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SMĚRNICE
O HLAVNÍ ČINNOSTI

Kamínka 2018
se blíží!

Buď u toho!
Hlásit se můžeš ještě do 31. 3.
Kdy: 13. – 15. 4.
Kde: Mladá Boleslav
Více na: prihlasovna.pionyr.cz

JAK JSTE SI UŽILI LEDOVKU | AKCE! (4)
PODPORA CELOROČNÍ ČINNOSTI | ROZHOVOR (8)
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OPERACE PADLÝ OREL
Ve dnech 16. až 18. 2. 2018 se konalo cvičení airsoftových oddílů na Zásadě
u Kadaně. Cílem bylo zlepšení spolupráce mezi jednotlivými pionýrskými oddíly
před nadcházejícím republikovým setkáním airsoftových oddílů (Operace Valhala),
které se bude konat na začátku května. Tohoto víkendového cvičení se jako
protivník našich oddílů zúčastnil tým 1. Horské divize (Army-tábor), který se
ukázal být důstojným soupeřem. A jak to celé probíhalo?
V zimním období pár měsíců po rozpadu EU a po ukončení bojů mezi jednotlivými
evropskými skupinami byl nastolen křehký mír, ovšem některé skupiny se chtějí
zmocnit území ostatních a uplatňovat svůj vliv a pevnou pozici v Evropě. Naše
rozvědka odhalila zájem jedné z aliancí o naše nerostné suroviny a území. Vyslali
k nám tým s tajnými rozkazy (udělat průzkum dané oblasti, najít základnu
nepřítele, zajmout nepřítele a získat od něho kódy, frekvence, a tím připravit oblast
na invazi). Naštěstí jsme jejich diverzní aktivity odhalili a nepřítele zničili. Ovšem
po výslechu dvou zajatců jsme zjistili, že zajali jeden z našich týmů a dostali z nich
potřebné informace a ty odeslali svému velení. Bohužel to naše rozvědka potvrdila.
A tak se teď připravujeme na invazi. Až přijdou, budeme na ně připraveni a území
naše i našich spojenců uhájíme. Za oddíl Sokoli bych chtěl všem účastníkům
poděkovat za skvělou akci.
plk. Pecha
ÚČASTNÍCI: Pionýrský Airsoftový Oddíl Sokoli (PS Dravci), O.T.O. Oddíl Taktických
Operací (PS Chomutov), Task Force Hrádek (PS Hrádek), 1. Horská divize (Armytábor)

POZVÁNKA
Ještě stále se můžete přihlásit na

AIRSOFTOVÝ VÍKEND 2018
„Operace VALHALA“
Termín: 4. – 6. 5. 2018
Místo: chatková osada Lišice u Přeštic
Více informací a přihlášky najdete
na Přihlašovně Pionýra
(www.pionyr.cz/prihlasovna)
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KDO SI POČKÁ, MOZAIKY SE DOČKÁ…

Kamínka se blíží

1

Operace padlý orel
Fotoreportáž

2

Jak jste si užili Ledovku
Akce!

4

KALENDÁRIUM | nabídkový plán akcí a soutěží

Sami o sobě
Zprávy ze spolku

6

24. 3. **

– Výtvarná činnost,
Soutěž technických dovedností

+ SVČ Holešov

Podpora celoroční činnosti
rozhovor

8

7. 4.

O Putovní pohár Zlaté růže České Budějovice

JčKOP

13. – 15. 4.

Kamínka

Mladá Boleslav

ÚPVC

Plastická kraslice
Rukodělky

9

21. 4.

Český pohár v ringu

Mladá Boleslav

1. PTS Táborník

4. – 6. 5.

Airsoftový víkend
„Operace Valhala“

Lišice u Přeštic

PS Dravci

Rok u Štěňat
Výchovné programy

9

1. – 3. 6.

Dětská Porta

Kroměříž

Olomoucko-zlínská
KOP

Až tahle Mozaika přistane ve vašich schránkách, bude už o poznání vyšší datum, než bývá zvykem.
Důvod je málo originální – nemoc v redakci. Každopádně se za zpoždění omlouváme.
Toto vydání je sice počtem stránek docela útlé, ale najdete tu jako obvykle spoustu zajímavého čtení,
zprávy z akcí, představení další oblasti Sedmikvítku, náměty na výlety, na hledání kešek i na tvoření
a spoustu dalšího… Tak si ji užijte! 

Jakub

12. – 17. 8.

Rukodělná LTŠ

Zelená Lhota

25. 8. – 1. 9. Zážitková LTŠ Bokouš

Plzeňská KOP

Vlčkovice v Podkrkonoší

ÚPVC

* uzávěrka přihlášek ** slavnostní vyhlášení

NABÍDKA OTEVŘENÝCH AKCÍ PS (z www.pionyr.cz)
23. 3.

Andersen trošku jinak

Rajnochovice

PS Zborovice

24. 3.

VOČKaři – bazén Sokolov

Sokolov

PS Březová

24. 3.

Velikonoční vyrábění

Kdyně

PS Jitřenka Kdyně

28. 3.

Odpoledne deskových her

Praha 7

PS Omega

28. 3.

Velikonoční pobyt

Zelená Lhota

PS Jitřenka Kdyně

12. 4.

VOČKaři – rukodělná dílna

Březová

PS Březová

14. 4.

Florbalový turnaj

Holešov

PS dr. Mirko Očadlíka

28. 4.

Slet čarodějnic

Kdyně

PS Safír Kdyně

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PVC
Zdravotník zotavovacích akcí
23. – 25. 3., 13. – 15. 4.

Brno, Údolní

Jihomoravská KOP

6. – 8. 4., 20. – 22. 4., 19. 5.

Ústí nad Labem, Důlce

Ústecká KOP

20. – 22. 4., 18. – 20. 5.

Praha + Střední Čechy

Pražská OP

16. – 18. 3., 21. 4.

Ústí nad Labem, Důlce

Ústecká KOP

23. – 25. 3., 22. 4., 19. 5.

Beroun, TZ Mrtník

Středočeská KOP

8. 5., 11. – 13. 5.

TZ Kaliště

KO kraje Vysočina

29. 4., 11. – 13. 5., 15. 5.

Ostrava, Bajkalská

Moravskoslezská KO

18. – 25. 8.

bude upřesněno

Pražská OP

12. – 17. 8. (rukodělky)

Zelená Lhota

Plzeňská KOP

12. – 14. 8. (pro 15+)

TZ Nýdek

Moravskoslezská KO

9. – 11. 8. (pro 14+)

TZ Troják

Olomoucko-zlínská KOP

Hlavní vedoucí dětských táborů

Nazujte toulavé boty!
Výlety

10

Espero
Geopozvánka

11

Svalovec Sváťa
O dětech trochu jiných

12

Dětská Porta – je tu i pro oddíly
Sedmikvítek

13

Oddílové hospodářství
Oddil@pionyr.cz

14

Směrnice… – připomíná vyzkoušené
Směrnice o hlavní činnosti

15

Propagujte své oddíly a kluby
Informace

15

Osmičková výročí
Historie

16

Jiří Kutiš
Ohlédnutí

16

Pochvala
Z tutorovy čutory

17

Ke stažení neznamená bez placení
Právní posilovna

18

Demokracie je diskuse
Předsedův glosář

18

Kaleidoskop
Výročí a zajímavosti

19

Jarní prázdniny
Tematická fotostránka

23
20
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AKCE!
JAK JSTE SI UŽILI LEDOVKU
Stejně jako každý březen přinášíme i tentokrát zprávy a zážitky od účastníků naší největší otevřené akce – Ledové Prahy. Její osmnáctý
ročník (2. – 4. 2. 2018) opět nabídl dětem možnost navštívit více než čtyři desítky muzeí, historických památek a dalších zajímavých
míst zdarma nebo s velkou slevou. A podobně jako v posledních letech, i letos se počet účastníků přiblížil k 15 000. A jak se jim akce
líbila? Odpověď nabídnou vybrané úryvky z jejich zpráv.

PS BEROUN-ZÁVODÍ
Na Ledovou Prahu jezdíme opravdu každým rokem. Letos máme v plánu navštívit
Zemědělské muzeum a Muzeum Policie
ČR.
Navštívíme výstavu Grónsko – země ledu,
života a zemědělství. Další je výstava více
jak dvaceti typů traktorů od tuzemských
i zahraničních výrobců od roku 1917
do roku 1953. Pro nejmenší děti jsou
zde malé šlapací traktůrky. Pro nás větší
pak trenažer Zetoru Major. Další stopy
nás vedou do Laboratoře ticha. Ta nám
umožnila díky moderním technologiím
nahlédnout do buněčné úrovně lesního
biotopu. A pak se dostáváme do expozice
rybářství. Díky modernímu interaktivnímu
využití audiovizuální techniky získáváme
celou řadu nových informací. Prohlédnout
si můžeme i velká akvária s živými sladkovodními rybami.
Další zajímavou oblastí našeho poznávání je myslivost jako životní styl, postoj,
poslání, profese i koníček mnoha lidí.
Ke konci naší prohlídky se zaměřujeme
na vodu jako základ života, jako krajinotvorný prvek ve všech jejich podobách.
Naposledy se dostáváme do dětské gastronomické herny, kde jsme si vyzkoušeli nakupování, vaření a zacházení
s potravinami.

Loučíme se, přejíždíme do Muzea Policie
ČR. Cílem návštěvy je ukázat potřebnost
policejních složek v demokratickém právním státě i jejich činnost při řešení reálných případů. Vítá nás strážník z doby
Rakouska-Uherska a 1. republiky. Při
prohlídce na nás čekala řada exponátů,
mnoho dokumentů, ale i didaktických
zařízení, která jsme si mohli vyzkoušet.

MOZAIKA PIONÝRA
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V první řadě šlo o naše znalosti z dopravní
výchovy, ale mohli jsme si zahrát i na příslušníka kriminálky a pomoct mu vypátrat
jako detektivové nebezpečné lidi. Mohli
jsme si vytvořit otisk vlastní ruky či prstu,
otisk boty, ale též jsme pátrali po ztracené
pokladně, kterou neznámý pachatel ukradl
a zanechal v prostorech muzea. Loučíme
se s panem strážníkem, beseda a povídání
s ním o jeho zážitcích, o jeho bývalé práci,
to opravdu nemělo chybu. Letošní ročník
Ledové Prahy si děti, z Berouna-Závodí,
na sto procent užily a mají opět na co
vzpomínat.
Květa Hrbáčková

PS „KLUB DĚTÍ“ DOBROVICE
V sobotu 3. 2. se vypravil oddíl „Ťápoty“
na svou již 14. návštěvu Ledové Prahy. Už
jsme navštívili mnoho zajímavých pražských
muzeí a památek. V anketě oblíbenosti
by u nás určitě vyhrálo Policejní muzeum.
Všichni byli zvědaví, kam se podíváme letos.
Naším prvním cílem bylo Hudební muzeum.
Vedoucí nás k němu vedli kolem Rudolfína
přes Karlův most a Kampu. Cestou nám nezapomněli připomínat, jaké pražské pamětihodnosti právě míjíme.  Všem se líbila
interaktivní výstava Hudba a pohádka. V prvním patře pak čekala sbírka hudebních nástrojů. Kdyby nás netlačil čas, seděli by tam
někteří se sluchátky na uších a poslouchali
je snad ještě dnes.  Pak jsme prokličkovali
cestičkami pod Petřínem k Národopisnému
muzeu v Letohrádku Kinských a připomněli
si tam všechny lidové tradice a zvyky, které
nás provází kalendářním rokem. Největší zážitek máme asi z ukázky života ve venkovském stavení.
Těšíme se zas za rok! 
Hanka Šilhavá

PS DR. MIRKO OČADLÍKA
HOLEŠOV
V pátek jsme si domluvili setkání s paní
poslankyní Alenou Gajduškovou v informačním centru Parlamentu ČR. Po zhlédnutí krátkého filmu následovala prohlídka budovy Poslanecké sněmovny.
Odpoledne jsme v pedagogickém muzeu J. A. Komenského navštívili výstavu
100 let českého školství. Pokrčovali jsme
na Kavčí hory do studia ČTD. Tady jsme se
dozvěděli o tom, jak se natáčí Zprávičky.
Večerní program byl opředen tajemstvím.
Procházeli jsme různá zákoutí a tajuplné
uličky a průchody staré Prahy. Sobotní
program jsme zahájili v muzeu Kampa,
kde nám sympatická průvodkyně přiblížila tvorbu Františka Kupky, následoval
výtvarný workshop, ve kterém pod našima
rukama vznikla opravdu zajímavá moderní
díla. Z Kampy jsme se vydali kolem vily
Jana Wericha na Karlův most a Nerudovou
ulicí k Pražskému hradu. Prošli jsme si
Katedrálu Sv. Víta, Vladislavský sál i Zlatou
uličku.
V neděli jsme se vydali ke Karlovu mostu,
kde nás čekala lodička i s příjemným
panem kapitánem. Plavba Pražskými
Benátkami patří tradičně k vyvrcholení našeho pobytu v Praze. Poté jsme přešli přes
Karlův most k Lennonově zdi a do muzea
České hudby, kde si někteří naši členové
mohli zahrát na klavír a byli za to pracovníky muzea velmi pochváleni.
Ledová Praha 2018 byla opět perfektní,
děkujeme všem, kteří se na této krásné
akci podílí.
Jarmila Vaclachová
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AKCE!
PS ČTYŘLÍSTEK DOMAŽLICE

PS JINCE
Děti si každoročně vynutí návštěvu Muzea
Policie. Tentokrát jsme sice nezastihli
ukázky zásahové jednotky, ale i tak jsme
zažili hodně zajímavého. Zdrželi jsme se
například v expozici o drogách, prohlédli
a trochu i vyzkoušeli některou techniku,
podrobili se několika znalostním testům
a nechali si zhotovit otisky prstů. Prohlédli
jsme si i letošní novinku – výstavu o výstavbě Nuselského mostu, pod kterým
jsme projížděli vlakem, uvnitř kterého
jsme se svezli metrem a prošli jsme se
po něm i pěšky.
Na několika místech, například na vrchu
Vítkově, jsme si připomněli stoleté výročí
vzniku Československé republiky. Ta sice
již 15 let neexistuje, ale v tradicích, které
tehdy vznikly, bychom měli pokračovat.
Jednou z expozic v památníku na Vítkově
je Síň osvobození, která je věnována konci
2. světové války v květnu 1945, kdy došlo
k osvobození od tehdejšího fašistického
Německa. Jsou zde mimo jiné připomenuty oběti osvobozovacích bojů na našem územní – 144 000 vojáků tehdejšího
Sovětského svazu, 55 000 rumunských
vojáků, 14 000 civilistů, povstalců a partyzánů, 2 000 československých vojáků zahraniční armády, 572 amerických vojáků…
I tam jsme se byli letos podívat.
Oba naše oddíly navštívily také Národní
zemědělské muzeum. A líbilo se. Zdrželi
jsme se tam déle, než jsme plánovali, a tak
jsme zase nestihli všechno. Za rok musíme
na Ledovku znova.
Miroslav Maršálek

Jako desítky dalších pionýrských skupin
jsme se i my po krátké prodlevě znovu
vydali na Ledovou Prahu. První prohlídkou byla Krokodýlí ZOO, kde jsme mohli
mimo jiné vidět také krmení krokodýlů.
Dále jsme pokračovali do Mořského
světa a prošli se po Karlově mostě
a Staroměstském náměstí. Druhý den ráno
jsme navštívili skleník Fata Morgana, odpoledne pak Muzeum miniatur (obzvláště
nás zaujala Karavana velbloudů) a dvě
výstavy Národního muzea: Noemovu archu a Světlo a život. V neděli dopoledne
jsme se pak před odjezdem vlaku ještě
prošli na Vyšehradě a už jsme se vraceli
do Domažlic. Všichni sice příjemně unaveni, ale plni veselých zážitků.
Tereza Mlnaříková

Poslední zážitek z Ledové Prahy naší skupiny skončil na Vítkově, kde byl k vidění
Národní památník v čele se sochou Jana
Žižky.
Byl to víkend plný nezapomenutelných
a krásných zážitků a už teď se těšíme
na další ročník Ledové Prahy.
Filip Svoboda,

PS DRAVCI

PS 8. BŘEZNA JINDŘICHŮV
HRADEC
První únorový pátek jsme se vydali na tradiční akci Ledová Praha. Náš program byl
nabitý do poslední minuty. Ještě v pátek
večer jsme stihli navštívit Karlův most,
kousek od Karlova mostu nás vtáhlo
Muzeum pověstí a strašidel.
V sobotu nás čekal nejnáročnější program, hned ráno jsme navštívili Národní
divadlo. Paní průvodkyně nám vyprávěla,
jak divadlo vzniklo, kdo se zasloužil o výzdobu apod. Následovalo Náprstkovo
muzeum, kde jsme se dozvěděli mnohé
o životě indiánů. Nakonec jsme navštívili
Policejní muzeum. Zde si děti mohly vyzkoušet např. snímání otisků prstů, jaké
je to sedět na policejní motorce, či mohly
být svědky policejního zásahu. Za odměnu po náročném dni nás čekal relax
v bazénu.
Do posledního dne jsme skočili v plné síle.
Čekala nás návštěva Jump parku, kde jsme
se pořádně vydováděli na trampolínách.

Krátká anketa mezi členy PS Dravci
po příjezdu z Ledové Prahy. Otázka byla
jednoduchá – co se ti nejvíce líbilo na LP?
Adam 10 let – zemědělské muzeum
Tomík 8 let – metro a koncert
Šárinka 8 let – muzeum miniatur a krokodýlí ZOO
Verča 10 let – koncert Děti dětem
Betynka 9 let – McDonald a Muzeum
Lega
Ostatní děti odpověděly, že VŠECHNO.
Akce byla super a už se těšíme na příští
rok.
ptala se Šárka Zeusová
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SAMI O SOBĚ
HORAŽĎOVICE

ZELENÁ LHOTA 2018
V pátek 2. února vyrazily oba
naše oddíly, mladších i starších, na každoroční zimní
akci, na „Zelenou“. V pátek
odpoledne byl sraz v půl třetí
na nádraží v Horažďovicích,
kde se sešlo asi dvacet mladých Otaváků. Ti starší se
na Zelenou většinou dopravují
autem a těm, kteří si včas odevzdají lyže a batohy, berou věci
s sebou, aby je nemuseli vozit
vlakem. Letos to stihli všichni.

Po příjezdu na Zelenou
Lhotu asi kolem půl šesté už
na všechny čekala teplá večeře,

po které se už všichni vrhli do víru zábavy. Pionýrská skupina ze
Kdyně, která spravuje ubytování na Zelené Lhotě, každý rok buduje nové a nové věci, tak i letos byl víkend o něco příjemnější.
Čekal na nás stolní hokej a další stolní hry ve společenské místnosti.
Některým však stačilo k zábavě pár polštářů a matrací na pokoji.
V sobotu ráno jsme všichni vyrazili na Špičák na Šumavě. Počasí
nám letos přálo, sněhu bylo dost, takže jsme si všichni užili krásný
den na lyžích. V průběhu dne bylo na rychlé zmrzlé sjezdovce dost
pádů, ale naštěstí neměl žádný vážnější následky a my jsme se
mohli odpoledne sejít ve zdraví dole pod kopcem. V půl páté jsme
se všichni vrátili vlakem na Zelenou. Po protančeném sobotním večeru jsme se v neděli dopoledne sbalili a vyrazili zpět domů.
Všem účastníkům děkujeme za skvělý víkend. Děkujeme touto cestou také kuchařce Martině, řidiči Zdendovi a všem, kteří se podíleli
na organizaci akce. Příští rok se uvidíme, doufáme, ještě v hojnějším počtu.
PS Prácheň Horažďovice

HRÁDEC U STODA

ZIMNÍ TÁBOR
Přesně jako každý rok jsme
se s dětmi vydali na zimní
tábor, který se každoročně
koná na Březí.
Hned po příjezdu se děti
ubytovaly a vybalily si.
Menším dětem pomohli
vedoucí a instruktoři.
Po večeři nás čekalo
seznamování a rozdělení
do týmů. Děti si samy
vymyslely názvy týmů:
Hladoví vlci a Divocí psi.
Poté se konala první hra.
Další den jsme se šli projít po okolí. I když jsme se sněhem nepočítali,
počasí nás překvapilo a už odpoledne začaly padat první vločky.
V neděli jsme se vydali na nedaleký kopec a zažili první pořádné

sáňkování. Odpolední program byl jasný, z napadlého sněhu každý
tým postaví rodinku sněhuláků.
V pondělí nás ani sníh nezastavil a venku jsme hráli míčové hry,
odpoledne jsme prozkoumávali místní les a večer byl plný her.
A konečně výlet! Jeli jsme autobusem do bazénu v Klatovech, děti
se vyřádily, trochu unavily, ale i tak si to všichni moc užili. Po bazénu
nás čekala prohlídka města a nechyběl ani rozchod, při kterém si děti
mohly nakoupit sladkosti a dárečky.
Předposlední den dopoledne proběhly hry, kterých se ujal sám Pavel,
který si je náramně užil, stejně jako děti. Po obědě byla závěrečná
stopovačka, na jejímž konci děti čekala sladká odměna. Večer nás
čekala závěrečná diskotéka, při které děti dostaly havajské věnce
a svítící náramky a pořádně si to užily.
Poslední den ve čtvrtek jsme si všichni zabalili a po úklidu chaty
jsme vyčkávali příjezdu autobusu. Všichni si to náramně užili a už se
nemůžeme dočkat příštího roku.

za Pionýr Hradec Hanka, Naty a Klára

V BRNĚ JEZDÍ PIONÝRSKÁ ŠALINA
Celý březen prezentuje
jihomoravský
Pionýr
v
galerijní
tramvaji
brněnského dopravního
podniku
svou
letní
činnost. Jde o letní tábory,
kterých se v ČR účastní
na 20 tisíc dětí.
V rámci prezentované
kampaně se rodiče pomocí Osmera dobrého tábora dozví užitečné
rady, jak vybírat letní tábor pro své děti. Pionýr nabízí i celoroční
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činnost, která je
v tramvaji přehledně
shrnutá, a každý
si tak může udělat
obrázek.
Pokud tedy ještě
hledáte
tábor
a nevíte, jak ho
vybrat, určitě nastupte. Organizace Pionýr je již řadu let osvědčenou
zárukou pro to pravé a bezpečné prázdninové dobrodružství.

Vítězslav Ondráček

7
SAMI O SOBĚ
DRAČÍ SMYČKA 2018

VŠECHN

svou náročností lišily, a to jak materiály, na kterých je
nutné uzel uvázat,
tak jinými „ztíženími“, jako vázání
• 3. 3. slavil své 50. narozeniny Pavel
poslepu či za zády.
Hlaváč z PS Hradec (Plzeňská KOP).
Nechybělo ani sta• 6. 3. slavila své 40. narozeniny Lenka
noviště se štafetou.
Grygarová z PS Zborovice (OlomouckoSoučasně s uzlovázlínská KOP).
ním probíhalo hla• 8. 3. slavil své 55. narozeniny Martin
sování o nejhezčí
Nešpor z PS Kraken M (Pražská OP).
oddílový
zpěvník
• 24. 3. slavil své 45. narozeniny Petr
a kroniku v soutěži
Matějíček z PS Zálesák Jihlava (KO Kraje
Kosmův
prostor.
Vysočina).
Součástí bylo také
Blahopřejeme!
hodnocení přihlášených oddílových
webů, které byly
bodovány zástupci těchto oddílů ještě před samotnou akcí. Velkým
lákadlem bylo speciální stanoviště, kde vázala uzly vždy dvojice,
avšak každý mohl používat pouze jednu ruku, což vyžadovalo nadmíru koordinace.
Jak den plynul, hromadily se sčitatelům na stolku odevzdané startovní karty, které rychle přepisovali do počítačů, a zanedlouho se
mohlo přistoupit k nástupu a s ním spojenému vyhlašování. Venku
byla sice obrovská zima, ale dosažené úspěchy nás všechny zahřály.
Eliška Císařová, Koník, 66. PTO Brabrouci Modřice

NEJLEPŠÍ

Opět po dvou letech se na seznam závodů Zelené ligy, mezi oddílové soutěže v Jihomoravském kraji, dostal závod v uzlování zvaný
Dračí smyčka. Připadl na sobotu 24. 2. a jeho organizátorem jsme
byli my – 66. PTO Brabrouci Modřice. Konal se v budově základní
školy v Modřicích. Navzdory chřipkové epidemii se nás závodníků
zúčastnilo bez mála 300 a vůbec poprvé jsme si své časy měřili sami
za pomoci měřicího zařízení, které pro tyto účely navrhl a sestrojil
náš náčelník Kečup.
V den konání akce jsme se sešli po sedmé hodině ranní a pustili
se do příprav. Na pomoc nám přijeli i stopkátoři, které vyslaly zúčastněné oddíly, takže nám šla práce pěkně od ruky a za chvíli bylo
vše připraveno. Od devíti hodin se registrovali první soutěžící, kteří
se po vyplnění startovních karet pustili do uzlování. Soutěžilo se
v osmi uzlech ve čtyřech věkových kategoriích, které se samozřejmě

Jihočeská krajská organizace Pionýra
si vás dovoluje pozvat
na 25. ročník celostátní uzlařské soutěže

O Putovní pohár
Zlaté Růže

v sobotu 7. dubna 2018 od 9.30 hodin
v Divadle U Kapličky
Husova 45, České Budějovice
www.jihocesky-pionyr.cz/turbanek
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ROZHOVOR
PODPORA CELOROČNÍ ČINNOSTI
Hlavní činnost Pionýra se loni dočkala směrnice, která ji upravuje. Letos rok se zaměřujeme na její podporu. Prvním nástrojem takové
podpory je dotační program Pionýra. Jak tento program funguje? Zeptali jsme se Dariny Zdráhalové, která má výchovnou činnost
na starost ve výkonném výboru ČRP.
O co v novém programu vlastně jde?
Dotace na činnost přece nejsou nic nového, tak v čem je zajímavý?
Máš pravdu, dotace na činnost nejsou
nic nového. Tady ale nejde ani tak o peníze, jako o podporu něčeho, co je pro
náš spolek nesmírně důležité. Sami jsme
stanovili cílovou skupinu a tímto programem říkáme, že si vážíme pravidelně pracujících oddílů a že jsou naším rodinným
stříbrem.
Jak se liší dostupnost ostatních dotačních
titulů pro tzv. táborovou skupinu a pro
skupinu, na níž pracují pravidelně funkční
oddíly? Nijak. Nesnižuji práci táborových
skupin, udělat opravdu dobrý tábor či
několik turnusů takového tábora, starat
se o táborovou základnu, to je panečku
hodně práce. Ale zavázat se k tomu, že
budu každý týden na značkách v oddíle, že
si budu každý týden připravovat oddílovou činnost, že budu zajišťovat průběžně
všechno, co pro tuto činnost potřebuji,
a k tomu ještě připravovat a realizovat
víkendové oddílové akce, to je přece jen
něco jiného. A my si uvědomujeme, že je
to to nejdůležitější, je to ta činnost, k níž
vším – ekonomickou podporou, vzděláváním a dalšími podpůrnými aktivitami
směřujeme. To je smysl naší práce. A přitom pravidelně pracující oddíly nejsou
na každé skupině samozřejmostí.

Neváhejte, uzávěrka
žádostí je už 2. 5. 2018!
Zkus prosím popsat pár modelových
případů – skupin a oddílů, kterým je
určen.
Program je určen každému oddílu a skupině, kterým záleží na rozvoji pravidelné
činnosti. Má samozřejmě i pár podmínek.
Už jsem slyšela námitku – proč jsou tam
vůbec nějaké podmínky, buď chcete podporovat, nebo nechcete. Ale každý, kdo
dává peníze, si přece stanovuje, za jakých
podmínek. A tyto peníze jsou pro funkční

oddíly. A fungující oddíl
se bez problémů zapojuje třeba do krajských,
oblastních nebo celostátních akcí. Pro jiné je
to ale podmínka, která je
vyřazuje.
Vážeme finanční prostředky na nějaký miniprojekt. Chceme, aly si
lidi sedli a stanovili sami
sobě, kudy povede cesta
jejich rozvoje. To já považuji za velmi cenné.
Ne aktivity z leknutí, ze
zvyku, ale trvalý mírný
rozvoj je přece základní podmínkou života aktivní, nikoli přežívající skupiny.
A zase slýcháme – papíry a pořád jenom
papíry. Pro někoho je to nepřekonatelné,
ale bez nějaké představy rozvoje, kterou
v několika větách a s nějakým vlastním
měřitelným cílem dá skupina na papír, to
nepůjde.
Proč musí KOP prohlašovat, že jim není
známo, že by oddíl nedělal to, co popisuje? Inu proto, že z centrální úrovně se
nedá všude dohlédnout. A přidanou hodnotou pro KOP může být rozvíjení vazby
aktivně pracujících oddílů na někoho
z krajských orgánů nebo krajské kanceláře
a to je přece pozitivní, ne?
Proč „vyhrožujeme“ tím, že se třeba
někam na činnost přijedeme podívat?
Myslím, že ten, kdo se má čím pochlubit, takovou návštěvu rád přivítá a ukáže
rád svou práci třeba právě v reportáži
v Mozaice. Ten, kdo za vším vidí jen něco
negativního, to bude brát jako kontrolu,
jako výraz nedůvěry v jeho projekt.
Komu je tedy program určen? Každému
pravidelně pracujícímu oddílu, který se
chce rozvíjet, má představu, kudy jeho
rozvoj půjde a co k tomu potřebuje a přitom jde o oddíl aktivní, který se neuzavírá
jen ve své skořápce, ale uvědomuje si, že
je součástí velkého spolku.

Až se bude z žádostí vybírat, co má největší šanci na úspěch?
No tak tady budu opatrnější. My vůbec
nevíme, neumíme si představit, co se
nám sejde na stole. Jedno ale víme – jde
o myšlenku rozvoje a obohacování oddílové činnosti (která nemusí být vždycky
vyjádřena nárůstem členské základny),
s níž oddíl nebo skupina pracuje a kterou
vyhodnocuje. Takže jde o nápady, o popsání toho, jak to kde funguje a jak kde
pojímají onen rozvoj. Jde o činnost, která
nepřešlapuje na místě, ale míří odněkud někam a všichni ví, kam chtějí dojít.
Počítáme určitě s tím, že po dohodě s autory bychom ty nejlepší projekty zveřejnili. Ne jako vzor pro další rok, ale jako
námět na to, jak se třeba pohnout z místa
tam, kde se najednou ocitli v krizi.
Počítá se s tím, že půjde o každoroční
záležitost?
Na to jsem vlastně odpověděla už v předchozí otázce – ano a taky počítáme s tím,
že pokud se projeví dopad této podpory
na činnost spolku, budeme se snažit
částku k rozdělování postupně navyšovat.
Jde přece, jak už jsem říkala na začátku,
o skutečné rodinné stříbro Pionýra.
ptal se Jakub

Bližší informace o programu vyšly v únorovém Tu-ňákovi (najdete je také v Rejstříku vnitřních předpisů v dokumentu 04/2018
Program podpory pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží).
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SMĚRNICE
RUKODĚLKY
O HLAVNÍ ČINNOSTI
PLASTICKÁ KRASLICE
Protože se blíží Velikonoce, přinášíme
vám tentokrát tip na to, jak si vyrobit
netradiční kraslici. Samotnou aktivitu
můžeme rozdělit na tři části, delší čas je
třeba na zaschnutí barvy.
Na výrobu budete potřebovat vajíčko nejlépe vatové, tavnou pistoli a náplně do ní,
špejle, barvu ve spreji, třpytky a mašličku.
Máme-li jinou barvu než ve spreji, potřebujeme ještě talířek na barvu, štětec nebo
houbičku.

Vezmeme barvu ve spreji (lze použít i dvě
barvy) a nastříkáme ji na vajíčko. Pokud
nemáme barvy ve spreji, můžeme barvu
natupovat houbičkou tak, aby barva byla
ze všech stran lepidla. Ještě mokré můžeme dozdobit třpytkami.

Lepidlem z tavky vytváříme na vajíčku
různé kličky a obloučky. Špejli potom zapíchneme do polystyrenové desky nebo
vložíme do sklenice, dáváme pozor, aby
se lepidlo nesetřelo. Lepidlo necháme
vychladnout.

Vatové vajíčko (je vhodnější než např.
plastové, protože lépe saje) nejprve napíchneme na špejli, abychom se nespálili
o lepidlo z tavky.

Po zaschnutí barvy sundáme vajíčko ze
špejle a přes otvor připevníme pomocí
tavky mašličku. Pokud chceme vajíčko
jako zápich, můžeme mašličku uvázat pod
vajíčkem.
Tip z LTŠ 2017 na Zelené Lhotě

V ÝPRAV Y ZA POZNÁNÍM

ilustrace J. Filípek

V únoru se Štěňata ani trochu nenudila. Skoro celý oddíl vyrazil začátkem měsíce na Ledovou Prahu. I zbytek února byl
nabitý. Vedoucí si pro děti připravili spoustu zajímavých aktivit v klubovně a nakonec přišly „jarní“ prázdniny.
A co vy? Napište nám nebo namalujte, jaký byl váš oddílový únor. 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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DĚTECH
VOÝCHOVNÉ
VJINÝCH
ÝLETY
TROCHU
PROGRAMY

ZAHRAJTE DOBROVOLNÍKŮM!
5. 12. BUDE MEZINÁRODNÍ DEN DOBROVOLNÍKŮ

NAZUJTE TOULAVÉ BOTY!
Zima se sice nechce vzdát, ale nic nezmůže. Jaro je tu a s ním i výlety, výpravy, výšlapy… Kdo ví, třeba se vám při nich zrovna bude hodit
některý z námětů na téhle stránce. Ale i když vyrazíte někam úplně jinam, nezapomeňte, že se o inspiraci můžete podělit s ostatními
čtenáři Mozaiky (stačí napsat na mozaika@pionyr.cz).

MUMIE SVĚTA (1. 2. – 30. 6. 2018)
Kraj: Hlavní město Praha
Výstava přináší fascinující poselství o dávných civilizacích a svým rozsahem,
historickou a vědeckou hodnotou nemá ve světě obdoby. Nahlédnete do života
lidí z různých dějinných epoch a oblastí světa. Budou vám prozrazena tajemství
o kulturách a civilizacích dávno minulých, svědectví nejen o příčinách smrti lidí,
kteří byli mumifikováni, ale především o jejich životě. Dále se dozvíte o pohřebních rituálech jihoamerických indiánů, o zapomenuté kryptě v Německu,
o falešných mumiích v Egyptě, nepravých trofejích lovců lebek či co jedli lidé
žijící kolem roku 100 na území dnešního Nizozemska.
Více informací: www.mumiesveta.cz

AQUAFORUM
Kraj: Karlovarský
Příjemně teplá voda v bazénech, vířivkách i v tobogánu v Aquaforu
ve Františkových Lázních vás pohladí po duši i po těle. Po vodních radovánkách
můžete vyrazit na průzkum města – zaskočit na lázeňskou oplatku, ochutnat
léčivé prameny, projít se kolonádou a lázeňskými parky. Snad potkáte i malého
Františka. Ze středu města se pak můžete mikrovláčkem svézt k rekreační oblasti jezera Amerika. Zde se můžete projít nově vytvořenou naučnou stezkou
a prohlédnout si zoopark. Uprostřed jezera je biorezervace s různými druhy
ptactva, kam se v teplých měsících můžete doplavit na zapůjčené lodičce.
Více informací: www.frantiskovylazne.cz

BLANIČTÍ RYTÍŘI
Kraj: Jihomoravský
Jeskyně Blanických rytířů je unikátní dílo inspirované českou historií. Nachází
se nedaleko města Kunštátu, na kraji obce Rudka, v nitru kopce nazvaného
Milenka a jeho autorem je sochař – samouk Stanislav Rolínek. K vidění je např.
socha lva, skupina blanických rytířů, několik legionářů, svatý Václav a jeskyňka
se Sněhurkou a sedmi trpaslíky. V parku v okolí jeskyně najdeme stálou expozici nových sochařských děl, která vznikají díky pravidelným mezinárodním
sympoziím. Nad lesoparkem pak stojí kamenná Burianova rozhledna, ze které
je za dobré viditelnosti možné zhlédnout Jeseníky, Krkonoše a Pálavu.
Více informací: rudka.cz/jeskyne

OZDOBY Z PEREL
Kraj: Liberecký
Ponikelskou bábu budou znát jen ti, co bedlivě sledují Krkonošské pohádky.
Vánoční ozdoby z Poniklé jsou ale známé po celém světě. Poznáte je podle
typických skleněných „perel“. Jak takové ozdoby vznikají se, můžete přijít podívat i vy. A nejen to. Můžete si také vyrábění ozdob vyzkoušet. A to
přímo v jejich dílně, pokud se třeba ubytujete v nedaleké pionýrské základně
Espero. Nabízejí tu ale také sady pro vyrábění doma či pro školní výpravy.
Více informací: www.rautis.cz
Ubytování Espero: www.pionyr.cz – katalog nemovitostí v části Pro členy
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SMĚRNICE
GEOPOZVÁNKA
GEOPOZVÁNKA
O HLAVNÍ ČINNOSTI
ESPERO
Až pojedete se svým oddílem na výpravu
na pionýrskou chatu Espero, nezapomeňte
si do svých zavazadel přibalit GPSku. Proč?
Protože v Kořenově a okolí je hodně kešek, které čekají jen na vás, milí piokačeři.
Kousek od chaty je tradiční keš PRDEK
CACHE - DINKY FART CACHE (GC25GV4),
v jejímž listingu se dozvíte, proč se keš
takto jmenuje a něco z historie místní
hospůdky.
Když se vydáte směrem na Kořenov,
můžete odlovit tradiční kešky Hutteruv
kriz (GC25E3R) a Vyhlidka na Bile skale
( Jizerky ) (GCZZN5), u které vás owner
upozorňuje na to, že si nemáte s sebou
zapomenout vzít dalekohled a fotoaparát. Další tradička Hvezda - Štepánka
(GCH84Y) je ukryta poblíž nejkrásnější
rozhledny v Jizerských horách – Štěpánky.
V jejím logu si můžete s dětmi přečíst pověst, která se o Štěpánce vypráví. Kousek
od rozhledny je pamětní deska expedice Altaj 2007 na počest Járy Cimrmana
a v blízkosti je možné navštívit rekonstruovaný a vybavený objekt předválečného
systému lehkého opevnění. Až dojdete
do Kořenova, nezapomeňte na tradiční
keš JN#13 Korenov (GC2BCN1), která je
součástí řady keší JN: Okres Jablonec nad
Nisou, věnované obcím jednoho z nejmenších okresů České Republiky.
Druhý výlet můžete naplánovat směrem
na Příchovice, kde si určitě nenechte
ujít návštěvu muzea a rozhledny. O její
stavbě se dočtete v listingu tradiční
kešky
cunakusuv
Majak Jary Cimrmana
(GC4KG92). Mystery
keš Cimrmanova vyhlidka
(GC1JVA9),
je zařazena v edici
„keška na počest
Járy
Cimrmana”.
Dovolujeme si však
upozornit všechny cimrmanology, že tato
mysterka má vysokou
obtížnost.

výlet z chaty Espero, na vás čeká nedaleko kostela Svateho Vaclava (GC656YE)
tradiční mikrokeška, nezapomeňte si s sebou vzít tužku. Milovníci dětských filmů
si mohou vyzkoušet svoje znalosti u nenáročné mystery keše Krakonos a lyznici jdou
do skoly (GC3A3YH). Poslední keška Tri
orechy pro kacera (GC4GW93), o které si
dnes povíme, není pro každého. Je to pětková tradička určená všem kačerům, kteří
se rádi pohybují po stromech a mají odpovídající vybavení (lano 30 m) a zkušenosti.
Na tomto místě bychom chtěli doporučit
všem, kteří s geocachingem začínají, aby si
vždy, když plánují cestu za keškami, zjistili
obtížnost terénu. Owneři uvádějí u svých
kešek i doporučení pro jejich bezpečný
odlov. Nezapomeňte na pravidlo, že nikdy
se, zvlášť při činnosti s dětmi, nepouštíme
do něčeho, na co nemáme dostatečné
zkušenosti a vybavení.
Na Espero se dostanete autobusem
z Tanvaldu, Kořenova nebo Vysokého nad
Jizerou, zastávka je přímo naproti chatě.
Bližší informace o chatě můžete najít
v Katalogu nemovitostí na www.pionyr.cz.
Co vy? Lovíte kešky? Našli jste nějakou pěknou, která si zaslouží, aby ji našli i ostatní? Tak nám o ní napište na
mozaika@pionyr.cz.
Anička
Zdroje foto:
Rozhledna Maják a Štěpánka: commons.
wikimedia.org

V
Pasekách
nad
Jizerou, kam si můžete uspořádat další
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O DĚTECH
TROCHU JINÝCH

ZAHRAJTE DOBROVOLNÍKŮM!
5. 12. BUDE MEZINÁRODNÍ DEN DOBROVOLNÍKŮ

SVALOVEC SVÁŤA
Na start se připraví Sváťa a Pavlína, chytněte se za ruce. Á tři, dva, jedna, start. Sotva vbíhají do první zatáčky, ozývá se: Au, Sváťo,
neblbni, drtíš mi ruku…. Jéé, promiň, já nechtěl.
Jaké ale bylo naše
překvapení, když
druhý den tábora vyhrál turnaj
v přetahování –
jako nic.

To je celý náš Sváťa, už zase, říká si zdravotnice, když kontroluje Pavlínino zápěstí, Sváťa ji tak táhl, až má pořádnou
modřinu, naštěstí to není nic vážného.
Ale nebylo to tak pořád. Sváťa byl vždycky
takový drobek, malý, hubený klučík, který
by neublížil ani mouše, vídali jsme ho
jednou za rok na táboře a léta zpátky
byl takový. Po loňském táboře ale – nejen proto, že si z něj kluci sem tam dělali
srandu (i když v rozumné míře), kvůli jeho
síle, respektive jejímu nedostatku – začal
chodit na taekwondo.
O rok později na táboře už mu bylo 14
a nejen, že vyrostl o dobrých 15–20 centimetrů (jak už to tak u kluků v pubertě
bývá) a „zmužněl“, navíc díky aktivnímu
sportu velmi zesílil. Zprvu jsme tomu nepřikládali žádnou důležitost, proč taky.

Sváťa nabral sílu
a rychle vyrostl,
jenže
se
svou
nabytou
silou
a vlastně ani postavou
neuměl
pořádně pracovat.
Pavlínin případ byl
tak už třetí v řadě, kdy jinému dítěti nechtíc „ublížil“. Vysvětlovali jsme mu, že
se musí hlídat, že je většina dětí menších a slabších. Vše odkýval a šlo se dál.
Navíc Pavlíně i ostatním se Sváťa dlouze
omlouval, takže všem bylo jasné, že to
rozhodně neudělal schválně. Ale přeci
jen, teď už jsme si toho všimli všichni.
A když fotbal skončil poraněnými žebry
a návštěvou na pohotovosti, už bylo třeba
radikálně zakročit, obzvlášť proto, že byl
teprve třetí den a děti se Sváti začaly bát.
Sváťa se navíc úplně uzavřel, byl z toho
tak nešťastný, že se do žádných kontaktních her nechtěl zapojovat. Jeho vedoucí
Bětka si s ním dlouze povídala, připomínala, že to přece nebylo schválně. Že
je potřeba myslet na to, že se kolem něj
nevyskytují osmáci ze školy, ale i prckové z prvních tříd a že do takových

PŘÍČINY

CO DĚLAT

• Příčina je zřejmá a u kluků běžná, rychle vyrostl, navíc
nabral svalovou hmotu.
• U sportovních kroužků jsou obvykle děti děleny víceméně podle věku, neučí se tak dávat si pozor na mladší
(menší) děti.
• Tlak na výkon je mnohdy spjat s bezohledností.
• Nárůst fyzické síly vedl i k posílení sebevědomí.
• Snaha vyrovnat svůj dřívější handicap v kolektivu.
Dokázat, že se změnil.
• Mentální nevyspělost – nedokáže posoudit důsledky
svého chování.

•
•
•
•
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přeci nemůže jít stejnou silou. Že by byla
škoda, kdyby si s nimi nehrál, jenom se
musí pořádně hlídat.
Možná, že právě tento rozhovor pomohl
Sváťovi urovnat vše v hlavě, uvědomit si
souvislosti. Hlavním motivem změny jeho
chování ale byla lítost a snaha zapadnout.
Nechtěl, aby se ho ostatní děti bály a už
vůbec jim nechtěl ubližovat. Zkrátka,
sváťa si začal dávat pozor  a situace se
zlepšila. Ano, v zápalu boje to občas nedopadlo úplně dobře. Ale Sváťova sebereflexe fungovala.
Pořád jsme ho usměrňovali, připomínali,
že musí dávat pozor, ale den ode dne to
bylo lepší a lepší. Dokonce menším dětem ukazoval nějaké chvaty z teakwonda,
čímž si prcky úplně omotal kolem prstu.
Sváťa se stal velmi oblíbeným, daleko více
než kdy před tím a děti se ho už rozhodně
nebály.
Všechno dobře dopadlo, ano, pořád se
občas naskytla situace, kdy bylo třeba
zkontrolovat např. pohmožděné zápěstí,
ale už minimálně a o rok později už
vlastně vůbec.
Sváťa nebyl první a ani poslední. Za roky,
co s dětmi pořádáme akce, bylo takových
Sváťů hodně, ale nad žádným jsme nezlomili hůl a koneckonců to vždycky a bez
větších problémů dobře dopadlo, někdy
dříve a někdy později.
kolektiv autorů

Pomoct dítěti přizpůsobit se ostatním.
Promlouvat s ním, hledat cestu.
Rozpoznat zda se jedná o naschvál (agresivitu) nebo omyl.
Pokud je problém v tom, že „se zapomíná“, myslet na opatrnost
za něj, připomínat, kdy si musí dávat větší pozor.
• Netrestat radikálně, pokud se jedná o omyl, ale snažit se řešit
smířlivou cestou.
• Vysvětlit rozdíl mezi životem kolektivu sportovně zaměřeného
kroužku a pionýrského oddílu (rozdílná filozofie).
• Zapojovat ho mezi menší děti – do situací, ve kterých vynikne,
jakou mají sílu a kdy například potřebují pomoct.
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HISTORIE
SEDMIKVÍTEK
DĚTSKÁ PORTA – JE TU I PRO ODDÍLY
Letos se koná již XXVII. ročník Dětské Porty, o které se dá říci,
že byla jedním z prvních lístků našeho Pionýrského Sedmikvítku.
Hodně mladých muzikantů, kteří touto soutěží prošli, se stalo
úspěšnými a i v dospělosti se věnují hudbě.

FOLK, COUNTRY, BLUEGRASS…
Dětská Porta je otevřenou hudební interpretační a autorskou soutěží v oblasti folk,
country a podobných žánrů. Soutěžící tak
mohou vystupovat s písničkami od svých
oblíbených zpěváků nebo zazpívat něco
ze své vlastní autorské dílny. A když už
představí svoji skladbu, je dobré nezapomenout ji přihlásit do autorské soutěže.
Pro autora vítězné skladby je připravena
cena v podobě kytarky.

MALÍ, VELCÍ, SKUPINY I JEDNOTLIVCI
Podle soutěžního řádu se mohou soutěže zúčastnit jednotlivci,
dua a hudební skupiny, kde soutěžícím dětem a mladým lidem je
nejvýše 20 let. Máme i soutěžní kategorie, kde děti může na podiu hudebně doprovázet i osoba starší 20 let, ale pod podmínkou,
že je bude pouze doprovázet na hudební nástroj a nesmí zpívat.

REPUBLIKOVÉ FINÁLE
V loňském roce jsme přesunuli republikové finále Dětské Porty
pod širé nebe, a i když nám počasí na Landeku nepřálo, pokračujeme v tomto snažení dál. Letošní ročník proběhne v Kroměříži
na venkovních podiích. „Kdyby nám počasí nechtělo být nakloněno, máme připravenu i mokrou variantu pod střechou,“ říkají
pořadatelé z Olomoucko-zlínské KOP a jedním dechem dodávají:
„Přijeďte se podívat a podpořit účastníky soutěže, zaslouží si to
za svoji snahu a odvahu.“

NA CO SE MOHOU TĚŠIT VÍTĚZOVÉ
Kromě kytarky, kterou si odnesou vítězové jednotlivých kategorií,
je ještě jedna hlavní cena – Zlatá Dětská Porta, která je udělována
za mimořádné výkony v soutěži.
V minulém vydání Mozaiky jste si mohli přečíst článek o „velké“
Portě, která má za sebou již 50 ročníků a je nejstarším open air
festivalem u nás. Díky tomu, že se stala partnerem Dětské Porty,
mají naši úspěšní soutěžící možnost vystoupit i v rámci tohoto tradičního festivalu. Už nyní vám můžeme prozradit, že Ruda Prušák,
držitel Zlaté Dětské Porty z roku 2017, si na Portě v Řevnicích
zazpívá v sobotu 30. června. A i na další úspěšné soutěžící z letošního ročníku bude čekat pozvání na různé folkové a country
festivaly a hudební vystoupení.

ZPÍVAJÍCÍ ODDÍL
Tak se jmenuje speciální kategorie, určená pro oddíly pracující celoročně s dětmi nebo táborové kolektivy, které se hudbě nevěnují
prvoplánově, ale hrají a zpívají pro radost. Nejste náhodou takový oddíl i vy? Pokud máte ve svém oddíle někoho, kdo s sebou
na akce vozí kytaru, a když nastane ten správný čas, začne hrát
a ostatní se k němu přidají a docela jim to ladí, proč to nezkusit
na Dětské Portě?

Bližší informace o samotné soutěži a republikovém finále najdete na www.detskaporta.cz, nebo se můžete obrátit na Lenku
Sakařovou (l.sakarova@seznam.cz).
Anička

JAK SE ZAPOJIT
Je to obdobné, jako jsme již psali u Melodie. Uspořádejte si
na skupině nebo na táboře své soutěžní kolo a ty nejúspěšnější
účastníky můžete přihlásit na oblastní (krajské) kolo Dětské Porty.
Ta pionýrská pořádají například na Důlcích v Ústí nad Labem,
Okříškách v kraji Vysočina, Olomouci, Holešově nebo Kopřivnici.
Na stránkách detskaporta.cz najdete i další pořadatele oblastních
kol Dětské Porty, stačí si jen vybrat.
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ODDIL@PIONYR
ODDÍLOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Nespornou výhodou spolkové činnosti je
i možnost společně se dělit o náklady, které
musíme uhradit. Díky této dělbě může být
činnost pro všechny dostupnější a zajímavější. To platí od dob, kdy se spolky u nás
v 19. století začaly utvářet a kdy získaly
svoji oblibu.

klubovny a kolik tělocvičny apod. My dospělí jsme si začali uvědomovat, že musíme
přidat ještě něco navíc, aby nešlo jen o samotné peníze. Šlo nám tehdy o apel na zacházení se společnými věcmi a vůbec chování v klubovně. Upozorňovali jsme proto
na šetrné chování ke všemu v klubovně. Je
přece jasné, že jsou to naše věci společné
a při jejich poškození se všichni budeme
muset snažit o jejich nahrazení. Pečovat
o to, co máme, proto musíme společně.

Z KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
Dítě:
- hospodárně využívá pracovní materiál.
- projevuje kladný postoj k uměleckým
dílům a dalším vytvořeným hodnotám.
V našem oddíle jsme se k otázce společného hospodaření dostali v době, kdy se
platí členské příspěvky. Děti se logicky
ptaly, co se s vybranými penězi děje? Samy
přišly na to, že se z nich dají pořizovat věci,
které pak užíváme společně. A dokonce
i ty, které by si jako jednotlivci kupovali
jen obtížně nebo si je vůbec neužily. Jako
příklad padlo třeba, že takový míč na vybíjenou má sice pro každého svůj smysl, ale
při hře pak stačí jeden pro všechny. Ostatně
i u deskových her někdy platí, že až teprve
obměna hráčů přináší do hry nové situace.
Ale vraťme se k oddílové debatě o penězích. Toho dne jsme se při odpovídání
na nejrůznější dotazy pěkně zapotili, protože otázky směřovaly do mnoha směrů.
Třeba když jsme si v naší výroční zprávě
z loňského roku přečetli, kolik stojí provoz

Podobné to ale je i při všech aktivitách, kdy
se pracuje s nějakým – často draze – nakoupeným materiálem. Je pak skoro jedno,
jestli jde o kus překližky, modelovací hmotu
FIMO nebo o barvy. Ve všech případech
musíme přemýšlet o tom, jak ušetřit čas,
práci i samotný materiál – třeba vhodným
umístěním šablony na desku nebo ohlídáním, že po skončení budou všechny barvy
zavřené, tvrdnoucí hmoty zabalené apod.
Zkrátka jestli nám zbude smysluplný kus
na příště, nebo se to všechno pak bude
muset vyhodit.
Ještě více se otázka hospodaření s věcmi
projeví na táboře nebo oddílové výpravě.
Tam se přece nejčastěji může stát, že se míč
zakutálí, nebo zapomene sekerka v lese.
To je pak škoda ještě větší a její vznik nás

TIP
-

-

-

Diskutujete s dětmi o tom, jak hospodaří vaše pionýrská skupina?
Jakým způsobem probíhá nakupování společných věcí a materiálu. Dovolíte dětem, aby o nákupu rozhodovaly a také jej
realizovaly?
Nechali jste třeba při přípravě akce děti něco koupit?
Máte nějaké zkušenosti s oddílovou pokladničkou? Kdo ji spravuje? Jsou pro oddílové potřeby vyčleněny nějaké prostředky?
Napište nám svoje zkušenosti na oddil@pionyr.cz
Poradí si vaši instruktoři s nákupem oddílových drobností, včetně
vypořádání s pokladnou pionýrské skupiny?
Máte nějaký způsob, jak prostředky do oddílové pokladny doplňujete? Jaký?
Vysvětlujete dětem, jak má vypadat doklad o nákupu?
Vedete si o oddílových nákupech záznamy?
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mrzí dvojnásob. Na táboře se zpravidla
děti k vnímání společných peněz příliš nedostanou. I když jim můžeme připomínat,
že zničené a ztracené věci ovlivňují, kolik
hezkých odměn se může objevit při závěrečném vyhodnocení.
Po oddílové výpravě je ale možné mluvit
o náhradě z „oddílové pokladničky“.
Navíc nemusí jít o zacházení jen s věcmi –
hospodařit se musíme naučit se vším, co
užíváme společně. V neposlední řadě také
s časem, který trávíme společně. Určitě se
nám nechce neustále čekat na někoho, kdo
bez ohledů bere ostatním čas, kazí hru, zdržuje, když potřebujeme stihnout autobus či
vlak. A to se zpět dostáváme k výchovným
otázkám.
Závěrem se ještě můžeme zamyslet nad některými otázkami oddílového hospodaření.
Naše stanovy nic takového neznají. Vše, co
oddíl nakupuje, a pak také využívá, je součástí hospodaření pionýrské skupiny. Přesto
je možné a také vhodné, aby se děti do rozhodování o nákupech zapojovaly. Třeba
pomocí nápadů na nákup zajímavých věcí,
nebo tím, co by si chtěly vyzkoušet vyrobit apod. V některých oddílech se dokonce
setkáváme s tím, že se s nimi oddílový vedoucí dohodne na realizaci nákupu některého potřebného vybavení. Samozřejmě,
že pak je na místě děti také poučit o tom,
jak by měl vypadat správný doklad o nákupu. To jsme ale už na poli vzdělávání
instruktorů.
Tom

Vyzkoušejte také povídání o hospodaření, zveřejněné
v rámci programu Průvodcování. Program je dostupný
na stránkách www.pionyr.cz v části Pro členy. Zvolte
v horním menu Oddíly a kluby v oblasti Lidé naleznete
Průvodcování.

PROGRAM PIONÝRA
Podílem na rozhodování o činnosti oddílu vedeme děti k aktivnímu přístupu k životu.

Poznámka: Na povídání můžete také navázat aktivitami popsanými v metodickém listu Tajemství staré
truhly C25 Finanční gramotnost.
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SMĚRNICE
O HLAVNÍ ČINNOSTI
SMĚRNICE… – PŘIPOMÍNÁ V YZKOUŠENÉ
Na jedné oblastní poradě jsem poznamenal, že dokument obsahuje i souhrn zkušeností, které jsou známé, vyzkoušené a přesto
opomíjené. Návazně zazněl dotaz, jestli bych mohl uvést nějaký příklad… Mohl jsem si vybrat z několika, nicméně zvolil jsem právě
tento: Naše práce může být úspěšná a neopakovat (staré) chyby, budeme-li dodržovat známé, na školeních vysvětlované a přesto v praxi
neužívané – zásady řízení.
V podstatě jakákoli práce, tím spíše výchovná, musí mít nějaké etapy a principy,
které nejsou přímo návodem, ale vymezují
základní rámce, na které se nevyplatí zapomenout. Platí, že řízení výchovné činnosti
probíhá ve čtyřech nezbytných fázích: plánování, organizování, kontrola, hodnocení.

ORGANIZOVÁNÍ

PLÁNOVÁNÍ

•

•

•

•

Organizační jednotky zpracovávají
plány hlavní činnosti alespoň na období
jednoho roku a při stanovování cílů je
nutné vycházet z potřeb dětí a mládeže z hlediska jejich zájmů, věkových
a individuálních zvláštností, zkušeností,
ale také z dlouhodobých vizí Pionýra
a z hodnot a výchovných principů popsaných v Programu Pionýra.
Plánování umožňuje výběr vhodných
metod a forem činnosti pro dosažení
cílů s ohledem na rozmanitost aktivit a omezení rizik, plánovaná činnost
je proto bezpečnější, přičemž stanovené cíle mají být dosažitelné, společensky přijatelné, vymezené v čase
a konkrétní.
Výsledkem plánování je vytvoření ústní
či psané dohody srozumitelné zúčastněným, včetně toho, že k její realizaci
budou moci přispět.

•

•

Organizování hlavní činnosti Pionýra
nespočívá jen v přímém řízení aktivit
vedoucím jednotky či akce, naopak
má být rozloženo mezi více osob, a to
s přiměřeným zapojením dětí a mládeže, aby byl vytvořen prostor pro seberealizaci zúčastněných.
Metody podpory tohoto zapojení
jsou rozmanité a je nutné je volit vždy
s ohledem na individuální a věkové
zvláštnosti dětí i na charakter dané
aktivity.

HODNOCENÍ
•

Plánování
•
ŘÍZENÍ

Hodnocení

ČINNOSTI

Organizování

Kontrola

Má mnoho forem, více i méně formálních, vždy ale musí poskytovat informace o tom, zda aktivity probíhají tak,
jak byly naplánovány a schváleny (např.
v podobě POZ), a pokud ne, je základem pro nápravu.

•

Zpětná vazba přináší informace o účinnosti výchovného procesu a úspěšnosti
aktivit. Díky ní zjišťujeme, které činnosti je vhodné opakovat a co je nutné
v budoucnu zlepšovat. Proto do hodnocení zapojujeme děti, mládež a další
cílové skupiny (např. rodiče).
Hodnocení připravujeme tak, aby bylo
pro účastníky srozumitelné a aby pro něj
měli dostatek informací, probíhá jako
dílčí (neformálně či formálně v rámci
jednotlivých aktivit) i dlouhodobé.
Je východiskem pro plánování v dalším
období.

KONTROLA
•

Kontrolou se rozumí průběžné vyhodnocování přípravy aktivit tak, aby směřovaly k dohodnutému cíli, případně
se mohl stanovit cíl jiný, dosažitelnější. Kontrola následuje i po realizaci
aktivity.

Ze zvoleného příkladu je snad patrné, že
směrnice skutečně není neživotným předpisem, ale rozumným shrnutím vyzkoušených
a osvědčených věcí. Proto – čas od času
do ní může nahlédnout i zkušený matador:
opakování bývá matkou moudrosti.
Martin

PROPAGUJTE SVOJE ODDÍLY, KLUBY A PIONÝRSKÉ SKUPINY
Na novém webu Pionýra jsou adresáře oddílů, klubů a pionýrských skupin. K dispozici je zde také mapka, kde je možné pionýry najít.
Nezobrazuje se zde vlaječka vašeho oddílu? Pak se podívejte do RISPu, jestli jste zadali místo, kde se scházíte, a také příslušné GPS souřadnice.

JAK TO PŘESNĚ UDĚLAT?
Aktualizujte informace o oddílech a klubech a pionýrských skupinách, které jsou
k dispozici v registračním systému RISP:
risp.pionyr.cz. Údaje může upravovat vedoucí PS či osoba, které k tomu dal vedoucí
PS oprávnění.
Zkontrolujte, prosíme, zejména údaje týkající se oddílů a klubů:
V záložce Jednotka přidejte adresu místa
konání schůzek včetně GPS souřadnice
(možno doplnit pro rozkliknutí adresy).

•

V záložce Detail jednotky
• Doplňte kontaktní údaje (e-mail, www,
telefon na vedoucího oddílu) a zatrhněte „Zobrazit informace na internetu“.

Schůzky – zkontrolujte místo a termín
konání schůzek.
• Obecné – vyberte primární zaměření,
doplňte upřesnění (např.: Oddíl nabízí
dětem 1. – 4. třídy turistickou a tábornickou činnost na schůzkách, výpravách
a táborech.).
Současně vás prosíme o aktualizaci vašich
www stránek, aby se zveřejněný odkaz nezobrazoval se zastaralými informacemi.
Děkujeme za pomoc!

MOZAIKA PIONÝRA

2018 / 7
6
5
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HISTORIE
29. ÚNORA – 1. BŘEZNA 1968 2. BŘEZEN 1978
Osamostatnění Pionýrské organizace

Čechoslovák v kosmu

Avizoval jsem rozsáhlejší povídání o dění v Pionýrské organizaci
ČSM v únoru a březnu 1968 – text je poněkud zkrácen, nicméně
ve výsledku čtenář o nic nepřijde, viz další čísla Mozaiky.

Možná naplnění jakési
futuristické představy,
nicméně je historickou
skutečností,
že
87.
člověk, který nahlédl
do vesmíru, byl občan
Československa.
To
bylo v té době aktivním
účastníkem programu
Interkosmos (program
zemí tzv. socialistického
tábora cílený na výzkum
kosmického prostoru),
a tak se stalo, že
Československo je třetí
zemí, která poslala svého
občana do kosmu.
Na začátku března 1978 odstartovala z kosmodromu Bajkonur vesmírná loď
SOJUZ 28, na jejíž palubě byla posádka Alexej Gubarev (velitel) a Vladimír
Remek (tzv. kosmonaut – výzkumník). Po startu se spojila s vesmírnou stanicí
SALJUT 6 a kosmonauti zhruba týden prováděli na oběžné dráze několik
vědeckých experimentů připravených i československými vědci (Chlorella-1,
Supos a další).
V témže roce odstartovaly ještě dvě mezinárodní posádky, kdy do vesmíru
vyslaly své kosmonauty ještě další země: Polsko a tehdejší Německá
demokratická republika.
Již v r. 1978 provázela březnový let řada vtípků a dnes nejde o nijak připomínanou
událost, nic to však nemění na podstatě: po 43 sovětských kosmonautech
a 43 amerických astronautech byl dalším aktivním návštěvníkem kosmu občan
tehdejšího Československa.

Na přelomu února a března 1968 se v Praze sešlo IV. zasedání Ústřední
rady PO ČSM a námětem jednání byla situace v Pionýrské organizaci
po lednovém zasedání ÚV KSČ. A dlužno říci, že se začaly dít věci…
Otevřela se stavidla brzděné aktivity – změny některých principů
v PO ČSM totiž už zrály hodně dlouho, byly ovšem vcelku drtivě
zastaveny V. sjezdem ČSM (konaným v červnu 1967). Proto nebylo
až tak složité je nyní uvést do života a mohlo tak dojít k vpravdě
ohromujícímu rozhodnutí: vyhlásit samostatnost Pionýrské organizace
a zavést členství dospělých v ní.
Byla to usnesení skutečně historická a předznamenala další dění
v PO vedoucí až k plnoprávné a samosprávné organizaci, která se
rozhodla vzít svůj vývoj do vlastních rukou – myšleno pochopitelně
obrazně, protože faktickou odpovědnost převzali její tehdejší
představitelé: Margita Mifkovičová, Helena Suchovská, Rudolf Belan,
Jiří Pelikán, Oldřich Kryštofek, Jaroslav Šturma a Otto Maget. Ještě je
nezbytné poznamenat, že 27. března se na Slovensku sešla Slovenská
ústřední rada PO a prohlásila se za zodpovědnou za činnost Pionýrské
organizace na Slovensku.

Martin

OHLÉDNUTÍ ZA JIŘÍM KUTIŠEM (1965–2018)
Kamarádi, připadla mi jedna
z
nejtěžších
úloh, rozloučit
se s naším dlouholetým vedoucím Pionýrské
skupiny Jitřenka
Kaliště, kamaKaliště, Pionýrská
rádem
Jiřím
Stezka, na snímku Jiří
Kutišem, který
Kutiš s manželkou Janou
nás náhle opustil 8. března
2018. Co o takovém člověku napsat, když
jeho každodenní pionýrskou práci považujeme za zcela samozřejmou. Jirka byl jedním z prvních, který nám při vzniku KOP

pomáhal nejen svou radou, ale hlavně nám
na své základně umožnil pořádat vzdělávací akce, konali jsme zde mnoho ročníků
Pionýrské Stezky a dalších setkání pionýrských pracovníků. Pionýrská skupina se
pod jeho vedením stala organizátorem kulturních aktivit v obci. Pravidelně pořádal
sportovní akce na kolech, v rámci Velikonoc
a Vánoc se zde konají dílny pro děti a širokou veřejnost, pionýrská skupina má i pravidelné výstavy prací ze své činnosti. Folkový
festival, který Jirka na Kališti založil, je jedna
z největších kulturních událostí léta v širokém okolí. Pravidelná hudební vystoupení
se stala samozřejmostí. Pionýrská skupina
má v obci své pevné místo. Při rekonstrukci
budovy pošty získala skupina nové krásné

prostory pro svoji pravidelnou činnost. Před pár
dny jsem tuto klubovnu
spolu s Jirkou navštívil
a mohl jenom konstatovat, jak nádherné zázemí skupina má. Nyní
nám nejen v této klubovně, ale hlavně v životě bude někdo chybět. Mohu za všechny
pionýry z Vysočiny slíbit,
že na tohoto skvělého člověka a kamaráda
nezapomeneme. Čest jeho památce.
Jiří Němec

Z TUTOROV Y
ČUTORY
POCHVALA
Pochvala… je velké téma. I proto, že u nás se tak nějak moc nemusí. Je ovšem stejným výstupem hodnocení jako záporná kritika
(může být i kladná kritika, na to se občas zapomíná). Nutné je učit (se) přijímat obojí, výtky i pochvaly. A nutno hned vyzdvihnout
zkušenost, že pochval by mělo být v naší výchovné práci více než kárání. Pochvala je protikladem záporné kritiky (viz předchozí díl).
Nicméně patří k sobě jako noc a den.
Odborníci říkají, že bez záporného hodnocení se nelze obejít – souhlasím s tím.
Nicméně běžný, normální život by měl být
vyvážený: nějaké výtky, ale nezapomínat
na pochvalu. Ovšem pozor na druhou krajnost: Pouze chválit je sice možná módní,
ale ne dobrou cestou.
Hodnocení je zkrátka přirozenou součástí
života, činnosti – má posilovat důvěru
dětí ve vlastní schopnosti, naznačovat jim
cestu k dosažení dalších úspěchů. Proto
musí mít i své výstupy: pochvalu či výtku
(občas až trest).

Leckdo třeba neumí pochvalu přijímat…
a neumí ji ani dávat. A možná to souvisí
i s tím, jak si „pochvalu“ představujeme?
Nesmíme totiž zapomenout, že k pochválení se dá užívat celá velká škála možností

SHÁNÍTE
S
H
UBY TOVÁNÍ NA HORÁCH?
V YZKOUŠEJTE CHATU ESPERO!
Místo: Rejdice u Kořenova (800 metrů n. m.)
Popis: Ubytovací kapacita je 32 lůžek s povlečením (dvoulůžkové, trojlůžkové a čtyřlůžkové pokoje – po domluvě možná přistýlka), sociální zařízení
v patře a v přízemí. Vlastní vaření ve vybavené kuchyni nebo je možné si
stravování domluvit u paní správcové.
Cena ubytování je pro pionýrské kolektivy od 60 do 150 Kč za osobu a den
(podle ročního období a počtu ubytovaných osob).
Okolí: Jizerské hory, Krkonoše, turistické a cyklistické trasy, sjezdové tratě
Rejdice a Paseky nad Jizerou, rozhledna Štěpánka.

Doprava: parkování u chaty, 20 m od objektu je autobusová zastávka.
Kontakt: Jan Paulík (731 332 277, honza@pionyr.cz),
Blanka Staňková (731 119 822), jizera@pionyr.cz

espero.pionyr.cz

kladného ocenění: více či méně oficiálně
slovní, ale i úsměv, slovní narážka, plácnutí
po rameni, podání ruky… až po nějaké
tradiční (oddílové) rituály. Zde je na místě
připomenout, že vedle takových běžných
forem je v Pionýru i systém vyznamenání,
který lze využívat.
Mnozí lidé říkají: Nedělám to pro ocenění.
Je to v mnoha případech pravda, ale každá
pochvala zahřeje u srdce. (I když se dotyčný tváří, jako že ho pochvalou vlastně
 zdržujeme od jiné práce.)
Martin
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PRÁVNÍ
POSILOVNA
KE STAŽENÍ NEZNAMENÁ BEZ PLACENÍ
Za okny ustával déšť, blížila se desátá
hodina večerní a rada pionýrské skupiny
končila. Projednáno bylo vše a poslední
na řadě byla webová stránka skupiny.
Všichni se shodli na tom, že 10 let stará
podoba se musí nahradit novou. Tomáš,
student průmyslovky a jeden z oddílových
vedoucích, který se ve volném čase zabýval právě vytvářením webových stránek,
dostal za úkol navrhnout a připravit novou
podobu. Společně sestavili obsah, na kus
papíru načrtli základní rozmístění jednotlivých prvků, včetně plánu činnosti, fotogalerie, i neveřejná části pro členy.
Tomáš se hned další den pustil do práce
a za týden byla stránka téměř hotová.
Poslední k řešení bylo doladění vzhledu
stránek. Bylo třeba určit, zda zvolit jednobarevné pojetí se znakem spolku a skupiny, či některé z abstraktních pozadí,
která nabízel vývojový program – včetně
poněkud kuriózního, nutně vyvolávající
představu rozkvetlých jitrnic. To pozadí
všechny zaujalo nejvíce, nicméně bylo jednomyslně zavrženo. Nakonec zvítězilo pozadí barvy khaki s tím, že bude doplněno
o nějaké fotografie.
Petr doma prošel archiv, ale nalezl jen dva
snímky, které vyhovovaly jeho náročným
představám – jeden záběr letního tábora,
druhý snímek byl z výpravy na kánoích.
Začal proto brouzdat na internetu a asi
po dvou hodinách nashromáždil 20 krásných snímků s přírodní tematikou – to
odpovídalo turistickému zaměření jejich
skupiny. Vesměs šlo o ilustrační fotografie

k článkům z veřejných webů. Z nich vybral
deset a rozeslal členům rady k „hlasování“.
Do druhého dne bylo vybráno pět fotek
a stránka se mohla doladit. O výsledku
všichni říkali, že je „fakt supr“ a během
týdne byla prezentace zprovozněna.
Asi dva měsíce poté byl skupině doručen
dopis advokáta, který je informoval, že dvě
z pěti fotografií jsou „vlastnictvím“ jakési
fotografické databanky, která se zabývá
tím, že fotografie „prodává“ (právní řečí
prodává licence k jejich použití). Hodnota
snímků byla podle jejich standardního ceníku vyčíslena na 200 €. Protože se jednalo
o použití neoprávněné, byla podle autorského zákona zdvojnásobena (skutečně to
tak podle zákona je) na 400 € a navíc bylo
požadováno odstranění snímků.
Na radě bylo pozdvižení a Tomáš dostal
co proto. Dostal za úkol to nějak vyřešit.
Hned fotky z webu odstranil a navštívil
advokáta, po pravdě mu všechno odvyprávěl. Advokát se zamyslel a odpověděl,
že by se Tomáš měl poradit s někým, kdo
se zabývá přímo autorským právem (třeba
i s jiným advokátem), a aby něco navrhli.
Tomáš to udělal – po další konzultaci sepsal omluvný dopis, advokát sepsal návrh na vypořádání, který odůvodnil tím,
že Tomáš postupoval chybně z neznalosti
a naivity a že webová stránka není podnikatelská, ale patří neziskovému subjektu,
a navrhl odškodnění 100 €. Vedle toho
ovšem nabídl, že na tři roky bude na webu
skupiny bezplatně umístěna reklama

„DEMOKRACIE JE DISKUZE.“

ilustrace J. Dostál
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na „poškozenou“ fotobanku. Rada s návrhem souhlasila, i když většina přítomných
byla velmi skeptická.
Nikdo nebyl překvapen víc než Tomáš,
když byl návrh přijat. V kanceláři advokáta
zaplatil ze svého v korunách ekvivalent
100 €, zajistil podpis dohody, umístění reklamy, a protože chtěl studovat počítačovou grafiku, zapsal se na kurz autorského
práva. Na zaplacení mu ale chyběl onen
ekvivalent 100 €… Drahá zkušenost, povzdechl si a začal na internetu hledat další
brigádu.
Poučení? Vše, co je zveřejněno na internetu, může být a většinou také je (obrázky,
texty, písničky apod.) autorským dílem
– a to lze použít jen tehdy, jestliže máte
souhlas autora. Jinak vás to může stát více
než 100 €. Ono to je dokonce i trestné!
Ale o tom až příště.
Michal Pokorný,
advokát, právní zástupce Pionýra
PŘEDSEDŮV GLOSÁŘ

Jeden z nejcitovanějších výroků T. G. Masaryka – má pochopitelně svoji historii a konkrétní souvislosti. Za pikantní je možné považovat, že
ho pronesl na shromáždění zcela autoritativní složky společnosti, kde vše funguje na rozkaz a řády, předpisy jsou úplně na všechno, ano –
na shromáždění důstojníků a poddůstojníků československé armády, v roce 1919.
Uvedený výrok se potom nezřídka tradoval
i v podobě aforismu,
zkrátka doslova zlidověl.
Onen projev ovšem, pochopitelně, pokračoval
dále: „… Musíte přes
rozdíly politické žít kamarádsky. Naučit se
respektovat cizí mínění, vyslechnout důvody. Vy se můžete mezi sebou pohádat,
ale vždy jako kamarádi, kterým jde o věc.“

Chápu, že v titulku citovaná věta, má sama
o sobě hluboký význam – ten je ovšem tím
silnější, čím více vnímáme adresáty oné
promluvy a její širší zarámování. Netoliko
onu jednu větu, která nabývá v různých historických okamžicích stále nové souvislosti.
A je pořád a stále aktuální a obsažná.
Například současné dění ve společnosti je
plné kategorických soudů a bezpodmínečných pravd. Slyšíme jich právě v těchto
dnech tolik, že by možná nebylo od věci

„upustit trochu páry“ a hovořit spolu.
Jakkoli diskuze (a ani demokracie) nemůže
být bezbřehá, být uzavřen ve své bublině
a nerespektovat jiné názory je až děsivé. Je
velmi důležité učit se poslouchat, vnímat,
ale též rozumně oponovat sebestředně uzavřeným sdělovačům nesporných a jedině
správných pravd, vést dialog. To je diskuze,
a také demokracie.
Martin
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1. 4. 1929 se narodil Milan Kundera, český básník, prozaik
a dramatik.
3. 4. 1973 ředitel firmy Motorola Martin Cooper uskutečnil
první hovor v pokusné síti mobilních telefonů.
4. 4. 2005 zemřela ilustrátorka dětských knížek Helena
Zmatlíková. (obr. 1)
4. 4. 1949 byla ve Washingtonu podepsána dohoda o uzavření
Severoatlantické smlouvy mezi USA, Kanadou a deseti západoevropskými zeměmi.
4. 4. 1968 byl v USA zastřelen populární vůdce hnutí za občanská práva Martin Luther King. Jeho vrah byl dopaden o dva
měsíce později. (obr. 2)
5. 4. 1937 zahájilo svůj provoz letiště Praha – Ruzyně. Do té
doby přistávala letadla v Praze pouze příležitostně.
6. 4. 1958 zemřel Vítězslav Nezval, český básník.
6. 4. 1909 Američan Robert Peary dosáhl jako první člověk
severního pólu.
7. 4. 1966 se narodila Lucie Bílá, česká zpěvačka s vlastním
jménem Hana Zaňáková.
8. 4. 1973 zemřel Pablo Picasso, významný španělský malíř.
(obr. 3)
8. 4. 1994 zemřel zpěvák americké rockové skupiny Nirvana –
Kurt Cobain. (obr. 4)
9. 4. 1970 skončila zlatá éra Beatles, když Paul McCartney
kapelu opustil a vydal své sólové album.
12. 4. 2003 zemřel Zdeněk Jirotka, spisovatel, vypravěč,
autor humoristických románů. Mezi jeho nejslavnější díla patří
Saturnin.
12. 4. 1944 se narodil Karel Kryl, český písničkář a básník.
12. 4. 1961 vyslal Sovětský svaz na oběžnou dráhu kolem
Země prvního kosmonauta na světě Jurije Gagarina. Jeho let
v kosmické lodi Vostok I trval 108 minut. (obr. 5)
13. 4. 1994 zemřel Rudolf Hrušínský, významný český divadelní a filmový herec.
14. 4. 1922 se narodila Stella Zázvorková, významná česká
filmová a divadelní herečka.
15. 4. 1912 se po nárazu do plovoucího ledovce potopil
Titanic, největší zaoceánský parník. Titanic plul z britského
Southamptonu do New Yorku. Při neštěstí zahynulo přes 1500
cestujících. (obr. 6)
18. 4. 1955 zemřel Albert Einstein, americký vědec německého původu, objevitel teorie relativity.
18. 4. 1937 se narodil Jan Kaplický, český architekt žijící ve Velké Británii. V Česku je známý díky návrhu Národní
knihovny v Praze. (obr. 7)
18. 4. 2002 byla síť mobilních telefonů Paegas přejmenována
na T-Mobile.
19. 4. 1959 požádal duchovní vůdce Tibetu Dalajláma v Indii
o politický azyl. Z Tibetu uprchl před čínskými okupanty.
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24. 4. 1949 vznikl na konferenci mládežnických organizací
Československý svaz mládeže. Jeho součástí byla i Pionýrská
organizace.
25. 4. 1918 se narodila Ella Fitzgerald, americká jazzová zpěvačka. (obr. 8)
25. 4. 1953 představili cambridgeští vědci Francis Crick
a James Watson jako první strukturu kyseliny deoxyribonukleové
(DNA).
25. 4. 1990 byl na oběžnou dráhu kolem Země – do výšky 600
kilometrů – vynesen Hubbleův teleskop. Jeho prostřednictvím šlo
mnohem přesněji než kdykoliv předtím sledovat vesmír. (obr. 9)
26. 4. 1986 došlo v atomové elektrárně Černobyl na Ukrajině
k přehřátí jaderného reaktoru a následně k jeho výbuchu.
Radioaktivní mrak se šířil střední Evropou. Sovětská vláda se
snažila problém bagatelizovat.
30. 4. 1945 spáchal sebevraždu Adolf Hitler, německý nacistický vůdce. (obr. 10)

NEJVĚTŠÍ VYNÁLEZY
aneb samozřejmosti, které hýbou světem
Vynález, který si tu představíme, zachránil nepochybně nespočet životů. Přesto málokterý z objevů, o nichž tu píšeme, budí
v dnešní společnosti takové rozepře jako…

OČKOVÁNÍ
Pravé neštovice, záškrt nebo
dětská obrna jsou onemocnění, která mají na svědomí
obrovské množství lidských
životů. Dnes už jsou tato
onemocnění však prakticky
vymýcena, a to díky vynálezu
očkování.
První předchůdci očkování se objevily v Číně už v 10. stol, kdy
lidé vdechovali usušené strupy neštovic, aby došlo k záměrnému
nakažení slabší formou nemoci. Podobná metoda se později využívala i v 18. století v Anglii. Průběh nemoci u takto nakažených lidí byl ale stále velice riskantní a mohlo dojít i k úmrtí. Až
na konci 18. století si britský lékař Edward Jenner všiml, že lidé,
kteří přicházeli často do styku s dobytkem a nakazili se kravskými
neštovicemi, téměř nikdy neonemocněli neštovicemi pravými.
Průběh kravských neštovic byl navíc daleko mírnější a Jenner
proto přišel s nápadem využít tuto kravskou mutaci k očkování.
Následnými pokusy se pak potvrdila jeho domněnka, že jednou
nakažená osoba se už podruhé nenakazí, a pomocí jím objevené
techniky se pravé neštovice postupně podařilo úplně vymýtit.
Prevence založená na vakcinaci se pak v 19. a 20. století začala
úspěšně využívat i v boji proti mnoha dalším nebezpečným onemocněním a přispěla k jejich postupnému vymizení.

9

10

JARNÍ PRÁZDNINY
NA SNĚHU
Jarní prázdniny jsou (alespoň podle názvu trochu
překvapivě) tradičním časem zimních táborů.
Tedy alespoň oddíly, na které vyjdou termíny
v únoru a na začátku března, si často užívají
zimních radovánek na horách. Nezapomínají
ale ani na aktivity „pod střechou“. Zkrátka
jarní prázdniny jsou skvělá příležitost a pionýři
ji rozhodně nepromarní.

Na této stránce vidíte fotky od PS Beroun-Závodí,
PS Dobřany, PS Dravci (Ústí nad Labem), PS Hradec
(Hradec u Stoda) a PS Omega (Praha).

