých lidí. Mezi nimi jsem byl i já, a to
jménem České rady dětí a mládeže.

V zemích EU jsou mladí lidé (18-35
let podle oficiální definice) skupinou, která je nejvíce „postižena“

nezaměstnaností. Přechod ze vzdělání
na pracovní trh, podpora drobného
podnikání, studentské stáže a neformální vzdělávání byly hlavní procesy,
které jsou na úrovni EU chápány jako
hlavní nástroje pro zlepšení situace na
trhu práce pro mladé lidi. A zde přichází prostor pro neziskové organizace
pracující s dětmi a mládeží, například
Pionýr. Naši členové dlouhodobě
získávají srze neformální vzdělávání
znalosti a dovednosti, díky kterým se
mohou na trhu práce lépe uplatnit.
Každý vedoucí u oddílu se na školeních
učí základy pedagogiky, psychologie,
hospodaření, bezpečnosti práce, práce
v kolektivu apod. Navíc mají vedoucí
s těmito teoretickými znalostmi i několikaletou praktickou zkušenost, která
hravě strčí do kapsy praxi z nějakého
podniku.
Zaměstnavatelé však mnohdy tyto
dovednosti neuznávají a dobrovolníci
se k nim při pracovních pohovorech
a zpracovávání svých životopisů ani
nepřihlašují. Tyto i mnohé jiné ohlasy
zaznívaly na maďarské předsednické
konferenci.
Výsledkem byl návrh rezoluce Rady
EU s doporučením pro přijetí opatření
v oblasti zaměstnanosti, což je oficiální

dokument EU, který členským státům
doporučuje, jak s tématem naložit.

Možná vám může celý tento proces
přijít jako takové zbytečné tlachání. Na
druhou stranu se jedná o proces, při
kterém se zapojily všechny členské státy EU a hlavní část obsahu dokumentu
byla vytvořena mladými lidmi. V budoucnu by měly vznikat nové systémy
na podporu mladých lidí a ty současné
budou podpořeny (Erasmus, Mládež
v akci apod.). A i kdyby nic jiného, tak
konference vyslala politický signál, že
se sdruženími dětí a mládeže může
a má být počítáno.
Jiří Let

Připomínáme – o prázdninách do Anglie?

Zahraniční praktikanti na letních táborech

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 Manchester.
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.

Kolik by to stálo? S účastí praktikanta na táborech jsou
spojené jisté nezbytné náklady. Bude-li praktikant ubytován a stravován na táboře, bude třeba uhradit poplatky
spojené s administrací jeho pobytu ve výši cca 4000 Kč.
Pokud by byl zájem velký a praktikantů by bylo celkem více
než 10, ze strany AIESEC by byla snaha zajistit poplatky
pomocí sponzora.

Woodcraft Folk, dětská organizace z Velké Británie,
pořádá v létě 2011 jeden ze svých tradičních táborových festivalů. CoCamp, jak se v příštím roce bude
jmenovat, očekává více než tři tisíce účastníků a mimo
účastníků přímo z Velké Británie dostali pozvánku
i pionýři.

Registrace na Co-Camp provádí každá skupina nabookings.cocamp.coop do 1. 5. 2011
V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Jiřího Leta,
letik@pionyr.cz, 777 745 885.

Mezinárodní studentská organizace AIESEC, přesněji její
pobočka při České zemědělské univerzitě, oslovila Pionýr
s nabídkou zahraničních studentů podílejících se na programu letních táborů – ať už po celou dobu, nebo jen částečně. Přehled možné náplně práce praktikantů zašleme
zájemcům e-mailem.

Co je třeba udělat? Pokud vás zaujala možnost zapojit do
programu tábora zahraniční studenty, napište na adresu
jakub@pionyr.cz svou představu (např. z jaké země by vám
praktikant vyhovoval), termín tábora, dotazy a podobně.
Vaše požadavky budou dále předány přímo kontaktní osobě v AIESEC a konkrétně řešeny a zodpovídány.
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tržiště nápadů a zkušeností

Plusy i mínusy pionýrské minulosti
Jistě i vy si někdy povídáte s kamarády z pionýrských
kolektivů o tom, jaká vlastně byla ta Pionýrská organizace Čs. svazu mládeže (1949-68). Toto téma se ostatně
objevilo i v diskuzi k obsahové konferenci Poselství 2011.
Měli bychom tedy o této době nejen mluvit, ale snažit se ji
i poznat a pochopit.
Žijících pamětníků ubývá a ne vždy mohou poskytnout
odpovědi na otázky, které jim položíte. Přesto je správné
mluvit s nimi a poprosit je i o dokumenty, fotografie a jiné
materiály. Někdo bude vzpomínat na báječnou partu a činnost, jiný zavzpomíná na nudné, skoro školské schůzky ve
třídách po vyučování. Někteří se možná pochlubí i diplomy
a oceněními z různých soutěží, přehlídek, výstav, kde se
pionýři prezentovali a účastnili. Najdou se možná i takoví, kteří vám ukáží odznaky a medaile, jimž byla oceněna
jejich činnost jako vedoucích.
Je tu však ještě jeden zdroj informací, který vám pomůže nahlédnout do minulosti pionýrské organizace, nejen
z padesátých a šedesátých let, ale i té, která tu byla po
roce 1970 (PO SSM). Podle mého je mezi nimi docela velký
rozdíl, ovšem podle toho, co hledáte, čekáte nebo chcete
vidět. Každá doba má své historiky, říká staré přísloví. A to
platí i dnes.
Tím zdrojem informací jsou dětské a pionýrské časopisy od roku 1948 výše. Snad ani netušíte, kolik jich vycházelo! Jsou obvykle dostupné v knihovnách vyššího
stupně, ale i v mnoha domácnostech, u sběratelů, ba
i v antikvariátech.
Právě duben je měsícem, kdy stojí za to zabývat se poznáním plusů i mínusů pionýrské minulosti. Snad víte proč!
Hadži (scifiveta@quick.cz)

Znáte je a co o nich víte?
Ne, že bych to chtěl Boubínovi a jeho Plameňákům usnadňovat, ale můžeme si zkusit kvíz všeobecných znalostí
o dětských a pionýrských časopisech. Třeba vám napoví,
které časopisy budete hledat a číst si v nich o tom, jaké
byly dřívější pionýrské organizace.
1. Který český časopis pro děti je nejstarší? Napovím
vám, že vychází už od roku 1945!
a) Sluníčko, b) Mateřídouška, c) Ohníček
2. Týdeník Sedmička se stal nástupcem časopisu
a) Pionýrské noviny, b) Noviny pionýrů, c) měsíčníku
Pionýr
3. Byl někdy Čtyřlístek pionýrským časopisem?
a) ne, b) ano

Robin a Páťa – „Výročí”

Putování za studánkami

Kdysi dávno byly studánky mnohdy jediným zdrojem
pitné vody pro usedlosti i pro obce. A tak se od pradávna
konaly i různé slavnosti, zejména zjara, kdy se „studánky
otevíraly“. Dnes by to mohl být námět pro družinovou ale
i celooddílovou výpravu. Samozřejmě, že k tomu nějakou
tu studánku musíte mít.
To už je ovšem na vás, zda o nějaké víte nebo se ji pokusíte najít třeba podle turistické mapy vašeho okolí. Vezměte
si nezbytné nářadí – lopatky, hrabičky, možná i cedník,
které použijete pro čistění vody a okolí studánky. Znáte-li
místo, které navštívíte, pak asi víte, zda je tam přístřešek nebo i jinak upravené okolí, a podle toho si připravte
nářadí i materiál.
Voda by měla ze studánky volně odtékat, okolí by nemělo
být zbahněné a všelijak znečistěné. Má-li pramen nějaké jméno, můžete jím studánku označit – tabulkou nebo
i jinak.
A na závěr své akce můžete slavnostně pronést nějakou
otevírací formuli!
Napínavější může být hledání pramene, pokud žádnou
studánku neznáte, když se vydáte proti proudu nějakého
menšího potoka. Kdovíkam až se dostanete a co třeba při
tom prožijete.
Podle Kudy z nudy, SPJF
4.
5.

Časopis ABC měl vždycky vystřihovací papírové
modely?
a) ne, b) občas, c) od roku 1967
Které dětské časopisy dodnes vycházejí?
Sluníčko, Mateřídouška, Ohníček, Pionýr, ABC, Sedmička

Tak jak jste odpovídali? Zkontrolujte si, zda správně:
1.b, 2.a, 3.a, 4.c a 5. Sluníčko, Mateřídouška, ABC.
Píárista

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

tržiště nápadů a zkušeností
Historie otištěná

Byl z toho trochu poprask, když jsme
na oddílovce ukázali, co u kontejneru našli Páťa s Robinem. Pro děti to
bylo jako výlet do pravěku. Takhle, že
tenkrát vypadaly časopisy pro děti?
Copak to mohlo někoho bavit? A ty
obálky! Po takovém časáku bych ani
nesáhl! – povídali jeden přes druhého. Odsudky zkrátka převládaly. Ale
jen do té doby, než si někteří začali
všímat, o čem se v oněch zašlých
časopisech píše. Byly tu zajímavosti
z vědy a techniky, články o přírodě, obrazové školy a hlavně rady

Hra do klubovny
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a návody pro pionýrskou činnost.
Pozornost vzbudily i zprávy o zájmových kroužcích – technických,
modelářských, pěstitelských atp.,
ba i pravidelně otiskované zprávy
pionýrů-dopisovatelů! Hm, že je
to bavilo, když neměli počítače…,
zaznělo odněkud z kouta. A tak jsem
dodal: Vy je máte, a přesto nikam
o nás nepíšete!
Každopádně jsme se shodli, že si
k těm třem časákům ještě zkusíme
najít ty, které vycházely později. Ani
já pořádně nevím, kolik jich bylo.
Oddílák Boubín

Nejlepší lovci, stopaři a bojovníci prý se vyznačovali prvotřídními vlastnostmi a smysly! A o ty smysly v této hře
do klubovny půjde v první řadě.
Zrak: Jeden z vás odejde z místnosti a vy přemístěte čtyři
věci, které obvykle mají své místo (např. lampička, obrázek sundejte, otočte ke zdi atp.). Měnit se může i oblečení osob, které tu jsou, jejich postavení – sedí, stojí,
klečí apod. Po návratu má hráč zjistit, co se zde změnilo.
Dobré je stanovit i časový limit.
Sluch: Hráč se zavázanýma očima musí podle zvuku určit
co nejvíce ze čtyř ukázek, o co jde. Například cvakání
nůžek, šustění alobalu, škrtání sirek, nalévání vody do
sklenice atp. Zajímavou variantou je, když některé zvuky
nahrajete a pak pustíte. Ani byste nevěřili, co dokáže
takové škrabání, ba i holení el. strojkem, pilování nehtů
a jiné legrácky.
Chuť: Potřebujete aspoň čtyři sklenice s vodou, které
odlišně osladíte – tři, dvě a jedna kostka, pak žádný cukr.
Sklenice si označte! Pořadí samozřejmě zamícháte a pak se
hráč pokusí seřadit vodu podle sladkosti (počtu kostek).
Hru můžete obměnit tak, že vodu ochutíte např. různými
sirupy, čaji, ba i octem.
Čich: Zkuste v místnosti na nenápadném místě zapálit
svíčku – samozřejmě ve svícnu! Hráč má zavázané oči
a když vejde do místnosti má jen po „čuchu“ svíčku najít.
Obměnou může být i jiné aroma – voňavka, květina,
opečené maso (špekáček).
Hmat: Do plátěného sáčku vložte asi tak deset tvarově
odlišných předmětů – např. propiska, kapesní nůž, malá
lžíce na boty, krabička zápalek, figurka atp. Hráč se pokusí hmatem poznat, o jaké předměty jde. Lze postupovat i tak, že hráč předměty nahlas neříká, ale zapisuje na
papír. Na konec se výsledky porovnají. Můžete stanovit
limit, obsah obměnit pro další hráče.
Podle Kudy z nudy, SPJF

Fígle s nožem

Každý správný muž,
nosí v kapse nůž!
A co tam nosí holky?
Pilníčky a rtěnky!
Tak tohle je opravdu jen

říkánka! Pravda může být
úplně jiná, že, děvčata?
Obrázky vám jen mají připomenout, jak se s nožem
zachází, aby to byl váš
dobrý kamarád!
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Poohlédnutí za akcemi Pionýrského oddílu Větrník
z PS Horní Bříza

Horní Bříza

První oddílovou akcí byl připravený autobusový výlet v sobotu 29. 1. 2011 do
oblasti Českého lesa do osady Capartice. Pozvání přijalo 25 zájemců o lyžování,
bobování nebo i pěší turistiku. Většina dětí a rodičů vystoupila na nejvyšší vrchol
Českého lesa na Čerchov. Vyrazili jsme i do blízkého Waldmünchenu, kde jsme
navštívili známý akvapark a užili si všech vodních atrakcí.
Druhou akcí o pololetních prázdninách 4. – 6. 2. 2011 byla Ledová Praha. Na programu nechyběla návštěva mnoha památek za minimální ceny. Samotní účastníci
společně navštívili Království železnic, Policejní muzeum ČR, koncert Děti dětem
v Kongresovém centru. Využili jsme nabídky jízdy na bobové dráze, návštěvy
ZOO, planetária, Muzea útrpného práva. Vystoupili jsme i na Prašnou bránu
a Žižkovskou televizní věž.
12. 2. 2011 v Mladé Boleslavi proběhlo Republikové finále ve hře ringo. Naší skupinu
reprezentovalo šest tříčlenných týmů. Byli jsme nejpočetnější výpravou turnaje. V kategorii nejmladších dětí a mezi nejstaršími jsme získali 1. místo. V prostřední kategorii
obsadili naši zástupci 2. a 3. místo. Na závěr jsme navštívili i místní muzeum Škoda.
Poděkování patří pořádající PS z Mladé Boleslavi za perfektní přípravu. Akorát nás
zaráží neúčast většího množství dětí a mládeže z více skupin.

Dětský maškarní bál

Pionýrská skupina Horní Bříza, Masarykova základní škola a Unie rodičů uspořádala v pátek 25. 2. 2011 dětský maškarní bál. V jídelně místní pořádající školy
se sešlo v podvečerních hodinách několik desítek dětí z mateřských škol a prvního stupně v doprovodu rodičů. Pionýrský oddíl Větrník připravil právě pro
mladší děti 12 soutěžních stanovišť, kde děti za splněné úkoly získávaly hrací
peníze, za které si mohly koupit ve specializované prodejně některé maličkosti.
Samozřejmostí byla i diskotéka známého DJ Láďose i možnost zakoupení malého
občerstvení. Nejstarší děti pak vybraly nejhezčí masky, kterým byla předána na
závěr cena – plyšová zvířátka.
Jaroslav Novák
PS Horní Bříza

Hornobřízský puchýř po třiadvacáté

Víkend 11. – 13. 3. byl pro turisty ve znamení tradičního pochodu „Hornobřízský
puchýř“. Letošní 23. ročník přilákal rekordní počet účastníků. Během tří dnů
se na různé trasy vydalo 844 turistů. Navštívili nás také zájemci ze zahraničí z Německa, Rakouska, Maďarska a nejvzdálenější turisté přicestovali až z ruského
Sankt Petěrburgu.
Akci zahájila v pátek 10 km procházka okolím Horní Břízy. Večer bylo pro všechny
zájemce připravené divadelní představení „Jak se peklo zadlužilo“. Vystupovali
členové ochotnického spolku „Osaďáček“, kteří za své výkony sklidili zasloužený
potlesk.
Sobota přinesla nádherné počasí jako stvořené pro pobyt v přírodě. Naše trasy
6, 13, 20, 31 a 50 km zavedly turisty do oblasti plaských lesů. Během pochodu
byla možnost navštívit i muzeum v Horní Bříze a Muzeum těžby borové smoly
v Lomanech.
Všichni turisté zdárně dorazili do cíle. Zde každý dostal v upomínku diplom za absolvování příslušné trasy, pamětní razítka i speciálně vyrobený odznak akce. Byly
také připraveny knižní odměny pro nejstarší účastníky, kterými letos byli čtyřiaosmdesátiletý pan Mašek z KČT Sokolov a mezi ženami děvětasedmdesátiletá
paní Protivínská z KČT Líně. Sladká odměna v podobě nádherného dortu čekala
na nejpočetnější kolektiv – tentokrát to byli turisté z KČT Tachov a mezi dětmi
kolektiv pionýrů z Horní Břízy. Na sobotní večer přichystali pořadatelé posezení
s hudbou. Na parketu ani nebylo poznat, kolik kilometrů mají mnozí v nohách,
a zábava se vydařila.
V neděli se turisté vydali na 3 různé trasy 6, 12 a 21 km. Všichni zdrávi došli
a spokojeně se vydali ke svým domovům.
Naše poděkování patří všem pořadatelům, SDH Horní Bříza, paní Royové z muzea
Horní Břízy, paní Čihákové z muzea v Lomanech, dětem a jejich rodičům, kteří se
všichni zapojili do příprav a pomáhali s organizací akce.
Se všemi, kteří mají rádi aktivní pobyt v přírodě a setkání s lidmi z různých koutů
nejen naší vlasti, se těšíme na viděnou zase příští rok 9. – 11. 3. 2012 na 24. ročníku Hornobřízského puchýře.
Lenka Duchková
Foto: J. Novák, M. Sieber
PS Horní Bříza
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Pozvání na Mistrovství ČR ve hře Gorka Morka
Budislav 10. – 12. června 2011
Organizátor:

Pionýrská skupina Marie
Sedláčkové Litomyšl
Kontaktní osoba:
Miroslav Tomášek
Kontakty:
tel.: 602 678 483
mira.tomasek@seznam.cz
Vedoucí turnaje:
Milan Bořek – Světlušák
Kontakty:
tel.: 604 384 712
cardelian@seznam.cz
Místo konání:
Táborová základna PSMS
Budislav
Soutěžní kategorie: 1. do 15 let věku
2. od 15 let věku
Pravidla turnaje a další podrobnosti:
na gorkamorka.ic.cz a psms.pionyr.cz

Maruška Pejzlová
s Eliškou Cinertovou
zachraňují polární lišku

FOR FISHING – rybářský festival

Hrádek u Rokycan

26. 2. 2011 se parta 15 nadšenců Petrova cechu z Hrádku
u Rokycan vydala na již druhý ročník rybářského festivalu v Praze.
Ten se konal na výstavišti v Letňanech ve dvou obrovských halách, kde bylo k vidění snad úplně vše, co se týká každého druhu
a odvětví rybolovu.
Největším důvodem naší návštěvy bylo vyhlášení nejlepších
sportovců rybářského sportu za rok 2010. Těšili jsme, až mezi
vyhlášenými zazní jméno člena ČRS Rokycany, Pionýra Hrádek
a dobrého kamaráda, Jindřicha Kalivody mladšího.
Ten se v loňském roce stal dvojnásobným mistrem světa v lovu
ryb na umělou mušku. Toto mistrovství se konalo v létě na
Slovensku a Jindra tím obhájil své dvojnásobné vítězství (jednotlivců i družstev) z roku 2009 z mistrovství, které se konalo
v České republice.
Po tomto vyhlášení jsme se s chutí vrhli do hal na veletrh. Bylo
zde opravdu tolik věcí, že jsme nevěděli, kam se dřív podívat.
Např. Rybářská škola z Vodňan zde měla zastoupení několika
žáky, kteří předváděli, jak správně kuchat, stahovat, filetovat
a připravovat ryby. Nebo jak se pletou a opravují rybářské sítě
a spoustu dalších úkonů, které se pak už spíše týkaly rybníkářství.
U spousty známých dodavatelů rybářských potřeb, nebo přímo
u prodejců byla možnost nakoupit věci s velkou slevou, nebo se
dalo mnoho věcí objednat a nechat si je zaslat domů. Každý z nás
si odnesl nějaké ponaučení a hezké vzpomínky na tento festival.
Jirka Vaníček
za zájmový oddíl Rybáři
Pionýr Hrádek

Hrádečtí pionýři putovali zimní přírodou

Cesta vedla ještě zasněženou krajinou

Všechno
nejlepší!
JJ 4. 4. slaví své 55. narozeniny PaedDr.
Milana Zelenková z PS Šestnáctka
(Pardubická KOP).
JJ 18. 4. slaví své 65. narozeniny Jaroslav
Maxa z 9. PS MP II (Jihočeská KOP).
JJ 30. 4. slaví své 55. narozeniny Mgr. Jarmila
Kupčíková z PS Devítka (Moravskoslezská
KOP).
Gratulujeme a přejeme vše nejlepší
i do dalších let.

V sobotu 26. února 2011 se sešlo pětadvacet dětí a vedoucích,
aby se zúčastnili turistického výletu do okolí Hrádku.
Výlet byl motivován putováním polárníka Amundsena za
záchranou zvířat žijících na severním pólu. Na trase mimo
seznamování s místními přírodními útvary účastníci plnili různé
úkoly.
Všichni si vyzkoušeli chůzi v mrazivém počasí, které ale doplnil
slunečný svit.
Našli obrázky ohrožených zvířat, polární lišky, ledního medvěda, tuleně a tučňáka. Veselí vyvolal úkol, aby děti chodily jako
tučňáci, kteří přenáší v teple na nohách vejce. Nebo si všichni
museli zacvičit rozcvičku pro polárníky.
Z místních zajímavostí se podívali na skálu sv. Vojtěch, kde
byla pěkná vyhlídka do okolí. Prošli kolem vodojemu, ze kterého je Hrádek zásobován pitnou vodou.
Potom se přesunuli k pionýrským chatkám, kde si vytvořili
základnu pro polárníky. Vedoucí připravili oheň a děti „bojovaly“ s lovci zvířat za jejich záchranu. Protože vyhrály, dostaly
odměny a účastnické kartičky.
Vlasta Vasková, Pionýr Hrádek
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MŠMT zahájilo

Evropský rok dobrovolnictví
Na tiskové konferenci, která proběhla
přímo v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 7. března,
byl přítomným novinářům a dalším
hostům představen Evropský rok
dobrovolnictví, jeho specifika v ČR,
probíhající a připravované projekty
a podobně. Velká část programu byla
věnována také informacím o dobrovolnictví obecně, o jeho podobách
a potřebnosti. Náměstek ministra Jan
Kocourek (původně měl být přítomen i ministr Mgr. Josef Dobeš) celou

konferenci uvedl. Pro Pionýr byla jistě
zajímavá jeho slova, když přítomným
vysvětloval, jaký je to paradox, že
většina dobrovolníků u nás pracuje
v organizacích dětí a mládeže, ale přesto tito nejsou zákonem uznáváni jako
dobrovolníci, což je nutné v budoucnu
napravit.
Několik zajímavých informací obsahovaly i připravené prezentace, například
fakt, že nějaké formě dobrovolné
činnosti se u nás věnuje až třetina
obyvatel, ale téměř stejně je těch, kteří

dobrovolníky považují za blázny zneužívané většinovou společností.
Přítomným byl představen také web
www.dobrovolnik.cz, který slouží jako
centrální portál Evropského roku dobrovolnictví a měli byste na něm najít
všechny potřebné informace.
Závěr konference byl poněkud překvapivý, protože s ohledem na časový
skluz nebyl dán prostor pro dotazy
novinářů.
Jakub

Václav Linek

Jako v předchozích číslech pro vás máme i tentokrát dva
kreslené vtipy na téma dobrovolné práce s dětmi a mládeží.
Jaroslav Dos tál

Dobrovolnictví v sociálních službách
Sociální oblast je, spolu se zdravotní,
jednou z nejpočetněji zastoupených,
nejen z hlediska využití dobrovolnické
práce ale také z hlediska přebírání řady
služeb, které v minulých desetiletích
byly často velmi nedostatečně zajišťovány pouze státem.
Úloha dobrovolnictví v sociálních službách je velmi významná. Na rozdíl od
jiných sektorů dobrovolnictví jsou sociální služby specifické svým rozsahem,
klientelou i samotným cílem služby,
kterým je ve většině případů zapojení
klienta do společnosti, nebo alespoň
zmírnění jeho vyloučení, zmírnění jeho
handicapu.
Možnosti pro uplatnění dobrovolníka
v organizaci poskytující sociální služby
jsou velmi široké. Dobrovolnictví je
přínosné prakticky na všech úsecích
sociální práce. Existuje řada institucí,
které prošly fází, kdy veškerá jejich

činnost, či její podstatná část, nebyla
možná bez účasti dobrovolníků.
Dobrovolníci mohou pomáhat v péči
o klienty, přinášet určitý nadstandard,
který zaměstnanci při své vytíženosti
nemohou klientům normálně poskytnout. Mohou také působit jako
asistenti handicapovaných, tělesně,
sociálně či jinak, nebo při organizaci
nárazových akcí. V neposlední řadě
mohou také poskytovat poradenské
služby, kde využijí své odborné znalosti, nebo dovednosti, které přinášejí ze
svého profesionálního či odborného
výcviku pořádaného poskytovatelem.
K nejznámějším organizacím využívajícím dobrovolníky ve své práci
patří: Česká katolická charita, zařízení Diakonie, FOKUS, POV - Pražská
organizace vozíčkářů, řada zařízení
pro seniory jako například Sue Ryder
Foundation, Naděje, Společnost

DUHA, Život 90, Výbor dobré vůleNadace Olgy Havlové, Nadace nová
škola, Fond ohrožených dětí, občanské
sdružení Jahoda, občanské sdružení
Ratolest v Brně, APA VČAS (která pořádá sportovní aktivity pro zdravotně
postižené občany)…
„Pomoc“ je také jedním z Ideálů
Pionýra, a naši členové v tomto duchu
pracují. Například vedoucí – dobrovolníci, kteří tráví čas s dětmi, pomáhají
jim nejen s poznáním světa a sebe
sama, ale i s jejich problémy a trápeními. A děti se od nich zase učí pomáhat
ostatním, silnější se učí chránit slabší,
učí se schopnosti vzájemné tolerance
a respektu k názorům druhých. Pionýr
je také zapojen do charitativních
akcí, především do Českého dne proti
rakovině.
Veronika

Klíčení
Putování se psem
Projekt Klíčení v jarních měsících
finišuje, naším úkolem je připravit
materiály pro ověřovatele tak, aby si je
mohli v červnu převzít.
Náš tým připravuje program pro mladší
pionýry a stejně jako ostatní odborné
týmy i my připravujeme činnosti v pěti
oblastech – člověk a společnost, příroda a turistika, sport, technika a umění.
Motivace našeho programu je velmi volná – Putování se psem nikoho
nesvazuje. Jde o program pro oddíl
dětí, které celým rokem na schůzkách,
víkendových akcích i táborech provází
i pes – pionýrský maskot, se kterým
poznávají svět. Motivaci programu
pro mladší školní věk tak bude možné
„přiohnout“ na jakoukoli celoroční
oddílovou hru nebo celotáborovku.
Pro vedoucí chystáme metodiku, která
je rozdělena do výchovných oblastí,
popsaných výše. Pro vedoucího není
závazná, nikde není stanoveno, kolik
z programu musí dítě splnit, tyto parametry si stanovuje oddíl sám. Stejně
tak jinak bude k metodice přistupovat
zkušený matador a jinak začínající vedoucí. Pro prvního to bude inspirace,
pro druhého vodítko.
Odborný tým Putování se psem obětoval Klíčení i část jarních prázdnin
a vyjel na dvoudenní akci. Porovnávali
jsme, co kdo z nás má hotovo, diskutovali o problémech a hlavně nacházeli
drobnosti, které následně bylo nutno
diskutovat i s ostatními týmy. Tyto věci
se týkaly hlavně otázek, jak uspořádat
metodiku, aby byla pro vedoucí co
nejpřehlednější a co nejpraktičtější.
Provedli jsme také první průzkum trhu
ve firmě Kazeto Přerov, která vyrábí
mimo jiné dětské kufříky. Naší představou totiž je, že každé dítě mladšího
školního věku bude se psem putovat
s malým kufříkem. V něm bude mít
pracovní listy a vlastní výtvory, měl
by zde být ale i kapsář na dárky od
kamarádů a jiné „poklady“. Vymyslí-li
si ovšem oddílový vedoucí jiné vlastní
„zavazadlo“ nebo úložný prostor, ani
tady není podmínkou, že by musel jeho
oddíl putovat zrovna s kufrem.
V našem týmu ubývají otazníky
a začínají se kupit hotové metodické
a pracovní listy. Současně by ale měly
přibývat otazníky či otázky ze sdružení, protože bez zájmu oddílových

vedoucích a vzájemné komunikace
mezi členy týmů a ověřovateli by se
mohl projekt Klíčení – rosteme s dětmi
dostat do pozice dalšího okrajového
projektu pro práci oddílů. A to bychom
nechtěli. Každý z nás dává do projektu
spoustu času i vědomostí, prostě kus
sebe a chtěli bychom vytvořit materiál, který bude pro Pionýr skutečně
prospěšný.
Nedávno mne zaujal názor, že máme
spoustu projektů, o nichž ani nevíme,
k čemu by měly jejich výstupy sloužit,
ale přesně víme, že z nich můžeme
čerpat peníze. Byla by škoda, kdyby
do této skupiny spadlo i Klíčení. Zatím
možná jen členové odborných týmů
a celý realizační tým ví, k čemu by
jejich úsilí mělo sloužit, ale všichni se
snažíme podávat takové informace,
aby význam projektu Klíčení vnímalo
stejně jako my stále víc lidí ve sdružení. Nechceme být tvůrci projektu do
šuplíku, nejsme lidé, kteří by nevěděli,
co s volným časem a tak se vrhli do
zbytečné práce na „nějakém“ Klíčení.
Výstupy, které představíme v červnu
ověřovatelům, bychom rádi začali
bourat mimo jiné i mýty, které se kolem Klíčení stejně jako kolem každého
jiného kroku „do neznáma“ objevují:

klíčení
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Znovu zdůrazňujeme, že jde o nabídkový program, nikdo není k ničemu
nucen, nejen Putování se psem, ale
i další části projektu mají vedoucím
pomáhat.
A tak bychom mohli pokračovat – proč
se na Klíčení podílejí právě ti a ne jiní
lidé ze sdružení, co z toho kdo má…
Co z toho máme? Méně času, víc práce, těžkou hlavu a výčitky svědomí, že
tohle a támhleto jsme si mohli odpustit
a místo toho „klíčit“.
Kamínka mimo jiné představila projekt
Klíčení a právě tam mohly odborné
týmy ukázat vedoucím, co to vlastně
je, třeba se pak začnou obyčejní oddíláci na výsledky naší práce i těšit.
A co vaše fazole? Klíčíte s námi?
Darina Zdráhalová

Mýtus první – Je to na nic, je to jen
pračka peněz.
Už šestým vstupem informací o práci
odborných týmů v Mozaice dokazujeme, že Klíčení není na nic, že si myslíme, že děláme dobrou věc.
Mýtus druhý – Některé skupiny se
napakují, a protože na ty ostatní nic
nezbude, stejně do budoucna nebudou
moci s programem pracovat.
Omyl. Metodické listy popisují naprosto běžnou činnost, kterou organizuje
každý oddíl a pro kterou má každý
oddíl zázemí. A proč je tedy k tomu,
co stejně už dávno děláme, metodika?
Protože uspořádá naše běžné činnosti
do celků, které na sebe budou navazovat a pomůže nám pracovat i s dětmi
hůře zvladatelnými, nějak handicapovanými nebo naopak výjimečně
nadanými.
Mýtus třetí – Zase nás budou svazovat, co můžeme a co nemůžeme dělat.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM
ČESKÉ REPUBLIKY
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nedejte se zaskočit

Sexuální deviace a deviantní chování
Na minulá dvě vydání tohoto seriálu, jež byla věnována děsivému tématu
zneužívání dětí, přirozeně navazuje kapitola zaměřená na sexuální deviace,
či česky úchylky. Setkáte se v ní s mnoha pojmy, jež je dobré znát. S některými z nich se ostatně můžeme setkat u samotných dětí, jež se s oblibou
častují různými přízvisky, ne vždy ale znají jejich význam…
Definice sexuálních deviací bývá výrazně ovlivněná kulturou, která sexuální
a s tím související právní, medicínské
i morální normy stanovuje.
Západní civilizace v současné době definuje sexuální deviace (odchylky) jako
kvalitativní poruchy sexuální motivace
a dělí je na deviace sexuální orientace,
deviace sexuálního chování a deviace
kombinované.
Příčinou vzniku sexuálních odchylek
tvoří pravděpodobně komplex vrozených faktorů, především z oblasti vlivů
genetických a hormonálních, působících na mozek dítěte během jeho
nitroděložního vývoje. Dřívější teorie
o možnosti vzniku sexuálních deviací
výchovou nebo učením se nikdy v praxi
nepotvrdily.

Deviace v sexuální orientaci

Do této kategorie se řadí odchylky,
v rámci kterých není preferovaným
objektem sexuální touhy dospívající či
dospělý objekt.
Pedofilie – jde o sexuální a citovou
orientaci na děti, tedy objekty bez známek fyzického dospívání. Podle pohlaví
dítěte pak odlišujeme pedofilii heterosexuální a homosexuální. Pedofilně
orientovaný jedinec prožívá směrem
k dítěti podobné city a emoce jako
nedeviantní člověk k dospělému partnerovi. Spáchá-li trestný čin, netouží
dítěti ublížit agresivním způsobem.
Mnoho lidí s pedofilní orientací svou
odchylku celoživotně zvládá a ničeho
se nedopustí. Pracují často v profesích,
ve kterých jsou dětem nablízku.
Hebefilie a efebofilie – erotické zaměření na dospívající dívky či chlapce
(„ani ryba, ani rak“).
Zde je stanovení medicínské normy
obzvláště obtížné.
Fetišismus – je erotické zaměření na
určité typy předmětů (např. součásti oděvu či druhy materiálu) či části
těla (např. kotníky). Pro většinu lidí
s fetišistickým zaměřením bývá možné,
aby si alespoň částečnou realizaci své
potřeby dovolili v rámci masturbačních
aktivit nebo při sexu se spolupracujícím partnerem.
Zoofilie (fixace na zvířata), nekrofilie
(fixace na mrtvé tělo) apod. jsou velice

vzácné deviace, se kterými se v praxi
takřka nesetkáváme.

Deviace v sexuálním chování

Jde o poruchy ve způsobu dosahování sexuálního vzrušení a uspokojení,
přičemž normou je zde souhlasný sex,
který partnerům nezpůsobuje fyzickou
či psychickou újmu.
1.

Exhibicionismus – dosahování
vzrušení je podmíněno expozicí
vlastního genitálu před nic netušícím objektem.
2. Voyeurismus – vzrušení způsobuje sledování objektu při intimních erotických i neerotických
aktivitách.
3. Frotérství – deviantní člověk
upřednostňuje tření se o nic netušící objekt v davu (MHD, veřejná
shromáždění, tlačenice).
4. Tušérství – deviantní člověk dosahuje vzrušení a uspokojení tím,
že se dotkne těla včetně intimních
partií cizího, sexuálně nevyladěného člověka.
5. Patologická sexuální agresivita –
jde o nebezpečnou úchylku, kdy
její nositel touží oběť agresivně
osahávat, povalit či znásilnit.
6. Sadismus a masochismus – podstatou sadismu je potřeba mít druhého zcela pod kontrolou, vydaného
na milost a nemilost a někdy mu
i působit bolest, masochismus
znamená touhu být druhým zcela
ovládán, být mu podřízen a někdy
i fyzicky a tělesně trýzněn.

Kombinované deviace

Patří sem například velice nebezpečná
deviace, ve které se kombinuje pedofilní orientace a agresivní sadismus.
Člověk, který se s touto odchylkou
narodí, je potenciální dětský vrah. Jde
ovšem o velice vzácnou poruchu.

Způsoby zjišťování sexuálních
odchylek

Každý člověk je schopen se ve své
sexualitě orientovat, a to především
podle obsahu erotických fantazií a erotických snů. Za sexuální odchylku je
považován stav, kdy deviantní představy (ať už se týkají orientace nebo
způsobu chování) zaujímají většinu
fantazijní produkce.

Léčba sexuálních odchylek

Jde o vrozené poruchy, které vyléčit
nelze. Je ale možné dosáhnout stavu,
kdy dotyčný jedinec může kvalitně žít
a riziko, že ublíží sobě nebo někomu
ze svého okolí, je minimální. V terapii
se používá komplex metod (především
individuální a skupinová psychoterapie, režimová terapie a farmakoterapie
včetně hormonálního tlumení).

Deviantní chování

Deviantně se může chovat i člověk,
který žádnou sexuální odchylkou netrpí. Příkladem jsou například lidé, kteří
zneužívají děti (aniž jsou pedofilně orientovaní) nebo kteří znásilňují druhé
(aniž trpí sexuálně agresivní deviací).
Roli většinou hraje nedostatečný
intelekt, duševní nemoc nebo výrazná
porucha osobnosti.

Mýty

Každý deviantní člověk se chová sexuálně deviantně a většina z nich dřív
nebo později spáchá nějaký trestný čin.
Nikoli, existuje mnoho deviantních lidí,
kteří svou poruchu celoživotně zvládají.
Každý člověk, který se deviantně chová, trpí sexuální deviací.
Ne, deviantně se může chovat i člověk,
který žádnou odchylkou netrpí.
Sexuální deviace lze úplně vyléčit.
Nelze, ale lze nalézt způsoby, jak se
s deviací naučit žít.
Za sexuální odchylku je třeba se stydět.
Za vrozenou poruchu nikdo nemůže,
ale i přesto právě pocity studu lidem
často brání včas navštívit lékaře.
To, zda se někdo stane obětí trestného
sexuálně motivovaného činu, nelze
ovlivnit.
Každý se může chovat opatrně a nebezpečné situaci předejít.
Zdroj:
Sexuální výchova – vybraná témata
7. Sexuální deviace a deviantní chování
MUDr. Hanka Fifková

nesmrtelné oddíly

Ve stopě četnických hrdinů
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Pionýrské rodinné stříbro: „Nesmrtelné“ oddíly II/8
Pionýrská skupina desátníka Stanislava Roubala vznikla v západočeském Habartově na Karlovarsku v záři 1972.
Habartovské tragedie

Habartov (tehdy Habersbirk) po
Hitlerově projevu 12. 9. 1938 na nacistickém sjezdu v Norimberku obsadily
hlídky sudetských Němců, kteří druhý
den zaútočili na zdejší četnickou stanici. Boj trval zhruba dvě hodiny. Umírá
velitel stanice praporčík Jan Koukol.
Další četník Matěj Příbek je zraněn.
Před budovu stanice je dovlečena zlynčovaná a těžce zraněná paní Růžena
Pardusová. Četníci pod pohrůžkou
jejího zavraždění kapitulují, vycházejí
strážmistři Matěj Příbek a Antonín
Křepela. Ten se pokusí o útěk a později je nalezen mrtvý. Poslední vychází
štábní strážmistr Pardus. Ihned se na
něj vrhne dav, ale v tu chvíli přijíždí četnická posila z Falknova (dnes
Sokolov). Vítá ji palba a umírají četař
Vladimír Černý a desátník Stanislav
Roubal. Bilance: 4 mrtví četníci, těžce
zranění manželé Pardusovi a četnický strážmistr Matěj Příbek. Padli i 4
ordneři a další 3 byli raněni. Iniciátoři
tragédie uprchli do Německa, kde byli
uvítáni jako hrdinové.
Rok 1972

Dokázat svou lásku k vlasti…

Každý rok druhou neděli v září si
město připomíná tuto událost uctěním
památky a položením kytic u pomníku
statečných četníků. „Naši pionýři se
samozřejmě podílejí i na jeho údržbě
a připomínáme jim, že tak, jako kdysi
konali svou povinnost obránci malé
četnické stanice, tak i pionýři chtějí
svým chováním a pionýrskými činy dokázat svou lásku k své vlasti,“ vysvětluje vedoucí PS, čtyřicetiletý elektrikář
František Kováč a dodává: „O název
Pionýrská skupina desátníka Stanislava
Roubala jsme požádali v roce 1982“.

Téměř v ilegalitě

„Po roce 1989 nás ze 150 členů zbylo
18 v oddílech Orion a Brontosauři.
Rozhodli jsme se pokračovat,“ vzpomíná skupinář. „Bylo zapotřebí uchýlit se
téměř do jakési ilegality, moc na sebe

neupozorňovat, stabilizovat činnost,
ale zároveň pořádat akce, výlety a tábory. Jen tak jsme se mohli dostat do
povědomí ostatních dětí. Dalším krokem bylo dokázat veřejnosti, že naše
činnost má smysl.“ Což se povedlo.
Dnes má PS kolem 50 členů. Přitom
v Habartově je přibližně 450 dětí
a 9 organizací a sdružení, pracujících
s dětmi a mládeží. „Problém ale zřejmě
je i v nechuti dětí se jakkoli sdružovat“,
uvažuje vedoucí skupiny, který zde je
od roku 1988. Připomenout podle něj
však je třeba i dvě mnohaleté členky - Mgr. Soňu Waitovovou, učitelku
mateřské školy a učitelku ZŠ Mgr.
Ingeborg Markovou.

Recept na respekt

Dnes je habartovská PS ve městě
respektovanou organizací. Aktivně se
účastní aktivit, které pořádá město
a jeho zastupitelstvo: Den dětí, pietní
vzpomínková akce u pomníků, účast na
akcích s partnerskými městy apod. Její
zástupci jsou přizváváni i do různých
komisí. Město podporuje skupinu přibližně 15% jejího ročního rozpočtu.
PS má pět oddílů. Nejmenší Hvězdičky,
Orion, Brontosauři a Bobíci a Klub
Pionýr pro členy od 14 let. Vydávají
i vlastní časopis Širák. Scházejí se
venku nebo v klubovně, půjčené
v DDM Habartov. Nejstarším je oddíl
Orion, založený 1. října 1980 s názvem
Strážci. V září 1986 si změnil pojmenování na Orion podle známého souhvězdí, ale je to i zkratka pěti zásad jeho
členů: ohleduplnost, radost, iniciativa,
orientace, nápaditost. Vedoucí Soňa
Waitová oddíl vedla od roku 1982 do
roku 2006. Dnes vede Hvězdičky pro
předškoláky. První zmínka v kronice
o dalším oddíle Brontosauři je z roku
1984. Od roku 1988 jej vede František
Kováč.

Hrou poznáváme svět

„Náš celoroční plán má název Hrou
poznáváme svět“, vysvětluje František
a pokračuje: „Má tři části a obsahuje akce pro každý měsíc v roce.
Zaměřujeme se především na ochranu
přírody, turistiku, tábornické dovednosti, sportovní hry a myslivost.
Pomáháme ČSOP a chodíme třikrát
ročně sčítat káňata, uklízíme les i listí
v MŠ v Okružní ulici. V roce 2004 jsme
po dohodě s Mysliveckým sdružením
Horník opravili krmelec za Velkým
kamenem a jednou týdně k němu

Znak oddílu
Orion

Znak oddílu
Brontosauři

nosíme krmení. Mnoho našich akcí se
již stalo i pro veřejnost tradicí: turistický pochod Habartovské toulky, soutěž
o Kuličkového krále, pouť pro děti
v MŠ, Bambiriáda. Máme patronát nad
MŠ v Okružní ulici a spolupracujeme
s DDM Habartov. Zúčastňujeme se
i pochodů KČT a akcí dalších organizací. Chodíme hodně do přírody
a nebojíme se ani spát pod širákem.
Našim cílem je naučit se různé věci
potřebné k životu v přírodě, poznávat
krásy přírody, získávat nové kamarády. Snažíme se poznávat okolí našeho
města i vzdálenější místa našeho kraje.
Naše zálesácké znalosti a dovednosti
si jezdíme poměřovat na Pionýrskou
stezku i na závody, na které nás zvou
naši kamarádi. Celoroční motivací pro
naše členy je získávání tzv. „Brontíků“
za plnění dlouhodobých i krátkodobých úkolů.“
...
Od roku 1990 prošlo pionýrskou skupinou přes 300 lidí, někteří zůstali členy,
jiní po změně zájmů odešli. „Potěší ale,
když se po letech potkáváme. Stále se
zdravíme naším ahoj. Je hezké, že dnes
již dospělí, kteří tu byli v 90. letech,
vzpomínají na to, co s námi prožili,“
uzavírá své vzpomínky na historii skupiny její vedoucí.
Poznámka redakce: Na Karlovarsku
je i ještě starší oddíl Mladých strážců
hranic v Březové u Sokolova. Vznikl
18. 2.1970, čili ještě v samostatném
Pionýru. Dnes je to PS Březová.
Karel Krtička,
foto archiv PS des. Stanislava Roubala
U pomníku padlých četníků.
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Znáte rostliny?
Na jaře se zazelená. Ano, jestliže nám něco viditelně přinese jaro, potom je to zejména říše rostlin a jejich květů.
Na výpravách s oddílem bychom se ale o nich mohli dozvídat spousty zajímavého, včetně jejich možného použití
vhodným způsobem. Inspirací pro vás může být i tento test.
1. Jeho výskyt na
kmenech stromů
a na kamenech
vám pomůže určit
světové strany. Je
to:

2. Její kůra se hodí k výrobě
kanoe a také jako papír na psaní
i na podpal. Je to:
a) jíva
b) olše
c) bříza

a) jmelí
b) choroš
c) lišejník

3. Jeho listy dezinfikují a zastaví krvácení. Je to:
a) vlaštovičník
b) jitrocel
c) heřmánek

4. Z jeho mízy se vyrábí
sladidlo a sirup. Je to:

5. Poskytuje surovinu
na čaj, který léčí kurděje (skorbut), tedy
nedostatek vitaminu
C. Je to:

a) javor
b) jírovec
c) jilm

a) maliny – listy
b) smrk – jehličí
c) dub – kůra

6. Z jeho oddenků vyrobíte
dobrou mouku na chleba.
Je to:
a) rybíz
b) mochna husí
c) leknín

7. Z jeho plodů vyrobíte inkoust. Je to:
a) dub – z duběnek
b) černý bez – z bobulí
c) borůvka – z bobulí

8. Z jeho větví nebo
mladých kmínků se
vyrábějí houžve ke
svázání voru. Je to:
a) hloh
b) habr
c) smrk

a) líska
b) kukuřice
c) mrkvoň

11. Jeho dřevo
hoří i mokré. Je
to:
a) jasan
b) buk
c) akát

13. Vlákna z jejího stonku
mohou poskytnout vlákno pro
výrobu plátna nebo provazu.
Je to:

Připravil Lee

a) lípa
b) vrba
c) borovice

a) kopřiva
b) ostřice
c) slunečnice

12. Její lýko se
hodí k výrobě
opasku, obuvi,
ošatek a také jako
fixační obvaz. Je
to:
a) vrba
b) lípa
c) borovice

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

10. Když zapálíme
vršek plodu této
rostliny, hoří a svítí
jako kvalitní svíčka.
Je to:

9. Odvar z její kůry srazí
horečku. Je to:

Kaleidoskop
1. 4. 1926 zahájila činnost Národní
banka československá.
2. 4. 1981 byl v Praze otevřen Palác
kultury, dnešní Kongresové centrum.
3. 4. 1876 se narodil Tomáš Baťa,
zakladatel obuvnického závodu ve Zlíně
(zemřel 12. 7. 1932),
4. 4. 1961 se narodila operní pěvkyně
Dagmar Pecková.
4. 4. 1911 se narodil spisovatel Václav
Čtvrtek (zemřel 6. 11. 1976).
5. 4. 1876 se narodil František Lexa,
český egyptolog, profesor na Univerzitě
Karlově v Praze, zakladatel egyptologie
(zemřel 13. 2. 1960).
6. 4. 1951 se narodil významný český
horolezec Josef Rakoncaj.
7. 4. 1851 byl zahájen provoz vlakové
pošty – první poštovní úřad na kolejích
vyjel z Prahy do Vídně.
8. 4. 1911 se narodil se František
Peřina, generál, český válečný letec
a veterán II. světové války (zemřel 6. 5.
2006).
9. 4. 1891 se narodil herec Vlasta
Burian (zemřel 31. 1. 1962).
10. 4. 1881 zahájila provoz první telefonní linka v Čechách, spojující správní
budovu Dolu Hartmann v Ledvicích
s nádražím v Duchcově
12. 4. 1961 nadporučík Jurij Alexejevič
Gagarin jako první obletěl zeměkouli.
Od roku 1969 se slaví tento den jako
Světový den letectví a kosmonautiky.
12. 4. 1981 první start raketoplánu
Columbia začal novou éru letů do vesmíru
(první let raketoplánu trval 2 dny – 36
obletů Země).
15. 4. 1901 zemřel malíř Václav Brožík
(narodil se 5. 3. 1851).
16. 4. 1901 bylo uzákoněno připojení
Libně k Praze.
17. 4. 1521 byl exkomunikován Martin
Luther.
19. 4. 1961 končí Invaze v Zátoce sviní
(neúspěšná operace CIA, která cvičila
jednotky kubánských exulantů, jež napadly jižní Kubu s cílem svrhnout vládu
Fidela Castra).
20. 4. 1961 se narodila pěvkyně – sopranistka Eva Urbanová.
23. 4. 1931 se narodil Radek Pilař, malíř
a výtvarník (zemřel 7. 2. 1993).
24. 4. 1811 byla zahájena výuka na konzervatoři v Praze, nejstarším hudebním
ústavě ve střední Evropě.
25. 4. 1996 první česká polární expedice dosáhla severního pólu – Oldřich
Bubák, Miroslav Jakeš, Vilém Rudolf
a Rus Michail Malachov.
26. 4. 1841 se narodil básník Julius
Zeyer (zemřel 29. 1. 1901).
27. 4. 1791 se narodil Samuel Morse,
americký vědec, vynálezce morseovky
(zemřel 2. dubna 1872).
28. 4. 1911 se narodila operní pěvkyně
Marie Tauberová (zemřela 16. 1. 2003).
30. 4. 1961 se narodil Jaroslav Dušek,
český filmový a divadelní herec.
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Znemožní kolonizaci vesmíru neplodnost?
Světová populace roste, zdrojů ubývá a podle některých studií nebude trvat dlouho a Země bude lidem
malá. A tak, i když zatím se jedná spíše o myšlenky
hodné autorů sci-fi románů, už tu a tam začínají o kolonizaci vesmíru hovořit i renomovaní vědci. Zatím to
zní jako utopie. Avšak ne jen proto, že ještě nemáme
potřebné technologie. Podle aktuální studie lidstvo
v „kolonizování nových světů“ brzdí ještě jedna podstatná věc – příroda. Výzkum amerického NASA totiž
varuje, že lidé při dlouhodobém pobytu ve vesmíru
ztratí schopnost reprodukce. Již teď je prý jasné, že například při cestě na Mars by byli kosmonauti vystaveni
tak silné dávce radiace, že by bylo případné těhotenství
některé z členek posádky velkým hazardem.
Objem spamu výrazně klesl.
Podle renomované bezpečnostní firmy Symantec klesl
mezi srpnem a prosincem minulého roku objem spamu
na čtvrtinu. Nedá se ale předpokládat, že zloději vstoupili do nového roku se smělým předsevzetím. Miliardy
dolarů, které internetová kriminalita ročně vynáší, je
přece jen těžké opustit. Pozornost internetových zlodějů se letos přesune na sociální sítě a mobilní operační systémy Android a iOS. Konstatuje to bezpečnostní
studie firmy Cisco. Proč před vánocemi skokově klesl
provoz spamu na internetu se ví – tři největší světové
botnety, které svět zamořují spamem, se odmlčely.
Největší z nich – ruský Rustock – přitom podle odhadů
Symantecu produkuje téměř polovinu globálního spamu. Proč aktivita botnetů Rustock, Lethic a Xarvester
ustala, dodnes nikdo pořádně nevysvětlil. Sociální
sítě a mobilní platformy se do hledáčku podvodníků
dostaly ze zřejmých důvodů: je v nich zapojeno už
dostatečné množství lidí. Spameři vizuálně napodobují
známé stránky sociálních sítí ve snaze vylákat z uživatelů jejich přihlašovací údaje. Skrze ukradený profil pak
jejich přátelům posílají zprávy, odkazující na nebezpečné stránky.
Klonovaný mamut
Japonští vědci chtějí za pomoci ruských a amerických
expertů oživit mamuty. Do pěti let toho hodlají dosáhnout pomocí klonování. Základní „surovinou“ jim bude
tkáň z ostatků jednoho kusu zvířete, nalezená na Sibiři.
Ze zmražených buněk, uložených v ruském ústavu,
získají DNA. K tomuto cíli má vest cesta přes vložení
genetického materiálu z jádra mamutí buňky do sloního vajíčka. Embryo pak vloží vědci do dělohy slonice,
která by pak měla živého mamuta, lze-li výsledné zvíře
takto nazvat, porodit. Agentura AFP v této souvislosti
připomíná, že i když se experiment podaří, neznamená
to, že bude možné oživit i dinosaury, jak to kdysi předvedl na filmovém plátně Steven Spielberg ve snímku
Jurský park. Žádné ostatky dinosaurů, z nich by bylo
možné odebrat vzorky DNA, se (naštěstí) nedochovaly.
Hladomor
Organizace pro potraviny a zemědělství (FAO) zveřejnila seznam zemí, kterým hrozí riziko hladových bouří
kvůli rostoucím cenám potravin. Mezi oblasti s nejvyšším rizikem patří Latinská Amerika a Afrika. Protesty
v Mozambiku, Tunisku, Alžírsku a Bolívii, kde umírali
lidé, už ukázaly, že jde o reálnou hrozbu. Index potravin organizace FAO dosáhl v lednu historického rekordu, od června vehnal růst cen potravin podle Světové
banky 44 milionů nových lidí pod hranici extrémní
chudoby. Letošní neúroda už by podle expertů mohla
mít vážné globální následky.
Připravil Lee

Batika savem

rukodělky

Na pionýrské skupině v Hrádku mají tradici rukodělné dílny. Jak jsme
je založili? V našem městě organizujeme jarní a zimní jarmark, kde na
veřejnosti nabízíme k prodeji vlastní výrobky. Je to jen za symbolickou
cenu, protože každý rád děti pochválí, ale skutečnou cenu výrobku
nezaplatí.
Tvoříme v oddílech, ale tam vznikají výrobky hlavně na propagaci a výzdobu. Pokud jsme chtěli kvalitnější výsledky, museli jsme vytvořit tým,
který se skládá z vedoucích a starších děvčat. V roli metodiček se střídají
jednotlivé „oddílačky“. Vyrábíme v zimních a jarních měsících. Většinou
dvakrát za měsíc v pátek večer. Je to něco jako přástvy. Povídáme si,
přineseme si něco ke snědku a tvoříme.
Na letošní rukodělné dílně jsme tvořily stříkanou batiku na trička.
Šablonky ze samolepící tapety vystříhaly starší děti ještě před konáním
dílny. Při ní bylo důležité, aby bylo dost místa a materiálu na zakrytí triček v místech, kam se nemělo dostat savo. Výroba byla jednoduchá a byl
ihned viditelný výsledek.
Za Pionýr Hrádek
Vlasta Vasková
Materiál: barevné tričko, savo perex, samolepící tapeta.
Pomůcky: nůžky, šablony motivů, kopírovací papír, tužka, rozprašovač,
noviny, igelit.

Postup:
1. Vyhledáme si různé šablony vhodné na
savování.
2. Obrázek přes kopírovací papír protlačíme na
rubovou stranu samolepící fólie.
3. Vystřihneme obrys obrázku – pokud chceme, aby se plocha kolem obrázku odbarvila.
Potom si vystřihneme čtverec, na střed čtverce
překopírujeme obrázek a ten vystřihneme tak,
abychom okolní čtverec nijak neporušili – pokud chceme, aby plocha kolem obrázku zůstala
v barvě trika - vznikne nám šablona, která se
odbarví pouze ve středu čtverce.
4. Odlepíme spodní vrstvu tapety a přilepíme
šablonu na tričko.
5. Připravíme si do rozprašovače roztok vody
a sava 1:1.
6. Vyložíme si vnitřek trička novinami tak, aby
nedošlo k prosáknutí sava na zadní stranu.
7. Tričko položíme na igelit, aby nedošlo ke
zničení podkladu. Tričko musí ležet vodorovně,
aby při shluku kapiček na tapetě savo nekapalo
vedle vzoru.
8. Pomocí rozprašovače nanášíme na tričko,
z 15-20cm vzdálenosti, roztok vody a sava – po
každém stříknutí roztoku chvilku počkáme na
reakci barvy, aby nedošlo nadměrnému vybělení výrobku.
9. Tričko necháme na igelitu zaschnout. Poté
můžeme samolepící obrázek sundat.

