PIONÝRA | 1

září

PIOFAZOLE

GEOPOZVÁNKA

OBČANSKÝ ZÁKONÍK

2012

Dvakrát čtyři dny zážitků (10)

Pevnost Josefov (16)

Co přináší? (21)

Milujte se a množte se!
V závěru známého filmu Stvoření světa tato slova patřila Adamovi a Evě,
zde v Mozaice směřují ke třem párům, jež dělí stovky kilometrů, ale
spojuje je jedno slovo – Pionýr.
Staňme se alespoň prostřednictvím fotografií na chvíli svatebními hosty
a popřejme jim, ať jim to spolu klape alespoň tak, jak jim to spolu sluší!

JANA KROTILOVÁ A JAROMÍR ELBEL •
Členka České rady Pionýra a vedoucí PS Chomutov, Jana
Krotilová, se v sobotu 14. července 2012 provdala za Jaromíra
Elbela z Loun. Obřad se nesl v duchu Rakouska-Uherska a byl
zakončen výstřelem z pušek v podání chomutovské ostrostřelecké společnosti, jíž je Jana také členkou.

LUCIE ČAJANOVÁ A JAKUB ŠŤÁSTKA •
V sobotu 14. července se sešli svatebčané také v pionýrském
„hotelu“ Jizera. Ačkoli ani nevěsta, ani ženich nejsou členy
našeho sdružení, na tuto stránku jejich svatba určitě patří.
Lucie je členkou odborného týmu „nejmladší“ v projektu Klíčení a před svatbou dokonce sbírala zkušenosti na letním pionýrském táboře – a její nyní již manžel Jakub je součást pionýrského inventáře – pracovník ústředí.

HANA KLIMECKÁ A JAKUB TRNČÁK •
Svatební ceremonie, doprovázená na kytaru Davidem Urbanem,
se odehrála v sobotu 28. 7. v připravené obřadní síni našeho lesa.
Hostina byla přichystána na pozemcích rodového statku, kde
brzy zapustíme kořeny. Byl zde postaven velký stan a šikovní pionýři z Kopřivnice se postarali o jeho vybavení i krásnou výzdobu.
Šaty nevěsty ušila Míša Kadlecová, kalhoty ušila ženichova maminka a knoflíky vyráběl ženich ze švestky ze starého sadu.
Snubní prsteny jsme si navzájem vlastnoručně vyrobili ve zlatnické dílně v Trutnově, byl to zážitek na celý život.
Chceme ještě jednou všem poděkovat za neuvěřitelný den v našem životě. Moc si vážíme veškeré pomoci a podpory.
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Zpátky do schránek
Prázdniny jsou pryč a nový ročník Mozaiky tu. Předpokládám, že většina z vás si hned na první
pohled všimla změn a při listování jich najdete ještě více – Mozaika zkrátka vypadá jinak, než jsme
byli (i když s drobnými obměnami) zvyklí poslední tři roky. Nová grafika ale v našem časopise není
to hlavní. S novinkami se setkáte i v obsahu – s některými již v tomto, s jinými až v dalších číslech.
Co nového pro vás tedy máme již teď?
Stačí otočit hned na následující stránku a najdete úvodní díl povídání předsedy Pionýra, ke kterému se Mozaika vrací po několika letech. O pár stránek dál narazíte na první Geopozvánku – tedy
úvod seriálu pozvánek pro zájemce o Pionýrský geocaching. Při dalším listování objevíte na první
pohled možná nezáživné, ale důležité a pro naši práci zásadní informace v seriálu věnovaném novému občanskému zákoníku.
Určitě si všimnete i věcí, které v Mozaice ubyly – jako například všitá příloha s metodickými listy
Klíčení. Se samotným projektem a jeho výstupy se ale budeme setkávat v Mozaice dál. Ubyla
také dvoustrana Tržiště nápadů a zkušeností – která je však nově zastoupena částečně podobným
seriálem nazvaným Jarmark. Užitečnou by se pro čtenáře mohla stát také stránka nazvaná „Jak
na to“ – která také již dříve v Mozaice bývala. Samozřejmě jako celá Mozaika jsou i Jarmark a Jak
na to stránky otevřené vašim příspěvkům a nápadům.
Tak se ozvěte, adresa mozaika@pionyr.cz je tu pro vás.

Jakub
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informace z červnového a srpnového jednání
VV ČRP
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VIII. výroční zasedání
Pionýra
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Středočeské PVC
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Pojďte na slovíčko
Se začínajícím ročníkem Mozaiky přichází několik nových rubrik, pro „mladší“ čtenáře bude i tato jednou z nich. Ve skutečnosti
je ale staronová. V Mozaice jste ji mohli najít naposledy v roce 2005 a od té doby se čas od času někdo ptá, jestli by nebylo dobré
ji obnovit. Tak budiž, řekl jsem, asi je to potřeba – i když nepochybuji o tom, že bylo i dost takových, kterým tu slovo předsedy
(bez ohledu na jeho jméno) vůbec nechybělo. Na druhou stranu témata, ke kterým stojí za to se vyjádřit, stále přibývají – a k roli
předsedy to nesporně patří. Navíc jsem vždy měl za to, že Mozaika je vhodnější prostor, než různé kuloární debaty.

Chvilka v předsedovně
Je po deváté večer, vypínám počítač, dopíjím čaj a chystám se domů. Při pohledu
na stůl přeplněný papíry se snažím rozpomenout na to, co všechno jsem vlastně
dnes udělal. Mžourám v šeru na papír
s aktuálními úkoly a dešifruji, co ubylo
a co přibylo?
Zakloním se na židli a pohlédnu
na potemnělý monitor – v jednu chvíli
jakoby na něm proběhla filmová políčka střípků dne. Co to vlastně říkala
Zuzka? Hovořila o nějakých problémech
na baráku v Malíkovicích, vlastně jsme
to zamluvili, protože zazvonil telefon,
který oznamoval, že mám urychleně
dodat ty návrhy do pracovních skupin
MŠMT, a vzápětí další, který nabízel
úžasnou příležitost, přejdeme-li nejpozději do dvou týdnů s celou vnitřní
sítí od jednoho poskytovatele k jinému,
a pak ještě jeden, to se pracovník z finančního úřadu chtěl dohodnout na termínu projednání protokolu o průběhu
a závěrech daňové kontroly… Jo, pak
přivezli ty palety s letáky Dobrodrůža,
takže jsme „stěhovali“. Uff – ještěže pak
nakoukla Káča a zvýšeným hlasem mi
připomenula, že opravdu musím podepsat předělaná rozhodnutí o dotacích
(předělávala se kvůli chybě na dodaných
podkladech)… Vyřídil jsem vůbec ty
dotazy z e-mailu? Vybavuji si, že cinkla
další zpráva, ale v tu chvíli přišla Blanka
kvůli dalšímu ročníku Bambiriády, jejda,
no, říkala, že to má být kulaté výročí,
tak vida, Bambošce už bude 15 roků.
No jo, vždyť ona prosila, abych nejpozději zítra zavolal na ten Genštáb…
– na to nesmím zapomenout, a tak
rychle kreslím velký vykřičník a k tomu
píšu GŠ – Blanka…
Procházím ztichlými kancelářemi ústředí
– je všude zhasnuto i počítače – ti
„milovaní“ pomocníci, v nichž se skrývají
adresy, e-maily, tabulky, reporty, čísla,
návrhy projektů, texty a zase čísla, čísla…
(he, he – a to mi Káča říkala, že je mám
zakázaná).

MOZAIKA PIONÝRA
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A už sedím v tramvaji a říkám si, co se tak
trochu odreagovat. Uvědomím si, že mi
Lenka dneska vrátila Murphyho zákony.
Sáhnu do tašky a vytahuji již poněkud
ohmatanou knížku a volně si v ní listuji…

Proč tohle vlastně všechno píšu?

• Pokud lze něco nepochopit, bývá to
nepochopeno. – No jo, je už evergreenem vzájemné dohadování mezi
„ústředím“ a dalšími pionýry…
• Nikdy se nepouštěj do něčeho,
u čeho tě nebude vidět. – Připustí
někdy někdo, že práce (třeba) před-

Kde je to poselství, které se snažím
vyslat? Že bych vás chtěl dojmout tím,
jak chodím z práce až večer? Nebo že ta
práce vlastně nikdy nekončí? Ale kdepak.
Nepochybuji o tom, že většina z vás také
nadbytkem volného času či nedostatkem
práce nestrádá. Navíc, když i zde chci
zdůraznit, že si té práce a času, který věnujete práci v Pionýru, nesmírně vážím.
Hlavně se snažím dostat k vyslovení
názoru, že spolu málo, a asi čím dál

sedy s sebou nese i mnoho na první
pohled neviditelného úsilí a výkonu?
Odborník je člověk, který přijel
z jiného města. – Kolikrát už jsem
slyšel: A děláte tam v té Praze vůbec
něco jiného, než vymýšlíte papíry?
Ten, kdo tvrdí, že věc se nedá udělat, by nikdy neměl svou poznámkou
rušit člověka, který tu věc pravě
dělá. – No jo, tvé oblíbené téma
– mockrát už jsi slyšel: „Nejde to.“
A nakonec to šlo.
Týmová práce má velký význam.
Skýtá možnost svalit odpovědnost
na jiné. – Ale co ten na tom úplném
vršku pyramidy? Statutární zástupce
– vedoucí tábora, předseda, vedoucí
PS, může „to“ na někoho svalit?
Nic není nemožné, pokud to nemusíme udělat sami. – Jejda, čím to je,
že Murphy je stále aktuální!?

méně, mluvíme. Protože na to není čas,
síla, myšlenky, nálada – důvody mohou
být jakékoliv. Máme Facebook, ICQ,
e-maily… a přesto mám dojem, že těch
ryze člověčích debat je méně. Pořád
si opakujeme – vyřídíme to korespondenčně…
Možná si teď říkáte – no tímhle se to
„jistě vylepší“!? Protože v Mozaice mohu
sice mluvit k vám, ale těžko s vámi...
Na první pohled je to pravda, ale pojďme
to přece zkusit. Budu rád za každou
reakci, nejen na toto povídání, ale
i na všechna pokračování – a ostatně
na cokoliv v Mozaice. Jistě, na stránkách
měsíčníku se těžko rozběhne čilá debata,
přesto můžu slíbit, že vaše odezvy nepominu, pokud to prostor dovolí, budou
otištěny a rozhodně nezůstanou bez
odpovědi.
Martin

•

•

•

•

ohlédnutí
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Za Věrou Behúnovou
(15. 12. 1932 – 21. 8. 2012)
Těžko hledáme slova, protože odešel
člověk, který pro některé z nás byl dlouhá
léta pionýrskou babičkou. Babička byla
vždy milá, laskavá a usměvavá. Slovem
dokázala pohladit.
Babička prožila vitální život. Velmi se zajímala o kulturu. Chodila na výstavy, koncerty a mnoho četla, doma měla rozsáhlou
knihovnu. Svůj byteček měla útulný a plný
kytek, které byly její velkou zálibou.
Celý svůj život zasvětila dětem. Jejich
výchova a naplňování volného času pro ni
byly prioritou. Její srdeční záležitostí byla
také táborová základna na Vojtkově louce
v Rajnochovicích. Chalupu pomohla vybudovat a dlouhá léta sem jezdila na tábor.
Dlouhé roky se starala o táborové hospodaření a chod kuchyně. Všichni ji známe,

jak si s velkou
pečlivostí zapisovala do karet
spotřebu potravin a přesně
věděla, kolik peněz bylo vydáno
a jak byl čerpán
táborový rozpočet. Při každé
volné chvilce obula pevnou obuv a vyrazila
do okolního lesa (Hostýnské vrchy). Někdy
se vrátila s hříbky, většinou však její náruč
hrála barvami mnoha květin a bylinek,
které provoněly celý tábor a které babička
ráda sušila a později využila, jako správná
babička kořenářka.
Často chodila za námi do kanceláře KOP
a vždy měla radost, když mohla s něčím

Za Josefem „Robinem“
Šotkem
(9. 6. 1930 – 4. 8. 2012)
Na začátku srpna nás opustil Josef „Robin“ Šotek, zakladatel brněnské skupiny
11. PS Vlci a její dlouholetý vedoucí.
Od roku 1963 připravil spolu s vedoucími nespočet nezapomenutelných akcí
a táborů a činil tak až do roku 1997, kdy
odešel do pionýrského důchodu. Díky
Robinovi získali Vlci krásnou klubovnu
v Žabovřeskách a kouzelné tábořiště
u Lipnice v Jižních Čechách. Za Robinova
vedení byla skupina jednou z nejvýraznějších v Brně. V polovině 60. let byla
zakládajícím členem PTO. Robin dokázal
skupinu za dob komunismu provést všemi
úskalími, včetně snah Vlky zrušit kvůli názvu připomínajícímu foglarovské myšlenky
a kvůli odlišnému fungování, než bylo
tehdy v Pionýru zvykem.
Díky jeho přístupu jsme se naučili, co je
to úcta k naší zemi, tradici, jak ve zdraví
strávit nějaký čas v přírodě a jak se v ní
chovat, jak se chovat k sobě navzájem.
Naučili jsme se, co je to spolupráce
i samostatnost, kamarádství, zodpovědnost, poznali jsme cenu lidské práce
a úsilí. S Vlky jsme strávili nejeden
víkend poznáváním krás republiky
a každý rok jsme se těšili na báječné tři
týdny bez dozoru rodičů. Později jsme
jako vedoucí předávali další „generaci“

pomoci. Pravidelně prováděla archivaci
účetnictví kraje a dokladovou inventarizaci. Jindy celý den kopírovala potřebné
papíry a doklady. Nám to moc pomohlo
a ona byla ráda, že je stále potřebná.
Do poslední možné chvíle také pracovala
velice aktivně v kontrolní a revizní činnosti KOP a vedla agendu krajské RKP.
Za toto všechno jí patří velký dík. Vždyť
vlastně ona stála u rozvoje pionýrů nejen
v Kroměříži, ale v celém kraji. Mnohé
z nás vychovala a byla nám nejen vzorem,
ale také impulsem dopředu. Všichni na ni
budeme vzpomínat. Babičko, děkujeme!
Tvoji PIONÝŘI

Krátce z VV ČRP

Vlků, co jsme
se naučili. Jeden z bývalých
členů skupiny
řekl, že kousek
světa, který dokázal vytvořit,
byl pro mnohé
z nás druhým domovem. Je to přesné
a všeříkající.
Robine, děkujeme za to, žes nás
jako bývalý skaut provedl pionýrským
světem a věnoval nám tolik svého
volného času! Děkujeme za slib, který
jsme složili a kterým se řídíme, ačkoli už
mnozí z nás nejsou aktivními pionýry:
Slibuji být dobrým kamarádem, svým chováním šířit dobré jméno skupiny a plnit
její zákony.
Zákon skupiny:
Člen 11. Pionýrské skupiny Vlci je:

•
•
•
•
•

Věra Behúnová byla v roce 2001
oceněna nejvyšším pionýrským
vyznamenáním – Křišťálovou
vlaštovkou.

pravdomluvný
zdvořilý
poslušný rodičů a vedoucích
ochránce přírody a práce druhých
věrný své vlasti a Ideálům Pionýra
Za všechny, kdo poznali,
jaké to je být Vlkem
Monika „Žabárna“ Procházková

Od posledního vydání Mozaiky
proběhla dvě jednání Výkonného
výboru ČRP (15. – 6. 6. a 11. 8.).
Ve stručnosti vybíráme několik
témat, jimiž se členové VV ČRP
zabývali. Na obou jednáních bylo
probíráno obsazení nově vytvářených
pracovních skupin MŠMT ke státní
politice vůči mládeži, příprava
směrnice o činnosti oddílů a klubů
či operativní záležitosti ohledně přípravy projektů, jako je Dobrodružství
na míru, Ledová Praha a podobně,
či hodnocení proběhlých, jako Český
den proti rakovině.
V červnu VV projednával mimo jiné
také záměr tohoto ročníku Mozaiky,
schvaloval návrhy vyznamenání, řešil
stav pionýrských akcí a soutěží a příslušné sekce ČRP. S ohledem na pokročilý termín také schválil a vyhlásil
finále Pionýrského Sedmikvítku v oblastech Výtvarná a rukodělná činnost,
Tance, Folklorní tance a Literární část
(standardně toto vyhlášení přísluší
ČRP).
V srpnu VV nejen dostal informace
o probíhajícím hodnocení pracovníků ÚP, ale sám provedl kolektivní
pracovní hodnocení vedoucího ÚP
a předsedy Pionýra.
Jakub
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Střípky ze zahraničí
United 2012
V červenci 2012 proběhl v Rakousku
mezinárodní tábor United 2012. Byl
určen pro evropské organizace IFM-SEI
a zúčastnily se ho děti z šesti evropských
států – Británie, Německa, Maďarska,
Španělska, Finska a Rakouska. Ty se podílely na přípravě celého průběhu tábora,
včetně programu založeného na společných hrách a outdoorových sportovních
aktivitách.

Volunteering
Against Poverty
Začátkem roku 2012
byl zahájen v rámci
IFM-SEI projekt
Volunteering Against Poverty, kombinující
evropskou dobrovolnou službu s klasickými
vzdělávacími programy se společným cílem
zmapování a zdokumentování chudoby
dětí po celém světě. 18 dobrovolníků
si vyměnilo působiště u celkem devíti
organizací, mezi které patří i pro nás
exotičtí KKSP z Indonésie, IYU z Palestiny
nebo Senegalští pionýři. Kromě výpomoci
s provozem a aktivitami organizací
připravují dobrovolníci podklady výzkumu
o chudobě dětí v dané zemi. Záběry z devíti
zemí s informacemi o situaci konkrétních
dětí budou sestaveny do dokumentárního
filmu, na který se můžeme těšit přibližně
v prosinci tohoto roku.

Česká rada dětí
a mládeže brzy v Evropě
Po dlouhých letech příprav
se Česká rada dětí a mládeže bude ucházet o plné
členství v Evropském fóru mládeže. Tato
panevropská instituce sdružující národní
rady mládeže a mezinárodní organizace
mládeže je hlavním partnerem Evropské
unie, Rady Evropy a dalších evropských i celosvětových institucí v oblasti
mládeže. V říjnu tohoto roku na Valném
shromáždění proběhne hlasování o zvýšení členského statutu ČRDM na plné
členství. Doposud byla Česká republika
ve fóru zastoupena pouze skrze české
zástupce v mezinárodních organizacích
(mimo jiné i Pionýr prostřednictvím
IFM-SEI).
Letík

Plácneme si? Ruku na to!
Máš nápad, jak vylepšit své okolí? Víš, kdo by uvítal tvou pomoc? Víš, co by se mohlo kolem tebe změnit? Nikdy jsi ale neměl
nebo neměla odvahu něco udělat? Teď je ta pravá chvíle, blíží se 72 hodin, nový projekt České rady dětí a mládeže, v němž můžeš
ukázat, že máš dobré nápady i chuť pomoci! Pojď do toho se svými kamarády z vaší pionýrské skupiny – ruku na to!
72 hodin – Ruku na to! jsou tři dny
dobrovolnických aktivit po celé ČR. Projekt je určen všem věkovým kategoriím
a především členům našich sdružení, tedy
i všem pionýrům. Projekt úspěšně probíhá
již více než 10 let v mnoha evropských
zemích a zapojilo se do něj přes 200 000
dobrovolníků.
Během 72 hodin bude ve dnech
12. až 14. října po celé republice probíhat
mnoho dobrovolnických projektů, které
budou realizovat přesně takoví nadšenci,
jako jste vy. Zapojte se mezi ně a ukažte
všem, že pionýři mají srdce na správném
místě. Ukliďte třeba místní park nebo
lesík, zeptejte se v mateřské školce, jestli
nepotřebují natřít plot, opravte a vyčistěte autobusovou zastávku nebo pomozte
starým lidem. Uspořádejte divadelní
nebo hudební představení a potěšte tím
vaše sousedy a známé. Pokud nemáte
nápady, ale přesto byste chtěli pomoci,
zkuste se coby pionýrská skupina klidně
obrátit na vašeho starostu nebo obecní
či městský úřad. Ti vám jistě rádi poradí,

kde začít. Projekty mohou trvat jen
několik hodin nebo také třeba celé tři
dny. Důležité pouze je, aby vše proběhlo
v rozmezí 12. – 14. října.
Všechny vaše nápady, prosím, registrujte
na webových stránkách www.72hodin.
cz, kde naleznete jednoduchý formulář,
do kterého zanesete základní informace
o koordinátorovi
vaší akce (osoba
starší 18 let,
která ji bude mít
na starosti) a dále
pak základní informace o vašem
projektu. Všechny
takové záznamy se
pak budou zobrazovat na mapě, aby
všichni viděli, kolik
dobrovolné práce
společně uděláme
a jak se při tom
pionýři blýskli. Každý
koordinátor od nás

získá balíček užitečných předmětů, které
pro práci využije: tričko, šátky na hlavu,
příručka pro koordinátory apod.
V rámci projektu bude také možné
vycestovat na několik dní do zahraničí
či uspořádat dobrovolnický projekt se
zahraničními partnery. Více informací
o těchto mezinárodních výměnách naleznete na webu nebo
na facebookové stránce, jejichž
adresy uvádíme níže.
Při přípravě dobrovolnických
projektů vám může pomoci
Příručka pro koordinátory
projektů, která je ke stažení
na webu 72 hodin.
Bližší informace o celém
projektu či tipy na dobrovolnické projekty naleznete
na webových stránkách
www.72hodin.cz či www.
facebook.com/72hodin.cz.
Takže ruku na to!
Ondřej Šejtka
Česká rada dětí a mládeže

:
Ilustrační foto v
fo
se
Jo
u
do
Vo
PS Za
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Dobrodružství na míru
První vrchol dlouhodobého projektu Dobrodružství na míru je tady – na dny 8. – 16. září jsou po celé republice připraveny otevřené
akce pro veřejnost. Návštěvníky čekají zážitky, hry, tvoření, sport…
Možná se ale pořád ptáte, proč že se
to vlastně celé jmenuje Dobrodružství
na míru. Že nabízíme činnost pro mnoho
různých věkových kategorií i zájmových
skupin vám možná připadá jako samozřejmost (i když není) – rádi byste měli v ruce
něco nového, hmatatelného, co bude
opravdu na první pohled „na míru“.
Tak co třeba projekt Klíčení? Jeho hlavním
výstupem jsou čtyři nabídkové výchovně
vzdělávací programy rozdělené dle věkových kategorií postihujících věk od 6 let
až po mladé nad 15 let. Programy jsou
členěny do pěti základních oblastí – Člověk a společnost, Příroda, Sport, Technika a Umění a jsou uzpůsobeny dětem
se specifickými vzdělávacími potřebami
(zdravotně či sociálně znevýhodněné děti,
talentované děti apod.). Mnozí z vás si je
už „osahali“ – ať už letmo na oblastních
poradách nebo podrobněji při ověřování
a zkoušení jednotlivých aktivit. Pojďme si
je letmo představit:
Mláďátka a Zvířátka jsou nabídkovým
programem pro nejmladší děti, tedy děti
ve věku šest až
osm let, resp.
1. – 2. třída ZŠ.
Program Mláďátka provází
skupinka pěti
zvířátek – Sovík, Medvídě, Koťátko,
Mraveneček a Ptáče. Ta pomáhají dětem
poznávat svět kolem nich. Na Mláďátka
navazuje stejná skupinka, již větších, zvířátek – Sova, Medvěd, Kočka, Mravenec
a Ptáček. Aktivity u dětí rozvíjejí sluchové
a zrakové vnímání, motoriku, rozumové

schopnosti, výslovnost a slovní
zásobu, rytmické
cítění a souvislé
vyjadřování.
Putování se psem je určeno pro mladší
školní věk, tedy pro děti ve věku osm až
deset let, resp. 3. – 5. třída ZŠ. Program
je motivován objevnou cestou, a jak již
název napovídá,
průvodcem je
pionýrský pejsek
– maskot. Ten při
jednotlivých aktivitách pomáhá
dětem poznávat
nové věci, učit
se poznávat
okolí i samy
sebe, upevňovat
znalosti získané
ve škole, ale i učit
se žít v kolektivu,
spolupracovat,
pomáhat si navzájem a rozvíjet
kamarádské vztahy. Při všech aktivitách
jsou naplňovány Ideály Pionýra, mnohé
aktivity vychází ze systému soutěží a akcí
Pionýra a mohou tak napomoci rozvoji
systému postupových soutěží zespodu
od oddílu.
Tajemství staré truhly láká k dobrodružstvím děti staršího školního věku, tedy
jedenáct až čtrnáct let, resp. 6. – 8. třída
ZŠ. Tento výchovný program je motivován odhalováním tajemství, které ukrývá

stará uzamčená truhla ukrytá v podkroví.
Děti mají opět možnost rozvíjet dosud
nabyté znalosti, dovednosti a zkušenost

prostřednictvím pěti
výše uvedených oblastí
programu. Dostávají se do nových situací
a objevují dosud neprobádaná zákoutí
okolního světa.
Osmá planeta čeká na objevení mladými
lidmi v kategorii 15+, tedy náctiletými
v 9. třídách ZŠ a studenty SŠ. Tento vzdělávací program je motivován příběhem
o záchraně planety Země. Prostřednictvím
jednotlivých aktivit se účastníci programu
snaží najít sedm
planet, které jsou
nazvané podle
Ideálů Pionýra.
S jejich obyvateli
se snaží přijít
na řešení tíživé
a neudržitelné
situace na Zemi.
Náctiletí zažijí
spoustu zábavy
například při aktivitách lakminton,
vodní skluzavka,
kyvadlo smrti
nebo faraónovi
hadi.

DOBRODRUŽST VÍ V MÉDIÍCH
Ve čtvrtek 16. 8. byl na tiskové konferenci předst
aven médiím projekt Dobrodružství na míru a připravované otevřené akce,
které ve dnech 8. – 16. září
přiblíží činnost pionýrských oddílů a klubů rodičům
a dětem po celé republice.
Za solidní účasti novinářů, včetně zástupců hlavního
mediálního partnera projektu – Českého rozhlasu, byly představeny nejen
přichystané akce, ale také
vysvětlena podstata projektu – nabídnout činnost
Pionýra, tedy dobrodružství
a zážitky s partou kamarádů, co nejširšímu okruhu
zájemců a ukázat, že si u nás
může vybrat téměř každý něco „na míru“.
Hned téhož dne se informace o projektu objevily napřík
lad ve vysílání Českého rozhlasu 1 – Radiožurnálu v pořadu Ozvěny dne.
MOZAIKA PIONÝRA
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Skličuje vás Klíčení?
S projektem Klíčení se na stránkách Mozaiky Pionýra potkáváte už docela dlouho
a snad lze s úspěchem předpokládat, že
se mezi čtenáři nenajde nikdo, kdo o něm
ještě vůbec nic neví. V uplynulém ročníku
jste si mohli ve většině čísel přečíst zprávy
z průběhu ověřování výstupů projektu
– metodických a pracovních listů ke konkrétním aktivitám – přímo v pionýrských
oddílech. Toto ověřování je nyní již ukončeno a poznatky z něj slouží k úpravám
a doplnění materiálu. Je tak za námi další
krok směřující k cíli – tedy k nabídce
vyzkoušených a dokončených výchovných
programů pro všechny oddíly.
Ačkoli věříme, že tento cíl nikomu proti
mysli není, nelze zapřít, že málokterý
projekt vyvolává v Pionýru tolik reakcí,
jako právě Klíčení – kladných, záporných
či rozpačitých. Těžko spočítat, kterých je
více, ale – jak už to tak bývá – ty kritické
jsou rozhodně nepřeslechnutelné…
Protože je ale největší rozruch zpravidla
způsoben nedorozuměním, sesbírali jsme
dotazy a připomínky, jež nejčastěji zaznívaly
na letošních oblastních poradách, a pokusíme se na ně co nejjasněji odpovědět.
Neplýtvá se v Klíčení penězi? Například
na nadstandardně kvalitní tisk a vazbu
podkladů?
Ano, metodické a tím méně pracovní listy
nejsou tištěny černobíle na mechanickém
cyklostylu. Je to i proto, že evropský projekt nám ukládá určité standardy. Je zajímavé, že jindy jsou zase vedení Pionýra
předhazována srovnání, co všechno hezkého vydávají „jinde“. U těchto materiálů
jde sice jen o pracovní verze, ale i ty měly
konečně slušnou štábní úpravu, konkurenceschopnou úroveň provedení a zejména
velmi dobrou obsahovou úroveň. Je to
snad špatně?! Co bychom si asi vyslechli,
kdyby byly podklady „odfláknuté“?
Šlo ale přece jen o pracovní materiály,
tak proč za ně tolik utrácet?
Skutečnost, že jde o dobře provedené
materiály, je snad především dokladem,
že v rámci projektu je odváděna hodnotná
a kvalitní práce i v meziproduktech. To je
snad nedobré? I když materiály byly „jen“
pracovní, ona práce s nimi trvala rok a půl
a prošly mnoha páry rukou. O správnosti
zvolené cesty nás přesvědčily i jedno-
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značně dobré výsledky revize provedené
kontrolními orgány MŠMT – a to i v oblasti naplňování obsahu projektu.
Většina peněz v Klíčení jde údajně
na mzdy (jako – údajně – u většiny evropských projektů…), je to tak?
Není jasné, jaké jsou ty jiné evropské
projekty, na které je odkazováno, ale
pionýrský projekt v rámci ESF rozhodně
mzdovými náklady neplýtvá a zcela jistě
není pravda, že by na tyto výdaje snad
šla většina prostředků. Je to čirý nesmysl.
Naopak: Značné množství prostředků šlo
na potřebný výzkum, na ověřování pracovních materiálů na desítkách míst – což
byla praktická podpora činnosti oddílů.
Když už jsme dostali tolik peněz, proč
nebyly využity třeba na vybavení kluboven a základen? To by nám pomohlo
mnohem víc.
Na tuto otázku je odpověď až krutě
prostá: Evropský sociální fond zkrátka
klubovny a základny nedotuje. Prostředky
proto musí být využity v souladu s projektem na cíl podporovaný ESF, nebo
bychom je prostě vůbec neměli.
Proč není Klíčení pro všechny, ale jen pro
hrstku vyvolených – a navíc placených?
Tohle je jedno z tvrzení, jež dovedou
opravdu zarmoutit – aktivitami projektu
prošly již nyní stovky lidí. Ano, někteří
za určitou odměnu, ale jde o zlomkové
ocenění převeliké práce, kterou odvádějí.
A prošli jimi především proto, že projevili
zájem, že se přihlásili.
A již i nyní užívají výstupů projektu i ti
přímo nezainteresovaní – mají-li chuť.
ad
d
Volná distribuce námětů (právě například
olen
ení
v Mozaice) je toho dokladem. „Vyvolení“
byli pouze v televizi.

Takže až bude vše hotovo, budou podklady k výchovným programům opravdu
pro všechny?
Samozřejmě. Do samotné tvorby nebylo
možné zapojit neomezený počet lidí, ale
výstupy budou skutečně pro všechny.
Projekt od počátku počítá s tím, že
budou k dispozici i mimo Pionýr. Finální
podklady samozřejmě nebudou natištěny
v obrovitém nákladu, ale budou k dispozici i elektronicky.
Programy Klíčení tak lze nabídnout
i mimo Pionýr, třeba u nás v mateřince,
s níž spolupracujeme?
Ano, snahou odborných týmů bylo
připravit aktivity tak, aby byly použitelné
nejen v Pionýru, ale v dětských kolektivech obecně a mohly tak sloužit nejen
dalším volnočasovým sdružením, ale
i školám, školním družinám a podobně.
A i to se již děje, protože tam, kde nespí, již využívají Klíčení i jako propagaci
Pionýra.
Můžeme Klíčení využít, i když nepracujeme s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami?
Nejprve je nezbytné znovu zdůraznit,
že pojem „specifické vzdělávací
potřeby“ je v Klíčení pojatý natolik
široce, že oddílů, kde žádné z těchto
dětí není, určitě není v Pionýru většina.
(Jde jen o to o nich vědět a naučit se
s nimi pracovat.)
Nicméně k podstatě dotazu – cílem
ojektu Klí
projektu
Klíčení bylo jednotlivé činnosti
z
v Pionýru zpřístupnit
těmto „specifickým
T ale samozřejmě neznamená,
dětem“. To
p jiné děti nehodí nebo pro ně
že se pro
nejsou dostatečně zajímavé. Naopak,
ne
naprostá většina je využitelná v každém
oddíle. Takže stručně: ano!

„KOLIK
K TOH
TOHLE MUSEL
TO
MUSELO STÁT?!“
Hřímal na jedné
dné z ob
o
oblastních
stních po
porad pionýr mávající šanony s metodickými
listy
kýmii lis
sty pro jednotlivé věkové kategorie. Jinde znělo: „Bývá obvyklé, že velká větš
většina
šina financí v těchto projektech jde
na mzdy…“ – což byla věta, která zapůsobila
jako výbuch granátu. Co na tom,
působila
la ja
že to je lež? „Další akce pro hrstku
vyvolených“,
tku vyvolen
lených vypálil výhradu jiný.
Postupující realizace evropského
projektu
vyvolává reakce všeho druhu. Co
ského proje
ojektu vy
vy na to – členové realizačního
Klíčení. Co na to řeknete čtenářům
začního
ního týmu
tým
mu Klíčení
Klíčen
Mozaiky Pionýra?
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Ověřování skončilo, Klíčení pokračuje
Ačkoliv „ověřování výstupů projektu“ zní jakkoliv, jen ne hravě, v případě Klíčení se za těmito slovy
skrývala spousta her a výchovných aktivit, o kterých jste si mohli mnohokrát přečíst na stránkách minulého ročníku Mozaiky. Jako rozloučení s ověřováním uvádíme jeden opravdu povedený příspěvek od
PS Kolo Koloveč.

Putování se psem
Milí kamarádi, už dávno vám chci napsat.
Pořád kolem mě povídají něco o putování
se psem, ale mě se nikdo nezeptá, jestli
vůbec chci putovat!
No, vlastně proč ne? Chci s vámi putovat,
milé děti. To my pejskové rádi takhle
trávíme čas s vámi, dětmi.
Teď to teda bylo moc fajn. Myslím ty
dva víkendy, kdy jsme byli s dětmi pořád
spolu.
Rád je sleduju, třeba i z parapetu u okna,
při jejich hrách a občas si i zahraju s nimi.
Oni mne berou všude s sebou.
Nosí mě na rukou, i na prsou!!
Ale i jinde. To vám je zábava!!

Na závěr si neodpustíme poznámku
pramenící z opakované zkušenosti.
Nejhlasitější stížnosti obvykle zaznívají
od lidí, kteří se ani nepokusili s projektem blíže seznámit. Ti, kteří do něj již
alespoň trochu pronikli, mají většinou
otázky a připomínky úplně jiné – a daleko věcnější. Jako například jak s kterými podklady pracovat, co a jak lze
využít, kde lze získat další materiály…
Trochu to připomíná letní školu Piofazole
(viz následující stránky) – zpočátku zájem
oval – a na konci znělo
o ni nijak neoslňoval
dy to b
jednohlasné: „Kdy
bude zas?“

Pravda, občas mne i někde zapomenou,
pomačkají, ba i zahrabou!
A to jsem myslel, že tento um zvládne
jenom pes!
Taky mi stále mačkáte čenich.
Není to ale vůbec nic příjemného!
Pak se se mnou taky takhle mazlíte a to já
mám tůůůze moc rád.
Až zase někam pojedete, rád se vydám
na dobrodružství s vámi.

Váš pes Pionýr.

NA OTÁZKY ODPOVÍDALI

Mgr. Irena Černá, odborný garant projektu
Ing. Kateřina Brejchová, ekonom projektu
Mgr. Jakub Šťástka, organizační garant projektu
Mgr. Martin Bělohlávek, manažer projektu
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Piofazole aneb Dvakrát čtyři dny zážitků
Obě letní školy jsou úspěšně za námi. Píšu úspěšně a píšu to záměrně. Názor několika desítek účastníků (mezi nimiž byl věkový
rozdíl i 35 let) už svou váhu má, no ne? A připočteme-li nadšení a kladné hodnocení i od všech lektorů, máme tu bez špetky
nadsázky něco, co se zkrátka povedlo.
Každý z čtyřdenních kurzů byl trochu jiný
a každý měl něco do sebe. Na Tesáku byla
díky menšímu počtu účastníků atmosféra
takřka rodinná, ovšem i dvojnásobný
počet lidí v Soběšicích se dokázal stmelit
tak, že bylo nejednomu při odjezdu domů
těžko… A právě to je cílem takových akcí.
„Proč musí dvě skupiny z Domažlic jet
na celorepublikovou vzdělávací akci, aby
se vedoucí potkali? A zjistili, že vlastně
mohou být přáteli, kamarády a že toho
mají společného víc, než si mysleli?“
Vystihla Dáša Čechová z PS Mír Domažlice problém, že pionýři často fungují
a pracují jen vedle sebe, nikoli spolu…

A co že se vlastně na Piofazolích
dělo?
Program byl opravdu našlapaný! Vzdělávalo a bavilo se, povídalo, smálo, diskutovalo, učilo a hlavně potkávalo a vyměňovalo názory a zkušenosti. Zkoušely se hry
a činnosti z programu Klíčení a odborníci
na šikanu, kyberšikanu nebo třeba krizovou intervenci pionýrům
představili něco ze
svého oboru. Mimo jiné
je donutili zamýšlet se
nad tématy, o nichž
všichni doufáme, že
se nás nikdy nebudou

přímo týkat, ale o nichž bychom měli
vědět a diskutovat o nich.
Co dělat, když máte podezření, že klučina, který vypadá jako andílek a vedoucí
ho mají rádi, šikanuje své mladší kamarády? Co s ním? Na koho se obrátit? Nebo
to zkusit řešit po svém? A zkuste k tomu
přidat informaci, že pochází z nefungující
rodiny, v níž to nemá
snadné – co teď? Změní
se nějak váš pohled
na celou situaci? I tato
témata Piofazole nakousla…
Mirka Tolarová

A jak své dojmy popsali účastníci?
Tesák (Zlínský kraj, 18.–21. srpna)
• Děkuji, bylo to tu perfektní!!!
• „Supr, bomba, bezva, kůl!“ platí, pokud
sem člověk přijel něco se naučit, dozvědět
a i si nechal poradit, což bylo částečně
i v mém zájmu. Možná mi chybělo víc prožitkových aktivit, příkladů a prostoru pro
zkoušení si nabídkových listů z představených bloků Klíčení. Nicméně chápu, že
čas byl neúprosný. Jsem ale strašně vděčná
za lektory, kteří byli nejen skvělí v tom, co
prezentovali, ale uměli i reagovat na dotazy. Jsou to borci! Na závěr chci poděkovat za cenu (0 Kč!). Díky všem a doufám,
že takových akcí bude víc, nejen o Klíčení.
Danča
• Superlativů je víc jak
na tento papír… :-)
Upřímně, za vše moc
děkuji!
• Moje první letní škola
byla jiná, než jsem čekala,
ale lepší! Skvělá parta,
skvělí lektoři, zajímavý
program a já… nabitá
novými poznatky.

• Velmi náročné, ale užitečné školení.
Dobře poskládaný harmonogram, proložený fyzickou aktivitou. Málo, skoro žádné
osobní volno, ale to k tomu patří. Sešla
se perfektní parta, s kterou se určitě ještě
potkám. Už se těším!
• Čtyři dny plně nabité kvalitním programem v příjemném prostředí.
• Piofazole byla přesně taková, jakou
jsem ji očekávala (celkově). Ale byly tu
i části, co mě překvapily.
• Dny nabité vědomostmi, dobrou
náladou, spoluprací, pohodou a úžasnými
nevšedními zážitky. Za to patří dík nejen
lektorům, ale všem, kteří přijeli a přispěli,
tedy i účastníkům kurzu.
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• Sešla se skvělá parta lidí, která
působila na konci kurzu jako jedna rodina.
Bylo mi s nimi moc dobře! Budu vzpomínat.
Lída
• Být vedoucím je být opravdu dobrým
člověkem, avšak kdo je vlastně opravdu
dobrý člověk? Po čtyřech dnech zde se
cítím být alespoň opravdu dobrým vedoucím! (A to je pro mě nejdůležitější.)
Alžběta
• Ujistila jsem se o tom, že v Pionýru
pracují s dětmi super lidi.
• To, co je důležité vždy, jsou lidé, a ti tu
byli skvělí.
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• Super lidi, super prostředí!
• Jela jsem trochu s obavou, jsem moc
překvapená (mile!) dělností, vytrvalostí,
optimismem a chutí.
Vlaďka
• Očekávání splněno. Obavy vyvráceny.
„Baterky dobity.“ Noví přátelé, zkušenosti

a dovednosti přibyly ---> Pionýr opět
nezklamal.
• Pro mě byl kurz určitě hodně poučný
a zajímavý. Něco jsem se dozvěděla, naučila, ale taky se i bavila. Za tento kurz určitě všem moc děkuji a doufám, že takové
podobné akce budeme moci zase navštívit.

• Přestože to bylo časově náročné, kurz se
mi líbil. Kdyby se mě teď někdo zeptal, zda
bych tu zůstala ještě pár dní, popř. jestli
bych jela na další, určitě bych odpověděla
ano.
• Super!

Soběšice (Plzeňský kraj, 22. – 25. srpna)
• Kurz byl výborný a splnil mé očekávání.
Hodně se mi líbil výběr seminářů, byla to
velmi zajímavá témata. Bylo to pro mě přínosné a doufám, že brzy bude opět nějaká
podobná akce.
• Mé očekávání se mi naplnilo. Poznala
jsem zde nové lidi, skvělé zážitky a získala
nové zkušenosti. Zábavy nebylo o nic méně
než vzdělávání.
• Kurz byl i nad moje očekávání. Byla
to zábava, program dobrý a jsem ráda, že
to bylo pro všechny stejné, že jsme si to
vyzkoušeli. Nelituji jediného dne dovolené,
kterou jsem tu strávila – s příjemnými
lidmi, příjemnou prací.
• Velice podařené. Aktivní ´odpočinek´.
Splnilo všechna očekávání.
Willy
• Myslím, že to bylo skvělý! Semináře
byly pro mě velmi přínosné a hlavně
zajímavé. Odnáším si spoustu zajímavých
informací a nápadů. Celkově se mi tu
strašně líbilo.
• Jsem ohromenej a hrozně rád za to, že
jsem se tu setkal s partou opravdu chytrých
lidí. Páteční debata o přestupku s marihuanou mě přesvědčila, že s těmito lidmi mám
asi společného víc, než jsem si myslel. Jakeš
všem moc děkuje.
• Kurz mě velmi příjemně překvapil,
jsem moc rád, že jsem tu mohl být, splnil
na 100 % moje očekávání.
• Toto školení naplnilo mé očekávání,
našel jsem tu spousty inspirací, nápadů,
sblížení s lidmi stejných zájmů a koníčků.
• S kurzem jsem velmi spokojen, je inspirativní. Člověk při něm nalezne nové kamarády, zkušenosti a zažije spoustu srandy.

• Všem vám moc děkuju. Bylo mi
s vámi dobře.
Vlaďka
• Tento kurz byl pro mě něčím novým,
dozvěděla jsem se něco nového, myslím,
že užitečného. A vše, co jsme si zahráli
nebo vyzkoušeli, mě bavilo.
Lucka
• Byly to skvělé čtyři dny nabité informacemi a super lidmi.
• Pro mě lepší, než jsem původně očekávala. Spoustu zajímavých a někdy úplně
nových informací. Děkuju za ně!
Lucka
• Bylo to hrozně fajn, někdy trošku
únavné (vzhledem k brzkému vstávání),
ale jsem ráda, že jsem tu mohla být.
Míja
• Kurz splnil má očekávání, jsem naplněna užitečnými informacemi a příjemnými zážitky.
Evík
• Tento kurz se mi velice líbil. Byl pro
mě užitečný ---> získání nových informací, poznání lidí.
• Předčilo to mé očekávání. Těším se, až
něco vyzkouším s dětmi v praxi.
Káťa
• Čtyři dny, strávené v hotelu s bazénem
uprostřed přírody, plné nových lidí, zážitků
a poznatků byly dny opravdu dobře strávené. Kurz se mi moc líbil.
• Z tohoto párdenního pobytu jsem velmi
nadšená! Nejen že jsem poznala další super
lidičky se stejným zájmem jako já, ale pobavila jsem se a získala spoustu informací.
• Myslím, že kurz splnil moje očekávání.
Možná mohl být méně nabitý, protože

jsem po delší době ztratil
pozornost.
• Piofazole splnila mé očekávání. Díky
menším pracovním skupinám jsem se sblížil
s ostatními pionýry. Byly zajímavé aktivity,
které mě osobně zajímají. Jinak zase super
setkání s lidmi na stejné vlně.
Vláďa
• Bylo to super! Piofazole překonala moje
očekávání. Téměř vše (kromě ´krizovek´)
bylo zábavnou formou. Krizové situace sice
ne zábavnou formou, ale velice poučné!
Díky

Hotel, vyhřívaný bazén a s ním spo
jená
zábava, dvě skupinky účastníků
, večerní
kytarové dýchánky, vodní mýdlo
vá skluzavka
uprostřed louky, smích a… opětov
ně ono
moravské „tož děcka“ – které na
západě
Čech zní ještě mnohem výrazněji!
:-)
MOZAIKA PIONÝRA
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Jako obvykle po letních prázdninách najdete na této dvoustraně aktuální zprávy i některé starší z května a června, které
byly do redakce doručeny již po uzávěrce posledního čísla minulého ročníku.

Šmoulí honba za pokladem
V pátek 18. 5. se na holešovském nádraží
sešla parta dětí se svými vedoucími. Tato
skupina byla nápadně označená kytkami
z různého odpadního materiálu, které
si děti doma předem vyrobily. Přehlédnout se nedaly také bílé šmoulí čepičky
na hlavách všech přítomných. Jednalo se
o účastníky výpravy na Troják pod názvem
Šmoulí honba za pokladem. Parta dětí
vyrazila společně na víkend plný dobrodružství a překvapení. Tento víkend byl
vyvrcholením v rámci projektu Klíčení,
do kterého je Pionýrská skupina M.
Očadlíka zapojena. Po cestě plné nástrah
jsme dorazili do cíle na Troják, kde jsme
se ubytovali v útulných pokojích a potom
jsme se vydali na hřiště. Tady jsme byli
rozděleni do čtyř skupin a společně jsme
si zahráli několik zajímavých her a k naší
velké radosti jsme si opekli špekáčky.
Večerní program proběhl v klubovně.
Naším úkolem bylo vymyslet si názvy
družin a také pokřik. Tento úkol se nám
všem podařil splnit výborně. Na ukončení
večera jsme si zazpívali několik známých písniček. Druhý den, po rozcvičce
a snídani, jsme vyrazili do přírody. V lese
jsme měli za úkol vyhledat stopy zvěře,
které jsme pak také odlévali. Tento úkol

se nám moc líbil. Našli jsme stopy srnčí,
psí a také lidské. Po splnění tohoto úkolu
jsme šli zdolávat lanové překážky. Tento
úkol byl pro některé dost náročný, ale
nakonec jsme ho všichni zvládli. Moc se
nám líbilo také uzlování, vedoucí nám
předvedli několik základních uzlů. Našim

Holešov
úkolem bylo naučit se jich co nejvíce. Odpolední program byl také moc zajímavý,
učili jsme se pracovat s GPS. Byla to pro
nás úplně nová zkušenost. Vyzkoušeli
jsme si ulovit „kešku“, která byla v terénu se 4 hvězdičkami. Byla umístěna
vysoko v koruně stromu, proto pro ni šla
vedoucí. Po večeři nás GPS dovedla také
k pokladu, který byl schován v kořenech
stromu. Z nalezení jsme měli velkou

radost, protože cesta byla dost náročná!
Sobotní večer jsme strávili na bowlingu
a potom jsme hráli různé společenské hry
a na závěr jsme si opět zazpívali. Nedělní
program byl také zajímavý. Ukazovali jsme
si krabičku KPZ, někteří ji měli dokonce
s sebou. Skládali jsme zajímavé zvířecí
pentagramy a na louce jsme hráli hry.
Moc se nám líbily hry s padákem.
Náš víkend velmi rychle uběhl a před
námi bylo vyhodnocení a cesta zpět
domů. Všichni obdrželi pamětní listy
a šmoulí „placky“. Rodičům v Holešově na nádraží jsme se pochlubili
našimi pokřiky a spokojeni a plni dojmů z krásně prožitého víkendu jsme
odešli domů. Víkendovka byla super.
Úžasné bylo také počasí! Děkujeme
pracovníkům hotelu na Trojáku
za příjemně prožitý víkend a děkujeme
také našim vedoucím za program, který
pro nás připravili. Naše Putování se psem
v rámci projektu Klíčení se pomalu blíží
ke svému konci. Naučili jsme se spoustu
nových věcí a získali nové informace.
Těšíme se na společné táborové dobrodružství.
Účastníci víkendovky PS M. Očadlíka
Holešov

20. výročí pionýrské skupiny Hradec
Myslím, že většina z nás se shodne na tom,
že 20. výročí si velkolepou oslavu určitě
zaslouží. Jako první do Lomíčku v sobotu
16. 6. ráno dorazila vojenská technika,
která je koníčkem jedné party nadšenců
z Všenického Útvaru zvláštního určení.
Celou oslavu zahájila mohutná a hlasitá
salva z děla. Odstartovala tak vystoupení
prvního hosta, kterým byla lektorka zumby.
Díky ní prošly všechny přítomné děti
i rodiče rychlokurzem dětské zumby. Živé
tančení vystřídal druhý host, kterým byl
p. Vobruba z plzeňské ZOO. Dorazil k nám
i se svým hadím přítelem. V zákulisí už
netrpělivě čekaly Orientálky z Chlumčan se
svým vystoupením. Díky nádherným kostýmům i choreografii mohl nejeden návštěvník vydechnout úžasem. Děvčata zatančila
jak orientální tance, tak ukázky moderních
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tanců. My jsme se pak plynule přesunuli
z orientu do středověku a čekalo nás
šermířské vystoupení volnočasového klubu
Avalon. A nezklamali ani tentokrát, meče
létaly vzduchem a historické tanečnice byly
zachráněny. Na konci jejich vystoupení už
vjížděl hlavní branou do Lomíčku hasičský
vůz SDH Stod, za ním vozidlo záchranné
služby a na konci policejní vůz. Přes celé
odpoledne byly pro děti připravené skákací
hrady, skluzavka a různé soutěže na stanovištích (malování sádrových odlitků, střelba
z paintballové zbraně atd.). Program
se chýlil ke konci a nás čekalo poslední
vystoupení. Muzikanti ze skupiny Hudba
Sauna opravdu dostáli své pověsti a zvedli
ze židlí téměř všechny. Lehce před půlnocí
nastal čas pro malé překvapení. Ohňová
show skupiny Avalon byla téměř poslední

Hradec
třešničkou na dortu. Hned po ní zapálili
čtyři poslové slavnostní vatru a následoval
famózní slavnostní ohňostroj, který celou
oslavu zakončil. Ale nebojte, tančilo se
dál. My bychom chtěli poděkovat všem,
kteří si v tom parném dni našli čas a přišli
se do Lomíčku pobavit s námi. Děkujeme
a doufáme, že jste si sobotu užili stejně
jako my…
Martin Mlynářík
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UZÁVĚRKA SOUTĚŽE SAMI O SOBĚ, O SVÉ ČINNOSTI
Připomínáme, že na konci září je uzávěrka soutěže Sami o sobě, o své činnosti. Tak posbírejte své mediální a propagační
počiny a posílejte! Více o soutěži a jejích pravidlech se dočtete na adrese samiosobe.pionyr.cz.

Místo Muziky byla muzika
V letošním roce po dvaceti letech nepokračoval v Hrádku folkový festival Muzika. Důvody byly různé, ale s tímto faktem se nedalo nic dělat. Partě pionýrských nadšenců
to bylo líto. Proto se rozhodli zorganizovat
country bál, který by festival připomenul
a částečně i nahradil. Za poměrně nepříznivých podmínek, kdy byl volný v přírodním
amfiteátru jen nedělní termín, se událost
vydařila. Odpoledne patřilo dětem, které
si mohly pohrát nebo si zasoutěžit. Každý
účastník si odnesl sladkosti i různé dárky.

V podvečer se představili členové bluegrassové skupiny Bodlák a tanečního seskupení
SH Dance. Hrálo se pro poslech i tanec.
Na parket mohly i děti. Kdo měl zájem,
mohl se naučit několik kolových tanců.
Závěrečná čtverylka zazněla těsně před
blížící se bouřkou. Protože bylo vstupné
jen symbolické, byla pro občanské sdružení
Pionýr Hrádek akce finančně prodělečná.
Ale po stránce zábavy a pohody to byla pro
organizátory výhra!
Vlasta Vasková, vedoucí Pionýra Hrádek

Hrádek u Rokycan

Květen ve Zborovicích
Květnovým oddílovým schůzkám přálo
počasí, a tak jsme toho také využili.
Schůzky se odehrávaly především v přírodě a kromě her s míčem jsme si vyzkoušeli také házení šipek a skákání přes švihadlo. „Niko, co blázníš, hned se obuj!“
„Jenomže mně to skákání v croskách
nejde,“ odvětila a s klidem pokračovala
ve skocích přes švihadlo jen v ponožkách.
Docela bych chtěla být malou muškou
a slyšet, co na barvu ponožek večer řekli
doma. Ale musím přiznat, že byla jednou
z těch, kterým švihadlo není tak úplně
cizí. Mnohé děti vůbec nevěděly, že něco
jako školka se švihadlem existuje, takže
různé způsoby skákání byly spíš ve smyslu
pokus – omyl. Ale i snaha se cení!
Naopak šipky jsou mezi dětmi velmi
oblíbenou zábavou, a tak jsme po malém rozstřílení mohli přejít na oddílovou
soutěž o krále střelců. Ani při ní ale nebylo
o smích a zábavu nouze. Někteří „ostrostřelci“ by netrefili na metr ani stodolu!
Cvičení dělá mistry, a proto asi budeme
muset ještě tak trošku cvičit i my.
Součástí květnové činnosti našeho oddílu
však byl také aktivní podíl na Květinkovém dni, oslavách Svátku matek
a na Bambiriádě ve Zlíně. Prožili jsme
společně slunečné pohodové tři dny
na víkendovce v Beskydech.
Něco jsme se naučili, vyzkoušeli si nové
věci a procvičili se v různých dovednostech a hlavně nám spolu bylo prima.
Zuzka „Ený“ Sakařová,
Mláďata Zborovice

Zborovice

VŠECHNO NEJLEPŠÍ!
Po prázdninách, které jsou už bohužel za námi, si připomeňme nejen zářijové oslavence,
ale i ty, kteří prožili svá kulatá jubilea v červenci a srpnu.
• 1. 7. oslavil své 85 narozeniny
Břetislav Holas z PS Táborník
(KOP Královéhradeckého kraje).
• 1. 7. oslavil své 60. narozeniny
Zdeněk Dráždil z PS T. O.
Mešnice (KOP kraje Vysočina).
• 2. 7. oslavil své 50. narozeniny Jaromír
Zelina z PS Sokol (Moravskoslezská KOP).
• 5. 7. oslavila své 55. narozeniny Jana
Jurčagová z 6. PS Svibická Šestka
(Moravskoslezská KOP).
• 27. 7. slavila své 60. narozeniny
Stanislava Svobodová z PS Heleny
Bišové (Ústecká KOP).
• 3. 8. oslavila své 50. narozeniny Jana
Jeřábková z PS Jevíčko (Pardubická KOP).
• 7. 8. oslavil své 50. narozeniny Libor
Žák z PS Radost (KOP Královéhradeckého kraje).

• 16. 8. oslavil své 60. narozeniny
Miroslav Mašek z PS Tábornický klub
Písek (Jihočeská KOP).
• 23. 8. oslavil své 60. narozeniny
Josef Müller z PS Mladých
požárníků (Plzeňská KOP).
• 24. 8. oslavil své 50. narozeniny
Vladimír Semotán z PS Český Rudolec
(Jihočeská KOP).
• 2. 9. slaví své 50. narozeniny
Václav Zeisek st. z PS Jince
(Středočeská KOP).
• 2. 9. slaví své 55. narozeniny
Zita Kovandová z PS Jiřího
Wolkera, Havlíčkův Brod
(KOP kraje Vysočina).
• 13. 9. slaví své 60. narozeniny
Věra Řežábová z PS Mikulka
(Plzeňská KOP).

Všem oslavencům přejeme i do dalších let vše nejlepší!

táborový koutek
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Holešovští pionýři poznali sílu Mayského kalendáře
Letošní čtrnáctidenní táborové dobrodružství holešovských pionýrů začalo
v neděli 22. 7. v Osíčku. Název letošního
tábora byl Osadníci nového světa. Děti
se ocitly v mayském městě Uxmal
a jejich cílem bylo
získat 18 dílů
mayského kalendáře a ten společně
sestavit. O to usilovalo šest kmenů
– Quicheové,
Ixilové, Kekchiové,
Polomamové, Kixiové a Jackiové, které
prožily spoustu dobrodružství – soutěžily v lese, stavěly chýše, vyráběly různé
dárky z přírodnin, vyzkoušely si práci se
sekyrkou a pilou. Tradičně k největším
zážitkům patřilo vaření kotlíkového guláše
a čaje z nasbíraných bylin. Děti měly
možnost prokázat svůj um a šikovnost při
spoustě her a soutěží, např. Bylo nebylo,
Oko za oko, Pevnost Boyard, Dřevorubecká olympiáda, Poznej sílu kolektivu
a další. Děti se toho na táboře také
spoustu naučily, z tábornických dovedností, např. pracovat s mapou a buzolou,
poznávat a odlévat stopy, stavět stan,
morseovku, topografické značky atd.
Mezi táborníky zavítali také různí zajímaví
hosté, např. paní Bakalová, která dětem
povídala o čakrách a naučila je některé
jednoduché jogínské a relaxační cviky.
Velký ohlas měla návštěva bubeníků
z Rytmu pro život. Úspěch měla také

přednáška pracovníků z hvězdárny z Valašského Meziříčí za úplňku měsíce a pod
hvězdnou oblohou. Poučné a zajímavé
bylo také povídání pana Jardy Hlavinky
o cestě do Mexika,
kde navštívil i skutečné město Uxmal.
Děti viděly spoustu
fotografií dokumentujících život Mayů
v minulosti i nyní. Celým táborem se nesla
výborná atmosféra a
skvělá nálada. K tomu
přispělo také zpívání po celý den. Velmi
oblíbenou činností bylo také pletení
náramků – techniku macramé (drhání)
děti naučil náš španělský dobrovolník
David. Náramky pletli všichni – kluci,
holky, malí i velcí. Děti se toho na táboře
hodně naučily a hodně toho také prožily.
Alespoň malou část z toho předvedly
svým rodičům při jejich tradiční návštěvě.
Rodiče shlédli písničky, scénky a tanečky.
Na závěr programu byli vyzváni dětmi
také rodiče, kteří se s nimi utkali v kinballu a vrávorách. Tábor vyvrcholil v pátek
velkou výpravou, na které plnily jednotlivé kmeny spoustu záludných úkolů.
Každý člen výpravy měl za úkol po celou
dobu nést sáček s nejcennější tekutinou
– vodou. Tento úkol byl pro mnohé velmi
náročný, ale nakonec ho většina splnila.
V podvečer, po slavnostní večeři, spojené
s vyhodnocením, následoval závěrečný
táborový oheň. Poté byly kmeny pozvány

Strašičtí Bobříci v Narnii
Letošní tábor strašických Bobříků byl
plný mluvících zvířat, králů, královen,
faunů a jiných různých prapodivných
postav. Na celých 14 dní pobytu se totiž
ocitli v Narnii. Na tuto náročnou cestu
se vydalo 33 odvážných kluků a holek
a 12 dospěláků. Podle letopisů Narnie
museli zemi zachránit od bílé čarodějnice,
plavili se na Jitřním poutníkovi, setkali
se s bájným lvem Aslanem, hledali klíče
ke skříni, kterou se do Narnie vchází,
a překonávali další a další zkoušky, překážky a prožívali spoustu dobrodružství.
I o zábavu bylo na táboře postaráno. Pro
děti zde vystoupil volnočasový klub Avalon se svým šermem a večer s ohňovou
šou, ale také ochotnický spolek z Radnic
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s krásnou pohádkou, přijeli za námi koně,
aby se na nich děti povozily. Celodenní
výlet vedoucí připravili do nedalekých
Vranovic na nově otevřený Pohádkový
statek plný strašidel, pohádkových postav
a čekalo je zde i malé divadelní představení. Další půldenní výlet byl do jízdárny
v nedalekých Němčovicích a do útulku
pro pejsky. V prostoru tábora byl pro děti
vybudován zábavní park s lanovým centrem a trampolínou. Každý den měly děti
také možnost vyrobit si spoustu výrobků
v dopoledních rukodělných dílnách. Naučily se různé výtvarné techniky a domů
neodjížděly s prázdnou. Vyzkoušely si
pergamano a embosing, enkaustiku, sítotisk, drátování, smaltování, leptání skla,
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k chrámu, kde z rukou
mayské bohyně Ixquic
získaly poslední díl kalendáře.
Díky tomu se pak mohly vydat
na cestu nocí k šamanovi. Ten předal
batabům světlo. Úkolem každého bylo
přinést toto světlo do Chrámu moci. Zde
je čekal nejvyšší mayský bůh Itzamna
se svou dcerou Ixquic. Nejdříve vyzvali
zástupce kmenů, aby sestavili mayský
kalendář. Po chvíli napětí se to k velké
radosti všech podařilo! Mayský kalendář
byl sestaven a tím přechod z období devíti pekel do období třinácti nebí zaručen.
V tu chvíli se také nad námi rozestoupily
mraky a objevilo se nebe plné hvězd.
Poté všichni batabové dostali v Chrámu
moci amulet a symbol srdce, které získali
za světlo. Tímto byl také naplněn náš letošní pozdrav SVĚTLO SRDCE. Celou slavnost umocňovala hudba a slova písně “Já
dávám svou víru, že přátelství má sílu“.
Slavnostní ceremoniál v Chrámu moci byl
velmi silným prožitkem pro děti i dospělé,
všem se vryl hluboko do srdcí. Věřím, že
prožitky, které si všichni odvezli z tábora
domů, budou pomáhat překonávat různé
nesnáze a překážky.
Chtěla bych poděkovat všem dětem
za aktivní přístup, děkuji také všem
pracovníkům tábora za příkladné pracovní
nasazení. Poděkování patří také rodičům
a dalším příznivcům tábora za podporu
a pomoc. Světlo srdce!
Ixquic – Jarmila Vaclachová,
vedoucí tábora
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qulling, různé způsoby batiky a mnoho
dalších zajímavých
technik. Nahromadilo
se jim tak nejen to, co
si vyrobily, ale i spousta
diplomů ze soutěží a složených zkoušek a v neposlední řadě čekaly
na všechny u závěrečného táboráku
i báječné odměny.
Vedení letního tábora děkuje všem sponzorům, kteří je podpořili dárky pro děti,
i všem, kdo se podíleli na výše uvedeném
zpestření programu pro děti.

Za LPT Bobříci 2012,
Petra Sládková, hlavní vedoucí

Myslíte si, že se vás to netýká?
Všude kolem mě je tma. Nevím, kde
jsem. V uších mi hučí vodopád, nemůžu
popadnout dech. Ústa mám překrytá nějakou tuhou látkou, která mi nedovoluje
dýchat. Pomoc! Maminko! Proč zrovna
já…?! Už nechci, ať to přestane!
S trhnutím jsem se posadila na posteli.
Zase ten hrozný sen. Kde to jsem? Už vím,
jsem na táboře! Bydlím ve stanu sama,
nikdo na mě nezbyl.
Nemám tu žádné
kamarády, jen brášku,
který ale s námi doma
už nebydlí. Má, no, jak
tomu maminka říká, tu
náhradní rodinu. Jednou přijela přísná paní
a pánové v uniformě
a řekli, že bráškovi
bude lépe u jiných lidí.
Maminka říká, že jsou
na nás všichni zlí. Prý
nedělá nic špatného.
Dává nám všechno, všechno, co má.
Hudba rozeznívá tábor, africké bubny se
mísí se zpěvem domorodců – budíček.
Nechce se mi mezi ostatní, bojím se, co
po mně zase budou chtít. Vedoucí se
mě ptají na věci, o kterých mi maminka
zakázala mluvit… Ale na druhou stranu je
tu super legrace a zábava. Jako když jsme
byli lovci a běhali jsme po lese a lovili
divoká zvířata. Museli jsme si dávat pozor
na pytláky a strážce, kteří kontrolovali naše
povolení pro lov. Připomnělo mi to, jak
strejdu Josefa honili pánové v uniformě.
Strejda jim utekl a pak se schovával u nás
doma. Občas za mnou večer chodil a schovával se u mě pod peřinou. Říkal, že má
strach, že ho objeví ti zlí pánové. Prý už
jsem velká holka a on mě má rád. Dostala
jsem velkou čokoládu za to, že jsem ho
nechala.
Na táboře se mi líbí hry v lese. Hlavně
takové, kdy se schováváme a plížíme.
Nemám ale vůbec ráda polední klid. To
se totiž chodíme sprchovat. Hlídají nás
tam naši vedoucí a mně je to nepříjemné.
Ptají se mně pořád, kdo mi to udělal,
a já mám strach, že se podřeknu. To by
mě pak určitě vzali od maminky. A já se
bojím, strčili by mě do nějakého cizího
domu k úplně cizím lidem, jak mi to
vyprávěla maminka. Proto s vedoucími
raději moc nemluvím a naschvál zlobím,
aby si mě neoblíbili. Taky se musíme

tí

Člověka to nu

Když mě nevidí,
po koupání převlíkat do čistých věcí.
m,
přemýšlet o to
směju se jejich
A já už žádné nemám, maminka mi
e
aš
n
jak dobře se ty
vtipům. Nejvíc se
říkala, že je nebudu potřebovat, že si
í.
maj
oddílové děti
bojím večerky. To
mám šetřit ty, co mi s sebou zabalila.
musíme být ve stanu
Ale já jsem na ně vyzrála. Střídám si
zalezlí ve spacáku.
pravidelně ty použité, aby nepoznali, že
jich mám s sebou málo. Určitě by se mi
Bojím se a vždycky brečím.
všichni smáli a nechtěli se mnou kamaráChodí za mnou moje vedoucí a vypráví mi
dit. Stejně jako ve škole.
pohádky, abych usnula. Tak ráda bych se
s ní začala kamarádit, je moc prima… ale
maminka mi to zakázala.
Nemůžu popadnout dech. Maminko,
přestaň! Já už budu hodná! Pomalu
ztrácím vědomí a cítím, že tlak na polštář
povoluje. Je to stále stejné. Někdy doma
nemůžu usnout a tak si zpívám. Pak přijde
maminka a říká, že je to pro moje dobro.
Položí mně polštář na pusu a drží tak
dlouho, dokud nepřestanu křičet.

Mám vši, dneska to při koupání zjistila
moje vedoucí. Mám je skoro celý rok,
maminka nemá čas mi vybírat hnidy a já
to sama neumím. Ani se už skoro nedrbu,
nějak jsem si na to zvykla.
Bráška mi včera u táboráku říkal, že ho
nová maminka a tatínek mají rádi a že mu
koupí všechno, co chce. O naší mamince
mluvil ošklivě, říkal taky, že už se k nám
domů nikdy nevrátí. Je to zrádce, nebudu
s ním mluvit!
Večer jsme u táboráku zpívali písničky z pohádek, které jsem viděla doma v telce. Tu
už ale nemáme. Museli jsme ji prodat, když
už jsme neměli za co koupit jídlo. Tatínek
říkal, že nejdřív musíme koupit cigarety,
protože když je nemá, je pak nervózní a moc
se zlobí. A já nechci, aby se zlobil, to potom
dělá mamince i mně věci, které moc bolí.
A potom odchází na několik dní pryč. Říká,
že se mnou doma být nemůže, když takhle
moc zlobím. Je mi to líto a potom tajně brečím. Tak, aby to neviděla maminka. Ona by
pak zase přišla a chtěla by mě utěšovat…
Dnes přijel na návštěvu starosta našeho
města. Zahrál si s námi turnaj v brännballu a moc se mu to prý líbilo. Když si
mysleli, že je nevidím, povídali si o mně
s vedoucí. Vím to, určitě. Maminka mi
říkala, že si mám dát na vedoucí pozor.
Nemám jim věřit. Závidím ostatním
dětem, které se s nimi normálně baví.
S některými vedoucími je velká zábava.

Přepadl vás po přečtení tohoto příběhu pocit bezmoci? Tak vězte, že se
zakládá na pravdivých skutečnostech,
které postupně za dobu konání tábora
vyplynuly na povrch. Letní tábor „Kdo
si hraje, nezlobí“, který popisuje tento
smutný příběh, se letos konal již počtvrté.
Je primárně určen pro děti ze sociálně
vyloučených lokalit a pro děti v evidenci
OSPODu (odbor sociálně právní ochrany
dětí), což v překladu znamená, že se jedná
o děti, které jsou doma týrané, zneužívané
nebo mají zanedbanou školní docházku.
Ne vždy se však jedná o romské nebo
„problémové“ děti. Některé na první
pohled vypadají naprosto „normálně“, až
do té doby, dokud k vám nezískají důvěru
a nezačnou vyprávět. O událostech, které
se jim staly, o rodinném zázemí, o „hodných“ strejdech, „milujících“ rodičích…
o životě. Člověka to pak nutí přemýšlet
o tom, jak dobře se ty naše oddílové děti
mají, jak jim vlastně vůbec nic nechybí
– a jak by těmto dětem mohl pomoci.
A také, kam až to vše může dojít. Nenechává nás to chladnými. Snažíme se tyto
děti integrovat do oddílového kolektivu.
Jsme dlouhodobě v kontaktu se sociálním
odborem, s policií, s terénními pracovníky,
nízkoprahovými centry, s vedením města.
Když zjistíme podobné skutečnosti, ihned
je konzultujeme s kompetentními lidmi.
Otázka tu však zůstává: „Děláme pro to
maximum?“ A co vy! Myslíte si, že se vás
to netýká?!
Ivana Vejvodová, PS Za Vodou Josefov

geopozvánky
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Geopozvánka:
Pevnost Josefov
Lokace: Východní Čechy,
Královéhradecký kraj
Představení: Pevnost Josefov se nachází
nedaleko krajského města Hradec Králové
ve Východních Čechách. Pevnost byla založena v roce 1780 rakouským císařem Josefem II. Navrhl ji a také zpočátku řídil její
stavbu francouzský inženýr Claude Benoit
Chevalier de St. Luis Duhamel de Querlonde. Pevnost byla dokončena již v roce
1787, a tak mohla začít plnit svoji úlohu.
Jejím hlavním úkolem bylo bránit severní
hranice rakouské říše proti Pruskému
království. Pevnost měla i svá další využití.
Byla vlastně obrovskou zbrojnicí, skladištěm střelného prachu, zásob jídla a v neposlední řadě také poskytovala bezpečné
ubytování vojákům i civilistům.
Ubytování: V klubovně pionýrské skupiny Za Vodou, v centru Josefova (5 minut od vstupu do podzemních chodeb).
V prostorách klubovny (400 m²) se nachází
prostorná herna, vybavená kuchyň s jídel-

Chcete k sobě také pozvat pionýrské
„kačery“?
Stačí poslat do redakce (mozaika@pionyr.
cz) podobnou geopozvánku – tato stránka
(stejně jako mnohé další) je tu pro vás!

(přímo u klubovny) nebo
Jaroměř, Špice (30 minut).
GPS souřadnice: 50°20‘17.780“N,
15°55‘43.683“E
Geocaching: V pevnosti Josefov se
nachází poměrně povedená multikeš
s názvem „Špiónem v Josefově“, která
je rozdělena na čtyři části + bonus. Tato
multina vás provede po celé pevnosti
a blízkém okolí. Hlavní roli zde hraje tesař
Ignác Pábil (skutečná historická postava),
který byl jedním ze stavitelů pevnosti
a byl odsouzen za přechovávání plánů
pevnosti Josefov. Počítejte s tím, že vám
vyluštění a nalezení této série zabere
poměrně dost času. Pokud však budete
úspěšní, dostanete šanci prohlédnout
si podzemní chodby v místech, kde se
běžně neprovádí a o kterých ani většina
místních obyvatel nemá tušení.

na Obrok 09“, která byla založena jako
vzpomínka na celostátní setkání roverů
Obrok 2009, které se zde v pevnosti
konalo. Nedoporučujeme lovit s malými
dětmi, terén i obtížnost čítají 4,5 hvězdiček! (GC223QW)
Pionýrské keše:
Pionýrská keš je stále ještě ve výstavbě.
Brzy by se měly její souřadnice objevit
na www.geo.pionyr.cz.
Pionýrské skupiny v okolí:
Pionýrská skupina Za Vodou Josefov
(www.zavodou.pionyr.cz)
Pionýrská skupina Pohoda Jaroměř
(www.ptomaxim.cz)
Pionýrská skupina Přátelství Jaroměř
(www.pspratelstvi.estranky.cz)

Součástí série jsou tyto poklady:
Špionem v Josefově 1 – Korunní hradby

Náměty na výlety:
• Podzemní chodby Josefov
• Vojenskohistorické muzeum

nou, patrová ložnice, sociální zařízení (WC,
sprchy), trampolína, stolní tenis, stolní fotbal a jiné. Kapacita klubovny – do 40 osob.
Cena za osobu a za noc: 25 Kč + spotřeba
energie. Více na www.zavodou.pionyr.cz.

GC13TD1
Špionem v Josefově 2 – Východ GC13TDJ
Špionem v Josefově 3 – Západ GC13TDK
Špionem v Josefově 4 – Město GC13TDP
Špionem v Josefově 5 – Bonus GC13TDQ

Josefov
• Kuks a Braunův Betlém
• Zoologická zahrada Dvůr
Králové n. L.
• Ratibořice a Babiččino údolí

Doprava: vlak: Jaroměř, hlavní nádraží
(30 minut), autobus: Josefov, náměstí

Pokud máte rádi výzvy, nabízíme vám
poněkud náročnější keš „Vzpomínka
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Ivana Vejvodová, PS Za Vodou Josefov
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Cyklus článků o dětech se specifickými
vzdělávacími potřebami ukončen?!
V únoru 2012 jsme v rubrice vzdělávání opustili cyklus článků na téma „Děti se specifickými vzdělávacími potřebami“. Pauza –
odmlka byla způsobena aktuálními událostmi a změnami ve sdružení. Byla to zejména akce Kamínka 2012, informace o novelizaci
Směrnice pro přípravu a vzdělávání v Pionýru a pozvání na letní táborovou školu „PioFazole“ (více na str. 10).
Dnešním článkem, který se bude zabývat
charakteristikou a informacemi o dětech
s mentálním postižením, bychom cyklus
prvního seznámení s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami ukončili.
Nevím, zda vás články „chytily“, zda vám
něco přinesly, či nasměrovaly k jinému
uvažování o dětech s handicapem nebo
naznačily jakými cestami se dát, abychom
těmto dětem usnadnili, zpříjemnili začlenění do kolektivu
ostatních dětí.
Netuším, zda budete mít
zájem o tuto oblast vzdělávání, a proto bych využila této
příležitosti a poděkovala Vlaďce
Brandové za spolupráci, nejen
při psaní článků na dané téma.
Vážím si její práce a především
jejího „člověčenství“, empatie –
schopnosti vcítit se do druhého.
Vážím si i jejího rozhodnutí jít se
mnou do psaní článků na daná témata. Nebylo to jednoduché, přiblížit specifické potřeby dětí tak,
abychom byly pochopeny a aby články
odpovídaly i odborným hlediskům, chtělo
někdy hodně přemýšlení a času.
Každé dění, každé zapojení do nějaké
aktivity vám přinese seznámení s novými
lidmi. Zapojení do projektu Klíčení mi
přineslo setkání s mnoha skvělými lidmi
a mezi ně patří Vlaďka Brandová. Vlaďko,
děkuji za spolupráci, bylo to prima a doufám, že nic nekončí!
Budeme čekat na vaše reakce. Napište,
o kterých tématech byste rádi četli v Mozaice. Využijte webové stránky a kontakty
na redakci Mozaiky a pošlete vaše názory.
Články v Mozaice by měly být pro vás,
o vás a měly by usnadnit cestu dobrovolníka.
Hodně radosti, úspěchů a taky seberealizace při práci se „všemi“ dětmi!

Děti s mentálním postižením
Mentálním postižením (retardací) rozumíme opoždění rozumového vývoje
na různé úrovni. Příčin může být mnoho

a nemá smysl se na tomto místě jimi
zaobírat. Úroveň rozumových schopností
se měří různými typy testů inteligence.
V našich oddílech se patrně při pravidelné
činnosti s výraznějším mentálním postižením dětí setkáme jen výjimečně. Spíše se
(když už) dostáváme do kontaktu s dětmi
na úrovni lehké mentální retardace. Tyto
děti zpravidla

navštěvují základní školu praktickou
(dříve jsme je znali pod názvem zvláštní
školy), nebo se vzdělávají i na základní
škole, ale mají upravený vzdělávací program.
Tam, kde je malý důraz na teoretické,
vědomostní schopnosti, nemusí mít tyto
děti vážnější problémy. Zjednodušeně si
můžeme představit, že jim jde většina věcí
pomaleji, jsou schopné na konci školní docházky zvládnout jednoduché učivo asi tak
na úrovni 6. – 7. třídy základní školy. Jsou
schopné osvojit si řeč, běžné sociální a pracovní návyky. Čtou, píší a počítají na jednodušší úrovni. Vyskytují se u nich stejné
projevy jako u ostatních. Mohou být více
citlivé i necitelné, podřídivé i dominantní,
agresivní či stažené. Vše jde pomaleji,
potřebují více názoru a praktických ukázek,
nacvičení situací, jednoduché vysvětlení.
Hůře chápou různá přirovnání, ironii, slovní
humor, nadsázku. Jsou důvěřivé, a proto
hrozí i snazší zneužití, manipulace. Při dobrém výchovném vedení v rodině mohou žít
kvalitní a spokojený život.

Co pomáhá:
• Spolupracujte s rodiči – nechte si
hodně vyprávět o tom, co dovede, kde
jsou jeho silné stránky, projevujte o něj
zájem, povídejte si o jeho zálibách, zprávy
o tom, co kdy, kde a jak bude, předávejte
pro jistotu ještě rodičům, nespoléhejte
na samostatnost a věk.
• Pomáhá už jen to, že může
chodit někam do „kroužku“, kde
jej vezmou, může zažívat radost ze
společné činnosti a nikdo netlačí
na výkon.
• Výhodou mohou být věkově
smíšené oddíly, snáze zapadne,
může si dobře rozumět s mladšími
dětmi (představme si, že jeho vývoj se opožďuje v dětství zhruba
o 2–3 roky oproti stejně starým
dětem).
• Vysvětlete ostatním, o co
jde. Zpravidla jsou schopné
pochopit, jistě se najdou děti
prosociálně laděné, „pomáhací“. Nepoužívejte slova mentální retardace (jsou totiž
častou nadávkou v běžné komunikaci
„mentál, retard, debil“).
• Při vědomostních soutěžích myslete
i na možnost jednoduchých otázek,
nechte je pracovat ve dvojici či malé skupině, může se leccos naučit nápodobou,
může mít profit ze společného zvládnutí,
úspěchu.
• Zadávejte informace a instrukce co nejjednodušeji, co možná s nejpodrobnějším
znázorněním (nakreslit kudy kam, předvést, připomenout, pokud už jsme něco
podobného dělali). Nechat nejdříve úkol,
situaci zvládat ostatní, aby měli možnost
okoukat strategii, zapamatovat si, co se
dělá. Není vhodné jej vždy nechávat až
nakonec, opadá pozornost, zapomíná.
• Maximálně podporovat rukodělné,
pracovní, sportovní, umělecké – zkrátka
nevědomostní oblasti, pověřovat je prací,
kterou znají.
Lída Kočí
garantka Ústředního pionýrského
vzdělávacího centra
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Vítejte na Jarmarku
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Na této stránce můžete najít leccos – pevně doufáme, že v budoucnu se
na její podobě budete podílet i vy. Je tu prostor pro nápady, zkušenosti,
rady, nabídky, hry, prostě všelicos, jako na skutečném jarmarku. To ale
není jediný důvod, proč jsme
tento název zvolili. Zaprvé jím odkazujeme k Tržišti nápadů a zkušeností, které tak trochu nahrazuje, a navíc má připomínat pionýrský internetový jarmark E-moška, z něhož se tu budou pravidelně objevovat nabídky. Tak pojďte a porozhlédněte se kolem.

E-MOŠKA NABÍZÍ
Reflexní vesty Pionýr
• univerzální velikost pro děti 7 – 12let,
pro dospělé velikosti S/M, L, XL
• materiál: 100% polyester
• reflexní pruhy a reflexní logotyp
na levé přední klopě a na zádech
Tužka obyčejná trojhranná Pionýr
• ergonomická obyčejná tužka
• tvrdost tuhy HB (2)
• průměr 7,2 mm
Minipropiska Pionýr
• materiál: recyklovaný papír
• délka: 9,3 cm i s víčkem
• dvě barevné varianty (viz foto)
Další podrobnosti a možnost objednávek na e-moska.pionyr.cz.

MĚLI JSTE NA TÁBOŘE DĚTI POJIŠTĚNÉ U VZP?
Pokud ano, nepřehlédněte tuto informaci, jejich rodiče by vám za ni
mohli být vděční:
• Klienti / pojištěnci VZP si mohou zažádat v rámci preventivních
programů Zdravá rodina a Zdravá rodina „nabídka plus“ o příspěvek
na letní dětské tábory a akce táborového typu.
• Žádá zákonný zástupce dítěte (případně dětský domov apod.), zástupce nemusí být pojištěncem VZP, příspěvek může být poskytnut
1x za rok.
• Žadatel předkládá platební doklady vystavené od 1. 1. 2012 (změna
od 20. 7.), tzn., že si rodiče mohou pro příspěvek přijít i zpětně.
• Při platbě v hotovosti je vyžadován příjmový doklad nebo faktura
hrazená v hotovosti.
• Doklad musí být vystavený organizátorem (z dokladu musí být
patrné, pro jaké dítě je, na jakou aktivitu, kolik, kdy a komu bylo
uhrazeno v Kč).
• K platbě převodem je vyžadována faktura (obsah faktury viz předcházející bod). Je třeba prokázat, že platba byla uhrazena např.
potvrzením organizace, kdy platbu obdrželi.
Podrobné informace k příspěvkům jsou na www.vzp.cz.

ZNÁTE NAŠE SVÁTKY?
Víte, co ještě slavíme 1. ledna? Je to jen svátek Nového roku nebo i nějaký jiný?
Znáte, jak vznikl Mezinárodní den žen a kdy slavíme Svátek práce u nás a kdy ho slaví
ve Spojených státech? Umíte vysvětlit rozdíl mezi Dušičkami a Halloweenem? Pokud
jste si na minimálně dvě otázky odpověděli záporně, v orientaci důležitých českých
svátků vám pomůže nová kniha publicistky Jindry Svitákové a ilustrátorky Renaty
Frančíkové Znáte naše svátky?, kterou vydala Asociace nositelů legionářských
tradic.
Kniha jednoduchou a pro děti populární formou představuje státní svátky České
republiky, významné dny, dny pracovního klidu a další běžně známé svátky.
Reaguje tím na aktuální situaci a provedené průzkumy, které odhalují, že mnoho dětí neví,
proč je ten či onen den volno a jakým způsobem se to dotýká české historie. Proto je kniha zpracována jednoduše,
přehledně, s ohledem na věk, kterému je určena.
V úvodu je vysvětleno, co je to státní svátek, co je významný den, co den pracovního klidu, jak se od sebe liší a jaký mají
význam. Další stránky provádí děti kalendářním způsobem od začátku do konce roku všemi svátky, významnými dny a dny
pracovního klidu, které v ČR slavíme. Základní texty autorka doplnila různými zajímavostmi, příběhy, básničkami, které dětem
umožní zapamatovat si význam konkrétního dne. Každý den je představen také obrazově prostřednictvím ilustrace známé dětské
ilustrátorky.
Kniha je vhodná pro školní děti a hravým způsobem může důležité dny českého státu přiblížit i předškolákům.
Prodejní cena: 100 Kč. Objednávky: e-mailem na adresu: kaleidoskop@anlet.cz / v e-shopu na
www.anlet.cz (Zde se také dočtete o dalších aktivitách asociace – např. putovní výstavě k 70. výročí
operace Anthropoid.) / v síti běžných knihkupectví / osobní odběr po dohodě na adrese vydavatele

MOZAIKA PIONÝRA

2012 / 1

jak na to

19

Nášivky, medaile, diplomy…
ale hlavně poděkování
Asi tušíte, že bude řeč o pionýrských
vyznamenáních. Jistě si mnozí vybavíte
Vlastu Buriana, jak coby Anton Špelec
zpíval: „A tak jsem čekal na tu medaili,
daj-li ji mně anebo nedaj-li.“ My máme
oproti zhrzenému ostrostřelci Antonu
Špelcovi výhodu, že nemusíme na nic
čekat – pionýrská vyznamenání jsou
připravená, stačí jen chtít, vybrat to

nejvhodnější a někomu jeho pomocí
poděkovat za čas a práci, kterou věnuje
dětem a Pionýru.
Zní to jednoduše, přesto ale tuto možnost
nevyužíváme zdaleka tak, jak bychom
mohli. Možná se některým udělování
vyznamenání zdá příliš formální, nebo si
najdou jiný „zásadní“ důvod. Ale věřte,
že ať se někteří tváří jakkoliv nadneseně,

projev uznání
a vděku udělá radost zkrátka každému.
A nejen jednorázově, systém pionýrských
vyznamenání je dostatečně obsáhlý,
abyste s ním mohli pracovat dlouhodobě.
Stačí chtít a něco pro to udělat…

OCENĚNÍ V PIONÝRU – STAČÍ SI V YBRAT
Pro děti

„Prima kamarád“, uděluje PS za dlouhodobou aktivitu v oddíle či skupině.
„Stužka hrdosti“, má čtyři stupně – bronzový a stříbrný uděluje PS, zlatý KRP a diamantový
ČRP, je udělována za aktivitu v oddíle či klubu.

Pro dospělé mladší 26 let

„Lipový kvítek“, má tři stupně – bronzový uděluje PS, stříbrný KRP, zlatý ČRP.

Pro dospělé starší 26 let

„Lipový list“, má dva stupně – bronzový uděluje KRP, stříbrný ČRP.
„Křišťálová vlaštovka“, nejvyšší vyznamenání za práci pro Pionýr, uděluje ČRP.

Pro kolektivy

„Prima parta“, za dlouhodobou aktivitu uděluje PS.

Za výjimečný čin (bez rozdílu věku) může být Českou radou Pionýra uděleno ocenění „Za pionýrský čin“.
Za určitou dobu nepřerušeného aktivního členství se automaticky přiznává vyznamenání „Léta věrnosti“ ve čtyřech
stupních – bronzový (za 20 let, uděluje PS), stříbrný (za 30 let, uděluje KRP), zlatý (za 40 let, uděluje ČRP) a diamantový
(za 50 let, uděluje ČRP).
Pro nečleny, kteří Pionýr podporují, je vyznamenání „Mecenáš Pionýra“.
Dle vlastního uvážení a fantazie můžete udělovat věcné dary, příležitostná vyznamenání či například čestné členství.

Každé vyznamenání sestává z grafického
listu a nášivky či stužky, ke stříbrnému
Lipovému listu patří navíc medaile a nejvyšší vyznamenání Křišťálová vlaštovka je
v podobě skleněné vlaštovky, k níž obvykle ocenění dostávají ještě další drobný

jen na adrese ustredi@pionyr.cz objednat
příslušné grafické listy a stužky a vymyslet
vhodnou příležitost k předání.
Jak postupovat?
Míříte-li výše a chcete navrhnout ocePokud chcete někoho potěšit vyznamenánění, které musí schválit krajská či Česká
ním, které může udělit PS sama, stačí
rada Pionýra, je nejprve třeba
vyplnit návrh – formulář
najdete na Servisu Pionýra
(servis.pionyr.cz > Ke stažení
> formuláře > Vyznamenání).
Bude-li návrh schválen,
o ostatní již bude postaráno
y
na dané úrovni (KOP či
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Tak se rozhlédněte kolem
sebe, určitě znáte někoho,
kdo by si nějaký ten „metál“ zasloužil!
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V
Výroêní zpráva

Občas je potřeba se pochválit
Všichni asi známe ono pořekadlo, že je potřeba umět se pochválit, protože nikdo jiný to za nás neudělá. Jsou ale i vzácné chvilky, kdy
tak úplně neplatí. Abychom v prvním čísle začali zprávy z ústředí optimisticky (ne, že bychom na příště chystali nějaké katastrofy…)
otiskneme několik ohlasů na Výroční zprávu Pionýr 2011. Některé nejsou úplně „zvenku“, ale pochvaly od pionýrských dobrovolníků
mají pro nás přinejmenším stejnou váhu, jako ty doručené na hlavičkových papírech Senátu, Poslanecké sněmovny a dalších institucí.

Lee Louda, 147. PS Galaxie
Dovolím si nám pionýrům poblahopřát k nádherné Výroční zprávě 2011!
Jsem ujetý na grafické provedení materiálů se skvělým nápadem a toto mě fakt
dostalo!!! Je moc moc pěkná a nápaditá.

Miroslava Tolarová, PS Merlin
Ahoj,
včera mi s Mozaikou dorazila výroční
zpráva a musím říct, že vypadá úúúžasně!!! Fakt se krásně povedla, je

opravdu pěkná. Vzala jsem ji
do práce a je tu po ní sháňka! Bylo
by možné mi věnovat ještě dva
kousky, prosím?

Miroslav Nenutil, senátor
Vážený pane předsedo.
Děkuji Vám za skutečně originální výroční
zprávu. Můžete být bez obav, že bych
nepodpořil výchovné aktivity dětí i Piobu
nýra. Sám jsem byl dlouhou dobu
vedoucím turistického oddílu

a jsem rád, že „všudypřítomnost dítěte“
se projevuje i přes můj věk i ve mně.
V případě, že budete mít dojem, že bych
Vám, dětem, Pionýru mohl být jako zákonodárce nějak prospěšný, neváhejte mne
kontaktovat.
Sám trávím jako vedoucí tábora první dva
týdny v červenci na Střele v západních
hách.
Čechách.

PERSONÁLNÍ ZMĚNA
Z Ústř
Ústředí Pionýra odchází Bc. Iva

Jaroslav Doubrava, senátor
Přijměte, prosím, mé upřímné poděkování za zaslání Výroční zprávy Pionýra 2011.
11.
Mám opravdu velikou radost při čtení této zprávy. Minimálně ze dvou důvod
důvodů. Byl
jsem ve vedení pionýra, když jsme ho v roce 1968 oddělovali od SSM a tvořili z něj
hý důvod je ten, že jse
samostatnou organizaci na jeho prvním sjezdu v Seči. Druhý
jsem
k, jak náročná práce s dětmi je.
je
dlouhá léta jako pionýrský vedoucí pracoval. Vím tak,
Vážený pane předsedo,
Vaším prostřednictvím bych chtěl všem,, kteří
j vyjás dětmi ve vašich oddílech pracují
í, ale
dřit nejen veliké poděkování,
řesto, že
i obrovské uznání, že i přesto,
ečným
v současné době je neskutečným
způsobem
acujete a Výroční zpráva
protěžován Skaut, s dětmi pracujete
to dokazuje.
e dařila. Jsem o tom
Přeji vám všem, aby se vám práce
i přesvědčen.

Šafaříková, se kterou jste se
obvykle dostali do kontaktu coby
se správkyní agendy nemovitostí
Pionýra, případně coby s tajemnicí
sekce PR a propagace, která se
této oblasti soustavně věnovala
i nad rámec zajištění činnosti
sekce.
Agendu nemovitostí převzala
Ing. Anna Nováková, kterou
m
můžete
kontaktovat na e-mailové
ad
adrese
anna.novakova@pionyr.cz
te
či telefonním
čísle 777 793 702.
Pro vyznavače konspiračních
teorií d
doplňujeme, že Iva odchází
Ús
z Ústředí
Pionýra v dobrém, zkrátka

Krátce z ústředí
• Pracovníkům ústředí se točily hlavy nejen z vedra, ale i z toho, že po nich opět
byly požadovány „věty z ústředí“.
• Kateřina Brejchová podlehla následkům tábora a po návratu se odebrala
chořet.
• Na základně v Malíkovicích proběhly
dvě brigády. Jedna zajistila úklid a deratizaci, druhá v úklidu pokračoval a zvelebila
objekt novými matracemi.
• Na pracovníka externí firmy spravující
počítačovou síť na ÚP spadla nástěnka
našeho správce webů a domén – že by
konkurenční boj?
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proto, že se rozhodla přijmout
jinou zajímavou pracovní nabídku.
• Možná na usmířenou donesl správce
domén Jindra Červenka po návratu z dovolené báječný jablečný koláč.
• Před téměř dvěma lety jste se mohli
dočíst, že v osobě Jiřího Jirsy opouští
ústředí „Arbiter Elegantiarum“, dnes
by se nejspíše řeklo módní či estetický
„guru“. Tuto roli zdatně převzala Iva
Šafaříková – s jejím odchodem však
na ústředí zavládne módní chaos a patrně bude brzy muset zakročit módní
policie!

občanský zákoník
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Co přináší nový občanský zákoník?
V nedávné době byl Parlamentem ČR schválen nový občanský zákoník, který nabude účinnosti
prvým dnem roku 2014. Ač se to nemusí zdát na prvý pohled zřejmé, tento předpis se dotkne
každého z nás. Bývá někdy nazýván „základním předpisem“, nebo „občanským kodexem“, ovšem ani jeden z těchto názvů nevystihuje skutečnou hloubku významu toho, co upravuje.
Občanský zákoník definuje téměř všechny
základní pojmy našeho každodenního života. Bez nich by nemohla naše společnost
(a fakticky ani jakákoliv civilizovaná společnost) jako právní stát existovat. Jejich
nedostatek by zcela rozvrátil (nejenom)
právní jistoty, které jsou pro nás tak samozřejmé, že nejenom o nich ani nepřemýšlíme, ale často si ani nejsme vědomi jejich
existence založené „nějakým“ zákonem.
Občanský zákoník prakticky každému
našemu jednání (ale i nejednání) a skutečnostem (například smrt) přisuzuje
následky: například definuje, kdy člověk
nabývá některých práv (narozením a někdy
již i početím), kdy je ztrácí, kdy získává
možnost samostatně jednat, od kdy
nese odpovědnost za protiprávní činy, ze
kterých vzešla škoda,
co je to vlastnictví,
k čemu nás vlastnictví
opravňuje (např. věc
užívat, půjčit, prodat), ale
i k čemu nás vlastnictví jiného zavazuje
(že bychom neměli krást a vůbec cizí věci
užívat bez dovolení).
Tento předpis je projekcí potřeby lidské
společnosti po jistotách
v základních pojmech
a vztazích (např.
kdo je vlastníkem
té které věci
a od kdy), a tak
je odrazem a důsledkem stavu
a vývoje společnosti. Proto
také, s vývojem
společnosti, doznával
změn: některá ustanovení,
která již nebyla považována za potřebná, byla
vypuštěna, a některá
byla naopak přidána
(například uzavření
kupní smlouvy e-mailem), ovšem ne
vždy to bylo zcela
k užitku.

Vývoj
Potřeba nového občanského zákoníku byla
známa od I. republiky. Původní občanský
zákoník (který do dneška platí v Rakousku),
jenž u nás platil od počátku 19. století
do roku 1950, byl nahrazen v r. 1950 novým (velmi ideologicky poplatným době),
v roce 1964 dalším (ideologicky rovněž poznamenaným, ale významně realističtějším).
Ten v pozměněné podobě (zejména po roce
1989, kdy zohledňoval sociálně-ekonomické změny reálného života, novela stíhala
novelu) platí až do dnešního dne.
Nyní máme na stole předpis o 3081 paragrafech, který nově zahrnuje například
i právo rodinné ale i obchodní a právo
občanských sdružení.

Co přináší
Kladem předpisu je srozumitelnost
a příklon k tzv. přirozenoprávnímu pojetí
– tedy k pojetí zdravého rozumu a zákazu
nesmyslných a zavádějících výkladů, které
jsou proti cíli právní úpravy, kterým je
spravedlivé uspořádání vztahů v nejširším
slova smyslu.
Našeho sdružení se úprava dotkne
v prvé řadě požadavky na změnu vnitřního uspořádání, která bude vyjádřena
obsahem statutu. Problematika je relativně komplikovaná (hlavně rozsáhlostí
a podrobností), ovšem hodnotím ji jako
vcelku úspěšnou, neboť dosavadní praxe
byla dle mého názoru velmi kusá a řada
věcí se musela řešit výklady, dotazy
apod.
V další řadě bych pak připomněl některé
zajímavé okruhy, mezi které patří:
• Adopce dětí odnošených náhradní
matkou.
• Fakt, že děti musí poslouchat, rodiče
mají právo při výchově svých dětí používat přiměřená výchovná opatření a děti
mají povinnost se jim podřídit.
• Nemělo by být možné umístit dítě
do dětského domova na dobu neurčitou,
ale maximálně na tři roky.
• V 16 letech může dítě požádat
o přiznání zletilosti, za předpokladu, že
přesvědčí soud, může se stát zcela své-

právným
a uzavírat
smlouvy
i podnikat
bez omezení.
• Nově zákon umožní adoptovat zletilou
osobu.
• Svobodu rozhodování o svém osudu
v případě závažné nemoci – zákon umožní
sepsat v předběžném prohlášení, jak kdo
chce, aby s ním okolí zacházelo. Může například zakázat, aby ho vystěhovali z jeho
domu, nebo projevit přání, aby jeho opatrovníkem byla určitá osoba.
• Ruší se možnost zcela zbavit člověka
způsobilosti k právním úkonům a nadále
je možné pouze omezení svéprávnosti.
Omezit člověka ve svéprávnosti bude
moci soud jen v přesně vymezeném rozsahu a jen na omezenou dobu. Pak bude
soud muset rozhodovat znovu.
• V oblasti práva dědického zákon
umožní odkazovat majetek s podmínkou,
třeba že potomek bude dědit až poté,
co vystuduje vysokou školu. Vedle toho
rodič bude moci převést část majetku
do svěřeneckého fondu, o který se bude
starat správce do zletilosti dítěte.
• Mnohokrát bylo již přetřásáno, že
zvíře není věc a nový zákoník to výslovně
stanoví.
• Nový zákoník zcela ruší tabulky, které
určují pevné částky, jež lidé dostanou
za újmu na zdraví, a předá určení do rukou soudu.
• Občanský zákoník se bude snažit sjednotit vlastnictví pozemku a domů stojícím
na něm, neboť opačný stav je zdrojem
častých problémů a zbytečných sporů.
• V neposlední řadě pak přináší novum
v podobě „pokuty za nedodržený slib“.
Soud totiž bude moci určit výši pokuty
za nedodržení smlouvy. Například penále
za pozdě dokončenou zakázku bude moci
označit za nemravně vysoké a snížit jej.
Doufejme, že nám tento zákon bude
ku prospěchu a nikoliv jen vydavatelům
odborné literatury a školícím firmám.
Michal Pokorný,
Advokát, právní zástupce Pionýra
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Staré pověsti české
Prázdniny nám skončily a vracíme se z výprav do cizích zemí, jiných časů, pohádek
a legend, zkrátka z táborů… do reality všedních dnů. Pojďme ale přeci jen ještě
na jeden výlet do historie. Jak dobře znáte legendy spojené s dávnou minulostí naší
vlasti? A co „vaše“ děti v oddílech?

2. Který kníže vládl po smrti praotce
Čecha?
a) Krok
b) Skok
c) Lech
3. Kolik dcer měl podle pověsti
kníže Krok a jak se jmenovaly?
a) 5 - Šárka, Libuše, Teta, Mlada a Kazi
b) 4 - Kazi, Šárka, Libuše a Mlada
c) 3 - Kazi, Teta a Libuše
4. Kazi si vzala za manžela siláka
Bivoje, který na Vyšehradě skolil
nebezpečné divoké zvíře. O které
zvíře se jednalo?
a) o kance
b) o lva
c) o tygra
5. Jak se jmenoval hrad knížete
Kroka, na kterém prý byla kouzelnická škola?
a) Lštění
b) Vyšehrad
c) Budeč
6. Po smrti Kroka vládla jeho dcera
Libuše, která uměla věštit. Při
jednom soudu ale nespokojený
muž pronesl onu památnou větu:
„Běda mužům, kterým žena
vládne.“ Libuše se tedy rozhodla
vdát. Jak se jmenoval její nastávající?
a) Přemysl Kovář
b) Přemysl Oráč
c) Přemysl Švec

7. Jak se jmenoval kůň vladyky Horymíra, který mu zachránil život
skokem z Vyšehradu do Vltavy?
a) Šebíř
b) Šedák
c) Šemík
8. Podle pověsti se Horymírův kůň
zranil skokem z Vyšehradu, ale
než zemřel, stačil svého pána
donést až do jeho vsi. Ves měla
dokonce tohoto koně i na praporu, který je vystaven v Národním muzeu. O jakou ves se jedná?
a) Neumětely
b) Stadice
c) Hostivice
9. Kterého z bojovníků k sobě přilákala přivázaná Šárka, aby mohly
její družky mužskou družinu
pobít?
a) Přemysla
b) Ctirada
c) Svatopluka
10. Jak se jmenovala velitelka žen,
které bojovaly v dívčí válce?
a) Šárka
b) Vlasta
c) Libuše
11. Který hrad si údajně postavily
dívky, když chtěly vést válku
proti mužům?
a) Děvín
b) Dívčí kámen
c) Dívčí hrad
12. Jak se jmenoval panovník,
který začal zavádět křesťanství
a ukončil tak dobu mýtů a pověstí?
a) Bedřich
b) Boleslav
c) Bořivoj

Správné odpovědi: 1B, 2A, 3C, 4A, 5C, 6B, 7C, 8A, 9B, 10B, 11A, 12C
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Zdroj: www.alik.cz

1. Jak se jmenovala hora, na kterou
podle pověsti vystoupil praotec
Čech, rozhlédl se a rozhodl se
zůstat v Čechách?
a) Praděd
b) Říp
c) Sněžka

kaleidoskop
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V polovině srpna 2012 uplynulo padesát
let od prvního koncertu legendárních The
Beatles.
1. 9. 1902 měl v Paříži premiéru film
George Mélièse Cesta na Měsíc.
1. 9. 1282 se narodila Eliška Rejčka,
česká a polská královna (zemřela 18. října
1335), podle níž byl mj. pojmenován Hradec Králové.
5. 9. 1972
byl spáchán
Mnichovský
masakr: členové
palestinské
teroristické
skupiny „Černé
září“ zajali a následně zabili 11 izraelských
atletů na mnichovských olympijských
hrách.
7. 9. 1812
získal Napoleon
I. Bonaparte
v bitvě u Borodina přístup
k Moskvě.
8. 9. 1882 se
narodil Alberto
Vojtěch Frič,
významný český
cestovatel,
etnograf, a spisovatel (zemřel 4. prosince
1944).
10. 9. 1932
se narodil
Otakar Motejl,
český advokát
a politik (zemřel
9. května 2010).
12. 9. 1822 se narodil Jindřich Fügner,
spoluzakladatel Sokola (zemřel 15. listopadu 1865).
13. 9. 1782 se narodil Václav Michal
Pešina z Čechorodu, český kněz, spisovatel a nakladatel se zásluhami o dostavění

Svatovítské katedrály (zemřel 7. května
1859).
13. 9. 1932
se ve Vrátkách
u Žiliny narodil
Radoslav Brzobohatý.

vzdálenost 560 milionů kilometrů
a 6. 8. 2012 úspěšně přistála na povrchu
Marsu. Jedná se o nejdokonalejší přístroj, který kdy lidstvo na cizí vesmírné
těleso vyslalo. Její úkol tomu odpovídá.
Má definitivně potvrdit, nebo vyvrátit
domněnku, že byl kdysi na Marsu život.

20. 9. 1912 se narodil Ján Nálepka,
československý důstojník a partyzánský
velitel (zemřel 1943).
21. 9. 1937 byla v angličtině vydána
kniha Hobit aneb cesta tam a zase zpátky
od spisovatele J. R. R. Tolkiena.
21. 9. 1902 se narodila česká malířka
Toyen (zemřela 9. listopadu 1980).
26. 9. 1212 – Dostal Přemysl Otakar
I. v Basileji Zlatou bulu sicilskou od Fridricha II. Štaufského za podporu v boji
o říšskou královskou korunu.

Živé odstředivky

Pomáhá i po smrti
Objevy Antonína Holého znamenají pro
českou vědu miliardové přínosy. Z důvěry
v léčebné látky z jeho pražské laboratoře
vznikla postupem let firma, jejíž čistý
čtvrtletní příjem byl na začátku tohoto
roku 442 milionů dolarů. Hlavní část
příjmů přitom tvoří prodeje léků Atripla,
Truvada, Viread a Complera/Eviplera.
(Nejvýznamnější současný český vědec,
Antonín Holý, zemřel dne 16. 7. 2012.)

Zvědavka na Marsu
Po osmi měsících překonala americká
sonda Curiosity (anglicky zvědavost)

19. 9. 1922 se narodil Emil Zátopek, český atlet, čtyřnásobný olympijský vítěz ve vytrvalostním běhu. První na světě uběhl trať 10 km pod 29 minut (28:54,2) a trať 20 km
pod jednu hodinu (59:51,8). Vytvořil třináct světových rekordů na kilometrových a pět
na mílových tratích. Jde o jednoho z největších atletů všech dob. Nejvíce ale proslul
během olympijských her 1952 v Helsinkách, kde vyhrál běh na 5 km (14:06,72), 10 km
(29:17,0) a dokonce i maratón (2.23:03,2), který tehdy běžel poprvé v životě. V každé
z těchto disciplin tehdy zároveň ustavil nový olympijský rekord. Tento „trojboj“ se dodnes
žádnému vytrvalci nepodařilo zopakovat a atletičtí
experti pochybují, že se to ještě někomu kdy podaří.
Byl znám svým upracovaným stylem běhu, doprovázeným křečovitými grimasami, v cizině byl přezdíván
„supící lokomotiva“. Jeho manželka Dana Zátopková,
česká atletka a olympijská vítězka v hodu oštěpem, se
narodila ve stejný den, měsíc i rok.

Zná to každý pejskař: sotva jeho čtyřnohý
kamarád vyleze z vody, otřese se důklad-

něji než pohádkový oslíček. A jeho pán
aby se šel převléknout. Vědci pomocí
vysokorychlostní kamery zkoumali zákonitosti tohoto pohybu a zjistili, že zvířata
si počínají velice efektivně. Podobným
pohybem jako psi se vody v srsti zbavují
všichni suchozemští savci. I když některým, například klokanům, to kvůli jejich
odlišné anatomii jde hůře. Je to racionální
chování, protože mokrá srst rychle odvádí
z těla teplo a zvláště v chladných dnech
může být životně důležité zbavit se vody
co nejrychleji a nejdůkladněji. Ukázalo
se, že každé zvíře volí takovou frekvenci
pohybu, aby se vody zbavilo s dostatečnou
účinností, ale zároveň zbytečně neplýtvalo
energií. Je nutno vyvinout odstředivou
sílu, která překoná povrchové napětí držící
vodu „přilepenou“ k srsti. Čím je zvíře
menší, tím větší frekvenci musí vyvinout,
protože velké tělo má větší poloměr, takže
dostatečnou rychlost na konečcích chlupů
lze dosáhnout snadněji. Myš se otřepe asi
třicetkrát za sekundu, medvědům nebo
tygrům to stačí čtyřikrát. Během čtyř
sekund se zbaví až 70 procent vody.

Plodná galaxie
Ve vzdálenosti 5,7 miliardy světelných let
od Země astronomové objevili „supermatku“ – galaxii, v níž během jediného
dne vzniká více hvězd, než kolik se v naší
galaxii objeví za celý rok. Pro srovnání:
V nově objevené galaxii ročně vzniká
kolem 740 hvězd, zatímco v té „naší“
v průměru jen jediná.
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rukodělky

Bubínky
Lákají vás zvuky exotických afrických bubnů? S námi nemusíte daleko a můžete si jeden vlastnoručně vyrobit, stačí vám pouze trocha materiálu,
špetka fantazie a šikovné ručičky.
Materiál: lékařské dřívko, korálky, provázek, prázdná kulatá krabička (např. od měkkého sýra), barevné papíry.
Pomůcky: pastelky, fixy, lepidlo, nůžky, tavící pistole.
Za Pionýrskou skupinu Kopřivnice
Kamila Šumšalová

1. Nejprve si pěkně ozdobíme krabičku, která
se zanedlouho stane bubínkem. Můžeme
použít barevné papíry, pastelky nebo fixy.

2. Nyní krabičku otevřeme
e a dovnitř př
přileřille
píme provázek s přivázaným korálkem
a dřívko, za které se bude bubínek držet, tak jak to můžete vidět na obrázku.

3. Teď už nám stačí slepit obě části krabičky dohromady a bubínek je hotov.

