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Leden – štětce, nůžky berem!
Finále Pionýrského Sedmikvítku

V sobotu 14. ledna se v naší klubovně uskutečnilo Republikové finále výtvarné a rukodělné činnosti a při této příležitosti
nás navštívila pionýrská skupina z Jevišovic.
Sobotě předcházel pracovní pátek, kdy bylo potřeba vystavit v klubovně všech 209 prací, které do soutěže zaslalo 14
pionýrských skupin, aby je mohla odborná porota zhodnotit a určit nejlepší.
Přišly také děti z oddílů Šedých myšek a Nezmarů a společně jsme vyrazili na výlet po okolí. Nejprve vedla naše cesta na
Štramberskou Trúbu. Cestou jsme se zastavili u jeskyně Šipka a zahráli si pár her na zahřátí.
Protože byly děti po neustávající sněhové bitvě promrzlé, než jsme došli k Trúbě, zašli jsme s nimi na čaj a poté už rychle
seběhli do klubovny, aby se mohly převléci z promočených věcí.
Po večeři přišla řada na vyhlášení výsledků a předání cen…
Kamila Šumšalová, PS Kopřivnice

Vítězové jednotlivých kategorií a oblastí
Keramika

Kategorie A: Michaela Hanáková – SVČ Holešov; Kategorie
B: Michal Sigmund – SVČ Holešov; Kategorie C: Tereza
Sládková – PS Klatovy; Kategorie D: Tereza Hamzová – PS
Jevišovice; Kategorie E: Alena Nováková – PS Jevišovice;
Kategorie F: Petr Dobeš – Brodek u Prostějova.

Výtvarný obor

Kategorie A: Matěj Ludvík – PS Jevišovice; Kategorie B: Hana
Nováková – PS Jevišovice; Kategorie C: Kateřina Brátelová –
PS Brodek u Prostějova; Kategorie D: Štěpánka Foltinová – PS
Kopřivnice; Kategorie E: Alena Nováková – PS Jevišovice;
Michal Jalůvka – PS Kopřivnice; Kategorie F: Pavlína
Zifčáková – PS Brodek u Prostějova;

Kolektivní práce rukodělka
Šedé Myšky – PS Kopřivnice

Kolektivní práce výtvarka
PS Brodek u Prostějova

Rukodělný obor

Kategorie A: Monika Madayová – PS Dobřany; Kategorie B:
Hana Nováková – PS Jevišovice; Kategorie C: Tomáš Maxa –
Okříšky; Kategorie D: Tereza Hamzová – PS Jevišovice;
Kategorie E: Alena Nováková – PS Jevišovice; Kategorie F:
Lenka Dudová – PS Vysočina Svitavy.

Pardubické rukodělky

V sobotu 21. ledna byla v sídle Pardubické KOP vyhodnocena výtvarná soutěž se zaměřením na kombinované
techniky plošné i prostorové. Zapojily se do ní tři pionýrské skupiny (Hugo Sytaře, Přátelství a Hraničář). K účasti
byly přizvány i školní družina a mateřské školy v působišti
jedné ze skupin.
Porota se snažila rozhodnout o vítězi, ale nakonec vydala šalamounské rozhodnutí ocenit všechny účastníky
udělením diplomu kolektivům a sladké odměny účastníkům. A pro příští rok se pokusíme uspořádat obdobnou
soutěž dřív a nejlepší exponáty přihlásit do Pionýrského
Sedmikvítku.
Rudolf Bohuslav, PS Hraničář, Červená voda

Kam s ním?
Tuto nerudovskou otázku jsme si několikrát pokládali nad texty do
této Mozaiky. I když má více stránek než obvykle, museli jsme nakonec
některé podklady obětovat a odsunout je do příštího čísla. Proto ubyla
stránka věnovaná mezinárodním aktivitám a ani tentokrát bohužel nedojde na minule slíbené vypečené vtípky. V příštím čísle se už na ně ale
místo určitě najde, co by to ostatně bylo za apríla bez vtipů, že ano.
Na druhou stranu v tomto čísle najdete pozvánky a informace o aktuálních projektech, některé články vás po přečtení přivedou k zamyšlení
o obsahu činnosti Pionýra a na jiných stranách si například připomenete
15 ročníků koncertu Děti dětem.
Věřím a doufám, že i když je toho tentokrát hodně, Mozaiku si přečtete
se zájmem.
Jakub
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informace

Organizační struktura
a personální obsazení Pionýra

Jak jste se mohli dočíst již v minulé Mozaice, tímto tématem (vyplývajícím z usnesení Výročního zasedání
Pionýra) se zabývali členové České rady Pionýra na svém ledovém jednání, a to konkrétně formou ankety.
Pojďme se trochu podrobněji podívat na její výstupy – otázku po otázce se pokusíme shrnout podstatu opakujících se odpovědí.
1.

Co je podle tebe do budoucna
podmínkou obsazování vrcholných
funkcí v Pionýru?
Odpovědi na první otázku byly
nejpestřejší, vyskytly se např. tyto:
zázemí; kvalifikace a zkušenosti;
aktivita na nižších úrovních struktury,
včetně řídících orgánů; alespoň jedno
volební období v ČRP; alespoň rok
spolupráce kandidáta na předsedu
s předsedou stávajícím; vůle současných funkcionářů funkce předat; profesionalizace, přijetí zodpovědnosti,
dlouhodobá „výchova“, motivace,
víra, že Pionýr nějakou budoucnost
má; oddělení administrativní od ideově-motivační části funkcí.
2.

V čem by podle tebe měly spočívat
budoucí změny organizační struktury v Pionýru?
Většinu odpovědí na tuto otázku lze
shrnout třemi slovy: centralizace,
zeštíhlení, zjednodušení. Představy
o naplnění těchto cílů se samozřejmě
liší, objevily se např. návrhy slučovat
krajské organizace do větších celků,
či dokonce řídit organizaci pouze
centrálně, vyčlenit pracovní sekce
z ČRP, zapojit do ČRP všechny předsedy KOP atd. V duchu zjednodušování se nesly i požadavky na ujasnění
náplně jednotlivých funkcí.

3.

Máš zájem se na nich přímo podílet – svojí účastí v některé pozici/
funkci? (Jaké?)
V odpovědích na třetí otázku se jasně
projevilo, že lidí s ambicemi získat
vyšší funkce se nedostává. Naprostá
většina odpovídajících uvedla, že
jejich současné zapojení nejen na
centrální úrovni, ale i na KOP a PS,
je maximem jejich současných
možností.
Jací by měli být budoucí představitelé Pionýra?
Druhou částí ankety pak bylo několik
tvrzení, jimž respondenti přidělovali
body podle toho, do jaké míry by
měly platit o budoucích vrcholných
funkcionářích sdružení. Zde pro
jednoduchost uvedeme pouze podíl
odpovědí spíše kladných (6 –10 bodů)
a spíše záporných (1–5 bodů)
 Je vzdělaný, má široký obecný
přehled a vyzná se v Pionýru: 97%
ano, 3% ne
 Má jasnou vizi a dostatečné charisma, aby pro ni získal i ostatní: 94%
ano, 6% ne
 Má zkušenost s přímou prací s dětmi i všemi nižšími organizačními
úrovněmi v Pionýru: 91% ano, 9%
ne

 Má silný osobní vztah k Pionýru:
91% ano, 9% ne
 Má zkušenosti s řídící pozicí (možno v Pionýru či mimo něj): 87%
ano, 13% ne
 Je mladý a plný nadšení: 47% ano,
53% ne

Krátce z Výkonného výboru ČRP

Ve dnech 10. – 11. 2. 2012 jednal
v Praze VV ČRP. Kromě běžné agendy
a výstupů ankety, o nichž se na této
stránce dočítáte, se zabýval i několika
dalšími zajímavými tématy. Za zmínku
jistě stojí obsáhlé hodnocení kladů
i záporů koncertu Děti dětem. Z něj ve
stručnosti vyplynulo, že i přes náročnost akce a potíže s jejím programovým
naplněním by měla pokračovat nadále,
a to především pro svou tradici a společenský (propagační) význam.
VV se samozřejmě zabýval i dalšími tématy, jako například přípravou Kamínek,
Českého dne proti rakovině a akce Dny
otevřených kluboven (str. 7).
V sobotu na jednání navázala
Oblastní porada Jihočeské KOP, kam
se část VV ČRP přesunula.
Jakub

Peníze? Nové téma v programu?
Nové náměty na program jsou po ruce.
Stačí se podívat na www.rozumimefinancim.cz. Na jedovatě zeleném webu
najdete celou řadu nástrojů, pomůcek
a materiálů, které se vám budou hodit,
pokud budete chtít do programu
zařadit rozvoj praktických
dovedností souvisejících
s penězi.
Asi to nejpraktičtější,
co na webu právě teď
najdete, jsou publikace „Rozumíme financím
I a II“, které si odtamtud
můžete celé stáhnout.
Obě publikace jsou rozděleny do kapitol a každá kapitola se věnuje nějakému „finančnímu“ tématu z praktického
pohledu – obsahuje hry a aktivity a pak
věcné informace k tématu. S pomocí
informačních textů by měl být každý

schopen připravit a realizovat navržené
hry a aktivity, jež tvoří většinu textu.
Aktivity a hry prošly testováním, kterého se účastnilo více jek 250 lidí na
20 místech v ČR. Pod každou aktivitou
najdete komentáře a doporučení těch,
co ji zkoušeli.
To, co na webu zatím nenajdete, ale co je právě teď
těsně před dokončením,
je karetní hra „Naživo!“.
V Naživo! máme v každé
hře jeden celý život, se
kterým můžeme naložit, jak
chceme. Užívat si, vydělávat
nebo se třeba proslavit. Možností „co
dělat“ a „co z toho mít“ je nepřeberně.
S každou kartou přichází volba, zda
dát přednost penězům, štěstí anebo
prestiži. Nebo se třeba pokusit získat
všechno. Hlavně nebýt v ničem horší,

než soupeři.
Kromě toho, že na
webu www.rozumimefinancim.cz najdete
všechny tyto věci ke stažení, tak se
připravuje i distribuce knih a hry v jejich
fyzické podobě. Zdarma. Těšte se na
další informace. A mezitím se podívejte
na web, ať můžete posoudit, jestli vám
„finančně gramotné“ knihy a hra budou
k něčemu dobré. Pokud váháte, tak věřte, že i peníze mohou být zábava.
František Šereda
za tým projektu Finanční gramotnost

Kdo vstoupí, neprohloupí!

pozvánka
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Vážení, velevážení, jen račte vstoupit. Cirkus
Fazol právě přijel k vám. Uvidíte, co jste ještě
neviděli, uslyšíte, co jste ještě neslyšeli, a zažijete, co jste ještě nezažili. Takto vyvolává direktor
cirkusu. Ale aby diváci zažili vše, co slibuje, je
třeba mít cirkus plný šikovných žonglérů, odvážných artistů, krásných provazochodkyň, veselých
klaunů a neohrožených krotitelů. A kde se takoví
lidé berou? Narodí se, chodí do cirkusové školy
a potom jdou k cirkusu. A tak se ředitel cirkusu
Fazol rozhodl jednu takovou cirkusovou školu
otevřít.
Hledáme ty, kterým nechybí dobrá nálada,
odvaha, a mají chuť se naučit něco
nového. Neboť v našem
cirkusu se právě
uvolnilo pár míst
pro kluky a holky,
kteří si chtějí vyzkoušet,
jaké je to být
artisty, žongléry, klauny,
krotiteli
nebo provazochodci.
Cirkus Fazol je jedna z mnoha zajímavých aktivit, které
jsou připravené pro
účastníky zářijového
republikového setkání oddílů - Víkendu
Zlaté fazole.

Ředitel cirkusu Fazol tímto vyhlašuje soutěž Miniatura
na fazoli.
Svá dílka může přihlásit do soutěže kterýkoli z účastníků
Víkendu Zlaté fazole. Podmínkou je, že vždy musí být
základem pro miniaturu opravdová fazole. Použité rukodělné techniky jsou plně na samotném výtvarníkovi.
Slavnostní vernisáž výstavy proběhne v sobotu
29. září 2012 jako součást Víkendu Zlaté fazole.
Bližší informace najdete na www.fazole.pionyr.cz

Co zde na vás čeká?

Můžete si vyzkoušet netradiční i známé sporty, navštívit rukodělné dílny, své znalosti a dovednosti můžete prověřit v terénní turistické hře Fazolová Stezka. Další z her prověří vaše orientační schopnosti v Pionýrském geocachingu. Nebude
chybět posezení s písničkami u táboráku ani napínavá večerní hra. A když budete mít čas, můžete si zahrát nové i již
prověřené deskové hry, a pokud vás zaujmou, můžete si některé z nich na místě zakoupit.
Potkáte se tu se spoustou známých a kamarádů z celé republiky, načerpáte náměty pro další činnost, zjistíte, co všechno
váš oddíl ještě nedělal a co by za to stálo.
S naším cirkusem jezdí i výstava kuriozit – tentokrát jsme se zaměřili na miniatury na fazoli. Pokud nějakou takovou kuriozitku máte, budeme rádi, pokud ji s sebou na setkání přivezete a rozšíříte tak naši sbírku. Součástí setkání bude i vernisáž
této výstavy. Přijeďte se s oddílem na naši sbírku kuriozit podívat. :-)
Cirkus Fazol otevírá cirkusovou školu, kde si můžete vyzkoušet vše, co k životu v cirkuse patří.
Kdy: 27. – 30. září 2012
Kde: Náměšť nad Oslavou
Zápisné do cirkusové školy činí 320 korun na osobu.
Přihlásit se můžete na prihlasovna.pionyr.cz.
Kdo ví, možná se nám povede rozlousknout záhadu Zlaté fazole, o které si vyprávějí cirkusáci z generace na generaci.
A tak vás zveme: Pojeďte s námi na Víkend Zlaté fazole. Bližší informace najdete na fazole.pionyr.cz.
Direktor a tým klaunů cirkusu Fazol

6

reportáž

Zpráva z tisku
„…obě delegace pak položily věnce k pódiu Divadla Za plotem, na kterém
právě skončilo XXI. RF Dětské Porty a XVI. RF Melodie“.
Tedy, ony delegace nebyly pouze dvě,
ale bylo jich daleko více a ty věnce rozhodně nebyly smuteční. Mezi delegacemi, které obě finále navštívily, bylo
zastoupeno široké spektrum DDM,
škol, sdružení i jednotlivců, organizátorů festivalů jako jsou Folkový kvítek,
Vyšehraní či Notování, organizátorů oblastních kol současných i těch
potencionálních. Snad jediní zástupci,
kterým to nevyšlo, byli zástupci vyhlašovatele soutěží, tj. Pionýra. Opět.

Pošesté za sebou. Škoda, vždyť jsme
přeci doložili SVOČ (Sekce výchovy
a obsahu činnosti ČRP) dobrozdání
od krajské organizace, že jsme i s těmi
letitými zkušenostmi schopni zorganizovat další ročník soutěží na republikové úrovni, a že nemáme vůči organizaci
ani nedoplatky na daních, tedy pardon
– na příspěvcích. Snad to ovlivnila
naše neschopnost nahlásit počet
přihlášených finalistů do obou soutěží,
které SVOČ požadovala již počátkem
listopadu, tedy v době, kdy stále ještě
probíhala většina oblastních kol – a při
uzávěrce přihlášek do 31. 12. 2011.
Před nějakým delším časem (pár
let to již bude), jsme vedli debatu
s Martinem Bělohlávkem na téma:

proč mají Dětská Porta a ProRock samostatné stránky (domény), když patří
do projektu Pionýrský Sedmikvítek,
a že by celý projekt měl vystupovat jako jeden celek. Já jsem tehdy
nesouhlasil a stál jsem za názorem, že
především Dětská Porta musí vystupovat kromě začlenění do Sedmikvítku
také samostatně, a to s ohledem na to,
jak je vnímána po celé ČR mimo sdružení a s ohledem na svou tradici. Dnes
přiznávám, že za tímto tvrzením stála
tehdy mimo hrdosti na soutěž a její prestiž také má osobní ješitnost. Přestože
jsem zhruba o rok později názor poopravil a Martinův názor podpořil, stránky
Sedmikvítku jako takové nevznikly (alespoň o tom nevím). Vždy když „googluji“
Sedmikvítek, vyskočí na mne pouze
neaktualizované stránky z roku 2003 na
webzdarma.cz. Dnes, kdy JPP (dle známé rubriky „jedna paní povídala“), že
prý Pionýrský Sedmikvítek končí, jsem
rád, že domény Dětské Porty/Melodie
existují, a že na jejich stránkách se
nám podařilo celkem slušně zmapovat
historii soutěže, včetně fotodokumentace a hudebního archivu. Lze zde najít
i historii držitelů Poháru předsedy
vlády. Škoda, že o těchto stránkách
pravděpodobně nevědí někteří členové SVOČ. V případě, že má „Jedna
Paní“ zavádějící informace a jedná se
o „kachnu“, která pouze létala okolo
XXI. a XVI. finále soutěží, budu rád,
pokud někdo kompetentní napíše například na stránkách Mozaiky, zda na
každém šprochu…
Pokud by ale Pionýrský Sedmikvítek
měl opravdu skončit, myslím, že
Dětská Porta s Melodií budou fungovat nadále i samostatně. I nám, nefrankofonním lidem je známo, že dnes na
místo klasického „Cherchez la femme“
platí spíše „za vším hledej peníze“,

Termín a místo konání:

XXI. RF Dětská Porty:
Počet soutěžících na pódiu:
Počet soutěžních autorských skladeb:
Nejmladší účastník:

3. – 5. února 2012,
Divadlo Za plotem, pražské Bohnice

Čistý čas soutěžních skladeb:

243 z 67 měst a obcí ČR
46
Honzík Moucha
z Hořovic, 4,5 roku
20 hodin, 54 minut

XVI. RF Melodie:
Počet soutěžících na pódiu:
Počet soutěžních autorských skladeb:
Čistý čas soutěžních skladeb:

91 z 20 měst a obcí ČR
7
5 hodin, 49 minut

Celkový počet pořadatelů:
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neboť bez nich je jakákoli organizace
soutěží o hodně složitější. Pokud vím,
tak ochrannou známku „Porta“ vlastní
Pionýr minimálně do roku 2020, tak ji
přece nemůže nechat ležet ladem…
Pokud jste dočetli tento článek až
k těmto řádkům, tak vydržte ještě
malé shrnutí a statistiku letošních ročníků finále Dětské Porty a Melodie.
Poprvé, co organizuje naše skupina
s Portou i Melodii, jsme zkusili dramaturgicky nasadit všechny žánry do
jednoho sálu v průběhu dvou hlavních
soutěžních dnů a dle reakce soutěžících i diváků to bylo ku prospěchu.
Ošívaly se snad jen poroty. Rovněž
vyhlášení obou finále byla propojena
a bezvadně se doplnili i hlavní hosté,
kteří následně po svých vystoupeních
předali těm úspěšným ceny. Těmi hosty byli folková skupina Devítka a herečka a zpěvačka divadla Semafor Dáša
Zázvůrková. Odměnou unaveným, ale
šťastným pořadatelům byl především
fakt, že ještě dlouho po skončení slavnostního večera, se nikomu nechtělo
zvedat ze sedadel v zaplněném sále.
Radek Zázvůrek, 96. PS Veselí Medvědi
www.detskaporta.cz,
www.melodie.detskaporta.cz
(na těchto adresách najdete kompletní
výsledky)
Foto: Radek Petřík

Dobrodružství na míru

informace
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aneb Dny otevřených kluboven, etapa č. 2 – informace o přihlášení
V prosincové a únorové Mozaice jste se mohli dočíst základní informace o projektu pracovně nazvaném „Dny otevřených kluboven“. Vývoj jde
ale dál a aktuálních informací přibývá, a tak už teď víme, že akce se bude
prezentovat pod názvem „Dobrodružství na míru“, který bude v budoucnu
použit i pro další aktivity.
Po úvodních debatách o termínu, názvu a podobně se už nyní posouváme trochu dál – k přihlášení vaší PS. Pro některé z vás jde možná o nošení dříví do lesa, protože jste už dávno přihlášeni, někdo se ale možná
o „Dobrodružství na míru“ dozvídá právě teď. Tak či tak, čtěte dále. Na
této stránce najdete shrnutí aktuálních praktických informací pro pionýrské skupiny, jež plánují se zapojit.
V termínu od 8. do 16. září 2012 se po
celé republice otevřou klubovny pionýrských skupin. Každá skupina, která se do
projektu zapojí, připraví na některý den
v uvedeném termínu pro veřejnost „program“ – akci, při níž představí volnočasovou práci s dětmi a mládeží obecně
a především činnost svou a Pionýra.
Zúčastnit se mohou oddíly a kluby –
pionýrské skupiny v městech a obcích
v celé České republice, které jsou
ochotny zpřístupnit své klubovny
a prostory veřejnosti.

Co to znamená

 Zapojená pionýrská skupina připraví v jednom nebo více dnech
otevřenou akci pro širokou veřejnost, při níž představí svou činnost
a sdružení Pionýr.
 Forma akce (např. pohádkový les,
soutěže, hry v klubovně, apod.)
vychází z tradic a možností PS
a není centrálně stanovena. Není
podmínkou „otevřít“ klubovnu na
celých 9 dnů.
 Ideální by bylo využít pro tradiční
náborovou akci skupiny či oddílu
uvedený termín.
 Jednotící název „Dobrodružství
na míru“ odkazuje na šíři nabídky
a schopnost připravit činnost pro
různě vyspělé i zaměřené děti.
 Jde o rozšíření nabídky podpory
pro další tradiční dění v oddílech
a na skupinách.

Co udělat

 Přihlásit se do 31. 3. 2012 na
adrese www.pionyr.cz/klubovny.
Na výše uvedené adrese si zájemci kliknou na kraj, ve kterém
jejich PS působí, a rozevře se jim
elektronická přihláška. Po jejím
vyplnění a odeslání bude automaticky doručena správci serveru,
který je pak bude přeposílat
jednotlivým předsedům KOP.
Čím více pionýrských skupin/oddílů se do akce zapojí, tím snadnější pro nás bude oslovování
médií a tím účinnější PR podpora
bude.
 Průběžně komunikovat s KOP.
 Dodávat podrobnější informace ve
stanovených termínech.
 Pracovat s tématem a použít společné vizuální prvky.
Jednotný styl a název má více
důvodů. Jedním z nich je i celostátní PR podpora. Pro oslovování
médií je nutné informovat o velké
konkrétní akci, nikoliv obecně
o získávání dětí.
 Zajistit fotodokumentaci.
 Zajistit propagaci akce v místě (před akcí, v rámci akce, po
akci) – články, vývěsky, distribuce
plakátků, apod.

Co očekávat...

 Sérii programů pro činnost.
 Nabídku aktivit, které jsou vhodné
pro oslovení rodičů i dětí.

Podělte se o zkušenosti

Máte zkušenosti s akcemi pro veřejnost? „Otevřené klubovny“ jsou ideální příležitostí, podělit se o ně s ostatními čtenáři a hlavně s ostatními oddíly a skupinami, jež se chystají své dveře v září otevřít dokořán. Zkuste proto odpovědět
na následující otázky:
1.
2.

Jaké formy či konkrétní aktivity se vám při akcích pro veřejnost osvědčily?
Setkáváte se se stereotypy a předsudky vůči Pionýru? Jak na ně
odpovídáte?

Ale budeme samozřejmě rádi i za jakékoliv jiné náměty a rady – psát můžete na
známou adresu mozaika@pionyr.cz.

 Mediální podporu na celostátní
a krajské úrovni.
 Celostátní záštitu a podporu.
 Propagaci v rámci Bambiriády.
 Propagační materiály, vizuály.
 Drobné odměny.
Další aktuální informace budou přibývat, takže sledujte Mozaiku i Horké
novinky.

Krátce z ústředí:

 Jak mohli potvrdit všichni účastníci, snaha, aby Praha byla pořádně
ledová, se podařila.
 Na koncertu Děti dětem lítala
spousta papírových vlaštovek
z brožurky o patnáctileté historii
akce – jednou z nich dokonce zasáhl předseda našeho grafika.
 V únoru začal ústředí pravidelně
navštěvovat auditor.
 Na ústředí vtrhla smečka 180
psů – naštěstí plyšových.
 Možná leknutím z tolika šelem
zamřel jeden z našich křečků.
 Jaro klepe na dveře a s ním k nám
vtrhlo i Dobrodružství na míru.
 V únoru pracovníci ústředí s radostí přistoupili ke svým daňovým
povinnostem.
 Zuzana Hlávková, zvaná želva,
odložila sádrový krunýř a v rámci
rekonvalescence si v práci skládá
origami.
 Dali jsme uniformu cestovním příkazům (jak jinak než papírovou).
 Jakub Šťástka se pěkně vybarvuje,
hlavně jeho levé rameno.
 Zuzana Daňhelková uzavřela
dočasné registrované partnerství – důvěrný svazek s pionýrskou
registrací.
 Část pracovníků ústředí se vrátila
z jarních prázdnin – někteří ošlehaní větry, jiní větráky.
 Černá kronika – Do našeho objektu
v Lounech se vloupal neznámý lupič, který sekerkou rozsekal všechny
dveře, ale odešel s prázdnou.
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zamyšlení

Kam zmizela prestiž celorepublikových akcí,
aneb zrušené Republikové finále Pionýrské stezky
Jak to bývalo kdysi.

V Pionýru jsem řadu let. Už od začátku
jsem jezdila téměř na všechny akce,
chodila na schůzky, jezdila na tábory.
Učení se na schůzkách věcem o přírodě, a to vždycky v rámci nějaké hry,
mě taky bavilo. Říkala jsem si, proč to
tak nedělají i paní učitelky ve škole,
když je to zábavné, bezbolestné a ještě
si toho tolik pamatuji. Pak jsem na
jaře šla na svůj první Setonův závod
(krajská soutěž pro postup na republikové finále). Společně s dalšími dvěma
kamarádkami, co už v oddíle byly o rok
déle než já, jsme odběhly závod a pak
netrpělivě čekaly na výsledky. Byly
jsme první a nemohly jsme se dočkat,
až se budou rozdávat ceny. Holky
pořád mluvily, že to poběžíme ještě
jednou, že postupujeme do finále a já
je pořád nechápala. Jak ještě jednou?
Dneska už to nestihneme.
Ale na podzim jsem pochopila. Sraz
u Lužánek, do autobusu naskákalo
50 pionýrů a jeli jsme do Písku. Byl
to super víkend, byli tam noví lidé
z našeho města, které jsme mohli lépe
poznat, my tam byly jenom tři malé
holky a s námi naši tři oblíbení vedoucí, kteří se starali jenom o nás. V rámci
doprovodného programu jsme viděli
Lotranda a Zubejdu a zbytek dne strávili procházkou po městě a řáděním na
hřišti. Večer jsme se nemohly zase dočkat výsledků. Už ani nevím, na kterém
místě jsme byly. Co si ale pamatuji je,
že tam byla spousta lidí z různých měst
a my vyhrály šipky, které jsme hrály
snad do noci.

Od té doby jsem byla snad na všech
Republikových finálích tábornické
stezky, ať jako soutěžící dítě, nebo
jako vedoucí a doprovod. Vždycky to
pro mě byla velká akce, na které mám
šanci tvořit nová přátelství s lidmi,
co tam jedou z Brna. Měla jsem tam
možnost vidět, jak to funguje v jiných
krajích a v pozdějších letech strávit

víkend s pár oddílovými dětmi na
prestižní soutěži a být tam jenom pro
ně.
Po nějaké době, kdy došlo ke sloučení
všech Stezek a přesunutí termínu na
červen, jsme z Brna opět vypravili autobus plný dětí a vedoucích a vydali se
soutěžit na novou, prestižnější a účastí zaručeně hojnější soutěž v rámci
Republikového setkání. Moc jsme se
na tuto akci těšili. O to větší bylo naše
zklamání na akci samotné.
Stanoviště na trati jsme museli ve velké
míře zajišťovat pouze my, vedoucí
z Brna, a počet soutěžích dětí snad
nepřekonal ani stovku. U nás v kraji jich závodí bezmála 300. I délka
trasy oproti naší byla asi tak třetinová
a úkoly měly děti předem naučené.
Z cen jsme jako delegace vyhráli téměř
všechno, ale rozhodně to neznamenalo
spokojenost. Z prestižní akce se stal
doplňkový program na velkém setkání.
Její úroveň klesla mnohem níž, než je
krajské kolo. Přemýšleli jsme, zda má
smysl dále říkat dětem, že postupují do
finále, když vlastně jedou na soutěž,
kde bude soutěžit zase jenom Brno
s Brnem.
Po dlouhé debatě jsme se v Brně na
Sněmu SPTO shodli, že nemá smysl nadávat nad, pro nás, nepovedenou akcí
a nabídli jsme organizátorům variantu
soutěže, která by se co nejvíce blížila
minulým akcím.
Ze sentimentu z toho, jak to za našich
dětských let bylo skvělé, prestižní a mělo to smysl, jsme se nabídli
uspořádat Stezku 2011 v Brně. Celý
rok jsme pracovali na doladění pravidel
a náplně stanovišť, na zajištění zázemí
a naplánování tras pro závod. Rozeslali
jsme předběžné přihlášky a lidé se
hlásili. Po drobných pochybnostech,
zda opravdu bude dostatek účastníků,
jsme si optimisticky řekli, že k předběžně přihlášeným 150 lidem se snad
ještě alespoň stovka připojí. A zase
velké překvapení při čekání na závazné
přihlášky. Týden po uzávěrce a hromadě telefonátů předem přihlášeným,
jsme neměli skoro nikoho krom brněnských dětí. Naše zklamání bylo veliké.
Nebylo naším cílem, aby naše děti
zase soutěžily jenom mezi sebou. A tak
nám nezbylo nic jiného, než celou akci
s těžkým srdcem zrušit.
A proto se ptám: „Kam zmizela sláva
a prestiž těchto soutěží? Kam zmizel
ten víkend, kdy se potkáme na druhém
konci republiky s novými lidmi? Kam
zmizela rivalita mezi jednotlivými delegacemi? Už neučíme děti o přírodě,
a tak nemohou soutěžit? Nebo je naší
prioritou vzít je jen na pláž a tam si

užívat adrenalinových zážitků, koupání a her, kde každý, kdo se zúčastní,
dostane bonbón?“

Závěr ze zrušení letošního RFPS

Po dlouhých diskuzích o zrušení loňského finále jsme se rozhodli zaujmout jako
organizátoři k nastalé situaci určitý postoj. Velmi nás mrzí, že se akce nekonala.
Ať už ze strany toho, že jsme její přípravě
věnovali nejeden dlouhý večer a naději
v to, že finále organizačně zvládneme
tak, že to děti bude bavit, nebo ze strany
toho, že nás mrzí, že se nemůžeme
setkávat a soutěžit mezi sebou.
Tímto se z naší brněnské soutěže –
Setonova závodu – stává záležitost
čistě krajská bez dalšího přesahu.
Nechceme nyní nabízet, že to, co
nevyšlo letos, uděláme za rok. Problém
neúčasti by to nejspíš neřešilo, ale
říkáme, že pokud v budoucnu přijde
požadavek od členů, vedoucích, krajů
na konání této akce, rádi se do toho
zase vrhneme. To však pouze za vaší
podpory a vašeho zájmu.
Pro ty, kteří se na akci těšili stejně jako
my, nabízíme otevření naší krajské
soutěže. Pokud máte zájem, přijeďte si
za námi na jaře zasoutěžit a změřit si
svoje síly, nebo se jen přijeďte podívat,
jak to u nás funguje.
Nabízíme vám jednodenní soutěž
v tábornických dovednostech a znalostech v sobotu 21. 4. 2012 v okolí Brna.
Pokud jste ze vzdálenějších krajů,
určitě pro vás umíme zajistit ubytování
v některé z našich kluboven a neděli
můžete využít třeba na poznávání
města. Pokud máte zájem nám něco
vzkázat, nebo se na akci přihlásit, pište
na mail kancelar@jmpionyr.cz.
Doufám, že loňské nevydařené finále
není posledním hřebíčkem do rakve
celorepublikových akcí, a že se v budoucnu zase budeme potkávat na
akcích s programem, který má smysl,
pro nás i pro „naše“ děti.
Za Jihomoravský Pionýr
a Sdružení pionýrských tábornických
oddílů Brno
Petra „Uzlík“ Stolařová
Foto: Jan Kačer
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Chceš takové zažít a umět ho i připravit pro děti?
Hledáš náměty pro svůj oddíl?
Chceš vyzkoušet něco nového?
Máš ve dnech 18. – 21. nebo 22. – 25. srpna 2012 volno?
Slýcháš pojem „děti se specifickými vzdělávacími potřebami“, ale přesně nevíš, co se za ním skrývá?
Chceš se dozvědět víc o výchovných programech Osmá planeta, Mláďátka/Zvířátka, Putování se psem, Příběhy ze staré půdy?
Pak je tu pro tebe fazole – ale ne jen tak ledajaká, ale pionýrská!
Piofazole – letní škola (hlavně) pro vedoucí oddílů
Ale i všechny ostatní.
Například pro lektory témat Program Pionýra, Metodika a činnost oddílu,
Pedagogika a psychologie… Nebo zkrátka pro kohokoli se zájmem o obsah činnosti Pionýra, kdo je otevřený a má zájem zkoušet nové zajímavé činnosti.
Připrav se na dílny a semináře vedené odbornými lektory, na témata jako: kyberšikana, zdravý životní styl, řešení krizových situací, komunikace s rodiči, práce
s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami (komunikace, začlenění, bezpečnost, …).

Kdy:

18. – 21. srpna nebo
22. – 25. srpna
Kde:
Zařízení RENOSPOND, Proseč u Skutče
Kdo:
Ty!
Proč:
Bez tebe to nebude ono.
Za kolik: Vlastně grátis!

Čeká tě mix teorie, praxe i zážitků. Můžeš se těšit na výměnu zkušeností i na povídání o projektech Pionýra a budoucnosti našeho sdružení.

Významné dny
V březnu se jistě všichni těšíme na první jarní den. Čekají nás ale i jiná významná data – pojďme si opět některá
připomenout, jistě mezi nimi můžete
najít i nějakou inspiraci pro zajímavou
aktivitu s oddílem.

11. březen – Evropský den mozku

Mozek slaví od roku 1998 svůj den,
jenž byl vyhlášen Evropskou aliancí
DANA pro výzkum mozku a od roku
1999 se slaví celý Evropský týden mozku (následuje po dni mozku).

15. březen – Světový den práv
spotřebitele

Prvotní myšlenka na ochranu spotřebitelů pochází z roku 1962 a jejím
autorem je bývalý americký prezident
J. F. Kennedy. Postupem času bylo
formulováno celkem 8 bodů práv
spotřebitelů, např. právo volby, právo
být informován, právo na nápravu /
opravu, právo na bezpečnost, …
Na stejný den připadá i Mezinárodní
den proti policejní brutalitě, jenž je

připomínán od roku 1997. Jako důvod
jeho vzniku je uváděno údajné ubití
dvou dětí švýcarskou policií.

18. březen – Ukliďme svět!

Tato akce vznikla na popud australského jachtaře, který byl při plavbě
kolem světa šokován znečištěním
moře. Poprvé se tato akce konala roku
1993 pod záštitou Programu OSN pro
životní prostředí. V současné době se
úklidu modré planety účastní přibližně
100 zemí světa a 35 miliónů dobrovolníků. V ČR kampaň koordinuje Český
svaz ochránců přírody a podporuje
Ministerstvo životního prostředí.

20. březen – Mezinárodní den
Frankofonie

Slaví se proto, že dle oficiálních internetových stránek www.francophonie.org
„frankofonní Svět “ v roce 2011 čítal
75 zemí a vlád, tedy více než 890 milionů lidí na pěti kontinentech.
Tento den se také slaví Světový den
divadla pro děti a mládež.

21. březen – Mezinárodní den
zdravého spánku

Slaví se symbolicky na první jarní den
od roku 2002. Jeho smyslem je informovat o závažnosti poruch spánku,
o prevenci a o možnostech léčby.
Jednadvacátý březen je také
Mezinárodním dnem za odstranění
rasové diskriminace, Světovým dnem
básní, a Mezinárodním dnem loutkového divadla.

22. březen – Světový den vody

Tento den byl navržen roku 1992
a ustanoven roku 1993 Valným
shromážděním OSN. Má poukázat na
problém, že na světě trpí nedostatkem
pitné vody více než miliarda lidí a že
celosvětově dochází k podceňování
důležitosti rozvoje vodních zdrojů.
Každý rok je Den vody zaměřen na
jiné téma a pořádá ho jiná organizace.
Letos je tématem Čistá voda pro zdravý svět a koordinátorem UNEP.
Na tento den připadá také
Mezinárodní den invalidů.
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Aktuality z Klíčení
Projekt Klíčení je v plném proudu ověřování. Na těchto stránkách vás pionýrské skupiny a oddíly, které jsou zapojeny do projektu, seznámí s tím, co
za uplynulý měsíc při ověřování dělaly a jak se jim práce líbila.
Pro velký počet příspěvku uvádíme pouze výběr.

ROSTEME S DĚTMI

Mláďátka a Zvířátka – Nejmladší
PS Tužíňáci

Nevím, jak jiné děti, ale zrovna ty naše nadevše baví cokoli kutit, vyrábět,
malovat a tvořit. A tak, když po příchodu do klubovny ležely na stole desky na modelínu a modelíny, bylo slyšet jen nadšené: „Jéééé, jůůů, paráda“
Pro vedoucího snad není příjemnější začátek schůzky. Ta pak nadále v tomto duchu
pokračovala, jen bylo nutné zvládnout pár záludných otázek, jako které zvíře v tomto
ročním období můžeme venku potkat a které ne nebo kam se poděla ta, která nemůžeme potkat. Pak už jen vybrat to pravé na vymodelování. A co dál? Přece práce, práce
a práce doplněná úsměvnými výkřiky jako: „Mně nestojí, můj má hubený nožičky, může
sedět v hnízdě?“ A také velmi rozšířená diskuze, jestli může sedět na vejcích. Není nic
lepšího, než pohodová schůzka plná nadšených dětí.

PS Tuláci
Modelování a divadlo

V měsíci lednu jsme společně se „Sůvatama“ zkusili, jaké to je přemístit se do dob dávno uplynulých a povědět si něco o významných událostech, které zde proběhly. Ačkoliv
modelování se samotvrdnoucí hmotou bylo značně kreativní a vcelku odpočinkové,
troufneme si říci, že děti více bavilo hraní pověstí formou divadla, které si samy téměř
celé připravily. Zahrály nám části pověstí, které jsme jim předtím přečetli. Zkusili jsme
si povídky i výtvarně zpracovat, a jelikož šlo o báchorky spojené s historií názvu našeho
města, děti zapojily své bujné fantazie a vznikly mnohdy zajímavé obrázky.
Zpestřením jedné z našich schůzek byla také soutěž, která se týkala poznávání známých
pohádkových písniček. Děti hádaly a tipovaly, z kterých, především filmových, pohádek
skladby pocházejí.
Následující schůzku jsme jim také rozdali jejich výrobky z tvrdnoucí modelíny. S hvězdičkami v očích se všichni pyšnili svými výrobky a nemohli se dočkat, až se s nimi
pochlubí svým rodičům. První slova při jejich uvítání byla: „Koukej, mami, co jsem vám
s taťkou vyrobil, to máme na večer k Večerníčku!“

Putování se psem – Mladší
PS Zborovice
Malí stavitelé

Na další z našich schůzek jsme se rozhodli vyzkoušet stavebnici Merkur. Mnohý z vás, čtenářů, si teď jistě říká, že
stavebnice tohoto typu už v dnešní době přece nemůže zaujmout. Opak je však pravdou!
Po několika zkoumavých pohledech a dotazech, k čemu který dílek je, se děti pustily jako jeden muž do práce.
Rozdělení do skupinek bojovali kluci i holky o nejvyšší věž, nejlepší stroj, nejpevnější dům…
Výrobky rostly pomalu, ale i tak stavebního materiálu rychle ubývalo. „My už nemáme šroubky!“ Kdo by odolal těm rozdychtěným pohledům… Já teda ne! Po chvilce hledání jsme vytáhli stavebnici Rasti. Naštěstí pro nás do sebe mnohé dílky těchto dvou
„stavebnic pro malé kutily“ pasovaly, a tak stavitelská činnost dětí mohla pokračovat dál i na další schůzce, kterou jsme směli
ukončit jen s příslibem, že Merkur za čas zase vytáhneme.
Zuzka Sakařová, Mláďata Zborovice

PS J. A. Komenského
Lednová výprava na Lipné

Naše zimní víkendovka začala jako každá jiná. Sešli jsme se na nádraží promrzlí až na kost a vyjeli na naši táborovou základnu
v Lipné. Podvečerní hry dětem vykouzlily na tvářích šťastné úsměvy, ale když jsme jim před večerkou oznámili, že oběd budou
vařit ony samy, hned jim úsměvy spadly. Ráno většina v plné síle naklusala po snídani do kuchyně a ti, kteří se tam už nevlezli,
venku hráli zábavné hry. V kuchyni byly děti jako jeden muž. Jedno čistilo zeleninu, další škrábalo brambory, někdo míchal maso
a tak dále… Vše pod naším odborným dozorem a s našimi radami, ale v podstatě vařily úplně samy. Když byla polévka hotova,
tak šup nachystat prostírání a jde se jíst. Kluci si z holek dělali srandu, že to čivabčiči je z čiči, tudíž z kočky, ale nakonec všichni
odevzdávali prázdné talíře a odcházeli s plnými bříšky.
LuLu
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Příběhy ze staré půdy – Starší
PS 8. března J. Hradec

Rozhodli jsme se oslovit azylový dům pro matky s dětmi v nedaleké vsi Políkno. Nabídli jsme spolupráci v podobě pořádání rukodělných odpolední pro děti. Protože zřizovatelem domova je Město Jindřichův Hradec, museli jsme si nejdříve projít peripetiemi jednání se sociálním odborem. Zpočátku nás zaskočil chladný, až podezřívavý přístup vedoucí odboru.
Nakonec se nám ale podařilo obhájit smysluplnost projektu Klíčení a přesvědčit vedoucí odboru, aby se spoluprací souhlasila.
Pro nás, ověřovatele, se jednalo o úplně novou zkušenost. Rozhodli jsme se proto, že sáhneme k aktivitě, kterou jsme již dříve
vyzkoušeli s oddílem. Smaltování u našich dětí sklidilo velký úspěch, doufali jsme proto, že zaujme i děti z azylového domu.
Jak se blížil domluvený termín, začínali jsme mít trochu obavy, jak nás děti přijmou. Bude je aktivita bavit? Zvonek azylového
domu jsme mačkali se smíšenými pocity. Ty se však velmi rychle rozplynuly. Pětice dětí se na nás těšila a přijetí bylo velmi vřelé.
Hned jsme se pustili do vysvětlování a za chvilku již kluci a holky sypali barvičky na plíšky. Zkoušeli barvy kombinovat, malovali
na šperky zajímavé obrázky a za chvíli byla na světě hromada překrásných ozdob, s kterými se děti běžely pochlubit maminkám.
Akce tedy z našeho hlediska dopadla výborně a z azylového domu jsme odjížděli s hřejivým pocitem, že jsme udělali dobrou
věc. Vedení domova bylo s rukodělným odpolednem také spokojeno a dohodli jsme se na dlouhodobé spolupráci.

PS Hrádek
Odhady

A je to tu. Další z oddílových schůzek puberťáků z Hrádku, na které čeká řada odhadů. Většina se tváří
dost znaveně, ale jen do té doby, než se dozvědí, co je dnes čeká. Potom už mají všichni nastražené uši
a bedlivě poslouchají, co se od nich očekává. Dostávají do svého vlastnictví různobarevné krabičky se
svými jmény, se kterými budou vytyčovat zadané vzdálenosti.
V klucích se okamžitě probouzí skrytá ješitnost a jako kohouti v kurníku se naparují, že všechny odhady
zvládnou lépe než holky. Holky jejich natřásání nechává klidné a vše s rozvahou v tichosti promýšlejí.
Nakonec od nich vzejde myšlenka, že si vzdálenosti nakrokují. A kluci? Ti se drží zuby nehty, aby holkám
stačili.
Všichni postupně odhadují vzdálenosti v metrech, následně i v centimetrech. Ale nejen to. Odhaduje se
i uplynulý čas během schůzky a objem nalité vody do sklenice. Nejlepšími odhadci se stali Ondřej Smeták,
Barbora Balvínová a Kristýna Pátková. Po této schůzce klukům trochu spadl hřebínek a s úctou uznali, že je
holky porazily na celé čáře.
Bára Matějková

Osmá planeta – 15+
PS Šenov

V druhé polovině ledna jsme využili bohaté nadílky sněhu. Ve formaci jsme nastoupili na okraj hojně zasněženého svahu a pak jsme úspěšně vyděsili lidi nacházející se pod ním. Prostě jsme vytvořili dvojice, pevně jsme si v ní
sevřeli kotníky nohou a … chvilka napětí … a bláznivými, „siamskými“ kotouly, kdy jednou člověk viděl jen vyděšený pohled druhého z dvojice v závěji pod sebou a podruhé už jen zoufale hleděl na vřeštící stín zakrývající mu oblohu a modlil se, ať
se hlavou trefí do prostoru rozkročených nohou a ne nikam jinam, prosím, prosím, prosím. Odkotoulovali jsme tak celý svah dolů za
doprovodu výskotů, jekotů a hlubokých modliteb. Pod svahem, když už jsme nemohli jet dál, jsme se z kotoulového klinče rozpadli na
jednotlivá řehtající se těla a pak, když se sníh během sjezdu vlezlý pod oblečení rozhodl, že se začne rozpouštět a že nás aktivně bude
studit, jsme konečně vstali a skoro až svatojánským tancem jsme se jej snažili zbavit. A pak jsme si to nadšeně zopakovali.
Věra Kubinová a Jan Gabzdyl

PS Mír Domažlice, oddíl Bubáci

Asi jako kšandy. Tak přesně takhle jsme byli napnutí, když jedna členka zadávala vesmírné souřadnice do meziplanetárního zařízení.
Sláva, povedlo se! Planeta, na které jsme se ocitli, byla ještě víc zaneřáděná, než ta naše. Úkol byl tedy jasný: Ukázat, že o třídění odpadu něco víme. Rozešli jsme se do okolí, vyčistili ho od nepořádku a ten jsme pak rozdělili do správných kontejnerů. Někomu by se
to mohlo zdát jednoduché, ale to není tak úplně pravda. Pomoc byla jedna věc, další a rozhodně ne méně zajímavá byla dokumentace
toho, jak jsme si vedli. Vyfotit někoho nebo něco je jednoduché, ale aby ta výsledná fotografie za něco stála, to už chce zkušenosti.
Naštěstí se nám povedlo narazit na znalce a s jeho pomocí jsme zjistili něco málo z tajemství správného fotografování.
Ještě než jsme se mohli odebrat zpátky domů, vyzkoušeli jsme si, jaký je kdo citlivka. „Sednete si těsně za sebe. Poslední v řadě
dostane obrázek, který namaluje tomu před sebou na záda a tak dále a tak dále, až k tomu prvnímu, který jej namaluje na papír.“ „To
je lehký!“ „Nemáte tam něco složitějšího?“ Sebevědomé hlasy našich dobrodruhů… Jak se ale ukázalo, ono to tak lehké nebylo. „Ty
máš záda jako hroch. Vůbec nic necítíš!“ „Tak přitlač,“ ozývalo se v průběhu hry. Nakonec, i když s obtížemi, jsme splnili i tento úkol
a hurá domů. Další mise - kompletní.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM
ČESKÉ REPUBLIKY
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Být vidět není lehké!
Občas bývám sám překvapen, co všechno náš Pionýr dělá! Kolik
je tu akcí, nejrůznějších soutěží, činností a aktivit od celorepublikových až po jednotlivé skupiny a oddíly. Stačí si zabrouzdat po
síti sítí a pod heslem „pionýr(ský/ská apod.)“ to všechno máte
jako na dlani. Jde jen o to, jak dospěláky, ale i kluky a děvčata
dostat k tomu, aby si o pionýrech a jejich sdružení něco našli
a přečetli.
Celostátní media, od tisku až po rozhlas a televizi, dětem věnují
pozornost obvykle jen, když jde o negativní jevy. Že ve sdruženích pro děti – nejen v Pionýru – je daleko více těch, kteří jsou
„normální“, jako by nikdo neviděl. O něco lepší situace je v regionech nebo místních médiích. Ale tam už to spíše záleží na vás,
jak jste šikovní a umíte na sebe upozornit.
Začal jsem internetem a k němu se také vracím. Snažte se nejen mít své webovky, posílejte své příspěvky
na jiné stránky, zúčastněte se chatů a diskuzí, na facebooku i jinde. Víte, proč jsem do titulku napsal: Být
viděn není lehké? Ono to opravdu chce máknout. Tak mákněte! Jo! A kdybyste si náhodou někdy nevěděli
rady nebo se nějak zadrhli, stačí se ozvat!
Hadži (scifiveta@quick.cz)
PĚTAPADESÁT

Býval kamarádem
v mládí vašich
prarodičů a pak
i rodičů. A teď
se s ním kamarádí další kluci
a děvčata.
Kdysi byl časopisem mladých techniků a přírodovědců, ale s příchodem

Tradice nemají hranice

K plameňáckým tradicím patří jarní
výprava, která se koná o víkendu, který
je nejbližší datu 21. března, čili prvního
jarního dne. Už jsem se o ní kdysi zmínil.
Jde se, ať je zima nebo parno, sníh nebo
déšť. Snad jen zemětřesení nebo jiné
pohromy by nás mohly zastavit. Míříme
vždy k zřícenině Hrádku, kde je i naše
tajné místo (!), vždy z jiného směru a navíc každá družina po určené trase.

Robin a Páťa – „Trosečník”

nového tisíciletí se pozměnil na časopis
generace 21. století.
A pokud jste ani teď nepřišli na to,
o kom či o čem je řeč, tak stačí říct
či napsat tři písmena, kterými začíná
abeceda – ABC.
Asi (ne)překvapí, že řeč je o ábíčku
nebo taky ábécéčku. Představte si, že
tento časopis už vychází 55 let!
První číslo vyšlo v lednu 1957. Ábíčko
je tak druhým nejstarším českým
časopisem pro děti v Česku. Prvním je

Mateřídouška, která vychází od roku
1945.
Časopis od začátku přinášel kromě
zajímavého čtení i řadu návodů a námětů k činnosti pionýrských kolektivů
a zájmových klubů. Některé by se vám
hodily i dnes.
Zkuste se třeba podívat či poptat na
ABC u příbuzných a známých nebo
i v knihovnách. Mohla by to být třeba
zajímavá pátrací hra či soutěž!
Hadži

O Hrádku víme, že tu kdysi byla jedna
ze systému hlásných věží, na kterých
se zapaloval oheň signalizující například, že se od hranic blíží nepřítel.
Byly však i jiné důvody této ohňové
signalizace, která měla tu výhodu, že
fungovala i v noci a rychleji než posel
na koni.
Na Hrádku býváme i během roku, občas tu táboříme nebo bivakujeme.
Každý dobrý oddíl by měl mít své

tradice. Ovšem neměly by to být
tradice svazující, natož nevhodné! Spíš
by měly volně přecházet z generace na
generaci a doplňovat se o nové prvky,
přizpůsobovat se době a požadavkům
na každého pionýra. Nedá se proto
radit, co by mělo a nemělo být oddílovou (ba i družinovou!) tradicí. Hlavní
je být tradičně dobrou pionýrskou
partou!
Oddílák Boubín

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

tržiště nápadů a zkušeností
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Opsáno z internetu

toto: Zavolej toho, kdo je doma a má
přístup k náhradním klíčům. Drž pak
mobil asi 30 cm od dveří svého auta.
Volaný zmačkne dálkové ovládání
a drží je u sluchátka svého mobilu. Tvé
auto se otevře! Můžeš být třeba na
jiném kontinentě – prý to funguje.
Skrytá „šťáva“ v baterii! Máš baterii
mobilu prakticky vybitou? Vyťukej
*3370# a tvůj mobil se rozjede,
a bude ukazovat 50% zvýšení nabití.
Tato rezerva se doplní při příštím
dobití.
Jak zablokuješ tvůj ukradený mobil?
Patnáctimístné sériové číslo, které
je unikátní a patří jen tvému mobilu,

zjistíš vyťukáním kombinace: *#06#
Napiš si je a uchovej na bezpečném
místě. V případě odcizení mobilu ohlas
krádež mobilnímu operátoru a sériové
číslo mu sděl. On mobil zablokuje tak,
že bude nepoužitelný i při výměně
SIM karty. Sice ti to mobil nevrátí, ale
zloději zkazíš radost.
Takový druh informací přijmu docela
rád, i když si nejsem jist, zda skutečně
fungují. Já si jen ověřil odkaz na mé
sériové číslo, a už ho mám zapsané! Pro ostatní rady ještě příležitost
nebyla. Třeba se někdo ozvete, jak jste
dopadli.
Smajlik

Robinzonova zápalka

třeba bezpečně přenést. Nepřenáší se
samozřejmě celý oheň, ale jen hořící
větev nebo třeba doutnající uhlíky na
plochém kameni.
Můžete zvolit i obtížnější variantu,
když budete oheň přepravovat přes
potok, řeku nebo rybník. Hlavně
bedlivě dbejte, aby oheň byl donesen
na správné místo a nevzplál tam, kde
nemá!

a udržují ho nejméně 20 minut! Poté
oheň uhasí a terén u ohniště uvedou
do původního stavu a vrátí se na základnu. Následuje druhý úkol – najít
ohniště druhého týmu! K dispozici
je jen údaj o směru, kde se ohniště
nacházelo.

Co všechno mobil dokáže – a ty třeba
o tom ani nevíš!
Snad každý den se mi v e-poště objeví
nějaká nevyžádaná „zásilka“, i když
mi ji pošle někdo známý, či přítel – ba
i kdovíkdo. Některé rád přepošlu, tu
a tam si i uložím, jiné (většina!) mažu.
Ale o tenhle mejl se s vámi podělím.
Tísňové volání 112 je užívané na celém
světě. Pokud se nacházíš mimo pokrytí, vyťukej 112 a tvůj mobil si jej najde
v lokální, cizí síti! Zajímavé je, že číslo
vyťukáš, i když je mobil zamčený!
Zamknul jsi svoje klíče v autě? Máš-li
dálkové ovládání zámku auta, zkus

S tímhle názvem jsme u nás dělávali
soutěže v zapalování ohně. Tedy nejen
jednoho, ale i různých druhů nebo
použití. Už zjara si můžete do programu výprav takové soutěže zařadit jako
trénink na léto.

Na jednu sirku

Úkolem je – jak jinak! – rozdělat oheň
pomocí co nejmenšího počtu sirek.
A udržet jej aspoň 5 minut! Chce to
tedy znát, co je třeba si připravit:
březovou kůru, drobné suché větvičky,
suché jehličí, roští… Neznáte-li, hledejte poučení u zkušených táborníků
a zálesáků.

Bod varu

Opět potřebujete ohniště, palivo a kotlík vody (1 až 2 litry). Úkolem je co
nejrychleji přivést vodu k varu! Způsob
umístění kotlíku si každý soutěžící zvolí sám – na kamenech, v držáku z větve
nebo na závěsu v trojnožce.

Přenášení ohně

Z různých historických příběhů asi
víte, jak si naši prapředkové cenili
ohně, který jim přinesl blesk. Jak ho
chránili a hlídali a přenášeli na nové
místo, když se přesouvali za potravou.
Určete si v terénu místo, kde založíte
ohniště, a vzdálené místo, kam je oheň

Přepalte provázek

Potřebujete ohniště a nad ním mezi
dvě tyčky natáhnete provázek ve výšce
asi 1 metr. (Můžete volit i jinou výšku,
třeba pro začátečníky a neuměly.)
Soutěžící – jednotlivci, dvojice nebo
i družstva, rozdělají oheň a přikládají
na něj tak, aby provázek přehořel.
Hodnotí se čas, a švindlování např.
hořící větvičkou se nepřipouští!
Těžší varianta: Soutěžící dostanou stejné množství a druh paliva, což vyžaduje trochu více tábornického kumštu!

Hledejte ohniště

To je další soutěžní úkol, u kterého
však musíte více dbát na bezpečnost!
Je to však napínavá pátračka! Hrají
dvě družstva nebo jednotlivci, ale
i třeba oddíly. Soutěžící dostanou zápalky a lopatku, a vydají se na určená
místa aspoň 100 metrů od základny.
Na určeném místě rozdělají oheň

Že to chce umět pracovat například
s drnem nebo jiným materiálem, je
jasné. Jen pozor, aby vespodu oheň
nedoutnal!
Další a náročnější nebo napínavější
soutěže typu naší Robinzonovy zápalky si jistě vymyslíte a připravíte sami,
možná i v letě na táboře.
Tramp
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230 pionýrů

Hrádek u Rokycan

V pátek 20. ledna se sešlo 35 vedoucích
a hostů na výročním zasedání Rady pionýrské skupiny Hrádek. Hlavní zpráva
připomenula, že rok 2011 byl Rokem
dobrovolníka a kdo jiný, než pionýrský
vedoucí je dobrovolník? Bezplatná dobrovolná práce představuje stovky hodin,
strávených s dětmi.
Na PS přes rok pracovalo 14 oddílů, dva
volnočasové kluby, vedení a Rada PS.
Celkem bylo registrováno 230 členů.
Činnost se skládala z týdenních schůzek
oddílů, z akcí pořádaných pro všechny děti i neorganizované, z různých
soutěží, závodů a výletů. Do činnosti se
průběžně zapojovala i mládež z města.
Například do staročeských májů. Děti
se zapojily do Českého dne proti rakovině prodejem žlutých kvítků. Vedoucí
podpořili bezplatné dárcovství krve
pod názvem „Daruj zdravou pionýrskou
krev“. V červenci byl ve vlastní stanové základně uspořádán tábor ve dvou
bězích pro 185 účastníků. Program byl
podmalován krásným přírodním prostředím a řekou Berounkou u Spáleného
mlýna pod Sedleckem.
S příchodem nového školního roku se
oddíly sešly u pionýrských chat při zábavném odpoledni, uskutečnil se závod
dvojic „Pohádkový les“ nebo stopovaná
lesem s hledáním „Dýňového pokladu“.
Závěr roku patřil tradičně posezení
vedoucích u táboráčku. Skupina má
své webové stránky a pěknou kroniku.
Každý měsíc se objevují v tisku zprávy
o dění v tomto občanském sdružení.
Uskutečnily se také dvě pionýrské
svatby a narodilo se jedno pionýrské
miminko. Vedení skupiny celoročně spolupracovalo s Radou města,
Základní a mateřskou školou, místními
organizacemi a sponzory ve městě.
Radě PS a jejímu vedení patří proto za
poctivou a dobře odvedenou práci dík.

Masopustní hodnocení

Únor je zasvěcený masopustnímu
dovádění. V tomto duchu bylo pojato
i každoroční setkání bývalých pionýrských vedoucích z okresu Rokycany.
Hostitelskou skupinou se stal Pionýr
Hrádek. Přes 20 účastníků strávilo
11. února příjemné odpoledne mezi
přáteli.
Na okrese je letos zapojeno přes
300 pionýrů v Rokycanech, Hrádku,
Strašicích, Dobřívě, Hůrkách, Mirošově
a Zbiroze. Probíhá pravidelná oddílová
činnost. Skupiny připravují různé akce
i pro nepionýry. V současné době se již
rozdávají přihlášky na letní tábory. Na
přetřes přišlo i ověřování nově vznikajícího materiálu Klíčení. Vzhledem
k tomu, že je to nabídkový program pro
děti podle věkových kategorií, setkal se
mezi přítomnými s velkým zájmem.
Vlasta Vasková, Pionýr Hrádek

Ringo 2012

Horní Bříza

V sobotu 21. ledna 2012 uspořádala naše
PS Horní Bříza ve spolupráci s PS MP
Obora 14. ročník turnaje ve hře Ringo. Při
této příležitosti proběhla i soutěž Uzlařská
regata, kde soutěžící měli za úkol uvázat
zadané uzly na čas. Byly připraveny i další
soutěže – střelba ze vzduchovky, střelba
foukačkou, skládání obrázků puzzle na čas
a hra Kloboučku hop. Soutěže byly rozděleny na čtyři věkové kategorie.
Naše pozvání do Masarykovy ZŠ v Horní
Bříze přijalo 188 soutěžících. Své týmy
vyslali pionýři z Nepomuka, Obory a Horní
Břízy. Pozvání přijali i mladí hasiči ze
Všerub, Horní Bělé, Tlučné, Žichlic, Ledce,
Nýřan a Horní Břízy.
V hlavní soutěži o putovní pohár v Ringu
vyhrává PS mladých požárníků z Obory,
která těsně o jeden bod porazila děti z oddílu Větrník z pořádající PS.

Větrník nezmrznul

První únorový víkend vyrazilo na akci
Ledová Praha i jedenáct členů oddílu
Větrník z PS Horní Bříza. Střechu nad hlavou nám poskytla ZŠ Plamínkové.
V pátek navštěvujeme věž chrámu sv.
Mikuláše na Malé straně. Při výstupu na
věž zjišťujeme, že toto místo bylo v minulosti využíváno bezpečností ke sledování
několika ambasád v Praze.
Odpoledne trávíme v Ruzyni, na prohlídce
Letiště Praha. Sledovali jsme pohyb po letišti s řádným výkladem, navštívili moderní
hasičské letištní stanice, pozorovali doprovod letadel na rozletovou dráhu a jejich
vzlet. Páteční program končíme v muzeu
čokolády s ochutnávkou pralinek.
V sobotu náš program začíná v mraze -16°C
procházkou po Karlově mostě, Kampě
a okolí známé Čertovky. Navštěvujeme
České muzeum hudby. Zajímavostí je zde
možnost zahrát si na klavír. Této možnosti
využívají naše dvě děvčata Petra a Eliška.
Jejich vystoupení jsou oceněna řádným potleskem. Sobotní program pokračuje prohlídkou zrcadlového bludiště na Petříně,
Strahovského kláštera a sálů Strahovské
knihovny. Metrem se pak přesouváme do
Galerie Harfa, kde na střeše tvořili sochaři
ledové sochy známých politiků. Posledním
bodem sobotního programu je návštěva
koncertu Děti dětem v Kongresovém centru Praha. Závěr koncertu patří všem lidem,
kteří po dobu 15 let tuto akci připravují.
Mockrát jim děkujeme.
V neděli rychle balíme a jedeme do nově
opraveného Národního technického muzea, kde vlastně naše výprava na zajímavou
akci končí.
Jaroslav Novák, PS Horní Bříza

sami o sobě
Získali jsme pohár premiéra
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Holešov

Sobota 4. února 2012 byla pro všechny členy PS Dr. Mirko Očadlíka Holešov
významným dnem. Na 15. ročníku koncertu Děti dětem jsme byli nominováni
na získání Putovního poháru předsedy vlády ČR v oblasti hudby a k velké radosti
jsme jej skutečně získali. Toto ocenění je pro nás také zavazující. Budeme se snažit
oblast hudby na naší skupině a také mimo ni co nejvíce rozvíjet.
V rámci koncertu proběhla i řada vystoupení jednotlivců i skupin z různých koutů
naší vlasti. Naši PS reprezentoval Jakub Tichý, který zazpíval píseň „Ježíšek“ od
Jarka Nohavici, vystoupili účastníci semifinále Talentmánie Veronika Knoflíčková
a Vojtěch Kříž. Koncert byl o to slavnostnější, že se jednalo o 15. ročník, takže na
závěr nechyběla ani narozeninová píseň od Svěráka a Uhlíře, kterou zahrál a zazpíval také náš Kuba. Po koncertě nám k našemu úspěchu přišla popřát také naše
dlouholetá členka, finalistka Miss 1996 Renata Janečková.
Členové naší PS se v Praze letos probojovali i do celostátního finále Melodie v divadle Za plotem 3. 2. v rámci Dětské Porty. Oddíl Kamarádi zazpíval tři oblíbené
táborové písničky. Odborná porota ocenila Kamarády krásným druhým místem.
Své zástupce jsme měli i v dalších kategoriích. V duu soutěžily Karolína Vaclachová
a Valentýna Šípová a v sólovém zpěvu Jakub Tichý. Do celostátního finále postoupili z našeho oblastního kola také Double Trouble, Veluad a Nikola Měrková.
Chceme proto poděkovat všem, kteří se průběhu uplynulých 10 let podíleli na reprezentaci naší skupiny na oblastním i republikovém kole Dětské Porty a Melodie
a také těm, kteří pomáhají při zabezpečení oblastního kola Dětské Porty pod názvem „Všetulské dostavník“, které od roku 2009 pořádáme. Poděkování si zaslouží
i všichni sponzoři, hudební skupina Texas a pracovníci SVČ TYMY.
Jarmila Vaclachová, Holešov

Praha byla opravdu ledová

Na letošní Ledové Praze jsme nechyběli ani my, členové PS M. Očadlíka Holešov.
Společně s námi do Prahy vyrazili také naši kamarádi a rodiče. V Praze jsme prožili
prodloužený víkend plný zajímavostí a poznání. V pátek jsme se zúčastnili celostátního finále Dětské Porty a Melodie. Večer jsme se vydali na Pražský hrad. Vzhledem
k tomu, že byla dost velká zima, byli jsme na hradě jedinými návštěvníky, což se hned
tak někomu nepodaří. Po starých zámeckých schodech jsme sešli na Malou Stranu.
Ubytováni jsme byli v moderně zrekonstruované škole na Praze 6.
Sobotní program byl vzhledem k počasí dost náročný, teple oblečeni, zahaleni do
šál a čepic jsme vyrazili k památníku na Vítkov, odkud byl krásný výhled na Prahu.
Potom jsme navštívili Vojenské muzeum. Další naše cesta vedla na Staroměstské
náměstí a na Václavák. Příjemné bylo naše zastavení v moderním nákupním
centru Paladium. Nejvíce se dětem líbily jezdící schody. Sobotní program byl
v Kongresovém centru, kde jsme se zúčastnili slavnostního koncertu „Děti dětem“.
Nedělní program byl také zajímavý. Dopoledne jsme prošli Malou Stranu, kde jsme
si připomněli různé osobnosti z naší historie i literatury. Naše další kroky vedly na
Karlův most. Třešinkou na dortu byla projížďka na výletní lodi, která nás zavezla
do Čertovky, projeli jsme Kampu a mohli jsme obdivovat krásné scenérie Prahy.
Naše putování po Praze jsme zakončili na Václavském náměstí u sochy sv. Václava.
Zmrzlí, ale plni nádherných zážitků, jsme se v neděli vraceli domů. Poděkování si
zaslouží průvodce Luděk Maňásek a velký dík patří všem dospělákům, kteří s námi
do Prahy vyrazili.
Kamarádi PS Holešov

Byla to nádherná akce

Dubí

Třetího února jsme vyrazili z Teplic do Prahy na Ledovou Prahu. Metro nás dopravilo na zastávku Chodov a autobus nás
odvezl ke škole, kde jsme byli ubytovaní i s dalšími pionýry z celé republiky. Po celé tři dny se o nás naši ubytovatelé
vzorně starali, bylo teplo, stále teplý čaj v jídelně a každý problém měl řešení.
Letos jsme navštívili Pražský hrad, katedrálu svatého Víta a baziliku svatého Jiří, výstavu Příběh Pražského hradu, kde
jsme viděli i královské klenoty. Pokračovali jsme do opravené Zlaté uličky, dále na Karlův most a na orloj.
Další den ráno jsme se rozdělili na dvě poloviny. Jedna putovala do obrazárny Pražského hradu a druhá do kostymérny filmových ateliérů na Barrandově. Navštívili jsme ještě Mořský svět v Holešovicích a pak jsme jeli tramvají do
Kongresového centra na koncert Děti dětem, kde se slavily jeho 15. narozeniny. Viděli jsme spoustu vystoupení tanečních skupin i začínajících zpěváků, na závěr vystoupila známá zpěvačka Monika Absolonová.
Po náročném dnu jsme všichni brzy usnuli. Ráno jsme si zabalili a vyrazili jsme na Bobovou dráhu do Proseka, kde si to
děti opravdu užívaly. Nechtělo se nám, ale museli jsme na vlak a zas domů do Teplic. Byla to nádherná akce.
Jiří Rubeš, PS Dubí

Všechno nejlepší!

 19. 3. slaví své 55. narozeniny Anna Szeligová ze 17. PS Karviná (Moravskoslezská KOP).
Blahopřejeme!
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Děti dětem

15 let koncertu Děti dětem
Tradice koncertu Děti dětem začíná již v roce 1992, odkdy pořádalo občanské sdružení Pionýr galapřehlídky na závěr každého ročníku otevřené kulturní soutěže Pionýrský Sedmikvítek. Jejich program byl složen
z vystoupení nejúspěšnějších soutěžících.
Na tyto galapřehlídky v roce 1998 navázal první koncert s názvem Děti dětem, pořádaný, stejně jako
všechny následující, společně Pionýrem a nadací Dětem 3. tisíciletí. Byl pojat jako benefiční s cílem pomoci obnovit zázemí sdružení dětí a mládeže poničené povodněmi v roce 1997. Benefiční prvek koncertu
byl zachován i po několik dalších ročníků, kdy byl výtěžek věnován na podporu volnočasových aktivit dětí
a mládeže.
S koncertem souvisí i tradice předávání Putovních pohárů předsedy vlády za práci s dětmi a mládeží
v různých oblastech kultury. Pojďme si ve stručnosti připomenout všech 15. uplynulých koncertů i držitele
pohárů.

1. ročník
1. 2. 1998, KCP, Společenský sál

Záštita: JUDr. Petra Buzková, místopředsedkyně PS
Parlamentu ČR, Terezie Dobrovolná, Miss ČR 1997
Moderátor: Blanka Hrdinová
Prof. hosté: Štěpán Rak, Duo Červánek, Nebezpečné
známosti
Počet návštěvníků: 500
Předání pohárů: Ing. Štěpánka Nezmarová, zástupce odd.
protokolu Úřadu vlády ČR
Držitelé pohárů: Dětská Porta – PS Božejov, Tanec – Elév
Český Dub, Divadlo + Jiné hudební formy – pěvecký sbor
Žďár u Skutče

2. ročník
31. 1. 1999, Žofín

Záštita: JUDr. Petra Buzková, místopředsedkyně PS Parlamentu ČR, Terezie
Dobrovolná, Miss ČR 1997
Moderátor: Jiří Langmajer
Zajímavá vystoupení: Popovjánek
z Uherského Hradiště, ECHO Praha
(taneční vystoupení)
Prof. hosté: Štěpán Rak, Lenka Filipová,
Radka Fišarová,
Počet návštěvníků: 700
Předání pohárů: Ing. Karel Březina,
vedoucí Úřadu vlády ČR
Držitelé pohárů: Dětská Porta – oblast
Jihlava, Tanec – PS Osmička Most, Divadlo +
Jiné hudební formy – Oddíl Tuláci Ústí n. Labem

3. ročník
30. 1. 2000, Žofín

Záštita: JUDr. Petra Buzková, místopředsedkyně PS
Parlamentu ČR, PhDr. Libuše Benešová, předsedkyně
Senátu Parlamentu ČR
Moderátoři: Jiří Langmajer, Kateřina Hrachovcová
Zajímavá vystoupení: Marverci z Ústí nad Labem, DDM Olomouc
Prof. hosté: Věra Martinová, Felix Slováček & Marína
Grochovská, Lubomír Brabec, Jaroslav Svěcený
Počet návštěvníků: 800
Předání pohárů: Ing. Karel Březina, vedoucí Úřadu vlády ČR
Držitelé pohárů: Dětská Porta – DDM Hořovice, Tanec –
IMPRO PS Mikulka Plzeň, Divadlo + Jiné hudební formy – Hana
Kadlecová, DDM Děčín

5. ročník
2. 2. 2002, KCP, Společenský sál

4. ročník
1. 2. 2001, KCP, Společenský sál

Záštita: JUDr. Petra Buzková, místopředsedkyně PS Parlamentu ČR, PhDr. Libuše Benešová,
předsedkyně Senátu Parlamentu ČR
Moderátor: Miroslav Táborský se synem Dominikem
Zajímavá vystoupení: taneční klub Kmit Orlová, folklórní soubor Vonička, Hudební škola
Proseč u Skutče
Prof. hosté: Ivan Hlas, Karel Zich
Počet návštěvníků: 1000
Předání pohárů: Ing. Karel Březina, vedoucí Úřadu vlády ČR
Držitelé pohárů: Dětská Porta – Dům dětí a mládeže Jihlava, Tanec – taneční soubor Marverci z Ústí nad Labem, Divadlo – Pionýrská skupina Střelka
Čestlice, Hudba – Základní škola Zenklova z Prahy 8, Výtvarná a ruk. Činnost
– PS Obránců míru z Kopřivnice

Záštita: JUDr. Petra Buzková, místopředsedkyně PS Parlamentu ČR
Moderátor: Lucie Výborná
Zajímavá vystoupení: Lukáš Novák hra na akordeon, taneční klub Intro z Karviné, taneční
skupina Margaretka z Ústí nad Labem
Prof. hosté: Jakub Smolík, Petr Spálený a Nové Apollo, skupina Šlapeto Revival Band alias
Patrola a Robert Papoušek
Počet návštěvníků: 1200
Předání pohárů: Ing. Taťána Holečková, vedoucí Kanceláře předsedy vlády ČR
Držitelé pohárů: Dětská Porta – IZV Hořovice, Tance – Elév Český Dub, Divadlo – Oddíl
Přeslice Olomouc, Hudba – 7. ZŠ Most, Výtvarná a ruk. činnost – PS Obránců Míru
Kopřivnice

Děti dětem
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6. ročník
1. 2. 2003, KCP, Kongresový sál

Záštita: JUDr. Petra Buzková, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Moderátor: Josef Chmel
Zajímavá vystoupení: taneční skupina Enigmatic z Brna, sólový zpěv Marek Čáp, hudební
skupina Majsedum Praha
Prof. hosté: Karel Černoch, skupina Rangers, Wabi Daněk a Miloš Dvořáček, ÚSP Kopretina
Počet návštěvníků: 1700
Předání pohárů: Dr. Jana Gavlasová, vedoucí Úřadu vlády ČR
Držitelé pohárů: Dětská Porta – DDM Hustopeče, Tance – DDM Juventus Karviná, Divadlo –
PS Střelka Čestice, Hudba – ZŠ Luže, Výtvarná a ruk. Činnost – PS Jevišovice

7. ročník
31. 1. 2004, KCP, Kongresový sál

Záštita: JUDr. Petra Buzková, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Moderátor: Michal Kozelka
Zajímavá vystoupení: pěvecký soubor Kantiléna
Luže, taneční studio Pohyb Praha, flétnový
sbor Syrinx Praha
Prof. hosté: Natálie Kocábová, skupina Maxim
Turbulenc
Počet návštěvníků: 1700
Předání pohárů: PhDr. Vladimír Špidla, předseda vlády
Držitelé pohárů: Dětská Porta – DDM
Otrokovice, Tance – Dětský domov K. H.
Borovského Most, Divadlo – PS Obránců Míru
Kopřivnice, Hudba – ZŠ Luže, Clona – DDM
Teplická Děčín

8. ročník
5. 2. 2005, KCP,
Kongresový sál

Záštita: JUDr. Petra Buzková,
ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy
Moderátor: Radek Myslík
Zajímavá vystoupení: taneční skupina
Marverci z Ústí nad Labem, pěvecké vystoupení MŠ z České Lípy, TK
Impro při PS Mikulka z Plzně
Prof. hosté: Petr Poláček, ÚSP
Kopretina
Počet návštěvníků: 1800
Předání pohárů: Ing. Aleš Šulc,
vedoucí Úřadu vlády ČR
Držitelé pohárů: Dětská Porta – SVČ
DEMARO Plzeň, Tance – IMPRO,
PS Mikulka Plzeň, Divadlo – PS
Jevišovice, Hudba – ZUŠ Žebrák,
Clona – Televize Alfa Junior Děčín

9. ročník
4. 2. 2006, KCP, Kongresový sál

Záštita: JUDr. Petra Buzková, ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy
Moderátor: Šárka Kubelková
Zajímavá vystoupení: taneční skupina Elév z Českého
Dubu, folklórní soubor Okřešánek, Okříšky, sólový zpěv
Kláry Kozlovské
Prof. hosté: Ondřej Brzobohatý, Martina Vávrová
Počet návštěvníků: 2000
Předání pohárů: Ing. Jiří Paroubek, předseda vlády ČR
Držitelé pohárů: Dětská Porta – Sdružení pro volný čas
Demaro Plzeň
Tance – Taneční klub Kmit Orlová, Výtvarná a ruk.
Činnost – PS Brodek u Prostějova
Hudba – 1. soukromá umělecká škola Kopřivnice, Clona –
SOU a SOŠ Ruská Děčín

10. ročník
3. 2. 2007, KCP, Kongresový sál

Záštita: JUDr. Petra Buzková
Moderátor: Jakub Hejdánek
Zajímavá vystoupení: taneční studio Impress Třebíč, sólový
zpěv Eva Pomahačová, houslové duo Nikola a Petra
Prof. hosté: Leona Černá, Posádková hudba Praha
Počet návštěvníků: 2000
Předání pohárů: Mgr. Martin Schmarcz z Úřadu vády ČR
Držitelé pohárů: Dětská Porta – PS Polička, Tance – Taneční
soubor Okřešánek Okříšky, Divadlo – Dětský domov K. H.
Borovského Most, Hudba – PS Čestice oddíl Podlesáci, Clona –
Televize Alfa Junior Děčín

12. ročník
31. 1. 2009, KCP, Společenský
sál

Moderátor: Jan Kovařík
Motivace: Poselstvo krále Jiřího,
Ochotnické divadélko Tyjátr
Počet návštěvníků: 900
Předání pohárů: Mgr. Martin
Schmarz z Úřadu vlády ČR
Držitelé pohárů: Dětská Porta –
Sdružení pro volný čas Demaro
Plzeň, Tance – Taneční soubor
Rouchováček, Výtvarná a ruk.
Činnost – PS Obránců míru
Kopřivnice, Clona – Občanské sdružení Centrum dětí Děčín

14. ročník
4. 2. 2011, KCP, Společenský sál

13. ročník
30. 1. 2010, KCP, Společenský sál

11. ročník
1. 2. 2008, KCP, Společenský sál

Moderátoři: Jakub Hejdánek. Jiří Čada
Zajímavá vystoupení: taneční skupiny
VIVAjump Dubí a TK Scratch Děčín, Filip
Stejskal
Prof. hosté: Vágner Family, Bára Zemanová,
Počet návštěvníků: 1200
Předání pohárů: Mgr. Martin Schmarcz
z Úřadu vády ČR
Držitelé pohárů: Dětská Porta – Soukromá
hudební škola Perná, Tance – Taneční soubor
VIVAjump Dubí, Výtvarná a ruk. činnost –
PS Brodek u Prostějova, Hudba – 1. SZUŠ
MIS music o.p.s., Folklór – soubor Kamýček
z Kamýka nad Vltavou

Záštita: premiér ČR Ing. Jan Fischer, PaedDr. Alena Gajdůšková,
PhDr. Miroslava Kopicová, Prof. Václav Riedlbauch.
Moderátor: Šárka Kubelková
Zajímavá vystoupení: taneční skupiny VIVAjump Dubí
a TK Scratch Děčín, Filip Stejskal
Motivace: 20. Výročí obnovení samostatné činnosti
Pionýra
Prof. hosté: Zbyněk Drda, Heidi Janků
Počet návštěvníků: 1100
Předání pohárů: Ing. Jana Vohralíková z Úřadu vlády ČR
Držitelé pohárů: Dětská porta – Centrum volného
času v Mostě, Tance – Taneční skupina Vivajump Dubí,
Výtvarná a ruk. činnost – PS Jevišovice, Clona – Televizní
studio COUNTRY při PS Netopýr, Folklór – Soubor
Okřešánek

Záštita: PaedDr. Alena Gajdůšková, místopředsedkyně SP ČR, Ing. Eva
Bartoňová, náměstkyně ministra ŠMT
Moderátor: Šárka Kubelková
Motivace: Evropský rok dobrovolnictví
Prof. hosté: Maxim Turbulenc
Počet návštěvníků: 1200
Předání pohárů: Ing. Lubomír Poul, vedoucí Úřadu vlády ČR
Držitelé pohárů: Dětská porta – SVČ Demaro, středisko VČ, Tance –
Taneční studio M – Style Třebíč, Folklór – Folklórní soubor Dřeváček
(Jihlava), Hudba – DDM Jihlava

15. ročník
4. 2. 2012, KCP, Společenský sál

Záštita: PaedDr. Alena Gajdůšková, místopředsedkyně SP ČR, Ing. Eva
Bartoňová, náměstkyně ministra ŠMT
Moderátoři: Šárka Kubelková, Jan Kovařík
Motivace: 15. narozeniny koncertu
Prof. hosté: Monika Absolonová
Počet návštěvníků: 1500
Předání pohárů: Kateřina Hrazdilová náměstkyně vedoucího Úřadu vlády ČR
Držitelé pohárů: Dětská porta – DDM Český Krumlov, Folklór – Taneční soubor
Kalamajka Havlíčkův Brod, Hudba – Pionýrská skupina Mirko Očadlíka Holešov,
Výtvarná a ruk. činnost – Pionýrská skupina Jevišovice
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táborový koutek

Tajemství Atlantidy
Představování vydaných etapových her a vybraných námětů a ukázek z nich pokračuje hrou
nazvanou Tajemství Atlantidy.
Připomínáme, že všechny hry si můžete stáhnout v Servisu Pionýra (Ke stažení – publikace).
Vypravme se za objevy, poklady
a tajemstvími. Autorem hry je Ladislav
„Ráma“ Šimek, kterému pomáhali další
vedoucí ze 188. PS T.O. Bobříci.
O existenci Atlantidy se ve hře nepochybuje – běží jen o to, kdo ji dokáže nalézt. Děti se vžijí do rolí hledačů a archeologů, a ačkoli o něm zpočátku nevědí,
pátrají po pokladu ztracené Atlantidy.
Jak hrou postupují, dozvídají se také
něco o historii starověkého světa.

když jej děti vidí dopředu, ale svoje
průběžné zatěžovací zkoušky by si měly
dělat vlastním hrnkem.

Úskalí:

Jak v luštění rébusů, tak v množství
získaného materiálu musí mít děti
šanci úkol splnit. Zvláště u rébusů je
třeba si uvědomit, že znalosti dětí ještě
nemusí být vždy dostatečné.

Zikkurat Etemenanki
Průběh:

Pod strašlivým názvem se neskrývá
nic jiného než slavná Babylonská věž.
Zikkuraty byly patrové cihlové kopce
(vzhledem k poměru šířky a výšky
nelze zcela jednoduše mluvit o věžích),
ovšem dosti impozantních rozměrů.
Nejznámější dochovaný zikkurat v Uru
měl tři patra a o Babylonské věži se
traduje, že měla pater sedm. Její skutečný vzhled však již dnes není znám.
Etapa začala předehrou zvanou byrokracie. Družiny obcházely různé úřady,
plnily formuláře… a to vše jen proto,
aby získaly stavební povolení (a také
proto, aby na začátku vznikly časové
odstupy mezi družinami). Po získání stavebního povolení ovšem ještě
neměly tak docela vyhráno. Stavební
materiály byly vyvěšeny jako rébusy, a pokud je družiny chtěly použít,
musely je vyluštit. Jako dostupné
materiály byly nabídnuty špejle, alobal,
plastelína, papír, provázek… Ze získaného materiálu již družiny tvořily co
nejvyšší věž (stavbu), která ovšem na
svém vrcholu unese hrnek vody.

Pomůcky:

V první části hry je třeba mít připravené všechny potřebné formuláře, povolení… Na jednotlivé úřady rozmístit
lidi a nezapomenout, že hra musí mít
logiku a děti musí zvládnout získat
stavební povolení.
V druhé části máme připravené rébusy
na luštění materiálu a samozřejmě také
příslušný materiál v potřebném množství
(družina získala od každého vyluštěného
materiálu přesně dané množství – počet
špejlí, délku provázku, velikost alobalu…). Na závěrečnou zatěžovací zkoušku
si připravíme hrnek s vodou. Je dobré,

Hadí pahorek v Ohiu
Průběh:
Na tuto etapu jsme zakoupili
10 m dlouhý a 1,5 m široký pruh látky
a podélně jej sešili. Tím vznikl látkový tunel. Na jeden konec se seřadila
družina a druhý byl vyveden do stanu,
kde byly umístěny různé předměty.
Děti si musely vše zapamatovat a co
nejdříve odevzdat vedoucímu napsané
na papíře. Nebylo to ale tak jednoduché, děti prolézaly tunelem po jednom
a další mohlo vyrazit, až když se předchozí vrátilo. Bylo tedy dobré stanovit
si strategii, kterou si předměty vhodně
rozdělí a zapamatují co nejdříve.
Pomůcky:
Potřebujeme látkový tunel a asi 30
předmětů na zapamatování. Dále volný
stan, nebo nějaké zakryté místo, kam
umístíme předměty, aby nebyly z druhého konce tunelu vidět.

Přihlaste se také do soutěže etapových her!

Své zpracované celotáborové, ale i celoroční či jiné etapové hry můžete přihlásit
do tradiční pionýrské soutěže. Vítězové získají příspěvky na činnost.

Více informací na ceteh.pionyr.cz.

Úskalí:

Hra nemá žádné větší úskalí.

Chodící sochy na Velikonočních
ostrovech
Průběh:

V této etapě se přímo nabízí, aby děti
přesouvaly terénem pomyslné sochy.
My jsme hru zrealizovali pomocí námětu z knihy Receptář her od J. Choura.
Hra je zde popsána jako „Vrávory“.
V první části hry děti sháněly dvoumetrové tyče (na jednu vrávoru je třeba
6 tyčí), které se svázaly do pravidelného čtyřstěnu a do každého vrcholu
se navázalo lano o délce alespoň 4 m.
V druhé části potom děti vrávoru přemisťovaly, a to pouze pomocí provazů,
které navíc mohly držet jen na samém
konci (mimo jiné také pro bezpečnost,
aby se na nikoho vrávora nemohla
skácet).
Nepovolené bylo vlečení vrávory po
zemi, přesun musel být prováděn
překlápěním přes hrany případně
manipulací s vrávorou postavenou na
jediný vrchol. Terén, kterým byl přesun realizován, nebyl vůbec jednoduchý, úzká cesta lemovaná vzrostlými
kopřivami, přechod potoka, kde
vadily jak terénní nerovnosti, tak
i větve hustého stromového a keřového porostu.

Pomůcky:

Hlavní pomůckou jsou samozřejmě vrávory. My jsme pro tři družiny vyrobili
jednu a každá družina na ni přinesla 3
tyče (6 nejlepších se použilo). Vrávoru
mohou svázat děti (na 4 spoje potřeba 4 kusy prádelní šňůry nebo jiného
srovnatelného provazu o délce cca 3
m na jeden spoj), ale s ohledem na
bezpečnost by měl uzly zkontrolovat
také vedoucí. Manipulační provazy
o délce 4 m jsou dobré z něčeho
trochu tlustšího (my jsme použili
lasa, ale dají se použít i horolezecká
lana – dlouhé lano se dá použít na
dva vrcholy najednou).

Úskalí:

Při hře je třeba dbát na bezpečnost.
Vrávora je už docela těžká a pokud by
na některé dítě spadla, mohlo by dojít
ke zranění. Proto je nutné dohlížet na
to, jestli děti drží lana na konci a jestli
se nepohybují příliš blízko vrávory.
Nebezpečné je také, když se některý
spoj rozváže právě v okamžiku, kdy je
vrávora překlápěna.

nesmrtelné oddíly

Základ byl v osmašedesátém
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Pionýrské rodinné stříbro: „Nesmrtelné“ oddíly a skupiny III/7
„Kde jsou naše začátky? Moje vlastní od dětských let z roku 1950 a od
dospělosti v roce 1968,“ říká mnohaletá vedoucí a stále členka vedení
sušické pionýrské skupiny Otava, Pavla Špírková (71). To období považuje za základ, na nějž navazuje i současná PS.
Dělali jsme, co nás bavilo

V době samostatného Českého
Pionýra (1968-9) v Sušici vznikla mimoškolní pionýrská skupina při Domě
dětí a mládeže. „Zde jsme začínali se
70 členy. Do dvou let nás bylo přes
500,“ vzpomíná Pavla. Zdánlivý konec
této skupiny z historie vesměs známe –
návrat pionýrských skupin na školy po
roce 1970.
V roce 1990 vzniká PS Otava opět
mimo základní školy. „Tenkrát byla
situace poněkud složitější. Například
nám škola zablokovala majetek, hledaly se prostory, ale přes různá úskalí
(např. stěhování) jsme již přes 20 let
nedílnou součástí dění v Sušici,“ vzpomíná Pavla. Skupinovou vedoucí byla
40 let a vedla přes stovku táborů. A je
ostatně stále skupinovou duší i srdcem.
K tomu patří i ocenění – Léta věrnosti
diamantová za 50 let nepřetržitého
členství a také nejvyšší pionýrské vyznamenání – Křišťálová vlaštovka.
„Jedna věc je, co se dneska o tom
všem dávném říká, druhá, jak jsme to
tenkrát prožívali a cítili my,“ vzpomíná
na své pionýrské začátky Pavla. „Co
mě bavilo, to jsem zvládala dobře, ale
co ne… Co mě bavilo nejvíc, bylo něco
organizovat, vymýšlet s děckama všelijaké švandy, akce, někdy jistě i maléry.
Že ten červený šátek měl tenkrát taky
znamenat nějakou ideologii, že bychom byli nějakými „budovateli komunismu“, to je prostě blbost. Copak jsme
věděli, co to je? Byli jsme děti a bavilo
nás to,“ vysvětluje Pavla.

Pohádkový les

Volnočasové aktivity pro všechny

„Myslím si, že typické pro naši současnou činnost jsou volnočasové aktivity
i směrem k nejširší veřejnosti. Tradičními
jsou již Pohádkový les, kterým projde
vždy nejméně 1000 účastníků, každý
rok s jiným námětem, Podzimní sraz
v ATC Nové Městečko – osm kilometrů

od Sušice – akce od pátku do neděle je
určena členům skupiny a v sobotu nejširší veřejnosti s průměrnou účastí 250
osob. Jarní a podzimní výpravy - Sušické
kopce, Povydří, šumavská jezera apod.
Samozřejmé jsou i menší akce – zájezdy
do divadla, výtvarné dílny, Ledohrátky,
sportovní turnaje, pozorování zvěře
v NP Šumava… I když nemáme vlastní
základnu, pořádáme každoročně 1 – 2
letní tábory, kdy je podíl členů a nečlenů
asi 50 na 50 %,“ charakterizuje život PS
Pavla.
Členská základna se i proto stále
udržuje na úrovni 110 – 130 pionýrů.
V současné době je zde 6 oddílů.

Vzpomínka na začátky

S rozumným člověkem se
dohodneš…

Městečko

Důvěra i mladým

Nyní vede skupinu Petra Klímová (50
let). Na PS vyrostla od dětství. Je učitelkou na základní škole. Mimo jiné je
nositelkou medaile J. A. Komenského.
Zejména programové záležitosti
(celoroční skupinová hra pro oddíly,
přípravu jednotlivých akcí, programy
LT či metodické dny pro 15+) má na
starost Milena Tomanová (58 let), která patří i mezi zakládající členy skupiny
v roce 1968, a je i „diamantová“ za
Léta věrnosti.
Vedoucí oddílů a jejich zástupci jsou ve
věku 18 až téměř 50 let.
„V loňském roce jsme dali větší důvěru
na táborech pětadvacetiletým Jakubovi
Vejdělkovi a Janu Čubovi a letos vedení
a program jednoho z táborů je v jejich
režii. Bude to změna, protože budou
„šéfovat staré gardě“, která bude
u oddílů,“ vyvrací možné pochybnosti
o mezigeneračních rozdílech ve vedení
Pavla a dodává: „Máme dostatek mladých do 26 let, kteří se podílejí na pravidelné i nepravidelné činnosti, dostatek dalších spolupracovníků a příznivců
pro tábory i další práci - třeba Janu
Špírkovou, Václovi, Klímovi, Čubovi,
Drykovi, Dardu, dalšího Špírku…“

Od města má v současnosti PS k dispozici dostatečné prostory a každý
rok příspěvek na činnost i granty na
2 – 3 akce. „Začali jsme od drobných
sponzorů, např. i po stovce korun. Nyní
máme několik přispěvatelů na „střední“ úrovni. Hlavně čerpáme z příspěvků
města a využíváme různé granty,“
svěřuje svou zkušenost Pavla.
Nezáleží ani moc na tom, které politické síly jsou ve vedení města.
„Ono je to všechno o lidech. S rozumným člověkem, který pochopí,
že jde o děti, se dohodneš. A mně
nevadí odlišné názory, vadí mi, když je
někdo slepej a hluchej…“, říká Pavla
po mnohaletých zkušenostech. A pak
s úsměvem připomene: „Občas si někdo vzpomene na svá mladá léta, nebo
na to, co prožily v Pionýru jeho děti či
vnoučata...“
Příkladem je i senátorka PČR JUDr.
Jiřina Rippelová. Ta v pionýrské skupině při DDM kdysi vyrůstala a její
činnost zdejší pionýři ocenili vyznamenáním Mecenáš Pionýra.
Karel Krtička-Krtek,
foto archiv PS Otava, Sušice
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vzdělávání

Když se řekne neformální vzdělávání

Zcela jistě jste již slyšeli o pojmu neformální vzdělávání. Mnozí jistě vyzkoušeli, co to neformální vzdělávání je, na
vlastní kůži, jak „chutná“, co obnáší.
Pro ty, kteří ještě nemají zkušenosti
s tímto typem vzdělávání, bych chtěla
velmi jednoduše a snad i trochu zajímavě popsat jednu ze složek vzdělávacího systému – tedy neformální
vzdělávání.
Neformální vzdělávání je proces,
který rozvíjí znalosti, schopnosti
a dovednosti, které vedou k získání
celé řady dovedností a kompetencí
(způsobilostí).
Spolu s formálním vzděláváním (strukturovaný vzdělávací systém – základního, středního a vysokého školství)
a informálním vzdělávání (vztahuje
se k průběhu celého života, v němž si
osvojujeme postoje, hodnoty pod vlivem různých vzdělávacích zdrojů) tvoří
vzdělávací systém. Ideální způsob je
ten, když se tyto vzdělávací elementy
doplňují a inspirují.

V poslední době se klade velký důraz
na neformální vzdělávání, využívají ho
jak ti dříve narození, tak zejména mladí
lidé.
Měli bychom dbát, aby v každém
oddíle, klubu či kroužku byli lidé, kteří
budou mít možnost se rozvíjet, získávat dobré návyky pro život, prakticky si
vyzkoušet vědomosti získané ve škole,
naučit se pracovat v týmu, přebírat
zodpovědnost za druhé, vést jiné.
Nemusí ani vědět, že se něco učí, ale
každá aktivita musí mít výchovný smysl. Prvopočátky a základní prvky neformálního vzdělávání vznikaly a vznikají
při uvádění do praxe nového, mladého,
méně zkušeného dobrovolníka. Díky
spolupráci se zkušeným partnerem si
osvojuje řadu praktických zkušeností,
které jsou jedním z důležitých prvků
neformálního vzdělávání. Tady se rodí
partnerství, předává mezigenerační zkušenosti, které mají podstatný
význam. Každý z nás má možnost se
do neformálního vzdělávání zapojit.

Záleží jen na naší motivaci, chuti něco
změnit, zlepšit se, naučit se něčemu
novému, získat nové zkušenosti a prožít něco, z čeho jsem pak schopen pro
další práci vyvodit závěr.
Mezi charakteristické rysy neformálního vzdělávání patří:
 Dobrovolnost, která je založena na
partnerství mezi vedoucím vzdělávacího procesu a účastníky.
 Flexibilita – aktivity se přizpůsobí na aktuální potřeby účastníka
a prostředí. Metody, které jsou
užívány, nepostrádají pestrost
a variabilitu.
 Přístupnost každému – všem, bez
ohledu na sociální postavení, na
absolvovanou praxi či dosažené
vzdělání v rámci formálního vzdělávacího systému.
 Vlastní motivace účastníka a ochota zapojit se do aktivit. Touha
získat nové zkušenosti, rozvíjet
dovednosti a sociální kompetence.
 Schopnost učit se z chyb. S účastníky je nutné provádět rozbory
situací, aktivit a na základě této
reflexe dochází k nabytí zkušeností, které jsou velmi cenné a získají
se jen vlastním prožitkem.
V našem sdružení se snažíme poskytovat dobrovolníkům možnost se neformálně vzdělávat. Je to už vzpomínané
uvádění do praxe, tedy vedení začínajícího, méně zkušeného dobrovolníka.
Rozhodně do tohoto typu vzdělávání
patří celá naše příprava a vzdělávání
v Pionýru, neboť po ročním období,
kdy získají dobrovolníci první zkušenosti, se přihlašují instruktoři a oddíloví vedoucí, či funkcionáři k získání kvalifikace pro jednotlivé funkce. Pravidlo
o doplnění kvalifikace do jednoho roku
od jmenování do funkce vychází ze
Statutu Pionýra. Nacházení a hledání
stále nových, alternativních metod
ve vzdělávání by mělo být prioritou
každého lektora našich lektorských
sborů při Pionýrských vzdělávacích
centrech. Lektor musí být partnerem
účastníků, nikoliv odpřednášet si své
téma, ale diskutovat o něm, nabízet

praktické aktivity a činnosti, aby si
řadu závěrů vyvodili účastníci ze svých
prožitků a zkušeností. Nenabízet další
školu, ale „neformální školu“, školu
zážitkovou, vzdělávat praxí. Na zážitky,
které si prožijeme, ať už s pozitivním či
negativním nábojem si vždycky každý
vzpomene. Převést praxi do teorie, pak
není vůbec těžké.
Tím však nabídka neformálního vzdělávání v Pionýru nekončí, neboť je tu
celá řada dalších možností, kde zvýšit
svoji odbornost. Jsou to například
Kamínka. Akce nabízející spektrum
oblastí, ve kterých se může každý z nás
zdokonalit, nabýt nové zkušenosti, rozvíjet svoji dovednost, a to v jakékoliv
oblasti (sociální, komunikační, pracovní, odborné, řešení problémů...).
Zapojení do projektu Klíče pro život
(oblast uznávání neformálního vzdělávání) je také otevřená možnost dalšího
neformálního vzdělávání pro naše
dobrovolníky. V minulých letech se
do projektu zapojila Pražská KOP se
svým PVC, v loňském roce se do projektu zapojily dva kraje se svými PVC
(Plzeňská KOP a Olomoucko-zlínská
KOP). Ohlasy zúčastněných zájemců
byly velmi pozitivní.
Neformální vzdělávání tu vždycky bylo,
pojem se neužíval, ale myšlenka, obsah
tu byl vždycky. Vyžadujme neformální
vzdělávání po PVC jednotlivých KOP,
zvyšujme svou odbornost (kompetenci). Vědění a touha po něčem novém,
poznání a ochutnání nových věcí,
prožití něčeho, na co se nezapomíná,
to přece patří k člověku.
Ludmila Kočí
Ilustrační foto: archiv Pionýra

mávnutí křídel motýlých

Může (celý) internet mluvit česky?
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Milion studentů cizího jazyka včetně začátečníků přeloží
Wikipedii za čtyři dny
Mávnutí motýlích křídel může vyvolat hurikán na druhé polokouli, zájem a všímavost
jednotlivců dokáže pomoci lidem na opačném konci světa a cosi změnit i v nás.

Přibližně 1,2 miliardy pozemšťanů se chce naučit cizí jazyk. To je obrovská skupina motivovaných lidí, kteří
tráví učením dlouhé hodiny a utrácejí za to hromadu peněz. Nešlo by jejich čas a píli využít? Jak dlouho by
asi trvalo, než miliarda lidí přeloží celý existující web?
Síla davu

Podobné otázky si klade Luis Von
Ahn, profesor počítačových věd na
americké Carnegie Mellon University.
Dvaatřicetiletý vědec, původem
z Guatemaly (loni zvolený magazínem
Foreign Policy za nejvlivnějšího intelektuála Latinské Ameriky), je autorem ambiciózního projektu Duolingo:
internetové stránky, na které se budou
lidé zadarmo učit cizí jazyk formou
praktických překladů. Překládat ale
nebudou věty z učebnic, nýbrž reálný
obsah webových stránek.

www.duolingo.com
Zapojení davu do řešení rozsáhlých
problémů, kdy každý z účastníků
přinese malinkou část, ale dohromady
jde o obrovský pokrok, se obecně říká
crowdsourcing. Profesor Von Ahn preferuje ve spojení s počítači spíše výraz
„human computing“ (volně přeloženo
jako lidská výpočetní síla). Má v tomto
oboru značné zkušenosti. V několika
posledních letech se mu povedlo zdánlivě nemožné: zapojil stovky milionů
lidí do procesu digitalizace knih.
Se systémem CAPTCHA jsme se někdy
setkali snad všichni. Opíšete několik
znaků z obrázkového podkladu, čímž
počítači při odesílání formuláře či
při registraci do nějaké služby dokážete, že jste opravdu fyzická bytost.
Tím zabraňujete například rozesílání
nevyžádané pošty s reklamou, neoprávněnému hlasování v anketách
nebo třeba zahlcování diskusních fór,
které může provádět automatizovaný
program. Denně opíše obrázky systému CAPTCHA na světě asi 200 milionů
lidí, každý s tím stráví zhruba deset
vteřin. To je spousta nevyužitého času.
V roce 2007 přišel profesor Von Ahn
s vylepšením, které nazval reCaptcha.
Zdokonalený systém nabídne uživateli dva výrazy, z nichž jeden je vždy

slovo, které počítač, převádějící tištěné
dokumenty do elektronické formy,
někde na světě nerozeznal. V procesu
digitalizace se to stává často – počítač slovo v naskenovaných grafických
podkladech nedokáže přečíst a musí
mu pomoci člověk, což je zpravidla
zdlouhavé a neefektivní. Opsáním slov
tak nejen identifikujete počítači sebe
sama jako myslící bytost, ale pomůžete
mu zároveň splnit úkol. Systém se ujal
skvěle, začalo jej využívat na 350 000
internetových stránek. Jejich uživatelé tak denně pomohou počítačům
při digitalizaci knih rozpoznat asi 100
milionů výrazů.
K dalšímu projektu, který by využíval
ohromného potenciálu dělby práce,
zvolil profesor Von Ahn právě překlady.
Valná většina webu hovoří anglicky
a naučit ji několika základním světovým jazykům je podle dosavadních
zkušeností prakticky nemožné. Mohlo
by se to změnit, pokud se překlad rozpustí mezi miliony uživatelů.

Internet česky?

Funguje to jednoduše. Uživatel se
přihlásí na stránce www.duolingo.com
a vybere si, jaký jazyk se chce učit.
Dostane tři věty na překlad, různé
podle toho, zda je úplný začátečník,
nebo pokročilý. Věty se snaží přeložit,
a pokud nějaké slovíčko nezná, systém
mu pomůže. Aby ale věta dávala smysl,
je zapotřebí člověka; počítače mají
s významovým překladem obrovské
problémy. Přeložené věty proto systém
nechá ohodnotit ostatní, pokročilejší uživatele a zároveň je porovnává
Crowdsourcing

s ostatními překlady. Finální verzí přeloženého textu je nakonec ta s nejvyšším hodnocením, tedy taková, o níž si
nejvíce lidí myslí, že je správná. Prostá
logika „víc hlav víc ví“ nakonec vítězí.
První výsledky jsou velmi slibné.
Testovací překlad jednoho německy psaného odstavce systémem
Duolingo v podstatě přesně odpovídal profesionálnímu (a dobře zaplacenému) překladu. Systém sice musí
kombinovat překlady mnoha uživatelů od začátečníků po pokročilé, což
je zdlouhavé, přesto dokáže pracovat
velice efektivně a překvapivě rychle.
Jeho tvůrci se to pokusili ilustrovat
na příkladu internetové encyklopedie Wikipedia, která ve své základní
anglické verzi obsahuje bezmála
čtyři miliony článků. Španělsky je asi
20 procent tohoto obsahu. Přeložit
profesionálně zbylých 80 procent by
podle odhadů stálo asi 50 milionů
amerických dolarů. Pomocí Duolinga
by však náklady byly prakticky
nulové, a pokud by kousky encyklopedie v rámci studia překládal milion
uživatelů, mluvila by celá Wikipedia
španělsky za 80 hodin.
Projekt zatím obsahuje jen několik
základních jazyků: španělštinu, němčinu, později přijde i francouzština,
italština a čínština, výchozím jazykem
je samozřejmě angličtina. Pokud ale
překlady půjdou tak rychle, možná je
jen otázkou času, kdy bude internet
mluvit také česky.
Nezapomeňte se včas zapojit.
Převzato z článku Štěpána Beneše
v Respektu 2/2012.
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kvíz

Neznámé či známé pojmy?
Tento vědomostní kvíz určitě není pro malé děti, nejspíš i vedoucí dost potrápí a někde se patrně neobejdete
bez odhadu správné možnosti. Nebo víte vše? Pak klobouk dolů!
Ilustrace jsou vybírány náhodně – nelze je brát jako nápovědu.

1. Pepsin

a) ruský velvyslanec
b) trávicí enzym
c) pohonná hmota do letadla

2. Gaurisankar

a) hora v Himálaji
b) hinduistický guru
c) malajský přístav

3. Chaparall

4. Gapo

a) kočkovitá šelma, příbuzná rysa
a karakala
b) mexický opojný nápoj z aloe
c) porost keřů na polopouštích
Mexika a jihozápadu USA

a) japonská mytická nestvůra
b) řekou zaplavený prales
v Amazonii
c) druh antilopy

6. Betel

5. Drúza

a) smotek listů, který
se žvýká jako tabák
b) tzv. „malá hra“
v mariáši
c) přístavní město na
Amazonce

a) bojovná
elfka, ochránkyně lesa
b) úponek
liány
c) dutina
ve vyvřelé
hornině uvnitř
porostlá
krystaly

7. Inie

a) sladkovodní druh
delfína
b) jehličnatí strom příbuzný borovici
c) popínavá tropická rostlina, epifyt

8. Čaturanga

a) sedmitisícovka
v Himálaji
b) indická delikatesa –
zázvorová rýže a telecí
na karí
c) stolní desková hra –
předchůdce šachu

9. Bongo

a) druh šimpanze
b) hudební nástroj
c) ostrov
v Malajském
souostroví

10. Falanga

a) „mořská vlaštovka“, z jejích
hnízd se vaří polévka
b) makedonská bojová formace
c) rytířský praporec

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

Kaleidoskop
1. březen je jedním z dnů používaných
v historii jako začátek kalendářního
roku. Za začátek roku platil tento den
ve starém Římě před opravou kalendáře
Juliem Caesarem (45 př. n. l.) – proto
má září latinský název september (tedy
„sedmý“ měsíc), ačkoliv je měsícem devátým. Tento počátek roku užívali i první křesťané (v Galii až do 8. století).
2. 3. 1282 zemřela sv. Anežka Česká
(narodila se 20. 1. 1211).
2. 3. 1912 zemřel v Divákách Vilém
Mrštík, prozaik, dramatik, publicista
(narodil se 14. 5. 1863).
2. 3. 1972 odstartovala k Jupiteru sonda Pioneer 10.
4. 3. 1832 zemřel francouzský egyptolog Jean-François Champollion (narodil
se 23. 12. 1790).
6. 3. 1402 došlo ke druhé vzpouře
proti Václavu IV., který byl bratrem
Zikmundem zajat a odvlečen do Vídně.
6. 3. 1912 se narodil Bořivoj Zeman,
filmový scenárista a režisér (zemřel 23.
12. 1991).
10. 3. 1932 se v Brně narodil herec
Eduard Cupák (zemřel 23. 6. 1996).
12. 3. 1922 se narodil Jack Kerouac,
vlastním jménem Jean-Louis Lebris de
Kerouac, americký prozaik a básník
(zemřel 21. 10. 1969).
18. 3. 1922 byl v Indii Móhandás
Karamčand Gándhí odsouzen k šesti letům vězení za občanskou neposlušnost.
21. 3. 1947 se narodil Jiří Kylián, světově známý tanečník a choreograf.
22. 3. 1832 zemřel Johann Wolfgang
von Goethe, německý básník, prozaik,
dramatik a přírodovědec (narodil se
28. 8. 1749).
22. 3. 1892 se narodil prozaik a novinář
Karel Poláček (zahynul v koncentračním
táboře 1944 nebo 1945).
23. 3. 1887 se narodil Josef Čapek,
malíř, grafik a spisovatel (zahynul v koncentračním táboře asi 10. 4. 1945).
28. 3. 1592 se narodil pedagog a filozof
Jan Amos Komenský (zemřel 15. listopadu 1670).
29. 3. 1832 se narodil významný malíř
a grafik Julius Mařák (zemřel 8. 10.
1899).
29. 3. 1902 se narodil filmový režisér
a scenárista Martin Frič (zemřel 26. 8.
1968).
30. 3. 1492 Ferdinand II. Aragonský
a Isabela Castilská podepsali
Alhambrejský dekret, který přikazoval
vyhnání Židů ze Španělska, pokud nepřestoupí na římskokatolickou víru.
30. 3. 1912 zemřel Karl May, německý
spisovatel, autor dobrodružných románů (narodil se 25. 2. 1842).
30. 3. 1942 se narodil historik umění
a esejista Josef Kroutvor.
31. 3. 1962 se narodil prozaik Michal
Viewegh.

kaleidoskop
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Dvě kávy denně? Možná i lék na rakovinu, tvrdí
vědci
Už dva šálky kávy denně dokáží ovlivnit hladiny
ženského hormonu estrogenu. Podle výsledků
studie vědců se vyplatí s konzumací kofeinu počítat jako s důležitým faktorem ve studiu a možné
léčbě onemocnění spojených právě s estrogenem.
Mezi ně patří například endometrióza, osteoporóza, a různé druhy rakovin – děložní sliznice,
prsu nebo vaječníků.
Sonda Kepler našla 11 nových planetárních
systémů
Americká vesmírná sonda Kepler, pátrající po
obyvatelných planetách mimo Sluneční soustavu,
objevila jedenáct nových planetárních systémů
a v nich nejméně 26 planet. Poslední objev rozšířil seznam planet obíhajících jinou hvězdu než
Slunce na 729. Žádný z nově objevených planetárních systémů ale není jako ten náš. Co do počtu
planet je sluneční soustavě nejpodobnější systém
s názvem Kepler-33. Ten tvoří hvězda starší a větší než Slunce, kterou obíhá pět planet. Pětice se
ale pohybuje po menší oběžné dráze, než po jaké
obíhá Merkur kolem Slunce. Poloměr zjištěných
planet je v rozmezí od jedenapůlnásobku Země,
až do jejího pětinásobku. Vědci doposud nevědí,
zda jsou spíše složeny z hornin jako Země, Venuše
či Mars, nebo jde o plynné obry jako Jupiter,
Saturn nebo Neptun. Devět z nových systémů má
dvě planety a jeden tři. Všechny obíhají po menší
oběžné dráze než Venuše.
Bez osídlování planet lidstvo zanikne, míní
Hawking
Slavný astrofyzik Stephen Hawking oslavil své
sedmdesáté narozeniny, přestože mu lékaři
prorokovali, že kvůli vážné nemoci zemře už
dávno. Hawkingovi diagnostikovali v jedenadvaceti letech takzvanou Lou Gehrigovu chorobu,
která rozkládá nervové buňky a paralyzuje svaly.
Hawking soudí, že pokud se lidem nepodaří
usadit se na dalších planetách, vyhynou, protože Země jim jednoho dne už nebude stačit. „Je
naprosto nezbytné, aby se lidé pro své přežití
rozšířili dál do vesmíru. Nukleární katastrofa
nebo změny klimatu mohou Zemi zničit během
následujícího tisíce let,“ uvedl fyzik v rozhovoru
pro britskou rozhlasovou stanici. Řekl také, že
navázání komunikace s mimozemskými civilizacemi by bylo „obrovskou věcí,“ ale je to zároveň
dost riskantní.
Připravil Lee

Vystřelovací panáčci

rukodělky

Co kdybyste si vyrobili panáčka, který se umí pohybovat? Zahrajte si třeba divadlo. 
Kamila Šumšalová, Pionýrská skupina Kopřivnice
Materiál: 6 dlouhých a 3 krátká lékařská dřívka, nýtky,
tvrdý papír.
Pomůcky: nůžky, pastelky nebo fixy, lepidlo.
1.

Nejprve se vytvoří dírky na dřívkách.
Dlouhé dřívko má dírky vždy uprostřed a na koncích, krátké má pouze na
koncích.

2.

Poté se dřívka spojí pomocí nýtků (viz
obrázek konečného výrobku).

3.

Na tvrdý papír se namaluje obličej nějakého zvířátka
nebo třeba i nápis, jméno, a po vystřihnutí se nalepí
na konec horního dřívka.

