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LEDOVKA SE OPĚT POVEDLA!
Na Ledovou Prahu i při jejím 18. ročníku (2. až 4.
února) vyrazilo bezmála 15 000 účastníků, pro které
byly v nabídce připraveny více než čtyři desítky
zajímavých míst – a nespočet zážitků. 
V nabídce byly například budovy Národního
muzea, Muzeum Policie ČR (kde byl jako každý
rok připraven speciální program), Muzeum Karla
Zemana, Strahovský klášter, Síň slávy českého
fotbalu, Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty
UK, Botanická zahrada hl. m. Prahy, Staroměstská
radnice, Pražský hrad, Loreta nebo Jindřišská věž.
Letošní novinky byly Národní zemědělské muzeum,
Galerie Tančící dům – s výstavou Sedmičky Josefa
Lady, Muzeum historických nočníků a toalet
a Museum Kampa.
Ani letos nechyběly doprovodné programy. Pro
příznivce geocachingu byla připravena hra po starých
pražských tržištích, na jejímž konci na ně čekala
finální „keška“. V jejím „logu“ bylo po Ledovce 71
záznamů.
Děti také mohly ještě dva týdny po Ledové Praze
ukázat své vědomosti ve „Velké ledové soutěži“
o deskové hry od firmy Albi a další ceny.
Zprávy o tom, jak si „Ledovku“ užili sami účastníci,
najdete v příští Mozaice.
Dále se v tomto vydání (na stranách 4 a 5) dočtete
také o 21. ročníku koncertu Děti dětem, který
probíhá tradičně zároveň s Ledovou Prahou.
Jakub

LEDOVÁ PRAHA
Největší otevřená akce Pionýra. Několik posledních
let se počet účastníků pohybuje mezi 14 a 15 tisíci.
Akce je určena pro dětské oddíly, rodiny s dětmi,
školy, děti z dětských domovů… Nabízí jim
návštěvu muzeí, historických památek a dalších
pozoruhodných míst s velkou slevou – a některých
dokonce zcela zdarma.
Tradičním spolupořadatelem je Nadace Dětem
3. tisíciletí.

Záštitu nad Ledovou Prahou
přijali: ministr školství, mládeže
a tělovýchovy Robert Plaga
a předseda výboru pro vědu,
vzdělání,
kulturu,
mládež
a
tělovýchovu
Poslanecké
sněmovny
Parlamentu
ČR
Mgr. Václav Klaus.
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Začátek roku měl jako obvykle v našem spolku pořádné obrátky. Kromě řady akcí pionýrských skupin – o některých se dočtete na dvoustraně Sami o sobě – za sebou máme dvě finále Pionýrského
Sedmikvítku v oblastech Hudba a Melodie. Na začátku února pak proběhla naše největší otevřená
akce, Ledová Praha, a s ní i tradičně termínově spojený koncert Děti dětem. A to zdaleka není
všechno, co najdete v tomhle vydání Mozaiky.
Rozhodně nepřehlédněte dvoustranu věnovanou rozloučení se Servisem Pionýra a představení jeho
nástupce – nové stránky Pro členy. Více se těmto změnám budeme věnovat v jarním speciálu, ale
pro základní povědomí tato dvoustránka určitě poslouží.
A najdete tu i mnoho dalšího, ať už rádi tvoříte, vyrážíte na výlety anebo vás třeba zajímají osmičková výročí (tentokrát je – jak jinak – stránka věnována únoru 1948).
Podtrženo a sečteno: Čtěte, je co. A nezapomeňte se ozvat s nápady, náměty, dotazy, připomínkami…
Jakub

Ledovka se opět povedla
Fotoreportáž
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KAMÍNKA 2018
dílny – semináře – debaty – hry – výměna zkušeností

Přijeď i ty 13. – 15. 4. do Mladé Boleslavi
Hlas se na: prihlasovna.pionyr.cz

KALENDÁRIUM | nabídkový plán akcí a soutěží
28. 2. *

Pionýrský Sedmikvítek
– Clona

Plzeň

Plzeňská KOP

28. 2. *

Pionýrský Sedmikvítek
Literární část

Kroměříž

Olomoucko-zlínská –
KOP

28. 2. *
24. 3. **

Pionýrský Sedmikvítek
Holešov
– Výtvarná činnost,
Soutěž technických dovedností

PS Dr. Mirko Očadlíka
+ SVČ Holešov

7. 4.

O Putovní pohár Zlaté růže České Budějovice

JčKOP

13. – 15. 4.

Kamínka

Mladá Boleslav

ÚPVC

21. 4.

Český pohár v ringu

Mladá Boleslav

1. PTS Táborník

4. – 6. 5.

Airsoftový víkend
„Operace Valhala“

Lišice u Přeštic

PS Dravci

1. – 3. 6.

Dětská Porta

Kroměříž

Olomoucko-zlínská
KOP

12. – 17. 8.

Rukodělná LTŠ

Zelená Lhota

Plzeňská KOP

25. 8. – 1. 9. Zážitková LTŠ Bokouš

Vlčkovice v Podkrkonoší

ÚPVC
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21. KONCERT DĚTI DĚTEM ZLÁKAL I TATÍČKA MASARYKA
První dva lidé, které diváci uviděli v sobotu 3. 2. na jevišti koncertu Děti dětem v pražském Kongresovém centru, byli moderátorka
Šárka Volemanová a první prezident Československa, Tomáš Garrigue Masaryk, tedy pochopitelně herec v kostýmu. Společně dětem
připomněli, že letos slavíme 100 let od vzniku Československa. Prezident Masaryk se na jevišti objevil ještě několikrát, ale tím hlavním,
co bylo na jevišti k vidění, byla hudební a taneční vystoupení dětí – účastníků Pionýrského Sedmikvítku.
V začátku programu se střídala rytmická
taneční vystoupení – TK KATLEN Ostrava
a TK Gradace při SVČ Holešov – a folkové
písničky dětské kapely Ornament s dvěma
vstupy předávání Putovních pohárů předsedy vlády ČR – nejprve byly symbolicky
vráceny a poté předány novým držitelům
pro rok 2018 (více v samostatném boxu).
První polovinu koncertu uzavřela taneční
skupina Free Dance Studio a kytarové duo
René a Víťa.
Přestávka, jak je na koncertu zvykem, byla
věnována společenskému setkání a ocenění pionýrských dobrovolníků. Letos byli
za svou práci odměněni pořadatelé postupových kol pionýrských soutěží (PS dr. M.

Očadlíka Holešov, KO Kraje Vysočina,
PS Kopřivnice, Královéhradecká KO,
Jihočeská KOP), Lenka Sakařová za vedení Štábu Pionýrského Sedmikvítku,
Radku Zázvůrkovi z 96. PS Veselí medvědi
byl udělen titul Domovník roku a Roman
Ondrušek z PS Koloušci Božejov si odnesl
(nebo spíše odvezl…) příležitostné ocenění, jehož součástí bylo i 20 kg hlíny pro
jeho keramické dílny.
Druhou polovinu koncertu odstartoval národopisný soubor Líšňáček se svým folklorním pásmem, v popovém duchu navázalo
duo NAIZ a také Taneční škola Aneri, která
předvedla variaci na Červenou Karkulku.
Posledním dětským vystupujícím byl

Ruda Prušák, kterého už mnozí známe
z minulého koncertu či z Dětské Porty.
Nezklamal očekávání a zpíval i hrál krásně.
Nejsilnějším momentem však bylo, když
v duchu 100. výročí Československa zazpíval státní hymnu. Děti v sále se k jeho
zpěvu připojily a bez pobízení povstaly…
A pak už diváky čekala jen tečka v podobě
vystoupení Heidi Janků, která byla naším
hostem už víckrát a děti vždycky zvedla
ze sedadel a roztančila. Netrvalou dlouho
a pozvala je dokonce k sobě na pódium,
kde mezi nimi chvílemi skoro nebyla vidět.
Všichni si to ale užili, a to je na koncertě
Děti dětem to hlavní.
Jakub

12. 1. 2015 15:13:41

plakat a3_better.indd
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Část programu byla tradičně věnována předávání Putovních pohárů předsedy
vlády České republiky za dlouhodobý přínos práci s dětmi v oblasti kultury.
Pro rok 2018 jej z rukou ředitelky Odboru Kanceláře vedoucího Úřadu vlády ČR
Mgr. Alexandry Homové převzali: Folklórní soubor Líšňáček (Folklórní tance),
Středisko volného času TYMY Holešov (Výtvarná činnost), Studio Kokos Jablonec
nad Nisou (Dětská Porta), Pionýrská skupina Čestice Podlesáci (Melodie), Taneční
škola Aneri Valašské Meziříčí (Tanec).
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Koncert Děti dětem je
tradičním vyvrcholením
a přehlídkou vybraných
vystoupení Pionýrského
Sedmikvítku – otevřené
kulturně-umělecké
soutěže, které se
každoročně účastní
několik tisíc dětí. Mezi soutěžními
oblastmi (Melodie, Divadlo, Tanec,
Dětská Porta, Výtvarná činnost,
Clona, Folklórní tanec a Literární část)
si každý může najít tu svou a poměřit
se s vrstevníky.
Koncert již 21 let společně pořádají
Pionýr a Nadace Dětem 3. tisíciletí.

Záštitu nad koncertem převzal předseda vlády ČR Ing. Andrej Babiš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robert
Plaga, Ph.D. a předseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Mgr. Václav Klaus. Děkujeme!

MOZAIKA PIONÝRA

2018 / 6
5

6
SERVIS
SERVISU ZVONÍ HRANA
aneb i když to se mnou občas bylo těžké, věrně jsem vám sloužil…
V lednové Mozaice jste se dočetli, že letos se více zaměříme na komunikaci (a propagaci). K tomu patří vnitřní komunikace, přenos
a dostupnost informací – informační servis. A právě jemu se hodně věnujeme v posledních měsících. Chcete vědět proč?

SERVIS.PIONYR.CZ DOSLUHUJE
Málokdo přemýšlí nad tím, co současný Servis vlastně všechno
umí. Nabízí uložiště souborů, přehled kontaktů, kalendář akcí
a jednání, slouží jako redakční systém, jdou v něm založit diskuzní
skupiny… Přitom vznikl už zhruba před 15 lety.
Jenže čas nejde zastavit, obzvlášť v tak rychle se rozvíjející oblasti. Za ty roky se posunuly technologie i potřeby uživatelů.
Navíc po Servisu vznikly nové aplikace, jako E-moška, Přihlašovna
a RISP. Ty už nejsou se Servisem propojitelné, a tak zkrátka nastal
čas pro změnu…

Část webu Pro členy bude aktivní i bez přihlášení, ale své plné možnosti nabídne až přihlášenému uživateli. Ten nejen uvidí všechny
společné informace a navíc i aktuality například ze své KOP (pokud
toho KOP využije), ale také bude moci vstupovat do uvedených
dílčích aplikací bez nutnosti se v nich znovu hlásit. Díky propojení
si jej web bude pamatovat. Jedinou výjimkou je RISP, do kterého
se z důvodu vyšší ochrany dat bude muset již přihlášený uživatel
hlásit znovu (i když pořád jednotným jménem a heslem).
Chceme zdůraznit, že cílem nebyla změna vzhledu webu, šlo
především o funkčnost a obsah. Nově je také responzivní, takže
se přizpůsobí například mobilům.

CO JE NEZBYTNÉ?
Aby uživatelé viděli informace určené pouze PRO ČLENY, musí
se přihlásit. K získání přístupu je nutný RISP a pomoc vedoucího (nebo správce RISPu), který musí u každého člena 15+ zadat
e-mail, ten slouží jako uživatelské jméno, a zatrhnout pole „Aktivní
uživatel webu“.
Na zadaný mail poté každému uživateli přijde jednorázový odkaz (platný tři dny), na němž si vytvoří vlastní heslo. Toto heslo
a e-mail jsou přihlašovací údaje (jen vstup do RISP je zřizován zvlášť).

KDY TAHLE ZMĚNA PŘIJDE?
TAKŽE CO TEĎ?
Je důležité zdůraznit, že všechny základní funkce stávajícího
Servisu zůstanou zachovány, jen budou trochu jinak řešeny.
Už v současnosti je na www.pionyr.cz sekce Pro členy, která usnadňuje orientaci ve vnitřních informacích. Máme i samostatně fungující stránky, jako jsou E-moška či Přihlašovna…
Nová verze webu www.pionyr.cz, která bude brzy spuštěna, propojí
v části Pro členy všechny dílčí aplikace (Katalog nemovitostí, redakční systém pro vkládání článků, otevřených akcí, táborů, Inspiruj
se…), dál v ní najdete informace, podklady ke stažení, odkazy…

Nový web budeme představovat na oblastních poradách a první
z nich jsou už 17. 2. Samozřejmě počítáme s tím, že i potom ho
budeme doplňovat, případně odstraňovat nedostatky, už ale bude
funkční a přístupný všem.

CO BUDE SE STARÝM SERVISEM?
Ještě pár měsíců bude fungovat souběžně s novým, bude možné
ho využít. Už ale nebude aktualizován. Poté ho zaarchivujeme
a uložíme k zaslouženému odpočinku.  Doufejme, že jeho nástupce převezme štafetu úspěšně a po překonání nevyhnutelných
„dětských nemocí“ nám všem bude pomáhat.

CHCETE VĚDĚT VÍC?
PODROBNOSTI O NOVINKÁCH NA WEBU NAJDETE V JARNÍM SPECIÁLU
MOZAIKY. PŘEDSTAVENY BUDOU TAKÉ NA OBLASTNÍCH PORADÁCH.
CO NABÍDNE NOVÁ STRÁNKA PRO ČLENY
Vložit událost – formulář pro vkládání akcí, termínů, táborů apod., který doplňuje informace dle typu akce, je propojen s kalendáriem, kde se akce a termíny mohou zobrazit, a s Přihlašovnou.
Akce – nové prostředí pro přehled otevřených akcí
Přihlašovna – přihlašování na akce, v nové podobě v běhu již cca rok
Kalendárium – zobrazení akcí, termínů, jednání s ohledem na funkci uživatele v Pionýru
Seznamy jednotek – přehled oddílů, klubů, PS, KOP dle informací v RISPu, viditelný v kontaktech na webu
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CO NABÍDNE NOVÁ
STRÁNKA PRO ČLENY

Články – vkládání článků, jinak řešen systém redaktorů, možnost nabídnutí článku do Mozaiky, na www.pionyr.cz (i do části Pro
členy) a na weby KOP
Inspiruj se – přehled her a aktivit, etapových her, příkladů dobré praxe atd., zachovány funkcionality, upravené filtrování
Inzerce – možnost vkládat inzeráty na nepotřebné vybavení, materiál apod. uvnitř spolku s kontakty na vkladatele
Kontakty pro členy – funkční přehledy kontaktů pro členy s možností zobrazování pracovních skupin, štábů, sekcí
E-moška – pionýrský internetový jarmark s upraveným vzhledem, nově je možné vytvářet hromadné objednávky
Úložiště – prostor pro ukládání/stahování souborů, oproti Servisu jiné prostředí, nový systém práv ke složkám
Katalog nemovitostí – nabídka nemovitostí ve spolku k využití, při vkládání je třeba použít web a RISP
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SAMI O SOBĚ
HOR
KRAJSKÉ KOLO TURNAJE V RINGU,
NÍ BŘ
ÍZA
UZLAŘSKÁ REGATA A DOPROVODNÉ SOUTĚŽE
Nový rok naše pionýrská
skupina započala opět
tradičně, sportem. Dne
13. 1. 2018 se konal
již 23. ročník krajského
turnaje ve hře RINGO
a soutěž Uzlařská regata.
Akci jsme uspořádali
ve spolupráci s PS
MP Obora. Letošní účast byla naprosto fenomenální, přihlásilo
se rekordních 186 účastníků. Někteří pionýři, jiní hasiči anebo jen
nadšenci, co si chtěli zábavně užít sobotní dopoledne. Celkem se
tedy akce zúčastnilo 11 organizací: PS Horní Bříza, PS Nepomuk, PS
Březová, PS MP Obora (Sdružení dobrovolných hasičů Obora), SDH
Třemošná, SDH Všeruby, SDH Tlučná, SDH Nýřany, SDH Zbůch, SK
Lutra a Turistický oddíl Sýčfíni. Část přijela bojovat o putovní pohár
turnaje RINGO, jiní se předvedli v uzlech nebo doprovodných
soutěžích. Bylo z čeho vybírat a ti nejrychlejší stihli bojovat o ceny
ve všech soutěžích.
Samotného turnaje RINGO se účastnilo 48 týmů, které přijely
z různých koutů republiky. Soutěžilo se ve čtyřech věkových
kategoriích a bylo se na co dívat. Naše pionýrská skupina vybojovala
hned několik medailí. V kategorii A první místo a v kategoriích B, C
a D první a třetí místa. Zároveň se našim týmům ve složení: Begala
Jiří, Motyčková Karolína, Šulda Jakub (kategorie D), Kaprová Adéla,

Glazerová Marie, Krob Tomáš (kategorie C), Glazerová Anna, Smržová
Kateřina, Dlouhý Martin (kategorie B), podařilo vyhrát putovní pohár.
Ani v doprovodných soutěžích jsme nezaháleli. Klára Kepková získala
první místo ve střelbě z foukačky a další první místo ve střelbě ze
vzduchovky, Tomáš Krob ve hře Kloboučku hop vyhrál krásné druhé
místo, první místo poskládala v puzzlích Lenka Trchová, třetí místo
vystřílela ze vzduchovky Marie Glazerová a Jan Michálek si ze
vzduchovky vystřílel první místo. Za organizační tým celé akce bych
chtěla všem, co s organizací pomáhali, poděkovat, protože bez nich
bychom tuto akci neuskutečnili. Doufám, že se v příštím roce sejdeme
v tak hojném počtu a započneme další nový rok sportem, který máme
tak rádi, a dalšími soutěžemi, které baví jak malé, tak velké.

Eliška Jandová, PS Horní Bříza

SETKÁNÍ PIONÝRSKÝCH VETERÁNŮ

HRÁDEK

Na území Pionýrské skupiny Hrádek se již po mnoho let schází
pionýrští veteráni našeho okresu. Letos jich bylo čtrnáct. Trochu
méně, ale to vůbec nic neměnilo na přátelské atmosféře pozdního
odpoledne. Někteří účastníci se mohou vidět právě jen při tomto
setkání, takže povídání nebere konce. Je čas i na pohoštění. Vzpomíná
se, ale i plánuje. Po pěti hodinách se ještě nikomu nechce domů, ale
většinou přijíždějí zástupci rodin, kteří účastníky odvážejí. Zdeňka
s Vlastou, které jsou hostitelky za místní pionýrskou skupinu, ještě vše
uklidí a připraví klubovnu na pondělní oddílové schůzky.

V ÝROČNÍ RADA PIONÝRSKÉ SKUPINY HRÁDEK
Pionýrští vedoucí se v pátek 19. ledna sešli ve slavnostně vyzdobené
klubovně domu kultury. Někteří účastníci si musí s sebou brát i děti,
protože v rodině chodí na pionýra mamka i taťka a neměli by hlídání.
Takže celkem bylo 44 účastníků. Program byl pracovní a vše se podařilo
za loňský rok vyhodnotit a zároveň připravit program na celý rok 2018.
Při schvalování letošní registrace členů jsme konstatovali, že máme
rekord. Celkem 18 oddílů a 1 volnočasový klub a 305 členů. Je to
příjemné zjištění, ale zároveň i velký závazek pro další dobrovolnickou
činnost. (Poznámka redakce: Blahopřejeme k takovému počtu členů!)

Vlasta Vasková, vedoucí PS Hrádek
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SAMI O SOBĚ
GOTHIA CUP 2018
světový turnaj mládeže ve florbalu a prezentace
Pionýra v zahraničí
482 týmů ze sedmi zemí, 13
věkových kategorií (7x kluci, 6x
dívky), 27 florbalových hal s 45
hřišti, 1480 zápasů a 9650 gólů.
To vše byl mezinárodní světový
turnaj mládeže ve florbalu Gothia
cup 2018 ve Švédsku. Starší žačky
PS Florbalové akademie na něm
vybojovaly stříbrné medaile a titul
vicemistryň!
Z České republiky se vydalo na sever ve 13 autobusech 860 českých hráčů a hráček a mezi
nimi byli i zástupci Florbalové akademie MB. Výprava FA MB byla složena z týmů mladších
žaček, mladších žáků a starších žaček. Tyto týmy hrály v kategoriích G12, B12 a G14, kde měly
poměrně těžké soupeře. Většina našich soupeřů byly týmy ze Švédska a z Norska.
Na začátku nutno říci, že naše hráčky i hráči prvotně jeli sbírat zkušenosti. Mnoho z nich bylo
na tak velkém turnaji poprvé. U mladších žaček byl i jiný herní systém. V České republice
se tato věková kategorie hraje systémem 3+1 na hřišti 20x10 m, kdežto turnaj probíhal dle
švédského hracího systému 5+1, tj. na hřišti 40x20 m.
Všechna družstva odehrála ve skupinách čtyři utkání. Zatímco mladším se dařilo střídavě, starší
žačky svoji skupinu vyhrály bez jediné porážky. Pak již následovaly vyřazovací boje. Mladší
žáci vypadli v prvním kole, mladší žačky se probojovaly do osmifinále. V kategorii starší žačky
se naše družstvo FA MB probojovalo až do finále turnaje, kde podlehlo švédskému mistrovi,
družstvu Pixbo, 7:2. Stalo se tak nejúspěšnějším českým dívčím týmem na tomto turnaji.
Za tento úspěch bych rád poděkoval trenérům FA MB daných věkových kategorií Iloně
Baborákové, Martinu Rudzanovi, Aleně Machačové, Marcele Probstové a Tomáši Suchému
ml., kterému patří též dík i za celkovou organizaci a zabezpečení naší účasti na Gothia cupu
2018.
Poděkování patří i statutárnímu městu Mladá Boleslav za finanční podporu akce i celé činnosti
Florbalové akademie MB a Středočeskému kraji za podporu TCM ve Florbalu.
Na závěr bych chtěl pozvat všechny dívky, které by chtěly zkusit hrát florbal, aby se nebály
a přišly se podívat do našich oddílů. V Mladé Boleslavi, Dolním Slivně, Milovicích, Dalovicích,
Skalsku či dalších našich oddílech jsou vítány. Bližší informace na tel. 774 096 696 či web:
www.ifamb.cz
Za rok bychom chtěli vyrazit na tento turnaj znovu, ale tentokrát s ještě více družstvy dívek
i chlapců.

Tomáš Suchý, vedoucí Florbalové akademie MB

MLADÁ BOLESLAV

VŠECHN
NEJLEPŠÍ

• 28. 1. slavila své 60. narozeniny Ludmila
Kršková z oddílu Osmička (Ústecká KOP).
• 2. 2. slavil své 55. narozeniny Jiří Němec
z PS Výšina (předseda KO Kraje Vysočina).
• 5. 2. slavila své 40. narozeniny Martina
Eiseltová z 3. PS (Liberecká KOP).
• 10. 2. slavil své 55. narozeniny Jan
Doubek z 30. PS Mládí (Jihomoravská
KOP).
• 17. 2. slaví své 60. narozeniny Josef
Souček z PS Údolí slunce, Hamry nad
Sázavou (KO Kraje Vysočina).
• 18. 2. slaví své 40. narozeniny Jiří Poláček
z PS T.O. Mešnice (KO Kraje Vysočina).
• 20. 2. slaví své 60. narozeniny Oldřich
Indra ze 104. PS FREGATA (Pražská OP).
• 22. 2. slaví své 50. narozeniny Michaela
Sluková z PS Čestice-Podlesáci (Jihočeská
KOP).
• 23. 2. slaví své 40. narozeniny
Lucie Mozdřenová z PS SMĚR
(Moravskoslezská KO).
• 27. 2. slaví své 65. narozeniny Antonín
Unger z PS Beta (Pražská OP).
• 28. 2. slaví své 50. narozeniny Jaroslav
Slavíček z PS MOV (Pardubická KOP).
Blahopřejeme!
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AKCE!
MELODIE
Každý, kdo šel v sobotu 13. ledna kolem divadla U Kapličky
v Českých Budějovicích a nahlédl dovnitř, mohl vidět, jak vypadá
soutěžní klání mladých zpěváků a muzikantů. Konalo se zde totiž
republikové finále Pionýrského Sedmikvítku v oblasti Melodie.
Porota ve složení Vojtěch Zeman, Roman Ondrušek (oba z hudební skupiny Mince) a Jarda Hnízdil (frontman hudební skupiny
Spolektiv), zhlédla celkem 24 soutěžních vystoupení a ani tentokrát to neměla lehké. Výkony soutěžících byly skvělé.
Tereza Nová, která vyšvihla písničku Boky jako skříň, nám o sobě
prozradila, že z hudební branže má ráda Lucku Vondráčkovou,
Petra Lexu a hudební skupinu Imfao. Vůbec neměla trému, a tak
se mohla společně se svými rodiči, kteří ji na soutěž doprovázeli,
radovat z prvního místa.
Bratři Jan a Radomír Kolářovi mají hodně společného, oba hrají
na klasickou kytaru, oba baví hrát šachy (Honza skoro pokaždé
Radka porazí) a oba hrají ping-pong. Jediné v čem se neshodnou,
je to, kdo je z nich víc hubatý. Radek tvrdí, že Honza a Honza
naopak tvrdí, že Radek. Do divadla v Budějovicích, kde se soutěž
konala, to měli 300 km, ale cesta podle nich byla v pohodě, protože ji skoro celou prospali. Jejich výkon byl skvělý, ať už vystupovali jako Duo 2Ká nebo jednotlivci v kategorii instrumentální hra
na hudební nástroj. Vždy se umístili na prvním místě.
Celý sál si získala dvojice malých zpěváčků Lucie Zdeňková a Jan
Vilánek z PS Čestice Podlesáci. Za originální interpretaci písně
Jede sedlák do mlýna získali čestné ocenění. Oba chodí do třetí
Kategorie ZA (Jednotlivci a vokální dua s doprovodem reprodukovanou hudbou, případně bez doprovodu)
1. místo: Tereza Nová
2. místo: Lenka Vaculíková
3. místo: Kateřina Plocková
3. místo: Kamila Dvořáková
Čestné uznání poroty: Šárka Měsícová
Kategorie ZP (Jednotlivci a vokální dua s živým doprovodem)
1. místo: Duo 2Ká – Radomír a Jan Kolářovi
2. místo: Karolína Levá
3. místo: Eliška Benceová
Čestné uznání poroty: Jan Vilánek a Lucie Zdeňková, Karolína
Kofroňová, Radomír a Jan Kolářovi.
Kategorie VIS (Vokální a vokálně instrumentální soubory)
1. místo: kapela Docela
Čestné uznání poroty: kapela Docela, kapela LOL BAND.
Kategorie IA (Instrumentální hra na hudební nástroj
nar. 2002 a mladší)
1. místo: Jan Kolář
Kategorie IB (Instrumentální hra na hudební nástroj
nar. 1997–2001)
1. místo: Radomír Kolář
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třídy, Lucka má ráda matematiku a Honzík má rád tělocvik. A teď
si můžete tipnout jejich oblíbenou kapelu. Jsou to Kabáti. Ostatně
skoro všichni z Podlesáků jsou fanoušky této kapely.
I když prý měla strašnou trému, tak po první písničce to bylo už
v pohodě… To nám prozradila Karolína Kofroňová, která v soutěži získala čestné uznání. Kromě hudby se věnuje i sportovnímu
aerobiku a běhá steaple chase (tak trochu jiný běh přes překážky,
včetně těch vodních). Má ráda kávu s mlékem a jejím dopingem je
čokoláda. Zpívá ve školním sboru Mendík, se kterým byli v Římě
zpívat papeži. A jaké jsou její hudební vzory? Roman Vojtek nebo
Daniel Hůlka. Její oblíbenou skladbou je I Dreamed a Dream.
Překvapením pro mnoho lidí v sále byla kapela Docela, která přijela až ze Vsetína. I když tahle parta mladých hudebníků (věkový
průměr je 11 let) hraje společně teprve 4 roky, jsou úžasně sehraní
a je na nich vidět nadšení. Hrají populární popové a rockové písničky českých i zahraničních interpretů a doslova si to užívají, což
bylo vidět u písničky Svačina, za kterou si odnesli čestné uznání
poroty a získali také první místo v kategorii Vokální a vokálně instrumentální soubory. Hlavní slovo má v kapele Lucka. Když se
jich zeptáte na nejoblíbenější jídlo, všichni shodně prohlašují, že
řízky. A co považují za svůj největší úspěch? Vystupování s Bárou
Polákovou. Jednou by chtěli vyprodat Strahov. 
Anička
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SMĚRNICE
AKCE!
O HLAVNÍ ČINNOSTI
DIVADLO
V neděli 14. 1. pokračoval v Divadle u Kapličky Sedmikvítkovský
maraton. Tentokrát se zde soutěžilo v oblasti Divadlo.

Úplně nejmladší účastníci, předškolní děti ze souboru Šramotíček,
se vydali Na krůček k Perníkové chaloupce a za svoji odvahu vystoupit získali čestné uznání.
V kategorii Divadelní vystoupení nebylo první místo uděleno.
Druhé místo získal divadelní soubor Šramotíček s představením
Pod africkým sluncem. Diváky v sále až mrazilo, když děti ze souboru Šramotík odehrály část z divadelního představení Leni, sepsaného podle knihy Říkali mi Leni, se kterým obsadily 3. místo.

Soutěž byla v loňském roce obnovena, a tak se počet soutěžících postupně navyšuje. Porota shlédla šest soutěžních vystoupení ve třech kategoriích. Letos v porotě zasedli Jan Štěch, který
po dlouhou dobu působil jako asistent režie v Jihočeském divadle, Jaroslava Malinová, režisérka a herečka divadelního spolku
J. K. Tyla, a herečka Milada Štěchová.
V kategorii Jiná jevištní vystoupení porota udělila souboru
z Gymnázia Jateční z Ústí nad Labem čestné uznání za zpracování
vystoupení Jmenuji se Martina.
Tomáš Hájek si zajímavým přednesem dílka Divné boule zajistil
první místo v kategorii Jiná jevištní vystoupení jednotlivců a dvojic.
„Věříme, že v příštím roce najde odvahu více souborů a jednotlivců
a přijedou se do Českých Budějovic pochlubit s tím, co nacvičili. V našem divadle není čeho se bát. “ říká Peter Padúch, který republikové finále v oblasti Divadlo moderoval.
Anička
Pořadatelům z Jihočeské krajské organizace Pionýra moc
děkujeme za organizaci republikových finále Pionýrského
Sedmikvítku v oblastech Melodie a Divadlo a již teď se
těšíme na další ročník.
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V ÝCHOVNÉ
PROGRAMY
INSPIRACE OD ŠTĚŇAT
A máme tu další inspiraci od oddílu Štěňata, se kterým se od září setkáváme v kresleném seriálu. Tentokrát nám na otázky připojené
ke každému komiksu odpověděla Mláďata ze Zborovic, s jejichž pionýrskou skupinou se blíž seznámíte na stránkách 18 a 19.

ZÁŘÍ – ZAHÁJENÍ ROKU
Náš „nový“ rok jsme zahájili už v srpnu. Už
podruhé jsme pomáhali na Dni otevřených
dveří v Pilaně (potěšilo nás, že nás pan ředitel po loňsku znovu oslovil) – připravovali jsme hry pro návštěvníky. Kdo chtěl,
mohl si zastřílet z luku, složit puzzle, házet
na kuželky… nebo ho holky pomalovaly
na obličeji. Schůzky v září jsme měli hlavně
venku – zkoušeli jsme topografii a uzlování a hráli hry. A taky jsme se připravovali
na Folkový guláš.

ŘÍJEN – NEJEN SOUTĚŽE
V říjnu jsme se zúčastnili Folkového gulláše. To je naše oblastní kolo Dětské Porty
a Melodie, které se koná v Olomouci.
S
Soutěžil náš oddíl a duo Bea a Čenda,
s oddílem jsme postoupili do republikovvého finále.
Byli jsme i na víkendovce v Rajnochovicích.
A pršení nám nevadilo – prochodili jsme
Ani
Hostýnky, vařili na ohništi, hráli hry.
T
Taky
jsme se zapojili do projektu „72 hod
din“
– už poněkolikáté. Uklízeli jsme kol
lem
klubovny a trošku třídili odpad. Pustili
j
jsme
se i do třídění víček od PETek.

LISTOPAD – HRY A PŘÍPRAVA
NA SVÁTKY
Protože v listopadu jsme byli dvakrát v tělocvičně, asi nejoblíbenější hrou by mělo
být ringo. Fakt jsme ho hráli víc než vybíjenou (a to je divný). Taky jsme hráli foukanou, ale ta nás tak nebavila. V prosinci
si chceme vyzkoušet ping-pong.
Připravovali jsme i věci na Vánoční jarmark, kterého se jako pionýři každý rok
účastníme.
Zapsaly: Verča, Aďa + Aďa (oddíl Mláďata,
Zborovice)
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SMĚRNICE
GEOPOZVÁNKA
RUKODĚLKY
O HLAVNÍ ČINNOSTI
SRDÍČKO Z PAPÍRU
Takové přáníčko ve tvaru srdíčka se dá použít při různých příležitostech. V únoru nás čeká svátek sv. Valentina, potom je tu březen
a MDŽ nebo v květnu se nabízí Den matek.
Stačí nám k tomu bílý a barevný papír,
nůžky, lepidlo, stuha a pro mladší děti si
připravíme šablonu ve tvaru srdce.

2) Bílý papír složíme na čtvrtiny. Do rohu,
položíme hrot šablony srdce tak, aby jeho
strany lícovaly s hranami papíru, a obkreslíme jej. Takto si připravíme alespoň tři papíry – srdíčko pak bude vypadat bohatší.

4) Všechno sestavíme dohromady. Složená
bílá papírová srdce slepíme z vnější strany
k sobě. Potom přes přední a zadní stranu
přilepíme stuhu tak, aby nám zbyl i kus
na mašli. Přes stuhu přelepíme z obou stran
barevné srdce jako desky a máme hotovo.
Teď už jen stačí napsat nějaký pěkný text
a srdíčko z lásky je hotové.
Námět je z Letní táborové školy na Zelené
Lhotě.

JAK NA TO?
1) Šablonu si překreslíme na barevný papír,
který bude tvořit desky přáníčka – může to
být i papír s větší gramáží. Srdíčka vystřihneme a schováme si je na později.

3) Když vystřihneme všechny „kytičky“,
nejprve každou rozložíme, potom přeložíme napůl a boční lístky složíme tak, aby
se schovaly dovnitř a vzniklo složené srdce.

V ÝPRAV Y ZA POZNÁNÍM

ilustrace J. Filípek

V lednu se Štěňata vypravila stopovat a věnovala se vyrábění rozličného druhu. Pracovala s nářadím a vyzkoušela si svojí
zručnost a kreativitu při výrobě masek.
A co vy? Napište nám nebo namalujte, jaký byl váš oddílový leden. Na zaslané příspěvky se můžete těšit v příští Mozaice.
První tři oddíly, které nám je zašlou na e-mail anna.novakova@pionyr.cz nebo mozaika@pionyr.cz, obdrží deskovou hru.
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O DĚTECH
ÝLETY
TROCHUVJINÝCH

ZAHRAJTE DOBROVOLNÍKŮM!
5. 12. BUDE MEZINÁRODNÍ DEN DOBROVOLNÍKŮ

NAZUJTE TOULAVÉ BOTY!
Zanedlouho tu bude jaro, a tak se náměty na výpravy určitě hodí. Pokud na některé z těchto míst vyrazíte, nezapomeňte nám o tom
napsat. A samozřejmě budeme rádi i za vaše tipy na zajímavá místa, která jste navštívili (jako vždy – pište na mozaika@pionyr.cz).

PRAVČICKÁ BRÁNA
Kraj: Ústecký
Pravčická brána se nachází na území Národního parku České Švýcarsko. Je
jedním z nejpodivuhodnějších a od dvacátých let 19. století velmi turisticky
navštěvovaných skalních útvarů o výšce 16 m a rozpětí 26 m. I když je vlastní
skalní oblouk pro svůj špatný stav již nepřístupný, poskytují okolní masivy turistům a výletníkům malebný výhled. K Pravčické bráně se lze dostat po červené
turistické značce z obce Hřensko. Po krátké cestě po silnici odbočuje u křižovatky Tři prameny, odkud lesní cestou 2 kilometry stoupá Dlouhým dolem až
k bráně.
Více informací: www.toulejse.cz/tipy-na-vylety/prirodni-zajimavosti/
ustecky-kraj/decin/pravcicka-brana

ZÁMEK ŽLEBY
kraj: Středočeský
Hrad Žleby je poprvé připomínán roku 1289. Při obléhání roku 1427 se hrad
vzdal husitům, kteří ho z části pobořili a vypálili. Rozsah dnešního zámeckého
komplexu je nepochybně dílem následné, pozdně gotické obnovy a přestavby
hradu Janem z Vízmburka v polovině 15. století. Následně byly Žleby jednou
z opor královské moci Jiřího z Poděbrad ve východních Čechách. Na výběr máte
ze tří prohlídkových okruhů. Zámek si pro jeho romantickou krásu často vybírají
filmaři pro natáčení pohádek, jako například Tři bratři, Kouzla králů a řady dalších.
Více informací: www.zamek-zleby.cz

POHÁDKOVÉ POODŘÍ
kraj: Moravskoslezský
V Turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko můžete navštívit dvanáct
skřítků, kteří vám ukáží přírodu, historii a kulturu regionu. V muzeu v Bílovci
vás očekává 19 kouzelných skřítků Picmochů. Ti děti seznámí například s tradičními řemesly. Celoročně vítá návštěvníky také vodní mlýn Wesselsky v Loučkách
u Oder, kde žije neposedný skřítek Rarášek. Princezna Terezka našla svůj domov
v informačním centru ve Fulneku. Svou pohádkovou vílu má i obec Bartošovice
na místním zámku. V Muzeu venkovského života ve Skotnici se schovává střapatý
skřítek Plamínek. Svého kouzelného skřítka Kulihráška má i Rodný dům Johanna
Gregora Mendela ve Vražném-Hynčicích. Bludička Kotvička sídlí ve Studénce
a víla Sněženka přebývá v Sedlnicích.
Více informací: www.pohadkovepoodri.cz

HRAD A ZÁMEK BEČOV NAD TEPLOU
kraj: Karlovarský
Bečovský středověký hrad byl založen v první polovině 14. století. Pozdně barokní zámek postavil na počátku 18. století Jan Adam Questenberk. Barokní
zámecký most vede k raně renesančnímu vstupnímu portálu, po jehož stranách
se zachovaly kladky na vytahování staršího padacího mostu. Na výběr máte ze
čtyř prohlídkových okruhů. Kromě zařízení interiérů se můžete seznámit s ojedinělou románskou zlatnickou památkou nevyčíslitelné hodnoty – relikviářem
svatého Maura, který zde byl nalezen v roce 1985. Jeho hodnota je srovnatelná
s korunovačními klenoty.
Více informací: www.zamek-becov.cz
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HISTORIE
GEOPOZVÁNKA
ZA LABSKOU KRÁLOVNOU DO ÚSTÍ
NAD LABEM VÁS ZVE PS DRAVCI
Ústí nad Labem se nachází v srdci Chráněné
krajinné oblasti České středohoří, jíž jednoznačně dominuje údolí Labe s Portou
Bohemicou, tzv. Bránou Čech. Překrásné
pohledy na krajinu pak nabízí řada vyhlídkových míst a rozhleden, např. Erbenova
vyhlídka, Větruše. Kešek je tu nepočítaně.
Vybrali jsme pro vás trochu netradiční typ
keše, a tou je letterbox (GC1RCCP Labská
královna).
Pro všechny, kdo touží po pohádkovém
dobrodružství, je určena hra „Za pokladem
Labské královny“. Pozve vás na cestu za poznáním několika míst v krásném kraji kolem
řeky Labe, která se mohou zdát na první
pohled docela obyčejná. Mohou se zdát,
a
ale vězte, že nejsou… Ke každému z nich se
vváže jedna stará pověst, pohádka, příběh.
Objevují se v nich vodníci, trpaslíci i rytíři.
Pohádková místa najdete na Střekově blízko
hradu, na Větruši, na Mariánské skále,
u hradu Blansko, u Valtířova a v Sebuzíně.
V Informačním středisku města Ústí nad
Labem si můžete vyzvednout pas Labské
královny a do něj sbírat razítka s pohádkovými tématy. Těch existuje celkem sedm.
Šest jich najdete ve schránkách, poslední
sedmé získáte v informačním středisku,
kde jste si vyzvedli pas. Tam na vás také
čeká poklad Labské královny. A jak najdete
schránky s razítky? V Informačním středisku
dostanete k pasu ještě souřadnice GPS,
které vám určí polohu schránky, a na tomto
místě musíte hledat, kde je schránka ukrytá.
Může být schovaná ve starém stromě,
pod kamenem nebo
v kouzelném domě.
Musíte pozorně hledat. Až schránku najdete a orazítkujete si
pas, tak ji pak vrátíte
na původní místo.
Jen dejte pozor, ať vás
u toho nikdo nevidí.
Pohádková
cache
Labské
královny
získala na serveru
www.geocaching.com
ocenění uživatelů jako
nejoblíbenější cache
Ústecka.

Pro nadšence je připraveno pokračování
„Putování krajinou Labské královny aneb
sedm klíčů k pohádkovému pokladu".
Další geocachingové dobrodružství vás
tentokrát zavede do nádherné krajiny dále
od města. Tam jsou na zajímavých a nečekaných místech umístěny schránky s klíči
v podobě razítek. Pro odvážné je připraven
i lov noční kešky. Kdo získá všech sedm
klíčů, je pasován na poutníka krajinou
Labské královny a může získat jeden moc
krásný geocoin z limitované edice Labská
královna.
GC3KF45 Dobří skřítci z Němčí (Němčí)
GC3KF48 Klíšský skřítek (Klíše)
GC3KF34 Vítovský poklad (Vítov)
GC3KF49 Silný mlynář (Olšinky)
GC3KF46 Myslivec a Pytlák (Zubrnice)
GC3KF47 Noční Lovec (Tisá)
GC3KF4A O obrovi - bonus (Ústí nad
Labem)
Šárka Zeusová, PS Dravci Ústí nad Labem
Zdroje:
www.geokes.cz
www.geocaching.com
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O DĚTECH
TROCHU JINÝCH
MODELKA MÍŠA
U autobusu na tábor jsme sledovali přicházející děti, hlavně ty nové. Jaké asi budou?
Vedoucí Lenka dostala do oddílu sedmiletou Míšu, a když se rozhlížela po malých
holčičkách, najednou ji spatřila. Vypadala
jako panenka Barbie, krátká růžová sukně,
vyčesané blond vlásky, růžové tílko s krajkou a džínová bunda, vyloženě vybavení
na tábor. S tou to asi nebude snadné. Začali
jsme litovat Adélku, pohodovou holčičku,
která s ní bude bydlet ve stanu.
A jak se dalo čekat, Míša měla se vším potíže, od autobusu se muselo pěšky, stan byl
malý a co teprve kadibudky bez splachování… Lenka zas měla problém s Míšiným
kufrem, měla s sebou snad třicet sukýnek
nebo šatiček a ve stejném množství i vše
ostatní (na 2 týdny) a navíc vše bylo červené, růžové, fialové nebo bílé, ideální
na taktickou schovávací hru v lese…
A tak to začalo, Míša se u každé aktivity
ušpinila, jak už to na táboře bývá. Při jakékoliv skvrnce byla skoro hysterická a běžela se převléknout, byl druhý den tábora
a Míša měla už snad osmé tričko. Když
večer Lenka prcky ukládala, ptala se jí,
jestli to tak dělá i doma. A to přišlo teprve
rozčarování. Jak se doma ušpiní, musí se
jít hned převléknout, maminka jí chystá
oblečení tak, že i do školy má náhradní.
Lenka jí trpělivě vysvětlovala, že na táboře

je normální se ušpinit, ovšem bez odezvy.
A to byl teprve začátek.
Hlavně u menších dětí sledujeme, jestli jedí.
Třetí den Lenka postřehla, že Míša nechtěla
ani snídani, ani oběd, navíc den předtím už
nevečeřela. U oběda se ptala, jestli jí třeba
nebolí bříško, ale ona jen, že nemá hlad.
Děti normálně k jídlu nenutíme, ale když
odmítala i večeři, Lenka jí vysvětlila, že
něco sníst musí. A tak si Míša sice došla pro
jídlo, ale pak jen seděla a koukala na něj.
Lenka zas koukala po očku na ní a sledovala, jak číhá na okamžik, kdy to půjde vyhodit. A tak se znovu ptala, jestli ji nebolí
bříško nebo jestli tohle jídlo nemá ráda,
a v tu chvíli se Míša rozbrečela. Lenka jí vysvětlovala, že může dostat něco jiného, ale
ona na ni vybalila, že nemůže jíst, protože
by byla tlustá a nikdo by ji neměl rád. A to
už se Lenka jen děsila.
Rozmlouvala jí to s tím, že jíst se musí, alespoň trošku, aby měla sílu, a že přeci ostatní
taky jedí. Rozhlédla se kolem, ano, spousta
dětí už dojedla, takže jich v jídelně bylo jen
pár, ale všechny jedly. A tak Míša také něco
málo snědla.
Od situace v jídelně nabral pro Lenku tábor
s Míšou jiný směr. O spoustě věcí jsme si
s ní povídali, vysvětlovali si, co a jak, ukazovali, že jsou důležité i jiné věci, než dobře
vypadat. Nebyl to nátlak, ale soustavné

nenápadné zmínky, otázky, pošťouchnutí,
aby se nebála trochu „ušpinit“… A když
jí v půlce tábora došlo čisté oblečení, byli
jsme šťastní, že jí to zas tak moc nevadilo.
Míša se nechala přesvědčit a v druhé polovině tábora mezi ostatní děti zapadla daleko
lépe. Byla malá, a tak se snadno přizpůsobila, hodně pomohly ostatní děti, které
jsme jí dávali za příklad, obzvláště Adélka,
která, když se např. při obědě pokecala
kečupem, dostala záchvat smíchu. Bylo to
zvláštní, dvě stejně staré holčičky, tolik rozdílné, ale nakonec velké kamarádky.
Míša byla ale pořád rozpačitá, už ji tolik neděsila skvrnka na tričku, ale přeci jen jí tam
vadila. Měla velmi hluboko zakořeněné, co
a jak se má. Učinila první krůček, začala jíst,
i když jen maličké porce, některé věci už jí
nepřišly divné, např. kadibudky. Ale byl to
teprve začátek, dlouhou cestu měla ještě
před sebou…
kolektiv autorů

NEJEN MALÉ PRINCEZNY
S potřebou být neustále jako panenka právě vybalená ze škatulky se můžeme setkat i u starších dětí, hlavně (ovšem nejen!)
dívek. Ačkoli slečna v téměř instruktorském věku, která dorazí na stanový tábor ve střevíčkách a s kufrem na kolečkách, může
působit komicky, snažme se mít pochopení. Mnoho současných dětí tráví celé dětství ve městě – a když se pak jednou podívají na více než den do přírody, jsou úplně ztracené. Pamatujme na to, že to není v první řadě jejich vina, neposmívejme se
jim, nesrážejme je pro nedostatek dovedností, které nám přijdou normální. Naším úkolem je – jako vždy – jim hlavně pomoct.

PŘÍČINY

CO DĚLAT

• Ačkoli část z výše popsaných projevů může připomínat příznaky některých psychických poruch (nutkání stále se mýt, strach ze špíny
a bakterií apod.), v podobných
případech téměř nikdy nejde o psychické onemocnění.
• Příčinu vylíčeného chování je nutné
hledat ve vzorech, návycích, prostředí, zkrátka ve výchově…
• Nemusí ale jít o cílený způsob výchovy. Děti leccos okoukají a při
snaze o napodobení to někdy dokážou zahnat ad absurdum.

• Vždy musíme postupovat citlivě, toto nelze řešit silou (zákazem / příkazem).
• Podporovat pozorování ostatních, nápodobu. Dávat druhé děti přímo za příklad
(podívej, taky jedí a nejsou tlusté…) musíme velmi opatrně, může to nadělat víc
škody než užitku.
• Občas je nutné být trochu tvrdí a nedávat „modelce“ neustále čas na to, aby se
ještě běžela převléknout, např. když už jdeme na hru, dá se to jistě vydržet ve
flekatém tričku.
• Nejlepší je vůbec nekomentovat vzhled – kladně ani záporně – soustředit se na
jiné věci.
• Při dlouhodobém působení, například v oddíle, se pak nabízí rozprava s rodiči, ale pokud jde o cílený způsob výchovy, bude možná těžké u nich najít
pochopení…
• Při opakované účasti na akcích vždy předem vysvětlovat, do jakého prostředí
jede, kolik s sebou může mít zavazadel apod.
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SEDMIKVÍTEK
HISTORIE FESTIVALU PORTA – VZPOMÍNKY A PERLIČKY
Festival Porta předloni oslavil již padesátiletí trvání (1. ročník se konal v roce
1967 v Ústí nad Labem) a nejen ta
délka potvrzuje známé české úsloví „V hudbě život Čechů“. Ale
o významu toho dlouhatánského festivalu nebo třeba o třicetitisícovém hledišti plzeňského Lochotína v závěru osmdesátých let už
toho bylo napsáno hodně, a tak připojím jen pár drobností, které
mi vyvstanou v hlavě, když se řekne Porta, protože jsem měl to
životní štěstí řadu roků s Portou strávit.

• O recitály hudebních skupin na Portě ve Svitavách byl takový
zájem, že se všichni diváci ani náhodou nemohli vejít do sálu,
kde se hrálo. Ti, kteří se dovnitř již nedostali, vytáhli ešusy,
přiložili misku ke stěně a ucho k misce. Ešusy fungovaly jako
zesilovače…
• Co je Porta Portou, užívá nejen heslo „Hudba je lék a Porta
nejlepší apatykou“, ale taky začíná zpěvem trampské hymny
„Vlajka vzhůru letí“. Při této hymně zpívá, kdo zná slova,
a všichni stojí, jak se při hymně sluší.
• Ohlas a věhlas Porty se dostal i za hranice, a tak se mezi hostujícími muzikanty začali objevovat i umělci ze zahraničí. Do Plzně
přijela i ruská (tehdy sovětská) písničkářka Žanna Bičevská
s typickou ruskou sedmistrunnou kytarou a těžkými černými
vyšívanými šaty k vystoupení. Měla vystupovat společně se
Spirituál kvintetem. Jiří Tichota ji přivítal, ale pak jí sdělil, že
Porta je normální festival normálních lidí, a že by měla mít
na sobě něco jiného než ten černý hábit. Irena Budweiserová
sáhla do své garderoby a půjčila Žanně lehoučké pestré minišaty. Žanna tehdy o Portě řekla: „Porta je svět, kde bych chtěla
žít!“
• Kapelu Lokálka milovali všichni, kteří měli rádi v písničkách humor. Dokázala s vtipem zpívat i o vážnějších věcech. Například
rostoucí počet vietnamských obchodníků oslavila písní zpívanou s asijskou výslovností a refrénovým sloganem „Máte dobré
pivo, špatný rákosí…“
• Na Portě tisíce diváků stanovaly, a toho občas využili pobertové. Vašek Souček jednou divákům povyprávěl, jak za ním
přišla dívka, že jí ukradli ve stanu peníze, které měla na cestu
domů, a teď neví, jak se dostane. Vašek vytáhl desetikorunu,
položil ji na kraj podia a poprosil diváky, aby se přidali, pokud mohou. Výsledkem bylo, že dívka dostala peníze na vlak,
o něž přišla, a štáb Porty měl i na odškodnění několika dalších
případů.

• Ve filmu Císařův pekař a Pekařův císař je všeobecně známá píseň „Ten dělá to a ten zas tohle“. Byla Porta, přijela skupina
Hop trop a zazpívala zaktualizovanou verzi „Ten krade to a ten
zas tohle“. Muzikanti odjížděli z Porty s celou řadou žádostí,
kde všude by měli zahrát.
• Tři roky – v závěru sedmdesátých let – se Porta konala
v Olomouci. To bylo v dobách, kdy se finále dělilo podle
žánrů: jeden večer byl folkový, jeden country, jeden trampský. Trampové většinou bydleli v olomouckých Smetanových
sadech a do haly chodili společně průvodem. Tenhle zvyk přetrval i další roky, i když striktní dělení žánrů už bylo minulostí.
• Plzeň přivítala Portu v roce 1981, na výstavišti, kde se hrálo
ještě dvakrát, než si zájem diváků vynutil přechod do lochotínského amfiteátru, který původně sloužil jako letní kino pro
11 000 diváků.
• Velký zážitek byl, když zpíval na Lochotíně Wabi Daněk.
Prázdné podium. Na něm jeden človíček s kytarou a proti
němu 30 000 posluchačů. Wabi začal hrát Hejkala a na jeho
„Hej!“ odpovědělo třicet tisíc „ Hej!“ takovým způsobem, že to
bylo slyšet až na druhém konci Plzně.
• Jarmila Šuláková, hvězda strážnických folklorních slavností,
v civilu prodavačka v prodejně Supraphonu, vystupovala
s vizovickou kapelou Fleret. Když se Fleret chystal ke svému
prvnímu vystoupení, sledoval jsem paní Šulákovou, jak přišla
k maskovací síti a pohlédla na zaplněné třicetitisícové hlediště
před sebou. A víte, co se stalo? Tato hvězda Strážnice, která
musela léta rozdávat radost svým zpěvem tisícům posluchačů,
se odvrátila od sítě a zbledla… Pak se síť otevřela, Fleret začal
hrát, Jarmila začala zpívat a Lochotín byl její.

Všímal jsem si, kolik muzikantů jezdí na Portu společně se svými
dětmi a dělalo mi to velkou radost, protože záhy se začalo ukazovat, jak ta jablka opravdu nepadají daleko od stromu. Mladí i nejmladší muzikanti se začali objevovat mezi těmi staršími a netrvalo
dlouho a objevily se první kapely, složené celé ze synů nebo dcer
muzikantů. A tohle chvályhodné činění pokračuje a trvá dodnes.
Možná k tomu přispěla i Dětská Porta, jejíž 26. ročník se v roce
2017 pořádal.
Autorem článku je Jan Dobiáš, který je s Portou mnoho let
a mnoho let byl jejím Portýrem – redaktorem časopisu, který je pro
diváky vydáván.
ilustrační foto: archiv Dětské Porty
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SEZNAMTE SE
SEZNAMTE SE: PS ZBOROVICE
Tentokrát nás seznamovací rubrika zavede do Zborovic nedaleko Kroměříže. Zdejší pionýrská skupina není
úplně veliká, přesto se účastní oblastních i celostátních kol Pionýrského Sedmikvítku v různých oblastech,
i dalších společných akcí a projektů, podílí se na rozvoji výchovných programů… Jak se jí daří v nevelkých
Zborovicích, jsme si povídali s její vedoucí Lenkou Sakařovou.
Začněme jako obvykle stručným představením vaší skupiny. Kolik vás je, co
vás baví, jaké pořádáte akce?
Jsme malá vesnická pionýrská skupina,
která působí v obci nedaleko Kroměříže.
Naše činnost není jednostranně zaměřena, snažíme se činnosti střídat tak, aby
si to své mohl najít vlastně každý. Kromě
pravidelných oddílových schůzek pořádáme víkendovky a další akce – např. Noc
s Andersenem, letní tábor… Zapojujeme
se i do vyhlašovaných akcí a soutěží.
V obci spolupořádáme několik akcí pro
děti – karneval, Hurá na prázdniny apod.
Už několik let se připojujeme k Českému
dni proti rakovině a k akci 72 hodin.

Když jsme se dostali k členské základně
– vím, že vám začala klesat. Proč to tak
je a co s tím děláte?
Ano, potýkáme se nyní s poklesem členské
základny. Určitě to má své příčiny a jednou z nich je i to, že vedoucí PS, tedy já,
pracovně od letošního roku působí mimo
obec. A co s tím děláme? Prostě fungujeme dál, chceme věřit, že se najdou noví
zájemci o práci a že třeba i někteří bývalí
členové pochopí a vrátí se.

Chci se zeptat, jak se vám daří
ve Zborovicích? Je to obec se zhruba
1500 obyvateli, takže vás asi skoro
všichni znají, tak jak na vás reagují, mají
děti zájem?
Tak já začnu od konce, asi bude nejpřesnější, když řeknu, že občas je to jako
na houpačce. Děti mají zájem o činnost,
ale poslední dobou stále častěji pouze nárazově, nechtějí být nikde „závazně“. Jsme
malá obec a dětí zde ubývá, jako mnoho
jiných obcí i ta naše stárne. Ale na druhou
stranu je fakt, že už jsme si své místo vybudovali a většina lidí nás bere.
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Musím
se
ještě
blíže
zeptat
na Sedmikvítek. Jak jste se k němu
vlastně dostali? Co na něm nejvíc baví
děti?
Poprvé jsme se před lety zúčastnili
Folkového guláše v Olomouci, potom jsme
se jeli podívat na republikové finále Dětské
Porty (v Edenu – to ještě ani nebyla Ledová
Praha) a nějak se nám v té partě lidí zalíbilo… A pak už to šlo jedno po druhém
– Dětská porta, Melodie, výtvarky a rukodělky, literárky, Clona. Jako v každém oddíle, někdo sportuje, jiný kreslí, píše, další
zpívá nebo fotí – takže je to pro děti příležitost najít si to své.
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SEZNAMTE SE

pokračovat, ale důležitější
asi je, že po celé republice
pracují stovky ochotných
lidí, kteří pro tisíce dětí připravují schůzky, akce, soutěže, tábory. Jen bychom
si možná občas měli každý
z nás (nikoho se nechci dotknout a sebe nevyjímám)
trošku připomenout, co
že je to ta „komunikace“
a zkusit se podívat tak nějak
kousek dál, než k vlastním
dveřím.
Dokážeš popsat, proč ty
osobně jsi pionýr?
Protože proto… toto by
bylo fakt na dlouhé vypravování. 
ptal se Jakub
Pojďme ale mimo vaši skupinu. Které
velké společné akce máte rádi? Je jich
podle vás dost?
Zúčastnili jsme se RESETu, Víkendu Zlaté
fazole, Ledové Prahy, jezdíme na RF
Dětské Porty, jezdili jsme na republikovou
vybíjenou, vedoucí byli na Kamínkách…
A na každé z akcí je to trošku jiné. Účast
nás může v něčem posunout, něco nového nabídnout, ale hlavně jde o vzájemné setkávání, to je podle nás „to nejvíc“, co si z akcí odnášíme.
Když se podíváš na celý Pionýr, co myslíš, že nám nejde a v čem jsme naopak
dobří?
Toto bude jen můj subjektivní pohled, ale
budiž. Určitě bych vyzdvihla to, že se nám
podařilo připravit výchovné programy –
teď je jen začít víc používat , dovedeme
zorganizovat akce, které nám dělají dobré
jméno (např. Ledová Praha). Mohla bych

PS ZBOROVICE
• Vznik: 1997 (nápad na obnovení
PS vzešel od dětí po letním táboře)
• Počet oddílů: 1
• Charakteristika: malá vesnická
pionýrská skupina
• Počet členů: proměnlivý (nyní kolem
25–30)
• Schůzky: každý týden

• Věk členů: 5–55 let

VEDOUCÍ PS
• Jméno: Lenka Sakařová
• Děti: vlastní 1, těch oddílových
a táborových se už nedopočítám. 
• Mám rád: toulání v přírodě, folk-country muziku, „dobré“ lidi
• Zaměstnání: pedagog
• Kontakt: L.Sakarova@seznam.cz
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ODDIL@PIONYR.CZ
PÁR RAD K ZADÁVÁNÍ HER
Už se některý ze členů vašeho oddílu rozhodl připravit hru nebo soutěž, jak jsme o tom mluvili například v listopadu? Přemýšlíte, jak
takového začínajícího organizátora podpořit? Na této stránce shrneme pár rad pro tyto aktivní děti i pro jejich vedoucí.
Nejprve se podívejme, o jakou situaci
přesně jde. Připravuje oddílový organizátor
aktivitu pro své vrstevníky nebo pro mladší
děti? Je v tom nějaký rozdíl? Co je podle vás
snazší? Na poslední otázku nenajdeme jednoznačnou odpověď. V každém případě to
není totéž a není možné postupovat úplně
stejně. V čem bude rozdíl? Určitě v tom,
jaká bude komunikace při zadávání úkolů,
organizaci her, hodnocení činnosti apod.
Vyplatí se proto, když oddílový vedoucí budoucího organizátora upozorní na některá
úskalí.

NA CO SI PŘI KOMUNIKACI DÁT
POZOR?
Začněme u srozumitelnosti. Každé vyjádření musí být jasné, stručné a výstižné.
Vyplatí se proto, když si klíčové informace
(kdo, co, kdy, kde, jak …) dobře rozmyslíme nebo je i zachytíme na papír. Pomůže
i velký kus balicího papíru s pokyny a nákresy, který je pak možné vyvěsit, aby se
k němu všichni mohli vracet po celou dobu
hry. Ale pozor – ne všichni musí už umět
číst a také ne všichni si za přečtenými pokyny dokáží představit, co se přesně má dít!
Další zásadou správné komunikace by měl
být rovný přístup. Ani výrazně mladší děti
neocení, když se budeme snažit s nimi hovořit „jako s malými dětmi“. Tím spíš vzbudíme pochybnost, zda to s nimi myslíme
vážně a upřímně. A komunikace s vrstevníky? Tam se jakýkoli náznak „větší zkušenosti či dokonce mazáctví“ výrazně promítá
do kvality budovaného vztahu.
Společná zásada uplatněná pro všechny
kategorie je také souvislost. Jde o ni nejen v čase – bez zbytečných přerušení, ale
také z hlediska tématu. Tedy bez zbytečných odboček. Obojí má významný vliv
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na pozornost posluchačů a na jejich správné
pochopení hry. U mladších dětí k tomu přistupuje navíc kratší doba soustředění (5–10
minut). Není ani vhodné snažit se u nich
o vysvětlení příliš složitých pravidel. Ta je
nutno buď zjednodušit, nebo prostě vybrat
méně náročnou hru.

PROGRAM PIONÝRA
Respektujeme věkové a individuální
zvláštnosti.

V ČEM SE OBĚ SITUACE LIŠÍ?
Rozdíl musí určitě být v tom, jaká slova
při zadávání volíme. Mladší účastníci potřebují více konkrétních pojmů a příkladů.
Každé slovo, které není propojeno s konkrétní uchopitelnou věcí, může způsobit problém v pochopení. Ale ani to není
ještě zárukou správné komunikace. Každý
z nás má své vlastní předpoklady, zkušenosti i názory, které ovlivňují, jak a co chápeme – máme své individuální zvláštnosti.
Je proto pochopitelné, že budeme mít
i jiné nároky na to, co potřebujeme slyšet
a vědět. K tomu slouží prostor na dotazy,
který nesmíme posluchačům před žádnou
hrou či aktivitou upřít. I přitom ale je nutné
vést všechny účastníky, aby nejen položili
otázku, ale také naslouchali. A to všem
otázkám a všem odpovědím - nejen těm
vlastním. Jinak se dostaneme k tomu, že se
otázky neustále opakují a vymyšlené řešení
problému většina pomíjí.

ÚLOHA VEDOUCÍHO
Ze zkušeností práce více vedoucích s jednou skupinkou dětí lze doporučit, aby se
jeden obracel na celou skupinu – například vysvětloval pravidla – a druhý třeba
i mimoslovně „umravňoval“ jednotlivce,
kteří se nevěnují společné činnosti. V případě, že předáme úkol zadání hry pomocníkovi z řad dětí, pak tento nevděčný
úkol přechází na zkušeného oddílového
vedoucího. Pokud vedoucí nemá jasno
v tom, že mu jde o výchovu pomocníka
– organizátora, stává se mu, že se ujme
dominantní role a svého pomocníka tím
zastíní.
Pro oddílového vedoucího je proto daleko lákavější a jednodušší připravit

a uvést všechny hry a aktivity sám. Ztrácí
tím však možnost vychovat si spolupracovníky, vybrat vhodné účastníky kurzu
instruktorů, ale i získat uznání těch, kterým pomohl v rozvoji.

PROGRAM PIONÝRA
Kvalitní přípravou a metodickou podporou vedoucích vytváříme základy
pro život organizace.

Závěrem si ještě připomeňme jednu zásadu komunikace – zdvořilost. Ať vyjadřujeme souhlas či nesouhlas, ať mluvíme
k dětem, instruktorovi či k rodičům, nebo
dokonce k člověku, který na náš oddíl při
hlasité hře hartusí, snažme se z této zásady
neslevovat. I odpověď na nepříjemnost
nemusí dále rozdmýchávat vášně, jitřit
naše city či dokonce útočit. Ať chceme
nebo ne, i v takové chvíli výchovně působíme, tak abychom si nevhodnou komunikací něco nezkazili.
Tom

TIP
-

-

-

-

-

Rozmyslete
si,
jak
zadávat pokyny dětem z kategorie nejmladších a nejstarších.
Předpokládejme, že nemají zkušenost s oddílovou činností.
Zamyslete se, co je možné zobecnit pro práci s dětmi v různých věkových skupinách.
Jak se různě staré děti vypořádávají s pojmy jako pravda, fantazie a spravedlnost?
Jakou roli má hrát vedoucí oddílu, předá-li mladšímu spolupracovníkovi úkol vysvětlovat
pravidla hry?
Vyzkoušejte s budoucími organizátory aktivitu v rámci připravovaného programu Průvodcování
(na nových stránkách Pionýra
se k němu dostanete v části Pro
členy – ODDÍLY A KLUBY oblast
LIDÉ – Průvodcování. K tomuto
povídání se váže aktivita 03
Psychologie).
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VZDĚLÁVÁNÍ

Ten týden bude pro tebe možná „pěknej záhul“, možná jedna výzva za druhou a taky
možná super zábava se super lidičkama. První krok je nejdůležitější – přihlásit se!
Záleží totiž jen na tobě, jak hodně chceš poznávat a objevovat nové. Jsi pionýr a ten
má tuto touhu v krvi. Když se ti podaří tato slova převézt na skutečné zážitky a získat
nové zkušenosti, můžeš se stát člověkem, který již nikdy nebude stát opodál a čekat,
až se něco stane…

My totiž věříme, že je kolem nás dost zajímavých lidí, kteří nosí v sobě spoustu dobrých
nápadů a myšlenek. Provedeme tě takovýmto světem a ty rozhodneš, zdali se přidáš
k těm, co chtějí dělat věci naplno…

I když se hlásíš do školy, tak na učebnice a sešity zapomeň – toto je škola života! Tady se
učíš být sám sebou, porozumět ostatním a především pochopit, že věci spolu souvisejí
a nic kolem tebe se neděje jen tak…
Svět kolem nás se ti může zdát stále stejný, ale díky získaným zkušenostem se může
změnit. Tak tedy pokud ti připadá, že se nic neděje, že se s něčím nebo někým nedá
hnout – přijeď a odpověď nalezneš…
Ukážeme ti nejen hezkou základnu a krásný kus přírody, ale také spoustu zajímavých her
a nabijeme tě energií, kterou nikdy neztratíš…
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SMĚRNICE
O HLAVNÍ ČINNOSTI
SMĚRNICE O HLAVNÍ ČINNOSTI MÁ SCHVÁLENOU
VĚTŠINU PŘÍLOH
Vzor s ktivními údaji

Začněme poznámkou, že od začátku února nabyla směrnice o hlavní
činnosti účinnosti. Proto ale, aby mohla pomáhat, bylo potřebné
doplnit ji o přílohy. Ty byly na pořadu jednání Výkonného výboru
ČRP 27. ledna 2018. Naprostá většina předložených návrhů byla
schválena, jeden návrh (Evidence provedeného školení) byl zcela
odmítnut, neboť vlastně „jen“ shrnoval, co obsahuje směrnice,
přijetí jiných bylo ještě oddáleno, aby se předlohy dojasnily nebo
zkusily zkrátit (protože se jevily jako nadbytečně obsáhlé). Členové
VV ČRP se k jejich posouzení vrátí na dalším jednání. Pojďme si je
krátce představit.

Zdravotní
deník tábora

Plzeská krajská organizace Pionýra
pionýrské vzdlávací centrum
Sídlo: Na Jíkalce 14, 301 17 Plze

vystavuje toto

OSVDENÍ O VÝKONU DOBROVOLNÉ PRÁCE

(DOPORUąENÁ VERZE)

Petr Navrátil
jméno, píjmení

Narozen/a dne:

0. 1974
0
197
74, v Plzni
Plzni
5. 10.

Adresa
dresa
re a trvalého
trva
alého pobytu:
pobytu

Pioný sk
ká 28
Pionýrská
326
326
6 00
Plze
Plze
e
Vykonávaná
Vyk návvaná dobrovolná
dobrovol
dob o
práce:
prá
prác

Samostatný
Sam
mosta
atnýý vedoucí
ved
ve
edoucí
cí
dtí
dtí a mládeže
ml
ml deže
eže
Rozsah pípravy
ípravy a získaná
zí kaná kvali
valikac
kace:
kacce:

Kvali
li
kace
kacce oddílové
oddílového
oddílo é vedoucího
ve
ved
ed
do
dou
oucíh
oucího
o
u h
Zdravotník zotavovací
vací
ac akce
akcce
Délka praxe:

18
8 let

Garant PVC:

PŘIJATÉ

V

Plzni
15. 11. 2011

dne:

Přehled klíčových kompetencí
Souhlas s volbou/jmenováním
Osvědčení o výkonu dobrovolné práce
Dokládání zdravotní způsobilosti
Povinnosti při zajištění bezpečnosti
Kontrolní činnost v prostorách spravovaných spolkem
Krizové situace a mimořádné události
Plán činnosti oddílu
Programové a organizační zajištění (POZ) akce
Schvalovací list tábora
Prohlášení zákonných zástupců dítěte / o bezinfekčnosti
Zdravotní deník tábora
Soupis táborů za KOP
Návrh oblastní a republikové akce – šablona
Pokyny pro pořádání akcí Pionýra na republikové a oblastních úrovních
Evaluační dotazník
Hodnocení celorepublikových akcí
Sada schválených příloh se dá členit na prosté formuláře či vzory,
nebo na popisné dokumenty vysvětlující podrobněji nějaké téma
ze směrnice.
Některé formuláře jsou známé a osvědčené, jiné jsou převzaté
z obecného předpisu. Příloha „Krizové situace…“ je vedle popisu
a vysvětlení svého předmětu co nejvíce návodná. Za komentář

ZDRAVOTNI DENIK.indd 1

Pedseda KOP:

19. 5. 2015 16:21:34

určitě stojí příloha „Kontrolní činnost v prostorách spravovaných
spolkem“, která vyvolala (opakované) dotazy – zda její tvůrci „byli
při jejím psaní při smyslech“? Proto je potřebné poznamenat, že
má přímou vazbu na jinou přílohu další směrnice (vážící se k nemovitostem) a obsahuje vlastně stejná ustanovení – protože uvedené
povinnosti prostě vyplývají z obecných předpisů. My jsme je v našich přílohách nevymysleli, ale pouze shrnuli…

ODLOŽENÉ KE ZPŘESNĚNÍ
Analýza rizik a jejich prevence
Sada doporučení BOZP při jednotlivých činnostech
Kniha úrazů
Záznam o úrazu
Sadu doporučení k bezpečnosti VV ČRP odložil s vědomím, že její
obsah je fakticky zveřejněn v řadě metodických materiálů, takže nejde o nějaký nepřekonatelný problém. Další přílohy byly hodnoceny
s ohledem na jejich rozsáhlost a smysl. Ke všem byly vyžádány ještě
další konzultace.
Všechny dokumenty byly posuzovány zejména s ohledem na jejich
praktičnost a záměr, aby nám byly ku prospěchu a nikoli zátěží.
Martin

CO DALŠÍHO PROJEDNAL VV ČRP?
Výkonný výbor ČRP se tentokrát sešel
na celý víkend (26. – 28. 1.), přičemž část
jednání byla společná s předsedy KOP.
Kromě výše zmíněných příloh ke Směrnici
o hlavní činnosti probíral řadu dalších, vesměs ryze praktických témat. O některých
z nich se dočtete na jiných stránkách této
Mozaiky – například „Nový Servis“ (str.
6–7) nebo plánování oblastních porad
(str. 24 – zde se také dozvíte o nově vyhlášeném programu finanční podpory celoroční činnosti). Dále se VV ČRP zabýval
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přípravou nadcházejících akcí, jako Ledová
Praha a Koncert Děti dětem, Setkání oddílů pracujících s výchovnými programy,
Kamínka, LTŠ Bokouš. Projednány byly i finanční otázky, jako vyhlášení Vnitřního výběrového řízení, Pokyny pro čerpání dotací
MŠMT či rozpočet Pionýra pro rok 2018.
Příjemnou součástí programu byly návrhy
na vyznamenání, které jako obvykle neprozradíme, a také schválení založení nové
pionýrské skupiny v Plzeňské KOP – PS
Skřítkové Blížejov.

Zhruba třetina jednání probíhala společně s předsedy KOP. Náplní této části
byly například informace o vlivu GDPR
(nová evropská norma pro ochranu osobních údajů) na činnost Pionýra a rozprava
o chystaných krocích a opatřeních pro jeho
zavedení. Dalším výrazným tématem byla
analýza členské základny a její rozlišné
výstupy v jednotlivých krajských organizacích. Projednány byly také termíny důležitých jednání až do roku 2021.
Jakub
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HISTORIE
OSMIČKOVÁ V ÝROČÍ… ÚNOR 1948
25. ÚNOR 1948
Jedno z výročí mající mnoho různých přívlastků: od komunistického puče1) až po Vítězný únor.
Psát podrobnou analýzu tzv. únorových událostí v r. 1948 si netroufám, protože na jejich věcném zhodnocení se neshodují ani
velcí odborníci. Nezpochybnitelným výsledkem však bylo převzetí
moci (a tudíž i veškeré odpovědnosti za další vývoj) komunistickou
stranou, v té době bez krveprolití a dramatického zatýkání.
Podstata dění v tzv. únorových dnech, mezi 17. až 25. 2., spočívala v podání demise části ministrů tehdejší vlády, která měla vést
k pádu vlády. Zdánlivě promyšlený krok části nekomunistických
členů vlády přerostl ovšem ve společenský zlom. Chtíc nechtíc je
nezbytné konstatovat, že vyřešení konkrétní situace kolem demise
vlády v oněch únorových dnech proběhlo zcela podle procedury
platné ústavy – ministři vlády podali demisi (a nebyla jich většina),
prezident republiky ji přijal a doplnil vládu podle návrhu jejího
předsedy. Vláda následně získala důvěru v parlamentu, mimochodem velmi výraznou – pro se vyslovilo i několik desítek poslanců
nekomunistických stran.

Souběžně probíhající dění v obrozené Národní frontě2) (ustavování
akčních výborů NF a jejich kroky) už ovšem punc právní jistoty nemělo – bylo řešeno odkazem na praxi první republiky, kdy postavení politických stran také nemělo právní oporu – neexistoval zákon
o politických stranách, a přesto právě ony byly základní osou politického systému. Stejně tak je skutečností, třebas se to kritikům nelíbí:
podpůrné (a dlužno říci masové) manifestace neprobíhaly násilně,
ani účast na nich nebyla vynucována. Dnes je totiž spíše opomíjenou zvláštností, že převzetí moci komunistickou stranou proběhlo
za spontánní podpory velké části obyvatelstva. Mnoho lidí vnímalo
celý únorový proces jako vyústění nějakého přirozeného vývoje,
který se nabízel… Protože už v dubnu 1945 ve všeobecně kladně
přijímaném Košickém vládním programu všechny zúčastněné strany
deklarovaly: „Vláda bude jednat v souladu se Sovětským svazem,
a to ve všech oblastech: vojenské, politické, hospodářské i kulturní.“
1998 – přesně 22. února dosáhli hokejisté reprezentanti České
republiky na nejprestižnějším turnaji v ledním hokeji nejvyšší
mety. Zlatá medaile z her XVIII. zimní olympiády v Naganu
patří mezi největší sportovní úspěchy, kterých naši sportovci
při reprezentaci země dosáhli. Prošli vítězně celým turnajem,
porazili mužstva plná věhlasných hokejových hvězd a ve finále
zdolali tým Ruska 1:0.

Projev prezidenta republiky, Edvarda Beneše, při jmenování nových ministrů v únoru 1948:
„Pane předsedo vlády, páni ministři!
Přijal jsem demisi odstoupivších členů vlády a podepsal jsem
vaše jmenovací dekrety. Správně jste, pane předsedo, prohlásil, že mé rozhodování nebylo lehké, ba naopak, jak jste
sám řekl, osobně velmi těžké. Uvažoval jsem dlouho a vážně
o vzniklé krisi. Došel jsem k závěru, že je třeba vašemu návrhu
vyhovět. Víte, že jsme o celé věci dlouho mluvili a o jejím řešení dlouho uvažovali. Ale věděl jsem, že by se jinak krise ještě
prohlubovala a nakonec mohla vést k takovému rozdvojení národa, které by případně vyústilo i v obecný zmatek. Stát musí
být veden a spravován. Chcete vést státní věci novými cestami
a novou formou demokracie. Přál bych vám, národu i státu,
aby to byla cesta šťastná pro všechny.“

DĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍ
Dramatické začalo být dění po únoru 1948, přinášející opuštění tzv. československé cesty vývoje, který měl změny přinášet postupně a byl v období po r. 1945 ve společnosti přijímán
jako přirozené řešení situace, jež nastala po 2. světové válce.
Československo mělo být mostem mezi Východem a Západem.
Naprosté podřízení se tehdejší politice Sovětského svazu se
všemi průvodními jevy, jako třeba radikální likvidace tradičního
parlamentního demokratického systému, změna struktury ekonomiky (orientace na těžký průmysl), bylo našim zvyklostem cizí.
Politické procesy, které též následně přišly – kdy odlišné politické názory zavdaly příčinu k trestně-právnímu postihu, mířící
až k justičním vraždám (viz proces a poprava Milady Horákové),
byly něčím, co bude nesmazatelnou skvrnou v naší historii
(ostatně svojí absurdností se vyrovnají inkvizičním procesům
ze středověku). Vzedmutá vlna drastického společenského
konfliktu sice po r. 1953 opadla (zejména po smrti J. V. Stalina
v SSSR), a vytvořilo se ovzduší normálnosti, ale vnitřní konflikt
zůstal.
Pro ilustraci lze uvést dva výroky Jana Masaryka, ministra zahraničních věcí před Únorem ´48 i po něm – což někteří lidí
nechápali: proč demisi nepodal i Jan Masaryk? Skutečně ovšem
nepodal, faktem však také zůstane, že 10. března 1948 spáchal
sebevraždu:
1944, Londýn: „Naše zahraniční politika … bude záležet na pevném, nezměnitelném a mohutném základě naší smlouvy a sousedství se Sovětským svazem. Vše, co z této naší základny vyplývá,
budeme plnit stoprocentně, bez váhání a nekompromisně.“
1947, Praha: „Jel jsem do Moskvy jako svobodný ministr a vrátil
jsem se jako Stalinův pacholek.“
O dvacet let později, v únoru 1968 – pozvolna nabíraly dech
převratné události v Československém svazu mládeže…
Dne 29. února bylo ovšem zahájeno jednání Ústřední rady
Pionýrské organizace ČSM, kde se dění rozeběhlo! O tom ale
až za měsíc.

1)

Zde ovšem pozor: pro označení puč chybí naplnění dvou podstatných rysů, jak ho politologie definuje – ozbrojené násilí prováděné malou skupinou osob.

2)

Národní fronta: politická organizace vycházející z protifašistického odboje za 2. světové války, sdružovala politické strany ČSR.
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INFORMACE
OBLASTNÍ PORADY 2018 – CO SE CHYSTÁ
Téměř současně s rozesíláním tohoto čísla Mozaiky se rozbíhá bezmála dvouměsíční interval, kdy se uskuteční tradiční oblastní porady,
na kterých se zástupci pionýrských skupin setkávají se členy Výkonného výboru ČRP a pracovníky ústředí. Kromě samotného setkání
slouží tyto porady hlavně k oboustranné výměně aktuálních informací. Ty se mohou samozřejmě týkat všeho, co život v Pionýru přináší,
každý rok však mají několik výrazných témat. Pojďme si zde přiblížit, na co se nejvíce budou soustředit.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Mnozí z vás už jistě zaslechli zkratku
GDPR, která označuje nové „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“, což je
evropská norma, která u nás bude účinná
od 25. 5. 2018. Na poradách bude shrnuto,
jak se promítne do života Pionýra. Už nyní
lze uvést, že ten, kdo dodržuje již řadu let
platný Zákon o ochraně osobních údajů (č.
101/2000 Sb.), má z velké části vystaráno
a nemusí se obávat. GDPR totiž pro nás přináší jen málo dramatických novinek.

PŘEDSTAVOVÁNÍ NOVÝCH
WEBOVÝCH APLIKACÍ
O této novince se můžete dočíst mnohem více na stranách 6 a 7, takže tady jen
v úplné stručnosti. V polovině února bude
spuštěn kompletně nový web Pionýra.
Největší změnou je úplně nová stránka Pro
členy, která propojuje různé dílčí aplikace
(jako E-mošku, Přihlašovnu…) a nahrazuje
stávající Servis Pionýra (servis.pionyr.cz).
Na poradách budou představeny blíže.

FINANČNÍ PODPORA ČINNOSTI
PODPORA HLAVNÍ ČINNOSTI

OTÁZKY KOMUNIKACE

INZERCE

Již v lednovém čísle Mozaiky jste mohli
zaznamenat avízo na jedno z témat roku:
komunikace. Porady nabídnou přiměřené
rozvedení myšlenky posílení propagace
a z hlediska posunu ve vnitřní komunikaci
budou představy změny na pionýrských
webech.
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v každé Mozaice) a řeč bude hlavně o jejím
praktickém přínosu pro naši práci s dětmi.

S koncem ledna vstoupila v účinnost také
Směrnice o hlavní činnosti (schválená
v listopadu 2017 Českou radou Pionýra).
Výkonný výbor ČRP na svém lednovém
jednání navíc schválil většinu jejích příloh
(viz str. 22). Na oblastních poradách bude
směrnice představena (ačkoli nejde o žádnou novinku a mimo jiné se o ni dočítáte

Výkonný výbor ČRP na svém lednovém jednání schválil Program podpory pravidelné
celoroční práce s dětmi a mládeží. Jak název
napovídá, jeho cílem je především podpora
soustavné oddílové činnosti.
Bližší podrobnosti lze nalézt například
v Rejstříku vnitřních předpisů, kde je zveřejněn – odkaz byl mimo jiné rozeslán
Horkými novinkami.
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Z TUTOROV Y ČUTORY
JAK ZVLÁDAT KRITIKU
Kritika – dobrý rádce, ale i zákeřný nepřítel, který dokáže stravovat sebevědomí neuvěřitelným způsobem. Podstatou je – jak má člověk
kritiku zvládnutou sám v sobě. Narcis, který má moře ke kotníkům, všude byl a všechno zná nejlíp, ten rozhodně kritikou šetřit nebude
– především jako zbraní. Ovšem i tzv. hromádka neštěstí bez špetky sebevědomí umí vypustit jedovatý šíp kritiky – činí tak ovšem často
především v (přehnané) sebeobraně.
Kritika je svým způsobem všudepřítomná, protože hodnocení nás provází na každém kroku. Zásadně nás však odlišuje přístup k ní…
Kritika je (běžnou) součástí života, proto
je nezbytné učit se (slovo naučit zde není
na místě) s ní pracovat. Neustále, průběžně.
Konstruktivní kritika (taková, jež současně
navrhuje i řešení, není jen útokem) je důležitým předpokladem fungování a rozvoje
každého kolektivu, ale i každého z nás. Bez
ní ustrneme, přestáváme růst. Nezřídka se
nám nemusí líbit, ona vždy opravdu radostná není, ale důležitý je obsah sdělení.
A naše práce s ním. Když si totiž věci pojmenujeme, jak se říká: nastavíme zrcadlo,

může nám pomoci překonat tápání, nejistotu a ukázat směr.
Pokud si někdo kritikou jiných léčí vlastní
šrámy, zpackaný život či selhání nebo pocit
zneuznanosti, jde o jinou záležitost, protože
taková kritika často bývá zlá, a proto velmi
zraňující a i připravený člověk je z ní zaskočený. S kritikou se nemá bojovat – k tomu
musíme vést i děti, ale musíme na ní růst.
Na (zdejším) malém prostoru lze některé
věci pouze naznačit, proto shrnutí bude lapidární: bez kritiky to nejde, jako vedoucí

s ní musíme pracovat k dětem i k sobě.
Nezbytné potom je činit tak s rozmyslem.
Martin

E-MOŠKA NABÍZÍ
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PRÁVNÍ
POSILOVNA
NEZAPOMÍNEJTE VLASTNÍ JMÉNO
Pan Dvořák zadumaně hleděl do katastrální
mapy. V restitucích získal řadu polností,
louky a „farmařil“. Jedna louka nezapadala:
ve tvaru trojúhelníku byla ze dvou stran
ohraničena strmými kopci a třetí hranici
tvořil potok. Jediná přístupová cesta vedla
přes lávku pro pěší. Nebyla dost malá na to,
aby ji nechal ladem, ani dost velká, aby se
vyplatilo postavit pořádný most. Pak mu to
došlo – na podobné louce kdysi s Pionýrem
trávil letní tábory. Ani to nedalo moc práce
najít pionýrskou skupinu, kam kdysi docházel – měla webovou stránku. Vytočil číslo
vedoucího PS – Honzy, a ten se po otázce,
zda by neměla skupina zájem o louku k pořádání táborů, odmlčel. Otázku proto opakoval a Honza přiznal, že je překvapený,
a zeptal se, co by louka stála. Když se dozvěděl, že nic, byl překvapený ještě více
a zeptal se, zda se nejedná o žert. Vyslechl
vysvětlení pana Dvořáka – že ve skupině
strávil mnoho krásných let, našel kamarády na celý život. A tak když zjistil, že
skupina stále existuje a „prosperuje“, jak
bylo na webu vidět, připadá mu jako velmi
dobrý nápad jim louku darovat a že to je
vlastně taková malá splátka na dluh, kterým
byla možnost vyrůstat v řadách pionýrů.
Na schůzce v nejbližší sobotu společně zašli za starostou, Honza si louku prohlédl,
okouknul sousedící pozemky, v týdnu zašel
k hygienikům a na další úřady a ověřil si,
že tábory jsou reálné. Na skupině si schválili přijetí daru, Honza rychle připravil darovací smlouvu podle vzoru z internetu,
vyplnil formulář návrhu na vklad, na poště

s panem Dvořákem nechali ověřit podpisy,
Honza připojil i razítko a ještě ten samý den
vše odnesl na katastrální úřad. Po několika
dnech ovšem dostal rozhodnutí, kterým
byl zděšen. Návrh na vklad (přepsání pozemku z vlastnictví pana Dvořáka na PS)
byl zamítnut. Když si přečetl odůvodnění,
polilo ho horko. Úplně v tom chvatu zapomněl na to, že skupinu – pobočný spolek – nedávno přejmenovali z původního
názvu „Pionýr, z.s. – 326. Pionýrská skupina“ na „Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina
lesních strážců“. Důvodem zamítnutí bylo
právě to, že smlouva byla uzavřena pod
původním názvem (tedy jménem už neexistujícím), k zápisu změny do spolkového
rejstříku došlo asi týden před podpisem
smlouvy a Honza na to „jaksi“ zapomněl –
do smlouvy překopíroval označení skupiny
z jiné starší smlouvy. Pana Dvořáka to pobavilo a skoro Honzu vyhuboval, ale během
několika dnů podepsali všechny písemnosti
znova, Honza kontroloval smlouvu téměř
písmenko po písmenku, jak byl z neúspěchu nervózní, a napodruhé se vše podařilo:
skupina měla louku a pan Dvořák se navíc
stal registrovaným členem Pionýra a slíbil
tábory zásobovat dřevem ze svého lesa.
Jaké z toho plyne poučení? Pobočný spolek musí činit všechna právní jednání (nákupy, uzavírání smluv apod.), svým jménem. Jménem pobočného spolku (který je
právnickou osobou). Podle § 132 odst. 1
OZ „Jménem právnické osoby je její název“.
Název, stejně jako další údaje (například
statutární orgán), se zapisuje do veřejného

ilustrace J. Dostál
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rejstříku (Viz § 120 odst. 1 občanského
zákoníku), kterým je u pobočných spolků
(tedy i pionýrských skupin), spolkový rejstřík. Tyto rejstříky jsou vedeny krajskými
soudy a pro Pionýr je to Městský soud
v Praze. Název, v podobě, v jaké je zde zapsán, je závazný – je to jako zápis občana
v matrice, a výpis ze spolkového rejstříku
je de facto něco jako občanský průkaz
právnické osoby (zde pobočného spolku).
Takže vždy, když budeme uzavírat nějakou
smlouvu nebo vytvářet úřední písemnost
a v nedávné době došlo ke změně názvu, je
třeba si ověřit, zda již byla změna zapsána
do spolkového rejstříku či nikoliv.
Michal Pokorný
advokát, právní zástupce Pionýra
PŘEDSEDŮV GLOSÁŘ

I JÁ JSEM STÁT

Karel Čapek zachytil ve svých „Hovorech…“ i tuhle myšlenku prezidenta T. G. Masaryka: „Demokracie znamená, že každý občan
může říct po vzoru francouzského monarchy: Stát jsem já. Nebo skromněji: I já jsem stát.“ – v souvislostech viděno shrnutou ideu
spoluodpovědnosti každého člověka za dění ve státě.
Z tohoto pohledu je
jistě lidsky i občansky potěšitelná zpráva
o jedné z největších
volebních
účastí,
která byla ve druhém
kole přímé volby prezidenta.
Například
v obci Čilá, okres Rokycany, a v Lubné,
okres Brno-venkov, 100 %.  Celkově se
k volbě dostavilo 66,60 %, což znamená,
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že 5 567 627 voličům (z 8 362 987 zapsaných v seznamech) přišlo důležité vyjádřit
svůj názor!
Pro mne byla ovšem poněkud hrůzná kampaň, která volby prezidenta provázela.
A vůbec nejděsivější byly některé závěry,
které vyvřely na povrch po oznámení výsledků. Může (skutečný) demokrat, pohříchu právě ten, který poukazuje na potřebnost demokracie prohlásit: Ten zvolený
není můj prezident!? Po mém soudu je

jedním z rysů demokracie i respekt k výsledkům demokratických voleb, třebas‘
se mi nelíbí a můj kandidát nezvítězil. Ale
jedním dechem vzývat potřebu demokracie, a následně „nepřijmout“ výsledek
demokratického jednání – to je na pováženou. Což je to nejhorší poznání z letošní
prezidentské volby. Zdaleka totiž nešlo jen
o výkřiky ojedinělé – pro demokracii a její
vnímání to totiž není vůbec dobrá zpráva.
Martin

2

1

3

1. 3. 1868 se narodila Žofie Chotková, manželka rakouského
následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este. (obr. 01)
1. 3. 1888 se narodil Karel hrdlička, významná osobnost československého automobilového průmyslu. Byl zakladatelem automobilky ASAP (Akciová společnost pro automobilový průmysl)
– předchůdce Škody auto v Mladé Boleslavi. (obr. 02)
1. 3. 1958 bylo na Václavském náměstí otevřeno divadlo
Rokoko.
1. 3. 1963 vstoupila v platnost Mezinárodní úmluva o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu.
1. 3. 2008 Českou republiku zasáhla ničivá vichřice Emma.
2. 3. 1458 byl zvolen Jiří z Poděbrad českým králem, slavnostní
korunovace proběhla 7. 5. 1458. (obr. 03)
2. 3. 1793 se narodil Samuel Houston. Americký generál, politik, který byl jednou z klíčových osobností historie státu Texas.
Jeho jméno nese město Houston (čtvrté největší město).
2. 3. 1978 vzlétl do vesmíru první československý kosmonaut
Vladimír Remek jako člen Mezinárodní posádky v rámci programu Interkosmos. Návrat na Zemi se uskutečnil 10. 3. 1978.
(obr. 04)
2. 3. 1978 se narodil český reprezentant v ledním hokeji
Tomáš Kabrle. (obr. 05)
2. 3. 1998 byla na severu Vídně unesena Natascha
Kampuschová, která se na svobodu z podzemní kobky dostala
až v srpnu 2006 po osmi dlouhých letech. (obr. 06)
3. 3. 1878 skončila Rusko–turecká válka a byla vyhlášena
nezávislost Bulharska.
3. 3. 1923 vyšlo první číslo amerického magazínu Time.
5. 3. 1933 v důsledku Velké světové hospodářské krize
a krachu na burze prezident Spojených států Franklin Delano
Roosevelt deklaroval „bankovní svátek“. Byly uzavřeny všechny
banky ve Spojených státech a zmrazeny veškeré finanční
transakce.
6. 3. 1853 se v Benátkách uskutečnila premiéra opery
Giuseppe Verdiho La traviata.
7. 3. 1908 byl v Praze zahájen provoz první autobusové linky.
8. 3. 1348 vydal Karel IV. zakládací listinu Nového Města pražského, základní kámen byl položen 26. 3. 1348.
9. 3. 1863 byl v Praze založen první český umělecký spolek
Umělecká beseda.
12. 3. 1983 bylo v Angole uneseno 66 Čechoslováků protivládní organizací UNITA.
17. 3. 1968 se narodil český dětský herec Tomáš Holý.
(obr. 07)
20. 3. 1933 se narodil herec Luděk Munzar. (obr. 08)
22. 3. 1808 zemřel Václav Matěj Kramerius, spisovatel, novinář a nakladatel, který v r. 1789 založil knihkupectví a nakladatelství Česká expedice a začal vydávat Pražské poštovní noviny
(od r. 1791 Krameriusovy c. k. Vlastenecké noviny).
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22. 3. 1953 se narodila Dagmar Havlová, herečka, druhá
manželka prezidenta Václava Havla, bývalá první dáma České
republiky. (obr. 09)
23. 3. 1853 se narodil Josef Thomayer, lékař a spisovatel,
po kterém je pojmenována Thomayerova nemocnice v Praze.
25. 3. 1878 se narodil František Janda-Suk, první český olympijský medailista, první český atlet, který vytvořil světový rekord,
jako první na světě použil při hodu diskem otočky. (obr. 10)
26. 3. 1698 se narodil Prokop Diviš, český vynálezce bleskosvodu, elektrického hudebního nástroje a dalších zařízení
souvisejících především se statickou elektřinou.

NEJVĚTŠÍ VYNÁLEZY
aneb samozřejmosti, které hýbou světem
Kdo občas zajde k doktorovi, ten ví, že antibiotika se dnes už
předepisují vážně na leccos. Je jich nepočítaně druhů, na některé
se nemoci adaptují, tak se zkoušejí jiné atd. Ale úplně na počátku
byl…
PENICILIN
Když v roce
1928 Alexander
Fleming opustil svou laboratoř při odjezdu
na
dovolenou, zapomněl
na stole položenou misku obsahující bakterii stafylokoka. Po svém návratu zjistil, že se bakterie v jeho nepřítomnosti rozšířila po celé misce, kromě jednoho
místa. Usoudil, že šíření bakterie musela zabránit nějaká neznámá
látka, která se v misce objevila kvůli nedostatečné sterilitě jeho
laboratoře. Tuto látku pojmenoval penicilin. „Člověk občas najde
něco, co vůbec nehledá,“ řekl později o svém objevu Fleming,
kterému se vlastně náhodou podařilo najít způsob jak zachránit
miliony lidských životů.
Penicilin znamenal obrovský skok pro moderní medicínu a stal se
nedocenitelnou zbraní proti řadě nebezpečných nemocí, jako byl
například zápal plic nebo kapavka. Opravdový zázrak ale znamenal hlavně pro vojáky druhé světové války, kteří by jinak v obrovských počtech podlehli infekcím. Odhaduje se, že objev penicilinu
tak zachránil přibližně 82 miliónů životů.
Ovšem vývoj penicilinu není pouze Flemingovou zásluhou.
Na přeměnu objevené látky na účinný lék se zasloužili především
angličtí vědci Howard Walter Florey a Ernst Boris Chain, kterým
se podařilo penicilin izolovat. Všichni tři pak v roce 1945 získali
Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu.
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LEDOVÁ PRAHA
Největší otevřená akce Pionýra opět přitáhla
bezmála 15 tisíc účastníků! Nabídla jim
návštěvu více než 40 muzeí, historických
památek a dalších pozoruhodných míst
s velkou slevou nebo dokonce zdarma.

SUPER AKČNÍ VÍKEND
O prodlouženém víkendu 2. – 4. února si pionýři užili dvě velké akce a obě se opravdu povedly. Od pátku do neděle probíhal 18. ročník Ledové
Prahy a v sobotu 3. 2. večer se v pražském Kongresovém centru uskutečnil 21. ročník koncertu Děti dětem.

KONCERT DĚTI DĚTEM
Otevřená kulturní soutěž Pionýrský Sedmikvítek
každý rok vyvrcholí koncertem Děti dětem, kde své
umění předvedou vybraní soutěžící z hudebních
a tanečních oblastí. Důležitou součástí koncertu je
předávání Putovních pohárů předsedy vlády. Tečkou
za večerem bylo vystoupení Heidi Janků.

