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Pionýr byl opět vyhlášen
v žebříčcích CZECH TOP
100! Více na straně 3.
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TANEČNÍ FINÁLE PIONÝRSKÉHO SEDMIKVÍTKU JIŽ
POČTVRTÉ V HOLEŠOVĚ
Téměř 500 tanečníků se v sobotu 28. listopadu zúčastnilo celorepublikového finále taneční
soutěže Pionýrský Sedmikvítek. Taneční skupiny, páry a také jednotlivci se sjeli do Holešova,
aby poměřili své taneční dovednosti. Tato soutěž je otevřená všem zájemcům o tanec –
oddílům, školám, tanečním klubům, střediskům volného času atd. Letos už počtvrté
se organizace tohoto finálového kola ujala PS Mirko Očadlíka Holešov, ve spolupráci se
SVČ Tymy Holešov. Do soutěže se nominovaly skupiny i jednotlivci z různých koutů České
republiky. Tanečníci všech dětských a juniorských věkových kategorií soutěžili v tanečních
stylech hip-hop, disco dance, společenské a klasické tance. Pětičlenná porota byla složena
z odborníků na různé taneční styly. Celý průběh soutěže provázela skvělá atmosféra. Přispěla
k tomu také skupina bubeníků a tanečníků z Rytmu pro život, kteří v rámci svého programu
vtáhli mladé tanečníky společně na parket. Dalším milým překvapením pro soutěžící bylo
kouzelnické vystoupení mága Radekra. Mezi vítězné týmy patří v kategorii Hobby děti
v různých tanečních stylech – Katlen Ostrava, Atlas Přerov, SVČ Holešov, Motus Třebíč,
Dance4fun Valmez, Tric Hulín. V kategorii Junior – Dance4fun Valmez, DDM Třebíč, SVČ
Holešov, TS Matonky. V kategorii dospělí Motus Třebíč, Atlas Přerov, DDM Třebíč a Katlen
Ostrava. Vítězové si zasloužili nejen obdiv publika, ale také medaile, poháry a ceny. Celou
soutěž opět provázel oblíbený maskot. Pes, který nechyběl při úvodním nástupu, povzbuzoval
tanečníky a držel jim palce při vystoupeních a asistoval také při předávání medailí.
Velké poděkování a dlouhotrvající potlesk patřil na závěr všem vedoucím jednotlivých
skupin a také choreografům. Velké díky si zaslouží všichni členové poroty, kteří měli opět
velmi náročnou úlohu vybrat ty nejlepší choreografie k nominaci na koncert Děti dětem
v Praze. Děkujeme všem sponzorům – krajskému úřadu Zlín, městu Holešov a MŠMT.
Jsme moc rádi, že se tato celorepubliková soutěž v Holešově stává tradicí. Závěrem patří
velký dík všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří se na této akci podíleli.
Jarmila Vaclachová,
PS M. Očadlíka Holešov
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OHLÉDNUTÍ S ÚSMĚVEM
Za pár dní skončí rok, na který mnozí z nás hned tak nezapomenou. Když se ohlédneme zpátky, je toho
opravdu dost, co jsme letos v Pionýru stihli, a jistě to nebylo jen oslavami 25. výročí obnovení samostatné
činnosti. Když si projdete letošní vydání Mozaiky a začtete se do nich, jak do zpráv z velkých akcí, tak
i z těch malých místních, tak myslím, že budete souhlasit, že se tenhle rok prostě povedl. Určitě ne bezezbytku, ale povedl. A jsem rád, že Mozaika mohla být kronikou takových podařených dvanácti měsíců.
Jaký bude rok příští, sice můžeme zatím jen hádat, ale už teď víme, že do něj vstoupíme s novým programem a vizí na další čtvrtstoletí. Jsou to sice jen dokumenty, jen napsaná slova, ale když je správně
uchopíme, může z nich vyrůst mnohem víc. To už je na každém z nás a věřím, že Mozaika sehraje svou roli
a o programu i vizi se v ní dočtete ještě mnohokrát.
Co všechno dalšího se dočtete? To teď ještě nikdo neví, ale doufám, že za rok bude ono pomyslné ohlédnutí
zpět a listování Mozaikami stejně příjemné jako letos. Přeju to jak Mozaice, tak jejím čtenářům.
JJakub
Jak
ub

Jménem redakce Mozaiky i celého Ústředí Pionýra přejeme všem pohodově prožité svá
svátky
tky
v oddílech i rodinách a do nového roku jen to nejlepší!

JSME KABRŇÁCI!
Jasně, trochu to smrdí samochválou, ale na druhou stranu je obecně známo, že umění pochválit
sám sebe je pro život velmi cenné. O čem je ale řeč?
Zase jednou máme takříkajíc černé na bílém potvrzeno, že pionýři se neztratí ani v konkurenci
velkých firem. A v čem jsme s nimi soupeřili?
Možná jste už slyšeli název CZECH TOP 100 – tato společnost vyhlašuje každoročně přehledy
nejlepších firem a organizací v různých kategoriích. Pionýr jako v předchozích letech do soutěže
přihlásil svou výroční zprávu (letos to byla stolní hra s kostkou) a také Mozaiku.
Výroční zpráva Pionýr 2014 je mezi vyhlášenými 40 nejlepšími a Mozaika je mezi 10 nejlepšími
časopisy „pro zaměstnance“.
A konkurence je opravdu tuhá, v žebříčcích zahlédnete názvy jako ČEZ, Komerční banka, Agrofert,
Nadace Václava a Olgy Havlových a mnoho dalších.
Úplné výsledky najdete na www.czechtop100.cz.

Kapitola končí, kniha pokrčuje
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Clona NEJ + Uzlařská soutěž
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Pionýrský Sedmikvítek
Holešov
– Výtvarná a rukodělná činnost

PS Dr. Mirko Očadlíka
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aktuální informace

Praha

Komunálním politikem roku je
Petr Halada

Pionýr, Nadace
Dětem 3. tisíciletí

aktualita

Pionýr, Nadace
Dětem 3. tisíciletí

2. 4. 2016

Putovní pohár Zlaté Růže

České Budějovice Jihočeská KOP

8. – 10. 4. 2016

Kamínka

Brno

JmKOP

23. 4. 2016

Český pohár v ringu

Dolní Slivno

1. PTS Táborník

6. – 8. 5. 2016

Airsoft víkend

Mladá Boleslav

1. PTS Táborník

12. 11. 2016

IX. výroční zasedání Pionýra

předběžně
Pardubice

Pionýr

PS desátníka Stanislava Roubala
seznamte se

prosinec 1990
Pionýr 1990
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!

2

fotoreportáž

rukodělky

Máte zpracované celotáborové anebo celoroční etapové hry? Chcete se
pochlubit svým dlouhodobým plánem činnosti vytvořeným na základě
nových výchovných programů (nová kategorie)?
Tradiční pionýrská Soutěž etapových her je vaší příležitostí, která může
navíc přinést hezkou výhru v podobě finanční podpory PS. Příspěvky
do ní mohou být zasílány jako obvykle do 31. 12. Více informací najdete na ceteh.pionyr.cz.

Koncert Děti dětem

Taneční finále Pionýrského
Sedmikvítku

Krabička nejen na dárky

NEPŘEHLÉDNĚTE: BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA
SOUTĚŽE ETAPOVÝCH HER

30. 1. 2016
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KČP: výstupy

ŠŤASTNÉ A VESELÉ!

29. – 31. 1. 2016

foto na titulu: Ludmila Polišenská
Pionýrský Sedmikvítek – Tanec

právní posilovna

Kaleidoskop

27

Sedmikvítkový podzim

28

výročí a zajímavosti

tematická fotostránka

rozhovor

4
KAPITOLA KONČÍ, KNIHA POKRAČUJE
Během přípravy Konference o činnosti Pionýra jste se v Mozaice dočetli leccos, mimo jiné i dva rozhovory s předsedkyní Obsahové komise pro
přípravu KČP Darinou Zdráhalovou. Jeden hned na začátku, druhý hodnotil rozbíhající se krajské konference. Nyní, tak říkajíc do třetice, jsme
Darinu oslovili s několika otázkami, aby konferenci zhodnotila.
Jak už jsem říkala na konferenci, oněch 432
dnů příprav bylo hodně pestrých i náročných. Úlohou členů obsahové komise bylo
nejen vtisknout do podkladových materiálů své náměty, ale také, a to hlavně, sbírat
informace z jednání krajských konferencí
či dotazníků a tyto pak dál zapracovávat
do podkladů. Asi nejhorší by byla práce člena
obsahovky, kdyby přišel s názorem a předsevzetím, že jej prostě vloží do materiálů a tím
protlačí na konferenci, protože „u nás to
přece děláme nejlíp“. Šlo o nekonečný dialog, o setkávání se a utváření společných stanovisek a východisek. Ani já jsem do práce
v obsahové komisi nešla s představou, co se
má promítnout do usnesení, ale s tím, že pro
onen rok a půl příprav a následně pro jednání
konference musí být vytvořena taková atmosféra, aby každý naslouchal a současně každý
mohl uplatnit svůj názor. V tomto se moje
představa naplnila vrchovatě.
Konference o činnosti Pionýra je za námi.
Jsou pro tebe ty dva týdny dostatečný
odstup, abys ji už dokázala zhodnotit?
Povedla se?
Dva týdny? Mně připadá, že už je to dlouho,
co skončila a za tu dobu jsem zažila pocit,
že to vlastně dopadlo dobře i téměř jistotu,
že to vůbec nedopadlo tak, aby se na závěrech dalo stavět. S výsledky konference jsem
spojila ostatně i své další působení a práci
ve výkonném výboru ČRP. Jestli se povedla?
No, to je otázka pro celý spolek. Je dobře,
že oslovila tolik delegátů, je dobře, že svedla
na jedno místo tolik lidí, kteří se otevřeně
bavili o problémech, o svých představách,
o možných změnách i o tom, co se nám daří.
Je dobře, že se konečně uskutečnila a že přes
jisté rozpaky ukázala další směr.
Kdybys měla něco vypíchnout, co tě překvapilo, potěšilo, zaskočilo?
V přípravě mne nemile překvapilo, až zaskočilo, kolika krajským organizacím je jedno,
zda v obsahové komisi mají nebo nemají nějakého zástupce. Takové to naše „ono se to
nějak“ udělá. On to někdo odpracuje. Takže
současně mne velice mile překvapila a potěšila aktivita lidí, kteří se do práce obsahovky
zapojili sami ze své vůle, aniž by byli KOP
delegováni. Šli pracovat prostě proto, že je
nějaká oblast či problém zajímá a chtějí ten
náš spolek pomoci někam posunout.
Byla pro tebe příprava konference i cenná
zkušenost? Odnesla sis z ní něco, co bys
dokázala zobecnit?
To souvisí s předchozím – odnesla jsem si jistotu, že v tomhle spolku je mnoho lidí, kteří
nevědomky dalece přesahují píseček, na kterém „si hrají“. Příležitost je vynesla do obsahovky, naložila na ně moc práce, ale taky
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dala možnost posouvat, formovat a ukazovat
cesty. Otiskli do konference svou stopu víc
než ti, které nominovaly KOP. Nebyla to pro
ně povinnost, uložená krajskou radou, byla
to výzva a šance (a obrovská odpovědnost
vůči celku). Jim patří největší poděkování,
bez nich by byla konference jiná a já myslím,
že mnohem chudší.
A to zobecnění? Je třeba sázet víc na ty,
kdo chtějí, než na ty, kdo jdou do úkolu jen
proto, že na ně zbyl.
Mnohokrát jsme opakovali, že konferenci
musíme vnímat jako příležitost. Myslíš, že
jsme ji využili?
Určitě, i když ne všude na 100 %. Námětů,
které se objevily v sekcích, bylo hodně.
Přiměřeně velká jsou ovšem i očekávání.
Konference byla příležitost říct jak a kudy.
Mapa byla nakreslena a nyní se upřesňuje. Teď je ale nutné pozvat mnohé lidi
„na cestu“. Konference by totiž velice snadno
mohla být promarněnou příležitostí, pokud
bychom s jejími závěry nezačali pracovat.
Na otázku, jak jsme tuto příležitost využili, si
nebudeme moci odpovědět dřív než za rok,
kdy – a tomu pevně věřím – budeme moci
říct, co vše jsme z papíru přenesli do praxe.
Ne vše se ukáže jako reálné, ne vše tenhle
náš spolek přijme, jsme k novotám dost nedůvěřiví, něco se časem ukáže jiné. Ale v tom
většinovém se, věřím, nápady a náměty budou postupně realizovat.
Výstupy konference se nezrodily během
jednoho víkendu, názory se tříbily na krajských konferencích, při jednáních obsahové
komise i při různých nahodilých debatách.
Spolu s nimi jistě vznikaly i představy
a očekávání, co se vlastně usnese. Naplnily
se ty tvoje?

Když pročítáš Vizi 2040, co si myslíš, že
bude při jejím naplňování pro Pionýr největší výzva?
Výzvou je samotné naplňování Vize 2040.
Pokud se utvoří podobně dělné pracovní
skupiny, jako tomu bylo u práce obsahové
komise, velkým problémem nebude nic.
Delegáti konference a nejen oni se mohou
těšit, že je v blízké době členové výkonného
výboru ČRP osloví s nabídkou spolupráce
na naplňování jednotlivých úkolů, a pokud
bude přiměřeně dobrá odezva, není nic, co
by naplňování vizí mohlo zastavit. Tedy – nic
kromě pohodlnosti v nás. Chce to jen malý
krůček k překročení hranice mého hřiště.
Takže závěrem totéž, co na začátku, jen s malou změnou – teď už je všechno napsáno, naplánováno, ale stále platí – bez každého z nás
to nepůjde.
ptal se Jakub

konference
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CLONA NEJ
Jak jistě víte, jednou z oblastí Pionýrského
Sedmikvítku je fotografická soutěž Clona,
do které lze zasílat nejenom fotografie, ale
i krátká videa a filmy. Na Konferenci o činnosti Pionýra v Mladé Boleslavi jsme se vám
snažili tuto soutěž trochu přiblížit a ukázat
vám, že zúčastnit se může skutečně každý.
Jde totiž často o fotky, kterých má doma
každý spousty. Stačí je jen vybrat tak, aby
zapadly do aktuálně vyhlášených kategorií,
vyplnit přihlášku a zaslat.
Na konferenci jsme uspořádali výstavu vítězných fotografií za poslední tři ročníky „Clona

1. místo Michal Matuška „Táborové rybaření“
(kat. Humor, věk. kat. 19+), 160. PS VAMPOŠ

NEJ“ a nechali delegáty hlasovat pro tu pro
ně NEJ fotku.
Na třetím místě se umístil Lukáš Peteřík
s fotografií s názvem „Do neznáma“ a ukázal nám tím, že záplavu krásných fotek dospělých fotografů může předčit desetiletý
kluk za objektivem. Druhé místo obsadila
Alena Stříbrná s jejími „Bublinkami“, u jejíž
fotky se nejeden návštěvník výstavy zastavil
a nechápavě zíral. A vítězem se stal snímek
„Táborové rybaření“ od Michala Matušky. Jak
jsme se později dozvěděli, nejedná se o naaranžované foto, ale o pohotové zareagování

2. místo Alena Stříbrná „Bubliny“
(kat. Ostatní, věk. kat. 19+), PS Jitřenka Kdyně

fotografa, který pořídil momentku. Holčička
Sofinka se totiž skutečně rozhodla, že uloví
nějaké ryby do kuchyně. :)
Letošní Clona měla uzávěrku 20. listopadu,
tedy zasílat příspěvky již není možné, ovšem
budeme rádi, když se zapojíte do hlasování
a pomůžete tak vybrat letošní vítěze ceny
veřejnosti. Přehled všech fotografií najdete
na Facebookové stránce Pionýra (www.
facebook.com/Pionyr.cz/ - najděte si album
„Clona 2015“).
Eva

3. místo Lukáš Peteřík „Do neznáma“
(kat. Příroda, věk. kat. do 12 let), PS Mír Domažlice

UZLAŘSKÁ SOUTĚŽ
Jedním
z
doprovodných
programů
na Konferenci o činnosti Pionýra byla i tradiční Uzlařská soutěž, kterou nezrealizoval nikdo jiný než odborný tým z Českých
Budějovic, který má na starost i tradiční pionýrskou uzlovací soutěž O putovní pohár
Zlaté růže, též známou jako Turbánek.
Na konferenci měli připraveno pět soutěžních stolů, každý soutěžící měl tři ostré
pokusy a k tomu, kolik chtěl tréninkových
pokusů nanečisto. Samozřejmostí bylo vysvětlení pravidel a případná ukázka jednotlivých uzlů. Úkolem bylo uvázat správně šest
tradičních uzlů – lodní smyčku, ambulantní
spojku, škotovou spojku, dračí smyčku, rybářskou spojku a zkracovačku navazovaným
způsobem, celkem na čtyřech uzlovačkách.
První se váže lodní smyčka na kolík, který je
na kraji stolu. Pokračujeme s jedním z konců
uzlovačky a s druhou (novou uzlovačkou),
které k sobě svážeme jedním z uzlů, ambulantní spojka, škotová spojka nebo rybářská
spojka, těmito uzly navazujeme vždy novou uzlovačku a na pořadí nezáleží. Někde
do prostoru (uprostřed uzlovačky) mezi dva
již uvázané uzly vážeme zkracovačku, a konečným volným koncem (po uvázání pěti
uzlů) vážeme dračí smyčku (zpravidla kolem
pasu).

Soutěže se zúčastnila řada odvážlivců.
Vyhlášeno bylo šest nejlepších a každý dostal
pionýrský multifunkční šátek a tři nejlepší navíc pohár. Na samém vrcholu se umístila Jana
Jandová z PS Orion, jejíž čas byl lehce přes
20 vteřin!
Vendy

Chcete si také zasoutěžit v uzlování?
Stačí se přihlásit na další ročník
„Turbánku“,
který
proběhne
v sobotu 2. 4. 2016 v Českých
Budějovicích. Podrobnosti se včas
dočtete na webu
www.jihocesky-pionyr.cz/turbanek

MOZAIKA PIONÝRA

2015 / 04

konference

6
CO SE VLASTNĚ DOHODLO?
Konference o činnosti Pionýra přinesla řadu výstupů. S těmi hlavními
– novým Programem Pionýra a dokumentem Vize 2040 – jste se mohli
seznámit už v minulé Mozaice na stranách 10 a 11. Důležitým výsledkem konference je také schválený záměr směrnice o hlavní činnosti, k tomu se ale dostaneme dále. Pro ty, kdo na konferenci nebyli,
připomínáme, že jednání probíhalo dvěma způsoby. Například výše
zmíněné důležité dokumenty byly projednávány v plénu, tedy všemi
delegáty společně. V sobotu odpoledne se ale všichni rozdělili do patnácti pracovních sekcí, ve kterých měla být připravená témata probrána mnohem podrobněji, než by to bylo ve velkém sále s dvěma sty
debatujícími možné. Cílem sekcí bylo v jednotlivých oblastech nastavit
jak pomyslný směr, tak stanovit zcela konkrétní úkoly, potřebné pro
to, abychom se vytyčeným směrem společně vydali.
Podobně jako v případě krajských konferencí na jaře byly výstupy členěny do čtyř rovin – cíle na příštích deset až patnáct let – část z nich
se promítla do zmíněné Vize 2040, ty už zde neuvádíme – a dále
úkoly, které mají být plněny na úrovni PS, KOP a Pionýra. A co ze
sekcí „vypadlo“?
To se právě teď dozvíte, tedy alespoň částečně, protože kompletní
výstupy všech patnácti sekcí by Mozaika nepojmula. Dále je proto
výběr členěný do čtyř oblastí – Činnost, Lidé, Pionýr a Komunikace.
A protože – jak to obvykle bývá – je mezi výstupy i dost takových,
které bude třeba dále ujasňovat a hledat na ně společný názor, nakonec předkládáme i pár otázek, které bychom potřebovali zodpovědět
k naplnění některých úkolů. Tak pojďme na to.

LIDÉ
sekce: 15+, Vyznamenání, Vzdělávání, Průvodcování
PS: Být v kontaktu mezi sebou a spolupracovat při průvodcování.
PS: Svědomitě plánovat vzdělávání a komunikovat s PVC.
PS: Dobrá znalost směrnic Pionýra a naplňování pokynů a pravidel
na úrovni PS.
PS: Dávat prostor kategorii 15+ při práci s mladšími dětmi.
PS: Větší osvěta o pionýrských vyznamenáních.
KOP: Starat se o mobilitu kategorie 15+.
KOP: Zlepšení práce lektorského sboru, hodnocení lektorů, spolupráce mezi KOP při využívání lektorů, setkávání lektorů za účelem
výměny zkušeností.
KOP: Nabídky rozšiřujícího vzdělávání, větší spolupráce s ÚPVC
a ostatními PVC, společná organizace kurzů.
KOP: Více akcí PVC pro 15+.
Pionýr: Zpracovat metodiku pro průvodcování.
Pionýr: Zajistit studijní materiály ke všem kurzům a jejich pravidelnou
aktualizaci.
Pionýr: Doplnit pravomoci sboru garantů, aby mohl lépe vykonávat
dohled na kvalitu jednotlivých PVC.
Pionýr: Připravit metodiku pro vedoucí pracující s 15+.
Pionýr: Vzdělávání lektorů v zážitkové pedagogice, hledání nových
forem vzdělávání.
Kontakt: Lída Kočí – ludmila.koci@seznam.cz

ČINNOST
sekce: Směrnice o hlavní činnosti, Výchovné programy, Projekty a soutěže, Založení oddílu, PS jako komunitní centrum, Role klubu na PS

KOMUNIKACE

PS: Předávat informace o výchovných programech. Podporovat vedoucí a instruktory k sebevzdělání v oblasti výchovných programů.
PS: Zmapovat stávající nabídku aktivit v obci a s ohledem na ni zvážit
výběr vlastních aktivit v otevřených klubech.
KOP: Zvýšit informovanost vedoucích PS o výchovných programech.
KOP: Zřídit v rámci KOP pozici osoby odpovídající za oblast činnosti.
KOP: Zvýšit informovanost o nabídce akcí a soutěží směrem k PS.
Pionýr: Převést starší výchovné programy do elektronické podoby
a dát ke stažení.
Pionýr: Ustavit pracovní skupinu, která vypracuje systém „odborek“.
Pionýr: Vytvořit přehled zaměření oddílů s kontakty na jejich vedoucí.
Pionýr: Ke Stezce založit štáb, který by zaktualizoval propozice a nastavil pravidla pro pořádání základních, krajských kol a republikového
finále.
Pionýr: V rámci akce Zdravá pionýrská krev rozšířit nabídku o dárcovství kostní dřeně. Zároveň zajistit dostatečnou propagaci –
trička. (Pokud máte jakékoliv náměty, ozvěte se Ivaně Mochurové:
i.mochurova@gmail.com).

PS: Zadávat do RISP maximum kontaktních informací.
PS: Nabízet dostupné zdroje informací v rámci PS.
KOP: Podpořit tok informací od Pionýra k PS i od PS k Pionýru.
KOP: Využívat krajské rozesílky aktuálních informací.
Pionýr: Zachovat papírovou i elektronickou komunikaci s maximální
vzájemnou provázaností.
Pionýr: Po uzavření registrace na všechny kontakty (15+) rozeslat e-mail s nabídkou dostupných zdrojů informací.
Pionýr: Rozšířit a využívat elektronický katalog základen.
Pionýr: Provést výzkum u čtenářů Mozaiky z hlediska formy i obsahu,
na základě výstupů navrhnou strategii dalšího vývoje zpravodaje.

sekce: Informační toky, Prezentace oddílů, Získání a udržitelnost členů

Kontakt: Majka Houdková – houdma@seznam.cz
Toto byla jen malá ochutnávka, kompletní výstupy sekcí KČP budou brzy k dispozici ve formě přehledných souhrnů – budeme vás
informovat.

CO SI O TOM MYSLÍTE VY?
Kontakt: Darina Zdráhalová – zdrahalova.darina@seznam.cz

PIONÝR
sekce: Jednotící prvky a Pionýr Fashion, Pocit sounáležitosti
PS: Je třeba nebát se otevřeně prezentovat název spolku a uvědomovat si, že mnohdy toto je dlouhodobá práce.
PS: Využití rituálů PS jako je slib, nástupy na táborech či akcích.
KOP: Podporovat přirozené šíření použití jednotného oděvu na akcích
KOP (popř. nástup při zahájení a zakončení akce, udělování vyznamenání a předávání nášivek na těchto akcích).
KOP: Využití oděvů a oděvních doplňků jako odměn na akcích.
Pionýr: Připravit šablony s jednotícími prvky (dokumenty, prezentační
materiály apod.).
Pionýr: Vytvářet oděvní doplňky (motivační faktor využití oděvu) –
akce a výřočí (republikové), odznaky odbornosti, výchovné programy,
vyznamenání.
Kontakt: Mirka Tolarová – mirkatolarova@gmail.com
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Jak už bylo naznačeno, k některým výstupům bude nezbytné získat
více různých pohledů a námětů, aby vyplynul jasný směr, kterým se při
jejich naplňování máme vydat. Chcete pomoct? Zkuste zodpovědět
některou z těchto otázek a poslat odpověď na mozaika@pionyr.cz.
Úkol: Zpřehlednit web www.pionyr.cz.
Otázka: Jak to udělat při zachování všech informací? Nebo víte o něčem, co je na webu nadbytečné? Případně narazili jste na konkrétní
místo, kde je web matoucí?
Úkol: Zvážit speciály Mozaiky.
Otázka: Jaká témata speciálních vydání Mozaiky by pro vás byla
zajímavá?
Úkol: Zvýšit informovanost o výchovných programech.
Otázka: Víte o způsobu předání informací, který dosud nevyužíváme,
který by pomohl dostat informace o programech k maximu vedoucích
oddílů a klubů?
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DÁT HLAVY DOHROMADY

CO SE S VÝSTUPY BUDE DÍT?

Konference i její příprava znovu prokázala skutečnost,
která je sice dobře známá, ale občas máme sklony na ni
zapomínat: Když chceme něco společně dokázat, musíme
se potkávat… Přes všechny nástroje, které máme díky
internetu k dispozici, zatím nic nenahradí možnost
sesednout se kolem stolu a „dát hlavy dohromady“.

Jako po každém takovémto jednání se i po konferenci o činnosti
ozývají dotazy, co se vlastně se všemi těmi výstupy bude dít. Ty,
které se promítly do Vize 2040, budou stále „na očích“, bude je
sledovat Česká rada Pionýra a jejich naplňování a rozpracování
do dílčích kroků delegovat na Výkonný výbor ČRP.

I proto byla během konference opakovaně připomínána
nutnost rozšíření dobrovolných aktivů – sekcí, štábů,
pracovních týmů… A jako vždy – lidí není nikdy dost!

Ale co ty ostatní úkoly ze sekcí? Jejich osud bude podobný –
na úrovni Pionýra bude hlavním hybatelem VV ČRP, resp. garanti
jednotlivých oblastí. Úkolů pro úroveň krajských organizací
a pionýrských skupin se musí ujmout výkonné výbory KRP a vedení
PS.
Některé z úkolů jsou zcela jasné, ryze praktické a je možné je hned
začít uvádět do života. Jiné je nutné trochu ujasnit, najít jejich
řešení, rozčlenit je na více opatření, stanovit rozumné termíny
a odpovědnost za plnění, zkrátka jak se to s úkoly dělává.

Momentálně jsou trvale ustavené tyto sekce a štáby:
Sekce rozvoje výchovných programů – kontakt: Darina
Zdráhalová – zdrahalova.darina@seznam.cz
Legislativně ekonomická sekce – kontakt: Kateřina
Brejchová – kaca@pionyr.cz
Propagace a komunikace – kontakt: Mirka Tolarová –
mirkatolarova@gmail.com
Štáb Pionýrského Sedmikvítku – kontakt: Lenka
Sakařová - L.Sakarova@seznam.cz
Máte zájem se zapojit? Stačí říct!

Kolik se jich podaří naplnit? To teď nikdo neví… Ale pro srovnání
– z výstupů Poselství 2006 se jistě nepromítly do praxe úplně
všechny, ale velká část ano a některé opravdu nepřehlédnutelně –
a to doslova, jako třeba nový znak Pionýra. Záleží na nás všech,
jestli za pár let budeme moci s klidným srdcem říct totéž o letošní
konferenci.

ZÁMĚR SMĚRNICE O HLAVNÍ ČINNOSTI
Jak už bylo řečeno, jde o jeden z důležitých
výstupů konference. Ale proč? Co to vlastně
bude a jak nám to pomůže? Nabízíme alespoň stručné objasnění, jak bude práce
na směrnici pokračovat, dozvíte se více.

K ČEMU JE TO DOBRÉ?
V současné době v Pionýru není kromě táborové směrnice žádný vnitřní předpis, který
by popisoval naši hlavní činnost – její formy,
základní pravidla a podobně. Možná si říkáte,
že doteď taky nebyl a věci fungovaly. Jednak
je ale na existenci takových pravidel jistý tlak
ze strany státu a navíc průběžně nastávají situace, které by bylo snazší zvládnout, kdyby
bylo o co se při jejich posuzování opřít.
Krajním příkladem jsou mimořádné události,
jež řeší např. policie a další orgány státu. Těm
chybí alespoň vnitřní norma, ke které by šlo
přihlédnout a posoudit její dodržení. Je proto
nutné hledat normy zaměřením blízké, třeba
z oblasti školství, které se ale s naší realitou
mohou výrazně míjet.

CO S TÍM?
Řešením je vytvoření vlastní vnitřní normy,
která upraví specifické situace a postupy

– tedy to, co není upraveno obecně platnými předpisy. Obdobným způsobem, jako
současná táborová směrnice, popíše základní pravidla a bezpečnostní zásady i pro
další formy činnosti. Tím se zvýší právní jistota účastníků naší činnosti i dobrovolníků
ve spolku.
Směrnice navíc bude sloužit i jako návod a bude s ní spojen soubor vzorových
příloh, které mohou usnadnit nezbytnou
administrativu.

JAKÁ SMĚRNICE BUDE?
Bude představovat praktické a organizační
vymezení činnosti, nijak dopodrobna nebude
přikazovat její obsah. Základní filozofií zpracovatelů záměru je nepopisovat do detailu
všechny postupy, ale stanovit minimální standard, který je nutné dodržet, aby byla pravidla naplněna.
Jasně a v potřebném stupni obecnosti (kde
je to možné):
· popíše a upřesní jednotlivé, typické
a nejčastější způsoby výchovné práce;
· vymezí podmínky, které je třeba pro jejich uskutečňování vytvořit;

· stanoví konkrétní prováděcí postupy,
včetně požadavků na personální zajištění,
a bezpečnostní pravidla;
· stanoví odpovědné osoby, způsoby delegace dílčích činností a provádění kontroly;
· vyjádří, že pokud se jedná o činnost atypickou, je třeba postupovat podle předpisů,
které jsou pro případ obsahově a účelově
nejbližší.
Směrnice doplní stávající pionýrské předpisy
a nahradí zvykové právo, které v některých
oblastech existuje. Nevnese do činnosti nic
zásadně nového a převratného, ale popíše
osvědčené postupy a základní pravidla. Bude
tak spíše posílením jistoty uvnitř i vně Pionýra
a vodítkem pro méně zkušené vedoucí.
red
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SEDMIKVÍTEK KVETE CELÝ ROK!
Je to tak, Pionýrskému Sedmikvítku se dokonce nejlépe daří na podzim a v zimě. O republikovém finále taneční soutěže v Holešově jste se
dočetli na straně 2, tady se trochu blíž podíváme na tři oblastní kola.

FOLKOVÝ GULÁŠ
V sobotu 17. října 2015 se v U-klubu
Olomouc sešli mladí muzikanti na dalším
ročníku Folkového guláše – oblastního kola
soutěží Dětská Porta a Melodie, k jehož pořádání vedle Pionýra přispěla i firma Provident,
Pilana Zborovice a hosté, kteří hráli bez nároku na odměnu. O nazvučení akce se již tradičně po celý den velmi ochotně staral pan
Petřík.
Pětičlenná porota složená z hudebníků neměla v letošním roce snadnou úlohu, protože
většina vystoupení měla velmi dobrou úroveň. Hosty letošního ročníku (někteří z nich
zasedli i v naší porotě) byla písničkářka Silvie
Janotta Forsyth a kapela Hrnek.
V sedmi kategoriích Dětské Porty odeznělo
celkem 10 vystoupení, v nichž se představilo 35 vystupujících. V Melodii se soutěžilo
v letošním roce pouze ve třech kategoriích,
ale ve 21 soutěžních vystoupeních se představilo na pódiu 24 zpěváků a hudebníků.
Nejúspěšnější mladí muzikanti se už teď těší
na setkání s dalšími hudebníky v republikovém finále v Divadle za plotem v Praze.
A pro úplnost alespoň jména vítězů.
Dětská porta: JA – Taťána Nesporá, JB –
Adams sisters, JC – Eliška Holzmannová
a René Matlášek (udělena dvě první místa),
JP – Julie Petříková, SA – Vodníci, SB – Self
Made, T – Mláďata
Melodie: IA – Markéta Adamcová, ZA –
Adéla Gronichová, VIS – Self Made

Osmička Most. S divadelním vystoupením se
představily děti z Gymnázia Jateční Ústí nad
Labem a z PO Souhvězdí při PS Dravci. Obě
vystoupení se líbila a získala ocenění.
S velkou odvahou před obecenstvo předstoupily malé zpěvačky, Šárka a Veronika Zeusovy.
Obě zazpívaly, dokonce zahrály i na flétnu.
Ve zpěvu zvítězila pětiletá Šárka – nejmenší
účastnice celé soutěže. Ve hře na hudební
nástroj zvítězila Veronika. Zajímavé bylo
také pěvecké vystoupení mladého zpěváka
Tomáše Brady a houslové vystoupení Viktora
Prušáka.
Během soutěžního dopoledne byly vystaveny
také výtvarné práce, rukodělné a keramické
výtvory. Celkem se výtvarné soutěže zúčastnilo 44 dětí, a to z několika oddílů a skupin:
PO Souhvězdí, PO Svišti, PO Rozmarýn Most
a PO Poštolky (všechny oddíly pod PS Dravci)
a Osmička Most.
Zajímavým překvapením, ač nesoutěžním,
bylo šermířské vystoupení PO Souhvězdí
a indiánský zpěv a tanec dětí z PS Chomutov.
Indiánské písně strhly všechny ostatní
ke společnému tanci a určitě přispěly k ještě
lepší atmosféře a náladě.
Celkem se zapojilo 115 soutěžících, 12 hostů
s kulturním vystoupením, na realizaci se
podílelo 23 pořadatelů. Akce byla finančně
podpořena Ústeckým krajem a Statutárním
městem Ústí nad Labem, hlavním organizátorem byla Ústecká krajská organizace Pionýra
a PS Dravci.
Irena Beránková

V autorské soutěži si vítězství odnesl René
Matlášek za píseň Chci jen muziku.
Porota se shodla s diváky, a tak si cenu
Absolutního vítěze a zároveň Cenu diváka
v letošním roce odnesla kapela Self Made.
Lenka Sakařová

SEDMIKVÍTEK V ÚSTÍ NAD
LABEM
V sobotu 24. 10. 2015 se ve velkém sále
Ústecké krajské organizace Pionýra tančilo,
zpívalo, hrálo na hudební nástroje a tleskalo
a tleskalo. Během sobotního dopoledne zde
vystoupilo 61 dětí a mladých lidí. Soutěžilo
se ve čtyřech oblastech: Tanec, Melodie,
Divadlo a Výtvarné činnosti.
V kategorii Tanec v dětské kategorii zvítězila
taneční skupina Scratch z DDM Děčín, v juniorské a dospělé kategorii Taneční skupina
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oddíl Kamarádi. Soutěžící byli rozděleni
do pěti kategorií.
V kategorii Jednotlivci A zvítězily nejmladší
účastnice soutěže Marie Matějčková a Lenka
Vaculíková, které postoupily do republikového finále v Praze. Druhé místo získala Anna
Matějčková a třetí Daniela Navrátilová.
V kategorii Jednotlivci B se porotě nejvíce
líbily Aneta Měsícová, Veronika Nováková
a Nikol Nováková. Všechny tři zpěvačky také
postupují do finále.
V kategorii Jednotlivci C se na třetím místě
umístila Marika Hendrychová, na druhém
místě byl Břetislav Kydala a první místo obsadily dívky Karolína Vaclachová a Veronika
Ivánková, které zvítězily i v kategorii Dua
a kapely a postoupily do republikového finále. Postupový list dostalo také duo sourozenců Valáškových „Last Minute“ a trio
„Nemá název“.

HOLEŠOVSKÁ DĚTSKÁ PORTA
A MELODIE
PS Mirko Očadlíka, Olomoucko-zlínská KOP
ve spolupráci se SVČ – TYMY uspořádali
dne 7. 11. 2015 již 7. ročník oblastního kola
Dětské porty a Melodie 2015 – „Všetulské
dostavník“. Jde o soutěžní přehlídku interpretační i autorské tvorby jednotlivců a skupin orientovaných do různých hudebních
žánrů ve věkových kategoriích do 26 let.
Soutěž je postupová a účastníci mohou postoupit do republikového finále v Praze.
Do soutěže se přihlásilo celkem 28 soutěžících, z toho dvě dua, jedno trio a pionýrský

Porota ocenila vystoupení skupiny Kamarádi
z PS Očadlíka a také oni byli vysláni do finále.
Všechny výkony hodnotila odborná porota
ve složení Anna Pitrová, Markéta Sklenářová,
Mirek Řeha, Eduard Popelka a Jiří Lošťák.
V divácké soutěži vyhrálo Duo Danča a Natka
(Daniela Navrátilová a Natálie Haková). Celou
soutěž moderovala Anna Matějčková a Luboš
Hruban. O zvuk se postaral Dale Williams,
profesionální zpěvák z Walesu, který nakonec
i zazpíval. Jako host vystoupil také kouzelník
Mág Radekr. O přestávkách, ve kterých se
radila porota, vytvořili příjemnou atmosféru
někteří soutěžící a sálem zněly různé známé
písničky s kytarovým doprovodem.
Děkujeme všem soutěžícím, porotě, organizátorům, moderátorům a hostům. Děkujeme
také firmě Raab computer za sponzorské
dary.
Jarmila Vaclachová

no toto!
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JAK PIONÝŘI SLAVÍ VÁNOCE?
V minulé Mozaice (na str. 13) jsme otevřeli téma oslavy Vánoc. Pokud jste článek nečetli, dovolíme si na něj odkázat. Shrnout jednou či dvěma
větami jeho obsah by působilo poněkud nedůstojně a také neúčelně. Tentokrát bychom se chtěli více věnovat různým způsobům oslavy Vánoc.

ČESKÁ TRADICE

VÁNOČNÍ VEČEŘE

ZÁVĚREM?

Začněme u domácího vánočního stromečku.
Kouzlo vánoční nadílky spočívá kromě dárků
samotných především v její pohádkové tajemnosti. Nikdo přece neví, jak „náš“ Ježíšek
vypadá/* a kudy přichází. To vytváří ohromný
prostor pro dětskou představivost. Obdobně
se občas pracuje i v legendách táborových
her a víkendovek. Pomáháme hrdinovi, kterého jsme nespatřili, či se bráníme neviditelnému nebezpečí…

Blížící se Vánoce si lze dobře připomenout
i při výpravách v prosinci třeba návštěvou
vánoční expozice muzea, hradu, zámku nebo
některého z našich historických mechanických betlémů (např. Třebechovického). Jsou
i oddíly, které si chystají slavnostní večeři
s bramborovým salátem a řízkem, spojenou
s krájením jablíček, litím olova, házením střevíců a dalšími zvyky. K tomu patří i nadílka
dárků, kdy může každý dostávat i darovat.

Jestli chce někdo vidět konflikt mezi Pionýrem
a Vánocemi, pak se mu to asi podaří. Nám šlo
o to hlouběji se zamyslet nad tím, co děláme
a které hodnoty jsou nám vlastní. A jestli
patří Vánoce k hodnotám Evropy, pak se
od nich jistě nechceme odstřihnout.
Samozřejmě se můžeme pokoušet vysvětlit
mystičnost Vánoc pomocí racionálních jevů
ve snaze stát pevnýma nohama na zemi.
Na druhou stranu tím můžeme přijít o nevšední atmosféru, emotivní zážitek a také
dobrodružství – a to všechno přece k Pionýru
patří.
redakce
ilustrační foto PS Omega

SPOLEČNÉ VÁNOČNÍ PEČENÍ

ODDÍLOVÉ VÁNOCE
Vánoční setkání a oslavy jsou běžné v mnoha
různých organizacích. I v pionýrských skupinách a oddílech se obvykle jedná o setkání
současných i bývalých členů a dalších přátel.
Jako dárky většinou stačí vánoční perníčky
nebo nějaká jiná dobrota.
Pro řadu oddílů jsou ale vánoční setkání příležitostí třeba i k uzavření jedné z etap oddílové hry. Často jsou spojena s drobnými
dárky – odměnami do oddílové soutěže
pro úspěšné (většinou si ale nějakou drobnost odnese každý), s pojídáním vánočky,
popíjením čokolády a pouštěním lodiček…
Na mnoha místech je to také čas otevřených schůzek, které lze využít ke komunikaci
s dětmi a rodiči.

VÁNOČNÍ POŠTA
Námětem na zpestření předvánoční schůzky,
který již některé oddíly využívají, je vánoční
pošta. Stačí vzít obálku, nadepsat ji vlastní
adresou a vložit do ní list s přáním, co bychom rádi dostali. Nezalepené obálky se
známkou se pak vloží do jedné velké obálky
a odešlou na adresu: Český Ježíšek, 362 62
Boží Dar 1. Za několik dnů každému, kdo se
do takové pošty zapojil, přijde dopis s příležitostným poštovním razítkem.
Pokud chcete udělat radost svým mladším
kamarádům, můžete využít i dalších (tentokrát placených) služeb a zaslat vánoční přání:
www.jeziskovapostovna.cz, případně (pokud
chcete dát svému psaní mezinárodní rozměr):
santaclauslive.com,
auspost.com.au/education/santamail/students/write-santa.html

Už jsme mluvili o tom, že o Vánocích je důležité se setkávat, být si blíž. To ale platí nejen
o jednotlivcích. Svátky jsou příležitostí i pro
skupiny a oddíly navázat ještě užší spojení
s obcí a lidmi v okolí. Na řadě míst před
Vánocemi probíhá společné pečení cukroví,
do kterého se zapojí i rodiče dětí a další příznivci. A jistě si umíte představit, co všechno
se například při zdobení perníčků „semele“
a jak se z formálních vztahů snadno stanou
ty zcela lidské. Jeden z mnoha příkladů je
třeba Hrádek u Rokycan, děti z tamní pionýrské skupiny každý rok chystají různé výrobky,
které pak prodávají na vánočním jarmarku,
kde také spolu s ostatními zpívají koledy…
zkrátka prožívají svátky spolu se všemi lidmi
ve městě.

VELIKONOČNÍ PERLIČKA
Oddíly o Velikonocích vyráží na výpravy
a připomínají si řadu tradic. Pro ty, kdo křesťanské
tradice tolik neznají, musíme připomenout, že
Velikonoce jsou v tomto náboženství dokonce
významnějším svátkem než Vánoce. Totéž ale
nelze říct o zvycích s nimi spojených…
Např. když s dětmi zdobíme kraslice, jde o tradici
starou více než 5000 let, Peršané a Egypťané
si na svátek jara darovali vajíčka, tuto tradici
převzali Římané, Galové a Keltové.

VÁNOČNÍ POSTAV Y
Kdo naděluje vánoční dárky v různých končinách světa? Zdaleka to není jen Santa Klaus, možná
se budete divit, jak početnou konkurenci Ježíšek má… Ukazuje to nejen odlišné tradice, ale
i skutečnost, že pojetí může být rozmanité, podstata ale zůstává.
- Ve Skandinávii (i když nedaleko bydlí Santa Klaus) nosí dárky především různí skřítci. Např.
ve Finsku nosí dárky Joullupukki – postava oděná do kozí kůže, nebo veliký Ukka, jemuž pomáhají
pidimužíci. Ve Švédsku je to dědeček skřítek Jultomten, který si saně s dárky táhne sám. Někdy
má podobu vánočního kozla s červenou mašlí na rozích. V Norsku chodí skřítek Misen nebo Otec
Vánoc a ten schovává dárky do dřeváků.
- V Holandsku děti dostávají dárky již na Mikuláše (zde Sinterklaas), 24. prosince se konají
pouze bohoslužby a slavnostní večeře.
- V Itálii se dávají dárky až na první svátek vánoční a nosí je Babbe Natale (Ježíšek). Na Sicílii
se obdarovává až na Tři krále, kdy chodívá komínem do domu hodná čarodějnice Befana.
-

V Rakousku a Švýcarsku chodí Weinachtsmann – vánoční muž.

- V Německu chodí Kris Kringle nebo Kristkindl, vánoční dítě. Je malován jako dítě – Ježíš,
ovšem provádí lidem různé nepřístojnosti.
- V ruských zemích obvykle chodí Děda Mráz v doprovodu Sněhurky a zvířátek. Původně měl
bílé oblečení, dnes už se podobá Santovi… Dárky nosí až o půlnoci, kdy vítáme nový rok.
- V Mexiku jsou vánoční svátky hlučné a radostné. Zdobí (a věší ke stropu) se při nich hliněný
obrovský džbán, do nějž se dávají různé pamlsky a drobné dárečky. Děti pak dřevěnými hůlkami
rozbíjí džbán a rozeberou si dárky. U toho je většinou velká mela, je-li v rodině více dětí, protože
na dárky se nepřipevňují jmenovky.
- V Japonsku naděluje jeden ze starých šintoistických bůžků Heotišó, který má oči i vzadu.
Někdy se mu říká Santa Kurohsu.

/* To, že Ježíšek nemá jasnou podobu, sice posiluje kouzlo Vánoc, ale také vytváří jistou mezeru na trhu – co je vidět, se lépe prodává. Proto s koncem
roku vidíme všude Santa Klause, i když tu není „doma“. Reakcí je například projekt Český Ježíšek, který onu podobu nabídl, mezeru tak zaplňuje
a Santu se snaží „vypudit“. Zároveň tím ale oslabuje tajemství, které je českým Vánocům tak vlastní.
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HRÁDEK

KLADNO

Oslavili jsme 28. říjen
Komise pro mládež, kulturu a sport připravila velkou výstavu pod názvem „Historie
a současnost Hrádku“. Po pondělní instalaci
zajímavých exponátů, fotografií, diplomů
a kronik mohla být výstava otevřena. Byl
připraven i zdravotní koutek, kde se měřil
zájemcům tlak krve a kde probíhala beseda
o prevenci proti rakovině prsu se zástupkyní
sdružení Mama Help. Zajímavou část výstavy
připravil rodák Alexandr Medula, který představil vlastnoručně malované obrázky starých
stavení z Hrádku. Expozice Pionýské skupiny
Hrádek patřila k těm nejrozsáhlejším. Úterní
dopoledne patřilo především návštěvníkům
ze základní školy a přišly i děti z mateřské
školy. Potom už do večera a celou středu
plynule přicházeli další a další návštěvníci.
Závěrečné zjištění, že jich bylo přes 900, bylo
ohromující. V sále panovala příjemná nálada,
byly vidět úsměvy na tvářích, někdy při vzpomínání i slzy.
Vlasta Vasková
kurátorka výstavy a vedoucí PS Hrádek

Podzimní prázdniny na Mrtníku
V úterý 30. 10. jsme se ocitli na PZ Mrtník.
Přijelo 37 Mimoňů na podzimní prázdniny.
Prožívali jsme mimoňské radovánky i starosti.
Hráli jsme spoustu her, například čokoláda
3v1, líný fotbal, hrabání a válení se v listí,
hledání Mimoňů, vyřezávání dýní a spoustu
dalších aktivit. Spaní bylo až na posledním
místě, a tak jsme přijeli unavení a spokojení.
Alena Šefflová, PS Švermováček

KARVINÁ
Pionýrská svatba
Před 11 lety na letním pionýrském táboře
v Medlově potkala Monika zástupce vedoucího oddílu Lukáše. To by nebylo nic
divného, spoustu dětí Lukáše potkalo, ale ti
dva se do sebe zamilovali. Zamilovanost je
provázela i na dalších táborech a vydrželo jim
to roky. Pak se Lukášovi zapálila lýtka a utekl
do světa. Ale co je svět bez Moniky. Umyl si
lýtka studenou vodou, aby se ochladil, posypal si hlavu popelem a dobýval Moniku
zpět. A dobyl, pionýrská táborová láska je
silná a překoná všechny nástrahy. A tak se
posledního října tohoto roku vzali. My jsme
byli u toho a vstup do manželského života
jim trošku zpestřili.
Ověřili jsme si, že umí sbalit spacák, kufr,
připravit krosničku pro dítě, uvázat základní
uzly a překonat nesnáze s koulí. Nakonec dostali pionýrskou rodinnou výbavu a byli propuštěni do společného manželského života.
Hodně štěstí jim ještě jednou přeje
17. Pionýrská skupina Karviná.
Katka Jachymčáková, 17. PS Karviná
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KDYNĚ
Drakiáda přemohla počasí
V sobotu 24. 10. 2015 se po celém
é kdyňském údolí válela mlha a rozhodně nevypadala, že by se chtěla rozplynout. Až v době,
kdy se organizátoři z PS Safír Kdyně pustili
do příprav zázemí drakiády, rozdělávali oheň
a vítali první příchozí, sluníčko se konečně
prodralo skrz mraky a vyčistilo drakům oblohu. Jen ten pořádný vítr opět scházel. O to
víc se musely děti i jejich rodiče snažit, aby
se draci ve vzduchu udrželi. Přestože to zrána
nevypadalo na velkou účast, přišla nakonec
téměř stovka dračích pilotů. Každý dostal
pěknou odměnu a ti, kteří se snažili nejvíce,
ještě diplom a dárek navíc. Ať už proto, že
jejich draci byli těmi nejprťavějšími, nebo naopak obrovitými, že vylétli nejvýš, nebo byli
krásně malovaní. Po náročném běhání přišel návštěvníkům vhod teplý čaj a příjemně
strávené odpoledne doplnila i další podzimní
radovánka – pečení jablek a buřtů na ohýnku
a brambor ve žhavém popelu.
Halloween se povedl
Více než 300 strašidel s dospělým doprovodem se sešlo o první listopadové sobotě
na kdyňském náměstí u zářící dýně. I když
celou akci doprovázelo klasické dušičkové
počasí, potkat jste mohli několik kostlivců,
čarodějnic, zombie, strašidel, mumií i nejednoho strašáka či Bílou paní. Všichni pak dostali od vedoucích z PS Safír svítící náramky
a strašidelný průvod se vydal do ulic města.
Po necelé půlhodince dorazil zpět na náměstí, kde se mezitím schovalo několik strašidelných zjevů se svými lucerničkami. Děti
je měly za úkol najít a získat od nich razítko
do soutěžní kartičky. Pokud nakonec našly
všechna poschovávaná strašidla, mohly si
v hrůzostrašném stánku vyzvednout pěknou
odměnu v podobě sladkosti, skládanky, magnetky i svítícího zvířátka.
Pavla Tochorová, PS Safír Kdyně

KOPŘIVNICE
Říjen oddílu Šedých myšek
V říjnu jsme opět měli nabitýý program,
pr
a přestože byl hlavně ve znamení nacvičování
na Sedmikvítek, byl dost pestrý. Hned první
víkend jsme vyrazili na Mt. Everest. Akci,
kterou tradičně pořádá DDM Kopřivnice
a která potrápí naši fyzickou zdatnost, jsme
si vyzkoušeli podruhé a opět jsme ji spojili
i s přespáním v klubovně. Počasí nám přálo,
a tak se nám podařilo výškové převýšení
rovné Mount Everestu i v letošním roce zdolat. Letos jsme navíc v základním táboře i grilovali, což bylo příjemné zpestření nejen pro
děti.
Další víkendy patřily Klubu vaření a výtvarným činnohrátkám. V rámci vaření, nebo
spíše smažení, si děti vyzkoušely americké
koblížky a výsledek byl chuťově tak dobrý, že
vše snědly hned v klubovně. Při výtvarných
činnohrátkách si vyzkoušely vyrobit růži z barevného listí.
Závěr měsíce patřil tvoření z dýní, které pak
byly využity na Bubu stezce.
V rámci schůzek jsme opět vyzkoušeli pár
her z projektu Klíčení, ale největší úspěch
měla výroba slizu. Ohlas byl tak velký, že někteří účastnici by si rádi akci se slizem opět
zopakovali.
Měsíc říjen se může pyšnit číslem 25 (což je
počet schůzek a akcí s dětmi od začátku školního roku) a průměrná účast je 16 dětí.
za Šedé myšky vedoucí Fofo
Bu-bu stezka
V podvečerních hodinách se na trasu plnou
strašidel, duchů a čarodějnic vydali první
odvážlivci. Celkem se jich sešlo 165, samozřejmě byli doprovázeni rodiči, sourozenci či
známými. Pořádná dávka odvahy byla třeba,
jelikož projít temný les, osvětlený jenom
svíčkami, není jen tak. Na každém kroku
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čekali za strašidla převlečeni vedoucí, kteří
si pro naše malé i velké odvážlivce připravili na trase úkoly. Po trase tak mohli potkat
vlkodlaky, upíry, hejkaly, duchy, čarodějnice
a mnohé další pohádkové i strašidelné bytosti. V cíli bylo přichystáno občerstvení,
teplý plápolající oheň, špekáčky, tombola
a kolo štěstí.
Božka Klimecká, PS Kopřivnice

NEPOMUK
Pionýrská světýlka
Pionýrská skupina Nepomuk
muk připravila
i
ve dnech 4. – 5. 11. v klubovně výstavku nazvanou „Pionýrská světýlka“. Letos se nám
neurodily dýně, a tak muselo svítit něco jiného. Na našem pionýrském dvorku, půdě
a v klubovnách bylo světýlek k nespočítání.
Pionýrské logo „Bavíme se celý rok“ bylo
hlavním motivem naší výstavky. Na dvorku
byli naši velikonoční králíci, dubnové čarodějnice, říjnový halloween a dokonce již
i vánoce. Zajímavě zde svítil plastový vánoční
stromek a na zemi velké vánoční ozdoby.
Půda byla celá táborová z dekorací prvního
a nultého běhu. V klubovnách byly vystaveny
letošní výtvory dětí a bylo jich víc než čtyřicet. Účastnici naší výstavy dostali za úkol vyhodnotit nejhezčí výrobky v kategorii Pusík,
Knoflík a táborové tablo. Vyhodnocené výtvory zašleme na celostátní výstavu Pionýrský
Sedmikvítek.
Miroslav Dvořák, PS Nepomuk

v místní sportovní hale jsme se vydali na výlet
kousek za hranice na překrásnou rozhlednu
Weifberg. Aby nám cesta lépe utíkala, zpestřili jsme si ji nějakou tou hrou.
Ve čtvrtek ráno nás čekal výlet na rozhlednu
„Tanečnice“. Ta sice nebyla zdaleka tak vysoká jako Weifberg, ale i tak se mohla pyšnit
svou krásou. Po vystoupání několika náročných schodů náš čekal oběd, což nemohlo
být nic jiného než buřty na ohni. Jako předchozí večer jsme i tento zakončili v tělocvičně, kde jsme si zahráli spoustu her a trochu se unavili.
Páteční den byl trochu odpočinkový, neboť jsme se rozhodli poznat samotné
Mikulášovice. Nejvíce nás zaujala návštěva
místního kostela, kde jsme měli možnost poslechnout si varhany a vystoupat na 52 metrů vysokou věž. Po večeři čekala naše menší
členy stezka odvahy.
V sobotu ráno jsme vyrazili na vlak a přejeli
pod Vlčí horu, kde se tyčí další rozhledna.
Všichni natěšeni na překrásný výhled zdolali
vrchol, ale kvůli rekonstrukci byla rozhledna
zavřena. Abychom si zpestřili cestu, rozdělili jsme se do čtyř skupin. Každá dostala
GPS, kde byly zadané body, které je dovedly
k menší odměně.
Jakmile nalezla každá skupinka pět kešek,
mohli jsme se vydat zpět na vlak. Po obědě
jsme se rozdělili na starší a mladší. Mladší
měli opět připravené své kešky, skupinka
starších vyrazila k místnímu kostelu, kde začínala tzv. multikeška. Večer pak byla připravená stezka odvahy pro starší…
vedoucí PS Výři

ze všech možných zbraní a pokusili se sestrojit i nějakou vlastní zbraň. Svoje zlodějské
umění děti zase musely předvést při loupeži
korunovačních klenotů. Pro Rumburaka sháněly kouzelný prsten, létající kufr a cestovní
plášť a plnily ještě spoustu dalších úkolů
od ostatních padouchů. V sobotu večer jsme
měli ještě jeden důležitý úkol. Zapálili jsme
slavnostní oheň a tři z našich členů složili slib
a zasloužili si tím šátek a odznak na svůj kroj.
U ohně samozřejmě nechybělo ani zpívání
s kytarou. No a pak už tu byla neděle a s ní
balení a úklid. Ale ještě bylo třeba vyhlásit
výsledky našeho snažení, vybrat toho nejhroznějšího ze všech padouchů a odměnit
děti za to, jak pěkně soutěžily.
Lída Šošková, PS Dravci Ústí nad Labem

ÚSTÍ NAD LABEM

STRÁŽ POD RALSKEM
Výprava ke třem rozhlednám
Ve středu 28. 10. jsme se sešli, abychom
aby
vyrazili společně si užít podzimní prázdniny.
Po sedmi letech jsme opět zavítali na výpravu do Mikulášovic. Po rychlém ubytování

Podzimní prázdniny Mařenice
ce
Do Mařenic se o podzimních
h p
prázdninách sjeli světoznámí padouchové z celého
světa. Mezi účastníky srazu padouchů byli
i Mimoni. Žlutí tvorečkové, jejichž největším snem je sloužit zloduchům. Na základnu
v Mařenicích se nás nacpalo dohromady 72
lidiček. Mimoni (děti) byli rozděleni do pěti
týmů a bojovali o přízeň padouchů (vedoucích) tím, že plnili jejich zlověstné úkoly.
Snažili se vloudit do přízně Lucifera tím, že
v noci hlídali pekelný oheň, pro Upíra sháněli
po vesnici oběti, které se jim musely podepsat na papír, pro mozkomora zase museli
nacvičit a zahrát divadlo, které všechny diváky rozesmutní a rozbrečí. Také jsme stříleli

• 1. 12. oslavila své 80. narozeniny
Miroslava Horňáková z PS Dlouhá
Loučka (Olomoucko-zlínská KOP).
• 3. 12. oslavil své 40. narozeniny Roman Mocek z PS Kaplice
(Jihočeská KOP).
• 13. 12. slaví své 60. narozeniny
Jindřich Hubatý z 1. PS (Liberecká
KOP).
• 23. 12. slaví své 50. narozeniny
Jiří Zemek z 12. PS Mladých
ochránců přírody (Moravskoslezská
KOP).
Blahopřejeme!
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UMÍME PRACOVAT S VĚKOVOU KATEGORIÍ 15+?
Je pro nás tato věková kategorie důležitá?
Máme ve skupinách nebo pionýrských
vzdělávacích centrech dobrovolníky, kteří
pečují o kategorií 15+ ?
To je jen výběr otázek, na které se snažili
odpovídat účastníci Konference o činnosti,
která proběhla v Mladé Boleslavi.
Pracovní skupina tematického okruhu „Lidé“
se věkovou kategorií zabývala po celou
dobu přípravy konference a v sekci dostala
od účastníků nasměrování, výstupy a odpovědi k tomuto tématu.
Panovala shoda, že je nezbytné, abychom
se věkovou kategorií 15+ v Pionýru velmi
důsledně zabývali. Jedná se přeci o naše nástupce. Jak budeme o ně pečovat, vzdělávat
a připravovat je na jednotlivé pozice, tak
bude vypadat další práce v Pionýru. Jedná
se tedy o personální práci, kterou ještě nevnímáme ve spolku jednotně. Dokážeme
o ní plamenně hovořit, ale realita je jiná.
Musíme si přiznat, že nedokážeme a možná
i neumíme s touto věkovou kategorií pracovat. Práci s věkovou kategorií 15+ bychom
měli chápat jako výzvu, skutečně vychovávat
z vlastních řad.

děti nebo činnost pro děti. Je to pro ně motivující, je to hnací motor k přiblížení se k jejich vzoru – vedoucímu oddílu.
Je nesmírně důležité, aby obě tyto roviny
byly v rovnováze. Aby pocítili, že teď jsou
parťáky v oddíle a jindy zase prima parta
na víkendovce, kde něco nového prožijí
a posbírají zkušenosti, které jsou pak schopni
daleko lépe předat dětem v oddíle. Neboť to,
co prožiješ na vlastní kůži, dokážeš předat dál
a dokážeš se do řady věcí vcítit.

pouze vzdělávací akci k získání kvalifikace
instruktora. Všichni mladí se přece nemusí
stát instruktory. Na skupinách a v oddílech je
třeba i jiných pozic – zásobovačů, kuchařů,
lidí zručných na práci se dřevem… Na akcích
pro mladé lidi je třeba mít na paměti, že jde
předně o poznání a potkání se s jinými mladými lidmi, o navázání kontaktů, o úžasné
prožitky, které nadšeně dovezou do domovských oddílů a budou natěšeni na další takovéto setkání.
Pionýrská vzdělávací centra se musí stát metodickým poradcem vedoucích, kteří pracují
s instruktory na skupinách. Měla by zacílit
síly na kvalitu vzdělávání, vyhledávat nové
formy vzdělávání, motivovat mladé lidi.
Nezapomínejme na využívání tradic, rituálů,
prostě všeho, co nás spojuje, stmeluje, co nás
pozitivně zasáhlo a motivuje.
Zcela určitě je nezbytné vycházet z výchovného programu Osmá planeta, který je
ve spolku k dispozici a stačí ho jen uchopit
a aktivity zrealizovat.

ÚLOHA PIONÝRSKÝCH
VZDĚLÁVACÍCH CENTER
Je důležité, aby na krajích byli připraveni lidé,
kteří umí a dokáží s věkovou kategorií 15+
pracovat. Vnímám to jako klíčový moment
změny v práci pionýrských vzdělávacích center. Všechna PVC nemají dostatečně připravené lektory, kteří dokáží pracovat s mladými
lidmi. Někteří lektoři nesledují nové trendy
v aktivitách, mají zkreslený pohled na tvořivou a zážitkovou pedagogiku. V tomto směru
musíme začít pracovat a je to i jeden z výstupů Konference o činnosti Pionýra.
Krátkodobým úkolem bude zorganizovat
vzdělávací akci pro lektory PVC a lidi z pionýrských skupin, kteří se budou zabývat prací
s věkovou kategorií 15+. Pionýrská vzdělávací centra budou zaštiťovat práci s mladými
lidmi, zejména u těch pionýrských skupin,
kde mají málo členů instruktorského věku.
Rozumím tomu, že pro dva nebo tři se akce
realizuje velmi obtížně. V tomto případě
tedy nastoupí PVC, aby uskutečnilo akce pro
více pionýrských skupin. A nyní nemyslím

HRA NEBO ODPOVĚDNOST?
Věkovou kategorii 15+ někdy vnímáme ještě
jako děti a jindy jim dáváme prostor a důvěru
k realizaci jejich cílů v pionýrském oddíle,
na pionýrské skupině… Jsou našimi výchovnými partnery a my na ně spoléháme.
Obojí vnímání je správné, pionýři instruktorského věku si ještě chtějí hrát, chtějí prožívat
dobrodružství, vyzkoušet adrenalinové aktivity. Na druhou stranu jsou ohromně potěšeni, když jim dáme prostor, aby ukázali, co
v nich je, aby ukázali odpovědnost za svěřené
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PROPAGACE VZDĚLÁVACÍCH
AKCÍ
Nesmírně důležitá je i propagace těchto akcí.
Nebojme se nabídnout připravovanou akci
i jinému kraji, zkusme společně zapracovat
na tomto úkolu. K propagaci akcí využijme
Přihlašovny Pionýra, myslím, že je ve spolku
tento systém už dost známý díky celorepublikovým akcím (Kamínka, RESET, vzdělávací
akce ÚPVC i Konference o činnosti Pionýra).
Pokusme se posunout oblast práce s věkovou
kategorií 15+. Vychovávejme si z vlastních
řad své nástupce. V mnohých pionýrských
oddílech, na pionýrských skupinách se této
oblasti daří. Sbírejme jejich zkušenosti, poučme se z jejich práce a začněme s mladými
pracovat v celém spolku Pionýr.
Bude to cesta na delší čas, ale jsem přesvědčena, že nebude marná a bude řešit personální otázku v Pionýru.
Vše záleží jen na nás!
Lída Kočí
garant ÚPVC

oddílová filmotéka
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ODDÍLOVÁ FILMOTÉKA: ŽIVOT S HANDICAPEM
Čtenářům oddílové filmotéky tentokrát přinášíme téma, které volně navazuje na minulé vydání. To jsme věnovali xenofobii, ale
pouze ve smyslu rasové a národnostní nesnášenlivosti. Zároveň jsme však zmínili, že má
mnoho podob, protože jde o odpor k čemukoliv cizímu a odlišnému, takže se může týkat
například i vztahu běžné populace k lidem
s psychickým či fyzickým postižením. A právě
život s různými druhy postižení je tématem
prosincové filmotéky.
Připomínáme, že cílem této rubriky není
předložit jediné správné či dokonce možné
filmy pro nastolení tohoto tématu, ale nabídnout inspiraci těm, kdo na něj chtějí zavést debatu s nejstaršími dětmi a instruktory.
Možných filmů je mnohem více, výběr je
v této oblasti velmi široký a zahrnuje i řadu
velmi slavných snímků v mnoha žánrech. Zde
nabídneme jen zlomek, dva české a dva zahraniční snímky:

Fany

ČESKÉ
Fany (1995, režie Karel Kachyňa) – příběh
slaboduché ženy Fany, která se z péče starších příbuzných stěhuje ke své sestře, s níž se
postupně sbližují, prožívají drobné konflikty
i chvíle porozumění a štěstí.
CSFD.cz: 69 %, IMDB.com: 7,1/10
Václav (2007, režie Jiří Vejdělek) – film je pojmenován podle své ústřední postavy, muže,
kterému je 40, ale mentálně je stále dítě.
V malé vesnici je vnímán někdy jako místní
šašek, ale často se také dostává do průšvihů.
Navíc má dost konfliktní vztah s bratrem.
CSFD.cz: 70 %, IMDB.com: 7,0/10

ZAHRANIČNÍ
Sloní muž (1980, režie David Lynch) – snímek líčí příběh skutečné postavy jménem
John Merrick. Popisuje život výrazně znetvořeného muže v Londýně v druhé polovině 19.

Václav

století. Film je silně zaměřený na odsouzení
předpojatosti vůči odlišnosti a na vylíčení
utrpení „sloního muže“.
CSFD.cz: 86 %, IMDB.com: 8,2/10
Teorie všeho (2014, režie James Marsh) –
životopisný film popisuje neuvěřitelný osud
jednoho z nejvýraznějších vědců současnosti
– fyzika Stephena Hawkinga. Během studia
na vysoké škole mu byla sdělena diagnóza
postupného ochrnutí nervového systému
s vyhlídkou maximálně dvou let života. Dnes
je mu 74 let a stále pokračuje ve vědecké
práci.
CSFD.cz: 79 %, IMDB.com: 7,7/10
Další tipy: Tam, kde jsem nikdy nebyl, Přelet
nad kukaččím hnízdem, Forrest Gump, Rain
Man, Nedotknutelní, Moje levá noha, Můj
Nikifor, Temple Grandinová

Sloní muž

Teorie všeho

STAŇ SE CHYTRÁKEM MĚSÍCE
Po filmech a přírodě zabrousíme opět
do zcela jiné oblasti. Schválně, poznáš, které
slavné osobnosti patří tyto výroky? Některé
jsou opravdu hodně známé, jiné tolik ne, tak
potrap svou paměť a odpovědi pošli na adresu mozaika@pionyr.cz a staň se tak prosincovým chytrákem měsíce!
1) Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.
a) Gaius Julius Caesar
b) Napoleon Bonaparte
c) Bernard Law Montgomery
2) Stát jsem já.
a) Alžběta II.
b) Ludvík XIV.
c) Josif Vissarionovič Stalin
3) Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu,
slzy a pot.
a) Winston Churchill
b) George Washington
c) Emiliano Zapata Salazar
4) Smrt jednoho je tragédie, smrt miliónů
statistika.
a) Josif Vissarionovič Stalin
b) Adolf Hitler
c) Ludvík XIV.

5) Cílem války není padnout za svou vlast,
ale donutit ty parchanty na druhý straně,
aby padli za tu svou.
a) John Fitzgerald Kennedy
b) Winston Churchill
c) George S. Patton

10) Vítěze se nikdo neptá, zda má pravdu.
a) Napoleon Bonaparte
b) Gaius Julius Caesar
c) Adolf Hitler
výběr z kvízu převzatého z www.rozhlas.cz

6) Toho bohdá nebude, aby český král
z boje utíkal!
a) Jan Lucemburský
b) Přemysl Otakar II.
c) Boleslav I. Chrabrý
7) Lidé se méně rozpakují uškodit tomu,
koho milují, než tomu, koho se bojí.
a) Niccolo Machiavelli
b) Vladimir Iljič Lenin
c) John Fitzgerald Kennedy
8) Tato válka musí být poslední.
a) Ronald Reagan
b) Adolf Hitler
c) Napoleon Bonaparte
9) Politická moc vychází z hlavně pušky.
a) George Washington
b) Mao Ce-tung
c) Richard M. Nixon

Chytráci měsíce listopadu
Nositeli prestižního titulu Chytrák měsíce
listopadu se stávají:
Daniel Stach a Jan Koudelka,
oba z PO Souhvězdí, PS Dravci, Ústí nad
Labem.
Blahopřejeme!

Správné odpovědi z minula:
1) d; 2) d; 3) c; 4) c; 5) d
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NAZUJTE TOULAVÉ BOTY!
MUZEUM REKORDŮ A KURIOZIT
Kraj: Vysočina
Pokud máte chuť pobavit se (či vyděsit) nad (nejen) českými nej, zavítejte do pelhřimovského Muzea rekordů a kuriozit. Najdete zde
opravdu raritní exponáty, například čtyřmetrového plyšového medvídka, nejmenší zlatou klícku v Čechách, mramorové housle i kytaru ze
sirek a stovky dalších exponátů. K návštěvě láká také rozlehlá zahrada
se sochami vyřezanými motorovou pilou. Muzeum rekordů a kuriozit má i pokračování, expozici nazvanou Zlaté české ručičky, v níž je
většina exponátů vytvořená ze sirek. A kdo ví, možná vás návštěva
inspiruje natolik, že se rozhodnete nějaký rekord zlomit sami!
Ve vzdálenosti do 20 km od Pelhřimova jsou dvě turistické základny
pelhřimovského DDM, které nabízejí ubytování (Horní Cerekev, Nový
Rychnov).
Více informací: www.muzeumrekorduakuriozit.cz

PLANETÁRIUM PRAHA / HVĚZDÁRNA
A PLANETÁRIUM V BRNĚ
Kraj: Hlavní město Praha a Jihomoravský
Fascinuje vás vesmír, vzdálené hvězdy a tajemné planety? Navštivte
Planetárium Praha, které patří k největším na světě a je u nás jediné
svého druhu.
Nabídka programů zahrnuje všechny věkové kategorie – od pohádek
s astronomickou tématikou pro děti, přes pořady pro školy, speciální
přednášky pro vysokoškoláky, až po atraktivní audiovizuální pořady
pro dospělé. K mimořádně silným diváckým zážitkům patří emotivní
laserová představení pod umělou hvězdnou oblohou. Čeká na vás
několik sálů s možnostmi přednášek a ukázek, interaktivní exponáty
a aktuální informace z kosmonautiky a astronomie, experimentální zahrada a mnoho dalšího.
Výjimečný zážitek nabízí i Hvězdárna a planetárium v Brně, kde se
můžete zúčastnit představení pod umělou oblohou, interaktivně se
seznámit se Sluneční soustavou, sáhnout si na meteorit, navštívit nové
digitárium, či pomocí speciálního projekčního systému putovat napříč
prostorem.
Možností ubytování v našich dvou největších městech je nespočet.
Sídlí zde několik DDM, krajské organizace Pionýra i řada pionýrských
skupin.
Více informací: www.planetarium.cz, www.hvezdarna.cz

TECHMANIA A IQLANDIA
Kraj: Plzeňský a Liberecký
Jste-li zvídaví, rádi objevujete a experimentujete, a chcete se něco
přiučit nebo pochopit, jak věci kolem nás vlastně fungují, určitě se
budete dobře bavit při návštěvě Plzeňské Techmanie, kde je i první
3D planetárium v České republice. Všechny expozice jsou interaktivní
a vhodné pro všechny věkové kategorie.
Pokud máte blíž město Liberec, zamiřte do podobně laděné iQLANDIE, kde na vás čeká objevování tajemství vesmíru, přírodních zákonů,
lidského těla a nespočet hlavolamů a her, které spolehlivě zabaví vás,
i vaše děti.
V Plzni i Liberci a v okolí je řada možností ubytování například prostřednictvím tamních DDM.
Více informací: techmania.cz, www.iqlandia.cz
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RUČNÍ PAPÍRNA VELKÉ LOSINY
Kraj: Olomoucký
Papírna ve Velkých Losinách funguje nepřetržitě už od konce 16. století. Je jedním z posledních evropských svědků starého papírnického
řemesla, jediná svého druhu v České republice. Přijďte si prohlédnout
tradiční ruční výrobu papíru, poslechněte si o historii tohoto řemesla
a zkuste si něco sami vyrobit!
Nedaleko je Šumperk, kde je možnost ubytování v SVČ Doris Šumperk.
Více informací: www.rpvl.cz

rukodělky
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KRABIČKA NEJEN NA DÁRKY
Vánoce jsou už opravdu za rohem, někteří
mají dárky již pořízené či vyrobené, jiní by ale
ještě nějakou drobnost rádi přidali. Anebo
drobný dárek nevšedně zabalili. S obojím
vám pomůže další námět z rukodělné LTŠ
(letní táborové školy) na Zelené Lhotě. Pojďte
si s námi vyrobit krabičku z papírové role.
Co budeme potřebovat:
Papírová role (mohou být různé rozměry),
karton, bílá nebo barevná čtvrtka papíru, bílý
nebo barevný papír, hezká látka na oblepení,
velký dřevěný korálek (nebo něco obdobného) jako úchyt na víko, dekorace podle výběru, lepidlo (např. Herkules), nůžky, štětec,
tužka, pravítko, kousek brusného papíru.
Jak na to?
1) Nejprve z papírové role odstřihneme
nebo odřízneme kus – podle toho, jak velkou
krabičku chceme mít. Otřepené hrany zahladíme brusným papírem.

2) Na karton obkreslíme 2x vnější průměr
role (na dno a na víko) a 1x vnitřní průměr
role (tak, aby se snadno vešlo do krabičky).

Na čtvrtku obkreslíme 1x vnitřní průměr, 1x
vnější průměr a vystřihneme.

3) Spodní stranu potřeme lepidlem a přilepíme dno.
4) Základ krabičky potřeme lepidlem a oblepíme vybranou látkou. Přesahující okraje
zahneme nahoře dovnitř a dole přilepíme
k první vrstvě dna.

6) Na dno krabičky zvenku přilepíme polepené kolečko ze čtvrtky, schovají se tak zahnuté okraje látky.
7) Zevnitř na dno přilepíme zbylé kolečko
ze čtvrtky.
8) Na vnitřní stěny krabičky nalepíme bílý
nebo barevný papír.

9) Větší a menší kolečko z kartonu slepíme
tak, aby byly zahnuté okraje látky k sobě.
10) Pak do středu většího kola na víku přilepíme úchyt a máme hotovo.
11) Podle libosti můžeme přidat různé dekorace – převázat krabičku mašlí, nalepit na víko
bambulku atd., to už je jen na fantazii.

5) Zbylá kolečka z kartonu (menší a větší
na víko) a jedno větší ze čtvrtky na dno také
oblepíme látkou – přiložíme na ně vystřižené
kolečko látky – větší o 1 cm, než je to papírové – přilepíme a okraje zahneme na druhou
stranu.

Anička

Dej sem svojí pionýrskou duši!!!

Nebo aspoň
bonbón…
Text do bublin: PS Osmička Maršovice

DOPLŇ BUBLINU
A máme tu další fotku s bublinou k doplnění. Co nebo koho
myslíš, že kluci vyfotili? Jaké plány se jim honí hlavou,
když vidí svůj úlovek? Co oni vidí a my ne? Jde jen o tvojí
představivost a smysl pro humor. Tak se ozvi a dodej fotce
svůj vlastní příběh!
A jako vždy – 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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ZA BLANICKÝMI RYTÍŘI
Lokace: Středočeský kraj
Představení: Masiv Blaníku tvoří dva
zalesněné skalnaté vrchy Velký Blaník
(638 m n. m.) a Malý Blaník (580 m n. m.).
My se v našem putování po keškách vypravíme na Velký Blaník, který je nejvyšším vrcholem Mladovožické pahorkatiny. Blaník
je součástí chráněné krajinné oblasti CHKO
Blaník (z roku 1981, 40 km2). Pod kopci se
nachází obec Louňovice pod Blaníkem a protéká řeka Blanice (přítok Sázavy).
Blaník je opředen mnoha nejrůznějšími
pověstmi, z nichž některé mají původ již
v keltských dobách. Hlavní legenda vznikla
v 15. století mezi prostými lidmi na základě
události, kdy bylo až zázračným způsobem
na jihovýchodním úpatí Blaníka, u vesnice
Býkovice, poraženo nepřátelské vojsko.
Podle pověsti uvnitř hory odpočívá vojsko,
které čeká, až bude českému národu nejhůře. Jeho velitelem je sám patron země
české, svatý Václav. Ve chvíli, kdy bude
naše vlast v největší tísni, zazelená se suchý
dub na Blaníku a pramen pod ním vydá tolik vody, že se studánka přeplní a voda poteče až po stráni dolů. Pak se v hoře otevře
tzv. Veřejová skála, rytíři uvnitř se probudí
z hlubokého spánku a pod vedením knížete
Václava vyrazí proti nepřátelům, porazí je
a v Čechách nastane opět klid a mír.
Geocaching:
Do Louňovic pod Blaníkem se dostanete autobusem z Prahy, Kolína, Benešova či Vlašimi.
Když se vydáte z Louňovic po silnici směrem
k Blaníku, první jednoduchá mikrokeška,
kterou si můžete odlovit, je Pod Blanikem II,
Krizek pod kastanem (GC5EEC3), tu hned
následuje Pod Blanikem (Under Blanik hill)
(GC1K3WF). Budete-li ještě pokračovat dál
v cestě po silnici a jste fandové do geologie,
určitě si zaskočte do malého lomu na blanickou ortorulu odlovit GeoKBR 1 – Velky Blanik
(GC4R84Y), která je součástí série geologických lokalit Geoparku Kraj blanických rytířů.
A teď se vraťte kousek zpět a hurá nahoru
na horu.
EarthCache Geologie Blaniku / Blanik Geology
(GC237FA) sice žádnou krabičku nenabízí,
za to se dozvíte něco o geologii a pro její zapsání musíte splnit zadané úkoly. Pokračujte
dál do kopce a určitě si odlovte Lesni poklady
#8 Buciny na Velkem Blaniku (GC38Y1R).
Tato keška je součástí bonusové série „Lesní

Chcete k sobě

poklady“, když najdete všech 13 keší ze série, budou z vás znalci podblanických lesů.
Krásné buky a kamenné moře, to je to, co vás
čeká na cestě k vrcholu hory Blaník.
Mysterka Jan Ocko z Vlasimi the second
Archbishop of Prague (GC1JWG0) a nalezení
skály v podobě hlavy tohoto druhého pražského arcibiskupa a prvního českého kardinála může možná dát někomu zabrat, ale
stojí to za to. Nedaleko najdete i tradičku EU
Blaník Cache (GCJPCZ) ve velikosti regular.
Tam už se nějaký pěkný poklad určitě schová.
Odměnou může také být už jen pár kroků
vzdálená 30 metrů vysoká dřevěná rozhledna
z roku 1941 postavená ve tvaru husitské
hlásky. Byla vybudována Klubem českých
turistů na místě otevřené dřevěné 20 metrů
vysoké rozhledny z roku 1895, která se zřítila v roce 1936. Když je dobrá viditelnost,
můžete z ní dohlédnout k vrcholům Šumavy
nebo spatřit Prahu a vysílač Cukrák.
Slepici skala (9 let geocachingu 3.5.2009)
(GC1QVGR) je zajímavá nejen svým tvarem,
ale i tím, že zde byl vytěžen místními kameníky základní kámen pro Národní divadlo.
První kámen se však do základů Národního
divadla nedostal, protože neměl správné
rozměry. Byl tedy vezděn do jedné z louňovických budov, kde jej můžete vidět dodnes.
Je u něj keška Puvodni kamen pro Narodni
divadlo (GC1M1Z6), kterou můžete odlovit
v Louňovicích spolu s dalšími louňovickými
keškami.
Cestou na Veřejovou skálu se zastavte
u tradičky BLANIK NEZNAMY II – Blanicka
studanka (GC2A8QE), která vás zavede
ke studánce evidované v národním registru pramenů a studánek. Verejova skala
(GC1H9XM) je podle pověsti místem, kterým
lze vstoupit do útrob Velkého Blaníku a navštívit svatováclavské vojsko. Svou blanickou
sbírku můžete rozšířit o BLANIK NEZNAMY
III – sv. Frantisek, Pisen tvorstva (GC2AKT7).
A touto keškou naše putování po Velkém
Blaníku končí.
Máte-li ještě trochu času, vypravte se na protější Malý Blaník, kde jsou uloženy keše Maly
Blanik kaple (GC10M4W), GeoKBR 2 – Maly
Blanik (GC4R86W) a Lesni poklady #9 Sutove
lesy na Malem Blaniku (GC38Y3G).
Přejeme hezký lov.
Anička

pozvat pionýrské
„kačery"? Ozvěte se!
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VTĚRKA VIKTORKA
Pokaždé, když se u nás v oddíle objeví nové dítko, máme radost. Občas se ale stává, že nováček je trošku zvláštní, hůře zapadá, nebo třeba
vyžaduje více pozornosti. Příběh naší Viktorky byl však skutečně netradiční výzvou. Přinesl ovšem – vedle proměny Viky – i zkušenost pro náš
kolektiv vedoucích…
Viky na naší oddílovou schůzku poprvé přišla
po šestých narozeninách. Všechny překvapila
její šikovnost a zaujetí. Nikomu z nás nepřišlo
na mysl, že s Viky bude nějaký problém. Bylo
tak přirozené, že s námi jela na Velikonoce.
Během nich občas lehce pokňourávala, že se
jí stýská, a tak se občas přišla „potulit“, ale
asi tak, jak to dělá spousta prťousů, a i tahle
pětidenní akce proběhla bez větších potíží
a stesků. Vždyť Viky je tak trochu i „mazel“.
Překvapivým zlomem byl ovšem tábor. Už
u autobusu Viktorka kňourala, že dva týdny
je moc, a maminka ji v tom k našemu údivu
podporovala. Ale tatínek prý rozhodl, a tak
Viky na tábor musela. Nás tohle pochopitelně
zarazilo, ale slova byla vyřčena, a tak jsme
s tím nemohli nic dělat. Řekli jsme si, že to
necháme být, Viky přeci známe, je to prima
holka, tak čeho se bát?
Realita byla jiná, Viky se hned od začátku
chovala zvláštně – nechtěla si povídat nebo
hrát s ostatními dětmi s tím, že se jí stýská.
Z jejího občasného přitulení se stalo naprosto
pravidelné až vnucování se k vedoucím, ale
prozatím tomu nikdo nepřikládal význam.
Při hrách měla vždy nějaký problém, a vedoucí tak strávili spoustu času vysvětlováním,
proč se ta daná hra nebo činnost teď dělá.
Viky tyto hovory prodlužovala, seč mohla, až
po pár dnech jsme přišli na to, že si tak pouze
vynucuje pozornost.
Nebylo to ale jen u her, vlastně to tak šlo
pořád, například při poledním klidu vždycky
„ulovila“ někoho z dospěláků pro sebe, ať už
na povídání, na hraní karet, anebo si k němu
jen přišla sednout. Když jí nevěnoval tolik
pozornosti, kolik chtěla, tak mu třeba začala
lézt po zádech. Nikomu to nebylo příjemné,
a tak to dříve či později vzdal a odešel si
po své práci.
Takhle Viky postupně obcházela všechny
vedoucí, nejprve to pocítili ti její a později
zbytek dospělého osazenstva tábora. Když

neměla nikoho bezprostředně na dohled, šla
se vnucovat do kuchyně. Zní to možná přehnaně, ale Viky využila každé chviličky, aby
se někdo věnoval jí, ale ne jí a ostatním dětem – jen jí, dokonce, když se někdo z vedoucích věnoval ostatním, tak Viky přišla
a něco chtěla. Najednou s ní byla spousta
práce navíc.
Pochopitelně, že při jedné z večerních porad
už to někdo nevydržel a se slovy: „Lidi, co
se to s tou Viky děje? Vždyť je jako Nivea…“
uvolnil lavinu, kdy jsme jeden přes druhého
začali najednou líčit, že Viktorie je vlastně
„nesnesitelná“. Potvrdili jsme si, že Viky dělá
všem to samé, vždycky začne kňourat, počká, až se jí ten zvolený dospělý bude věnovat, ten ji uchlácholí, ona si mu třeba sedne
na klín a je spokojená, alespoň chvíli, protože
nikdo nemohl veškerý svůj čas věnovat jen jí.
Když už jsme si tak všichni poplakali, rozhodli
jsme se zakročit, a to rychle. Bylo zřejmé, že
Viky nenarušovala program jenom sobě a vedoucím, ale i ostatním dětem.
Ještě ten večer jsme se dohodli – musíme
s tím něco udělat. Zdánlivě to bylo jednoduché: instruktoři a vedoucí měli být lehce
odtažití a měli směřovat Viktorku co nejvíce
na činnost oddílu a hraní s ostatními dětmi.
Přišlo s tím hodně povídání, nejen o tom,
proč se nezapojuje do aktivit, vysvětlování,
jak si tábor víc užije, když si bude hrát s ostatními, atd. Děti ji mezi sebe vzaly úplně automaticky, čímž nám hodně pomohly, aniž by si
toho všimly.
Už další den večer byly třebas drobné změny
v chování Viky patrné a s úlevou jsme je
kladně komentovali. Snažili jsme se omezovat kontakt jen s ní, ale neodstrkovali jsme ji,
jen jsme s ní nebyli sami. Dalo to dost práce,
ale trvalo to sotva další tři dny, kdy Viky úplně
zapomněla na stýskání a „dolézání“ za vedoucími a byla zase „svoje“ – přirozená a vysmátá, místo té, která se vtírala do pozornosti

dospělých a chtěla je mít jen pro sebe. Nikdo
nečekal, že to půjde tak snadno, možná především díky tomu, že byla tak maličká, byl
zvrat v jejím chování rychlý a přirozený. Navíc
se žádná zábavná akce nemohla obejít bez ní,
nebyla středem pozornosti, ale vždy se dobře
bavila.
Po návratu jsme si promluvili s rodiči a vysvětlili si, že dítě se do tábora nemá nutit,
a hlavně, že mají být ve svém názoru jednotní. Nakonec bylo celkem zajímavé, že víc
se bála maminka než Viky, škoda jen, že své
obavy přenesla na ní.
Viky byla číslo, doteď je nám trošku líto, že
jsme její chování nepodchytli hned na začátku, ale jsme rádi, že jsme si poradili a vše
vyřešili a navíc, že byla Viktorka nakonec
mezi dětmi spokojená a tábor si užila.
kolektiv autorů
ilustrační foto PS Omega

PŘÍČINY
• Výchovné působení rodičů – dítě je
vždy středem pozornosti, vše se točí
kolem něho.
• Nejednotné výchovné požadavky
rodičů (jeden z rodičů vždy dítěti
ustupuje).
• Typ osobnosti dítěte v kombinaci
s odloučením od rodičů, ztráta jistoty
a bezpečí.
• Často je dítě kopií některého z rodičů (přebírá vzorec chování, je tak
vychováváno).
• Obvykle jde o dítě bez sourozenců
(většinu času tráví s dospělými, „přivlastňuje“ si je).

CO DĚLAT
• Stanovit hranice (prostor), kde si dítě
bude hrát, pracovat bez dospělého –
postupně dobu prodlužovat.
• Sjednotit výchovné působení všech,
kteří s dítětem pracují a formují ho.
• Nabídnout dítěti pestrý a zajímavý program, aby bylo stále zaměstnáno.
• Jasně vymezit dobu na večerní „maminčino pohlazení“ spojené třeba s četbou
pohádky.
• Dávat najevo, že dítě je milováno, i když
není v kontaktu s dospělými (slovní reakce, pohledy, úsměvy, gesta – vyjádření
jakýchkoli pozitivních emocí).
• Děti vést k empatii (vcítění do jiných
osob).
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PATRONI PIONÝRA
Stejně jako v listopadové Mozaice (str. 22 a 23) i tentokrát pokračujeme v představování Patronů Pionýra. Ani sem se ale ještě nevešli všichni,
takže budeme pokračovat i v novém roce.

MIROSLAV SINGER
Český ekonom, guvernér České národní
banky

Ing. Miroslav Singer, Ph.D. se narodil
14. května 1968 v Praze. Po ukončení
studia na VŠE v Praze (obor matematické metody v ekonomii) v roce 1991 získal stipendium na doktorandském studiu
University of Pittsburgh. Od roku 1993
pracoval též jako výzkumník a přednášející, později jako zástupce ředitele pro výzkum v Národohospodářském ústavu AV ČR
a Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studie UK (CERGE-EI). Od roku 1995 byl
hlavním ekonomem Expandia Finance, v letech 1998 a 1999 ředitelem Investiční společnosti Expandia a v letech 2000 a 2001
ředitelem společnosti Expandia Holding
(vrcholné firmy finanční a průmyslové skupiny Expandia). V roce 2001 nastoupil jako
ředitel do skupiny služeb podnikům společnosti PricewaterhouseCoopers ČR, kde se
specializoval na projekty zlepšující výkonnost podniků, restrukturalizace a transakce
s problémovými aktivy.

MARTINA LACMANOVÁ
Starostka města Chrasti

Narodila se 10. ledna 1971 v Chrasti
u Chrudimi. Po dokončení základní školy
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Byl členem dozorčí rady či představenstva
mnoha společností, např. České pojišťovny.
Byl členem redakční rady časopisu Finance
a úvěr a Business Central Europe.
Přednášel kurzy přípravné matematické
analýzy, statistiky, pokročilé ekonometrie
a ekonomiky práce v Centru pro ekonomický
výzkum a doktorské studie UK a přednáší
kurz Informační ekonomie na VŠE Praha.
Publikoval články v denním i odborném tisku.
Získal ocenění Guvernér centrální banky
ve střední a východní Evropě pro rok 2013,
které uděluje časopis Emerging Markets,
a dále ocenění Guvernér centrální banky
v Evropě pro rok 2014 od renomovaného
měsíčníku The Banker. Pod jeho vedením dostala ČNB prestižní ocenění Central Banking
Transparency Award 2015 za otevřenost
a využití nových nástrojů v komunikaci.
M. Singer je ženatý a má dvě děti.
Pionýr pro mě v mých dětských letech byly
především tábory, na které jsem jezdil, a klub
průvodců Prahou, kam jsem několik let chodil. Tábory asi víc. Nevadilo mi vzdálit se v létě
od rodičů i na tehdejší „tradiční“ tři týdny.
Naopak. A jak jsem stárnul, tak jsem si s chutí
dal i dva takové tábory během letních prázdnin. Ještě víc mi ale daly tábory, kterých jsem
se účastnil jako praktikant nebo vedoucí. Zažil
jsem jich celou řadu. Pokud dobře počítám, tak
jsem mezi rokem 1982 a 1990, v létě 1991
už jsem odjížděl dělat doktorát do Pittsburghu,
stihl nejmíň jedenáct táborů. Hrozně mě to
bavilo dělat se zhruba 10–11 kluky, ještě ne
v pubertě, ale už dost samostatnými, aby se
s nimi dalo dost podnikat.
Vzpomínám na pár silných zážitků: Jako například puťák v šíleném vedru, kde si jako

byla přijata na Gymnázium Josefa Ressela
v Chrudimi, kde v roce 1989 úspěšně odmaturovala. Jeden rok působila jako profesionální skupinová vedoucí ve Skutči a pak
přišlo období neúnavné práce ve „Školním
klubu při ZŠ v Chrasti“. Díky ní se tam rozjel šachový kroužek a hlavně založila tradici
„Chrasteckých šachových turnajů“. Vzhledem
k tomu, že dostala důvěru spoluobčanů,
ve volbách se v roce 2006 stala místostarostkou, v roce 2010 dokonce starostkou města
Chrast a v roce 2014 svůj post obhájila. Je
vdaná, má dvě děti. Má ráda literaturu, sport
a je velkým propagátorem šachů.
V Pionýru jsem prožila nejkrásnější chvíle
svého dětství a mládí. Měla jsem to štěstí, že
jsem se vždy setkala s nadšenými a šikovnými
lidmi, kteří naši činnost připravovali a zajišťovali. Vzpomínám si na desítky vzdělávacích
akcí, ale i na pravidelné schůzky, na které jsme

desetiletí neseme všechno na dva dny na zádech, těžká „áčka“ stany, dekové spacáky,
ešusy. Karimatky ještě nejsou, takže je v noci
strašná zima od podlážky. Třetí den už máme
dost a vedoucí sahají po trumfu, který je
v Husákově hrůze (píše se rok 1978) mohl přijít draho. Vytahují totiž kytary a my se vracíme
po kolejových pražcích za zvuků Cesty od Kryla
zpět do tábora. O rok později skoro pravidelné
spaní pod širákem v lomu asi půlhoďku od tábora. O rok později a dál, ploužáky na táborových diskotékách, natažené paže svírají děvčátka daleko od těla… Po dalších dvou letech
se to mění.
Jako praktikant nechávám umýt během epidemie průjmu špinavé obličeje dětí hlavního
vedoucího v kýblu s nějakým roztokem sava.
Jeho žena mně pak dává den volna, abych si
odpočinul (ještě teď, Zdenko, díky za pochopení). Poté co jsme vyhodili pár nových „rádoby-vedoucích“, kteří si spletli tábor s non-stop knajpou, přebírám po oné dámě nejmenší
holčičky, neb moje srovnané chlapíky už dokáže vést praktikant. Po třech či čtyřech dnech
služby jako živý plyšák a prolézačka přestávám
mluvit v celých větách a vyrážím jen skřeky:
„Podej, na, ťuk.“
Jiný rok holčička, kterou zachycuji, když
omdlévá v autobuse vezoucím nás k rybníku.
„Omdlévám často,“ komentuje to. A v poznámkách od rodičů o něčem podobném ani
ťuk.
Ale stejně nejhezčí je vzpomínka na to, jak poslední den třítýdenního tábora většina starších
dětí protestuje proti návratu domů.
Těch vzpomínek je vodopád! Ať žije každý, kdo
se snaží pracovat s dětmi. Přeji Pionýru i všem
jeho členům, ať si tu společnost během roku či
v létě maximálně užijí!

se vždy moc těšili. Mám z těchto časů spousty
přátel, se kterými se stýkám do dnešních dnů.
Pionýrem jsem se stala už v první třídě,
tehdy jsem skládala svůj slib do rukou „naší
Džordžíny“ – to byla chrastecká legendární
skupinová vedoucí Jiřina Vohradníková. Ta
snad neznala, že něco nejde, nelze, neumí, nemůže…. Vzpomínám na tábory v Kameničkách.
Ty první v provizorních podmínkách a ty poslední, kde už byly postaveny sruby, sociálky
a kuchyň. A ty hry, bojovky, ale také škrábání brambor, vaření na otevřeném ohni…
Škoda jen, že se muselo tak nádherné místo
opustit, ale přece jenom se mi podařila jedna
věc. Sruby z Kameniček jsme převezli, opravili
a umístili do sportovního areálu v Lipkách (část
Chrasti blízko Horeckého rybníka) a slouží dál
dětem a žákům. Pionýru přeji hodně tvořivých
vedoucích, zapálených lidí, díky nim je Pionýr
stále tu a má nakročeno do dalších let.

výročí

19
ŠTĚPÁNKA HILGERTOVÁ
Nejúspěšnější česká kajakářka,
dvojnásobná olympijská vítězka

JIŘÍ ROTH
Pedagog, lektor kurzů pro dobrovolníky
v Pionýru

PaedDr. Jiří Roth je laureátem Ceny Jiřího
Popela z Lobkovic, kterou uděluje město
Chomutov osobnostem, které se zasloužily
o šíření dobrého jména města. Před lety byl
dokonce u zrodu této ceny.
Je člověkem mnoha povolání, mimo jiné bývalý zastupitel, učitel, přírodovědec, mykolog

MATĚJ RYCHLÝ
Reportér televizního zpravodajství a bývalý
vedoucí PS

Narodil se 23. června 1989 v Praze pět minut po půlnoci, jinak by se narodil matce,

Narodila se 10. dubna 1968 v Praze a v současnosti je naší nejúspěšnější vodní slalomářkou a kajakářkou závodící v kategorii K1.
Vodnímu slalomu se věnuje od roku 1980.
První medaile z velké mezinárodní akce se
dočkala v roce 1989, kdy v závodě družstev
na mistrovství světa pomohla získat bronz,
v individuálním závodě byla čtvrtá. Stříbrnou
medaili ze závodu hlídek si přivezla ze světového šampionátu 1991. V dalších letech
své kariéry získala na mistrovstvích světa
sedm zlatých (K1 – 1999, 2003; K1 družstva – 2003, 2005, 2010, 2013, 2015), čtyři
stříbrné (K1 – 1997; K1 družstva – 2006,
2007, 2011) a jednu bronzovou (K1 – 2007)
medaili. Na evropských šampionátech vybojovala mezi lety 1996 a 2014 celkem 15
cenných kovů, v letech 1992 a 1998 vyhrála
celkové pořadí Světového poháru v závodech
K1.
Na letních olympijských hrách startovala celkem šestkrát. V Barceloně 1992

skončila na 12. místě. Na hrách v letech 1996
(Atlanta) a 2000 (Sydney) získala zlaté medaile. V Athénách 2004 byla pátá, na LOH
2008 v Pekingu, kde byla rovněž vlajkonoškou české výpravy na zahajovacím ceremoniálu, dojela devátá. V Londýně 2012 skončila
těsně pod medailovými příčkami na čtvrtém
místě.
V roce 1986 se provdala za kajakáře a několikanásobného medailistu z mistrovství světa
Luboše Hilgerta, se kterým má syna Luboše,
rovněž kajakáře.
Do Pionýra jsem chodila na přelomu 70. a 80.
let minulého století. :-) Vzpomínám na pravidelné schůzky, víkendové výlety po celé republice i na letní tábory. Vždycky jsme měli zajímavý program, navíc s odstupem času oceňuji
i to, jak měli naši vedoucí odvahu „nechat nás
vyblbnout". Stejnou spoustu krásných zážitků
přeji i dnešním pionýrům!

i prodejce bylinek. Předně je však kantor
s krédem působit na žáka všestranně.
Již od dětství ho zajímala ochrana přírody,
chtěl se také stát diplomatem a cestovat
po cizích zemích. Ovšem díky politickým obstrukcím, kterým čelil Jiřího otec, mu byla doporučena pedagogická škola. Hned po studiích nastoupil do Údlic, kde byli nejstarší žáci
jen o čtyři roky mladší než on. Po vojně učil
(především) přírodopis, díky tomu se dostal
do botanických kruhů. Po roce 1968 začal
pracovat v Domě pionýrů, kde připravoval
různé metodické materiály pro děti i učitele.
Mimo jiné tak vznikla i brožurka Houbař,
která byla přeložena do slovenštiny. Působení
v Pionýru ho též přivedlo k jeho dalšímu koníčku, pěstování, sběr a prodej bylinek.
V minulých letech vedl různé pionýrské
oddíly, jeden čas i pionýrskou skupinu
v Údlicích. Od roku 1995 až dosud působí
v Pionýru jako lektor kvalifikací dobrovolníků
v oblastech pedagogika a psychologie.

Pionýrská organizace mne provází takřka celým životem. Snad nejhlubší zážitky mám ze
svého přírodovědného oddílu JEŽCI, kdy jsme
se zúčastnili prvních ročníků soutěže Zlatý
list. Tuto soutěž a jí podobné jsme vymysleli
a připravili v přírodovědné komisi Rady PO
v r. 1970. Z činnosti mého oddílu vycházím
i při školení začínajících pracovníků Pionýra.
V pozdější době, kdy děti z oddílu odešly do života, bylo pro mne vzrušující připravovat letní
tábory pro přírodovědné oddíly, členy kroužků
a vítěze přírodovědných, rybářských a jiných
soutěží. Rovněž z těchto akcí zůstávaly bohaté zkušenosti, které jsme v ODPM vydávali
jako metodické materiály pro práci oddílových
vedoucích.
V současné době, kdy připravuji vedoucí k práci
s dětmi, mě těší zájem mladých o tuto činnost.
Není jich mnoho, ani málo, ale jejich zájem
o práci přivede a vychová nové pokračovatele.

herečce Pavle Rychlé k svátku. Jeho otcem je
slavný herec Petr Rychlý.
Matěj vystudoval gymnázium a absolvoval
dva roky na vyšší odborné škole publicistiky. Nakonec ale přišla nabídka z televize,
a tak školu ukončil, protože ji nešlo studovat dálkově. Od roku 2006 působil ve 147.
PS Galaxie v Praze jako oddílový vedoucí,
později dokonce i jako vedoucí pionýrské
skupiny.
Nyní se naplno věnuje své kariéře reportéra
televizního zpravodajství televize Prima.
K publicistice ho to však táhlo od mala, již
na gymnáziu se stal redaktorem a později
šéfredaktorem školního časopisu Jižní spojka.
Má rád literaturu, psaní, divadlo, hudbu
i filmy. Miluje auta a svou práci. Ve volném

čase se rád věnuje tréninkům s kettlebellem,
fotbalu a florbalu. Je prozatím svobodný
a bezdětný.
Pionýru bych chtěl k jeho výročí popřát, aby se
mu definitivně podařilo přesvědčit lidi – hlavně
rodiče dětí – že už nemá nic společného s organizací minulého režimu. A taky to, aby měl
dostatek dětí. Vzpomínky na dětství ve 147.
Galaxii jsou pro mě totiž jedny z nejhezčích,
které se mi kdy hlavou honily. A dobře vím,
že podobně to mají i dnes už dospělí lidé z jiných pionýrských skupin. Málem bych zapomněl na vedoucí a instruktory. Těm přeji pevné
nervy.
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JSEM Z TOHO VYKONFEROVANEJ
Vrcholila práce jedné obsahové komise – jednáním Konference o činnosti – a již se rozběhla práce další obsahové komise, pro přípravu dalšího
celopionýrského jednání. Chtělo by se říci, že pro samé přípravy není (v orgánech Pionýra) příliš prostoru pro vlastní práci, což ovšem může znít
i jako výmluva. Ale není. Nicméně situace je taková a nám nezbývá nic jiného, než ji zvládnout.

JEŠTĚ O KONFERENCI…
Už přímo na KČP jsem vyslechl různá její
zhodnocení. Občas mi přišlo, že řečník si ani
neuvědomuje, jak si střílí vlastní gól, když
říká, že tohle či ono mohlo být promyšlenější… Rád s ním budu souhlasit, pokud se
nebude jednat o permanentního kritika, který
ovšem ruku k dílu v přípravě nepřiloží. Píši to
s vědomím, že mi to fan-klub nerozšíří, ale
to zase neznamená, že o skutečnosti, že věci
jsou jen takové, jaké si společně uděláme,
budu mlčet.
Konference nevyřešila vše a rozhodně ne vše
ke spokojenosti všech – to je také fakt. Ale
současně – a to se neplácáme lacině po ramenou – v mnoha věcech stanovila směr či
ho zřetelně naznačila: přijala srozumitelný
Program Pionýra, dokument Pionýr – Vize
2040 či zcela praktické zadání o tvorbě směrnice o hlavní činnosti. Tím víc ovšem platí:

KONFERENCÍ VŠE VLASTNĚ
ZAČÍNÁ
Ona završila jednu etapu práce, ovšem současně otevřela nové cesty ke vzdáleným obzorům. Cesty jsou občas dlouhé, se zákrutami. Nezřídka stoupají strmě do kopců, aby
pak šupem mířily dolů, do údolí… Někdy jsou
přímé a hezky vyasfaltované, takže se po nich

dá svištět kupředu, jindy se promění v tankodrom (či D1) a cesta je svízelná.
Jednání nás proto vyslalo na další (dlouhou)
cestu, či chcete-li výpravu.

DVA PŘÍMĚRY
Příklad cest či putování mi připomenul vyprávění o dobývání himálajských vrcholů – a to
hned dvakrát.
Prvními dobyvateli vrcholu nejvyšší hory
světa, Mount Everestu, byli dva zcela rozdílní lidé: cestovatel a takříkajíc profesionál
E. Hillary a domorodec, šerpa T. Norgay.
Tohoto úspěchu dosáhli jistě z více důvodů,
ale jeden z nich byl, že se expedice přestala
vnitřně členit na různé kategorie – z obyčejných nosičů se stali takříkajíc plnoprávní
účastníci, kteří táhli za jeden společný provaz.
Další přirovnání, které mi v té souvislosti
přišlo na mysl, vyplynulo rovněž z putování
po horách. Šlo o charakteristiku jednoho
zvířete – mezka, dodnes vlastně nenahraditelného dopravního prostředku, jehož pojmenování je ovšem někdy užíváno v hanlivém smyslu jako nadávka pro omezeného
nebo paličatého člověka. Přesto sousloví dřít
jako mezek je vyjádřením nezřídka obdivným
(a následováníhodným!).

PŘÍPRAVA IX. VZP

VÝZVA
Závěry KČP jsou proto jistě výzvou k další
cestě – na níž nesporně bude hrát svoji roli,
zda budeme schopni držet pohromadě jako
tým, a občas si sáhnout i za hranice svých sil
– a dřít (jako mezci ).
„Oslavy“ čtvrtstoletí novodobé historie, které
letos uzavíráme, jsme zakončili právě jako
před pětadvaceti lety: stanovením výhledu
a naznačením směru dalších cest.
Bylo by úžasné, kdybychom za následující
čtvrtstoletí mohli mít podobný účet, jako
máme dnes, kdy jsme obhájili své právo
na existenci, stali se součástí pluralitní občanské společnosti a rozvíjíme se. Což je výsledek, ve který v roce 1990 mnoho lidí nevěřilo. A my jsme ho dosáhli!
Martin

okénko IX. VZP

12. LISTOPAD 2016
Datum k zaznamenání do kalendáře každé PS, aby si napřesrok nemohli vedoucí PS stýskat, že mají naplánovánu jinou akci.

VZP NEBO CVVZ?
Připomínka, která zaznívá často z úst kritiků – vedení Pionýra nedopřává vedoucím možnost zúčastnit se CVVZ, neboť je samo odtrženo od činnosti oddílů a navrhuje termíny akcí Pionýra paralelně
s konáním známé CVVZ. Lze proto považovat za opravdový paradox,
že (zamýšlený) termín konání VZP byl na návrh členů ČRP posunut
na 12. 11. 2016, kdy se střetl právě s termínem CVVZ… Vzhledem
k rozběhnutí přípravy naší výročky už však další přesun termínu nikdo
nenavrhne.
Ostatně platí, že z naprosté většiny pionýrských skupin je delegován
jeden zástupce – všichni ostatní mohou vyrazit na CVVZ. Takže zase
o nepřekonatelnou pohromu nejde.
Na každý pád platí, že je dobré plánovat.

OBSAH JEDNÁNÍ VZP
je dán Stanovami Pionýra. Těžiště má být v projednání klíčových dokumentů a ve volbách. Stejně tak platí, že Pionýr má zájem na přijímání promyšlených dokumentů, a tak se největší objem práce musí
odvést při přípravě jednání.
K tomu je určena veřejná rozprava, která se rozbíhá, a činnost
Obsahové komise pro přípravu jednání IX. VZP, která má návrhy
připravit.

JEDNÁNÍ NA ÚROVNI KOP
Tradiční součástí přípravy VZP jsou i jednání v rámci krajských organizací Pionýra. Pro připomenutí uvádíme jejich přehled v tabulce.

MOZAIKA PIONÝRA

2015 / 04

Bližší informace o organizačním zajištění nabídnou jednotlivé KOP.
Obsahu – z hlediska přípravy VZP – vedle jiných témat bude vévodit
projednání změn dvou dokumentů:
- Stanov Pionýra a
- Řádu pro přípravu a jednání VZP
a dále otázky personální přípravy voleb orgánů Pionýra.
Náměty předávejte buď přímo na adresu obsahvzp@pionyr.cz nebo
svým zástupcům v obsahové komisi.
Martin

aktualita
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KOMUNÁLNÍM POLITIKEM ROKU 2015 SE STAL PETR HALADA
V listopadu se v Hlavním sále Valdštejnského
paláce udělovaly ceny v soutěži Komunální
politik roku. Cenu za mimořádné projekty
v osmi soutěžních kategoriích si odneslo
osm představitelů komunální sféry – starostek a starostů. Celkovým vítězem soutěže
se stal Petr Halada, starosta obce Kamýk
nad Vltavou za projekt WOSA – Výchovou
a vzděláváním k občanské společnosti.
Do projektu se zapojilo deset škol
na Sedlčansku. Vítězství získal v soutěži
o nejlepší realizovaný projekt na úrovni
územní samosprávy, v němž komise hodnotila projekty ze sedmi desítek měst a obcí.
Soutěž se konala pod záštitou ministryně pro
místní rozvoj Karly Šlechtové. „Komunální
politika je plná velmi schopných osobností.
Chtěla bych říci, že všichni jste vítězové
a všichni si zasluhujete náš obdiv. Bylo mi

ctí udělit této akci záštitu, protože umožňuje
ocenit úsilí lidí v regionech a pomoci těm,
kteří to se svojí prací myslí vážně,“ uvedla při
předávání cen ministryně pro místní rozvoj
Karla Šlechtová.
Petr Halada je – kromě toho, že je starostou
obce Kamýk – činný i ve výchově mládeže.
Působí na místní ZŠ jako učitel, podporuje
„svoji“ pionýrskou skupinu, divadelní soubor
Kamýček, jezdí na tábory, spolupořádá již tradiční setkání vedoucích oddílů a instruktorů
Pionýra „Kamínka Kamýk“…
Dvě volební období byl předsedou Pionýra,
působil v České radě Pionýra, je nositelem nejvyššího pionýrského vyznamenání Křišťálová
vlaštovka (2012).
V České radě dětí a mládeže je členem Skupiny
Stát. Je laureátem Ceny Přístav ČRDM 2003.

Cílem soutěže Komunální politik roku je vyhledat, zviditelnit a ocenit inspirativní a občansky přínosné projekty realizované územními samosprávami. Soutěž je otevřená pro
obce, města a městské části všech velikostí.
Jejím prostřednictvím jsou komunální politici
vyzýváni, aby výsledky své práce představili
širší veřejnosti.
Organizátorem akce je časopis Moderní obec,
spoluvyhlašovatelem je pak Ministerstvo pro
místní rozvoj, Senát parlamentu České republiky, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních
samospráv ČR.
• Sociální projekt roku: Pomoc na dvanáctce
(Praha 12)
• Děti a rodiče: Služba Baby taxi (Bohumín)
• Sport a veřejné zdraví: Rekonstrukce sokolovny na Novém Hrádku (Nový Hrádek)
• Kulturní, společenská a vzdělávací činnost:
WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti (Kamýk nad Vltavou)
• Odpadové hospodářství: Třídit odpad se občanovi Bílovce vyplácí (Bílovec)
• Veřejná zeleň: Alej Hliníka – II. etapa a výsadba květinového záhonu (Lukavice)
• Dopravní projekt roku: Rozvoj cyklistické
dopravy na Kadaňsku (Kadaň)
• Ekologický projekt roku: Snížení energetické
náročnosti ZŠ Mšeno (Mšeno)
Převzato z www.adam.cz

CO NA TO PETR?
Protože takový úspěch nepřichází jen tak den
co den, rozhodli jsme se Petra Haladu oslovit
a o jeho ocenění i vítězném projektu si trochu popovídat, abyste měli informace přímo
od zdroje.
Především blahopřejeme k úspěchu! Jako
správný pionýr jsi vůbec první, kdo tuto
cenu dostal, jaký je to pocit?
Velmi zvláštní. Nečekal jsem, že nějaké ocenění dostanu. Jsem ale rád, že si mé práce
někdo všiml a že jí někdo ocenil.
Můžeš naznačit, v čem projekt WOSA
spočívá?
Jeho hlavním úkolem bylo zavádět nové inovativní vzdělávací metody do práce učitelů

a vychovatelů venkovských škol a rozšíření
aktivit žákovských parlamentů. Podstatně se
také rozšířil výukový portál „Místo pro život“.
Podívejte se na něj, je opravdu dobrý.
Myslíš, že by mohl být v něčem inspirativní
i pro naše oddíly a kluby?
Určitě ano. Část projektu se zabývala aktivitami žákovských parlamentů.
Do EKOCENTRA Hrachov se sjížděly děti
z šesti škol a společně se formou her učily, jak
správně mezi sebou komunikovat, druhému
naslouchat a případně přijmout jeho názor.
Součástí jejich schůzek bylo také vymyslet
projekt pro školu a obec, představit jej veřejnosti, zastupitelstvu obce a zrealizovat
jej. Každé skupině se jeden projekt podařilo

úspěšně dotáhnout do konce. Například
v Kamýku nad Vltavou to byl velký kolotoč na dětském hřišti, v Jesenici venkovní
učebna, na kterou si děti sehnaly sponzory
a na konci projektu jí slavnostně otevřely.
Máš už v hlavě i další podobné nápady?
Jasně! Projekt, který se pracovně jmenuje
„Zelená nejen pro kluky“, a který by měl klukům a holkám už od mateřské školky ukázat
a možná je i přesvědčit, že něco složitějšího
si vyrobit sám, je prima.
ptal se jakub
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SEZNAMTE SE: PS DESÁTNÍKA STANISLAVA ROUBALA
Seriál představení pionýrských skupin se tentokrát opět přesouvá do končin, kam ještě nezavítal. Z Moravy téměř přes celou republiku
do Habartova v Karlovarském kraji. V tomto nevelkém městě pracuje Pionýrská skupina desátníka Stanislava Roubala, o které jsme si povídali
s jejím vedoucím Františkem Kováčem.
Začněme od začátku – popiš stručně, jaká
jste vlastně skupina? Kolik vás je, co rádi
děláte, jaké akce vás baví…
Jsme tradiční skupina zaměřená především
na turistiku, máme blízko k přírodě, děláme
myslivost, každoročně se podílíme na celorepublikové akci sčítání káňat, táboříme, v zimních měsících tvoříme, hrajeme deskovky
apod., takže od všeho trochu. V současné
době je nás 36, ale členská základna nám
kolísá mezi 30 až 50 členy. Momentálně nás
nejvíce baví lovení pokladů (keší), takzvaný
geocaching. Mezi akce, které nás opravdu
nejvíce baví, patří velikonoční táboření
na Bystřině a Ledová Praha, ta má mezi členy
velký úspěch.

Někteří čtenáři to možná vědí například z Mozaiky z článku v seriálu
o „Nesmrtelných oddílech“ před několika
lety, ale jiní se určitě ptají: Kdo je to ten
Roubal, po kterém se jmenují?
Desátník Stanislav Roubal, rodák z Velkého
Poříčí nad Metují u Hronova, byl četnický čekatel, který nastoupil k četnictvu na zkoušku
po vojenské službě v červenci 1938. 13. Září
1938 byl právě v abartově zastřelen spolu
s dalšími třemi četníky při henleinovském
puči. Na památku těchto hrdinů a událostí této doby stojí nad náměstím pomník
hrdinům, kde se každoročně konají pietní
shromáždění.
Z toho, co říkáš, je jasné, že berete historii dost vážně. Vím, že se účastníte vzpomínkových akcí, udržujete pomníky… To
všechno naplňuje pionýrský ideál Paměť,
který je často vnímán jako jeden z těch
abstraktnějších. Hádám ale, že pro vás není
problém vidět za ním úplně konkrétní aktivity? Jak je berou děti?
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Děti
každoroční
připomínku
událostí
v Habartově berou velice vážně a zodpovědně. Při pietním shromáždění tvoříme
největší skupinu co do počtu účastníků ze
všech přítomných organizací. Letos jsme
navíc v květnu u příležitosti 70. výročí událostí druhé světové války stáli čestnou stráž
u pomníku ženského koncentračního tábora
Svatava. Myslím si, že by každý měl znát
historii svého okolí, místa, kde žije, jenom
tak si můžeme vytvořit určité kořeny a úctu
k místu, kde jsme se narodili a žijeme.

Zmínil jsi, že se dost věnujete přírodě. Je
náročné k tomu děti dovést, nebo cítí tu
potřebu i samy? Nepodléhají marnosti,
když vidí, jak se někteří lidí k přírodě
chovají?
Přírodě se věnujeme opravdu hodně, myslivost, ochrana přírody, každoroční čistění
lesa a rybníků v okolí Habartova. Bohužel
těch dětí, které mají zájem poznávat přírodní
krásy, je čím dál míň. Dnes vítězí počítače
a jim podobné aktivity. Na druhou stranu
děti, které k nám chodí, to zřejmě baví, jinak by k nám nechodily. Tato činnost musí
být vyvážená, jednou je úklid lesa a podruhé
za odměnu bazén nebo kino.

Z jiného soudku: Chci se zeptat, jak se
vám daří v Habartově? Vím, že s městem
spolupracujete docela dobře, ale na počet
dětí máte dost silnou konkurenci. Jak se
vám daří s ní vyrovnat, jak moc se o vás
v Habartově ví?
Konkurence je opravdu veliká. Ve městě
pracuje přibližně patnáct zájmových skupin,
z toho sedm se jich věnuje práci s dětmi

a mládeži, při počtu cca 550 „klientů“
na Habartov i s přilehlými obcemi, není vůbec
snadné se prosadit s tradiční činností, která
dneska moc netáhne, není prostě „in“. Navíc
spousta dětí vůbec nemá zájem o jakékoliv
aktivity.

Pojďme k celému Pionýru. Dokážeš pojmenovat, co se nám vůbec nedaří a co nám jde
naopak výborně?
Těžko říct, co se nám nedaří. Protože to je
různé podle regionu. Ale podle mě je to hledání nových lidí do jakýchkoli řídících funkcí
v Pionýru. Výborně nám jde tvorba výchovných programů, organizace celorepublikových akcí Ledová Praha, Kamínka, RESET
a podobně. Samozřejmě nesmím zapomenout na vzdělávání, které je na velmi vysoké
profesionální úrovni.
Pomalu končí rok, kdy slavíme 25. výročí
obnovení samostatné činnosti. Co myslíš,
že bude pro Pionýr největší výzva do dalších 25 let?
To si neumím ani představit natož odhadnout, co nás čeká v příštích 25 letech, ale
největší výzva asi bude zaujmout a být stále
atraktivním spolkem pro další nastupující
generace.
Ptal se Jakub

seznamte se
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PS DESÁTNÍKA STANISLAVA ROUBALA

VEDOUCÍ PS

• Vznik: 1972

• Jméno: František Kováč

• Počet oddílů: 3

• Děti: 1

• Charakteristika: všestranný, turisticko-tábornický,
koedukovaný

• Má rád: svou rodinu, Pionýr, toulky přírodou-turistiku, dochvilnost, zodpovědnost, pracovitost

• Počet členů: 36

• Zaměstnání: provozní elektrikář

• Schůzky: 1x týdně

• Funkce v Pionýru: vedoucí oddílu, vedoucí pionýrské skupiny,
předseda KOP

• Věk členů: 4 až 55
• Počet vedoucích a instruktorů: 7

• Kontakt: fanda.pionyr@tiscali.cz
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PROSINEC 1990
Konec dobrý, všechno dobré – chtělo by se napsat k základní charakteristice měsíce prosince 1990, ale nebylo vše úplně jednoduché. Uplynulé
měsíce nultého roku po éře věčných časů dávaly jen tušit, že následující měsíce budou ještě mnohokrát prověřovat pionýrské odhodlání.

PROTI NĚČEMU! ALE PRO CO?
Ač se to mnoha lidem stále nelíbí – famózní
heslo: Strany jsou pro straníky, Občanské fórum pro všechny! vyprchalo a stejně se nakonec ve společnosti prosadil pragmatický fakt,
že sice na začátku mohou být všichni: Proti
něčemu! Ale když se začne chleba lámat,
musí si každý odpovědět i na otázku: Pro co?
Společenská bezradnost a nespokoje-

nost z podzimu 1990 se nakonec drtivě
projevila i v hybateli společenské změny
– v Občanském fóru. Každodenně sílil myšlenkový i personální rozpor mezi tehdejším vedením OF a jeho příznivci a aktivisty v regionech a celou veřejností.
Odraz to našlo ve vítězství jednoho proudu
OF, nazvaného později Občanská demokratická strana, čímž došlo k popření tolik obdivované ideje nestranictví přímo v kolébce
společenské proměny. V prosinci 1990, kdy
se chystal lednový sněm OF, už to bylo zcela
nepřehlédnutelné. Leč prosinec přinesl i jiné
události, než byla porada zástupců regionálních Občanských fór.
V Praze byl na návštěvě vynikající tenorista
Plácido Domingo a v kostele sv. Jakuba zpíval české koledy. Jednala předsednictva vlád
České a Slovenské republiky o kompetencích federace a rozpad Česko-Slovenska byl
na pořadu dne. A v ekonomice se nedá přehlédnout podpis strategické dohody o spojení mezi mladoboleslavskou Škodou a koncernem Volkswagen.

ŽIVOT V PIONÝRU
v té době běžel svým tempem… V oddílech
a na skupinách se chystaly mikulášské a následně vánoční aktivity. Někde si i lámali
hlavy, jak to budou dělat na okrese od 1.
ledna… S tím se trápili na úrovni Pionýra
v České republice a současně se tam intenzivně chystalo vrcholné republikové jednání. Výkonný výbor ČRP se sice v prosinci
nesešel, ale jeho členové usilovně, spolu se
členy aktivů ČRP, organizačně i obsahově
pracovali na přípravě konference Pionýra
v ČR, zejména dokumentů, které měla projednat a schválit (programový dokument
a stanovy).
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1. PROSINCE 1990
se ve Slovanském domě v Praze
konalo
přátelské
setkání
pracovníků pionýrského hnutí ze
60. let s pionýrskými pracovníky
obnoveného Pionýra.
Zváni byli lidé, kteří byli za svoji
práci (najmě potom v Pionýru 1968–
70) existenčně postiženi a bylo jim
znemožněno působení v dětském
hnutí, a současně aktivní vedoucí
Pionýra. Panovaly sice trochu
obavy, zda si v tom exponovaném
čase najdou zvaní volnou chvíli, ale
šlo o starosti liché!
Sešlo se několik desítek lidí z celé
České republiky (Někteří z nich se
ostatně spolupodíleli na přípravě
semináře
„Kdo
jsme…“!
Viz
minulá Mozaika str. 8.) a počáteční
zvědavé oboustranné okukování
se záhy rozplynulo a šlo o jedno
z nejpříjemnějších společenských
setkání roku.
Přirozeně to s sebou neslo součinnost s kolegy ze Slovenska i z úrovně Federální rady
Pionýra. Ale zakrývat, že právě zde to skřípalo, by nebylo objektivní – pochopitelně
se zde odráželo společenské napětí plynoucí
z řešení česko-slovenských vztahů. Pionýr
toho nebyl ušetřen. Bylo čím dál zřejmější,
že federální úroveň se přesune do polohy
reprezentativní a konkrétní aktivity budou
přeneseny na republikovou úroveň. Vše bylo
potřebné dojednat do konce roku – jak kvůli
pracovně právním záležitostem, tak i nezbytnosti připravit podobu dokumentů republikových i celostátní organizace, jak uložila
konference v lednu.
Předsednictvo federální rady se proto v prosinci sešlo dvakrát: v neděli 2. 12. v Bratislavě
a v pondělí 17. 12. v Brně. Na pořadu jednání
byly záležitosti jednak zdánlivě rutinní – jednalo se o výsledcích 8. generálního shromáždění CIMEA či přípravě mezinárodních táborů… Ale podstatné byly otázky o postupu
Pionýra při majetko-právním vyrovnání v návaznosti na ústavní zákon č. 497/1990 Sb.,
otázky vydávání časopisů, rozdělení kompetencí mezi FRP, ČRP a SRP či systemizace
Československého ústředí Pionýra… I tady
svoji roli sehrával lidský faktor, protože na federálním ústředí pracovala řada Pionýru oddaných lidí, ale bylo jasné, že udržet celý tým
pohromadě bude nad naše ekonomické síly.
I proto, že do hry vstoupil faktor zániku zázemí na okresech a ten se z celostátní úrovně
odsuplovat nedal.

KONEC PROFESIONÁLNÍHO
ZÁZEMÍ NA OKRESECH
Dnes, v době, kdy již jen málokdo
připustí, že by na úrovni krajských
organizací nemělo být přinejmenším
poloprofesionální zázemí, může
působit
zmínka
o
ukončení
činnosti „pionýrských tajemníků
na okresech“ rozporuplně.
Rok 1990 přinesl dva zlomové
zásahy do organizačně-personální
struktury. K 31. srpnu skončili
i poslední vedoucí PS z povolání,
k 31. prosinci předsedové okresních
rad Pionýra ukončili pracovní
poměr se Svazem mladých – což
bylo poslední spojení s bývalými
svazáky. Pochopitelně šlo o dva
momenty, které mnozí vítali a jiní
se jejich dopadů báli, protože
si nebyli jisti, zda bude možné
zvládnout pracovní nápor jen
dobrovolnicky.
Zvládlo se obojí! Ovšem nezřídka
za cenu značných lidských ztrát.
Nebylo to jednoduché a někteří
okresní funkcionáři po sobě
zanechali doslova spálenou zemi.
(V okrese Bruntál nezůstala
jediná funkční pionýrská skupina
–
přestože
oddíly
pracovaly
dál … předseda okresní rady je
převedl do jiných organizací.
Nebyl to jediný případ, ale spolu
s obdobnou situací v okrese Semily
nejvýraznější.)
Snaha
zbavit
se
knuty
„profesionálního dohledu“ přinesla,
bohužel, i značné škody, protože
ne všude byli dobrovolníci na nové
úlohy připraveni.

JAKÝ TO BYL ROK?
V první řadě obrovských a často nečekaných
změn… V lednu se mnohé nedaly dohlédnout nejen měsíc dopředu, tím méně na konec roku.
Celkové hodnocení není snadné – protože
čas ukázal, že byly věci, jichž jsme se báli
a ony tak strašné nebyly, vedle toho jsme byli
postaveni do rolí, na které jsme nebyli připraveni, přesto se musely řešit, nezřídka přímo
v běhu, bez velkých příprav.
Nebyl to rok prostý chyb, ale skutečnost, že
Pionýr rok 1990 přežil a nadechoval se, byla
příslibem do roků příštích.
Martin

RISP
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WOW!

RISP OČIMA BLONDÝNY
Po samostatném členovi a vedoucím klubu
si povíme o vedoucím oddílu, který je z pohledu RISPu a pravomocí v něm další úrovní
(rolí), jeho přístupová práva jsou v podstatě
shodná s vedoucím klubu s tím rozdílem, že
jsou jeho povinnosti rozšířené o editaci osob.

VEDOUCÍ ODDÍLU (1. ČÁST)
Vedoucí oddílu, má obdobná práva jako vedoucí klubu. Z hlediska správy oddílu je samozřejmě i samotným členem, může tedy
pracovat také s údaji o své osobě. Jako vedoucí oddílu má na starost správu oddílu
ve dvou základních rovinách, v první spravuje
oddíl jako celek tedy informace o oddíle,
jako je místo konání akcí, pravidelnost akcí,
pro koho je určen, věkové složení, název ad.
V druhé rovině se jedná o správu osob, především tedy o editaci všech členů oddílu,
ale také jeho funkcionářů, stará se o vkládání a odebírání osob a úpravu jejich údajů,

přičemž rozhoduje o pasivitě nebo aktivitě
příslušného uživatele, tedy jestli bude nebo
nebude mít přístup do RISPu.
Vedoucí oddílu musí stejně jako vedoucí
klubu řešit i případné změny v informacích
o klubu a u změny zásadních údajů musí
vytvořit změnový evidenční list. Naopak
v případě přidání nových osob je třeba vygenerovat hlášení o evidenci nových členů,
o kterém si povíme příště.

JAK NA TO?
Informace o oddíle, které můžeme spravovat, nalezneme v RISPu v záložce Editace.
V editaci vidíme vše, co máme možnost
spravovat, tedy vlastní profil a profil oddílu.
Pro správu oddílu jej vybereme, poté se nám
zobrazí základní informace o oddíle. V horní
liště rozklikneme detail jednotky, kde můžeme zahájit editaci ve třech částech – kontaktní informace, schůzky (informace o nich)
a ostatní informace. Rozlišené
je zde i to, které
z nich je možné
editovat.
V případě editace
osob,
můžeme
buďto osoby vkládat, nebo odebírat (u odebírání
je třeba respektovat
pravidla
členství – registrace je na celý
rok). U vkládání
osob
klikneme
na Editace, vybereme profil oddílu
a po zobrazení

TIP – Při registraci udejte nejen
místo a čas konání schůzek, ale
do části „Upřesnění“ zapište
i konkrétní nabídku vaší zajímavé
činnosti! Pomůžete nám tak
propagovat vaše oddíly a kluby
na veřejnosti.
oddílu klikneme na osoby. Zde můžeme přidat novou osobu – lišta nahoře, kde vyplníme
požadované údaje, viz obrázky.
Vkládání členů je jedním z kroků potřebných
pro vytvoření registrace oddílu, která nás
čeká v příštím čísle.
Pokud budeme generovat Změnový evidenční list, klikneme na příslušné tlačítko
v liště pod editací jednotky. Provedené
změny se automaticky zobrazí v nově vygenerovaném evidenčním listě, který se nám
zobrazí v Seznamu evidencí. Seznam evidencí
je v liště pod editací jednotky vpravo.

CO DÁL
Důležitou povinností vedoucího oddílu z pohledu RISPu je především udržovat aktuální
seznam osob v oddíle, případně provést hlášení o evidenci nových členů. Dále řeší také
aktualizace doplňujících údajů o osobách
v oddíle, jako je např. získaná kvalifikace.
Nejdůležitější povinností je však vytvořit registraci oddílu a případná hlášení o evidenci
nových členů v průběhu roku nebo změnové
evidence. Nejen tomu, jak probíhá registrace
oddílu, bude věnován příští článek.
V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů, ale
především námětů na zlepšení mne kontaktujte na vendy@pionyr.cz.
Vendy
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právní posilovna
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ŠŤASTNOU RUKU PŘI NÁKUPU DÁRKŮ!
30. listopadu jsem při nákupu v kutilském
obchodním domě procházel kolem právě
otevřeného stánku s vánočními stromky.
Pan „stromečkář“, jak jsem si ho pro sebe
pojmenoval, obsluhoval právě tatínka s asi
desetiletým synkem. Vybírali, probírali,
některé stromky vyjímali z řady, stromečkář
s nimi potřásal, rovnal větvě, jmenoval
odrůdy a uváděl ceny. Někdo by se nudil, já
však sledoval se zájmem – to byl opravdový
„obchod“.

ilustrace J. Dostál

Zákazník vybíral z vystaveného zboží
a prodavač vybírané kusy ukazoval ze
všech stran, do výšky, do šířky, porovnával
hustotu větví, průměr u paty stromu – aby si
nakupující dvojice vybrala podle své nejlepší
volby – bylo na nich vidět, jak si jej představují
ve svém bytě, poměřují, zda nebude příliš
vysoký či mohutný, nebo naopak příliš malý
a poloplešatý či opelichaný. Volba byla
provedena – stromečkář vybraný kus šoupl
do balící roury, pilkou zarovnal, a protažením
stromku rourou získal předmět ve tvaru
obří šišky: stromek zabalil do zeleného,
pružného pletiva. Obří šiška byla rozhodně
lépe přenosná než rozvětvený strom. Tatínek
zaplatil a se synem a stromkošiškou odešli.
Pak přišla řada na mne – a já měl jasno
– právě jsem viděl zářný příklad prodeje
v maloobchodě – úplně učebnicový.
Popis koupě stromečku přesně odráží právní
úpravu koupě v obchodě podle občanského
zákoníku – § 2158–2174 (a z.č. 634/1992 Sb.
o ochraně spotřebitele) a ta lze použít i pro
nákup vánočního dárku.
Předně je třeba si věc dobře vybrat – tedy
nejprve si stanovit požadavky a očekávání.
Prodávající je povinen poskytnout radu
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a informace o zboží, zejména zda je vhodné
k účelu, k jakému je určeno (to neplatí, pokud se jedná o zboží, jehož účelové určení je
zřejmé – např. kulich).
Připouští-li to povaha kupované věci (například spotřební elektronika, ale nikoliv cihly),
žádejme překontrolování nebo předvedení jejích funkcí. Prodávající totiž odpovídá za bezvadnost věci, zejména že v okamžiku převzetí
má odpovídající množství, míru nebo hmotnost, dohodnuté nebo popisované vlastnosti,
nebo ty, které jsme důvodně čekali (i na základě reklamy), že se věc hodí k obvyklému
nebo deklarovanému účelu (například kniha
by měla být obvykle určena ke čtení, a pokud
k tomu způsobilá není – např. neobsahuje
text – pak se zřejmě jedná o vadný výrobek
nebo to není kniha), že věc odpovídá jakostí
vzorku nebo předloze, podle které byla kupována, a že vyhovuje požadavkům právních
předpisů. Převzetím koupené věci nabýváme
vlastnictví. Při samoobslužném prodeji však
až zaplacením kupní ceny a do té doby může
kupující vrátit věc na původní místo.
Na naši žádost musí navíc prodejce vydat záruční list (nebo potvrzení) o rozsahu a době
po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

REKLAMACE
Předně: Právo z vadného plnění kupujícímu
nenáleží, pokud před převzetím věci věděl,
že věc má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil. Reklamovat nelze ani vady, pro které
byla, s odpovídajícím upozorněním, věc
zlevněna.
Reklamovat můžeme vadu, která se vyskytne
u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí s tím, že projeví-li se vada
výrobku v průběhu šesti
měsíců od převzetí, má se
za to, že věc byla vadná již
při převzetí.
Kupující může požadovat
dodání nové věci bez vad,
pokud to není vzhledem
k povaze vady nepřiměřené
– zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu,
má právo na bezplatné odstranění vady; pokud se vada
týká pouze součásti věci,
může požadovat jen výměnu
součásti, a není-li to možné,
může odstoupit od smlouvy.
Právo na novou věc nebo
výměnu součásti má kupující
u odstranitelné vady, pokud nelze věc řádně užívat,
nebo pro opakovaný výskyt
vady po opravě, nebo pro
větší počet vad. Navíc může
i od smlouvy odstoupit.
Pokud tak neučiní ani nežádá opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Stejná

je situace, pokud prodávající nemůže dodat
novou věc bez vad nebo provést opravu v přiměřené době (aniž by nám to činilo obtíže).

JAK NA REKLAMACI?
Prodávající je povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy jsme reklamovali, co je
obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení
reklamace požadujeme (výměna, oprava
apod.); potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
V prodejně totiž musí být po celou provozní
dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat
reklamace a o reklamaci rozhodnout ihned,
ve složitých případech do tří pracovních dnů
(nezapočítává se přiměřená doba potřebná
k odbornému posouzení vady). Vyřízení,
včetně odstranění vady, musí být uskutečněno do 30 dnů, pokud se nedohodne delší
lhůta (pozor na předtištěný text reklamačního protokolu). Marné uplynutí této lhůty
se považuje za podstatné porušení smlouvy
a zakládá právo odstoupit od smlouvy.

A CO NA ZÁVĚR?
Přeji vám klidné a spokojené Vánoce, co
nejméně dárků, které bude třeba reklamovat, méně dárků, které by vás mohly zranit
(viz můj kamarád a rozbrušovačka – jejich
seznámení skončilo na Štědrý den na chirurgii) a aby se mezi dárky objevil alespoň
jeden, ke kterému se nenajde dárce ani původce. Dosvědčuji, že se to děje – mě se to
jednou stalo – je to dárek obvykle zabalený
jako všechny jiné, nijak nevybočuje z dárků
předvídatelných a očekávatelných, ovšem
obvykle je to věc, po které jste kdysi toužili
a třeba na to už zapomněli. Je to něco, co
přinese krásnou vzpomínku dávno zapomenutou, nebo okamžik přítomnosti někoho,
kdo nám byl blízký. Říká se – alespoň to tvrdila moje babička – že každému se to jednou
stane. Je to dárek kouzelný, asi od opravdového Ježíška (nebo třeba předsedy Pionýra),
který je hmotným vyjádřením kouzla Vánoc,
důkazem toho, že nikdy nevíme, co nás čeká
a že každý den může být krásný. Tak tohle
přeji na závěr, a jako právník dodávám, že
to není příslib a že za takové dárky neručím,
ani za jejich funkčnost nebo nefunkčnost, ani
za jejich bezpečnost nebo nebezpečnost.
Michal Pokorný
advokát
právní zástupce Pionýra
P. S. A pokud pod stromečkem nenajdete dárek, který jste si nadělili sami, pak není něco
v pořádku.
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1. 1. 1831 byla založena Matice česká, původně peněžní fond
a nakladatelství, později společnost pro vydávání české literatury.
1. 1. 1926 se narodil Václav Bubník, československý hokejový
reprezentant († 27. 3. 1990).
2. 1. 366 překročili Alamani (svaz západogermánských kmenů)
zmrzlý Rýn a napadli Římské impérium.
3. 1. 1906 se narodil Alexej Stachanov, sovětský horník
(† 5. 11. 1977), který údajně vytěžil 102 tun uhlí za 5 hodin a 45
minut. Byl prohlášen hrdinou SSSR a dáván za vzor. Rekord byl ale
vymyšlen pro účely propagandy.
3. 1. 1956 se narodil Mel Gibson, americký herec a režisér. (obr. 1)
4. 1. 1846 se narodil Jan Karafiát, český evangelický farář
a spisovatel, autor „Broučků“ († 31. 1. 1929).
4. 1. 1896 se v pražském Rudolfinu konal první koncert České
filharmonie.
5. 1. 1876 se narodil bývalý německý kancléř Konrad Adenauer
(† 19. 4. 1967).
6. 1. 1756 se narodil Jan Jeník z Bratřic, důstojník, sběratel lidových
písní († 26. 8. 1845).
6. 1. 1946 se narodil Syd Barrett, britský hudebník, zakladatel
skupiny Pink Floyd († 7. 7. 2006). (obr. 2)
7. 1. 1906 se narodil výtvarník Alois Chocholáč († 3. 6. 1983),
zakladatel umění samorostů. Jeho výtvory byly k vidění na mnoha
výstavách v zahraničí, například v Ženevě, Budapešti, Moskvě,
Petrohradě, aj., velký úspěch měly na Expo 58 v Bruselu.
7. 1. 1956 se narodil herec Václav Vydra. (obr. 3)
8. 1. 1836 se narodil holandský malíř Sir Lawrence Alma-Tadema
(† 25. 6. 1912).
9. 1. 1916 – První světová válka: Po téměř roce bojů skončila Bitva
o Gallipoli tureckým vítězstvím nad Velkou Británií a Francií.
9. 1. 1916 se narodil Felix Zbořil, voják (letec RAF) a politický vězeň
komunistického režimu († 11. 7. 1991).
10. 1. 1866 se narodil Václav Švambera, mezinárodně uznávaný
český geograf a vysokoškolský pedagog († 27. 9. 1939), mj. nositel
Řádu čestné legie, důstojník Řádu akademických palem, čestný člen
Královské zeměpisné společnosti v Londýně, Polské geografické
společnosti ve Varšavě a Srbské geografické společnosti v Bělehradě.
10. 1. 1876 se narodila Olga Fastrová, první česká profesionální
novinářka, učitelka, překladatelka a spisovatelka († 8. 8. 1965).
10. 1. 1946 se v Londýně konalo první Valné shromáždění
Organizace spojených národů za účasti zástupců z 51 členských zemí.
10. 1. 1986 zemřel Jaroslav Seifert, lyrický básník, prozaik,
publicista a překladatel, nositel Nobelovy ceny (* 23. 9. 1901).
(obr. 4)
12. 11. 1876 se narodil americký spisovatel Jack London
(† 22. 11. 1916).
12. 1. 1976 hlasovala Rada bezpečnosti OSN 11:1 s 3 chybějícími
členy pro povolení Organizaci pro osvobození Palestiny účastnit se
porad Rady bezpečnosti bez hlasovacích práv.
13. 1. 1596 se narodil holandský malíř Jan van Goyen
(† 27. 4. 1656).
14. 1. 1896 se narodil významný český malíř Karel Svolinský
(† 16. 9. 1986).
15. 1. 1706 zvítězila armáda ruského impéria nad Švédy Karla XII.
v bitvě u Grodna.
15. 1. 1916 se narodil Josef Kučera, oběť komunismu
ve vykonstruovaném procesu († 14. 11. 1952).
16. 1. 1936 se narodil Josef Nálepa, český umělec a sportovec –
medailér, kreslíř, sochař († 13. 6. 2012) – autor např. sochy fotbalisty
Josefa Masopusta či Salvadora Dalího. (obr. 5)
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16. 1. 1996 byla na observatoři na Kleti objevena planetka 1996
BG, která později dostala jméno Járacimrman.
17. 1. 1706 se narodil Benjamin Franklin († 17. 4. 1790), americký
státník, diplomat, vydavatel, přírodovědec a spisovatel. Jeden ze
zakladatelů americké demokratické kultury, je známý jako vynálezce
bleskosvodu. V roce 1740 založil Pensylvánskou univerzitu, druhou
univerzitu ve Spojených státech. (obr. 6)
19. 1. 1736 se narodil James Watt, skotský mechanik a fyzik,
vynálezce moderního parního stroje († 19. 8. 1819).
19. 1. 1806 byl Mys Dobré naděje (v Jižní Africe) obsazen Velkou
Británií.
19. 1. 1916 se narodil Jan Ryska, spisovatel, pedagog a publicista
(† 14. 12. 1983) – např. kniha i film Táto, sežeň štěně.
19. 1. 1936 se narodil Bořivoj Penc, herec divadla Járy Cimrmana.
(obr. 7)
20. 1. 1906 se narodil Aristoteles Onassis, řecký podnikatel, manžel
Jacqueline Kennedyové († 15. 3. 1975).
20. 1. 1946 se narodil Vladimír Merta, český písničkář a občanský
aktivista.
20. 1. 1946 se narodil David Lynch, americký filmový scenárista
a režisér (Městečko Twin Peaks).
21. 1. 1896 byl založen fotbalový klub Slavia Praha.
22. 1. 1906 se narodil Robert E. Howard, americký spisovatel
(† 19. 6. 1936), autor fantasy románů, např. Barbar Conan. (obr. 8)
24. 1. 76 se narodil římský císař Hadrianus († 10. 7. 138).
24. 1. 1906 se narodila Augusta Machoňová-Müllerová,
architektka, bytová návrhářka a publicistka († 11. 9. 1984).
25. 1. 1956 se narodil Jozef Chovančík, slovenský motocyklový
závodník († 26. 11. 2005), opakovaně člen vítězného týmu
na Šestidenní (1978 a 1982), mistr světa a Evropy na enduru v letech
1980 a 1987.
27. 1. 1756 se narodil rakouský hudební skladatel Wolfgang
Amadeus Mozart († 5. prosince 1791). (obr. 9)
27. 1. 1926 předvedl John Logie Baird veřejně první televizní
vysílání.
28. 1. 1936 se narodil Alan Alda, americký herec, režisér
a scenárista (M*A*S*H). (obr. 10)
28. 1. 1986 explodoval 73 sekundy po startu raketoplán Challenger,
celá sedmičlenná posádka zahynula.
29. 1. 1886 získal Karl Benz patent na první benzínem poháněný
automobil.
31. 1. 1956 se narodil Johnny Rotten, anglický punkový muzikant
(Sex Pistols). (obr. 11)
31. 1. 1966 vystartovala Luna 9 – první sonda, která přistála měkce
na Měsíci. (obr. 12)

NEJEN NOVÝ ROK
V lednu se také najde dost zajímavých dnů, které se dají využít k více
i méně vážným aktivitám a povídání. Zaujme vás některý?
10. 1. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb
26. 1. Mezinárodní den celníků
27. 1. Mezinárodní den uctění památky obětí holocaustu
28. 1. Mezinárodní den mobilizace proti jaderné válce;
Den ochrany osobních údajů
31. 1. Světový den pomoci malomocným; Den dětí ulice

Připravil Lee
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SEDMIKVÍTKOV Ý PODZIM
V podzimních měsících se rozjíždí soubor otevřených soutěží v mnoha kulturních
a uměleckých oblastech – Pionýrský Sedmikvítek. Pokračovat bude i v zimě, kdy probíhají
především celorepubliková finále (těm v postupových oblastech předcházejí oblastní
kola). O těch, ze kterých zde vidíte snímky, se dočtete na stranách 2 a 8.
Soutěžní oblasti jsou: Dětská Porta, Melodie, Pro-Rock, Tanec, Folklorní tanec, Literární
soutěž, Divadlo, Clona (film, foto, video), Výtvarné a rukodělné činnosti.
Více na sedmikvitek.pionyr.cz.

