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Lesem ke hvězdám – s Rákosníčkem
Sobota 6. října 2012
Do „Lesa ke hvězdám“, netradičního podvečerního pohádkového lesa, který pořádá naše pionýrská
skupina třetím rokem, jsme se letos vypravili spolu s Rákosníčkem – po stopách jeho pohádek a dobrodružství.
Akce začínala na tradičním místě – veprostřed Ďáblického háje na Praze 8, v areálu zdraví. Zde byla možnost opéci si na připraveném ohni buřty, nebo se rovnou vydat na cestu po jednotlivých stanovištích.
Na prvním například pomáhaly děti zachránit nebeského Raka, a pozadu procházely překážkovou tratí. Vyzrát na nebeského Střelce, zatočit si kolem štěstí, zachránit mráčky beránky před nebeským Orlem – to byly některé úkoly na dalších stanovištích.
Na pátém stanovišti, kde laserové paprsky vytyčily nočním lesem bludiště, bylo třeba pomoci dopravit hvězdu Polárku na sever a nedotknout se při tom žádného paprsku. Na dalším stanovišti zase děti závodily na koloběžce s Velkým vozem. O kus dále se každý jak
nejlépe dovedl, pokoušel rozveselit smutného nebeského Draka – naštěstí neměl drak tak špatnou náladu, takže se to všem povedlo
a drak ani nikoho nesežral. Na stanovišti devátém bylo třeba přiložit ruku k dílu a u vodní střelnice pomoci Rákosníčkovi s Vodnářem,
aby začalo pršet.
V cíli pak na všechny čekal teplý čaj, za splnění úkolů na stanovištích odměna a jako každý rok možnost prohlídky ďáblické hvězdárny
včetně pozorování dalekohledy.
Lesa ke hvězdám se nakonec zúčastnilo skoro neuvěřitelných 292 dětí plus doprovod – trasou tak prošlo odhadem něco okolo 700
osob. Díky patří i všem skoro 40 organizátorům, kteří s akcí pomohli ve svém volném čase, a dále Magistrátu hl. m. Prahy a městské
části Praha 8 za pomoc s jejím financováním.

Foto: Jiří Benc, David Urban
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Podzimní nostalgie
Už je to tak, léto odletělo do teplých krajin. Při čtení snadno poznáte, že opustilo i Mozaiku, a tak
třeba táborová stránka se od zpráv z prázdnin vrací k námětům z vydaných celotáborových her.
Přesto i v tomto čísle najdete články o několika povedených akcích.
Ani podzimní nostalgie nám ale nemůže bránit hledět průběžně i do budoucna, takže na dalších
stránkách se můžete dočíst třeba o tvorbě nového Registračního informačního systému Pionýra,
o přípravách největší pionýrské vzdělávací akce – Kamínka, i o tom, co všechno se již dnes děje
kolem Výročního zasedání Pionýra, které bude za rok.
U výročního zasedání se trochu pozastavím, i když úvodník není to nejtypičtější místo pro takové
téma. Na stránkách Mozaiky se s ním ale budete setkávat častěji a bylo by dobré, kdybyste ho
nemíjeli. Přestože jde o nejvyšší orgán sdružení, který může třeba běžnému oddílákovi připadat
ještě vzdálenější, než ostatní pionýrská jednání a schůze, jde také o orgán, kde je zastoupena každá
jedna pionýrská skupina a který se zabývá otázkami, jež dopadnou na všechny členy sdružení. Toto
platí ještě více tentokrát, kdy jsou připravovány výrazné zásahy do základních dokumentů Pionýra
a čekají nás i takové věci, jako úprava názvu – byť zdánlivě kosmetická (více na stranách 7 a 21).
Zkrátka a dobře, týká se to nás všech – čím víc si to uvědomíme, tím lépe to zvládneme a tím optimističtější články budou v Mozaice vycházet…
Jakub
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Pozor – posun uzávěrky lednového vydání
S ohledem na svátky a dovolené koncem prosince bude uzávěrka
lednového vydání Mozaiky o týden dříve – 8. 12. Chystáte li příspěvky, pamatujete na to, abychom kvůli zachování termínu vydání
nemuseli zajímavé příspěvky vyřazovat nebo posouvat na únor. Pro
příspěvky i vaše dotazy je tu stále adresa mozaika@pionyr.cz.
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Věříte na Ježíška?
Nebojte, nepůjde o adventně-vánoční agitku, v listopadu navíc velmi předčasnou. Pokusil jsem se nadpisem pouze odlehčit
citlivé i vážné téma další úvahy k obsahu pojmu ‚pionýrství‘. V naší prázdninové diskusi totiž zazněly dotazy směřující k dalším
jevům – obecně bych to popsal jako mudrování či FILOZOFOVÁNÍ o pionýrství, kdy např. otázka víry byla obsáhlým námětem…
Ale nejprve k samotnému hloubání – protože ho váži na téma předcházející – hledání. Takové zamyšlení může být i docela dobrodružné – slovy Bilbo Pytlíka – vydáte se na cestu a vůbec nevíte, kam vás může zavést. Snad proto bude lepší nechat si tuto
dvoustranu na nějaký dlouhý podzimní večer, i když jsem totiž viděl cíl této úvahy celou dobu před sebou, cesta k němu se ukázala být plná zákrut a zastavení a na dnešní poměry krapet dlouhá.

Je filozofování – ztráta času?

Filozofie s lidskou tváří

„Filozofovat“ pro mnohé znamená
zbytečně utrácet čas. Ale pokud bychom
přijali tento přístup, popřeme zároveň i onu myšlenku o (stálém) hledání.
Rozjímání totiž často znamená zapomenout na účelnost a upotřebitelnost věcí
a znovu a znovu se ptát. A pozor: Je
v tom zároveň skrytý (vnitřní) rozpor a nebezpečí – protože, když se stálé pochybování přežene a problémy se opakovaně
otevírají, zastaví se vývoj… Ojjoj. To se
nám to zamotává!
Ale nakonec to tak složité není – důležité je najít onu uměřenost, tj. přiměřenou míru (neustálého) pátrání. Protože
nekonečné pochybování a hledání vede
k jedinému: nejistotě.
Rozumně filozofuje ten, kdo je schopen
vzdálit se od běžných výkladů a obvyklých hodnocení věcí, když před ním náhle
vyvstala jejich nová tvář. Hloubáním totiž
oživujeme vnímání věcí a dění v porovnání s tradovaným výkladem. Přiměřené
mudrování vychází z údivu nad věcmi,
které nás každodenně obklopují. Většinou
však nedospívá ke konečným odpovědím
– ústí v poznání (vida Ideál Pionýra!), že
svět, či mnoho věcí, které nás obklopují,

Je také potřeba rozlišit filozofii jako obor
vyučovaný na školách a běžnou filozofii
každého z nás. Samozřejmě, že ta „velká“
filozofie je náročnou vědou. O tu nám však
nyní nejde. Mnohem důležitější je si uvědomit, že každý z nás má schopnost a potřebu
filozofovat po svém, proto teď nemluvíme
o filozofii jako odborné disciplíně, ale o živém přemýšlení. Filozofie totiž není jakási
hluboká, tajemná (nadlidská) moudrost.
Je bytostně lidskou záležitostí. V antice se
nepěstovala v školních lavicích či chrámech,
ale na tržištích – tam, kde bouřil život.
Teprve pozdější takzvaná školská filozofie se někdy od života odtrhla a vytvořila
zkreslený obraz filozofa jako zvláštního
nepraktického človíčka. Jedinečný příklad
takového vidění nabízí Jan Neruda, který
v jednom svém fejetonu píše: „Jednou –
byl jsem ještě malý chlapec, přišla k nám
sestřenice z venkova. Pomáhala matce vařit
a postavila něco obráceně na plotnu. ‚Ty jsi
filozof,‘ řekla jí matka, a od té doby myslil
jsem si filozofa co člověka, který, když něco
vaří, vaří to obráceně.“
Z toho pohledu neexistuje nezajímavý
problém. I ty nejobyčejnější věci se mohou
stát východiskem filozofování, neboť
i na nich si člověk osvědčuje svůj vztah
ke světu. Koho například nechá lhostejným
běžná zahradnická zkušenost, že některé
květiny donutíme vykvést tak, že je přestaneme zalévat (a ony rychle vyženou květy
v předtuše své brzké zkázy), tomu jistě
ušlo něco závažného pro jeho filozofování
o životě a smrti.

postrádáme je, naše lidství je potřebuje.
Nebo PRAVDA (také Ideál Pionýra) - i když
nikdo neví, že třeba zrovna nemluvíme
pravdu, přesto se ta neztrácí, je tu, mimo
nás, nezávisle na nás a našich tvrzeních.
Tyto a další hodnoty jsou častým námětem
mudrování – mým tradičním příkladem je
vlastenectví, vlast. Co to vlastně je, když
to není vidět? Je i není to „jen“ kus země.
Jsou to ale přece i lidé, kteří tu jsou. I ti,
co už nežijí, ale žili, ti kteří utvářeli její
dějiny a na něž my – chtíc-nechtíc navazujeme. Ba i ti, co teprve přijdou a kvůli
kterým ji nesmíme vyžít. Vlast není něco,
na co by šlo si sáhnout. Ale to neznamená,
že není.
Hovořili jsme o řadě podobných pojmů,
a tak řeč pochopitelně přišla i na otázku –
co pionýrství představuje z hlediska víry,
z toho nejobecnějšího pohledu na svět.
Vždyť – VÍRA zcela obecně – je VELKÝM
tématem – nesporně i proto, že jde o záležitost přesahující naše sdružení.

Předmětem filozofování…

Důvěra, věřit…

…bývají hodnoty, které nejsou přímo
vidět, nemůžeme na ně takříkajíc „ukázat
prstem“, a přesto jsou pro naši práci v Pionýru a pionýrské pocity (ale nakonec i pro
náš život) velmi důležité.
Co tím myslím? Patří sem „věci“, za které
se lidé v minulosti nechali prohlašovat
za blázny, potrhlé idealisty, kvůli nimž

Pojem věřit (případně víra) má řadu významů. Může znamenat naše přesvědčení
o nějaké skutečnosti, vyjádření naděje,
vyjádření zásadní důvěry v něco nebo
někoho, životní přesvědčení o základních
pravdách a hodnotách světa a života.
Nebo – v užším smyslu – jde o příchylnost
k nějakému náboženství.

mají i trošku povahu tajemství. A tyto
„taje“ jsou právě určeny k tomuto mudrování.
Filozofování je vlastní každému. Sama
filozofie přece není žádnou tajemnou
moudrostí. Její podstatou je zájem a vůle
podívat se třeba na zcela běžnou věc
nově.
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bojovali, či umírali upáleni, dělali revoluce… Demokracie, svoboda, spravedlnost
– víme o nich, že mají být, cítíme, když
je nějaký zákon nebo rozhodnutí špatně,
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Například většina z nás (už) nevěří na Ježíška. Přesto ale slavíme Vánoce, částečně
ze zvyku (z tradice), ale možná také proto,
že ve Vánocích vidíme i něco jiného než
jen příjemný svátek. I když nemusíme věřit
na Ježíška, můžeme respektovat hodnoty,
o které v epickém příběhu o Ježíšově narození jde – lásku, soucit, obětování, radost
z obdarování druhého, potěšení z přítomnosti blízkých lidí.
Obsahem slova víra je též vysoký stupeň
důvěřování, jde o důvěru např. v získané
poznatky nebo osobní zkušenosti, v to, že
nás neklamou smysly, víra v sebe, nebo
víra ve vlastní úsudek, nebo může jít o víru
k člověku.

Víra a náboženství
Dobře víme, že život není dokonalý,
rozhodně ne spravedlivý, že kolem nás je
i bezpráví, lži či zlo. Naše víra v kladné
hodnoty je však vyjádřením zásadního
přesvědčení, že tyto hodnoty mají platnost, a očekávání, že dobro jednou zvítězí.
Nežijeme v pohádce, ale je to naše životní
přesvědčení. To vychází samozřejmě ze
znalosti mnoha věcí, není „pouhou“ vírou.
Prvek víry v něm však nutně musí být
zastoupen, neboť jeho součástí je i názor
na to, co leží za hranicemi našeho poznání.
Tím se posouváme k již zmiňované citlivé
otázce víry/náboženství, což je jeden
z prvků, který Pionýr a pionýrství odlišuje
od jiných.

A víra tvá tě uzdravila!
Životní přesvědčení v určité zásadní hodnoty světa a lidského života je pro každého
nezbytná. Umožňuje mu orientovat se
ve světě, pomáhá mu zaujímat hodnotový
postoj i tváří v tvář tajemství.
Řekli jsme si, že součástí našeho životního
názoru je i mínění o nehmotných statcích,
ba i o záležitostech tajemných, či těch,
co leží za hranicemi dnešního poznání.
Vzhledem k tomu, že svět a život je a vždy
bude mnohem složitější a rozsáhlejší než
naše znalosti, jsme v mnoha věcech přímo
odkázaní na důvěru… Ta nemusí být slepá
ani protirozumová. Může být oprávněným
předpokladem, že něco je tak či onak.
Například věříme-li v dobro a spravedlnost
a zároveň jsme přesvědčeni, že svět má řád
a smysl, je oprávněným předpokladem, že
dobro a spravedlnost „platí“ i v oblastech
mimo dosah našeho rozumu.
Víra v základní životní hodnoty je důležitá nejen z důvodu potřeby orientovat se
ve světě, ale též z důvodu posílení ve složitých okamžicích života. Lidové přísloví
praví: Víra hory přenáší. Zkušenosti z válek
a koncentračních táborů skutečně ukazují,
že lidé s opravdovým přesvědčením obvykle
lépe zvládali všechny hrůzy, které jim život
připravil. Jejich život totiž měl vyšší smysl.
Týkal se hodnot, které, jak věřili, přetrvají
a zůstanou platné i po jejich případné smrti
nebo (osobní) životní prohře. I nemocní
lidé, kterým se moc chce žít, mají obvykle
o něco větší šanci na uzdravení než ti, kteří
přestali věřit a přestali se o život a svět
zajímat.
Síla přesvědčení se však projevuje i v každodenním životě. Například učení nám jde
lépe, když nás zajímá nebo když k němu
máme silnou motivaci.

Náboženství a nenáboženství
Náboženská víra má dva základní významy:
věřit někomu a věřit v něco. Jednak je
důvěrou v Boha (bohy), ke kterému se
věřící svou vírou přibližuje a kterého
ztotožňuje (v souladu s různými náboženstvími) s tvůrcem světa, s nejvyšší láskou,
pravdou, pravou skutečností, životní silou
a podobně. Jednak je souhlasem s učením
o Bohu (bozích) a náboženských věcech
i souhlasem s tím, jaké pravdy a hodnoty
náboženství prostřednictvím božích sdělení vyznává.
Náboženství od počátku provází i „nevíra“/ateismus. Jednou ze závažných příčin
nevíry je přesvědčení, že věřit v Boha
umenšuje postavení člověka, zbavuje
ho svobody. Člověk věřící v sílu svého
rozumu a technické možnosti pocítil,
že Boha nepotřebuje, že může žít lidsky
odpovědně i bez něj. Takto pojatý ateismus, jenž hájí člověka a jeho svobodu, je
nazýván humanistický. Patří k naší kultuře,
mnozí jeho představitelé vykonali například ve vědě či kultuře velké věci.
Existuje však i silně rozšířený konzumní
ateismus, který je výrazem nezájmu o závažné problémy života člověka a světa.
Propaguje spíše sobecké cíle a pohodlný
život. Ovšem i náboženská víra může být
pohodlná a pasivní. Je přece tak pohodlné

věřit v Boha, „protože mě to tak naučili“ či
„pro jistotu“.

Respekt
Vzhledem k tomu, že se v případě otázky
existence či neexistence božstev či Boha
jedná o nedokazatelná tajemství, nelze
názorový rozpor mezi ateisty a věřícími
jednoznačně rozhodnout. Co však rozřešit
lze, je skutečnost, že ti i oni mohou a mají
respektovat názor druhé strany.
Pionýrství, právě i pro své hledačství, je
od začátku vnímáno jak nenáboženské
hnutí. A zde obzvlášť pozor! Hnutí jako
celek, programově. Nic se nepředepisuje
jedinci! Vedoucí i děti samozřejmě mohou
ve svých osobních postojích být zcela
svobodní…
Zdánlivý rozpor není nepřekonatelný:
Každé náboženství nás určitým způsobem vyzývá k vnitřní proměně k lepšímu, k tomu, abychom v životě hájili
a naplňovali hlavní hodnoty právě toho
náboženství. Obdobné výzvy však vnímají
i nevěřící. Věřím-li v dobro a spravedlnost,
vždy je to pro mě výzva. A je to i výzva
pro Pionýr jako celek a pionýrství není ani
církev ani náboženství, ale parta lidí, kteří
ty vyšší hodnoty hledají, přemýšlejí o nich
a snaží se je promítat do (svého) života
i práce s dětmi.

Má to smysl
Mně osobně práce v Pionýru naučila,
že nutit někoho, aby respektoval nějaké
hodnoty, je počínání nejen proti lidské
svobodě, ale je to i k ničemu. Jistě, člověk
přijímá „své“ hodnoty i pod vlivem okolí,
ale musí mít dostatek svobody, aby je
přijal sám za sebe (že bychom se dostávali
k tématu výchovy?).
Zůstal jsem v pionýrském hnutí ve svých
15, 18, i 27 letech – prošel jsem (a věřím,
že nejsem jediný) několikeré přemýšlení
o životě a o tom, co má a nemá smysl.
Práce s dětmi – vedení oddílu nebo
spolupráce s dospělými členy často přináší
perné chvilky, občas i těžké hádky s orgány
Pionýra nebo spolupracovníky, dohady
s rodiči, novináři, veřejnými představiteli.
Peníze za to nejsou, člověku se může zdát,
že je pořád v záporných číslech (obzvlášť
když to úplně neklape).
Naštěstí tu ale je stále něco, co je nám
všem společné – víra a přesvědčení, že to
má smysl.
Martin
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9. ročník Podzimní stezky Polabím
Již podeváté se uskutečnil v sobotu 1. října 2012 v Brandýse nad Labem a širokém
okolí turistický pochod a jízda na kole „PODZIMNÍ STEZKA POLABÍM“, jehož pořadatelem je každoročně turisticko – branná Pionýrská skupina „Střelka“ Kostelec nad
Labem se svými oddíly v Kostelci nad Labem, Brandýse nad Labem a Lysé nad Labem.
„Podzimní stezka Polabím“ je doplněním turistické nabídky v oblasti Polabí
a mladší sestrou „Jarní stezky Polabím“,
kterou pořádá KČT Neratovice v dubnu
(na jejím pořádání se PS rovněž podílí).
Z hlediska účasti i počasí to byl opět
vydařený ročník, teplotně bylo tak akorát
na pochod a přes poměrně nepříznivou
předpověď svítilo turistům na cestu převážně sluníčko s modrou oblohou nádherného „babího léta“. Účastníci se tentokrát
rekrutovali z řady míst celé České republiky (z těch nejvzdálenějších uvádíme Ústí
nad Labem, Beroun, Čáslav, Týnec nad
Labem, Kutná Hora, Kolín, Poděbrady,
dále Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou,
Předměřice nad Jizerou, Štětí atd.).

Na kole i pěšky
I letos našla cestu na „Podzimní stezku“
početnější řada cyklistů (letos 61) a využila dostatečnou nabídku cyklotras,
včetně nové „Polabské“ cyklostezky.
Letošní trasy se 213 účastníkům (počet
účastníků se poslední 2 roky zabydlel nad
dvěma stovkami), opět líbily, protože byly
z větší části situovány do lesního terénu
pravobřežní poproudní strany Labe, ale
pro prostřídání zabrousili pochodníci
i na levý břeh. I v letošním roce pořadatel
připravil 4 variantní startovní místa (Neratovice, Kostelec nad Labem, Lysá nad Labem a hlavní start v Brandýse nad Labem
– Staré Boleslavi). I když počet startujících
z těchto, ne hlavních, míst nebyl enormní
(vzácně vyrovnaně po cca 40 účastnících),
opět umožnil účast na pochodu řadě
osob i z míst
vzdálenějších
od Brandýsa.
I letos bylo
nabízeno a většinou pozitivně
hodnoceno
celkově 18 tras,
z toho 8 cyklo
a 10 pěších,
takže nabídka je
opravdu široká.
Tak jako loni dali
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i letošní „pěšáci“ hlavně přednost nejkratším, dvanáctikilometrovým trasám se starty
v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi
a Kostelci nad Labem, ale na druhou
stranu se našla podstatně větší část turistů
na střední trasy. Na zúčastněné čekaly
v cíli na „Ostrůvku“ pamětní listy a různobarevné odznaky pochodu.
Nejstarším účastníkem se (podle účastnických lístků) stal (zatím tradičně) pan Jiří
Pekař (84 let) z neratovického KČT. Blahopřejeme! A na druhou stranu na trase
alespoň chvíli ťapalo i několik budoucích
turistů s ročníkem narození 2011.

A co pionýři?
Pochodu a jízdy na kole se letos zúčastnily 4 součásti Pionýra: Naše pořadatelská
PS, dále hezké zastoupení, rovněž kostelecké, PS Mladý vodák, početná výprava
6. PS Ursa Kolín a symbolické zastoupení
1. PTS „Táborník“ Mladá Boleslav. Blízká
Praha opět nic.
„Vodáci“ z Kostelce se navíc již tradičně
podíleli na zabezpečení kosteleckého
startu a kontroly – za to velký dík.
Akce byla, jako vždy, tradiční opravdu
výbornou prezentací a propagací Pionýra
na veřejnosti a ze všech stran jsme slyšeli
jen slova chvály a uznání.

Jste zváni!
Letošní ročník se opět vydařil a všichni
jste co nejsrdečněji zváni na jubilejní
X. ročník Podzimní stezky Polabím, který
se uskuteční opět tradičně první říj-

novou sobotu 5. října 2013 a o kterém
bude široká (tzn. i pionýrská) veřejnost
včas informována za pomoci tisku, letáků
a webových stránek. Takže si stačí jenom
tento termín zapsat do svých diářů,
kalendářů a plánů činnosti PS a těšit se
na trasy, které má již pořadatel téměř
připraveny. Vzhledem k malému jubileu
se budeme snažit připravit některé novinky a překvapení (nová trička pochodu,
opékání buřtů v cíli, rozšíření počtu
stanovišť s hrami pro děti, občerstvení
na hlavní kontrolní místa, aby to nebyla
tzv. „suchá“ trasa).
Paradoxem je, že i letos se město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav k akci
postavilo zády a veškeré výdaje a náklady
šly na vrub pořadatele (pomalu se z toho
stala tradice – uvidíme, co v jubilejním
roce 2013). Alespoň, že účast občanů
Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi se
konečně trochu zvedla, oproti loňsku 2×.
Za pořadatele PS MOV „Střelka“
Kostelec nad Labem
Ing. Jirka Vostřel – „Generál“
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DO ROKA A DO DNE…
V závislosti na tom, kdy vám tato Mozaika přistane ve schránce, by to mělo
víceméně sedět – 16. listopadu 2013
proběhne VIII. výroční zasedání Pionýra.
Bude významné z řady hledisek. Těmi
nejpodstatnějšími budou zaprvé personální otázky – tedy volba představitelů
(předseda, místopředsedové a ekonom
Pionýra) a členů některých orgánů (Revizní komise Pionýra, Nejvyšší rozhodčí
komise Pionýra) – a zadruhé změny našich
základních dokumentů, Statutu a Programu Pionýra, tak aby byly v souladu
s novým občanským zákoníkem (i dalšími
předpisy), a také v duchu výstupů minulého výročního zasedání. Tomu odpovídá
i „cvrkot“, který je kolem nadcházejícího
jednání našeho nejvyššího orgánu již nyní.

Obsahová komise
Většinou se jí říká obsahovka, přesně
se ale jmenuje Obsahová komise pro
přípravu VIII. výročního zasedání Pionýra. V současnosti má 14 členů, její
předsedkyní je Ivana Vejvodová (předsedkyně KOP KhK) a jejích jednání se jako

NOV Ý RISP
Jak jsme slíbili v minulém čísle, jsou tu
další aktuality z tvorby nového Registračního informačního systému Pionýra
(RISP) – ten je momentálně testován
a blíží se rozhodnutí, zda je dostatečně
připraven pro ostré nasazení v příštím
roce.

Stav příprav
V současné době finišuje tvorba základního modulu RISP – evidence jednotek
a osob v Pionýru (schválně nepíšu členů,
protože je možné do systému vložit i tzv.
evidované osoby, které sice nejsou členy,
ale jejich údaje chceme mít k dispozici –
tady je třeba mít souhlas). Tento modul je
jádrem nového RISPu, přičemž umožňuje
členství ve více jednotkách.
Dalším modulem, jehož příprava je
v závěrečné fázi, je registrace jednotek. V průběhu registrace bude systém
kontrolovat, zda jsou splněny podmínky
pro registraci, dané Statutem Pionýra
a směrnicí pro registraci (např. že oddíl
má alespoň 5 členů, z nichž alespoň jeden je starší 18 let a má funkci vedoucího
oddílu).

konzultant účastní také právní zástupce
Pionýra Michal Pokorný. Hlavní náplní
její práce je v tuto chvíli příprava nového
Statutu Pionýra, především částí týkajících
se organizační struktury. Momentálně jsou
již připraveny základní obrysy, ale zbývá
spousta práce s jejich převedením do vyladěného paragrafovaného znění. Úpravy se
ale mohou dotknout i Programu Pionýra,
například v závislosti na znění tzv. zákona
o dobrovolnictví či zákona o veřejné prospěšnosti. K oběma dokumentům mohou
přicházet (a už začaly) i náměty ze sdružení. Komise se ale musí věnovat i dalším
otázkám, jako již zmíněnému obsazování
funkcí či samotnému programu jednání.

Personální otázky
Jsou zmiňovány často a na mnoha
místech, ale pohříchu často zhuštěné
do otázky, kdo bude nový předseda
Pionýra. Je přitom zřejmé, že i kdyby
byl do této funkce zvolen bratranec
Chucka Norrise, sám toho moc nezmůže.
Potřebuje tým lidí, kteří zajistí fungování
orgánů Pionýra (ideálně déle než jen
na další tři roky). Na zářijovou poradu

V první části RISPu se rovněž počítá
s možností vytváření seznamů vybraných osob a práce s nimi, zprvu export
do Excelu, tisk a rozeslání mailů.
V budoucnu bude možné i vybrat údaje,
které má seznam obsahovat.
Pro testování máme k dispozici cvičnou
databázi, která vznikla promícháním dat
původní databáze RISP (Jména, příjmení
i adresy jsou sice skutečné, ale nepatří
k sobě). K této databázi dostali přístup
krajští administrátoři, aby ji vyzkoušeli
ve všech možných i nemožných stavech.
Nejbližší jednání ČRP rozhodne, zda je
systém dostatečně připraven, aby v něm
bylo možné provést registraci 2013.

Co dál
ČRP na svém jednání v září 2012 rozhodla,
že po odladění základního modulu bude
vytvářen modul akcí, kde se budou moci
přihlašovat ti, pro které bude akce určena.
V současné době tvoří Sekce informačních
toků ČRP zadání tohoto modulu.
Další plánované moduly jsou:
• Náhrada současného Servisu Pionýra,
což znamená, že musí být:
–
redakčním systémem pro

předsedů KOP bylo Jiřím Němcem
(předseda KOP kV), který se této oblasti
v rámci obsahové komise ujal, avizováno
představení kandidáta na nového předsedu Pionýra. Bohužel tuto informaci pro
vás nemáme, byla opět odložena, tentokrát na listopadové jednání komise… Zde
je dobré připomenout mnohokrát opakovanou tezi, že obsazení orgánů Pionýra
není jen jakousi hrou několika papalášů,
ale tak či onak se dotkne každého člena
sdružení – a času už moc nezbývá…

Co se chystá dál?
Začátkem příštího roku se opět rozběhnou oblastní porady – hlavním tématem
budou připravované změny základních
dokumentů Pionýra, nová podoba orgánů
sdružení – a v té souvislosti i hledání
kandidátů na jejich obsazení.
Tak co – najednou už se ten rok nezdá
jako moc dlouhá doba, že? Práce je před
námi ještě dost a dost a s tématem přípravy výročního zasedání se na stránkách
Mozaiky určitě nesetkáváte naposledy.
Jakub

vkládání článků;
skladištěm dokumentů s možností vyhledávání;
–
kalendářem akcí a úkolů.
• Modul vzdělávání, který bude:
–
evidovat vzdělávací akce a jejich účastníky;
–
generovat třídní knihy podle
zadaných osnov;
–
zapisovat získané kvalifikace
absolventům kurzů.
–

Příští číslo Mozaiky vyjde již po jednání
České rady Pionýra, takže se v něm už
dočtete, zda bude nový RISP použit pro
registraci v roce 2013 – a spolu s tím
samozřejmě i další aktuální novinky.
Jindra Červenka
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Pionýrských 72 hodin – Ruku na to!
Třídenní dobrovolnický projekt „72 hodin – Ruku na to!“ organizovaný Českou radou dětí a mládeže proběhl 12. – 14. října 2012
na území celé naší republiky. Celkem bylo zaregistrováno ve 225 projektech přes 11 000 lidí. Z regionálního pohledu přispěly
k 72 hodinám největším počtem uskutečněných projektů kraj Jihomoravský, Hlavní město Praha, kraje Liberecký, Ústecký
a Středočeský. Z dětských spolků a mládežnických organizací zastřešovaných pořádající ČRDM o sobě daly během „72 hodin“
nejčastěji vědět Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Pionýr, Junák – svaz skautů a skautek ČR a Asociace turistických oddílů
mládeže ČR.

Jak pionýři pomáhali?
Celkem bylo realizováno 10 projektů a jejich záběr byl opravdu široký. Od úklidu
přírody, přes zvelebování okolního
prostředí až po vystoupení v Klokánku.
Sami můžete posoudit z kratičkých zpráv,
jak 72 hodin probíhalo. Všimněte si též,
že většinou byla práce odměněna – někdy
sladkostí, jindy v podobě opečeného
buřtíku, ale hlavně dobrým pocitem z odvedené práce a úsměvem.

pořádaného neformálním uskupením
přátel přírody – „Horáci“, jehož garantem
je naše PS. Do srpna 2013 nás čeká celá
řada jednodenních a víkendových akcí
zaměřených na likvidaci černých skládek.

Úklid lesa (87. PS Javor)
Naše táborová základna je ze tří stran obklopena lesem, ve kterém v létě probíhala
těžba dřeva. Ačkoli byly pokácené stromy
již odtaženy, zůstalo po lese ležet množství
osekaných větví. V rámci akce 72 hodin
jsme les vyčistili a z větví si udělali zásobu
dřeva na zimu.

proběhla v dobré náladě a věříme, že si
všichni odnesli dobrý pocit z vykonané
práce.

Pionýři, ruku na to, aneb 72 hodin
pro FOD Klokánek (VK Avalon)
Vybrali jsme si oblast péče o potřebné
a vyšli z naší celoroční činnosti. Připravili

Záře pro Bohnice (230. PS Záře)

Příroda děkuje (PS Děčín)
V rámci tradiční akce „Pochod na Lotharův vrch“, kdy účastníci plní úkoly,
provedli jednotlivé skupiny vyčištění
procházené trasy a určené lokality
od odpadků. Zúčastnilo se celkem pět
družstev v celkovém počtu třicet lidí a tři
psi. Jakoby symbolicky jsme dostali třicet
šátků z ČRDM. Možná by byla větší účast,
kdyby šátků přišlo víc. :-) Naše snažení bylo součástí celoročního projektu
„Příroda nám děkuje, že se o ní pečuje“,

7 2 hodin
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Blízko naší klubovny je Psychiatrická léčebna Bohnice a považovali
jsme za vhodné, abychom jí dobrovolně věnovali nějaké to úsilí. Naše
nápady jsme konzultovali s pracovníky léčebny, kteří nás vstřícně
přijali, a dohodli jsme se na realizaci dvou aktivit. Nejprve jsme
uklízeli v areálu například spadané
větve, odhozené papírky, nedopalky od cigaret, ale také oblečení
apod. Potom jsme pacientům
léčebny nabídli jednu z typických
činností, které děláváme v rámci vlastních
akcí – táborák, opékání buřtů a zpívání
s kytarou. Tento čas s námi strávilo osm
dětí spolu se čtyřmi pracovníky z dětského pavilonu, kteří následně ocenili, že
jsme jim zpestřili obvyklý režim. Celá akce

jsme historické nedělní odpoledne pro
děti z FOD Klokánek v Janovicích nad
Úhlavou. Na projektu s námi pracovali kamarádi z tvořivé dílny U mnicha a dětská
skupina Jen tak. Počasí nám přálo a my
jsme většinu programu mohli uskuteč-
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na úklid mateřské školy. Milá paní ředitelka
nás v neděli ráno přivítala a vyslovila naším
směrem několik přání. S nadšením jsme se
chopili hrábí, košťat a lopat. Výsledkem
našeho snažení nebyla pouze dvoumetrová
„kupa“ nahrabaného jehličí, ale i spokojený výraz ve tváři ze strany vedení školky.

72 hodin – Ruku na to! v Bruntále

nit na klokánkovském hřišti. Nejdříve
se děti nahrnuly k tvořivé dílně. Když
se i ti nejmenší po spaní přidali k nám,
zahráli jsme pro ně šermířsko-divadelní
představení. Skupina Jen tak navázala
s pásmem písniček, které prokládali drobnými soutěžemi a hrami. Mezitím jsme
připravili pohádkovou cestu, jejíž součástí
byla třeba jízda na dřevěných koních
a lukostřelecký turnaj. Na každého, kdo
prošel pohádkovou cestu, čekala v dílně
U mnicha odměna. Pak následovalo další
Avalonské vystoupení a písničky od Jen
tak. Závěrem jsme jménem Pionýra,
Avalonu a dílny U mnicha předali tetám
a dětem upomínkové butony a velikou
krabici plnou knížek, her, školních potřeb
a dalších drobných dárků. Při odjezdu se
na nás usmívalo nejen podzimní sluníčko
ale i osazenstvo Klokánka. Naše návštěva
v Klokánku nebyla určitě poslední.

Místo řeky školka
(PS Paskov – oddíl Mušata)
Už od poloviny září jsme byli odhodláni
se do projektu 72 hodin zapojit. Původně jsme chtěli vyčistit koryto řeky, ale
nepříznivé počasí nás donutilo změnit plán

(PS Čápata Bruntál)
V neděli 14. října se
v 14.00 hodin sešlo
14 dětí a 4 dospělí
z PS Čápata a ze Střediska volného času –
stanice přírodovědců.
Každý vyfasoval
hrábě a s heslem
„s chutí do toho a půl
je hotovo,“ jsme se
pustili do hrabání
listí. V zahradě SVČ
Bruntál jsme shrabali
asi tunu listí a uklidili
dřevěný altán. Děti si
v hromadě listí zařádily a důkladně zválely
i dospěláky. Na konci akce nás čekala
odměna – opékání špekáčků. Každý si
domů kromě dobrého pocitu z odvedené
práce odnesl na památku – šátek s logem
72 hodin – Ruku na to!

Dopisy a obrázky pro Esterku
(PS Dr. Mirko Očadlíka)
Z televizních novin jsme se dozvěděli
o Esterce z Bystřice pod Hostýnem,
která před několika lety utrpěla vážný
úraz a od té doby je odkázána na vozík.
Přemýšleli jsme, jak můžeme Esterce
udělat radost a napadlo nás, že jí na-

malujeme obrázky a napíšeme dopisy.
Tomu jsme věnovali schůzku 12. 10.
Protože je Esterka v současné době
na Slovensku, domluvili jsme se s její
maminkou, že jí obrázky a dopisy předá
její kamarád Patrik, který s námi jezdí
na tábory. A co na to Esterka? Napsala
nám moc pěkný dopis a my se těšíme,
až se s ní po jejím návratu z léčení
setkáme.

Úklid břehů Skalice
(Středočeská krajská organizace Pionýra)
V sobotu 13. 10. 2012 se v blízkosti naší
táborové základny v Čimelicích uskutečnil úklid břehů řeky Skalice. Vzhledem
k předpovědi počasí se akce zúčastnilo
pouze pět dobrovolníků ze vzdálenějších
míst Středočeského kraje a v sobotu přišlo osm dětí z Čimelic a okolí. Podařilo se
nám sesbírat nějaký nepořádek, prostříhat
keře a stromy na ostrově a odvozit hlínu
naplavenou předchozími povodněmi.
Z příspěvků sestavila
Anna Nováková
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Tajemství hradu Rýzmberk
Kam na výlety v okolí:
Zřícenina hradu Rýzmberk 3 km
od kempu
Hrad Rýzmberk, postavený na stejnojmenném kopci, se významně zapsal do českých
dějin. Byl založen bezpochyby v druhé
polovině 13. století a pojmenován tehdy
módním německým jménem Riesenberg
(Obří hora). Stál na strategicky velmi
výhodném místě, ovládajícím Všerub-

ský průsmyk, jímž procházela důležitá
obchodní Řezenská cesta do Bavor. Je
pravděpodobné, že hrad založil někdy
v době česko-bavorských sporů (v letech
1260 až 1270), snad na přání samotného
krále Přemysla Otakara II., Děpolt z Rýzmberka. Tento zakladatel nejdůležitější
větve rodu Švihovských z Rýzmberka vládl
ještě v r. 1251 na Zbirohu, ale již v r. 1279
se u jeho jména objevuje na pečeti název
nového hradu, to je také první zpráva
o Rýzmberku.

Kdyně 1 km od kempu
Kdyně se v písemných dokladech poprvé
připomíná v roce 1384 v souvislosti s farním kostelem, stojícím na vrchu v severní
části dnešního města. Podle staré pověsti
se původní osada rozkládala na jižním
svahu tohoto vrchu při lesním (Kojetickém) potoce.
Ves byla součástí rýzmberského panství
(viz výše). Nejpozději v době stavby
hradu Rýzmberka už patrně existovala
i Kdyně. Na její starý původ ukazuje jak
její název, odvozený od praslovanského
výrazu pro vlhké, mokré místo, mokřinu,
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tak skutečnost, že Kdyně už ve svých nejstarších dobách měla dva kostely. Vedle
gotického kostela sv. Mikuláše tu stával
až do 17. století starší kostel, zasvěcený
sv. Petrovi (patrocinium sv. Petra je velmi
časté v počátcích křesťanství v našich
zemích, v 10. – 12. století).
Již v roce 1508 nazývají písemné prameny
Kdyni městečkem. Ještě v roce 1543
existovala původní Kdyně. Později ji však
zcela zničil požár. Zůstaly stát jen oba
kostely, fara a dvůr s panským stavením.
Této skupině budov se začalo říkat Stará
Kdyně, protože hned po požáru jihovýchodně odtud vyrůstá Kdyně nová. Hlavní
příčinou založení Kdyně na novém místě
nebyl možná ani tak požár, jako spíše nevýhodnost polohy dosavadního městečka
vůči významné cestě z Domažlic do Klatov,
která nahradila dávnou stezku k Všerubskému průsmyku, vedoucí od severovýchodu k jihozápadu, přes Starou Kdyni
a ves Kojetice (zanikla kolem roku 1581),
kolem Nového Herštýna, v té době již rovněž pustého. Ke vzniku Nové Kdyně muselo dojít před rokem 1581, kdy se prvně
uvádí název Stará Kdyně. Už Nové Kdyně
se patrně týkalo privilegium Maxmiliána
II., kterým v roce 1570 udělil městečku
znak, týdenní trh a dva výroční trhy.
V současné době je ve Kdyni také nově
vybudované Centrum vodní zábavy.

Přírodní rezervace Herštýn 4 km
od kempu
Chráněné území má rozlohu 10,76 ha
a leží severovýchodně od Kdyně. Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí 600
až 682 m.n.m. Rezervace byla vyhlášena
v roce 1933 a patří k nejstarším v regionu.
Předmětem ochrany jsou porosty bučin
a suťových lesů. V těchto suťových lesích
roste áron plamatý a měsíčnice vytrvalá.
Dále se zde vyskytují rostliny květnatých
bučin, jako je kyčelnice cibulkonosná,
hrachor jarní nebo kokořík mnohokvětý,
lilie zlatohlavá nebo čarovník pařížský.

ání
Republikové setk
ílů
pionýrských odd
9. června 2013
Plzeňský kraj 7. –
na u Kdyně
Autokemp Hájov
Zřícenina hradu Nový Herštýn
Torzo hradu leží na vysokém vrchu, nedaleko lesy obklopené Kdyně. Hrad založil
Bušek II. z Velhartic v první polovině
14. století, což potvrzují i písemné prameny, které jej připomínají k roku 1348.
Buškův rod sídlil na hradě až do roku
1474. Tehdy jej vypálili a poničili Bavoři.
Po uplynutí asi dvou desetiletí koupil
Nový Herštýn známý Půta Švihovský. Není
potvrzeno, zda nechal hrad opravit. Jisté
však je, že když získal nedaleký Rýzmberk,
ztratil o Nový Herštýn zájem a prodal jej.
Zanedlouho, ve dvacátých letech 16. století, začal starý a opuštěný hrad chátrat.

Rozhledna Koráb 3 km od kempu
Rozhledna Koráb u Kdyně nabízí nádherný výhled na hrad a rozhlednu
Rýzmberk, hrad Nový Herštýn, rozhlednu
Bolfánek, Šumavu s kopcem Svatobor
s rozhlednou, hrad Kašperk, Můstek, Jezerní horu, Javor a Ostrý, německý Hoher
Bogen, Český les, hrad Přimda. Hned
u rozhledny je horský hotel s restaurací.
Výška rozhledny 50 m, nejvyšší vyhlídková
plošina ve výšce 30 m, počet schodů: 144.

A to je jen malá
ochutnávka
zajímavostí
z našeho okolí.
Na Republikové
setkání pionýrských
oddílů se můžete
přihlašovat již nyní
na pionýrské Přihlašovně: www.prihlasovna.pionyr.cz.
A těšte se již na další
Mozaiku, najdete
v ní první indicii
k odhalení Tajemství hradu Rýzmberk.
Na setkání s vámi se těší
Ivana Mochurová, Plzeňská KOP
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Nenech se zmanipulovat!
Dramatický online detektivní příběh. Využijte ho v programu a přidejte k němu reálné zážitky z vašich schůzek.
Už nějaký čas běží hra a soutěž na adrese
www.nenechsezmanipulovat.cz. O co
jde? Jednou větou: o Dramatický online
detektivní příběh v podobě interaktivního komiksu. Zápletka stojí opravdu
za to a umí vtáhnout do děje. Nejlepší
představu získáte přímo tím, že se na web
podíváte.

Jak to propojit s reálným
programem
První inspirací je hru si na webu pro-

informace a zjistíme, jaký je to rozdíl proti
tomu si to jen tak „naklikat“ na monitoru.
Stejně se to dá udělat i s ostatními

Celá hra a soutěž je součástí projektu České rady
dětí a mládeže „Finanční gramotnost v neformálním
vzdělávání“. Jeho hlavní cíle jsou vzdělávat v otázkách
finanční gramotnosti nejen děti ve sdruženích, ale také

Jaké jsou cíle projektu a jak
funguje
Hlavním cílem je pomocí simulace naučit
hráče správně reagovat a rozhodovat se
v konkrétních životních situacích, které

poskytnout jejich vedoucím rady, návody a pomůcky pro zapojení tohoto
tématu do oddílové činnosti.
Na www.rozumimefinancim.cz naleznete kromě her a soutěží ještě celou řadu
dalších věcí. Prolistujte knížky, stáhněte si karetní hru a podívejte se, co se
ještě připravuje.

tématy. Pokud si vybereme z oblasti
finanční gramotnosti, můžeme se příběhem nejen volně inspirovat při vymýšlení
vlastní hry, ale máme možnost použít
i hry ze sešitů „Rozumíme financím I a II“,
které se případně dají i stáhnout na
www.rozumimefinancim.cz.
A konečně je tu i možnost využít soutěže
„Nauč se hospodařit“, která na webu
poběží od 15. listopadu. Ta nabízí zajímavé
ceny a má mimo jiné i svojí týmovou část.

Reklamy a reportáže;
příklad týmového úkolu

zahrnují například finanční gramotnost,
bezpečnost na internetu a reakce v krizových situacích.
Prakticky hra funguje tak, že hráč sleduje
komiksový příběh a je zapojen do rozhodování. Určuje chování jedné z hlavních
postav příběhu. Hned se dozvídá, jaké
mají jeho reakce důsledky, a správným
řešením problémů posunuje příběh
dopředu.
Kromě hlavní příběhové linie nabízí hra
ještě i kratší varianty, které jsou zaměřené vždy na konkrétní okruh problémů:
Na peníze, nakupování na internetu, první
pomoc a další.

jít a vybrat si, které situace by se daly
do programu zapojit. Například pro trénink první pomoci je tam několik situací
a zranění, která nejsou nijak složitá, dají
se jednoduše namaskovat a určitě se hodí
je umět zvládnout. Od obyčejného krvácení z nosu, přes nevolnosti, až po náročnější věci, jako alergická reakce na bodnutí hmyzem, nadýchání kouře, omrzliny
nebo úraz elektrickým proudem. Ve všech
případech se dá postupovat jednoduše
tak, že na jedné schůzce představíme hru
a upozorníme na to, co se bude hodit si
do příště vyzkoušet. A na další schůzce to
pak zkusíme prakticky, využijeme získané

Dva úkoly jsou speciálně navrženy pro malé
týmy. V úkolu s názvem reportáž jde o to
zahrát si „finančně gramotnou“ hru (z nabídky nebo vlastní), vyrobit z průběhu hry
reportáž a vložit ji na web. Reportáž může
být video, audio nebo text (pokud chcete,
tak samozřejmě s fotografiemi). V „reklamním“ úkolu na web vkládáte reklamu – buď
vlastnoručně vyrobenou (za víc bodů) nebo
existující. K ní pak přidáváte její analýzu
– na čem je založená, o čem přesvědčuje,
jaká je cílová skupina, co v ní je použito
a proč. Stejně jako u reportáže může jít
v obou případech o audio, video i text.
Vhodný postup je nechat menší skupinky
pracovat na jejich projektech na jedné
nebo více schůzkách, pak si na společné
akci ukázat, co kdo vyrobil a vzájemně si
to ohodnotit a doporučit vylepšení. Pak
teprve vše odešlete do soutěže. Šance
na úspěch a ceny je velmi slušná.
František Šereda
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Pohádkový les

Habartov

Dvanáctý ročník Pohádkového lesa, který
pořádají habartovští pionýři, dal opět nejmenším turistům šanci vydat se za pohádkovými bytostmi.

papírovou čepici a kartičku na razítka
za splněné úkoly a pak už mohli vyrazit
na trasu dlouhou tři kilometry do společnosti pohádkových bytostí.

Těch, kteří společně se svými rodiči přišli
na start, bylo opravdu dost. Každý dostal

Hned na začátku lesa na ně čekala čarodějnice s pirátem, u kterých měly děti

za úkol shodit pyramidu
z plechovek. O kousek dál je prosil
hloupý Honza, jestli mu pomohou drakovi
osladit kafe, protože mu do něj zapomněl
dát cukr. Děti byly moc šikovné a drak si
tak mohl na kafíčku pořádně pochutnat.
Dále po cestě děti došly k trpaslíčkovi,
který si chtěl hrát velké kuželky, ale neměl
s kým, a tak byl moc smutný. Všechny si
s ním rády zahrály. Pak pomohly dalším
pohádkovým bytostem nakrmit věčně
hladového šiškožrouta, pochytat rybičky,
nebo nakreslit hezký obrázek.
V cíli cesty na ně ještě čekalo pár úkolů
a pak si už jen přišly k Ježibabě pro diplom a sladkou odměnu za splnění všech
úkolů, které si na ně pohádkové bytosti
přichystaly.

Habartovské toulky
V sobotu 22. září se i přes docela chladné
a zamračené počasí vydalo 40 zdatných
turistů na každoroční akci Habartovské
toulky, kterou pořádají habartovští pionýři
ve spolupráci s Klubem českých turistů,
habartovským Domem dětí a mládeže
a městem Habartov.
Účastníci si mohli zvolit různě dlouhé trasy
pochodu od 12 do 33 km pěšky, nebo 18
až 70 km na kole. Trasu si mohl každý zvolit

sám dle chuti i svých možností. Všechny
trasy vedly od startu do Habartovského
muzea bezpečnostních sborů a na zříceninu hradu Hartenberk v Hřebenech. Zde si
nikdo také nenechal ujít malé občerstvení.
Všichni turisté si zde mohli na připraveném
ohništi upéct buřtíka, anebo se osvěžit
nápoji. Odtud už se trasy rozcházely.
Nejzdatnější turista se vydal na trasu
33 kilometrů. Nejvíce účastníků volilo

Drakiáda

Anna Kováčová, PS des. St. Roubala

Paskov

Letos se konal již šestý ročník Drakiády
v Paskově. Tentokrát jsme si ale přispali
a na pole se vydali až kolem třetí hodiny
odpoledne. Tato malá organizační změna
(oproti předchozím ročníkům) se pravděpodobně nehodila pouze nám. Účast byla
totiž opravdu veliká. Přišly děti, rodiče,
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menší trasy 12 nebo 16 kilometrů. V cíli
cesty pak získali všichni diplom a pár
předmětů na památku.
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tety, strejdové a každý se snažil, ať jeho
drak létá co nejvýše a nejdéle. Počasí bylo
krásné, slunečné a výše nad zemí zřejmě
i větrné, poněvadž jen málokterý drak
zamířil k zemi.
Pro všechny byl připraven čaj, pro děti
sladká drobnost a pro tři šťastlivce i věcná

odměna. Byl oceněn nejhezčí ručně dělaný
drak, nejvýše letící drak, a také jsme vybrali nejvíce snaživé dítě. Už teď se těšíme
na další ročník a doufáme, že bude mít
minimálně stejný úspěch.
Kateřina Škorvanová, PS Paskov
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Otevřené klubovny

Holešov

V týdnu 8. – 16. září se konala celostátní
akce Dobrodružství na míru. Zapojila se
také naše PS M. Očadlíka. V rámci kampaně se konaly tzv. Otevřené klubovny.
Děti při nich měly možnost vyzkoušet
činnosti našich oddílů.
Nejvíce návštěvníků k nám zavítalo
v sobotu 15. září. Děti vyráběly větrníky,
čepice, prohlédly si fotografie a kroniky
a všem jsme odpovídali na dotazy k naší
činnosti, táborům, víkendovým akcím.
Každý si odnášel domů na památku malý
dáreček. Věříme, že někteří se dále zapojí
do naší pravidelné činnosti, nebo využijí
nabídky dalších akcí (víkendovky, tábory,
sportovní turnaje atd.).

Supervíkend
27. – 30. 9. se uskutečnilo celostátní
setkání pionýrských kolektivů s názvem
Víkend Zlaté fazole. Do rekreačního
střediska Jiskra v Náměšti nad Oslavou se
sjelo přibližně 400 dětí z celé ČR. Na této
akci jsme nechyběli ani my.
Během víkendu jsme si vyzkoušeli spoustu
zajímavých aktivit a činností. Plachtovaná,

kinball, disgolf, hry s padákem, soft baseball, lanové aktivity, geocaching. Vyvrcholením Zlaté fazole byla Fazolová stezka.
Jednalo se o tříkilometrový závod, v němž
se po trase plnily úkoly – uzlování, morseovka, jízdní řád, buzola atd. Další soutěží
byla uzlařská regata. V obou závodech
jsme měli své zastoupení. Kromě těchto

VŠECHNO NEJLEPŠÍ!
21. 11. slaví své 55. narozeniny
Jiřina Karásková z PS Radovánka
(Liberecká KOP).
23. 11. slaví své 60. narozeniny
Aleš Šafránek z PS Paskov
(Moravskoslezská KOP).

25. 11. slaví své 60. narozeniny
Zdeňka Kavková z PS Kunvald
(Pardubická KOP).
30. 11. slaví své 70. narozeniny
Anna Pavlová z 16. PS CZČD DISK
(Pražská OP).

Všem oslavencům gratulujeme a přejeme jen to nejlepší.

sportovních aktivit probíhalo malování
na obličej, vyráběli jsme žonglovací míčky,
placky – butony, učili jsme se pracovat
s pedigem, vyráběli jsme zvířátka ze zažehlovacích korálků.
Po celé tři dny jsme si mohli vyhrát s různými deskovými hrami, mnozí jsme toho
využili do sytosti. Neodolali jsme a některé hry jsme si zakoupili do klubovny.
Jaká by to byla Fazole bez výstavy fazolí?
V rámci programu byla vernisáž Miniatura na fazoli, celkem se sešlo kolem
100 různých exponátů. Měli jsme velkou
radost, že při závěrečném hodnocení byl
náš kamarád Petr Vaculovič oceněn za své
krásné miniatury.
Tři dny rychle utekly, počasí nám přálo,
a to také umocnilo naše zážitky z celé akce.
Neradi jsme se loučili a odjížděli domů.
Poznali jsme spoustu nových kamarádů,
vyzkoušeli si také nové aktivity. Velkým
zážitkem pro nás byly večerní programy,
na které budeme rádi vzpomínat. Hlavně
první večer, kdy se na pódiu střídali různí
folkoví a country zpěváci, mezi nimiž byl
třešinkou na dortu Roman Horký a také
náš kamarád Kuba Tichý. Tento víkend nám
bude stále připomínat kovový přívěšek
ve tvaru fazole, který jsme dostali poslední
večer jako odměnu za naše celoroční klíčení. Děkujeme všem organizátorům této
akce a těšíme se na další podobná setkání.
Členové PS M. Očadlíka Holešov
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Geopozvánka:
Geovýlet Rajnochovice
Obec Rajnochovice se nachází v Hostýnských vrších, blízko lyžařského střediska Troják. Součástí jednoho táborového dne bylo
celodenní putování za keškami po okolí táborové základny. Ještě před samotným odchodem jsme dětem vysvětlili, co to geocaching je a jak kešky vypadají. Vydali jsme se pro šest keší.
První naše hledaná keška nesla název
Troják (GC1CHQ6). Vzdálena od základny
byla cca 1 kilometr. Na místo nás bezpečně
dovedly děti pomocí GPS. Když jim šipka
ukazovala pouhé 3 metry, začaly být zmatené a dívaly se kolem sebe. Když po 10
minutách stále nic neviděly, začaly se nás
ptát, kde ta keška je. Poradili jsme jim,
aby se nedívali kolem sebe, ale i nad sebe,
a vzápětí uviděly kešku v koruně stromu.
Jejich radost byla veliká, ale do větví se pro
ni vydal instruktor. Děti si kešku pořádně
prohlédly a již jsme udělali první výměnu.
Další keška (GC1CE05 – Pramen Dřevnice)
byla vzdálena asi 1 km a už při cestě k ní
se mezi dětmi našlo pár zvědavců, kteří se
vyptávali na podrobnosti o geocachingu.
Již druhou keš našly děti samy, pouze
pomocí GPS. Po nalezení se posilnily
svačinkou a vydali jsme se ke třetí kešce.
Ta nesla název Partyzánský úkryt v Česku
(GC1QR13). Podle názvu jsme čekali, že
dojdeme k partyzánskému úkrytu, ale
když jsme si pořádně přečetli listing, zjistili jsme, že úkryt je od keše vzdálen asi

500 metrů. K samotné keši děti již utíkaly,
když zjistily, že se přibližují. Nalezení bylo
velmi rychlé. Na další keš (GC1N30D – Tři
kameny) už byly děti velice natěšené.
Když jsme došli na místo, našli jsme zde
příjemné posezení, ohniště a tři kameny,
podle kterých bylo toto místo nazváno.
Ale hledání keše dalo dětem dost zabrat.
Toto místo bylo velice frekventované,
a proto tu bylo hodně mudlů. Děti věděly,
co dělat, když jdou kolem lidé, tak jsme
ještě u posezení stihli zahrát plno jiných
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her, protože jsme maskovali naše hledání.
Po 30 minutách hledání, kdy i vedoucí
byli bezradní, jsme se rozhodli zavolat
si o pomoc. Jeden z vedoucích zavolal kamarádovi, který z internetu zjistil
nápovědu a keška byla po pár sekundách
naše. Tato keš byla velikosti regular, tak
jsme provedli výměnu buttonu a CWG.
Po nalezení děti věděly, že jsme již
v půlce trasy a že se budeme vracet
zpátky. Před odchodem jsme se ještě
všichni posilnili obědem z našeho balíčku.
Děti opět dostaly nastavenou GPS se souřadnicemi další keše (GC2WRZ3 – Kyčera
aneb vzpomínka na VK2011). Cesta k ní
nám dala mírně zabrat, protože to bylo
do kopce. Kousek od samotné keše byl
nádherný výhled do okolí Hostýnských
vrchů a děti se patřičně pokochaly. Cesta
k poslední keši (GC157Q8 – Tesák) již
byla z kopce a táborníci měli radost. Před
zahájením hledání jsme si ještě odpočinuli a posilnili se svačinou. Když jsme
se blížili, zjistili jsme, že je mírně mimo
naši trasu k táboru, ale to nás neodradilo.
Po úspěšném nalezení poslední kešky
jsme se vrátili spokojení do tábora, kde
nás čekala vydatná večeře připravená
naším kuchařem.
Tento výlet děti velice bavil a při každé
další procházce se nás ptaly, jestli je tady
nějaká keš a jestli ji nepůjdeme odlovit.
Hana Janoušková, Martin Palička
PS Psohlavci
Ubytování: V okolí je několik táborových
základen, mezi nimi samozřejmě ta patřící

PS Psohlavci, ze které vyráželi za výše popsanými keškami. Obvykle je pronajímána
od jara do podzimu celá, ubytování menších skupinek je možné po individuální
dohodě (více na www.psohlavci.com).
Celoročně je možné se ubytovat například
v TZ Rajnochovice – Košovy, která patří
2. PS Julia Fučíka z Kroměříže. Pojme 26
lidí a cena za ubytování je 35,- za osobu
a den + energie (kontakt Darina Zdráhalová: pionyrkm@seznam.cz).
Pro náročné jsou k dispozici i ubytovací
objekty na Tesáku a Trojáku.
Doprava: Vlak – stanice v obci
Rajnochovice
GPS Souřadnice: 49° 21‘ 55.61“
17° 48‘ 43.63“
Pionýrské keše: Zde v okolí se ještě
nenacházejí.
Pionýrské skupiny v okolí:
• PS Bystřice pod Hostýnem –
www.psbph.pionyr.cz,
• PS Táborníci –
www.tabornici-vm.pionyr.cz.
Náměty na výlety:
• Tesák,
• Troják,
• Kelčský Javorník,
• Hostýn,
• barokní chrám Narození P. Marie a sv.
Anny a pramen „U sv. Anny“,
• studánka „Kopaná“ – vydatný pramen
velmi dobré pitné vody
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Kolem světa za 80 dní
Ve dvou minulých číslech jste si na táborové stránce mohli přečíst zprávy z letošních letních pionýrských
táborů. Tentokrát se po přestávce vracíme k představování vydaných etapových her a vybraných námětů a ukázek z nich, a to
hrou Cesta kolem světa za 80 dní. Připomínáme, že všechny hry si můžete stáhnout v Servisu Pionýra (Ke stažení – Publikace).
Hra je inspirována jednou z mnoha
knih, jež napsal pionýr žánru science-fiction Jules Verne – Cesta kolem světa
za 80 dní. Děti, podobně jako Phileas
Fogg a jeho přátelé, cestují kolem světa,
poznávají různé země, jejich zvyky a kulturu. Sice zprostředkovaně a s použitím
notné dávky fantazie, ale zato zábavnou
a hravou formou, díky níž si z cesty kolem
světa jistě odnesou nezapomenutelné
zážitky i nové znalosti.

Piňata
Motivace: Jednou částí z mexické zábavy
fiesta je hra pro děti zvaná piňata. Piňata
je keramická nádoba obalená staniolem,
barevným papírem a papírovými třásněmi.
Uvnitř jsou bonbóny, drobné ovoce,
ořechy, malé hračky a papírové vločky.
Piňata visí na dlouhém provazu a dva
z účastníků tahají za konce provazu tak,
aby piňata byla na dosah, ale ve stálém
pohybu. Děti dostanou hůl a jejich cílem
je nádobu zasáhnout.
Pomůcky: Piňata (kbelík naplněný asi
do půlky vodou), tyčky (např. lakrosky).
Pravidla: Hráči musí tyčí převrátit nádobu,
aby se úplně všechna voda vylila ven.
Je na nich, jestli uskočí. Čas převrhnutí
se sčítá celému družstvu. Hra je vhodná
k vodě nebo do teplého počasí.
Další možností je vyrobit opravdovou
piňatu pro každé družstvo a naplnit ji tak,
jak je popsáno v motivaci. Obsah je pak
sám o sobě odměnou a hra se neboduje.

Šátkovaná
Hra, kterou úspěšně hrajeme už léta, je
tak chytlavá, že je motivací sama o sobě.
Pomůcky: Šátek, dvě pásky na vyznačení
herního území (nebo 2 pruty, 2 čáry).
Pravidla: Hráči dvou stejně početných
družstev si mezi sebou rozdají čísla (např.
1–12). Asi dva metry od sebe vyznačíme

dvě čáry, za které se hráči postaví v libovolném pořadí, čelem k sobě. Zhruba
ve vzdálenosti 2–3 m od hráčů se mezi čáry
postaví vedoucí hry, který má v natažené
ruce před sebou šátek. Vedoucí hry vyvolá
číslo. Dvojice hráčů, kteří toto číslo mají,
musí šátek vzít a dostat se s ním na své
místo, aniž by se jich soupeř dotkl. Komu
se to podaří, získává bod pro své družstvo.
Pokud se soupeř dotkne protihráče v okamžiku, kdy drží šátek, získává bod pro své
družstvo. Šátek lze upustit na zem.
Pokud přetahování a popostrkování
hráčů trvá příliš dlouho, může vedoucí
hry vyhlásit „volný prostor“, tzn. hráči
se mohou pohybovat nejen v herním
území ohraničeném čarami a vedoucím,
ale i mimo tento prostor (za vedoucím,
za spoluhráči…). Musí se ale se šátkem
vrátit přesně na své místo v řadě.

Slepý Picasso
Motivace: Život a dílo slavného malíře –
případně článek v novinách.
Pomůcky: Šátek na oči pro každého
z družstva, asi 30 metrů dlouhé lano.
Pravidla: Všem účastníkům postaveným
do řady se zaváží oči, do rukou se jim dá
lano a oni z něj musí poskládat na zemi
čtverec; domlouvají se slovně (pozor
na terén – bezpečnost!).
Další varianta: Jeden vidící člověk ostatní
naviguje slovně, ale nesmí jim pomáhat.

Velký bazar
Vyvrcholení rukodělných aktivit probíhajících průběžně během celého tábora
(např. za deště, ve velkých vedrech, v době
poledního klidu…) –
nemusí být nutně zařazen
právě v Turecku.
Každý oddíl bude mít
na tržišti svůj stánek

(stánky) a určí si jednoho člena, který
si vylosuje typ tureckého obchodníka.
Prostuduje tento typ a bude se snažit
o nejlepší přiblížení.

Typy:
• pouliční typ – nosí své zboží na krku
a snaží se něco vnutit, prodává i za polibek;
• krámkový typ – obchůdek, pozve
na čaj a velice rád si povídá;
• oplzlý typ – loudil, zve hlavně dívky
na nemožné, slibuje hory doly, ale nevhodným způsobem, obtěžuje a velmi
si od toho slibuje;
• lovec žen – gentleman nabízející
manželství a zbytek života v pohodlí
harému.
Dále jsou určeni schopní naháněči – nahánějí do krámku a přemlouvají k nákupu. Ostatní dostanou mince na nákup.
Mají nakoupit co nejvíce zboží za co
nejméně peněz. Musí smlouvat. Navíc
musí správně poznat jednotlivé typy
obchodníků. Obchodníci zase musí získat
co nejvíce mincí. Po ukončení trhu musí
za oddíl odevzdat lístečky se jmény obchodníků a přiřazený typ. A zbylé peníze
za celý oddíl
včetně jeho
obchodníka mu
jsou směněny
za platnou táborovou měnu
ve výhodném
kurzu.

PŘIHLASTE SE TAKÉ DO
SOUTĚŽE ETAPOV ÝCH HER!
Do konce roku můžete přihlásit své zpracované celotáborové, ale i celoroční či jiné etapové hry do tradiční pionýrské soutěže. Vítězové získají příspěvky na činnost.
Více informací na ceteh.pionyr.cz.
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O domech a dojmech
Náměty pro činnost vám tentokrát přinášíme z programů Putování se psem a Osmá planeta. Nechte se inspirovat tím, jak lze
aktivity popsané v jednotlivých metodických listech rozšířit, upravit nebo přizpůsobit právě vašemu oddílu „na míru“.

Můj dům
Na jedné z našich schůzek jsme ověřovali
metodický list C6 Moje rodina z programu Putování se psem. Rozhodli jsme
se rozšířit aktivity z metodického listu
o kreslení domu, kde chceme společně
bydlet. Nejprve jsme si s dětmi povídali
o rodině. Postupně se rozpovídaly a rády
se svěřovaly se svými zážitky. Po bezproblémovém vyplnění pracovních listů se
děti pustily do malování svého jména
podle návodu, který je v ML uveden. Moc
se u toho pobavily.
A pak už to přišlo. Povídali jsme si s dětmi
o tom, jak by měl vypadat náš společný
dům, co a koho bychom tam chtěli mít.
Potom jsme děti rozdělili do skupinek
po třech až pěti. Každá skupinka dostala
na balicím papíře fixem předkreslený průřez domu (je vhodné, aby měl dům alespoň
jedno patro a několik místností). Zadali
jsme úkol: Nakreslete váš společný dům.
Ale aby to nebylo tak jednoduché, každý
smíte použít jenom pastelku jedné barvy.
Děti pak začnou vyplňovat prázdný prostor domu nábytkem, postavami, přikreslí
okolí. Stále kreslí pouze svojí pastelkou.
Domlouvají se, co by tam bylo dobré přidat. Pak si jednotlivé skupiny předvedou
svůj dům tak, že každý ze skupiny řekne,
jakou barevnou pastelkou kreslil, co vše
a proč zakreslil do obrázku.
Nakonec jsme skupinky vyzvaly, aby si
každá připravila scénku ze života osob
ve svém domě, které nakreslily. Je hezké,
pokud děti scénku pojmou v humorném
stylu (na to jsme děti dopředu upozornili), a tak byly některé scénky opravdu
vydařené. Děti zdůraznily malé prohřešky
svých kamarádů i dospělých. Příkladem je
malý nepořádník, přísný vedoucí, nejčastěji používaná věta, atd.
Aby výsledné dílo
nějak vypadlo, musí dítě
spolupracovat a komunikovat s ostatními. Učí
se vyjadřovat svůj názor
a diskutovat o názorech
ostatních. Přednáší
a kolektivně rozvíjí své
představy o společném
životě a svojí fantazií
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naplňuje jejich uskutečnění. Dokáže
prezentovat svoji práci a zdůvodnit její
přínos do celku. Závěrečná scénka je
vrcholem kolektivní spolupráce.
K tomu všemu jsme potřebovali jenom
balicí papír,
fixy, barevné
pastelky a pravítko.
Ze zkušeností
PS Kolo Koloveč

a skupina s největším počtem bodů
zvítězila.
Občas se stane, že někteří dotázaní mají
problém s nějakou z otázek, v našem
případě to byl věk, a tak jsme tuto otázku

První dojem
Při ověřování
metodického
listu C5 První
dojem z programu Osmá planeta, jsme
se rozhodli přidat ještě jednu aktivitu.
Cílem bylo, aby si mladí z našeho oddílu
otestovali, jak je to s pravdivostí prvního
dojmu u neznámé osoby, a vyzkoušeli si
v praxi slušné vystupování a komunikaci
s cizími lidmi.
Oddíl se sešel na náměstí. Přibližně 15
účastníků bylo rozděleno do 5 skupin
a každá skupina dostala tužku a papír. Úkol
každé skupiny byl následující: vedoucí hry
vždy vybral náhodně nějakou osobu, která
procházela kolem a každá skupina měla
za úkol otipovat, jak se osoba jmenuje,
odkud jde, kam jde a jaký je její věk, a svůj
tip pak zapsat.
Když měly skupiny sepsané svoje tipy, šel
vedoucí a vždy jen jeden z hráčů za dotyčnou osobou. Hráč měl za úkol vysvětlit
vytipované osobě, o jakou hru jde a proč
se dotyčného dotazuje. Poprosil o sdělení potřebných údajů pro hru, kterými
jsou: jméno, věk a odkud a kam jde. Poté
následovala kontrola, zda se nějaká ze
skupin trefila a pokud ano, tak za jednu
správnou
odpověď byl
vždy jeden bod.
Na konci celé hry
se body sečetly

nakonec vypustili. Dále je na zvážení
každého, zda hrát tuto hru v prostředí,
které hráči znají či nikoliv. Má to svoje
klady a zápory. V případě malých měst
a vesnic může být problém s tím, že hráči
dotazované osoby znají.
Děti si v praxi mohou ověřit, jak může být
první dojem mylný nebo naopak. Dále
mají možnost vyzkoušet si, že zastavit cizího člověka a slušně ho požádat o nějaké
informace, nemusí být vždy jednoduché
a také příjemné, v případě, že narazí
na někoho, kdo zaujme proti tazateli
negativní postoj. Všechny své zkušenosti, získané v rámci této aktivity, pak
děti měly možnost zpracovat při reflexi
(zpětné vazbě), která na závěr proběhla.
Touto aktivitou přispívají k vytváření
a udržování mezilidských vztahů, které
jsou založené na vzájemné úctě, toleranci
a empatii. Učí se respektovat různorodost
hodnot, názorů, postojů a schopností
ostatních lidí.
K realizaci této aktivity nám stačily jenom
tužky, papíry a hlavně slušné chování.
Ze zkušeností PS Mír Domažlice
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Rok s rokem… a jsou tu přípravy Kamínek 2013
Zcela jistě a ne pomalu se začíná rozbíhat příprava Kamínek 2013. Je to neuvěřitelné, jak rychle utekl čas od Kamínek 2012.
Vzpomínám, jak jsme se v dubnu rozjížděli z Mladé Boleslavi a volali: „Tak, až za rok na Kamínkách“. A než jsme se nadáli, už se
to začíná všechno chystat znovu!
Plánování a příprava akce vychází z podnětů, které jsme zaznamenali z dotazníků
účastníků letošní akce. Tím chci naznačit,
že s dotazníky se pracovalo a pracuje.
Nebyl to tedy zbytečný, promarněný
čas účastníka, který zakroužkoval nebo
dopisoval své pocity, zážitky nebo napsal
kritická slova. Dotazníky nebyly uloženy
do šanonů nebo do šuplíků, ale jsou výstupem pro možné změny Kamínek 2013.
První takovou změnou, kterou někteří
účastníci nastínili, byla změna místa akce.
Objevovaly se názory, aby se příští Kamínka uskutečnila někde uprostřed České
republiky. Ovšem lehce se řekne nebo
napíše, hůře se realizuje. V současné době
pro to děláme maximum. Byly vytipované
školy, které by splňovaly kritéria velikosti
budovy a počtu tříd, ale jsou zase pro nás
ekonomicky nedostupné. Jsou školy, které
by splňovaly kritéria velikosti, ale nemají
vlastní jídelnu, tedy problém stravování.
Pro 300 účastníků vcelku nezanedbatelná
překážka. Jsou školy, které jsou pro nás
přijatelné po stránce finanční, ale nemají
potřebný počet tříd a místností. Řeknu
vám, není to vůbec jednoduché, ale
snažíme se!
Další podnět ke změně, který jsme
z dotazníků zaznamenali, byla nutnost

odděleného prostoru ke spaní a k bdění
(k přátelskému posezení). Nebylo zrovna
příjemné spát ve třídách u bufetu, kde se
ještě v nočních hodinách zpívalo při kytaře. A kdyby jenom zpívalo, ale i hlasitě
a bouřlivě povídalo!
Některým účastníkům chyběla i taková
„info-místnost“, kde se budou dovídat
aktuální věci, změny, časové posuny aktivit apod. Možná i chyběla tato místnost
pro chvilkové posezení, či pokecání si
s někým. Takový azyl pro ty, kteří chtěli
na chvilku malinko „vypnout“ a odpočinout si ode všeho.
Většina účastníků projevila zájem o účast
na Kamínkách každoročně. Je to moc
pěkná a pozitivní zpětná vazba od vás, ale
na druhou stranu takovou akci nepřipraví
a hlavně nezrealizuje hrstka dobrovolníků.
Obracím se tedy na vás – všechny pionýry, pokud máte známého, který by
byl skvělým a zajímavým lektorem pro
jakoukoliv dílnu, fórum, tak se ozvěte.
Nové poznatky a získané dovednosti
určitě zatraktivní činnost našich pionýrských oddílů a samozřejmě obohatí i vás,
instruktory a oddílové vedoucí.
Oživení a setkání s novými lidmi bude
z naší strany jenom vítáno!

Do diářů a plánovacích kalendářů si
poznačte termín: 12. – 14. dubna 2013 –
Kamínka 2013.

Na závěr pár čísel z dotazníků
Kamínek 2012:
• Počet účastníků – 311 osob (včetně
lektorů a organizátorů)
• Počet nabízených dílen – 81 uskutečněných dílen (60 dílen s odlišným
obsahem)
• Hodnocení programu – průměrná
známka 1,4
• Hodnocení prostoru (vhodnost místa)
– průměrná známka 1,4
• Hodnocení organizátorů – průměrná
známka 1,4
• Hodnocení úvodního ceremoniálu –
průměrná známka 2
• Hodnocení atmosféry – průměrná
známka 1,3
• Celková spokojenost – průměrná
známka 1,5
Lída Kočí, garantka Ústředního
pionýrského vzdělávacího centra
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Přistupte a vybírejte
Jarmark má opět pestrou nabídku! Je libo pozvánku do muzea, informaci o anketě pro děti či nabídku E-mošky? Tentokrát tu
pro vás máme dokonce i jednu celebritu! Tak jen dál, jarmark je tu pro vás – a nejen ke čtení! Pište a posílejte své nápady, tipy,
nabídky, poptávky, zkrátka co vás napadne.

ZLATÝ ÁMOS

HORKÉ OTÁZKY PRO
ROMANA HORKÉHO

Žáci mohou už podvacáté vybrat nejoblíbenějšího učitele.
Vědí o tom děti ve vašich oddílech?
Dvacátý ročník ankety o nejoblíbenějšího
učitele ČR Zlatý Ámos byl slavnostně
zahájen ve čtvrtek 4. října. Jak uvedl
ředitel ankety Slávek Hrzal, v dosavadních
19. ročnících bylo žáky a studenty navrženo téměř 1 000 pedagogů. Každého
z nich muselo svým podpisem doporučit
nejméně 100 dalších osob. To znamená,
že téměř 100 000 žáků má své oblíbené
učitelky a učitele.
Přihlášky svých kantorů mohou žáci a studenti základních a středních škol posílat
do 31. prosince 2012. Do přihlášky je
nutné napsat stručnou charakteristiku
navrhovaného pedagoga, popsat jednu
společnou příhodu a připojit podpisy sta
osob, které s nominací souhlasí.
V lednu a únoru 2013 budou navrhovatelé, tedy děti, své učitelky a učitele obhajovat na regionálních kolech. Začátkem
března se vítězové regionálních kol setkají
na semifinále. Finále 20. ročníku ankety
Zlatý Ámos je naplánováno na pátek
22. března 2013.
Pravidla ankety a přihlášku najdou zájemci na www.zlatyamos.cz.
Dětská tisková agentura

Na koncertu na zářijovém Víkendu Zlaté
fazole vystoupil i speciální host – Roman
Horký ze skupiny Kamelot.
Deník PIC samozřejmě této
nabídky využil
a položil mu
několik otázek,
nyní vám tento
krátký rozhovor
přináší i Mozaika.
Jak se vám hrálo?
Výborně, publikum bylo skvělé. Díky
za optání.
Co se vám vybaví, když se řekne Pionýr?
Pionýrská skupina Lesní moudrost. Té
jsem byl členem od roku 1973, později jsem tu vedl i oddíl. Náš oddíl byl
rekrutovaný ze skauta a podle mého to
byl jeden z nejlepších brněnských oddílů.
Tehdy jsme se řídili foglarovkami – náš
vzor byly knížky Hoši od Bobří řeky, Pod
junáckou vlajkou a podobně. Jen lilii jsme
vyměnili za odznak a šátek. A na ten jsem
byl tehdy pořádně hrdý.

E-MOŠKA NABÍZÍ
Oblíbená trička „Miluju Pionýr“ jsou opět na skladě!
varianty – bílá, černá
velikosti – S, M, L, XL, XXL
materiál: 100% bavlna

Kdy jste byl naposled na táboře?
Po chvilce přemýšlení: To už je dost
dávno, asi v roce 1979. Ale na vandry
jezdím moc rád. Ne do chatek, ale pěkně
pod širák. Navíc je tenhle kraj moje
srdeční záležitost.
Ptala se Mirka Tolarová

TIP NA VÝLET: PIONÝRSKÉ
VOJENSKÉ MUZEUM
Klub vojenské historie 8280, působící při
1. PTS Táborník, v součinnosti s PS speciálních sil AČR Mladá Boleslav, 601. skss
AČR g. Moravce a Vojenským zpravodajstvím AČR otevřely v Mladé Boleslavi
nové vojenské muzeum AČR zaměřené
na výsadkové a speciální síly. Otevření
muzea „Výsadkáři 8280“ v prostorách
bývalého civilního krytu se kromě představitelů města Mladá Boleslav zúčastnili
i představitelé Generálního štábu AČR,
prostějovského útvaru (601. skss AČR g.
Moravce), bývalí výsadkáři, příslušníci
klubů výsadkových veteránů, ale i náhodní návštěvníci. Jestli vás tato oblast
zajímá, nenechte si muzeum ujít! Více se
dozvíte na adrese www.8280.cz.
Tomáš Suchý

Papírová taška (z jedné strany Pionýr z druhé strany Klíčení)
ideální například na ceny a dárky
na šířku, matná
na výšku, lesklá
rozměry: 35 cm x 23 cm
rozměry: 23 cm x 35 cm
dno: 35 cm x 9 cm
dno: 23 cm x 9 cm

Další podrobnosti a možnost objednávek na e-moska.pionyr.cz.
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Pionýrský Sedmikvítek není pro vás? Omyl!
Ano, Pionýrský Sedmikvítek může být opravdu pro každý oddíl. Že netančíte, nezpíváte, neholdujete výtvarným činnostem ani
divadlu? Nevadí, určitě při svých akcích občas fotíte…

Hromady fotek

Jak na to?

Všichni to známe, s digitálním foťákem
není problém „nasekat“ i za víkendovku
desítky, ba dokonce stovky fotek, nemluvě o táboře. Co s nimi dál? Stáhnete
je, zatřídíte do oddílového fotoarchivu,
uděláte výběr těch několika nejpovedenějších na web… Pokud máte to štěstí
alespoň občas být oddílovým fotografem, víte, že to někdy dá i dost práce.
Možná ale nevíte, že jste jen krůček
od účasti ve fotografické soutěži Pionýrského Sedmikvítku,
zvané Clona.

Slovy jedné inteligentní reklamy: Jen tak
málo stačí… Vybrat (ale první výběr už
máte, že ano) a poslat spolu s vyplněnou
přihláškou. Fotografická soutěž je dělena
na věkové kategorie (do 12, 13–18 a 19+)
a na žánry (portrét, humor, příroda a životní prostředí, volnoča-

sové aktivity a tábory, ostatní). A jestli se
napoprvé necítíte na „ostrou“ soutěž, můžete své snímky přihlásit jen do internetového diváckého hlasování. Přihlásit můžete
i svá videa a amatérské filmy (podrobnosti
na webu – viz dále).
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Medaile podruhé
V září jste se na této stránce mohli dočíst, jak na pionýrská vyznamenání. I mimo Pionýr je ale spousta příležitostí, které by vás
mohly zajímat. Ať už chcete ocenit jiné dobrovolníky pracující s dětmi, nebo poděkovat někomu mimo Pionýr za podporu.

Medaile MŠMT
M
Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
se uděluje od roku 1997.
Medaili uděluje ministr
každoročně u příležitosti
Dn
Dne učitelů 28. března. Je oceněním významné pedagogické, výchovné,
vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu
školství nebo mimořádně záslužného činu
při zajišťování a zlepšování podmínek pro
výchovu a vzdělávání v České republice.
Uděluje se ve dvou stupních.
Ocenění může být přiznáno i osobě či instituci mimo resort, jestliže zásluha odpovídá stanoveným kriteriím. Uzávěrka pro
podání návrhů je každoročně 31. ledna.
Další informace a podrobné podmínky
najdete na adrese: www.msmt.cz/
dokumenty/medaile-msmt-2009.

Cena Křesadlo
Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit
dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví,
neziskový sektor a vzbudit v lidech zájem
o dobrovolnou činnost i respekt k těm,
kteří ji vykonávají. Křesadlo je originální
ručně vyrobený předmět s nápisem „Křesadlo“ a označením kalendářního roku,
předávaný společně s diplomem a poděkováním. Kandidáty na udělení ceny
navrhuje obvykle nezisková organizace
nebo občané.
Další informace a podrobné podmínky
najdete na adrese: www.hest.cz/hestia/
dobrovolnicka-cena-kresadlo.

Cena Přístav
Ocenění pro dobrovolné i profesionální zástupce veřejné správy a samosprávy a podnikatele působící na místní a krajské úrovni
za podporu mimoškolní práce s dětmi

a mládeží. Nově je možné na Cenu Přístav
navrhnout i podnikatele působící na místní
a regionální úrovni. Smyslem Ceny Přístav
je vyzvednout dobré zkušenosti z obecní
politiky a ocenit její konkrétní představitele, kteří mohou být příkladem všem
ostatním. Ocenění Přístav je skleněná
ručně malovaná láhev s motivy vycházejícími z loga České rady dětí a mládeže
(lodička na vlnách, ryby, hvězdice, chobotnice atd.), v níž je uloženo poselství.
Návrhy na udělení ceny podávají: občanská sdružení dětí a mládeže; domy dětí
a mládeže (střediska volného času); školní
družina nebo
školní kluby.
Další informace
a podrobné
podmínky najdete
na adrese: www.
crdm.cz/pristav.
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Personální změna
oprava předchozí informace
V zářijové Mozaice jsme vás informovali o personálních změnách na Ústředí Pionýra v ČR – konkrétně o odchodu Ivy Šafaříkové,
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.
V následné informaci o přesunech agend mezi pracovníky ústředí však ještě od vydání zářijové Mozaiky došlo ke změnám:
Agendu nemovitostí současně
spravuje Mgr. Jakub Šťástka,
kterého můžete
kontaktovat na
e-mailové adrese
stistko@pionyr.cz
či telefonních číslech 777 793 688,
234 621 528.

Záležitosti PR
a propagace, spolu
s funkcí tajemnice
příslušné sekce ČRP
převzala Ing. Anna
Nováková, kterou
můžete kontaktovat
na e-mailové adrese
anna.novakova@
pionyr.cz či telefonních číslech 777 793 702, 234 621 528.

Související změnou
je i přesun agendy
e-mošky „pod
křídla“ Jindřicha
Červenky. Kontaktovat jej můžete na
e-mailové adrese
jindrich@pionyr.cz
či telefonních číslech 777 793 691,
234 621 299.

ABY V TOM
VŠEM BYL
KONEČNĚ
POŘÁDEK,
PŘIKLÁDÁME
SPOLEČNOU
FOTOGRAFII
VŠECH
PRACOVNÍKŮ
ÚSTŘEDÍ.

Krátce z ústředí
• Projekty na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
byly předloženy v řádném termínu.
• Držme palce naší výroční zprávě za rok 2011 – jde do dvou
soutěží.
• Jak před volbami, tak po volbách…
• Zuzka Daňhelková děkuje klíčníkům za dortík.
• Proběhly tři kontrolní dny v jednom – na nemovitostech
Zásada, Důlce a Tisá.
• Pokud pionýr není vždy připraven, může se z kontrolního
dne vrátit nastydlý.
• Byl zahájen audit projektu Klíčení.
• Na ústředí se vkrádají rýmička, kašlíček a teplůtka.
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• Někteří pracovníci ústředí si rozšířili slovní zásobu o slovo
mafl – a máme nové dveře.
• Naše junior účetní Zuzana, zvaná želva, modernizovala
svou výpočetní techniku.
• Zatímco děti na podzimkách mrzly, Zuzka Daňhelková se
koupala v moři…
• Ledová Praha už v říjnu? Kdepak, zatím jen sněhová.
• Tým Klíčení zkouší výstupy projektu i na pracovnících
ústředí – naší vyhlášené pěstitelce Zuzce Daňhelkové se
snaží podstrčit metodický list „Pečujeme o rostlinku“.
• Grafik Matěj si na vymyšlení věty vzal týden odklad… nebo
na měsíc???

občanský zákoník
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Co jsme to za spolek?
Asi všichni, kdo prošli základním vzdělávacím stupněm našeho občanského sdružení, vědí, že Pionýr je právnickou osobou (ne
zcela správně se v té souvislosti také často užívá spojení právní subjektivita či svéprávnost). Doufám, že alespoň část si vybavuje,
že právnická osoba současným právem (zákony) není definována a že definici podává jen právní teorie jako „účelové sdružení osob
nebo majetku nebo osob a majetku, kterým zákon přiznává schopnost vystupovat samostatně v právních vztazích“. Co na to nový
občanský zákoník?

Nenápadná revoluce
Ano, nový občanský zákoník skutečně
přináší malou revoluci – zavádí pojem
„právní osobnost“ (on není tak úplně
nový, ale v zákoně se objevuje poprvé).
Definicí obsahu říká,
jinými slovy, že ten
nebo to, co má právní
osobnost, z hlediska
práva a tedy i ve skutečném světě existuje,
a tak může uzavírat
smlouvy, býti žalováno,
souzeno, pozváno,
předvoláváno, pomlouváno, ale ono to
samo může i podávat
žaloby, stížnosti, supliky, připomínky
a vůbec cokoliv, čím projevuje navenek
svou existenci.
Logicky nám z toho vyplývá, že práva
může mít a vykonávat jen osoba a že povinnosti lze ukládat jen osobě a jen vůči
ní lze plnění povinnosti vymáhat. Zákon
rozlišuje osoby fyzické a právnické.
Nakonec nový občanský zákoník stanoví, že:
a) Právnická osoba je organizovaný útvar,
o kterém zákon stanoví, že má právní
osobnost, nebo jehož právní osobnost
zákon uzná. Právnická osoba může
bez zřetele na předmět své činnosti
mít práva a povinnosti, které se slučují
s její právní povahou.
b) Právní osobnost je způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti.
c) Svéprávnost je způsobilost nabývat
pro sebe vlastním právním jednáním
práva a zavazovat se k povinnostem
(právně jednat).

Co se ruší
Co to prakticky znamená? Je to průlom
v oblasti definice právnických osob – zákon přímo říká, co je (a naopak z definice
vyplývá, co není) právnickou osobou.
Občanský zákoník se významně dotýká
činnosti všech občanských sdružení. Ruší
náš oblíbený, ovšem i často proklínaný
z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Na jednu stranu se není čemu divit, protože tento byl produktem doby veskrze
revoluční, která se nutně odrazila v jeho
obsahu – byl pojat co nejjednodušeji,
aby se všem umožnilo zakládat občanská
sdružení rychle a snadno.
Ani na zakladatelské dokumenty spolku nebyly kladeny
fakticky žádné vysoké nároky,
než že musejí být písemné
a podepsané. Nedostatkem
na druhé straně byla jistá
nekoncepčnost, kdy zákon
neobsahoval jednoznačnou
úpravu nebo odkaz na postup při zániku spolku, a pak
zhusta problematické ustanovení o organizačních jednotkách oprávněných jednat vlastním jménem (u nás
KOP, PC a PS). Předmětné ustanovení
sestávající z několika slov dokonce skončilo, díky našim kolegům z Junáka, před
nejvyšším soudem a ten pak chybějící
podrobnější úpravu nahradil výkladem.

Dobrý den vespolek
Právní úprava problematiky „občanských
sdružení“ obsažená v novém občanském
zákoníku je úplná, komplexní a pamatuje
na řadu situací.
Kladem této úpravy je fakticky založení
a definice všech myslitelných orgánů s tím,
že zákon pamatuje i na jejich poslání, způsob ustavení a svolávání, přičemž současně
stanoví, že zákona se použije tehdy, pokud
si spolek nestanoví jinak. Tento druh právnické osoby je vymezen s důrazem na jeho
základní znaky, jimiž jsou samospráva,
dobrovolnost členství, oddělení majetkových sfér spolku a jeho členů s vyloučením
zákonného ručení členů. Vedle hlavní činnosti lze vykonávat i činnost vedlejší, a to
i výdělečnou, ale jen za účelem podpory
vlastní činnosti – i při hospodárném využití
majetku spolku bude konečným efektem
výdělku rovněž podpora vlastní činnosti,
včetně správy spolku.
Významnou novinkou však je označení. Z občanských sdružení se stáváme

„spolkem“. V důvodové zprávě k zákonu se říká, že „…opouští dosavadní
umělý a zcela nevhodný zákonný termín
‚občanské sdružení‘ a nahrazuje jej klasickým ,spolek‘…“ Nezbývá než doufat,
že tato zákonodárná iniciativa bude mít
přesah do jazyka českého, kde zvolání
„Co jste to za spolek?“ má nelichotivé
vyznění.
Takže vážení členové spolku:
§ Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. Není-li zápis proveden
do třiceti dnů od návrhu a není-li
v této lhůtě ani vydáno rozhodnutí
o odmítnutí zápisu, považuje se spolek
za zapsaný do veřejného rejstříku tímto
třicátým dnem. Název spolku musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný
spolek“, postačí však zkratka z. s.
§ Nikdo nesmí být nucen k účasti
ve spolku a nikomu nesmí být bráněno
vystoupit z něho. Členové spolku
neručí za jeho dluhy.
§ Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku.
§ Organizační složky oprávněné jednat
vlastním jménem se stávají „pobočným
spolkem“.
§ Vede-li spolek seznam členů, stanovy
určí, jakým způsobem provádí v seznamu členů zápisy a výmazy týkající
se členství osob ve spolku. Stanovy
dále určí, jak bude seznam členů
zpřístupněn, anebo že zpřístupněn
nebude.
§ Orgány spolku jsou statutární orgán
a nejvyšší orgán, případně kontrolní
komise, rozhodčí komise a další orgány
určené ve stanovách. Stanovy mohou
orgány spolku pojmenovat libovolně,
nevzbudí-li tím klamný dojem o jejich
povaze. Neurčí-li stanovy funkční
období členů volených orgánů spolku,
je toto období pětileté.
Michal Pokorný,
advokát, právní zástupce Pionýra
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Lovci mamutů

1. Starší období čtvrtohor, ve kterém se vystřídalo několik dob
ledových, se nazývá:
a) prehistorie
b) pleistocén
c) studená doba
2. V nejchladnějším období dosahovaly průměrné teploty až:
a) – 9 °C
b) – 19 °C
c) – 29 °C
3. Protože velká část země byla pokrytá ledem, dalo se dojít pěšky
přes Sibiř až:
a) do Ameriky
b) do Austrálie
c) do Anglie
7. Když se našel v roce 1900 na
Sibiři zamrzlý mamut, dostali
ho vědci z ledu pomocí:
a) sbíječky
b) dláta
c) chaty, ve které ho rozehřívali

10. Na našem území existuje několik
známých sídlišť lovců mamutů.
Které mezi ně nepatří?
a) Předmostí
b) Praha
c) Dolní Věstonice

5. Ze 7 známých druhů mamutů se
u nás pohyboval hlavně jeden,
který dostal pro své dlouhé
chlupy jméno:
a) mamut srstnatý
b) mamut chlupatý
c) mamut vlasáč

8. Které z následujících
pravěkých zvířat můžete
potkat ještě dnes?
a) mamuta
b) rysa ostrovida
c) pratura

11. V Dolních Věstonicích byla v roce
1925 nalezena soška ženy, která
je asi nejznámější pravěkou památkou u nás. Říká se jí:
a) Věstonická Venuše
b) Dáma z Věstonic
c) Věstonická věštkyně

6. Takový mamut samozřejmě nebyl
žádný drobeček. Dospělý vážil
zhruba jako:
a) 50 lidí
b) 80 lidí
c) 100 lidí

9. Lovci mamutů patřili ke skupině
lidí dnešního typu, kterým se
latinsky říká:
a) Homo sapiens sapiens
b) Homo erectus
c) Homo habilis

4. Krajinu lovců mamutů připomíná
dnešní:
a) Francie
b) Antarktida
c) Sibiř
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12. Lovci mamutů byli také řemeslníci. Co podle vás neuměli?
a) tkát kabáty
b) vyrábět keramiku
c) sestrojit vozík

Zdroj: www.alik.cz | Správné odpovědi: 1. b), 2. b), 3. a), 4. c), 5. a), 6. b), 7. c), 8. b), 9. a), 10. b), 11. a), 12. c) / Foto, Matte Painting: Matěj Feszanicz

Tak to vypadá, že se nám zase na chvilku
blíží doba ledová… Pojďme si proto
připomenout, jak to tu vypadalo, když
se kolem proháněli mamuti a naši neohrožení předkové na ně líčili pasti, aby
zahnali hlad.

kaleidoskop
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1. 11. 1512 byla veřejnosti představena vý-

15. 11. 1632 saská vojska bez boje obsadila

týdny po deseti

zdoba stropu Sixtinské kaple, kterou namaloval

Prahu a s nimi se vrátili mnozí čeští emigranti.

dnech, den byl

Michelangelo.

15. 11. 1942 – Druhá světová válka: námořní

rozdělen na 10

1. 11. 1942 se narodila Marta

bitva u Guadalcanalu skončila vítězstvím

hodin, každá měla

Kubišová, zpěvačka a jedna

spojenců.

100 minut po 100

z ikon Sametové revoluce.

17. 11. 1942 se narodil Martin Scorsese,

2. 11. 1582 se narodila Alžběta Johana

americký režisér, herec a scénárista.

Vestonie, česká básnířka anglického původu

19. 11. 1622 vydal František z Ditrichštejna

(zemřela 23. listopadu 1612).

generální pardon pro moravské šlechtice, což

4. 11. 1982 se v brněnské nemocnici narodilo

znamenalo, že nebyli popraveni, ale konfiskace

26. 11. 1922 se

první české dítě ze zkumavky.

majetku prominuta nebyla.

Howard Carter a Lord

5. 11. 1882 na pražském Žofíně poprvé

19. 11. 1942 – Druhá světová válka: v bitvě

zaznělo souborné provedení Mé vlasti.

u Stalingradu začali Sověti pod vedením gene-

6. 11. 1932 byl

rála Georgije Konstantinoviče Žukova rozsáhlou

oficiálně trvale ote-

útočnou operaci Uran, která obrátila výsledek

vřen zimní stadión

bitvy ve prospěch SSSR.

Štvanice v Praze

22. 11. 1922 se narodil Ilja Hurník, hudební

(zbourán v květnu

skladatel, významný hudební pedagog, drama-

a červnu 2011).

tik a spisovatel.

6. 11. 1872 se narodil František Bílek, vý-

23. 11. 1792 se narodil Václav Kliment

znamný český sochař (zemřel 13. října 1941).

Klicpera, český spisovatel a dramatik, významný

11. 11. 1922 se narodil Kurt Vonnegut junior,

představitel národního obrození (zemřel 15.

americký spisovatel (zemřel 11. dubna 2007).

září 1859).

13. 11. 1992 zaniklo Československo:

23. 11. 912 se narodil Ota I. Veliký, první

Federální shromáždění přijalo zákon o dělení

císař Svaté říše římské (zemřel 7. května 973).

majetku ČSFR.

24. 11. 1642 se rozhodnutím Konventu

13. 11. 1002 anglický král Ethelred II. přiká-

ve Francii zavedl francouzský revoluční kalendář

zal zabít všechny Dány v Anglii.

– nové názvy měsíců, každý měsíc trval tři

Planeta podobná Zemi?

18. 11. 1852 se narodil Mikoláš Aleš, český malíř, kreslíř, dekoratér a ilustrátor,
jedna z nejvýznamnějších osobností tzv. „Generace Národního divadla“, klasik českého
umění 19. století. V ranějším období tvořil v pozdně romantickém stylu, přičemž vycházel z odkazu Josefa Mánese, později
směřoval spíše k secesi. Byl uznáván už za svého života, i když
spíše jen jako kreslíř a dekoratér, jeho olejomalba byla doceněna až později, ve 20. století. Na Národopisné výstavě v roce
1895 bylo vystaveno mnoho jeho sgrafit. V roce 1896 vydal
spolek Mánes první samostatnou publikaci o jeho díle a k šedesátým narozeninám byl jmenován pražským měšťanem a byl mu
udělen titul inspektora kreslení na měšťanských školách a rádce
v dílech uměleckých. (Zemřel 10. července 1913.)

Astronomové našli planetu, která je Zemi
nejbližší ze všech dosud známých planet
vně sluneční soustavy. Takzvaná exoplaneta se nachází „jen“ 4,35 světelného
roku od nás – obíhá kolem jedné z hvězd
trojhvězdí Alfa Centauri. Dosahuje sice
nejméně velikosti Země, není ale v obyvatelné zóně, což znamená, že není v optimální vzdálenosti pro přítomnost vody
v kapalném skupenství. Tu vědci považují
za jednu z klíčových podmínek pro vznik
života. Teplota na povrchu nově objevené
planety totiž podle odhadů astronomů dosahuje 1200 stupňů Celsia, což přítomnost kapalné vody samo o sobě vylučuje. Na druhou stranu, z dosavadního pozorování vesmíru astronomové došli
k závěru, že obíhá-li kolem hvězdy planeta, zpravidla není sama.
Jinými slovy: Objev prezentovaný v odborném magazínu Nature
znamená, že máme z vesmírného pohledu za humny solární systém, který by teoreticky mohl hostit život.

Zhouba Večerníček?
Nejen obezita a nedostatek pohybu patří
k současným negativním trendům ovlivňujícím děti v Evropě a USA. Jak zjistili lékaři

vteřinách.
25. 11. 1562 se
narodil Lope de Vega, španělský básník, dramatik a prozaik (zemřel 27. srpna 1635).

Carnarvon stali prvními
lidmi, kteří vstoupili
do hrobky faraóna
Tutanchamona po jejím
uzavření před více než
3000 lety.
27. 11. 1952 skončil vynesením 11 rozsudků
smrti a tří doživotních trestů zinscenovaný
soudní proces s tzv. vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským.
27. 11. 1922 se narodil Jiří Holý, český herec,
scénograf a výtvarník (zemřel 11. listopadu
2009).
27. 11. 1942
se narodil Jimi
Hendrix, americký
kytarista (zemřel 18.
září 1970).

z různých částí světa, stejně zhoubná umí být i televize. Podle autorů vědecké studie přitom z výzkumů vyplývá, že průměrné sedmileté britské dítě má za sebou celý rok dívání se na televizi nebo
obrazovky počítače. V 18 letech nasčítaný čas tvoří dokonce tři
roky. Existuje přitom bezpočet důkazů, že vysedávání před televizí
vede ke zdravotním komplikacím. Rodiče u svých potomků riskují
cukrovku, náchylnost k obezitě a kardiovaskulárním nemocem.
Vyšší krevní tlak je zase typický pro malé hráče videoher. Nemluvě
o náchylnosti k nezdravým stravovacím návykům. Jiná, tentokrát
americká studie, uveřejněná v časopise Pediatrics, upozorňuje, že
děti vysedávající u televize mezi prvním a třetím rokem života mají
v pozdějším věku problém se soustředit.
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rukodělky

Korálky
Přidejte se k nám a ozdobte se vlastnoručně vyrobenými korálky, které neseženete v žádném obchodě na světě. S pomocí maminky nebo svého
vedoucího to zvládnou všechny děti.
Za Pionýrskou skupinu Kopřivnice
Kamila Šumšalová
Materiál: provázek, korálky, látka. Pomůcky: nůžky.

1. Vybereme si pěknou látku, z ní ustřihneme
pruh a sešijeme ho delšími stranami k sobě.

2. Látkou provlečeme silnější provázek a jeden
konec látky k němu přivážeme nití.

3. Nyní už nám stačí navlékat korálky
na nit a za každým korálkem převázat
látku další nití.

4. Po posledním korálku látku opět pevně přivážeme nití a máme hotovo.

