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S ERASMEM NA SLOVENSKO
V září jsme se zúčastnili projektu v rámci programu Erasmus, který pro nás připravila
dětská organizace Fénix. Účastníky akce s názvem „IT'S TIME TO MOVE ON“ jsme
byli my (pět děvčat a vedoucí z ČR), Slováci (z dětské organizace Fénix), Lotyši, Maďaři
a Rumuni.
Každý večer patřil jednomu účastnickému státu. Nejdříve byla prezentace o kultuře
a státu jako takovém, poté následovala zábava a malá ochutnávka jídel. My jsme
představili hned druhý den Českou republiku, naše památky, Středočeský kraj a spolek
Pionýr. Ostatní účastníky jsme naučili polku a zahráli si naše hry. Dále jsme představili
i to, jak probíhá strukturovaný dialog u nás v ČR. Promítli jsme krátký informační spot
z projektu ČRDM Kecejme do toho. Pak jsme účastníky rozdělili do týmů a vypracovávali
jsme dotazníky na témata, která nás zajímají.
Další den jsme byli na celodenním výletu v Nitře. Nejprve nám naši vedoucí rozdali
igelitové tašky, které jsme následně museli vyměnit za látkové, a to i s vysvětlením
a osvětou o ochraně životního prostředí. Poté jsme se byli podívat na Nitranském hradě.
Čtvrtý den jsme se byli podívat v Topoľčankách v zubří oboře a na zámku, který využíval
i prezident T. G. Masaryk. Poté se uskutečnilo setkání s panem starostou obce Jelenec.
Ten nám povídal o fungování spolků v obci a podpoře aktivit pro děti a mládež. Pan
starosta nám poskytl i oběd, za což mu moc děkujeme. Odpoledne jsme vytvářeli filmy
s tématy dobrovolnictví, projekty Erasmu a dalšími, která zajímají nás mladé.
Pátý den jsme měli konferenci na téma „Jak můžeme změnit svět“. Odpoledne jsme
v týmech připravovali fotografie pro soutěž o nejlepší fotku.
Šestý den jsme měli výtvarné dílny a poté jsme hráli hru, kde jsme museli najít všechny
vlajky Evropy. Po obědě jsme si jako dobrovolníci, kteří budou pomáhat na soutěži další
organizaci, byli prohlédnout trasu Army Race a cestou jsme se podívali na zříceninu
hradu Gýmeš.
Sedmý den jsme se ráno vypravili na Army Race. Každá skupinka šla na své stanoviště
a netrpělivě čekala na start. Naším úkolem bylo podporovat a dohlížet na všechny
závodníky. Po ukončení závodu jsme měli slavnostní večeři.
Nastal den D, kdy jsme se museli rozloučit. Na tento týden nikdo z nás ještě dlouho
nezapomene. Byl plný zábavy, nových lidí a nezapomenutelných zážitků.
Barbora Malá, Tereza Procházková
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VŽDYCKY JE CO VYLEPŠOVAT

V zářijové Mozaice jste si mohli všimnout více změn, některé z nich byly i grafické, i když celkově
nejde o žádný převrat. Není to náhoda, nové je totiž také jedno ze jmen v tiráži – u položky grafická
úprava. Naše nová grafička si v září odbyla úplnou premiéru, která s sebou nesla i pár nedokonalostí.
Ale zapracovali jsme na nich a budeme pokračovat i dál. Uvítáme i vaše náměty, jako obvykle na adresu
mozaika@pionyr.cz.
Jakub

KALENDÁRIUM | nabídkový plán akcí a soutěží
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13. – 15. 11. 2015 Pionýrský Sedmikvítek,
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krajské kolo Vysočina (více oblastí)

PS Kamarádi cest
Okříšky

14. – 15. 11. 2015 Konference o činnosti Pionýra

Mladá Boleslav Pionýr

15. 11. 2015

Plzeň

Plzeňská KOP

20. – 22. 11. 2015 Pionýrský Sedmikvítek
– Folklorní tance

Přibyslav

Krajská organizace
kraje Vysočina

28. 11. 2015

Pionýrský Sedmikvítek
– Tance

Holešov

PS Dr. Mirko Očadlíka

8. 1. 2016

Pionýrský Sedmikvítek
Holešov
– Výtvarná a rukodělná činnost

PS Dr. Mirko Očadlíka

29. – 31. 1. 2016

Pionýrský Sedmikvítek
– Dětská Porta, Melodie

Praha

96. PS Veselí Medvědi

29. – 31. 1. 2016

Ledová Praha

Praha

Pionýr, Nadace
Dětem 3. tisíciletí

30. 1. 2016

Pionýrský Sedmikvítek
– Clona

Koncert Děti dětem

Praha
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Dětem 3. tisíciletí
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Airsoft víkend

Mladá Boleslav 1. PTS Táborník

NABÍDKA OTEVŘENÝCH AKCÍ PS (z www.pionyr.cz)
17. 10.

Podzimní Jarmark

Strašice

PS Trojlístek

18. 10.

Na vlastní pěst

Horní Bříza

PS Horní Bříza

20. – 21. 10.

Výtvarná dílna

Praha

188. PS T.O. Bobříci

22. 10.

Tvoření se šikulky

Strašice

PS Trojlístek

23. 10.

Tvoření Creative

Strašice

Strašice

24. 10.

VOČKaři – Aquapark

Chomutov

PS Březová

28. 10.

Běh na Michalovickou
Putnu

Zřícenina hradu
Michalovice

1. PTS Táborník

29. – 30. 10.

Podzim v dílně

Pelhřimov

PS Koloušci

31. 10.

Drakiáda

Strašice

PS Trojlístek

3. – 4. 11.

Herna deskových her

Praha

188. PS T.O. Bobříci

12. 11.

Slavnost světel

Strašice

PS Trojlístek

13. 11.

Tvoření Creative

Strašice

PS Trojlístek

14. 11.

Turnaj ve spol. hrách

Strašice

PS Trojlístek

19. 11.

Tvoření se šikulky

Strašice

PS Trojlístek

24. – 25. 11.

Výtvarná dílna

Praha

188. PS T.O. Bobříci

28. 11.

VOČKaři – Advent

Březová

PS Březová
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KRAJSKÁ SETKÁNÍ
Během září tradičně proběhla spousta akcí,
některé byly jen oddílové, jiné otevřené pro
všechny. Máme za sebou také tři krajská
pionýrská setkání. Na jižní Moravě se sešli
vedoucí a instruktoři, ve Středočeském
a Ústeckém kraji byl připraven program
hlavně pro děti.
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KDO NEPŘIJEL, TEN ZAVÁHAL
Do krásného slunečného sobotního rána se
probudilo na sto dvacet účastníků Krajského
setkání pionýrských oddílů Ústeckého kraje.
Na víkend 18. – 20. září dorazili do Štětí, aby
poznali na vlastní oči krásy pískovcových skal
a výtvorů z nich vytesaných na trase naučné
stezky v okolí města. Také ale proto, aby
na přibližně osmikilometrové trase soutěžili
v tradičních disciplínách Pionýrské stezky
o putovní Pohár Heleny Bišové, udělovaný předsedou Ústecké krajské organizace
Pionýra. K pionýrům se připojil místní turistický oddíl Tuláci.
Na trasu vyráželi v Želízech pod obrovskými
Čertovými hlavami, kde museli prokázat zručnost při lukostřelbě a uzlování. Na následné
kontrole za obcí orientaci v terénu, mapové značky a práci s mapou. Dále pak ještě
na pěti stanovištích znalost naší přírody, konkrétně dřevin, bylin, hub a živočichů od plazů
až po šelmy a ptáky. Počasí nám přálo, a tak
se všem pěkně šlapalo v krásné přírodě.

Většina dětí samozřejmě lezla po pískovcových monumentech a vedoucí trnuli strachy.
Vše ale dobře dopadlo. Do cíle ve Stračí jsme
sice dorazili po zrušení posledních stanovišť
zrychleným přesunem, protože slunce už pomalu zapadalo, ale bez úrazu a bez použití
bund a pláštěnek.
V neděli po snídani jsme se sešli na slavnostním vyhodnocení a po něm děti letěly
do kina na vytoužený film Mimoni. A moje
hodnocení? Nejdůležitější věc, strava, byla
fakt prima. Akce měla finanční podporu
města Štětí a papírny Mondi. Pořadatelé, pionýři ze Štětí, to zvládli. Děti si vyzkoušely
své znalosti a šikovnost a prokázalo se, kdo
na Pionýrskou stezku nezapomněl a stále
s těmi perfektními obrázky a plakáty pracuje.
Pohár Heleny Bišové získaly děti z oddílu
Čtyřlístek Pionýrské skupiny Chomutov.
A protože to je můj mateřský oddíl, odjížděl
jsem vlakem ze Štětí o to spokojenější.
Tak příští rok ahoj, Pérák
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NABÍJEČKA VEDOUCÍCH
A INSTRUKTORŮ
V Jihomoravském kraji začal opět školní rok.
Nic nového pod sluncem. Pro nás, pracovníky s dětmi, to ovšem znamená, že opět
otevřeme klubovny dětem a budeme s nimi
trávit mnoho času a věnovat se jim ze všech
sil. Vedoucí a instruktoři jsou velmi schopní
lidé, nicméně to jsou stále lidé a i jim musíme
pomáhat a dodávat elán a nadšení pro tuto
práci. Každým rokem se tedy uskutečňuje
na základně YMCA nedaleko Brna akce zvaná
Setkání pionýrských pracovníků. I v letošním
roce na tuto akci zavítalo více než 80 instruktorů a vedoucích z různých oddílů, kteří se
rozhodli nabít pozitivní energií a poplkat se
starými i novými kamarády.

NEJEN PIONÝRSKÉ SETKÁNÍ
V září probíhá již tradičně Setkání dětí a mládeže ze Středočeského kraje, které pořádá
Středočeská krajská organizace Pionýra. Není
určeno jen pionýrům, ale i ostatním.
V letošním roce jsme se sešli 18. – 20. září
v Čimelicích. Připraveny byly aktivity, které
měly za cíl nejen pobavit, ale také zlepšit
spolupráci dětí, manuální zdatnost, fyzickou
kondici a další.

Každý účastník si mohl během víkendu vyzkoušet spousty zajímavých dílniček a obohatit své zkušenosti ve směru, který mu nejvíce vyhovuje. Dílničky byly jak pohybové,
tak i teoretické až po rukodělnou výrobu
raket z PET. Samozřejmě nechybělo společné
grilování s večerní čajovnou pro pohlazení
těla i duše.
Na setkání proběhlo i předání vyznamenání
k 25. výročí Pionýra za záslužnou činnost
jedinců pro náš spolek Pionýr. Gratulujeme
ještě jednou.
Dle úsměvů odjíždějících účastníků můžeme
předpokládat, že všichni jsme načerpali sílu
do nového roku a budeme šířit pozitivní
energii ve svých oddílech.
Martin Hlavoň

Děti si mohly vyzkoušet jízdu na čtyřkolce či
bugině, lezení na síti, hru Mölkky, otestovat
své znalosti na trase, kde poznávaly rostliny, stromy a zvířata, střílet ze vzduchovky
a týmově se zmáčet při pokusu získat míčky
z trubky plné děr. Při této aktivitě bylo k vidění mnoho strategií, které končily více či
méně mokrými věcmi.
Jakub Hanuš
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PATRONI PIONÝRA
Při příležitosti 25. výročí obnovení samostatného Pionýra jsme společnými silami oslovovali známé a významné osobnosti, na republikové
i regionální úrovni, které mají s naší činností osobní zkušenost. Ať už jako děti, kdy jezdily na pionýrské tábory, nebo třeba byly, či jsou,
dobrovolníky v některé z našich pionýrských skupin. Zde (i v dalších Mozaikách) vám představíme ty, které se rozhodly stát se Patronem
Pionýra. Připojíme i jejich přání Pionýru k jeho výročí.
Celé zápisy si můžete přečíst v elektronické verzi Velké knihy Pionýra, kterou si můžete stáhnout na Servisu Pionýra/Ke stažení/25. výročí/Velká
kniha Pionýra.

IVANA ŠAKOVÁ
Sólistka opery Divadla J. K. Tyla v Plzni

Narodila se v roce 1966 v Kladně. V útlém školním věku začala navštěvovat
i hudební školu. Později vystudovala

konzervatoř v Praze. V roce 1988 přijala
angažmá v Divadle Jiřího Myrona v Ostravě,
pak nastoupila v opeře v Divadle F. X. Šaldy
v Liberci. Po mateřské dovolené se začala věnovat také koncertní činnosti a komorní hudbě. Od roku 1993 spolupracuje
s Originálním hudebním divadlem Praha.
V roce 1997 začala hostovat v opeře
Městského divadla v Ústí n. L. v roli Leonory
(G. Verdi – Il Trovatore), v opeře Národního
divadla v Praze v roli Elvíry (W. A. Mozart –
Don Giovanni) a v roli Hedviky (B. Smetana
– Čertova stěna) v divadle J. K. Tyla v Plzni.
Tam také v roce 1998 nastoupila a od té doby
se představila jako Aida (G. Verdi – Aida),
Vendulka (B. Smetana – Hubička), Mařenka
(B. Smetana – Prodaná nevěsta) ad. Za roli
Mařenky byla nominovaná na cenu Thalie
v oboru opera pro rok 2002.

Její soprán již ocenili posluchači v Čechách,
Německu, Dánsku, Španělsku, Polsku,
Holandsku, Belgii, Francii, Itálii, Rakousku,
Namibii, v Jihoafrické republice i v Japonsku.

v Borohrádku, v šesti letech se pak s rodinou
přestěhovali do Čermné nad Orlicí, kde žije
dodnes. Vystudoval Gymnázium F. M. Pelcla
v Rychnově nad Kněžnou a UHK, obor učitelství pro střední školy – biologie, chemie.
Již během studia začal učit na ZŠ
T. G. Masaryka v Borohrádku, kde působil až
do svého zvolení starostou, roku 2014.
V Pionýru se začal angažovat od roku 1998,
stal se vedoucím PS Brontosauři, jímž je s určitými výkyvy až dodnes. Stál také u založení
KOP KHK. Již v devatenácti letech mu svěřili
rodiče šedesát dětí na první tábor.
Je ženatý a má dceru Báru, která je středobodem jeho vesmíru.
Má rád přírodu, fotografování, rybaření, houbaření a vše, co se kolem přírody točí, svou
práci a rád dělá šaška před dětským publikem.

U nás byl fenoménem tábor v Kameničkách
u Hlinska, který pořádala Pionýrská skupina
při ZŠ v Borohrádku. Vždycky jsem se těšil
na léto k rybníku Groš, pod stan s podsadou,
prostě na skvělých čtrnáct dní pod Volákovým
kopcem. Fantastické bylo, že i po roce 89
se na toto místo pořád jezdilo, pořád pod
Pionýrem, neustále jsme mohli soupeřit s táborem z Chrasti a Pardubic a užívat letních
dnů.
V letech 1995 a 1996 jsem měl tu čest jet
i jako vedoucí a okusit vše z druhé strany. Když
jsem ve svých devatenácti letech v roce 1998
v Brně s kamarádem Jirkou podepisoval registrační list naší Pionýrské skupiny Brontosauři,
netušil jsem, jaký to pro mě bude mít zásadní
vliv. Začala se tím psát významná kapitola
mého života, kterou bych za nic na světě
nevyměnil.

Narodil se 14. 3. 1970 v Sokolově. Už
na konzervatoři si ho vyhlédl Milan Schejbal
a hned mu nabídl angažmá v souboru ABC,
kde působil od roku 1994. Po boku Otakara
Brouska ml. nastudoval už dvakrát role, které
původně hráli Voskovec a Werich, naposledy
v revui Golem, a tvoří s ním osvědčenou
komediální dvojici i v daleko širším repertoárovém spektru. Věnuje se také kapelám
Gondík’s Boys a Hamleti a připravuje hudbu
k inscenacím ve svém mateřském divadle.
Nejvíce se proslavil jako moderátor pořadů na TV Nova, které moderoval spolu se
svou sestrou Adélou Gondíkovou (Snídaně
s Novou, GoGo show, Rady ptáka loskutáka).

Nejprve mi dovolte vzpomenout na moje pionýrské doby. Byl jsem pionýrem v době „minulé“, tedy předrevoluční, vycházela Pionýrská
Sedmička a já vše vnímal velmi pozitivně.
Prostě jsme chodili do „pincku“, jak jsme říkávali, a byla pohoda. Měli jsme obrovskou
náplň pro náš volný čas a moc nás to bavilo.
To, že si připomínáme 25. výročí obnovení samostatné činnosti, je pro mě osobně skvělou
zprávou. Je totiž pozitivní odpovědí na moje
životní krédo: pořád se musí něco dělat. Je to
vždycky potřeba, i když se vám to na první pohled nemusí zdát.

Naše tábory nebyly nijak velké a ani se tam
neděly nějaké oficiální akce v pionýrských
krojích. Byli jsme prostě jen v přírodě. Myli
jsme se v potoce a na WC se chodilo na „kadibudky“. Poznávali jsme byliny, stromy, zvířecí
stopy, učili se Morseovu abecedu apod. Byly
to úžasné prázdniny téměř bez elektřiny, v přírodě, bez mobilů a bez televize a v té době
70. let bez nějakého politického přesvědčování. Ráda na ty chvíle vzpomínám. Přeji proto
dnešním dětem, aby také ony po 20–30 letech
rády zavzpomínaly na prožité chvíle se svými
kamarády v Pionýru.

DAVID JOSKA
Starosta obce Čermná nad Orlicí

Mgr. David Joska se narodil 5. 3. 1979
v Rychnově nad Kněžnou. Dětství prožil

DALIBOR GONDÍK
Moderátor, herec, bavič a zpěvák
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MARIE SVEJKOVSKÁ
Závodní judistka, učitelka, výchovná poradkyně a preventistka na ZŠ, zastupitelka obce,
oddílová vedoucí

JAN KOVAŘÍK
Moderátor

MAREK HOLÝ
Herec

Narodil se 7. listopadu 1979 v Brně. Vystudoval
brněnskou konzervatoř. Před studiem JAMU

LIBOR JOUKL
Náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Od roku 1988 (8. třída ZŠ) do r. 2002 se
na všech mistrovství republiky v judu (kromě
jednoho, kde byla 5.) umístila do 3. místa.
Od r. 1990 do r. 1999 byla v reprezentaci nejdřív juniorské a pak ženské.
Je držitelkou titulu absolutní mistryně ČR,
bez rozdílu vah; mistryní ČR ve svojí váhové
kategorii. 2x získala 2. místo na MČSFR
(Československá
federativní
republika);
2x se stala členkou vítězného týmu v soutěži družstev na MČR, 2x obsadila 7. místo
na mezinárodním turnaji ve Švýcarské Bazileji
(závodníci ze 40 států). Získala také 5. místo
na stejném turnaji ve Varšavě a medaili
z Německa (menší závody). V poslední době

judo trénuje. Dále jako jediná dívka v republice jezdila do čtrnácti let CYKLOTRIAL. Má
dvě děti.

Po absolvování žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze nastoupil
do vznikajícího Českého rozhlasu jako moderátor Dobrého jitra z Prahy. Nesmírně ho oslovila a pohltila samotná instituce, překrásná,
tenkrát starodávná, budova na Vinohradské
12 a lidé, kteří v ní dělají rádio srdcem.
Nyní moderuje Odpoledne s Dvojkou, provází posluchače pořadem o rozhlase eRko.
Moderoval také řadu pořadů České televize, např. Studio 6, nyní Auto Moto Revue.
Věnuje se i moderování společenských, kulturních, sportovních i prezentačních akcí.
Má tři děti, dcery Kačenku a Andulku a syna
Honzíka. Má rád knihy, horskou turistiku,
golf a péči o zahradu. Z televizních pořadů

si nikdy nenechá ujít zprávy, rád se podívá
na kvalitní film a nepohrdne ani sportem, například fotbalovou Ligou mistrů a golfovými
přenosy.

dal přednost angažmá v Národním divadle
moravskoslezském v Ostravě. Jeho cesta pokračovala do Prahy, kde působil několik let
v Divadle Na Fidlovačce. Od sezóny 2012 /
2013 je členem hereckého souboru Divadla
na Vinohradech.
Je držitelem Ceny Thálie 2013 v oblasti opereta, muzikál za titulní roli v muzikálu Zorro.

rozum. Když jsem „povýšil“, poté co jsem dopsal vlastivědku, no spíše vypotil či lépe řečeno
vydřel, byl jsem chvilku instruktor a kde jinde
než v Kulturní historii. Poté se můj čas v Zeesce
začal krátit. Moje cesta vedla na Brněnskou
Konzervatoř a bohužel už to nešlo skloubit
dohromady.
Již několik let žiji v Praze, jsem v angažmá v divadle na Vinohradech, ale Zeesku a lidi v ní
mám pořád v hlavě a hlavně v srdci.
Přeji Pionýru mnoho šťastných let a především
lidi, kteří v něm byli vždy plní zásad, odvahy,
kamarádství a lidi se srdcem na správném
místě.

Do „Zeesky“ jsem šel, protože do ní chodil můj
starší, zbožňovaný bratr Clerenc. Tudíž kde byl
on, musel jsem být i já. Můj první oddíl byl
oddíl Života v přírodě. Taková přípravka, ale
to všichni znáte. Když jsem si vysloužil první
ostruhy v podobě minima cestovatele, přestoupil jsem do Kulturní historie. Taky kam jinam,
když můj brašule tam chodil také, to dá

Narodil se 21. 6. 1966 v Havlíčkově Brodě.
Vystudoval Střední průmyslovou školu strojní
v Chrudimi a Vysoké učení technické, fakultu
strojní, v Brně.
Pracoval jako manažer výroby i jako soukromý podnikatel, jednatel a ředitel přibyslavské společnosti v obalovém průmyslu.
Od roku 2008 je náměstkem hejtmana kraje
Vysočina pro oblast dopravy a majetku. Je ženatý a má 3 děti.
Milí pionýři, napsání těchto řádků mě přinutilo zavzpomínat. Do Pionýra jsme chodili celá
třída, neřešili jsme barvu šátků, chtěli jsme

Moje přání Pionýru? Hlavně vydrž :-). Ať počítače a podobné moderní vymoženosti nepřeválcují dětskou podstatu a děti budou stále
vyhledávat kamarády a podnikat opravdové
výlety a hledat dobrodružství. Ať jsou stále
vzory, které pozitivně ovlivňují nejen děti, ale
celou společnost, ať jsou stále dobrovolníci,
kteří svůj volný čas jsou ochotní věnovat dětem a neptají se: „Co za to?“ Prostě hodně dětí
a hodně vedoucích a instruktorů.

Co přát Pionýru k 25. výročí? Asi jen to, aby
děti, které v něm vyrůstají dneska, měly na co
a na koho vzpomínat, až vyrostou, a aby i pro
ně byly dny strávené s kamarády jednou z nejhezčích částí jejich dětství. Pokud z nich ještě
navíc pomůže Pionýr udělat férové, slušné
a pracovité lidi, tak to bude nádhera, protože
ty budeme potřebovat pořád.

se hlavně bavit a poznávat nové věci. A že
tomu tak skutečně bylo, patří i s odstupem
času velké dík našim rozumným vedoucím,
kteří nás nikdy do ničeho netlačili a nic nám
nepřikazovali.
Na dobu, kdy jsem „chodil do Pionýra“, vzpomínám rád, bylo to mé dětství. Člověk si může
říci, že když dodrží něco, co se mu od mládí
zdálo jako vklad do života, projde díky tomu
různými údobími, má náskok před ostatními.
25 let uteklo jako voda, a tak přeji pionýrům
do další pětadvacítky hodně krásných chvil
na táborech a akcích, vedoucím mnoho nápadů
a radosti při práci s dětmi.
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LOUČENÍ S PIONÝRSKÝM LÉTEM
Ačkoliv nám v říjnu z léta zbývají už opravdu jen vzpomínky, zprávy
z letních táborů přicházejí do redakce vždy ještě během září, a tak je
díky nim ještě v tomto čísle trocha letní nálady. Stejně jako v minulé
Mozaice jsou zprávy krácené, celé je najdete také na www.pionyr.cz.

PIONÝRSKO-SKAUTSKÝ LETNÍ TÁBOR HARRYHO
POTTERA
I letos jsme uskutečnili tábor spolu se Skautským střediskem Štětí,
jen jsme změnili místo i téma tábora. Poprvé jsme vyrazili do Nového
Města nad Metují a s tématem Harry Potter a kámen mudrců.
V Novém Městě je krásný zámek, který představoval Bradavický
hrad. Tábor jsme měli kousek od města, kde z jedné strany byl
„Zapovězený“ les a z druhé strany pole plné krásně zlatavého obilí.
Děti byly první den v obyčejném táboře, kam jim večer přišel dopis
o přijetí do Bradavické školy čar a kouzel. Druhý den absolvovaly nákupy v Příčné ulici, kde získaly i svoji první kouzelnickou hůlku. Večer
ve velké síni měly slavnostní zařazení do kolejí (Nebelvír, Zmijozel,
Mrzimor a Havraspár).
Od té doby začal tábor neobyčejný, plný čar a kouzel. Děti se setkaly
s tříhlavým psem Chloupkem, kterého venčil Hagrid v Zapovězeném
lese. Měly výuky Kouzelných rostlin a bylin, Kouzelných tvorů, Dějin
čar a kouzel a nejvíce je bavily Lektvary a Obrana proti černé magii.
Dozvěděly se také o Kameni mudrců a bojovaly proti zlému čaroději Voldemortovi. A abychom nebyli stále jen v táboře, chodili jsme
i na výlety. Byli jsme se podívat v Novém městě nad Metují na zámek a zámeckou zahradu s nádherným mostem. Šli jsme se podívat
do Pekla, kde to ani náhodou jako v Pekle nevypadalo, spíš to byl
přírodní ráj. Vlakem jsme si dojeli do Adršpašských skal. Navštívili
jsme zámek v Náchodě, kde jsme se snažili vzbudit spící medvědy,
Ludvíka a Dášu. Ale většinou jsme se kvůli horku spíš chodili koupat
do Metuje.
Měli jsme i menší nepříjemnost, kterou jsme museli řešit s městskou
policií. Někdo nám každou noc běhal kolem tábora i dovnitř. Ze začátku jsme si mysleli, že je to po víkendu přestane bavit, když už to
trvalo pátou noc, volali jsme policii. Ta nás od té doby každou noc
hlídala, projížděli s blikačkami kolem tábora, občas i houkli. Děti si to
užívaly, udělali jsme jim z tohoto příjemnou bojovou hru. Náš nepřítel
dostal přezdívku Poštolka. Děti se snažily bránit tábor zuby, nehty,
nastražily kolem tábora pasti z větví, poslouchaly a hlásily, co se kde
šustlo. Když se snažily tábor bránit a střelivo se jim začalo vracet, byly
děti vyzbrojeny přilbami, které původně měly na hru Famfrpál. Dětem
se líbilo nejenom bránit tábor, ale také, že je hlídá policie.
Nakonec jsme tábor všichni ve zdraví přežili. Poslední večer jsme vyhlásili vítěznou kolej, kterou se stal Nebelvír. Druhý byl Mrzimor, třetí
Zmijozel a čtvrtý byl Havraspár.
Děti si tábor užily, byly plné dojmů a vzpomínek a hlavně byly spokojené, a o to nám všem šlo. O to horší bylo loučení.
Kamila Podolská
1. PTS Táborník, Dolní Slivno

MÁLKOV 2015
Konečně jsme se dočkali začátku prázdnin – hurá na autobus směr
Lnářský Málkov. Na nástupu jsme se dozvěděli téma celotáborové hry:

Svět Walta Disneyho. Rázem jsme se ocitli ve světě Rafanů, Kačera
Donalda, Strýčka Skrblíka a dalších dobře známých postav.
Letošní počasí kačeřím příběhům opravdu nahrávalo a my trávili
možná více času ve vodě než zdejší kachny. Vodní pólo se stalo hlavní
atrakcí téměř každý den.
Vedoucí si pro nás připravili spoustu Mickeyho úkolů, za jejichž
splnění každý oddíl dostal penízky, které mohl utratit na závěr tábora v Mickeyho sekáči za spoustu dobrot nebo za šikovné věcičky.
A za zlobení? Předávání Rafanů.
V Mickeyho klubíku jsme natrénovali golf. Akce My Little Ponny nás
zavedla do jízdárny v Kadově, kde jsme si mohli užít jízdu na koni.
Jedno odpoledne nás čekal Mc Donald Cup, kde jsme při fotbalu
na naší louce mohli změřit síly s oddílem oseleckých skautů při přátelském zápase. Další nelehký úkol nás čekal při hře „Jak přelstít
Hamouna“. Pak diskotéka – tentokrát nastala změna a do rytmu
hudby jsme se vlnili přímo na hřišti v táboře, za svitu měsíce, lampionů a nakonec i aut. Zkrátka Disneyho kouzelná noc.
Každá zábava rychle utíká a nám se přiblížil druhý víkend a s ním návštěva rodičů. I pro ně si pan Disney přichystal zábavu formou procházky se stanovišti, kde jim s plněním úkolů pomohlo 101 dalmatinů.
Blížící se konec tábora nám jako každý rok připomněli hasiči, kteří se
k nám na poslední týden připojili. A spolu s nimi nastal čas na neckiádu, kde každý oddíl ukázal, jak zdatní jsou montéři a technici. Úkol
zněl jasně – postavit plavidlo ve stylu „co dům dal“ a prokázat jeho
plavební schopnosti. Nelehký úkol, který přinesl spoustu legrace.
Bylo třeba ukázat hasičům, že nejsme jen vodní tvorové, a proto jsme
vylezli na souš a společně navštívili Čertovy kameny za Kadovem.
Večery byly opravdu kouzelné až pohádkové, bylo tedy na čase ukázat trochu odvahy při svitu měsíce. A jak jinak než při noční stezce
odvahy. Po odměnění všech více či méně vyděšených táborníků nás
čekala už jen závěrečná diskotéka ve Vrbně, kde nám tóny tradičního
Hříšného tance nekompromisně vyměřily poslední chvilky tábora.
Nastal poslední den. To pro nás znamená dobře známou honbu za pokladem a závěrečný táborák, kde společně rodičům a přátelům ukážeme, na co jsme se poslední týden připravovali. Oheň praská, scénky
jsou dohrány, poslední pozdravy a ahoj Málkove. Uvidíme se v roce
2016 při celotáborové hře s názvem Krtečkova dobrodružství.
Martina Kladívková, PS Prácheň Horažďovice

DIVOKÁ ORLICE DĚKUJE
Pionýrský oddíl Divoká Orlice letos pořádal několik příměstských
táborů, stálých táborů a jiných akcí pro děti za podpory městského
úřadu v Rokycanech a Krajského úřadu v Plzni. Na celý měsíc jsme
připravili pro děti z Rokycan i z okolí (od 4 do 16 let) mnoho aktivit
a zábavy, např. jízdu na koních, na čtyřkolkách, střelbu ze vzduchovek,
airsoft, paintball, ruční práce, míčové hry, výlety, plavání… V příštím
roce se možná uskuteční tábor v Anglii po stopách Harryho Pottera.
Hodně dětí se sešlo na příměstském „Táboře v sedle“. I přes velké
problémy se tento tábor povedl. Zabýval se jízdou na koních a vším,
co se týká zvířat. Tady si děti přišly doopravdy na své. Příště pojedou
už i do volné přírody, říkala Veronika Kasíková, která tento tábor měla
na starosti.
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Tábory Bojovník, Aktivity a Škola princezen byly plně obsazeny.
Na příměstském táboře Bojovník děti jezdily na čtyřkolkách, střílely ze
všech typů zbraní. Největší zážitek ale byla ukázka zadržení pachatele
na letišti, za kterou děkujeme policistům OOP Rokycany. Na těchto
táborech se podílely i spousty dalších lidí, kterým touto cestou děkujeme. Např. lidem ve staré sladovně v Mýtě u Rokycan, kteří mají
na starost oblíbený paintball, vojenskému útvaru v Jincích, který dětem předvedl profesionální ukázku zbraní i bojové techniky, panu
Františku Fryčovi, bývalému instruktorovi našeho oddílu… Už čtvrtý
rok vedou tyto tábory Marek Čermák a Majda Dubová a opět udělali
pro děti vše, co mohli. Děti je mají velice rády.
Největší úspěch měla Škola Princezen, na které se podíleli především
bývalí členové našeho oddílu. Jednalo se hlavně o paní učitelku Katku
Hubertovou. Bez pomoci vizážistky Veroniky Vacurové by ale naše
princezny nemohly mít závěrečné vystoupení. Do tohoto týmu patřily i vedoucí Veronika Sutrová, Veronika Balíková, Kristýna Tomanová
a Eliška Tomanová, které měly na starosti tance, závěrečné vystoupení
a celý průběh tábora.
Tento měsíční projekt odstartovaly vedoucí Nikola Titlová a Míša
Topinková, ke kterým se pro jejich krásný přístup děti velice rády vrací.
I letos odcházely každý pátek velice spokojené s tím, že příští rok opět
přijdou.
Nesmíme však zapomenout na rukodělné práce, odkud si děti odnesly spoustu výrobků a zážitků. O tuto činnost se velice zasloužila
Mgr. Monika Valešová, která se snažila předat dětem co nejvíce zkušeností a vědomostí.
Pionýrský oddíl Divoká Orlice děkuje všem, kteří se podíleli na tomto
projektu příměstských táborů, ale i na stálých táborech v Plasích a jiných akcích.
Vedoucí oddílu Pavel Hubert

VÁNOCE V NARNII
Letošní tábor měl téma Narnie, celým týdnem nás doprovázely hlavní
postavy Lucka, Petr, Zuzana a Edmund společně s jejich přítelem
Aslanem. V úvodu se určili čtyři představitelé hlavních postav a rozdělili jsme se do čtyř družstev po třinácti lidech. Večer nás všechny
čekalo příjemné překvapení, vstoupili jsme do Narnie! Byl to krásný
zážitek jak pro nás velké, tak pro menší děti. U vstupu nás čekal známý
faun Pan Tumnus, který nás doprovodil a ukázal nám, že svrhnout zlou
Bílou čarodějnici nebude tak lehké a že pouze ten, kdo tento úkol
zvládne, se setká s právoplatným králem Narnie, Aslanem! Druhý den
v Narnii jsme se setkali s mladým párem bobrů, kteří nás také obeznámili o situaci v Narnii. Hráli jsme poznávací hry, vyráběli narnijské
erby a skládali z puzzlí portréty hlavních představitelů. Třetí den jsme
se vydali na záchrannou cestu za Edmundem, hráli jsme červený kříž
a štafety a přitom utíkali před zlou čarodějnicí.
Každý večer byl zpestřen jiným programem. První večer jsme sledovali
film Narnie, abychom věděli, co nás bude čekat. Druhý večer se hrála
známá hra Milionář. V pondělí večer jsme měli také o zábavu postaráno a hráli jsme různé hry na zručnost.
Středa byla dnem odpočinkovým, stejně jako Lucka, Petr, Zuzana
a Edmund odpočívali, když se dostali do Aslanova tábora. Vyrazili
jsme do města Plasy a odpoledne šli na koupaliště. Čtvrtek opět patřil

k tropickým dnům a my měli v Narnii Vánoce. Dopoledne jsme hráli
hru zvanou Povodeň a pak další vodní hry. Odpoledne se Bílá čarodějnice střetla na bojišti s Aslanovou armádou a bili se o post krále
Narnie. A my si vyzkoušeli střílet z luku, házet oštěpem, sekerou, nožem nebo vrhací hvězdicí. Večer jsme si nazdobili vánoční stromeček
s dárky, které si děti nadělily. Pak se diskotékou a karaoke oslavovalo
Aslanovo vítězství.
Páteční rozcvička byla zpestřena malou ukázkou letadel, která nám
po chvíli seslala na zem sladkosti na modrém padáčku. Pomalu jsme
si začali uvědomovat, že týden už končí a my brzo pojedeme pryč
a budeme se muset rozloučit s novými kamarády. Tuto myšlenku hned
vystřídala druhá, a to, jak se vlastně dostaneme z Narnie. Celý pátek
jsme sbírali poslední body, poslední vítězství, aby se večer mohlo rozhodnout, kdo vyjde z Narnie jako první. Už se blížil večer a s ním také
vyhlášení výsledků. Byly připraveny krásné ceny na památku, ale ještě
hezčí účastnické listy a diplomy se lvem Aslanem. První, kdo opustil
Narnii, byla Edmundova družina, druhá Petrova, třetí Lucky a Zuzany
čtvrtá.
Po spočítání výsledků jsme šli do chatky s tím, že se máme teple obléct, obout a vzít si baterku, co se bude dál dít, to bylo záhadou. Sešli
jsme se u táboráku, pak nám hlavní vedoucí řekl, ať se Edmundova
družina sejde u vchodu do lesa. Nám bylo hned jasné, že nastal čas,
kdy se vracíme z Narnie domů.
Při pomyšlení, že jedeme zítra domů, se nám chtělo spíš brečet.
A v tom nás napadlo, že bychom mohli spát pod širákem, a tak jsme
náš nápad s povolením vedoucích uskutečnili.
Všichni si z tábora odvezli příjemné zážitky a opět strávili s pionýrským oddílem Divoká Orlice jeden krásný týden. Otravné byly jen
vosy, které bychom mohli přirovnat k poskokům Bílé čarodějnice, pronásledovaly Narniany stejně jak nás.
Eliška Tomanová a Martina Hubertová

PRÁZDNINY S INDYM
Kdo by neznal příběhy proslulého dobrodruha Indiana Jonese? Ale kdo
může říci, že s Indym některé dobrodružství osobně prožil? Účastníci
letního pionýrského tábora v Plichticích měli to štěstí… Indy si totiž
prostřednictvím několika indicií vyžádal jejich pomoc. Celých čtrnáct
dní tak mladí průzkumníci strávili honbou za plichtickým pokladem.
Během svého putování poznali řadu zajímavých osob, zapomenutých
končin i lidstvem dosud nepoznané kmeny domorodců žijící hluboko v lesích Plichtického kontinentu. Byli to právě domorodci, kteří
Indiana Jonese na cestě za pokladem pronásledovali, jak už tomu ale
v pohádkách i na letních táborech bývá – dobro naštěstí opět zvítězilo
nad zlem a Indiana Jones díky naší pomoci vyvázl ze zajetí a uhájil
tak svoji dosud neposkvrněnou pověst. Plichtičtí táborníci totiž v závěrečném boji s domorodci získali nejen Indyho svobodu a důležité
artefakty, ale hlavně také moc nad svojí táborovou základnou, která se
tak opět stala místem klidu, legrace, přátelství a míru…
Pavla Tochorová
PS Safír Kdyně

Rokycany

Rokycany Narnie

Rokycany Narnie

Safír Kdyně

Safír Kdyně
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JAKOU KAŠI SI UVAŘÍME…
TAKOVOU SI TAKY SNÍME
ANEB KONFERENCE O ČINNOSTI
PIONÝRA SE BLÍŽÍ
Kdo si toho ještě nevšiml, tak asi nevidí, neslyší anebo se právě vrátil z hodně dlouhé
dovolené, protože za poslední rok by šlo
zmínky o Konferenci o činnosti Pionýra těžko
spočítat.
Konference je svolána na základě usnesení
VIII. výročního zasedání Pionýra a také příprava konference se řádem pro jeho přípravu
řídí a probíhá už více než rok. Běží její web
(www.pionyr.cz/konference), sbírají se podklady a diskutuje se. Všechny krajské organizace uspořádaly svá dílčí diskuzní setkání
a vyjadřovaly se ke stanoveným tématům
(lidé, činnost, komunikace, Pionýr). Nyní
dostávají delegovaní zástupci pionýrských
skupin podklady k jednání, aby konference
samotná mohla celý proces debat a tříbení
názorů odpovědně uzavřít. O čem se tedy
bude jednat a co nám to může přinést?

R

NÝ

PIO

Konference se bude zabývat věcným záměrem a vymezením hlavních
principů dokumentu, který má stanovit základní postupy při přípravě
a organizaci schůzek, výletů, otevřených akcí, jarních a letních
táborů apod. Její podstata nespočívá v „omezování“ a „zakazování“,
ale popisu dosavadních zvyklostí a ustálené dobré praxe. Nahradí
směrnici o táborové činnosti (protože ta bude její součástí) a vytvoří
předpoklady pro práci lektorů v oblasti bezpečnosti práce. Kromě
toho také zaplní jistou mezeru, se kterou se potýkali ti, na jejichž
akcích došlo např. k vážnějším úrazům. Vyšetřovatelé se pak zpravidla
ptají, jestli máme pro daný typ akce nějaký vnitřní předpis, jehož
dodržení by bylo možno posoudit. A když nemáme, poohlédnou se
jinde a situaci posuzují například podle pravidel pro školy…

VIZE PRO 21. STOLETÍ
Dalším velkým úkolem bude určení směrů rozvoje
Pionýra. K tomu povedou jednání v sekcích
tematicky rozdělených do oblastí lidé, činnost,
komunikace a Pionýr. Z nich vyplyne spousta
střednědobých i dlouhodobých úkolů a očekáváme
také řadu doporučení přímo pro pionýrské
skupiny. Z těchto závěrů se pak jako mozaika
poskládá obrázek toho, jak bychom chtěli, aby
Pionýr vypadal a fungoval v následujících letech,
vznikne tak pionýrská Vize pro 21. století.

Dokument, který se průběžně vyvíjí od doby obnovení samostatného Pionýra (1990), reaguje
na aktuální potřeby, nicméně vychází z tradičních hodnot pionýrského hnutí. Textová úprava přitom
chce být srozumitelná laické i odborné veřejnosti, rodičům i dospívajícím členům spolku. Nicméně pro
děti, které jeho obsah mají poznávat prostřednictvím praktické činnosti, určen není. Konference má
vypořádat došlé připomínky a schválit jeho text.
Až se tak stane, bude mít Pionýr aktuální programový dokument, který je jak vizitkou pro veřejnost
a odpovědí na otázku „Co to vlastně ten Pionýr dneska dělá?“, tak zároveň jedním ze základních
vodítek pro vedoucí vytvářející náplň činnosti oddílů a klubů.

PIONÝRSKÁ KAŠE MŮŽE BÝT I VAŠE!
Chcete potěšit originálním pionýrským dárkem?
Co třeba zdravá třízrnná kaše
v naší vlastní krabičce?
Objednávat ji můžete na E-mošce
(emoska.pionyr.cz).
Ale nechoďte dlouho kolem horké
kaše! Ať na vás zbyde...
2015 / 02
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FORMÁLNÍ UDÁLOST
O tom, že konference je svolána a připravována podle stejných pravidel
jako Výroční zasedání Pionýra, už zmínka padla. To s sebou nese jistou
míru organizační a administrativní náročnosti. Také to však konferenci
dává nejen sílu ke schválení vlastních závěrů (ty byly dříve předkládány
České radě Pionýra), ale dokonce jednoho ze základních dokumentů
Pionýra – Programu. V historii obnovené činnosti Pionýra (od roku 1990)
zatím žádná z konferencí neměla punc takové oficiality, ale ani takovouto
moc rozhodnout na vlastní pěst.

INSPIRACE
Krom výstupů z jednání lze na akci očekávat i řadu neformálních
setkání například během doprovodných programů – třeba během
setkání nad táborovými hrami, u fotografií z činnosti, nad rukodělkami,
při sportu, u uzlařské soutěže apod. Bude zde také vytvořen prostor
pro prezentaci z činnosti pionýrských skupin (stačí dopředu požádat
na e-mail jakub@pionyr.cz a kousek z něj bude váš).

SPOLEČENSKÁ UDÁLOST
Stojí za zmínku, že konference se
koná také u příležitosti 25. výročí
samostatné existence Pionýra.
Bude zde samozřejmě i prostor
pro připomenutí řady osobností,
které se v Pionýru za ta léta
objevily.
Společně
s
nimi
bychom chtěli toto výročí oslavit
a k tomu také trochu hodovat,
třeba si dát naši pionýrskou kaši.
Ti méně hladoví si pak porci té
kaše budou moci odnést i domů,
na své pionýrské skupiny, a tam
si ji třeba společně vychutnat…

TO JE VŠECHNO?
Ještě k tomu všemu to navíc může být opravdu fajn
víkend ve společnosti podobně naladěných lidí, ale to
už záleží na každém jednom z nás, kolik dobré nálady
dohromady nastřádáme. Tak za měsíc v Mladé Boleslavi
na viděnou!

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Delegáti pionýrských skupin budou přímo na konferenci přebírat osvědčení
o existenci pobočného spolku (tzv. zakládací listina PS). U pionýrských skupin,
které zplnomocní účastníka z jiné PS, bude předání řešeno individuálně.

DOBROU CHUŤ!
Krupicovou kaši jsem na našem skupinovém táboře vařil již coby mladíček. Vzniklo
to spontánně, jako sázka – jestli opravdu
dokážu uvařit (a nepřipálit) kaši z 25 litrů
mléka, a pak se to stalo na mnoho roků rituálem. Servírování provázelo sborové pění
písničky: „Vařili jsme kaši, krupicovou kaši…“
doprovázené hrou na všechno, zejména třískotem lžic do ešusů. Na kaši jsem nešetřil ničím – rozhodně nebyla nastavovaná, ale plná
mléka, krupice, másla, strouhané čokolády
na posyp, i cukru se skořicí. Zkrátka: pohádka
mládí!
Oslí můstek
Jistě! Použil jsem táborovou vzpomínku,
abych se mohl odrazit k ústřednímu tématu:
za měsíc si sníme, co jsme si ve více než
roční přípravě obsahové konference navařili.
Mohlo by se říci, že sklidíme, co jsme zaseli… obratů by se našlo mnoho. Ale protože

jsme připravili pro letošní výroční rok jeden
méně tradiční propagační předmět, nedá
mi to, abych se nepřidal k jeho propagační
kampani. Patřil jsem i k testerům vlastního
produktu – třízrnné přírodní kaše. Nu, jářku!
Všichni o mně říkají, jaký jsem mlsný a co
všechno „nemám rád“, ale naši pionýrskou
kaši jsem si dal opakovaně. (I když, co si budeme povídat: Kus masa je kus masa…)
Odpovědnost je nás všech
Nepatřil jsem sice k hlavním kuchařům krmě,
která se bude servírovat 14. – 15. listopadu
na Konferenci o činnosti Pionýra, ale rozhodně se cítím být součástí týmu lidí, kteří se
snažili ji zodpovědně připravit. Mám pocit,
že jsou nachystány seriózní podklady/suroviny, z nichž se dá uvařit dobré menu. To však
už bude záviset na více než dvou stovkách
delegátů. Zde totiž rozhodně platí: Co uvaříme, to si také (všichni) sníme!
Martin

MOZAIKA PIONÝRA
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TŘI DNY NABITÉ INSPIRACÍ
Čáslav, Ostrava, Červená Voda, Holýšov,
Domažlice, Ústí nad Labem a spousta dalších
míst. Co mají společného? I v těchto místech
působí pionýrské skupiny a jejich zástupci
strávili poslední zářijový víkend v Horní
Sytové. Co 27 pionýrů různých věkových kategorií dělalo? Všichni se seznamovali s výchovnými programy Výpravy za poznáním,
aby s nimi pak dokázali pracovat i u sebe
ve skupině.
Že už jste o výchovných programech slyšeli?
No, ano! Mláďátka a Zvířátka, Putování se
psem, Tajemství staré truhly a Osmá planeta.
Čtyři různé balíky námětů a činností pro čtyři
věkové kategorie. Pionýři je vytvořili před
několika lety a nyní je na vás, abyste je začali
používat ve velkém.
Prodloužený víkend pro všechny účastníky znamenal tři dny nabité trochou

MOZAIKA PIONÝRA
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teorie a spoustou praktických činností.
Jak nadchnout děti pro poklady objevené
ve staré truhle? Jak přimět i kluky, aby vzali
do ruky žehličku (a vyrobili si krásné enkaustické obrázky)? A kdo umí nejlépe popsat
obrázek kamarádovi, který nevidí, ale má
domeček i se stromkem na zahrádce namalovat? Aktivity a náměty se střídaly jako
na běžícím pásu a nedaly účastníkům chvíli
oddechu. Chvíli všichni spolupracovali, chvíli
každý pracoval sám za sebe… Co vám budu
vyprávět, podívejte se na fotografie a udělejte si obrázek sami.
Součástí víkendu byla i diskuze nad tím, proč
ten který oddíl zatím s našimi pionýrskými
výchovnými programy nepracuje. „Chcete
po nás, abychom dali dohromady nový metodický list. A taky hlášení se musí posílat
příliš často,“ argumentovali někteří. Ovšem

stačilo jen vyjasnit si, co se přesně za těmito
pojmy skrývá, a ejhle! Ony ty požadavky nejsou zas tak horké a náročné! Jsou nastaveny
tak, aby je zvládl každý – tak se zkuste i vy
podívat na záložku Inspiruj se na webu www.
pionyr.cz – najdete tam všechny potřebné
informace.
A pokud vám něco není jasné nebo jste
ještě šanony s výchovnými programy vůbec neviděli, oslovte vaše garanty vzdělávání nebo vedoucí skupiny. Nebo se zkuste
poptat u svých pionýrských přátel, i ti vám
mohou poradit. A pokud se ani u nich nedozvíte, co potřebujete, zkuste prostě oslovit
Aničku Novákovou (anna.novakova@pionyr.cz)
– ta vám poradí zaručeně!
Mirka Tolarová

oddílová filmotéka
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ODDÍLOVÁ FILMOTÉKA: PEDOFILIE, ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ
V minulém vydání Mozaiky odstartovala silným tématem drog nová rubrika Oddílová filmotéka. Má pro vás být především inspirací,
pokud máte zájem otevřít s nejstaršími dětmi
a instruktory debatu o některých citlivých či
přímo ožehavých jevech, se kterými se přímo
nebo zprostředkovaně setkávají, ale nikdo
neví, za jaký konec je uchopit. Věříme, že
dobře zvolený film dokáže zábrany odbourat
a podnítit diskuzi.
Tentokrát se filmotéka svým zaměřením protne s další rubrikou: No toto! V ní (na str.
20) najdete druhý díl povídání na obdobné
téma – pedofilie, resp. zneužívání dětí. Že
to není jedno a totéž, jistě víte – přinejmenším z minulé Mozaiky (str. 10). Snímky, které
vám tentokrát nabízíme, pohlížejí na tuto
problematiku z více různých úhlů – přibližují
trauma obětí, společenské vyloučení pachatelů i těch, kteří nic nespáchali, ale netají
se svou odlišností… Jako v předchozím díle

Danielův svět

filmotéky vám nabízíme filmy (a seriály) české
i zahraniční.

ČESKÉ
Danielův svět (2014, režie Veronika Lišková)
– dokumentární film zachycuje život mladého
muže, který je homosexuální pedofil, ale nikdy žádnému dítěti neublížil. Do jednoho je
dokonce zamilovaný…
CSFD.cz: 68%, IMDB.com: 7,0/10
Tatínkova holčička (2008, režie Petr Slavík)
– jeden z dílů televizního seriálu Soukromé
pasti zobrazuje situaci patnáctileté dívky,
kterou zneužívá její nevlastní otec. Na 11.
mezinárodním festivalu televizní tvorby
ve francouzském La Rochelle získal cenu pro
nejlepší snímek v sekci evropské televizní
tvorby.
CSFD.cz: 68% (hodnocení celého seriálu),
IMDB.com: 8,7/10

tatínkova holčička

ZAHRANIČNÍ
Dřevař (2004, režie Nicole Kassel) – příběh
muže, který se snaží vyrovnat s faktem, že
jej sexuálně přitahují nedospělé dívky. Po 12
letech ve věznici se snaží znovu začlenit
do společnosti.
CSFD.cz: 72%, IMDB.com: 7,3/10
3096 dní: Příběh Nataschi Kampuschové
(2013, režie Sherry Horman) – film popisuje
skutečný případ dívky, která byla v osmi letech unesena a celých osm let uvězněna
v podzemní cele pod obyčejným rodinným
domem.
CSFD.cz: 68%, IMDB.com: 6,3/10
Další tipy: Spáči, Hon, Stopy života – Poslední
sbormistr, Nevinné lži – Klukovina

dřevař

3096 dní: Příběh Nataschi Kampuschové

STAŇ SE CHYTRÁKEM MĚSÍCE!
Hlavolam z minulé Mozaiky byl opravdová výzva, nikomu se nepodařilo uhodnout úplně vše, někteří ale
byli hodně blízko. Proto můžeme slavnostně vyhlásit hned tři chytráky měsíce září!
Lucka Svobodová, 7. pionýrská skupina Borač
Šárka Zeusová, PS Dravci Ústí n/L
Jan Koudelka, PO Souhvězdí PS Dravci Ústí nad Labem

Vždy si filmy napřed pusťte
sami, než je vezmete
na schůzku! Nikdo jiný
lépe neposoudí, zda to pro
„ty vaše“ už není trochu
silná káva…

I v říjnu zůstaneme s kvízem u českých filmů (ale příště zamíříme už úplně jinam). Pro mnohé to bude
možná lehčí, protože budeme hádat „hlášky“, které jsou často už zlidovělé. Jenže odkud vlastně pocházejí?

POZNEJ HLÁŠKY Z ČESKÝCH FILMŮ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

?
? ??

Hliník se vodstěhoval do Humpolce.
A já mám ještě lepší nápad! Jenže ještě nevím jakej.
A už to na tebe řeknu, Ludvíkáne Afrikáne!
Von si myslí, že když má tatínka devítihlavým drakem, že se nemusí učit, ale já mu ukážu…
u…
Čo bolo, to bolo! Terazky som majorom!
bejk co
co matka,
matka
tka, jaká
j á to byla
byla kráva!
áva!
áva!
Já nejsem zootechnik, já jsem písař! Vo každým teleti si vedu agendu, co otec, jakej to byl bejk,
Tak kdepak je ten prďola, co tady čepuje pivo?
Neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej.
Já se vrátím. A nebudu sám, Dougu Badmane. Se mnou přijde zákon.
Složenky, vy krávy zelený, nenažraný!
To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu?
Repráky here, dráty here, kazeťák here… I am going, I am playing… a to je zakázaný, jo.

?

?

? ? ? ? ? ??

?

? ?? ? ??
?

Tak co, už se ti vybavují scény z filmů a jejich názvy? Tak napiš na adresu mozaika@pionyr.cz!

?
?

?

?

?

?

?
?

?

?

?

Správné odpovědi z minula
1) Na samotě u lesa, 2) Trhala fialky dynamitem, 3) Slunce, seno, jahody, 4) Na kolejích čeká vrah, 5) Což takhle dát si špenát, 6) Noc
na Karlštejně, 7) Táto, sežeň štěně, 8) Dva lidi v ZOO, 9) Rok ďábla, 10) Jak utopit doktora Mráčka 11) Mé drahé tety a já, 12) Líbáš jako ďábel,
13) Čtyři vraždy stačí, drahoušku, 14) Proč?, 15) Nemocnice na kraji města
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NAZUJTE TOULAVÉ BOTY!
HORNICKÉ MUZEUM OKD, LANDEK

EXKURZE NA BIOFARMĚ

Kraj: Moravskoslezský
Jednotlivé expozice mapují vývoj těžby uhlí na Ostravsku a Karvinsku,
představují i historii báňského záchranářství. Součástí prohlídkových
tras je také systém podzemních štol, kam sfáráte původní těžní klecí
vybavenou audiovizuálním simulátorem opravdového sešupu do těžní
jámy. Nenechte si ujít jízdu původním důlním vláčkem. Volnočasový
areál Landek Park nabízí i různé sportovní aktivity.
Hornické muzeum je vzdáleno asi 3,5 km od hlavního nádraží v centru
Ostravy. Ubytování je možné v turistickém středisku DDM OstravaPoruba, vzdáleném asi 13,5 km od muzea. Více informací: www.okd.
cz/cs/nas-region/landek-park-hornicke-muzeum

Kraj: Vysočina
Zajímá vás, jak fungují biofarmy? Přijeďte se podívat na biofarmu
Sasov! Je to velký areál, který umožňuje provozovat řadu činností.
Kromě chovu prasat, což je stěžejní činnost této farmy, se věnuje také
chovu skotu, ovcí a koní. V posledních letech se farma pustila také
do pěstování krmných plodin, pohanky, brambor, cibule a sóji. Exkurze
probíhají v pracovních dnech a zahrnují i ochutnávku produktů.
Biofarma Sasov se nachází přímo v Jihlavě, ubytování nabízí například
12,5 km vzdálená Hájenka Černé lesy u Brtnice, která je pod správou
DDM Jihlava.
Více informací: www.biofarma.cz

AJETO GLASS LINDAVA

SKANZEN STRÁŽNICE

Kraj: Liberecký
Sklárna Ajeto v Lindavě u Cvikova produkuje luxusní a exkluzivní sklo,
které můžete spatřit v uměleckých galeriích celého světa. Práci mistrů
můžete shlédnout při exkurzi v Lindavě nebo ve sklářské restauraci
Ajeto v Novém Boru. Můžete si prohlédnout sklárnu se sklářskou hutí
zblízka na vlastní oči. Naskytne se vám unikátní příležitost pozorovat
při odborném výkladu, jak se žhavá tekutá skleněná hmota v rukou
sklářských mistrů mění v křehkou krásu. Kdo neodolá, může si dokonce práci sklářů vyzkoušet a pomocí sklářské píšťaly si vytvoří svůj
první skleněný výrobek. Můžete využít originální sklářský program
„Vytvoř si sám“, kterého se může za poplatek zúčastnit každý, od malého dítěte až po seniora.
Sklárna Ajeto je vzdálená asi 13 km od České Lípy. Ubytovat se lze
v DDM Cvikováček ve Cvikově, který je od sklárny vzdálen asi 7,5 km.
Více informací: www.ajetoglass.com

Kraj: Jihomoravský
Skanzen Strážnice je ukázkou lidového stavitelství jednotlivých oblastí
Slovácka a jeho expozice vás seznámí se způsobem života a bydlení
lidu jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.
Ukázka vinohradnických staveb a jejich zařízení, která je doplněna vinohradem představujícím pěstování vína od nejstarších dob po současnost, je jedinou expozicí svého druhu na našem území. Národní
ústav lidové kultury pořádá každoročně v areálu muzea zvykoslovné
pořady – např. stavění máje, dožínky, zarážení hory apod., ukázky rukodělných technik, akce pro děti a vždy poslední víkend v červnu se
stává atraktivním prostředím pro programy Mezinárodního folklórního festivalu Strážnice.
Skanzen Strážnice leží nedaleko hranic se Slovenskem, asi 20 km
od Hodonína. Necelé dva kilometry od Skanzenu je DDM Strážnice,
kde se lze ubytovat.
Více informací: www.skanzenstraznice.cz

MOZAIKA PIONÝRA

2015 / 02

rukodělky

15
SOVA Z PAPÍRU A ZÁTEK
Pomůcky: černý lihový fix, nůžky, tavná pistole nebo lepidlo
Materiál: hnědá čtvrtka, černá čtvrtka, žlutý
nebo oranžový barevný papír, dvě stejně barevná víčka od piva

patřičnou radost a hned se s ní běžel pochlubit rodičům.
Pavla Tochorová
PS Safír Kdyně

Pokračujeme ve vyrábění z odpadového materiálu a právě víčka od piva vypadají po patřičném vyčištění moc hezky a využíváme je
jako ozdoby, přívěsky a pro výrobu dalších
zajímavých dekorací. Naše sovička bude mít
víčky zvýrazněné oči.
1) Nejdříve podle šablony obkreslíme
základní tvar na tvrdý hnědý papír
a vystřihneme.
2) Pak vystřihneme z černé čtvrtky křidélka
a přilepíme k tělu pomocí lepidla nebo tavné
pistole.
3) Do středu pivních víček uděláme černá
kolečka pomocí lihového fixu a tavnou pistolí
víčka na základ přilepíme.
4) Pod očka ještě zbývá nalepit žlutý nebo
oranžový otevírací zobáček.
5) Pokud máte chuť, můžete ještě sovičce
ozdobit bříško pomocí barevného papíru, peříček, třpytek nebo čehokoli, co máte zrovna
po ruce.
Ze zadní strany jsme s dětmi ještě nalepili
provázek na pověšení a výrobek byl hotov.
S malou pomocí zvládne toto vyrábění i čtyřleté dítě, náš Matýsek měl ze své sovičky

Já si létám, já se

vznáším. Alespoň
bych teď moc chtěla.

Text do bubliny zaslal:
Petr Halada, 8. PS Příbram

DOPLŇ BUBLINU
A máme tu další fotku s bublinou,
která čeká na tvoje nápady. Zapoj
představivost a dodej snímku svůj
vlastní příběh. Co si asi kluci povídají?
Jsou sehraní, nebo se jim nedaří? Mají
naspěch, nebo jsou v pohodě?
A nezapomeň, žádná odpověď není
správná ani špatná. Jde jen o to se
zasmát a třeba dát zobrazené situaci
nějaký úplně nový nečekaný náboj.
Své nápady posílej na adresu mozaika@
pionyr.cz. Ty nejvtipnější otiskneme
v příštím vydání Mozaiky.
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Chcete k sobě

MALÁ SKÁLA

pozvat pionýrské

Lokace: Liberecký kraj, okres Jablonec nad
Nisou

Jizeru za mysterkou Co to tamhle
vykukuje (GC3FHZV).

Představení: Malá skála je obec s cca 1,1
tisícem obyvatel. Rozkládá se v údolí Jizery
pod skalní stěnou Vranovského hřebene.
První zmínky o Malé Skále pocházejí z roku
1422, avšak její jižní část vznikla jako samostatná ves Vranové již koncem 14. století,
kdy spolu s okolními osadami náležely k dominikánskému klášteru v Turnově. Ve svahu
na místě, kde dnes stojí zámeček, stála dříve
tvrz Valdštejnů z 16. století. Dnešní secesní
podobu získal po mnoha přestavbách na začátku 20. století. Na lesním hřbitůvku poblíž
zámku je pohřbena zdejší rodačka, spisovatelka Jarmila Glazarová (1901–1977).
Dominantou Malé Skály je skalní Vranovský
hřeben, na kterém se nachází vyhlídka
a zbytky gotického hradu Vranov (též se mu
říkalo Skála). Ten založil v roce 1414 Heník
z Valdštejna na obranu proti husitům. Kolem
roku 1500 byl hrad opuštěn a chátral. V 19.
století bylo místo přeměněno v romantický
Panteon s pamětními deskami a pomníčky
významných osob a s novogotickou kaplí
na nádvoří.
V obci je několik dřevěných pojizerských
stavení, která jsou typickými zástupci lidové
architektury Maloskalska. Nejznámější je
patrové stavení Boučkův statek s restaurací
a malou galerií.

Pokud se rozhodnete, že si kus zajdete
nebo si pro své další putování vyberete
zelenou turistickou značku, určitě nevynechejte kešku Kaple sv.Vavřince na Malé
Skále (GC4FQAN). Kousek od ní se nachází
další tradička Lesni hrbitov (GC4GJ1E).
Potom můžete po zelené dále pokračovat
na Kopanina (GCV95F). U této kešky čtěte
pořádně listing, vyplatí se to. A když už
jste na Kopanině, je tu ještě pár zajímavých kešek, například Skokani (GC26Y3B),
poněkud náročnější na terén Andel Strazce
(GC50V2B). Multinu Bezkarska (GC3BV8A),
jak už název napovídá, můžete odlovit
i v zimě.

Doprava: Do obce Malá Skála se můžete
dostat buď autobusem, nebo vlakem (leží
na železniční trati Turnov – Tanvald).
Geocaching: Tentokrát se můžete s malými
odbočkami vydat po červené značce z Malé
Skály, přes Frýdštejn, Voděrady, Drábovnu
zpět do Malé Skály. Cestou odlovíte nejen
krásné pohledy na krajinu (nezapomeňte si
vzít s sebou fotoaparát), ale i pár kačerských
pokladů.
Začít můžete hned kousek od maloskalského
nádraží, a to tradiční keškou JN#17 Mala
Skala (GC2BPMG). Při jejím odlovu si dejte
pozor na mudly, někdy je jich tu opravdu
hodně. Následuje mikrokeška JnJ 11 - Jez
Mala Skala (GC5JCK8) a potom už přes
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"kačery"? Ozvěte se!

Ale zpátky na červenou. Keška Pantheon –
Vyhlidka (GC4HC6D) vám nabídne kromě
dalšího logu a možnosti navštívit starý skalní
hrad Vranov i úžasné výhledy. Při odlovu
vzdělávací Earth keše AGT 35: Vranovsky
hreben a Liesegangovy kruhy (GC4GW5A)
nezapomeňte na splnění úkolů, protože
jenom navštívení místa neznamená, že vám
bude log automaticky uznán.
Další keš Skalní hrad (GC4GJ2X) je opět
náročnější na terén. V okolí zříceniny hradu
Frýdštejn můžete odlovit kešky Mala Skala Frydstejn / Mala skala - Frydstejn (GCHA4H),
Vyhledova kes do okoli Frydstejna #2
(GC3WVGY), JN#06 Frydstejn (GC2A2P0).
Teď už nás čeká cesta zpět a keška
Maloskalske vyhledy #1 (GC1XK0J), která
vás zavede do menšího pískovcového města
Drábovna, kde byl ve středověku na skalních blocích postaven malý hrad, který měl
strážit obchodní cestu vedoucí okolo Jizery.
Za zmínku stojí ještě letterbox keš (schránka
musí obsahovat razítko, které si nálezce
může otisknout do svého deníčku) Kaminek
na stopce (GC51CHF), která provede zájemce
po Záborčí. A teď už jenom po modré
turistické značce do Malé Skály na vlakové
nádraží a výlet je u konce.
Anička

o dětech trochu jiných
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AGRESIVNÍ ADAM
Adamův příběh se začal psát už před několika
léty. V klubovně se objevil po jednom
z našich jarních sportovních turnajů. Bylo
to pro nás docela překvapení, protože byl
tělem a duší fotbalista. Ne, že by to měla být
nějaká vada – spíš jsme se všichni divili, že si
na nás krom fotbalu našel ještě čas… Znáte
to, pořád samý zápas nebo tréninky…
V každém případě ho k naší činnosti něco
táhlo. S blížícím se létem se začalo hovořit
i o letním táboře, a tak se Adam rychle dostal
i na seznam účastníků. Těšil se na něj o to víc,
o co méně stíhal naše běžné víkendové akce.
Pro Adama začal letní tábor jako pro všechny
ostatní děti – rozdělení do oddílů, ubytování
ve stanech, první seznamovací a rozehřívací
hry. Brzy se ale kolem něj začaly dít neobvyklé věci. U každé soutěže se pohádal, nebo
spíš rozhádal se spoluhráči i s protihráči. Není
divu, že si brzy na jeho chování stěžovali nejen děti, ale i vedoucí. Dohodli jsme se proto
na poradě, že si jeho chování budeme víc
všímat.
Bohužel se ukázalo, že uhlídat ho a brzdit
všechny jeho výpady není možné. Jednou
jsme během odpoledního klidu zaslechli, jak
se z jeho stanu ozývá: „Kdo ti nadává, ty tlusťochu“. Začali jsme chápat, že si své útoky
vůbec neuvědomuje a že něco musíme udělat. Jeden z vedoucích Adama odvedl do jídelny, aby si s ním někde v klidu promluvil.
Už cestou se ale Adam uklidnil a skoro jako
by byl rád, že si jej někdo všímá – představa
o umravnění agresora se rozplynula.
Z rozhovoru v jídelně jsme vůbec nebyli
moudří. Adam si poloviny svých agresivních projevů nebyl vědom. O to víc si ale
za všechno mohl sám. Dílem za jeho projevy
mohla jeho divoká povaha (temperament),
dílem možná strach z vrstevníků. V každém
případě jsme nabyli dojmu, že spíš než hlídání bude Adam potřebovat pomoc. Pomoc
v nasměrování jeho rychlosti a výbušnosti
někam, kde nebude tolik „škodit“. Zkusili

jsme proto zařadit několik her, kde soupeření
bylo dovoleno – ale jen v rámci pravidel.
Během tábora jsme pak s Adamem učinili
ještě mnoho zkušeností a dlužno dodat, že
ne všechny byly negativní. Docela rád pomáhal – při službě, při úklidu, při vaření a dokonce i s výrazně mladšími účastníky. Zřejmě
to pro něj byly situace, kdy se necítil ohrožen.
No, a když došlo na fotbal či na soutěže, tak
jsme věděli, že to nepůjde bez rozhodčího.
Přítomnost vedoucích u jakýchkoli soutěží
byla pro Adama zárukou, nejen že se bude
hrát podle pravidel, ale že také není prostor,
aby se o pravidlech příliš diskutovalo.
Jak Adam dospíval, měnilo se také jeho chování. Radili jsme mu, jak má své vzteky zvládat. „Třeba se i kousni do jazyka – než něco
vypustíš, napočítej do deseti apod.“ V každém případě měl Adam velké štěstí v tom, že
ta jeho agrese směřovala ke slovům.
Dnes na naše tábory vzpomíná v dobrém.
Díky pocitu bezpečí, který jsme byli nuceni
pro něj vytvářet, zažil spoustu pohodových

PŘÍČINY
• Často může být příčinou výbušná povaha (temperament), která se může projevovat ve fyzické či slovní agresivitě.
• V některých případech může být chování dítěte významně ovlivněno vzory v rodině (a kulturou prostředí, ve kterém vyrůstá a které ho formuje).
• Někteří jedinci se mohou chovat agresivně proto, aby na sebe upozornili a získali tak potřebnou dávku pozornosti (psychického nebo i fyzického kontaktu).
• Agresivně se projevují jedinci, kteří se často cítí ohroženi.
• Agresivní vystupování se může projevovat také u hyperaktivních jedinců nebo
dětí s diagnózou PAS (autismus).
• Jednorázově se agresivně mohou projevit i jedinci, u kterých „přetekl pohár“
(jistá forma obrany).
• V ojedinělých případech může jít i o jedince, kteří se snaží cíleně demonstrovat
svoji nadvládu a v tomto případě i cíleně ubližují ostatním.

dnů. Zpětně jsme si také začali uvědomovat,
proč se Adamovi u nás tak líbilo. Vytvářeli
jsme mu oázu, ve které našel i několik kamarádů, se kterými si rozumí dodnes. A my
si díky němu zase jednou uvědomili, že výchova má smysl.
kolektiv autorů
ilustrační foto: PS Omega

ŘEŠENÍ
• Při řešení agresivních projevů chování
si všimněte, zda jde o agresi slovní či
fyzickou, zda se opakuje.
• Fyzickou agresi je možné usměrnit
vhodnými hrami – úpolové, soutěživé,
bojové.
• Při hrách by měl být rozhodčí, který
bude důsledně kontrolovat dodržování pravidel.
• Slovní útoky pomáhají zmírnit hry
pro rozvoj sociálních dovedností
a komunikace.
• U jedinců s úmyslem ubližovat je
vhodné poradit se s rodiči o návštěvě
psychologa a uvažovat o omezení
kontaktu jedince s kolektivem (je
potřeba si uvědomovat naše pedagogické limity).
• Vedení pohovoru má význam u dětí
staršího školního věku, u mladších
zpravidla nemá výchovný dopad.
• Při aktivitách je dobré, aby vedoucí
byl poblíž dítěte s agresí, zaznamená tak včas „nastartování“ tohoto
projevu.
• O zvládání agresivity existuje také
spousta literatury – například Zdeněk
Šimanovský: Hry pro zvládání agresivity a neklidu, Portál, Praha 2002,
ISBN 80-7178-689-6.
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HOLEŠOV

KDYNĚ

Na „DIVOKÉM ZÁPADĚ“
Prázdniny jsou již minulostí a nám zůstaly
pouze krásné vzpomínky na společné chvíle
na táboře. 4. a 5. září se proto uskutečnilo
setkání dětí a pracovníků pionýrského tábora
„Western – divoký západ“, na kterém jsme si
připomněli společně prožité okamžiky.
Setkání se zúčastnila většina táborníků i vedoucích. Společně jsme si zazpívali oblíbené
táborové písničky, zopakovali pokřiky, prohlédli si fotografie a poseděli nad táborovou
kronikou. Starší táborníci si připravili překvapení pro vedoucí a ostatní pracovníky –
předali jim kytičky s poděkováním za krásně
prožité chvíle. Táborovou atmosféru jsme si
připomněli také na zahradě při opékání špekáčků. Vzhledem k tomu, že naše setkání
bylo přes noc, zbyl čas také na hry a sportování. Zahráli jsme si naše oblíbené ringo
a několik zajímavých kolektivních a deskových her. Druhý den jsme se jen neradi balili
domů, při loučení jsme si slíbili, že se brzy
zase sejdeme.
Valča Šípová, tábornice
PS Dr. Mirko Očadlíka Holešov

Odpoledne plné her pro stovky dětí
Po absolvování prvního týdne nového školního roku si mohly děti ze Kdyně užít sobotu
plnou soutěží a netradičních aktivit, které
pro ně připravili vedoucí z pionýrské skupiny
Safír. Krásné počasí doprovázelo desátý ročník akce Odpoledne plné her, která proběhla
v areálu sídliště Na Koželužně a v nedaleké
klubovně U Čápa. Na sídlišti se sešly stovky
dětí, aby si vyzkoušely slalom na koloběžkách, chůdy, skákání v pytlích, kop do brány,
prolézání tunelem nebo třeba střelbu z luku.
Do soutěžních kartiček sbíraly body, které
si po splnění všech úkolů mohly vyměnit
za pěkné ceny.
V areálu klubovny pak na děti čekala zbrusu
nová trampolína, turnaj ve finské hře Mölkky
a jako vždy oblíbená jízda na lanovce. A protože je akce zároveň jako takový „den otevřených dveří“, mohli se účastníci podívat
i do klubovny U Čápa a vyrobit si zde ovečku
z provázků a látek.
Akce proběhla za podpory Plzeňského kraje.
Pavla Tochorová
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Pohádkový les 2015
Zvídavé jiskřičky v dětských očích, neskrývané nadšení, dětský smích a obrovský zápal
pro plněné úkoly – tím vším bychom mohli
charakterizovat letošní kdyňský Pohádkový
les. Tato akce, kterou ve Kdyni už dvacet let
pořádá PS Safír, se setkává s obrovským přívalem účastníků z řad místních i návštěvníků
města.
Děti, jako ti nejpovolanější pohádkoví odborníci, se opět vydaly na jim důvěrně známou
trasu od Husova pomníku až ke zřícenině
hradu Rýzmberk, která byla plná pohádkových zastavení. Na své pouti, která se skládala
z celkem 16 pohádkových stanovišť, mohli
malí dobrodruzi potkat např. Pata a Mata,
kterým raději díky jejich pověstné šikovnosti
sami pomohli zatlouci hřebíky. Nechyběl ani
Ferda Mravenec, kterému rozpustilá Beruška
poničila jeho mraveniště, a tak si děti spolu
s Ferdou vyzkoušely stavbu jeho nového příbytku. Ale co by to bylo za pohádkový les,
kdyby se v něm neztratila Červená Karkulka,
pronásledovaná
vlkem?
Naštěstí
pro
Karkulku si děti s lesním bludištěm dokázaly
hravě poradit a našly tak pro ni tu správnou
cestu ven. Děti na své pouti však nepotkávaly
jen tradiční pohádkové postavy, jako jsou
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Vodník, Bílá paní, Bob a Bobek, Křemílek
a Vochomůrka, Mach a Šebestová, Sněhurka
a sedm trpaslíků nebo Čarodějnice, ale musely prokázat i znalost novodobějších pohádkových postaviček, ze kterých se ve Kdyni
objevili Shrek a Fiona, Asterix a Obelix nebo
Šmoulové. Malí pohádkoví odborníci se však
nezalekli ani těchto pohádek a Večerníčků,
které hravě poznali, a dokázali splnit všechny
zadané úkoly. Vedle pohádkových postaviček kdyňský Pohádkový les navštívili rovněž
piráti, kterým děti s obrovským zápalem
pomáhaly s palbou na nepřátelský koráb.
Dobrodružné pohádkové putování pak děti
uzavřely návštěvou přátelského indiánského
kmene, kterému rybolovem pomohly zajistit
obživu pro celou indiánskou kolonii. Po splnění všech pohádkových úkolů se děti vydaly
přímo na hrad Rýzmberk, kde je čekal zasloužený poklad, který převzaly přímo z rukou samotných hradních pánů.
Sobotní pohádkové počasí přilákalo více
než 450 dětských účastníků, které na jejich
pohádkovém dobrodružství doprovázelo asi
700 maminek, tatínků, babiček, dědečků,
tetiček, strýčků a dalších dospělých, včetně
přibližně 50 organizátorů.
Věra Říhová

KOPŘIVNICE
Český tým OlbramChallenge na ME 2015
v dodgeballu
Na konci prázdnin 28. – 30. srpna 2015 se
náš tým OlbramChallenge (viz str. 4 minulé
Mozaiky) zúčastnil mistrovství Evropy v dodgeballu (vybíjené) v Belfastu v Severním
Irsku. Co je to dodgeball? Tak trochu netradiční vybíjená, se třemi balóny a o 200%
rychlejší a zábavnější než ta klasická.
První den jsme ani nestihli trénink, neboť
jsme přiletěli později a hned nám pořadatelé
zvolili úvodní zápas v kategorii mužů proti
hostující zemi.
Druhý den jsme soupeřili s dalšími státy
v naší skupině (Wales, Skotsko, Francie
a Nizozemsko). Abychom postoupili ze základní skupiny, museli jsme porazit dva soupeře a to se nám skoro podařilo. Bohužel
s Francií to byl vyrovnaný zápas a poslední set
nám utekl mezi prsty v posledních vteřinách.
Třetí den nás čekalo Švýcarsko, které jsme
porazili, a pak Švédové v boji o 9. místo.
Nutno dodat, že tohle byl pro nás nejvyrovnanější zápas na turnaji. Při skóre 7:7 musela
rozhodnout náhlá smrt a štěstí nebylo na naší
straně. V turnaji jsme
e proto nakonec
na
skončili
na desátém místě.
Děkuji týmu OlbramChallenge,
mChalleng že investovali
svůj čas i peníze, abychom
hom m
mohli reprezentovat naší zem! Velké
Vel DÍKY patří
patř samozřejmě
mozřejmě
také
ké
é našim
im sponzorům:
sponz
m: městu
ě
Kopřivnice,
opřivnice,

ZŠ Dr. Milady Horákové (kde trénujeme),
RPS a.s., Pionýrské skupině Kopřivnice.
Za tým OlbramChallenge Kopřivnice kapitán
Miroslav Klimecký

ROKYCANY
Show dance na Den Rokycan
Oddíl Divoká Orlice poslal ke Dni Rokycan
na malou scénu skupinu dětí, která se letos
zúčastnila tanečního tábora Krok za krokem
v Plasech. Po Rokycanských tanečních skupinách vystoupila naše skupina dětí, které
měly na nácvik jen jeden týden na letním
táboře a ostudu nám určitě neudělaly. Show
dance na choreografii Slunce, seno, jahody
měl velký úspěch. Hlavně, když trojice dětí
zvedaly tanečnice do vzduchu.
Musíme přiznat, že děti měly velkou trému,
jelikož nikdy na takové akci ještě nevystupovaly a ani se nezúčastnily žádných závodů.
Rozhodně velký díl na tomto vystoupení měla
vedoucí taneční skupiny Pavlína Válková
společně s Míšou Topinkovou a Terezou
Vildovou. Děti je mají velice rády a všechny
se těší na příští rok na taneční tábor Krok
za krokem. Ten je určen pro všechny, kteří
mají rádi smích, veselou náladu, tanec
a dobrou
u partu.
par
Děkujeme
j
městu Rokycany,
y,
že nám umožnilo
umožn
nilo vystupovat
n
vystu
na tak důležité
akci,
ci, jako je
j Den
en Rokycan.
e
Rokyc
Martina
a Hubertová
Hub
Hube
bee
b

• 3. 10. slaví své 50. narozeniny
Alena Šefflová za PS Švermováček
(Středočeská KOP).
• 9. 10. slaví své 55. narozeniny
Dušan Horňák z PS Dlouhá Loučka
(Olomoucko-zlínská KOP).
• 24. 10. slaví své 45. narozeniny
Ladislav Mareš z PS Pacov (Krajská
organizace kraje vysočina).
Blahopřejeme!
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NO TOTO! JEŠTĚ JEDNOU O PEDOFILII
V minulé Mozaice jsme vám slíbili, že se
k tématu pedofilie vrátíme ještě jednou.
To v této rubrice nebude nic výjimečného,
protože z připravených témat mnohá jedna
stránka prostě nepojme. Slíbili jsme také, že
nabídneme na pedofilii trochu jiný pohled,
ve skutečnosti jich ale nabídneme dokonce
několik. Věříme, že vás tyto střípky nasměrují,
pokud se o téma budete chtít dál zajímat.

OČIMA POLICIE
V minulém článku jsme naznačili několik
skutečností, ke kterým jsme požádali
o podrobnější vyjádření ty nejpovolanější –
kriminalisty, kteří se problematikou v praxi
zabývají. Jim jsme položili dvě otázky:

Co si z vaší zkušenosti myslíte o lidech
s pedofilní orientací, kteří profesně nebo
i ve volném čase pracují s dětmi?
Neumím si představit, že člověk s pedofilní
orientací by měl možnost pracovat s dětmi.
Je to stejné, jako byste svěřil odpovědnost
za bezpečnost stáda ovcí vlkovi. Jinými
slovy řečeno, v žádném případě bych při
nepochybné rizikovosti takového spojení
nemohla s tímto vyslovit svůj souhlas.

Z WEBU PEDOFILNÍ KOMUNITY
Po jistém sbírání odvahy jsme si v redakci
otevřeli i web Čepek (www.cepek.cz), který
je informačním portálem české pedofilní
komunity. Hned na úvodní stránce si můžete
přečíst řadu dotazů, jejichž pisatelé zpravidla
tápou a snaží se (v mnoha různých obměnách)
zjistit, zda jsou či nejsou pedofilní.
Samozřejmě se najdou i jiné, jako co hlásit,
zda může být pedofilní i žena, co je a není
legální… Na velkou část dotazů odpovídá
psychiatr a sexuolog MUDr. Antonín Brzek.
My jsme pro ilustraci vybrali jednu z jeho
odpovědí na dotaz z prostředí volnočasové
práce s dětmi a mládeží… Tazatelka má
obavy o svého kolegu vedoucího, který se
až příliš sbližuje s jednou z členek oddílu,
jejich náklonnost je oboustranná a postupně
již zcela neskrývaná, byť na pohled v mezích
zákona. Jak moc se bát a jak s kolegou
vedoucím o věci mluvit? Dr. Brzek odpověděl
takto:
Milá paní, skutečně asi máte pravdu, že Váš
kolega bude pedofil. Oni totiž pedofilové
mají děti rádi, a proto bývají těmi nejlepšími
učiteli a vychovateli. Nicméně, až do doby,
než selžou. To ale neznamená, že selhat
musí. Ti, kteří mají silnou morální úroveň, to
mnohdy zvládnou celoživotně. Bylo by dobré,
kdybyste s ním mohla dát otevřenou řeč
v tom smyslu, že pedofily nijak nepohrdáte,
naopak, že si jejich lásky k dětem velmi vážíte,
ale že máte strach právě z toho selhání.
Mohla byste mu nabídnout spoluráci v tom
smyslu, že mu budete poskytovat zpětnou
vazbu, abyste mu pomohla nějakého selhání
se vyvarovat, kdyby jeho přátelské chování
k oné dívce překračovalo meze zákona. Je
důležité, aby k Vám získal důvěru, ne aby
se Vás začal bát jako nějakého policajta. Je
to úkol nesnadný, ale pokud uspějete, velmi
záslužný.
MUDr. Antonín Brzek

výslechová místnosti pro děti
Jak se stavíte ke snahám o organizování
pedofilní komunity a její prezentace
na veřejnosti?
Nemáme problém s tím, že si pedofilové mezi
sebou vyměňují informace, jak zvládat svou
odlišnou sexuální orientaci. Jejich aktivity
však nesmí odporovat zákonům. Nepřípustné
je tak např. šíření dětské pornografie. Co se
týče medializace pedofilie, ta je nebezpečná.
Pedofilové si tímto způsobem zvyšují
sebevědomí a snaží se obhájit. Mohou získat
mylný pocit, že jsou skvělí a jejich odlišnost je
společností akceptována. V krajním případě
taková opakovaně akceptovaná úchylka
může vést až k trestné činnosti v podobě
napadení dítěte.
Lze říct, do jaké míry s pedofilní orientací
narůstá
společenská
nebezpečnost
jedince? Jak moc je reálné násilí na dětech
propojeno s pedofilií?
Mezi pachateli trestných činů na dětech se
pedofilové vyskytují jen občas. Většinou
jsou to lidé z nejbližšího okolí nebo přímo
rodiny. Jedná se o osoby, které nemohou mít
z různých důvodů normální vztah a v dítěti
vidí lehce dostupný náhradní sexuální objekt.
Velmi často se tohoto činu dopustí pod
vlivem alkoholu a momentální neutěšené
životní situace.
Odpovídala mjr. PhDr. Alena Kolářová,
vedoucí mravnostního oddělení pražského
ředitelství Policie ČR.

CO NA TO PSYCHOLOG?
V naší mozaice pohledů a názorů nemůže
chybět pohled odborníka na lidskou
duši, kterého jsme hledali v Pedagogické,
psychologické a právní poradně PPPK, jež
se zaměřuje na dospělé, děti i jejich rodiče,
páry, pedagogy, kolektivy… Ptali jsme se
na to, jak životě „fungují“ lidé s pedofilní
poruchou.

Loutky, na kterých děti policii ukazují,
co se jim stalo.
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Setkáváte se s lidmi s pedofilní poruchou –
dá se říct, že když svůj stav zvládnou, tak
fungují zcela normálně?
K této otázce je nezbytné uvést, že
problematika pedofilie se řadí mezi poruchy
sexuální preference.
Cílem léčby takové poruchy nebývá změna
sexuální orientace, ale utlumení sexuálního
pudu. Z otázky mi není jasné, co si
představujete pod pojmem „zvládnutý stav“.
Je zřejmé, že minimalizaci rizika zneužívání
dětí se předchází medikací na základě
psychiatrického vyšetření. Domnívám se, že
ani psychiatři nebudou schopni stanovit míru
rizika projevu poruchy při tzv. „zvládnutém
stavu“, vzhledem k řadě faktorů, které nelze
vztahovat ke každému případu pedofilního
chování, a zcela vyloučit riziko recidivy.
Odpovídala PaedDr. Zdeňka Kašparová.

PREVENTIVNÍ PROJEKT NÁS SE
TO TÝKÁ
ČRDM představila v roce 2008
projekt Nás se to týká, zaměřený
na prevenci sexuálního násilí zejména
při aktivitách sdružení dětí a mládeže.
Jeho strategie je založena na těchto
bodech:
vyškolení
koordinátorů
prevence, vypracování metodických
materiálů a preventivní programy pro
děti a dospívající. Ke vzniku projektu
se ČRDM inspirovala u kolegů
z Bavorského kruhu mládeže.
V
rámci
projektu
proběhla
v letech 2008–2010 řada seminářů
a workshopů, byl vypracován „Kodex
chování pro prevenci sexuálního násilí
ve sdruženích pracujících s dětmi
a mládeží“ a vydány dvě metodické
publikace – Hranice bezpečí a Záchranné
lano (obě najdete na adrese crdm.cz/
publikace). V zapojených sdruženích
též vznikly tzv. „krizové kartičky“
– kapesní návody pro vedoucí, jak
postupovat v krizových situacích.
redakce
foto: Policie ČR

ZAUJALO VÁS TOTO TÉMA? NEPŘEHLÉDNĚTE FILMOTÉKU NA STRANĚ 13!
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POSILA NA ÚSTŘEDÍ
Doba je dynamická – chtělo by se říci ústy
klasikovými, když představujeme nového zaměstnance ústředí, ale ona slova mají obecnější význam. Novou tváří na ústředí se naplňuje zadání, které vedlo k jarní personální
změně. Ta vycházela z požadavku posílení
metodického směru působení ústředí, mířící
k obsahu činnosti a vzdělávání – proto od září
posílil sestavu Mgr. Jiří Tomčala. Z toho plyne
i Jirkovo „zařazení“ na úsek obsahu činnosti,
k přípravě projektů a též přispění k redakčně-tvůrčím aktivitám. Je také oficiálním konzultantem (za ústředí) zájemcům o podporu při
tvorbě různých studentských prací (bakalářských, seminárních či diplomových). S ohledem na jeho pedagogickou praxi, zkušenosti
konzultanta v řadě velkých projektů a teoretickou vybavenost a v neposlední řadě i smysl
pro humor jde o člověka na svém místě.
Protože jsme tu takového konzultanta pro
studenty dosud neměli, zeptali jsme se Jirky,
jak tuto úlohu chápe a přijímá:

zpracování mnoha našich vlastních údajů.
Myslím, že by to vydalo na nejednu diplomku
a nemusí jít přitom jen o studium volného
času, když vezmete v úvahu, jak široká je činnost Pionýra. A stejně tak vím, že v poslední
době se na ústředí obrací stále více členů-studentů s dotazy či žádostmi o pomoc, takže
chápu tohle své zadání jako příležitost…“

• „Juchůůů, naši jsou
konečně pryč! Máme
mejdááán!“
• „No jasně… Ale taky jim zas budeme
muset pořád psát, a mě fakt nic
nenapadá…“
• „Tak jim pošleme Mozaiku, ne?“

OKÉNKO IX. VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ…
Aktuální stav v návrzích do komise
a zastoupení KOP je následující:

ZKUŠENOST NÁS UČÍ
Prožitky z přípravy posledního výročního
zasedání
jednoznačně
potvrdily
léty ozkoušenou a přesto tak často
nedodržovanou zásadu: nutnost aktivního
zastoupení
každé
krajské
organizace
v obsahové komisi. Bohužel stále však
všechny KOP své zástupce neurčily! Kam
vedlo průběžné nepřenášení informací
a zajišťování zpětné vazby v přípravě
posledního VZP, má mnoho z nás v živé
paměti. A jde o memento vyzývající k tomu,
abychom se co nejvíce snažili uvedený
princip naplnit.

• Připomínáme
uzávěrku
přihlášek
do propagační soutěže Sami o sobě – 31. 10.
2015! Více se dozvíte na samiosobe.pionyr.
cz.
• O něco vzdálenější, ale přesto aktuální
je uzávěrka Soutěže etapových her, která je
vždy ke konci kalendářního
roku – 31. 12. 2015. Hry
máte jistě po táborech
zpracované,
tak
stačí jen místo
do archivů je
poslat
také
do soutěže.

TRAMPOTY
ÚSTŘEDNÍCH
OSMÁKŮ

„Sám jsem byl studentem, a tak vím, že pomocná ruka se hodí. Hodně se v současné
době hovoří o diplomových a bakalářských
pracích, které někdo slušně řečeno „opsal“.
Připadne mi to škoda, když nám chybí

„Šmankote! Už zas…!?!“ – to je asi
nejčastější komentář, který zazní, kdekoli
předstoupím a začnu hovořit o přípravě
blížícího se výročního zasedání. Už to
tak prostě je – dochází ke křížení příprav
vrcholných jednání, a za rok touhle dobou se
budeme chystat na výroční zasedání Pionýra.
Jenže proto, aby bylo úspěšné, přípravu
zahájit musíme a to se tak úplně nedaří,
právě s ohledem na vrcholící zajišťování
Konference o činnosti Pionýra.

AKTUALITY

CO SE PRÁVĚ DĚJE?
Aktuálně platí, že probíhá:
- sběr připomínek a podnětů ke Stanovám
Pi
Pionýra a dokumentu Řád pro přípravu
a jjednání výročního zasedání Pionýra;
- současně výběr kandidátů k volbám
or
orgánů Pionýra.
O
Obojí zatím spíše v neformální rovině,
al
ale přesto je již řada podnětů k úpravě
St
Stanov Pionýra shromážděna. Život ukázal
po
potřebu úprav některých ustanovení nového
do
dokumentu, i když zásadní rysy stanov
pr
prokázaly životnost a daly Pionýru náskok.
Ti
Tipy či podněty k oběma živým okruhům
po
posílejte na adresu: obsahvzp@pionyr.cz.
Martin
Vz
Vzpomínáte? Společné dílo

Zájemců ostatně není nikdy dost 
– takže se to může brát i jako výzva!
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SEZNAMTE SE: PS VÝŘI
Z Moravy se tentokrát se „seznamkou“
přesouváme na sever Čech, do Libereckého
kraje. Zde ve Stráži pod Ralskem najdete
Pionýrskou skupinu Výři. Její členy byste ale
mohli potkat i na mnoha jiných místech, rádi
totiž vyrážejí na výpravy ne jen po okolí, ale
i hodně daleko.
Začneme jako obvykle, pokus se čtenářům
ve stručnosti nastínit, jaká jste skupina, jakou máte historii, co vás baví….
Pionýrská skupina Výři byla založena v září
roku 1987. Od samotného prvopočátku byla
její činnost zaměřena na turistiku, znalost
a ochranu přírody a na pobyt v ní. Dlouhá léta
jsme se scházeli dvakrát týdně na tři hodiny.
V současné době jsme schůzky zredukovali
na jednou týdně, a to v pátek. Jezdíme zhruba
na deset výprav v roce a pořádáme letní tábor, především pro členy oddílu. V této době
se činnosti účastní přibližně 30 dětí a trend je
vzestupný. Brzo naplníme náš cíl. Každé desáté dítě ze školy ve Stráži pod Ralskem bude
chodit do oddílu Výrů. Hojně se účastníme
soutěží vyhlášených různými organizacemi.
V minulé Mozaice jsme se mohli dočíst
o putovním táboře v Rumunských horách,
takové výpravy máte běžně?
Na začátku jsme organizovali třítýdenní tábory výhradně pro členy oddílu. Mělo to
své výhody, ale i nevýhody. Nevýhodou byla
ponorková nemoc a skutečnost, že starší členové oddílu se často museli přizpůsobovat
dětem mladším. Asi před dvaceti lety přišel
nápad uspořádat dohromady pouze prvních
čtrnáct dní a dalších deset dní vyrazit se staršími členy na puťák. Osvědčilo se. Za zmíněných dvacet let jsme prošli Beskydy, Jeseníky,
Roháče, Vysoké Tatry, Nízké Tatry, Slovenský
ráj, Malou Fatru, Velkou Fatru, Slovenské
Rudohoří a pohoří Durmitor v Černé Hoře.
Na lodích jsme splavili snad všechny české
řeky, které se dají jet alespoň 3 dny i v létě.
V Rumunsku jsme byli letos již potřetí.
Celkem v Rumunsku máme za sebou osm
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pohoří a míst z možných dvaceti, která jsou
slušně popsána v turistických průvodcích.
Takže před námi jsou ještě asi tři až čtyři návštěvy a můžeme vyrazit zase jinam. Nicméně
rok 2016 budeme věnovat Čechám, zřejmě
kombinaci voda – hory.
V poslední době u vás proběhla generační
obměna vedoucích. To vyplynulo z okolností nebo šlo spíš o řízený proces?
Ano, generační výměna vedoucích proběhla.
Přesněji řečeno, místo mě vede nyní oddíl
Výrů skupina pěti vedoucích ve věku od 20
do 25 let, kteří si rozdělili práci a vzájemně
se vykrývají, pokud někdo z nich nemůže.
Změna nenastala ze dne na den. Předávání
pravomocí a odpovědností probíhalo postupně v časovém horizontu posledních čtyř
let. Každý ze současných vedoucích velel například jedné výpravě a ostatní měl k dispozici atp. Poslední dva roky je praktická část
činnosti již výhradně na nich.
A jak se taková změna projevila na činnosti? Pokračují nováčci ve stopách předchůdců nebo mají spíš vlastní hlavu?
Oddílová činnost zůstává téměř nezměněna.
Odpovídá to situaci, kdy všichni noví vedoucí
jsou odchovanci oddílu a mají za sebou dalších pět instruktorů také odchovanců oddílu.
Navíc dodržujeme oddílové hodnosti a podmínky pro jejich získávání. Mou hlavní činností zůstalo shánění finančních prostředků
a vypracování metodiky hodností. Tuto snad
někdy dopracuji do finální podoby. Jedna
změna je však zřejmá na první pohled. S nástupem nové krve do vedení oddílu se jednoznačně zvýšil počet nových dětí v oddíle.
Pokud vím, docela hodně spolupracujete
i s dalšími organizacemi. S jakými a co vám
to přináší?
Pionýrská skupina je v okolí poměrně populární a spolupracuje s řadou městských
a dalších organizací, ale podařila se nám jiná
věc. Nastalo období, kdy jsme po ukončení

běžné dětské činnosti v oddílu nikdo neodcházel. Ze všech se stali instruktoři a vedoucí
a měli zájem pracovat. A najednou nás bylo
na běžnou práci s dětmi opravdu hodně.
Navíc každý trochu jinak založený. Svojí
všeobjímající činnost jsme rozdělili do třech
směrů a založili jsme dvě další organizace
Lutra (vydra) a Šešule (plod řepky). Z Lutry se
stala sportovní organizace, v současné době
je na vzestupu v ringu. Šešule je organizací
pro neregistrované děti a provozuje dokonce
i městské informační centrum. Organizace
spolu s Výry fungují vedle sebe bez problémů
a všichni opravu máme co dělat, zvláště v situaci, kdy nám nyní odchovanci moc na práci
nezůstávají.
Když se trochu odmyslíš od své skupiny
a podíváš se na celý Pionýr, co vidíš jako
největší plus a mínus?
Jako největší mínus naší organizace vidím očividné nepřiřazení slova Pionýr ke konkrétní
činnosti. Každý rodič ví, co bude dělat jeho
dítě na fotbale, volejbale, angličtině, výtvarce
a dokonce i na „tomíku“ či u skautů. Co ale
bude dělat v Pionýru, není v povědomí lidí.
Moje zkušenost je taková, že do Pionýra se
chodí na konkrétní činnosti jednotlivých vedoucích a tyto činnosti jsou velmi rozmanité.
A právě v té rozmanitosti vidím hlavní výhodu Pionýra.
Za pár týdnů nás čeká Konference o činnosti Pionýra, která by měla nastavit směr
pro další roky. Co myslíš, že je do budoucna
pro Pionýr největší výzva?
Já mám spíš přání. Obnovit něco na způsob
Tábornické stezky. Dodnes, a nejen já, tuto
považuji za nejlepší a nejinspirativnější soutěž
pro tábornické oddíly.
Ptal se Jakub

Chcete se také představit
v Mozaice? Ozvěte se!

seznamte se
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PS V ÝŘI, STRÁŽ POD RALSKEM

VEDOUCÍ PS V ÝŘI

• Vznik: 1987

• Jméno: Tomáš Rychtařík

• Počet oddílů: 1

• Děti: 5

• Charakteristika: turistika, příroda

• Má rád: pracovitost, odpovědnost, odvahu

• Počet členů: 25

• Zaměstnání: ředitel státního podniku

• Schůzky: 1x týdně

• Funkce v Pionýru: vedoucí skupiny

• Věk členů: 8 až 51 (já)

• Kontakt: www.vyri.cz

• Počet vedoucích a instruktorů: 10
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ŘÍJEN 1990
Podzim 1990 přinesl nejen změnu počasí, ale především společenské ovzduší doznalo zásadní proměnu. Lidé si říkali: rok je pryč, a co se změnilo
– jistě volby, vláda… ale pořád se čekalo na nějaké to Velké Cosi – co nás přenese do vysněného ráje, který musí přijít, když studená válka
skončila… Ono však pořád: Nic.

RŮST NESMIŘITELNOSTI,

PIONÝŘI V BRNĚ!!

dnes bychom řekli radikalizace lidí nespokojených s vývojem a rychlostí změn, vedl
k postupnému stupňování projevů nevůle…
Ještě ani dnes není dost velký odstup, který
by umožnil objektivní posouzení, ale příklad
naložení s majetkem bývalého SSM je školní
ukázkou nesystémovosti a revanše zároveň.
I proto byl říjen měsícem, kdy řada našich aktivit mířila k řešení zablokovaného majetku
SSM – prezentace představ o naložení s ním
se prolínala s vysvětlováním pozice Pionýra.
Ono totiž zdaleka nešlo o zisk z majetku SSM
pro Pionýr, ale vypjatá společenská atmosféra
směřovala i k obstavení majetku pionýrských
skupin a jeho odebrání.
Desetkrát, stokrát… na nejrůznějších fórech
vysvětlovali představitelé Pionýra situaci kolem majetku PS, ale vynořivší se staré křivdy
a (obecné) hledání viníků za každou cenu
hrozilo velkým nebezpečím, že pionýři přijdou i o to nejzákladnější, co měli na pionýrských skupinách. Těžko se dnes lze dopočítat
vysvětlujících dopisů, nejrůznějších suplik,
stanovisek a vyjádření směřujících zejména
k poslancům Federálního shromáždění ČSFR
(ale i České národní rady), politickým špičkám země, šéfům politických stran a klubů
politických stran. Říjen byl zkrátka časem
snažného úsilí o osvětlení pozice a majetkového statusu Pionýra.

Zde je na místě zdůraznit vícevrstevnatý
význam slova pionýři! Brněnští pionýři
byli právě na podzim 1990 vpravdě
průkopníci. Jako praví pionýři totiž
vstoupili do kampaně v komunálních
volbách. Říjen
j
1990 tak byl
y p
pro jjejich
j
koalici „SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ
BRNĚNSKÝCH
DĚTSKÝCH ORGANIZACÍ JUNÁK,
PIONÝR, ZEMĚPISNÁ SPOLEČNOST
MORAVA“ vpravdě obdobím vypjaté
aktivity v předvolebním klání.

STALO SE U NÁS I VE SVĚTĚ
U nás například 15. října došlo k devalvaci
československé koruny pro obchodní
a neobchodní platby na úroveň 24 Kčs
za 1 USD a současně se roztočil doslova
legislativní vír, Federální shromáždění
mimo jiné přijalo:
- 2. října: zákon o zmírnění následků
některých majetkových křivd (tzv.
restituční zákon).
- 25. října – zákon o převodech vlastnictví
státu k některým věcem na jiné právnické
nebo fyzické osoby (tzv. zákon o malé
privatizaci). Což znamenalo první větší
přesun majetku do soukromých rukou
(jednalo se zejména o veřejné soutěže
a dražby menších provozoven).
Evropskou, ba světovou událostí č. 1.,
se stalo 3. října spojení rozděleného
Německa. Proces to byl postupný – nejprve
byla ustavena měnová, hospodářská
a sociální unie, následovala ratifikace
Smlouvy o sjednocení (srpen 1990). Poté
proběhlo závěrečné jednání čtyř velmocí
(Francie, Sovětský svaz, Spojené státy
a Velká Británie), které tuhle změnu
uspořádání Evropy po II. světové válce
stvrdilo a návazně došlo k oficiálnímu
(a úřednímu) znovusjednocení Německa.
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Dnes ještě stále není doceněn význam
jejich kroku (poprvé pro spojení
Junák a Pionýr, podruhé pro prostor
k prezentaci, který kampaň dává,
ba i případný význam volebního
úspěchu) a je škoda, že zatím nemají
následovníky. Ač volební výsledek
nebyl průlomový, propagační úspěch
to byl výjimečný a nesporný.

KONKRÉTNÍ DĚNÍ
V činnosti oddílů, které v organizaci zůstaly,
se nic moc neměnilo – ostatně nebylo to potřeba. Kvalitně pracující, věkově prostupné
oddíly s konkrétním programem opravdu
detailní a závazné direktivy z centra nepotřebovaly. Množily se útoky na povinnost vzdělávání vedoucích, volalo se po naprosté ekonomické svobodě a volnosti až po pionýrské
oddíly (až absurdně byla napadána i existence jednotných pravidel soutěží…). A spíše
méně smělé hlasy připomínaly účelnost společných akcí setkání, soutěží (o to se vedly
velmi ostré polemiky). Šlo spíše o tu nadstavbu a o věci společné (příspěvky, centrální
zázemí – v podobě ústředí – a podobně.)
Na úrovni centra se vyhodnocovaly proběhlé
oblastní porady předsedů okresních rad
Pionýra, na nichž se hovořilo:
- o dění v organizaci od celostátní konference
v lednu a současném stavu organizace;
- o tom, co znamená nepromarnit šanci v komunálních volbách z hlediska okresních rad
a pionýrských skupin;
- o přípravě celostátní konference: zde například o vztazích ČRP s FRP a SRP či citlivých
záležitostech týkajících se symboliky organizace – šlo o sběr názorů z PS;
- o činnosti oddílů a PS – důraz klást na činnost dětí – pro každou oblast cílová hra (Zlatý
list a jiné), shrnující osou – Pionýrská stezka.
V neposlední řadě byla též předmětem diskuzí skutečnost, že pozice tajemníků na ORP
byla ekonomicky zajištěna pouze do 31. prosince 1990… Což se také v mnoha případech
projevilo na snížení úrovně práce těchto
funkcionářů, kteří místo aktivit pro sdružení již hledali vlastní zajištění. Tehdy i dnes
je jen těžko možné je z takového přístupu

Pionýrská stezka v Plzni

vinit, i proto, že současně na řadě míst
probíhala vpravdě hysterická kampaň vůči
tzv. aparátníkům…
Připomenout se také musí zasedání České
rady Pionýra a navazující jednání Federální
rady Pionýra, které se v Seči u Chrudimi sešly
o víkendu 20. – 21. října. Zásadní byla přirozeně ekonomicko-majetko-právní témata
a z nich plynoucí nezbytná opatření: výzvy,
dopisy, apely… Pionýr byl tehdy poprvé jen
malý krůček od velkého ohrožení. A vpravdě
každodenní horečná aktivita jeho tehdejších
představitelů byla běžnou nezbytností.
Česká rada Pionýra ovšem měla na programu
i otázky existence ústředí (profesionální pracovníci), členských příspěvků, úkolů na další
období: schválen byl zásadní materiál „CO
DĚLAT v nejbližší době v organizaci Pionýr",
který (jak lze s určitou časovou prodlevou
konstatovat) by byl potřebný již brzy na jaře
1990. Dále se zabývala problémy vážícími se
k obsahu činnosti (schváleny byly propozice
soutěže Stezka), záležitostmi rehabilitace
a v neposlední řadě i přípravou teoreticko-metodického semináře, který byl svolán
na dny 10. – 11. listopadu do Prahy. Ve sdružení totiž v říjnu vrcholila jeho obsahová
příprava a ČRP rozhodla mimo jiné o zúžení
v záběru obsahu jednání a počet tematických
okruhů se snížil ze čtyř na tři:
- Historie a spolupráce
- Pojetí organizace
- Pojetí dítěte
Víkendová zasedání (vyšších) rad Pionýra
skončila – byť ona sama nemohla vyřešit
problémy, byla významná z toho pohledu, že

Seč – dnes hotel
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OTÁZKA NÁZVU
V rámci obsahové přípravy
pochopitelně nebylo opomenuto
ani pojmenování organizace.
Šlo stále o živé téma, které
vyvolávalo úvahy a debaty –
neboť zejména dění vně Pionýra,
ve
společnosti,
zavdávalo
dostatek příčin – co by bylo
„správné“ a co „jednodušší“.

popsala rozumné směřování… Dnes již život
prokázal, že přijatá usnesení byla správná,
jejich uvádění do života však vázlo – z celé
řady objektivních, ale i subjektivních důvodů. Pominout nelze předpojatou váhavost
v přístupu či přímo pohrdání usneseními
„nějaké vrchnosti", což způsobilo pokles celkové vnitřní ukázněnosti, to vše pod heslem:
„Máme demokracii, tak nám nikdo nic nebude přikazovat!" I dnes ještě někteří nepřipustí, že demokracie není „cochcárna". Kde
to pochopili správně – „více" demokracie je
především významně větší míra odpovědnosti a zvětšení pravomocí přináší i více povinností – tam z toho těží ještě dnes.

Také na odprofesionalizování Pionýra jistě
nebylo jen vše absolutně špatné - problém
byl v tom, že onu masu problémů mohl dále
zvládnout jen (sehraný) tým dobrovolníků…
a ten mnohde chyběl – protože leckde se
především „bořilo" a málo „stavělo". A jak už
bylo zmíněno: vnější situace se začala vyostřovat více, než tomu bylo na jaře – což vedlo
až k obavám z útoků a mnozí zmalomyslněli.
Ale následující měsíc přinesl i lepší zprávy.
Martin

Jůůů!

RISP OČIMA BLONDÝNY
O tom, co je RISP zač, jsem vám psala již
v minulém čísle s vyhlídkou k objasnění výhod a možností RISPu.
Jednou z největších výhod RISPu jsou funkce
a role, díky nimž zobrazuje informace a data
dle oprávnění tomu, komu jsou určena. Právě
na tyto role se zaměříme v dalších číslech,
kdy se s nimi i jejich možnostmi seznámíme.
Tou první – nejzákladnější rolí – je samotný
člen jako jednotlivec, kterému je věnován
tento článek.

JÁ ČLEN
Už samotný člen by měl, někdy od instruktorského věku, RISP, jakožto jeden ze základních pionýrských systémů, znát nebo o něm
mít alespoň základní povědomí.

Členství je v RISPu vedené ve dvou úrovních. První je pasivní a týká se především
dětí, kterým systém není určen, a proto se
do něj nepřihlašují. Druhou úrovní je aktivní členství, které se týká instruktorů, vedoucích a funkcionářů. Každá z těchto osob
může s RISPem pracovat. Z pohledu člena,
jakožto samostatné osoby, se jedná především o kontrolu svých osobních informací,
jejich editaci (viz obr.), a to především e-mail
a heslo do systému, další informace o sobě
může pouze kontrolovat a jejich případné
změny, např. novou adresu, hlásit osobě dle
systému nadřazené (té, která má vyšší oprávnění – vedoucí oddílu nebo PS), která má editaci na vyšší úrovni umožněnou.
Aktivní členství přiděluje svým evidovaným
členům taktéž vedoucí oddílu nebo vedoucí

PS. V případě, že je někdo pasivním členem
a chtěl by být členem aktivním, stačí informovat svého vedoucího, který mu aktivní
přístup může umožnit.

JAK NA TO?
Pro úpravu nebo kontrolu údajů o své
osobě se stačí přihlásit na webové adrese
risp.pionyr.cz. Po zobrazení úvodního okna
se v horní liště vedle „Domovské stránky“
nachází záložka „Editace“. Po rozkliknutí se
zobrazí „uživatelský profil“, který stačí potvrdit, a následně můžeme vidět profil přihlášeného člena RISPu. Kromě detailu člena jsou
v dalších záložkách vidět vazby k jednotkám,
funkce, kvalifikace a další.
Možnost přihlášení se do RISPu z pozice
člena má i další výhody, kromě kontroly
údajů (např. zapsání získané kvalifikace) je
to třeba ověření, že jsme evidovaní členové
Pionýra, a tím pádem můžeme žádat o přístup na další místa, například do Servisu
Pionýra a E-mošky nebo o povýšení do administrátorské pozice pro vkládání otevřených
akcí a táborů přes pionyr.cz/admin.

CO DÁL?
Aktivní člen má ale i další možnosti, jak RISP
využívat. K tomu, aby mohl pracovat s daty
oddílu/PS v RISPu, například při plánování
akce, může od vedoucího oddílu/PS získat
delegovaná práva. Z pohledu práce s RISPem
se dostává do pozice, jejíž práva má delegována, např. získá práva vedoucího oddílu.
O tomto tématu se dozvíte více v některém
z příštích čísel. Nicméně, a to vždy, je třeba
mít na paměti, že RISP obsahuje osobní
údaje, a uzpůsobit tomu i práci s daty.
V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů, ale
především námětů na zlepšení mne kontaktujte na vendy@pionyr.cz.
Vendy
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KDYŽ SE DÍLO NEDAŘÍ

Pán přišel, svítidlo obhlédl, nechal si ukázat
žádané umístění, pokýval hlavou, zachmuřil se. „Víte, že je to betonový překlad“
– tím mínil část stropu, kde měl lustr plnit
svou funkci. Ujistil jsem jej, že to nevím
a po pravdě že mi je to jedno, že zadání jsem
formuloval a že mu dohodnuté rádi zaplatíme, až své dílo dokončí.
Když jsem se odpoledne vrátil, lustr byl
na svém místě. Pán, s fakturou v ruce, zdvořile vyčkal, až vychutnám pohled na skvostné
svítidlo. „Kde je vypínač?“ zeptal jsem se.
„Jaký vypínač?“ – reagoval nefalšovaně zaskočený řemeslník. „Od lustru, abych mohl rozsvítit.“ Začínal jsem být neklidný. „Ten lustr
nemá vypínač“ – opáčil řemeslník. Odpověď
mne zaskočila, nicméně jsem se nevzdával:
„A jak rozsvítím?“ „Nijak“ – zaznělo lakonicky – „ten lustr nesvítí, když k němu nevedou dráty“. Můj pohled musel obsahovat
nevyřčenou otázku, na kterou pán reagoval:
„Říkal jsem vám, že je tam betonový překlad, a vedení v lištách jste nechtěl. Trval
jste na tom, že ten lustr tam musí odpoledne
viset“. Ztratil jsem schopnost slovního projevu, která však byla, podle všeho, vyrovnána
změnou mého výrazu. V tváři pána proběhlo
napřed překvapení, pak zděšení a nakonec
rezignace. Ruče uchopil tašku, box na nářadí,
fakturu zmuchlal a spěšně odešel. Ten lustr
tam visí dodneška a stále k němu nevedou
dráty. Beze slov jsme vyřešili právní vztah ze
smlouvy o dílo.

SMLOUVA O DÍLO
Právní úpravu najdeme v ustanoveních
§ 2586 – 2635 občanského zákoníku.
Stěžejním bodem tohoto typu smlouvy je
pojem „díla“, které je vymezováno:
- buď jako zhotovení určité věci (nespadá-li pod kupní smlouvu – například zhotovení
oděvu na zakázku),
- dále údržba, oprava nebo úprava věci –
například vyčištění oděvu, oprava motorového vozidla, mandlování prádla,
- nebo činnost s jiným výsledkem (a to
i nehmotným, jak se dozvíme).
Smlouvou o dílo se, slovy zákona, zhotovitel
zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí
pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje
dílo převzít a zaplatit cenu.
Co do způsobu, „jak má dílo vypadat“, zákon
stanoví, že buď má být provedeno přesně
dle zadání (například plánu, fotografie nebo
technické specifikace), pokud je pro postup
a výsledek stanovena norma, musí odpovídat
normě a nejsou-li jakost a provedení ujednány, v jakosti a provedení vhodných pro
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účel patrný ze smlouvy;
jinak pro účel obvyklý.
V našem případě bylo
obvyklou vlastností svítidla, že svítí – jinak bych
si, sakra, nepovolal elektrikáře. Na zavěšení by
mi stačil zedník nebo
mé ruce, hák a vhodná
vrtačka. Samo sdělení
o betonovém překladu
pro pána zřejmě znamenalo, že jsem si objednal
plnění, v jeho pojetí „nemožné“ a zřejmě to považoval za obecně známou
skutečnost (což ovšem
vyvracejí stropní svítidla
v panelových domech).
Byl jsem tedy oprávněn
očekávat, že povoláním
kvalifikovaného řemeslníka ke stropnímu svítidlu získám zdroj osvětlení. Tak se ale nestalo
a smlouva o dílo nebyla
zhotovitelem splněna.

ilustrace J. Dostál

Jako dar k padesátinám jsem dostal
lustr. Doma, dle názoru manželky, neměl
uplatnění. Na pracovní poradě jsem úspěšně
navrhl umístění v kanceláři a zavolal proto
„našeho“ pana elektrikáře. Ovšem ouha –
byl na dovolené, a tak jsem oslovil prvního
řemeslníka, kterého nabídl Google…

ZADARMO ANI
KUŘE NEHRABE
Právo na zaplacení ceny díla, kterou jsme
si předem dohodli, vzniká provedením díla
v podobě, jaká byla dohodnuta (tj. řádně).
Pokud dílo provedeno řádně není, pak má
vadu a má se zato, že není provedeno. To
bylo v našem případě více než zřejmé. Pán
vcelku rychle pochopil svůj omyl a cenu ani
nevyžadoval. Do dneška mne ovšem nepřestává fascinovat jeho očekávání, že bych jeho
dílo přijal a zaplatil. Nyní ale zpět k právní
osvětě.
Smluvními stranami smlouvy o dílo jsou objednatel, tomu je dílo určeno, a zhotovitel,
který má dílo „dodat“. Aby byly vyloučeny
možné pochybnosti, zákon stanoví, že dílem je vždy zhotovení, údržba, oprava nebo
úprava stavby (stejně jako její části).
Cena může být dohodnuta jako fixní (neměnná) – tak tomu bude zpravidla u rutinních služeb (čistírna, opravna obuvi apod.).
Pokud fixní cenu nelze určit (například při
opravě stavby), musí být dohodnut alespoň způsob určení – nejčastěji rozpočtem.
U fixní ceny nebo rozpočtu, který je součástí
smlouvy (nebo byl předložen před jejím uzavřením), žádná strana nemůže požadovat dodatečnou změnu ceny, ani pokud by rozsah
či nákladnost práce byly jiné (ať vyšší nebo
nižší).
Pokud zhotovitel:
otovitel
a) zaručill úplnost rozpočtu,
počt nemůže požadovat zvýšení
ení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších
dokončení díla;
h prací k d
b) nezaručil úplnost
st rrozpočtu nebo s výhradou, že rozpočet
nezávazný, může požačet je n
dovat, způsobem
popsaným, zvýem v zákoně
áko
p
šení ceny (takže na rozpočty
ozpo y pozo
pozor – zej
zejména

na drobná písmenka o závaznosti či spíše
nezávaznosti).
K ochraně objednatele je však stanoveno,
že může odstoupit od smlouvy, požaduje-li
zhotovitel zvýšení o více než 10 % ceny podle
rozpočtu, pak ovšem musí zaplatit část ceny
odpovídající rozsahu částečného provedení
díla podle rozpočtu.
Zákon dokonce pamatuje na zcela výjimečné
situace:
a) kdy smluvní strany chtějí uzavřít smlouvu
o dílo bez určení ceny. To může nastat u díla
atypického nebo uskutečňovaného v atypických podmínkách – například při objednávce
stavby na pozemku s neznámým nebo nejistým podložím a pak platí za ujednanou cena
placená za totéž nebo srovnatelné dílo.
b) Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, může soud podle svého uvážení rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny
za dílo, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak
se strany vypořádají. To neplatí, převzala-li
některá ze stran nebezpečí změny okolností,
nebo jedná-li se o okolnost, o níž některá ze
stran předem prohlásila, že nenastane.
O dalším, zejména pak o ceně určené odhadem a vadném díle, si povíme příště.
Michal Pokorný,
advokát
právní zástupce Pionýra
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1. 11. 1945 proběhla československá měnová reforma, jež měla
za úkol snížit objem peněz v oběhu a znovu zavést československou
korunu.
1. 11. 1755 došlo k zemětřesení v portugalském Lisabonu
a následné tsunami; o život přišlo 60–90 tisíc lidí.
2. 11. 1985 byl otevřen úsek metra I.B (Smíchovské nádraží
– Florenc).
2. 11. 1755 se narodila francouzská královna Marie Antoinetta
(† 16. 10. 1793).
4. 11. 1945 byla na ustavující diplomatické konferenci v Londýně
podepsána ústava UNESCO.
5. 11. 1605 bylo v Anglii odhaleno Spiknutí střelného prachu
a zajat jeho organizátor Guy Fawkes. Cílem spiknutí bylo 5. prosince
1605 usmrtit krále Jakuba I., jeho rodinu a většinu protestantské
aristokracie. Maska vytvořená podle obličeje Guye Fawkse je mj.
symbolem internetových aktivistů spojených ve hnutí Anonymous.
(obr. 1)
5. 11. 1935 uvedla firma Parker Brothers na trh deskovou hru
Monopoly.
5. 11. 1955 se narodil Václav Cílek, český geolog, klimatolog,
spisovatel, filosof, překladatel a popularizátor vědy.
6. 11. 1975 uskutečnila skupina Sex Pistols svůj první koncert.
(obr. 2)
6. 11. 1945 se narodil Jiří Žáček, český spisovatel a básník, autor
celé řady dětských říkanek a básniček.
7. 11. 1665 poprvé vychází London Gazette, nejstarší noviny, které
vychází dodnes.
8. 11. 1935 se narodil Alain Delon, francouzský divadelní a filmový
herec. (obr. 3)
10. 11. 1925 se narodil britský herec Richard Burton († 5. 8. 1984).
11. 11. 1885 se narodil americký generál George Patton
(† 21. 12. 1945). 3. americká armáda, které za druhé světové války
velel, osvobodila mj. západ a jihozápad Čech. (obr. 4)
12. 11. 1945 se narodil folkový písničkář Miroslav Paleček. (obr. 5)
12. 11. 1945 se narodil Neil Young, kanadský zpěvák písničkář,
hudebník a filmový režisér. (obr. 6)
13. 11. 1955 se narodila americká herečka, zpěvačka a scénáristka
Whoopi Goldberg. (obr. 7)
15. 11. 1865 zemřel spoluzakladatel sokolského hnutí Jindřich
Fügner.
15. 11. 1965 se narodil český nakladatel Staso Juhaňák (nakl.
Triton).
16. 11. 1965 vypustil Sovětský svaz k Venuši sondu Veněra 3, která
se stala první sondou, jež zasáhla povrch jiné planety. (obr. 8)
20. 11. 1945 byl v Norimberku v Německu zahájen Norimberský
proces proti 22 vůdcům nacistů zapojených do holokaustu a dalších
válečných zločinů.
20. 11. 1925 se narodil Robert F. Kennedy († 6. 6. 1968). V roce
1964, rok po smrti svého bratra, J. F. Kennedyho, byl zvolen
do Senátu za Stát New York. Později kandidoval na prezidenta USA,
ale 5. 6. 1968 na něj byl spáchán atentát. Jeho osobnost i politické
postoje vystihuje řada známých citátů, např.:
Mnoho lidí vidí svět takový, jaký je, a ptají se: „Proč?“ Já sním
o světě, který tady ještě nikdy nebyl, a ptám se: „Proč ne?“
Nechci být součástí vlády, nechci být součástí Spojených států, nechci
být součástí amerického lidu, má-li se o nás psát to, co o Římu:
„Pustošili a nazývali to mírem.“
21. 11. 1965 se narodila Björk, islandská zpěvačka, písničkářka
a herečka. (obr. 9)
22. 11. 2005 se Angela Merkelová stala první ženou ve funkci
německého kancléře. (obr. 10)
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23. 11. 1815 bylo na Karlově mostě zrušeno vybírání mostného.
25. 11. 1895 se narodil armádní generál a československý
prezident (1968–1975) Ludvík Svoboda († 20. 9. 1979). (obr. 11)
25. 11. 1915 oznámil Bedřich Hrozný, že se mu podařilo rozluštit
klínové písmo.
25. 11. 1915 Albert Einstein předložil konečnou verzi gravitačního
zákona, známého jako obecná teorie relativity.
25. 11. 1945 se narodil Ladislav Kantor, zpěvák, hudební publicista,
režisér a politik.
25. 11. 1835 se narodil Andrew Carnegie, americký průmyslník
a filantrop († 1919).
26. 11. 1775 začalo pravidelné měření teplot a zapisování počasí
v pražském Klementinu.
27. 11. 1895 podepsal Alfred Nobel svou závěť a odkázal 31
miliónů tehdejších švédských korun na fond každoročního oceňování
vědeckých a jiných zásluh, z čehož pak vznikla Nobelova cena.
27. 11. 1955 se narodil český fotbalista Jan Berger.
28. 11. 1695 byl v Plzni popraven Jan Sladký Kozina, vůdce rebelů
při Chodském povstání.
28. 11. 1925 se narodila Milena Honzíková, česká partyzánka,
spisovatelka a literární historička († 22. 8. 2001).
29. 11. 1945 byla vyhlášena Federativní lidová republika
Jugoslávie.
29. 11. 1945 se narodila česká herečka Hana Maciuchová. (obr. 12)

Chce se vám slavit?
S trochou fantazie je co slavit téměř pořád. Jako inspirace mohou posloužit i všemožné světové, mezinárodní, evropské a další významné
dny. V minulém čísle Mozaiky byl výběr z nich na jiné stránce, protože
Kaleidoskop obsahoval výročí dvou měsíců. V dalších vydáních ho už
ale budete nacházet zde.
Tak co myslíte, vyberete si? Třeba 19. 11. nabízí opravdu spoustu
možností!
1. 11. 2015 Svátek všech svatých; Světový den veganství
2. 11. 2015 Památka zesnulých
3. 11. 2015 Den bez pesticidů
5. 11. 2015 Mezinárodní den romského jazyka
6. 11. 2015 Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí
v průběhu válek a ozbrojených konfliktů
8. 11. 2015 Mezinárodní den uklízeček
9. 11. 2015 Mezinárodní den boje proti fašismu a antisemitismu
10. 11. 2015 Světový den vědy pro mír a rozvoj
11. 11. 2015 Den válečných veteránů
13. 11. 2015 Světový den nevidomých
14. 11. 2015 Světový den diabetiků
15. 11. 2015 Den vězněných spisovatelů
16. 11. 2015 Mezinárodní den tolerance
17. 11. 2015 Mezinárodní den studentů
19. 11. 2015 Mezinárodní den mužů; Mezinárodní den bezdětdět
ěět
ných mužů; Světový den toalet; Mezinárodní den
filosofie (třetí čtvrtek v měsíci)
21. 11. 2015 Světový den pozdravů; Světový den televize
25. 11. 2015 Mezinárodní den polévky Gazpacho
27. 11. 2015 Mezinárodní den bez nákupů (Black Friday), koná se
vždy 4. pátek v listopadu
29. 11. 2015 Světový den bez kožešin
Připravil Lee
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ZÁŘÍ PLNÉ SETKÁNÍ
Na stránkách 4 a 5 jste se dočetli o třech krajských pionýrských setkáních – Na jižní
Moravě, ve středních Čechách a na Ústecku. Dvě z nich byla pro děti, jedno pro instruktory
a vedoucí, ale na všech bylo živo a byly naplněny spoustou aktivit a zážitků, které vždy lépe
zachytí fotografie než slova. Proto i na této stránce najdete výběr snímků ze tří zářijových
setkání.

