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TÝDEN PLNÝ INSPIRACE
Už se stalo tradicí, že se v srpnu na základně
Jitřenka v Zelené Lhotě sejdou zájemci
o tvoření a zkouší si nové rukodělné a výtvarné
techniky, které potom mohou využít ve své
oddílové praxi. Nejinak tomu bylo i tento rok.
Letošní LTŠka, kterou pořádala Plzeňská
krajská organizace Pionýra 12. – 17. 8.,
nebyla výhradně dámskou jízdou, ale našel
se i odvážný mladík, který se vůbec nenechal
zahanbit, a pod rukama mu vznikaly krásné
výrobky. Zkušené lektorky, ale i oddílové
vedoucí, nabídly účastníkům přes 30 různých
aktivit s rozdílnou náročností na materiál
a obtížností na výrobu. Letos byla na programu
například výroba holubičky a panenky ze
šustí, výroba masajky z papírových ruliček,
šití velikonočních zajíčků, háčkování soviček,
ale došlo i na korálky, kouzelná přání z papírů
a textilní obaly na sešity a knihy. A už teď
vám můžeme slíbit, že některé z nich najdete
i v Mozaice.
Velké poděkování si zaslouží Ivanka
Mochurová, která se o účastníky LTŠky starala
a dokázala splnit i ta nevyslovená přání.
Líbí se vám fotografie? Máte námět
na výtvarnou techniku nebo rukodělku,
nabídněte jí Ivance pro příští ročník nebo
nám o ní napište na mozaika@pionyr.cz.
Anička
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STARTUJEME!

Foto na titulu: Tereza Trojanová
Letní tábor 63. PS Sosna

Rozbíhá se další ročník Mozaiky. Jaký bude? Jeden z cílů redakce je, aby byl v porovnání s tím
minulým proměnlivější, aby si jednotlivá čísla byla méně podobná, ale zato více odrážela aktuální dění a témata. V praxi to znamená, že i stálé rubriky se nutně neobjeví v každé Mozaice,
v příští ale mohou dostat víc prostoru.
Když mluvím o rubrikách, pojďme si říct, jak se jejich skladba proměnila. Například skončily Geopozvánky, ale náměty pro „kačery“ budou dál u tipů na výlety. Skončil také seriál
o Pionýrském Sedmikvítku, ale sekce činnosti vám místo něj bude nabízet náměty pro práci
s tzv. odborkami. Staronově se budete v Mozaice potkávat s oddílovou filmotékou, budeme se
snažit zařazovat více reportáží, přijde řeč i na lechtivá témata…
A vůbec, zkrátka listujte, čtěte a uvidíte. A když budete mít náměty a připomínky, budeme za ně
rádi!
Jakub

ZAHRAJ, POŠLI, VYHRAJ!
O čem je řeč? No přece o vašich celotáborových hrách, které můžete jako
každý rok přihlásit do pionýrské soutěže a vyhrát příspěvek na materiál.
Podrobnější informace najdete pod stejným titulkem na straně 22.

KALENDÁRIUM | nabídkový plán akcí a soutěží
27. – 30. 9.

Fazole se vrací

Nesměř

Pionýr

5. 12.

Zahrajte dobrovolníkům celá ČR
(Mezinárodní den dobrovolníků)

Pionýr

1. – 3. 2. 2019

Ledová Praha

Praha

Pionýr a Nadace Dětem
3. tisíciletí

2. 2. 2019

Koncert Děti dětem

Praha

Pionýr a Nadace Dětem
3. tisíciletí

Vesec u Liberce

LKOP

14. – 16. 6. 2019 RESET

NABÍDKA OTEVŘENÝCH AKCÍ PS (z www.pionyr.cz)
15. 9.

Habartovské toulky

Habartov

PS des. St. Roubala

15. 9.

Pohádkový les

Habartov

PS des. St. Roubala

22. 9.

VOČKaři – Sportovní den

Březová

PS Březová

28. – 30. 9. Z Ráje do zeleného
pekla III. – Apokalypsa

Tankodrom Pístov

PS Kamarád

29. 9.

Malování na asfalt

Kdyně

PS Safír Kdyně

11. 10.

VOČKaři – rukodělná dílna

Březová

PS Březová

13. 10.

Vršovický koláč

Praha

PS Beta

20. 10.

Drakiáda

Kdyně

PS Safír Kdyně

26. 10.

Podzimní prázdniny
na Benecku

Benecko

PS Přátelství Pardubice

27. 10.

Víkendovka na Orlovicích

Orlovice, PocinovicePS Safír Kdyně

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PVC
MONEY - účetní program
19. – 21. 10. (pro začátečníky)

Liberec (hotel Arena)

ÚPVC

2. – 4. 11. (pro pokročilé)

Liberec (hotel Arena)

ÚPVC

Zážitkový kurz k rozvoji sociálně psychologických dovedností
21. – 24. 3. 2019

Soběšice (Hotel Pod Hořicí) ÚPVC
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PRÁZDNINOV Ý STROJ ČASU

Každé září si v Mozaice můžete přečíst zprávy z letních táborů. A každý rok – bez ohledu na to, kolik jim vyhradíme stránek – je musíme
krátit, protože je na ně málo místa, anebo spíš těch zážitků je moc.  A aby toho nebylo málo, nabídneme vám tu také odpovědi
na anketu, kterou vyplňovaly děti na několika táborech.

EXPEDICE NEBŘEZINY 2018 ANEB JAK POKOŘIT ATLANTIDU
Tak se nazývala celotáborová hra 1. běhu letního tábora
PS Beroun-Závodí v Nebřezinech u Plas 30. 6. – 14. 7. 2018.
Vydali jsme se do končin, kde již mnoho badatelů, archeologů
a hledačů pokladů zaplatilo cenou nejvyšší, životem. Přijelo nás
mnoho, jsme parta Rogera GoldSmitha, ale zbylo nás již jen takto
málo. Náš vůdce se vydal do lesa, ale už se nevrátil. Musíme se
mít na pozoru, je to zde Bohem zapomenutá krajina.

Vydáváme se na průzkum okolí tábora, kde nacházíme modré,
zelené, žluté a červené lístečky a na nich jména. Dle nich se rozdělíme do čtyř družin, každá má svoji barvu, obdrží i triko, které
si musí vyzdobit. Naším úkolem je vytvořit znak družiny, vlajku
a postavit si stožár. Skupiny si v lese vybírají své místo, aby nezasahovaly do jiných prostor, a zde tráví většinu času, to je jejich
zázemí.
Na táboře jsme se učili šifry kvůli utajení úkolů i zpráv z průzkumu. Protože zde na nás může čekat mnoho nástrah a může
dojít ke zranění, zopakovali jsme si poskytování první pomoci,

především resuscitace. To jsme si pak ověřili i v praxi, když jsme
při procházce lesem objevili náhodné zraněné obyvatele. Marná
nebyla ani stavba rozcestníků, vodních mlýnů, pyramidy či vlastního obydlí.
A co další úkoly, které nás čekaly? Na Atlantidě se nachází mnoho
druhů kovů, měli jsme je najít a posbírat. Získali jsme informaci
o léku na dlouhověkost. Vytvořili jsme mumii. Uprostřed lesa stojí
pevnost, a naším úkolem je zjistit různé kódy, které ji obklopují.
Nikdo se však nesmí kódu dotýkat. V průběhu hry byla zjištěna
radiová vlna, kterou jsme museli najít a rozluštit. Za zjištění a splnění úkolu jsme obdrželi část mapy a zprávy, která se nám bude
ještě určitě hodit. Podařilo se nám získat nevídaný předmět,
křišťálovou lebku, pro kterou musíme vytvořit asi 50 cm vysokou
svatyni. Vyráběli jsme nosítka a zachraňovali zraněné po výbuchu
laboratoře. Chytali jsme pašeráky. Vyráběli jsme pochodně a přenášeli oheň. Večer jsme do mapy malovali souhvězdí s pomocí
hvězdářů z planetária v Plzni.
Pomalu a jistě se expedice chýlí k závěru. My nemáme ještě vše
hotové, abychom mohli říci, že jsme zvítězili. Ještě tvoříme maketu Atlantidy. Další den se vydáváme na Robinsonův ostrov, kde
si musíme umět poradit. Čeká nás náročná vědomostní stezka.
Poslední úkol je stavba metr vysoké Babylonské věže z přírodního
materiálu. Na vrcholu musí být prostor pro hrneček s vodou, který
tam vydrží 2,5 minuty. Z historie víme, že stavba této věže rozhádala nejeden národ, my se ale dáváme dohromady a pracujeme
všichni společně.
Je to super, objevili jsme Atlantidu! Po závěrečné výpravě za pokladem poslední nástup, vyhodnocení, rozdělení odměn a poslední noc ve stanu. A ráno již balíme a hurá domů.
Květa Hrbáčková

CELÝ KALENDÁŘNÍ ROK JSME PROŽILI ZA 14 DNÍ NA TÁBOŘE
14. 7. 2018 jsme se konečně dočkali a pro naši PS Čtyřlístek začal letní tábor s celotáborovou hrou Putování kalendářem. Každý
den představoval jeden měsíc a děti se seznámily s jeho tradicemi
a zvyky. V lednu bezmála 80 účastníků přivítal na táboře hlavní
vedoucí novoročním projevem. V únoru jsme nazuli lyže a brusle
a účastnili se zimních olympijských her. Dále jsme malovali velikonoční kraslice, učili jsme se první pomoc v rámci Světového dne
zdraví, zdobili a stavěli májku a léto jsme přivítali hrami ve vodě.
Jelikož se tábor konal na Chodsku, nechyběly v srpnu ani Chodské
slavnosti. Pro rodiče jsme si tento měsíc spolu s dětmi připravili
vystoupení s chodskými písněmi i tancem v krojích. Nachystáno
bylo zářijové přezkoušení znalostí dětí, příprava dřeva na zimu
či dušičkový lampionový průvod. Na závěr tábora přišel Mikuláš
s čertem a andělem, nechyběl ani štědrovečerní oběd a správná
vánoční nadílka se stromečkem a prskavkami. Poslední den jsme
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vyhodnotili nejlepší děti z jednotlivých věkových kategorií, kterým diplomy předával nejlepší český fotbalový rozhodčí pan Pavel
Královec. Už se těšíme za rok na další tábor!
Vendula Pangrácová
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PŘEDÁVÁNÍ ŽEZLA HLAVNÍHO VEDOUCÍHO TÁBORA
Když náš hlavní vedoucí tábora a vedoucí PS Čtyřlístek, Honza
Pangrác, před táborem oznámil, že letos je to jeho opravdu poslední tábor, přemýšleli jsme, jak mu za léta u skupiny co nejlépe
poděkovat. Jelikož si Honza na věcné dary nepotrpí a stále nám
opakuje, že toho až tak výjimečného neudělal, napadlo nás, že mu
dokážeme, že to tak není. Obeslali a obvolali jsme většinu vedoucích, instruktorů a personálu, co prošli pod Honzovým vedením,
a pozvali jsme je na poslední večer tábora. Celých 14 dní na táboře jsme to úspěšně tajili a v den D jsme bez povšimnutí ukryli
30 lidí do jídelny. Honzíka jsme usadili do křesla a s kytarou se
nachystali mu zazpívat písničku, kterou jsme mu složili. Nejdříve
jsme ale vyzvali hosty, aby se k nám přidali, a to Honzíkovi, jak
se říká, „spadla brada“. Vidět pohromadě 60 pracovníků tábora,
30 současných a 30 bývalých, se nestává každý den. A když jsme
začali zpívat, neudrželi jsme slzy ani my, ani samotný náš Honzík.
Chtěli bychom ještě jednou Honzovi moc poděkovat za léta strávená na táborech i mimo ně a doufáme, že dodrží slib a bude

s námi na tábor stále jezdit. A jeho nástupci Martinovi Pangrácovi
přejeme úspěšné vedení skupiny a bezproblémové tábory.
kolektiv PS Čtyřlístek Domažlice

PARTICIPATION ISLAND 2018 – MEZINÁRODNÍ TÁBOR VE FINSKU
Na přelomu července a srpna jsme se vydali na první mezinárodní
tábor v historii naší Pionýrské skupiny Čáslav, Participation island
na ostrově Bengtsår, který pořádala finská organizace Nuoret
Kotkat. Kromě nás se účastnily organizace z Rakouska, Německa,
Norska, Velké Británie, Španělska (resp. Katalánska) a Finska. Celý
tábor zastřešovala organizace IFM-SEI.
Někteří z nás poprvé letěli, ale let jsme si užili. Na helsinském letišti Vantaa nás překvapila podobně vysoká teplota jako v 1300 km
vzdálené Praze. Po krátkém čekání jsme vyrazili na jihozápad
a za hodinu přijeli k molu, kde už na nás čekala loď, a před námi
bylo posledních 10 minut cesty.

Ihned jsme spěchali na úvodní ceremoniál, kde jsme se dozvěděli
něco o Finsku, jeho kultuře a hlavním poslání tábora, tedy vytváření trvalých přátelství a tolerance odlišností.
Účastníci tábora byli rozděleni do čtyř barevně odlišených vesnic.
My jsme obývali žlutou, podle toho jsme dostali náramek a tričko,
na které jsme měli nashromáždit podpisy všech obyvatel naší
vesnice. Mezi oblíbená místa k návštěvě patřila pláž se šlapadly

a kánoemi. Srdcem tábora byla centrální oblast, kde probíhal odpolední program.
Denní režim byl zcela odlišný od toho, jenž známe z našeho tábora. Každý den po snídani následoval tzv. morning circle, shromáždění celé vesnice. Zde jsme se dozvěděli, co můžeme daný
den dělat, a poté následovala nějaká aktivita, např. první den byla
seznamovací. Na zbytek tábora již byly náhodně určené multikulturní skupiny, které kolo štěstí každý den předurčilo buď na pomoc s jídlem, nebo s úklidem toalet. Po obědě probíhal centrální
program někdy až do půlnoci, obvykle však končil před večerní
svačinou v 20:00. Večer se zde ukazovala letní výhoda všech severských zemí, polární den, díky kterému se dalo sportovat až
do půlnoci.
Program byl velmi různorodý a jeho hlavním tématem byla participace/účast/zapojení. Také proto se každý večer scházel parlament
složený z různě starých zástupců z každé vesnice. Odpoledne a večer jsme navštěvovali nejrůznější aktivity – například skupinovou
výrobu ovocného salátu, karaoke soutěž, pletení náramků přátelství, typicky finské šplhání po přepravkách, veslování na pramici
a semináře na téma pohlaví, dospívání a osobnosti. V polovině
tábora se konal Mezinárodní veletrh, kterého mohly přítomné organizace využít ke své prezentaci. Při této příležitosti se na tábor
přijela podívat bývalá finská prezidentka Tarja Halonen, která se
zapojila do otevřené diskuze na téma vedení země, demokracie
apod.
Poslední den se událo fotbalové klání mezi vesnicemi a náš tým
zvítězil!
Celý tábor byl zážitkem nezapomenutelným a velice přínosným,
co se týče nových zkušeností, jazykových dovedností i nově navázaných přátelství.
Vojta Zvolský a Lucka Míšková
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„100PY ČASU“
to bylo téma příměstského tábora, který pořádala PS Dobřany 30. 7.
až 3. 8. za finanční pomoci města Dobřany.
První den si 19 účastníků připomnělo historii města Dobřany.
Následovala fotosoutěž, kdy některé děti fotily historické budovy
ve městě. Ty ostatní si zatím zdobily trička a pak se děti vystřídaly.
Vítězi fotosoutěže se stali Kája Davídková a Ondra Folk.
Jako každý rok jsme se při vytváření snažili naučit pracovat s odpadovými surovinami. Zdobili jsme květináč ubrouskovou technikou.
Díky velkému horku jsme nestíhali vše, ale než jsme šli domů, zvládli
jsme ještě nazdobit čajovými sáčky obrys konvičky a hrnečku, které
jsme pak lepili na desku zdobenou strukturou papírové utěrky, to
celé bylo vloženo do rámu od starého obrazu. A abychom jen nevyráběli, stříleli jsme z foukačky, hráli stolní hry, jezdili na koloběžkách
a hráli hokej.
V úterý jsme jeli do Mariánských Lázní, kde jsme si v parku
Boheminium prohlédli makety hradů a zámků, no a aby to bylo zajímavější, dostali jsme obrázky hradů a zámků a měli jsme vypátrat
jejich jména a vyfotit se u nich.
Ve středu jsme měli jet do ZOO, ale zvítězil návrh jet na koupaliště.
Ve čtvrtek jsme měli jet na zámek Kozel, ale změna je život, a tak
jsme jeli do ZOO. Nejvíc nás asi bavila domácí zvířátka – prase, kozy,
králíčci, jen kůň nám chyběl.
Pátek byl samé překvapení. Zdobili jsme svíčku plátky vosku, pak
jsme odlévali plovoucí svíčku, lili jsme vosk do malých hrnečků,

což vypadalo moc hezky. Čtvrtá svíčka byla gelová, ale nejdřív jsme
si skleničku ozdobili voskovými konturami, obrázky vybarvili fixy
na sklo a pak do nich nalili gel. A abychom si výrobky měli v čem
odnést, učili jsme se vyzdobit papírovou dárkovou tašku.
Ještě zajímavější než tvoření byla hra se stolními hokeji, tzv. Stiga hokeji, které přivezl pan Martin Ženíšek a když jsme to jakž takž uměli,
dali jsme si turnaj, který nakonec vyhrála vedoucí Míša.
S programem připraveným na toto léto byli spokojení rodiče i děti.
Na příště to vyhrálo koupání a Techmánie.
Líba Nejedlá, vedoucí tábora

LÉTO NA VODÁCKÉM TÁBOŘE
Není nic lepšího než horké dny strávené s kamarády u vody. PS
Safír Kdyně proto opět uspořádala vodácký tábor pro děti od šesti
let. Na konci července společně vyrazily sjíždět řeku Ohři v úseku
Kynšperk – Sokolov – Loket. Tématem bylo cestování časem
po boku tajemného Doktora například do starověké Sparty, Egypta,
k Vikingům, do pravěku nebo středověku. S Kryštofem Kolumbem
děti pozorovaly zatmění měsíce, za socializmu se snažily sehnat džíny
v Tuzexu, v pravěku překreslovaly jeskynní malby a užily si i prohlídku
hradu Loket. Na závěr se stroj času porouchal a přenesl děti do budoucnosti, kde se obyvatelstvo evakuuje ze zničené Země. Skupinky
si musely postavit vlastní raketu, aby mohly sehnat součástky a stroj
času opravit.
Vyhlášení vítězů proběhlo tradičně u slavnostního ohně a věříme,
že si děti odnesly nejen pěkné ceny, ale hlavně nezapomenutelné

CO JSI SI NA TÁBOŘE VYZKOUŠEL/A NEBO
PROŽIL/A POPRVÉ?
Že jsem prožila poprvé tábor bez úrazu.
Řekla jsem Adamovi, co k němu cítím.
Nic, protože už jsem na táboře posedmé,
ale vůbec to nevadí.
Skákat na skákacích botách.
Vést tým.
Řezání pilou.
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Ester (10)
Michaela (14)
Matyáš (12)
Matěj (13)
Ilonka (12)

zážitky. Program doplňovaly zejména hry ve vodě a koupání. Putovní
tábor postupně navštívil tři vodácké kempy a na lodích absolvoval
i další dva výlety bez náročného stěhování.
Pavla Hrubá

CO PRO TEBE BYLO PŘEKVAPENÍM?
I ti nejmenší dokáží být nejšikovnější.
Robot a Ufo.
Vůbec jsem netušila, kolik zábavy tu prožiju
a celkově jsem netušila, že to tu bude tak super!
Že už tábor bude končit.
Vedoucí: že jsou SUPER!
- It was better than I thought it would be.
/ Bylo to tu lepší, než jsem si myslel.

Kristýna (16)
Filip (6,5)
Karolína (12)
Michaela (14)
Gabča (11)
Ian (13)

TÁBORY

JAKÉ NEJVĚTŠÍ DOBRODRUŽSTVÍ JSI NA TÁBOŘE ZAŽIL/A?

CO SE TI PODAŘILO?

Koupání v potoce.
Největší dobrodružství byla noční hra.
Stavění a přespání pod přístřeškem.

Opravil jsem sprchu.
Mně se podařilo, že jsem byla na
trampolíně a skočila jsem salto.

Martin Koudelka (13)
Tereza (13)
Bořek (13)
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Martin (13)
Karina (11)

PIONÝŘI Z HOLEŠOVA V ANTICKÉM ŘECKU
Každoročně od roku 1987 prožívají pionýři z PS Dr. M. Očadlíka
Holešov tábor na louce pod Šaumburkem. Letos s tématem Antické
Řecko. Děti prošly mnoha řeckými městy, seznámily se se životem,
výchovou a kulturou v Athénách, ve Spartě, navštívily věštírnu
v Delfách, propluly Korintským průplavem, obchodovaly na tržišti
v Mykénách. Nechyběla zápletka s Trojským koněm a také typický
řecký tanec. Významnou událostí byly třídenní Olympijské hry.
První večer byl věnován slavnostnímu ceremoniálu. Zástupci z každého města vyzvedli slavnostní olympijský oheň na „Olympu“, který
jim předali sami bohové Zeus a Héfaistós. Oheň pak hořel po celou
dobu her. Druhý den proběhly disciplíny jednotlivců – např. hod
diskem, vrh koulí, hod oštěpem, běh na jeden stadion, běh těžkooděnců, potápění a skok daleký. Třetí den byly kolektivní sporty
– přetah lanem a běžecká štafeta. Součástí bylo také večerní klání
v rétorice – řečnictví.
Nechyběly oblíbené hry a soutěže: dřevorubecká olympiáda, pevnost Boyard, Oko za oko, Sazka, všechny hry v lese a také večerní
bojové hry. Nezapomenutelná byla večerní posezení se zpěvem,
povídáním a hrami a také večerní čtení antických bájí. Navštívila
nás spousta zajímavých osobností, např. včelař Václav Srkala
z Telče, ornitolog Jaroslav Walter a také Tomáš Pečiva z Hvězdárny
ve Valašském Meziříčí. Měli jsme velkou radost, že za námi k táboráku přijel a zazpíval také známý folkový zpěvák Slávek Janoušek.
Velmi milé bylo setkání se zahraničními dobrovolníky z Mexika,
Španělska, Turecka, Francie. Několik dní s námi na táboře strávila naše milá kamarádka z Hong Kongu – Michell a také Amina
z Nigérie, díky nim jsme měli možnost procvičit si anglická slovíčka
a konverzovat s nimi.

Tradičně ve čtvrtek za námi přijeli rodiče a další hosté na Slavnosti
Dia a Mykénský trh. Předvedli jsme jim vše, co jsme se na táboře
naučili.
Poslední den nás čekala výprava na bájný Eménos. Před ní jsme se
museli posilnit pravou řeckou hostinou, při které se vleže na levém
boku pojídají řecké speciality. Nastal večer a s ním i otázka, kde
se Eménos nachází. V Delfské věštírně jsme získali mapu. Protože
bájné město bylo úplně vyprahlé a téměř bez života, museli jsme
naplnit vodou své vyrobené Amfory a celou cestu až do města
jsme je nesli. Cesta byla dlouhá a náročná, ale touha po spatření
Eménosu byla silnější než únava, a tak jsme ho v krásnou a mystickou noc při zatmění měsíce společně nalezli. Přivítal nás tu poslední
z žijících obyvatel a odměnil nás prachem a kameny z města. Byl to
velmi hezký zážitek, na který většina z nás nikdy nezapomene.
Děkujeme všem, kteří pro nás letošní tábor připravili. Na táboře
jsme prožili nezapomenutelné chvíle, spoustu dobrodružství, ale
také jsme navázali nová kamarádství. Naše velké poděkování patří
za finanční podporu městu Holešov, Zlínskému kraji a MŠMT.
za účastníky tábora Klaudie, Pavel a Maty

VESELÉ PRÁZDNINY S JANOU A KÁJOU
V týdnu od 30. 7. do 3. 8. proběhl příměstský tábor s názvem
„Veselé prázdniny s Janou a Kájou“ pro členy PS Dr. M. Očadlíka
Holešov, pro jejich rodiče a širokou veřejnost.
V rámci týdne jsme navštívili spoustu zajímavých míst a hodně
jsme se toho dozvěděli.
Navštívili jsme krásné historické město Kroměříž, kde jsme se setkali s dalšími kamarády z táborů a akcí. Viděli jsme svatý Hostýn,
na kterém se nám moc líbilo. Mezi výlety patřilo také město
Rožnov pod Radhoštěm, kde jsme si prohlédli krásný místní skanzen. Čekala nás i prohlídka Zlína, zlínského „mrakodrapu“ a všem
se také moc líbilo na Laser Game. Dalším velmi zajímavým výletem byly Luhačovice, kde jsme se prošli po krásné kolonádě
a pochutnali si na pravých lázeňských oplatkách.
Ze středy na čtvrtek jsme přespali v místním SVČ TYMY, kde jsme
si díky táboráku připadali zase jako na táboře!

Chtěly bychom za všechny vedoucí velmi pochválit všechny děti,
které se tohoto tábora zúčastnily, za vzorné chování.
Moc děkujeme za všechny finanční příspěvky MŠMT a všem podporovatelům, díky kterým se tento tábor mohl uskutečnit!
za všechny vedoucí tábora Jana Ivánková a Kája Vaclachová
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TÁBORY

OLBRAM CHALLENGE 15+
Šestý ročník tábora PS Kopřivnice pro 15+ Olbram Challenge (12.
– 20. 8.) se nesl ve znamení Star Wars. Vedoucí si pro účastníky připravili plno nových aktivit a bojovek, do kterých šli všichni naplno.
Počasí nám vyšlo bezdeštné, ale zato pekelně horké.
Prožité aktivity nejdou ani slovy popsat. Mezi nejlepšími zážitky
většiny účastníků je noční výsadek a bojovka s ním spojená, zakončená zchlazením na Únanově.
Workshopové přednášky vedli Kuba a Hanka Trnčákovi. Hanka
vede svou firmu Svoboda v pořádku a podělila se s o své rady i tipy
do života. Kuba se podělil o bohaté zkušenosti s focením a Míra
představil hru dodgeball, kterou hraje většina vedoucích na profi
úrovni, a my si ji také vícekrát zahráli.

Nutno dodat, že účastnici byli na konci spokojeně unavení a užili si
skvělé strávený čas na Olbramu a také skvělé mírné zakončení léta.
David Řeha alias Rohlík

CO A KOMU BYS VZKÁZAL/A Z TÁBORA?
Vzkázala bych, že se mi na táboře moc líbí a že tu mám moc kamarádů. A že vedoucí jsou taky super.
Mamce. Tábor rychle utíká, ale instruktoři i vedoucí se o nás starají, moc mě to tu baví, všechny dny a sportovní hry.
Asi, že když něco chceme udělat, ale bojíme se, tak to zkusit.
Všem – bacha na třísky!
Bořkovi, aby se nechoval jako malej kluk.

Hana (11)
Renáta (12)
Matyáš (12)
Aduš (14)
Patrik (14)

LETNÍ TÁBOR LEDCE
Druhou polovinu července jsme strávili na oblíbeném letním
táboře v Ledcích na téma „Cesta na Ostrov pokladů“. Posádka
pirátské lodi se vydala do nebezpečných vod a statečně čelila
mnoha nástrahám, než získala mapu záhadného ostrova a poklad
si na něm mohla vyzvednout. Počasí nám přálo. Bylo to 14 dní
her, soutěžení, sluníčka a kamarádů. Do táborového programu se
vešlo koupání, jízda na člunech, táboráky s kytarou, diskotéka,
společné „Bubnování v kruhu“, vaření na ohni v kotlíku, nocování pod širákem, dva celodenní výlety (Mirákulum a pěší výprava

na Kozákov). Navštívili nás rytíři „Páni z Michalovic“. Táborový čas
utekl jako voda. Těšíme se zas za rok. :o)
Hanka, PS „Klub dětí“ Dobrovice

CO SE TI PODAŘILO?
Podařilo se mi, že sem se naučila zavázat uzel. Barbora (9)
Naučil jsem se číst runy.
Karel (12)
Jídlo na ohni.
Cecilka (9)

ELEKTROTÁBOR JUNIOR
Cílem tábora bylo nadchnout děti pro elektrotechniku a ukázat
jim svět amatérského rádia. Děti se naučily poznávat základní
součástky, postavily si dva funkční výrobky, aktivně se zúčastnily
zajímavých fyzikálních a elektro pokusů. Zkusily si Radiový orientační běh, vypustily vlastní pneumatickou raketu, viděly, jak se
leptá a vrtá plošný spoj, rozsvítily zářivku Teslovým transformátorem a mnoho dalšího.
Samozřejmě jsme neopomenuli klasické táborové aktivity jako
opékání špekáčků, spoustu her v přírodě i spaní pod širákem.
Věříme, že se dětem tábor líbil, odvezly si hezké vzpomínky a našly nové kamarády se stejnými zájmy.
Zbyněk Kocián, PS Kopřivnice
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Ulovit všechny draky.
Potkat nové kamarády.
Udělat burrito.

Terka (8)
Karolína (13)
Martin (11)

LETNÍ PERLIČKY

9

PŘEDSEDA NA KOLENOU A DALŠÍ LETNÍ PERLIČKY
Letní měsíce jsou časem táborů…hlavně mají ale být časem pohody a odpočinku, proto tuhle stránku neberte až příliš vážně… ale tak,
jak je zamýšlena – jako letní ohlédnutí s úsměvem 

PIRÁTI VZALI ZTEČÍ PIONÝRSKÝ FACEBOOK

POROD TÉMĚŘ TÁBOROVÝ

O prázdninách se na pionýrském facebooku objevovaly fotky a videa z táborů tak, jak to má být. Jednu takovou fotku jsme si půjčili
od pražského předsedy Michala a po jejím zveřejnění se začaly dít
věci! Během pár hodin se z pirátské lodi, kterou nedaleko Čáslavi
postavili pionýři ze 73. PS Vodovod, stal suverénně nejpopulárnější příspěvek na naší stránce za poslední roky. Počet „lajků“ a srdíček rostl před očima a zastavil se těsně pod hranicí 300!
Komu utekla online, může se pokochat alespoň tady. 

Když Martin dorazil na letní tábor Kamenec, aby upřesnil možnost natočení ukázky z dění pro Českou televizi (ve vysílání ČT
– Zprávičky 24. 7.), potkal se tam i s Pepou Vláškem, který už
vlastně počítal dny do narození syna. Že Pepa čekání na takovou
radost trávil na táboře, ale není zdaleka tak pozoruhodné, jako
že na jiném, LPT Hvězdička, nedaleko od Kamence, byla i ona
nastávající maminka Jana, jako hlavní vedoucí! V té chvíli ještě
nenarozený Kubík – ovšem jako ukázněný pionýr s vědomím, že
program tábora se nemá dramaticky narušovat – vyčkal s příchodem na svět téměř do konce tábora.
Přejeme všem třem zdraví a štěstí!

HODNOCENÍ KVALITY
Na jednom z táborů předseda zjistil, že se na něj připravili opravdu
důkladně – chtíc potěšit jeho něžnou zlobří duši, předvedli mu
modely Shrekových bažin. I zaslzelo oko předsedovo nad umem
dětí – jenže ouha! Kromě radování se z povedených dílek měl
Martin vybrat, které je nejlepší. A vůbec neuspěl s odpovědí, že
všechny bažiny jsou tak krásné, že by se rovnou nastěhoval…

HLEDÁNÍ NÁSTUPCŮ?
Tahle fotka nabízí několik výkladů… Hledá si tu snad Martin nástupce? Obměna tváří na všech patrech organizační struktury je
častým námětem diskuzí…
Je situace tak zoufalá, že srazila předsedu spolku na kolena? Jaká
byla odezva vyhlídnuté perspektivní funkcionářky? (Pro genderovou vyrovnanost šlo o slečnu!) Anebo je to celé jen hra? A co na
to Jan Tleskač?
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SAMI O SOBĚ

STARÝ PLZENEC

MOST 2018

MEDARDOVA KÁPĚ – LETECKOMODELÁŘSKÁ SOUTĚŽ

VŠECHN
NEJLEPŠÍ

• 12. 9. slaví své 70. narozeniny Marta
Kubátová z PS Franka Elstnera
(Pardubická KOP).
• 13. 9. slaví své 40. narozeniny
Lenka Šaradínová z PS Dřevohostice
(Olomoucko-zlínská KOP).
• 18. 9. slaví své 70. narozeniny Karel
Weil (Kontrolní komise Pionýra).
• 21. 9. slaví své 50. narozeniny Lucie
Zázvůrková z 96. PS Veselí Medvědi
(Pražská OP).
• 26. 9. slaví své 55. narozeniny Ilona
Kupková z PS dr. Mirko Očadlíka
(Olomoucko-zlínská KOP).
• 26. 9. slaví své 50. narozeniny Kateřina
Suchá z PS Restart (Středočeská KOP).
Blahopřejeme!
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V sobotu 2. 6. 2018 jsme měli
sraz v hale v Plzni na Borech
na celorepublikovou leteckomodelářskou soutěž s halovými
házedly z kategorie F1N.
Soutěž
pořádáme
jakožto
oddíloví vedoucí PS Starý
Plzenec za spolupráce BVL
Plzeň a Svazu modelářů ČR.
Po dlouhých letech úpadku
halových leteckomodelářských
soutěží se nám povedlo ji vrátit opět i do Západočeského
kraje a přímo do Plzně a letos
jsme pořádali již 5. ročník i se
zahraniční účastí dospělých
soutěžících.
Soutěž probíhá ve třech kolech
po třech hodech. Celkem má
soutěžící devět hodů, ze součtu
tří nejlepších se utváří pořadí.
My soutěžili ve dvou kategoriích pro žáky a ve starší kategorii
nad 18 let. Soutěž dopadla báječně a dva z členů oddílu LMK
Starý Plzenec, kteří se soutěže
zúčastnili, se umístili i na stupních vítězů: Jan Nevečeřal (73,0
vt.) na druhém místě a Patrik
Hájek (64,1 vt.) na místě třetím.
Prvenství si odvezl Jiří Hloušek
ml. z LMK Kamenné Žehrovice
v součtu časů 73,8 vt.
Máme velkou radost, že chlapci
z našeho leteckomodelářského
oddílu mohli slavit svoje první
úspěchy v prezentaci svých modelů na soutěži.
Jan Klik, Bohuslava Křížková
Klub leteckých modelářů,
PS Starý Plzenec

MOBILIZOVAT. ORGANIZOVAT.
SDÍLET. TVOŘIT.
O víkendu 7. až 9. září se v Mladé Boleslavi
setkalo přes šest desítek pionýrů, aby společně
naplnili všechna slova tvořící v titulku rozvedenou zkratku MOST. Byla to skutečně zajímavá
sestava, kterou tvořili členové orgánů Pionýra,
štábů, pracovních skupin, zástupci krajských
výkonných výborů nebo prostě zájemci o některé z probíraných témat. A jaká že témata
to byla?

V sobotu byla hlavní část programu otevřena
společnou debatou o oslavách 30. výročí obnovení samostatného Pionýra. V průběhu dne
pak všichni ještě vyplňovali dotazník, ve kterém se vyjadřovali ke konkrétním námětům
na aktivity, jež by měly být součástí oslav.
Poté se osazenstvo rozdělilo na tematické skupiny, které se zabývaly například náplní činnosti, hospodařením, komunikací a organizací
anebo mezinárodními aktivitami.

Tyto skupiny se v průběhu dne různě prolínaly,
rozdělovaly a zase spojovaly, protože mnozí
z přítomných se chtěli zapojit do více oblastí.
V neděli se osazenstvo částečně proměnilo
a rozdělilo na dvě skupiny. Tu první tvořili pionýři, kteří pracují s RISPem a měli zájem debatovat o tom, jak by měl pionýrský registrační
systém fungovat v budoucnosti. V druhé pak
byli hlavně správci internetových prezentací
krajských organizací a pionýrských skupin,
kteří se chtěli blíže seznámit s pionýrskými
webovými šablonami.
Celému setkání i jeho výstupům se budeme podrobněji věnovat v říjnovém vydání Mozaiky.
Jakub

ROZHOVOR
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STAROSTA ODCHÁZÍ, PATRON ZŮSTÁVÁ
Prohlížíte-li na webu patrony Pionýra, narazíte i na jméno p. Romana Petruse, starosty Prahy 8. Nebude dlouho trvat a starostovskou
„židli“ přenechá nástupci, kterého určí volby. Oslovili jsme ho proto s prosbou o rozhovor…
Pane starosto, končí volební období,
jaký máte z uplynulých roků pocit?
Dobrý politik se prý pozná podle toho,
že lidi rozděluje na ty, co jeho práci haní,
a na ty, co ji oceňují. Jsem ten typ. Práce
starosty je svízelná v tom, že většina lidí
má velmi zkreslené představy o tom, co
starosta může – takže jsem
často musel vysvětlovat, že
opravdu spousty věcí nemůžu
zařídit, protože to má v rukách
někdo jiný. Ale na to si člověk
zvykne.
Každopádně – pocit mám
dobrý. Udržel jsem v chodu
zdánlivě nesourodou koalici
po celé volební období, to nebylo vždy snadné. Ale díky
tomu radnice udělala velké
množství práce, která je vidět,
a založily se i nové tradice,
na které se dá navazovat.
Čím se radnice Prahy 8 může pochlubit ve srovnání se stavem z před čtyřmi
roky, hlavně v oblasti práce s dětmi
a mládeží?
Praze 8 má spoustu nových nebo opravených staveb, což je můj obor a mé téma
jako člověka zabývajícího se územním rozvojem. Pokud jde o práci s dětmi a mládeží, raději podporuji organizace pracující s dětmi na profesionální úrovni, byť
nezřídka jde o dobrovolníky, než abych
jim to řídil. Přesto jsme udělali několik
zajímavých projektů. Vyzdvihl bych třeba
spolupráci s osmičkovými Salesiány, kteří
propojují děti z nestandardních rodin
s těmi ostatními. Zároveň jsme úspěšně
nastartovali aktivitu tzv. „maringotky“
v Bohnicích, což je záchytný bod pro mladé
lidi, kteří tráví čas na ulicích.
Při starostování jste se několikrát potkal s pionýry při různých akcích – jaké
máte vzpomínky?
Když to zmiňujete, tak bych chtěl dodatečně poděkovat za má léta strávená
v Pionýru. A teď jako starosta? Prakticky
každou akci, na kterou mě bohnická pionýrská skupina nebo Pionýr pozval, jsem
rád navštívil nebo podpořil – a, upřímně

řečeno, se i pobavil a zpříjemnil jinak občas dost fádní práci. Žertovné bylo například sázení stromů v rámci akce 72 hodin,
kde jsem sice dostal na chvíli patřičné nářadí, ale děti byly samy do práce tak hrrr,
že jsem o něj během chvilky přišel a dál
jen fandil. 

Víte, mé rozhodnutí neobhajovat funkci
starosty je ovlivněno mnoha faktory. Už
jsem uvedl, že v zastupitelstvu působím
již 16 let a nejsem si jistý, že dokážu
Praze 8 přinést zásadní nové věci bez nějakého odpočinku. Zároveň jsem byl nominován a kandiduji v Praze 8 na funkci
senátora a já nejsem příznivec kumulování
mnoha funkcí. Tak uvidíme.

ROMAN PETRUS
Narozen 1978
Ženatý, dvě děti
Zastupitel MČ Praha 8: 2002–18
Zastupitel hl. m. Prahy: 2010–14
Starosta MČ Praha 8: 2014–18

Jak moc si z vlastní zkušenosti myslíte, že je důležité, aby vedení obce bylo
v kontaktu se spolky?
Mohou si, kromě materiální podpory, navzájem
pomáhat?
Dnes je hodně rozvinutá
občanská společnost nabízející značné množství aktivit. Když jsem v zastupitelstvu v roce 2002 začínal,
tak na Praze 8 byly dvě – tři
akce za týden. Dnes, když
sečtu kulturní, sportovní,
volnočasové aktivity a práci
s mládeží, tak každý den se
na Praze 8 odehraje třeba čtyři
až pět akcí. To je zásadní rozdíl.
Mám za to, že radnice by měla
spíše jen pomáhat a být s organizacemi v kontaktu a méně, kromě
financí, do nich zasahovat.
Jako starosta jste se rozhodl
již dále nepokračovat, patronem
Pionýra budete dál?
Jistě. Pokud jde o Pionýra, tak bych
chtěl určitě zůstat v kontaktu.
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RESET

LIBERECKÁ KOP VÁS ZVE NA RESET
I když červen 2019 vám může připadat ještě daleko, my, pionýři
z Liberecké krajské organizace už pracujeme na setkání pionýrských oddílů – RESET 2019, na který vás nyní chceme pozvat.
Budeme rádi, když se za námi přijedete podívat 14. – 16. června
2019 do Vesce u Liberce.

KDE SE SEJDEME?
Naše setkání se uskuteční
ve sportovním a volnočasovém
areálu ve Vesci, ze kterého je
to do nedalekého Liberce jen
co by kamenem dohodil. Tento
běžecký areál byl zbudován pro
mistrovství světa v klasickém
lyžování.
Z areálu je krásně vidět na horu Ještěd (1012 m. n. m.) s unikátním
televizním vysílačem a hotelem ve tvaru rotačního hyperboloidu,
který zde stojí od roku 1973 a je dominantou Libereckého kraje.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME?
Na programu pracujeme a budeme vás s ním postupně v Mozaice
seznamovat. Ale už teď vám můžeme prozradit, že na vás čekají výtvarné dílny, sportovní aktivity, možnosti navštívit místa v Liberci
a okolí, vyzkoušet si jízdu na kánoi nebo se pobavit na koncertě.

KDO NÁM POVÍ VÍC?
Máte-li dotazy, můžete se obrátit na Jirku Manycha – předsedu
Liberecké KOP (libereckakop@gmail.com).

JAK SE PŘIHLÁSIT?
Od listopadu 2018 bude spuštěno přihlašování přes pionýrskou
Přihlašovnu. Na konkrétní program se budete moci přihlásit až
od dubna.

PROVOZ NA ÚSTŘEDÍ
Se začátkem září se provoz na Ústředí Pionýra vrací do obvyklých
kolejí. To mimo jiné znamená, že jsou obnoveny služby od pondělí do čtvrtka do 18.00.
Kontakty na ústředí a jeho pracovníky zůstávají neměnné,
ty hlavní jsou: e-mail ustredi@pionyr.cz a mobil 777 248 720.
Od září se už na ústředí nepotkáte s Jirkou
Tomčalou. Navrátil se za učitelskou katedru.

KOLIK BUDE ÚČASTNICKÝ POPLATEK?
Zaplatíte-li do 28. 2. 2019, bude účastnický poplatek
350,- Kč. Později to bude již 400,- Kč na osobu.

KDO SE TĚŠÍ, ŽE SE S VÁMI POTKÁ V LIBERCI?
JIRKA MANYCH „MÁŇA“
Od
první
třídy
chodil do oddílu
vodní
turistiky
KATAMARÁN, který
vedl Jindra Jehlička.
Jak roky běžely,
Máňa začal spolupracovat s oddílem
a jezdit jako instruktor, oddílový vedoucí a zdravotník. Od roku
2013 vede pionýrskou skupinu Katamarán v Liberci a pořádá
letní tábory jako hlavní vedoucí.
V Liberecké krajské organizaci zastával funkci garanta PVC
a od letošního roku se stal předsedou KOP.
V civilním životě žije v Praze a pracuje u státní organizace
Správa železniční dopravní cesty jako lektor. Organizuje školení
a zkoušky, přednáší a provádí provozní kontrolu na železnici. Je
milovník zvířat, jeho dům je i domovem Irského vlkodava Bély,
Norské lesní kočky Aloise a dvou morčat Alvina a Teddyho. Rád
cestuje, miluje vodu, kulturu a muzikály.

Těšíme se na vás!
za LKOP Jirka Manych

ZÁŘIJOVÉ AKTUALITY
V RISPU
Září je doba, kdy do našich oddílů častěji přicházejí noví členové
– a s tím souvisí i jejich doregistrace (neboli Hlášení o registraci
nových členů) v RISPu. Pokud budete tápat, pomůže vám videonávod, který najdete hned po přihlášení do RISPu na úvodní
stránce.
Nezapomeňte také zkontrolovat a aktualizovat v RISPu údaje,
které se dále zobrazují na webu Pionýra v přehledu oddílů – především jde o místo a čas schůzek.

• POČKEJ, JAK ZÁŘÍ?! MNĚ JEŠTĚ ZBYLO NĚKOLIK LETNÍCH ÚKOLŮ…
• TAK NEFRFNĚJ A HOBLUJ! TŘEBA JEŠTĚ NĚCO PROŠKRTÁME, NEŽ SI VŠICHNI
VŠIMNOU, ŽE PRÁZDNINY JSOU V TAHU…
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INSPIRACE OD ŠTĚŇAT
Jak si děti z oddílu Poletušky (PS Plejády Šternberk) užily květen?

BETY
Mně se líbilo: Co je důležité, je očím neviditelné – čuchací pexeso,
zkoušecí brýle, které měly různé vady. Japonsko na druhou – na téhle schůzce se mi líbilo, že jsme se učili japonsky, psali jsme testy
atd. Na Cylindru jsme měli různá stanoviště jako střílení z kuše, stavění věží a pexeso a potom jsme měli tombolu. Celý měsíc byl skvělý.

ANET
V oddílu Poletušky jsme se učili japonštinu. Učili jsme se zvířata,
barvy. Psali jsme písmo. Nejlepší byla zvířata. Učila nás to naše
nejlepší instruktorka Kačenka. Naučila jsem se pár slov. Měli jsme
dvě schůzky s japonštinou a doufám, že se nám naše princezna
(Kačenka) předvede znovu s japonštinou. Někdy bych se to chtěla
učit, nezapomeneme na 22. 5. 2018.

ŠTĚPÁNKA
V květnu jsme čistili řeku Bystřičku a nejvíc se mi líbilo, když jsme
jeli traktorem. Na další schůzce byla japonština a učili jsme se psát,
to bylo super. Víkendová akce Cylindr byla taky fajn, hráli jsme hry
a střelbu, mohli jsme si to i vyzkoušet a taky se mi líbilo, jak jsme
byli na stanování a pak jsme šli na výšlap do lesa. A jak jsme opékali
špekáčky.

BÁRA
Nejvíc se mi líbilo, jak jsme šli Bystřičkou. Bylo to hezké, ty pocity,
když jdeš tou vodou a jen slyšíš tu přírodu. A ještě to, jak jsme pomáhali přírodě a vodě.

DORKA
V květnu jsme měli zkoušky. Byla tam různá stanoviště. Např.
do kousků různých starých hadrů jsme zašívali knoflík. Nebo jsme
rozdělávali ohýnek z kousku papíru. Moc se mi to líbilo, bylo to fajn.

V ÝPRAV Y ZA POZNÁNÍM

ilustrace J. Filípek

V létě Štěňata pomáhala stavět tábor a přitom si stihla i zasoutěžit. Potom je vedoucí Petr přihlásil na setkání oddílů pracujících
s výchovnými programy – Fazole se vrací. A pak už tu byl tábor. Etapovku napsanou pro rodiče s dětmi Hanka s Petrem
přizpůsobili starším dětem. A jaké bylo vaše léto? Napište nám na anna.novakova@pionyr.cz nebo mozaika@pionyr.cz.
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V ÝLETY

POZVÁNKA DO TISÉ
krásná příroda a vlastní střecha nad hlavou

Chata Lipka patří Pionýru a slouží k ubytování všech našich výletníků, které cesta zavede do krásné obce Tisá v Ústeckém kraji kousek
od německých hranic. Chata je součást větší usedlosti – je postavena na pozemku přilehlém k secesní stavbě, která patří také Pionýru,
ale zatím prochází dlouhodobou rekonstrukcí. Vlastní pozemek i okolí nabízí řadu možností.

NÁMĚTY NA ČINNOST V OKOLÍ

UBYTOVÁNÍ, VYBAVENÍ

DOPRAVA

Na pozemku je relativně velký prostor
na hraní her. Okolí se hodí pro pěší a cykloturistiku. V zimním období lze přímo
v Tisé využít 500 m dlouhou modrou sjezdovku s vlekem. V okolí najdete také větší
lyžařské areály Telnice a Bouřňák.

Objekt funguje celoročně a má kapacitu
15 míst. Nejsou zde postele, jen matrace,
takže spacáky s sebou. V chatě je možné
si v klidu uvařit, kuchyně je běžně vybavená (sporák, mikrovlnka, nádobí), popř.
se dá kapacita navýšit (v letní sezóně) a je
možné si venku postavit stany.

Autobusová zastávka se nachází zhruba
200 metrů od objektu. Víkendová spojení
jsou omezená, proto je nutné si předem
zjistit odjezd / příjezd a dle toho naplánovat sraz účastníků. Osobním automobilem
se dá parkovat přímo u nemovitosti.

TIPY NA VÝLETY

SLUŽBY V OKOLÍ

Objekt je situován v docházkové vzdálenosti
Tiských stěn, ty opravdu stojí za to vidět
a udělat si tam výlet. Více informací najdete na
www.skalytisa.cz. Aktuálně jsou Tiské stěny
do poloviny listopadu uzavřené kvůli požárům. Pokud máte k dispozici auta, není
problém vyrazit do Německa, například
Drážďany jsou vzdálené 50 km.

Cca 15 km od Tisé je Ústí nad Labem,
kde je v podstatě vše (pošta, obchody,
bazén, ZOO atd.). V Tisé jsou dvě restaurace v docházkové vzdálenosti od objektu
(po domluvě by neměl být problém s objednáním hromadné stravy). Nejbližší obchod s potravinami se nachází v Libouchci
cca 5 km od Tisé.

NAUČNÁ STEZKA ZA TRPASLÍKY
N

Kr Ústecký
Kraj:
U silnice na okraji Rynartic začínají schody, které vás dovedou k Trpasličí jeskyni. Za trpaslíky
bu
budete
muset stoupat do stráně, ale za odměnu na vás bude čekat Sněhurka i se sedmi trpaslíky.
Na je všechny, je celkem zábavná hra, protože i když jsou trpaslíci nedaleko od sebe a jsou
Najít
ba
barevní,
zjeví se vám vždy, když to nejméně čekáte. Okolím Jetřichovic vás pak provede několik značených turistických tras i naučná stezka. K nejhezčím a nejtajemnějším místům patří asi
3, km dlouhé Pavlínino údolí. Najdete zde Greislův mlýn či Rusalčinu jeskyni. Pokud vystou3,5
pá až na vrcholky skal, můžete obdivovat dechberoucí výhled do okolí Českého Švýcarska.
páte
Ví
Více informací: www.region-ceskesvycarsko.cz/obce/rynartice

KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC
Kraj: Hlavní město Praha
Během návštěvy se vám naskytne jedinečný pohled na modelovou krajinu protkanou železniční
sítí s mnoha vychytávkami. Modely jezdí, svítí, auta zastavují na červenou na semaforech, kolejiště reagují na střídání denního a nočního cyklu a některé vlaky jsou nastaveny tak, abyste
je mohli sami ovládat. Miniaturní kamery zprostředkovávají aktuální pohledy z lokomotiv projíždějící kolem modelů nejrůznějších dominant ČR jako je například: Karlštejn, Pražský hrad,
Střekov, Kokořín a další. To však není všechno, Království železnic disponuje řadou doplňkových
expozic, naučných panelů a zábavných interaktivních prvků.
Více informací: www.kralovstvi-zeleznic.cz
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UPOZORNĚNÍ
Na pozemku je cca 20 metrů od chaty
studna. Chata je nedaleko silnice, která není
příliš frekventovaná, ale občas nějaké to
auto projede.
Za velkou budovou je starý prázdný bazén,
jen po vydatnějším dešti v něm bude voda.

GEOCACHING
V okolí Tisé je celá řada kešek, které se
liší svou obtížností i náročností, ale určitě
stojí za to si některou odlovit. Máte-li
rádi tradičky, tak zkuste navštívit Rybniky
Ustecka - 6. Mlynsky rybnik (GC30ADZ),
dále je tu místo, kde stála dnes již zaniklá tvrz

Schonstein (GC5ANCB) a ve skalách najdete
Boulder (GC3FW4G). Přímo v Tisé začínají
multiny Tiska prochazka / Walking on the Tisa
(GC2BZTV), Tiske Steny (GCYXYF), nebo
se můžete vypravit na poněkud náročnější
multiny Prochazka s pejskem #2 (GC2D44C)
a Prochazka s pejskem #4 (GC3C4Y5). Určitě
stojí za to se jít
podívat na Earth
kešku
Geologie
Tiskych
sten/
Geology of Tisa
walls (GC2VZ1W).
Ti, kteří mají rádi
mystery keše, můžou zkusit O A M
D G (GC7FV68),
a chcete-li mít večer s dětmi dobrodružnou výpravu,
tak se vydejte
hledat Betlemske
svetlo (GC6Y9PA).
Pokud máte zařízení,
pomocí

15

kterého můžete lovit Wherigo keše, najdete
jich v okolí Tisé hned několik, například
PPP# Jesterky se nelovi (GC5N108).
Většinu kešek budete lovit v CHKO, tak se
nezapomeňte chovat ohleduplně k přírodě.
A pamatujte na to, že ne všechny kešky se
dají lovit v zimě nebo jsou vhodné pro děti.

HRAD LEDEČ NAD SÁZAVOU
Kraj: Vysočina
Ledečský hrad se řadí mezi nejstarší šlechtické hrady v Čechách a je jediným dochovaným
hradem středního Posázaví. Tento složitý komplex hradu se vypíná na vápencovém ostrohu
nad řekou Sázavou, kde vévodí krajině a městu Ledči nad Sázavou. Pro návštěvníky jsou zde
připraveny různé prohlídkové okruhy – muzejní, historický, dětský s výstavou medvídků, muzeum historických hodin s největší českou sbírkou s kousky až z renesance, muzeum Jaroslava
Foglara a výstup na věž.
Více informací: www.hrad-ledec.cz

MUZEUM V KOLOVČI
Kraj: Plzeňský
Kuriózní vynález najdeme v Kolovči – mají tady parní mlýn na přemílání starých bab v poměru
7:1 z roku 1863. Slavný mlýn představuje jednu z hlavních atrakcí kolovečského Muzea techniky
a řemesel. S více než sedmi tisícovkami exponátů jedno z největších muzeí svého druhu u nás
představuje práci hodinářů, sedlářů, korýtníků, šindelářů, dráteníků, slaměnkářů a mnohých
dalších a přibližuje tradiční život chodského kraje. Kromě velkého množství exponátů je v muzeu k vidění 50 kompletních dílen a řemeslných krámků.
Více informací: www.muzeum-kolovec.cz
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JEŠTĚRKA Z MATIČEK
Zvířátka jsou při tvoření oblíbená a tohle je navíc z hodně netradičního materiálu, takže by mohlo děti bavit.

CO BUDEME POTŘEBOVAT

R

Matičky (podle velikosti, jakou plánujeme,
může být buď droboučká z M3 nebo M4,
případně pořádný ještěr z M6 matiček
a výše) k tomu je ovšem potřeba zvolit
vhodný provázek. Na menší matičky stačí
silnější nit (mě se osvědčila „duše“ z paracordu – jednotlivé provázky) na větší matky
lze používat jakýkoliv pevnější provázek
nebo třeba rovnou paracord celý, doporučuji ale vyjmout z něj duši a zatavit konce,
lépe se s ním pracuje. Volitelně karabinka
na zavěšení na klíče či batoh.
Na základní ještěrku podle návodu je třeba
minimálně 48 ks matiček (může se však lišit,
pokud se rozhodnete odchýlit od rozpisu).

nejdříve navlečeme karabinku a zajistíme
uzlem, poté navlékneme matičku.
2) Ještěrka se navléká postupně po „řádcích“. Provázek se provléká „proti“ sobě,
tedy navlékneme řadu matiček na jeden konec a druhý provázek provlékneme stejnou
řadou v protisměru. Obrázek napoví více.
3) Ve všech řádcích je možné samozřejmě
dělat individuální změny, případně přidat
řádky, záleží na představivosti, nutno ovšem
počítat se změnou množství matiček.
4) Po posledním řádku doporučuji provázek
zauzlovat a zatavit, aby se uzlík nerozvazoval.
Pozor na: pevnost provázku. Práce se zapalovačem – nepřehánět to se zatavením
na konci.
Čerpáno z: https://www.instructables.com/
id/Paracord-Gecko-Lizard/
Lucka „Čolíto" Bauerová

JAK NA TO
1) Doprostřed provázku navlečeme první
matičku (pokud chceme přidat karabinku,

HRA

PEJSKOVÉ DO BOUDIČEK
Každý pejsek chce mi svoji boudičku, ale
co když na některého nezbude? Pak musí
z kola ven.
Děti se rozdělí na dvě skupiny, jedna představuje boudičky a druhá pejsky, přičemž
pejsků musí být o jednoho více (nebo
o dva, když je sudý počet dětí).

Boudičky se rozestaví do kruhu s rozkročenýma nohama a spojí se špičkami bot,
tak představují boudičky.
Pejsci chodí kolem boudiček a poslouchají povely organizátora (výcvikář, páníček,…), např. pejskové běhají kolem
boudiček, štěkají, štěkají na boudičky,
vyjí, vrtí ocásky, běží v protisměru, škrábou se za uchem atp. Plní všechny povely a čekají na ten klíčový: Pejskové
do boudiček!
Když zazní tento povel, vlezou po čtyřech do nejbližší boudičky.
Na jedno až dvě děti (podle toho, jestli
máme lichý nebo sudý počet dětí) boudička nezbude, a tím pádem pro ně

hra končí. Už jen vybere (nebo vyberou) boudičku, která také dále nehraje.
(Pokud v prvním kole přebývali dva pejsci, po prvním už přebývá jen jeden.)
Začíná nové kolo.
Tak hra probíhá, dokud nejsou jen dva
pejskové a jedna boudička, kdo vyhraje
toto kolo, je vítězem.
V ideálním případě se pak pejsci a boudičky prohodí, ale ne všichni, pejsků
musí být vždycky více.
Hra je vhodná pro prcky, ale zasmějí se
při ní i větší děti.
Vendy

MÁTE TAKÉ OBLÍBENOU HRU NEBO RUKODĚLKU, KTEROU MOŽNÁ VŠICHNI NEZNAJÍ? SEM S NÍ! 
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NOVÉ TVÁŘE V ODDÍLE
Začátek nového školního roku zpravidla
přivede do oddílu nové lidi. Přicházejí
s očekáváními, na základě kterého si pak
utvářejí názor na celý oddíl. Přinášejí si ale
také svoje představy o tom, co bude oddíl
dělat a také jak se v něm chovat.

si i některé stereotypy, které třeba vůbec
nemusí být přijatelné. Jedná se o různé
typy žertíků, způsoby oslovení některých
jedinců apod. Je jasné, že to pak přinese
oddílovému vedoucímu spoustu práce.
Práce, kterou za něj ale bohužel nikdo
jiný neudělá. I když hodně práce v oddílu
může zastat instruktor či šikovné děti (viz
průvodcování). Prosazování správných
pravidel chování a výchovné působení
na celek i na jednotlivce zůstane „chlebem“ oddílového vedoucího, byť se jedná
o nevděčnou a někdy i nezáviděníhodnou
práci.

JAK NA TO?

Z hlediska výchovné práce v oddílu nás
bude zajímat právě otázka chování nových
členů. Počáteční opatrný přístup nováčků
je zpravidla poměrně brzy vystřídán jejich
„probuzením“. Ti aktivnější začnou rychle
„vystrkovat růžky“ a prosazovat svoje chování v (sociální) skupině. To je naprosto
přirozené pro všechny utvářející se a obměňující se skupiny lidí. Problematické
v tomto ohledu je, jak nové pořádky přijmou stávající členové oddílu. Některé
novinky totiž mohou v oddílu „narazit“,
mohou být v nesouladu s hodnotami,
které si oddíl mezitím vyjasnil. Často se
také stává, že pokud do oddílu přijde několik dětí z jedné třídy najednou, přinesou

Především je potřeba si uvědomit, že je
nutné pracovat s celou skupinou i s jejími
částmi a jedinci. V rámci celého oddílu stojí
za to připomenout a pojmenovat pravidla,
která se osvědčila. Náměty můžete čerpat
například z metodické příručky Oáza, kterou vydal Pionýr v roce 2003 (publikace je
také k dispozici na webu Pionýra v části
Pro členy). Konkrétně můžete využít třeba
aktivitu, ve které děti samy pojmenovávají
pravidla své Oázy.
Vyplatí se skupině nováčků odděleně
připomenout některé oddílové zvyklosti.
Nemusí to přitom být přednáška o pravidlech. Využít můžete třeba oddílová fotoalba. Hodí se ale rozmyslet si, ke kterým
fotografiím připojíte povídání o tradičních
akcích, o nových plánech, ale také o objevených pravidlech. Např. To, že se žertem řekne, že jsem to zapomněl ve vlaku,
od této výpravy už neděláme, protože…
(tady každý najde vhodný příklad sám).

ZAMYSLETE SE
•
•

•

•
•

Pracujete v oddíle s nováčky v rámci družiny?
Jaké hry a aktivity používáte na podporu komunikace a spolupráce? Máte v tom vytvořený nějaký
systém?
Dokážete využít starší děti k tomu, aby předávaly
mladším oddílové zvyklosti, tradice a hodnoty? Jak
by to mohlo vypadat?
Máte nějak zhmotněna oddílová pravidla?
Jsou některé z pravidel zachycena alespoň v řádu
klubovny či tábora?

Skupině zkušených oddílových matadorů
pak naopak vysvětlujeme, že mladší členové nemají tolik zkušeností – a to ani
těch špatných – a nedokáží včas odhadnout, že něco může špatně dopadnout.
Je dobré také si ujasnit, jakým způsobem
mohou ti zkušení poučit nováčky, aniž
by to mělo vypadat nějak „mazácky či
přechytrale“.

CO SE NABÍZÍ?
Větší oddíly mohou přistoupit k tomu, že
z nováčků vytvoří samostatnou družinu.
Nováčci se tedy nebudou potkávat hned
od počátku tak často s těmi protřelými
a ani zmíněné konflikty se hned neprojeví.
Na druhou stranu by nám mělo jít o vytvoření funkčního celku, a tak jednoho
dne se děti určitě potkají na společné akci.
V tomto případě si připravujeme pole působnosti dlouho dopředu, abychom pak
nemuseli řešit zbytečnou rivalitu. Celek se
nepochybně setká na oddílových výpravách, podzimních prázdninách či jarním
táboře. Je proto nutné do výchovných
cílů těchto akcí zařadit i podporu komunikace a spolupráce. Na samotné akci pak
pomáhá vytvářet malé skupinky dětí s různými zkušenostmi (z hlediska oddílového
působení), které se navíc mohou proměňovat od aktivity k aktivitě. Samozřejmě,
že měnící se skupinky nejsou vhodné pro
soutěžní hodnocení. O to ale snad tentokrát nejde. O samotném soutěžení jsme
už psali v Mozaice 02-2016/17.
Tom

PROGRAM PIONÝRA:
•
•

Pionýr je člověk přátelský, snášenlivý s vůli spolupracovat.
Vedeme členy k odpovědnosti
za osobní růst a týmové spolupráci.

TIP:
Pokud máte zájem o to, aby vaše oddílová pravidla byla orazítkována razítkem projektu Oáza, pak je pošlete
na ústředí Pionýra.

O JAKOUKOLI ZKUŠENOST S OBMĚNOU DĚTÍ V ODDÍLE SE MŮŽETE PODĚLIT. NAPIŠTE NA ODDIL@PIONYR.CZ.
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ODBORKY

FOTOGRAF DO KAŽDÉHO ODDÍLU
V posledních ročnících Mozaiky jsme vám přinášeli různé seriály, např. o Pionýrském Sedmikvítku. A seriál nebude
chybět ani v tomto ročníku. Každý měsíc představíme jeden z odznaků odborností.

CO JSOU ODZNAKY ODBORNOSTÍ, TZV. ODBORKY
A JAK S NIMI PRACOVAT?
Jednotlivé odbornosti mají zpravidla dva stupně a je jen na zájemci, kdy podmínky pro získání odbornosti daného stupně splní.
Není tedy stanoveno, že I. stupeň plní mladší děti a II. stupeň plní
děti starší. Podmínky (např. ty, které jsou uvedeny na této stránce)
nejsou pevně
stanovené,
můžete si je
nastavit tak, jak
chcete. Platí však
následující: podmínky pro danou
odbornost musí být
pro všechny v oddíle
stejné. A také – podmínky, které si stanovíte, by neměly být
tak jednoduché, aby je
bylo schopno bez dalšího
vzdělávání splnit každé
dítě v oddíle.
Sekce rozvoje výchovných programů vytipovala prvních dvanáct
oblastí, které jsou propojené s běžnou činností oddílu a vycházejí
tak z jeho potřeb. V současné době pracuje sekce na tom, aby
vznikla ucelená sada návrhů podmínek, metodických listů pro
vedoucí a materiálů pro děti. Každá z odborností má tedy kromě
toho, že rozvíjí dítě nebo mladého člověka, přesah do oddílové
činnosti nebo do Pionýra. A koho si představíme jako prvního?

FOTOGRAF
Fotograf je člověk, který s pomocí klasického nebo digitálního
fotoaparátu pořizuje fotografie. Měl by znát různé techniky umělecké i dokumentární fotografie, zvládat grafické zpracování fotografií a jejich prezentaci. Dělá to rád a s citem.

I. STUPEŇ
1. Používám oddílový fotoaparát a dovedu jej správně ošetřovat.
2. Znám základní funkce a možnosti nastavení fotoaparátu, pořízení a mazání fotek, různé režimy (portrét, makro, krajina, sport).
Ukážu je a vysvětlím v oddíle.
3. Znám zásady fotografování. Zjistím si, co je to expozice a jak se
vytváří. Rozumím základním pojmům – čas, clona, ISO, korekce
expozice.
4. Úpravy fotografií – pomocí počítače dokážu s digitálními fotografiemi provádět základní operace – otočení, ořez, zmenšení
rozměrů apod.
5. Předložím alespoň 30 snímků z oddílové činnosti.
6. Uspořádám výstavku svých prací.
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7. Starám se o fotodokumentaci z života oddílu alespoň půl roku.
Dávám fotky na web, do kroniky, oddílového časopisu nebo
na nástěnku.
8. Zúčastním se Pionýrského Sedmikvítku v oblasti Clona.
9. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

II. STUPEŇ
1. Mám vlastní přístroj a umím jej správně ošetřovat.
2. Znám princip vytváření fotografického obrazu (optika).
3. Znám zásady správné kompozice snímků (prokážu prakticky).
4. Znám principy snímání a měření expozice.
5. Navštívím s oddílem výstavu nebo muzeum s fotografickou
nebo filmovou tematikou.
6. Znám zásady správného uložení (archivace) zhotovených
materiálů.
7. Přečtu si alespoň jednu knihu o fotografování. Znám časopis
zabývající se fotografií.
8. Hromadná úprava fotografií – znám programy na hromadnou
úpravu fotografií – přejmenování, změna velikosti a formátu.
9. Vyzkouším si fotografování noční oblohy, hvězd nebo
ohňostroje.
10. Starám se o fotodokumentaci z života oddílu alespoň jeden
rok. Dávám fotky na web, do kroniky, oddílového časopisu nebo
na nástěnku.
11. Zúčastním se Pionýrského Sedmikvítku v oblasti Clona.
12. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).
Zaujala vás první část našeho nového seriálu? Pojďte s námi tuto
novou oblast činnosti rozvíjet. Můžete zkusit odborky zařadit
do oddílové činnosti, můžete nám poslat své připomínky k těm,
které budeme postupně představovat, nebo můžete zkusit vytvořit odborku vlastní. A nezapomeňte nám o tom napsat na e-mail
odborky@pionyr.cz nebo mozaika@pionyr.cz.

TIP
V obou stupních je účast v soutěži Clona, která je součástí Pionýrského Sedmikvítku. Bližší informace k ročníku
2018/2019 najdete v příloži této Mozaiky. Dejte možnost svým
oddílovým fotografům vyniknout.

NA JAKÉ ODBORKY SE MŮŽETE V PRVNÍ VLNĚ TĚŠIT?
FOTOGRAF
KUCHAŘ
KULTURNÍ FANDA
KUTIL
OCHRÁNCE PŘÍRODY
ORGANIZÁTOR HER

PIOKAČER
REDAKTOR
SPORŤÁK
TÁBORNÍK
V Ý TVARNÍK
ZDRAVOTNÍK
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FILMOTÉKA

ODDÍLOVÁ FILMOTÉKA: VÁLKA
Filmotéka je zpátky a rovnýma nohama skáče do tématu, o kterém se
vůbec nemluví snadno. Začátek září je totiž nejen koncem prázdnin,
ale také časem, kdy si připomínáme začátek 2. světové války (1. 9.
1939). Pokud cítíte potřebu o historii i současnosti války s dětmi
mluvit, snad vám pomůže i tento náš malý výběr. Ale jde opravdu
jen o zlomek, tomuto tématu je věnován skutečně nespočet snímků.

NA ZÁPADNÍ FRONTĚ KLID
(1930, režie Lewis Milestone)
Působivá adaptace knihy Ericha Maria
Remarque je stejně protiválečná jako její
předloha. Jejím cílem není líčit boje, oslavovat jendu či druhou stranu konfliktu,
ale podat výpověď o tom, jak moc válka
změní každého, koho se přímo dotkne.
CSFD.cz: 85 %, IMDB.com: 8,1/10

KOČÁR DO VÍDNĚ
(1966, Karel Kachyňa)
Jde spíše o komorní psychologické drama
než válečný film, přesto je zde válka zcela
hmatatelná. Příběh vdovy, které den předtím Němci oběsili manžela, a nyní ji dva
němečtí vojáci přinutili, aby je na svém
voze vzala do Vídně. Napětí by se dalo
krájet…
CSFD.cz: 84 %, IMDB.com: 7,8/10

MARIŇÁK
(2005, režie Sam Mendes)
Film nabízí pohled na americkou armádu
na blízkém východě (Kuvajt, Irák) očima
mladíka, který v duchu rodinné tradice
narukuje s představou získání slávy v boji,
místo toho ho ale čeká především ubíjející
čekání. Film je plný napětí i trochu ostřejšího humoru.
CSFD.cz: 80 %, IMDB.com: 7/10

MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ
ZTRACENÝCH MRAVENCŮ
(2013, režie Hélène Giraud, Thomas
Szabo)
Animovaný film o konfliktu černých a rezavých mravenců tu může působit překvapivě, ale některé scény (obléhání mraveniště) jsou jako dělané pro nastínění tématu
války i menším dětem.
CSFD.cz: 75 %, IMDB.com: 7,1/10

DALŠÍ TIPY: ČERNÝ JESTŘÁB SESTŘELEN, SIGNUM LAUDIS, AVATAR

ZAČÍNÁ ŠUŠKANDA
Scéna, která jistě proběhla na mnoha z našich
táborů: Děti po večerce svítí ve stanu, hlídka nikde. Vedoucí si všimne a jde se podívat, nachází
osazenstvo stanu i hlídku šepotající a hihňající se
při čtení časopisu. Tiskovina je zabavena a shromáždění rozpuštěno – a nedlouho nato se nad
časopisem sesednou vedoucí a s podobným smíchem pročítají rubriky jako „Tenkrát poprvé“…
Jenže čtou si je i děti, zajímá je to – a pokud jsou
mezi našimi dětmi i ty, kterým je už …náct, tak
se jich to i přímo
týká. Nemá cenu
si nalhávat, že
ne.
Před pár lety
(ročník
2010–
2011)
byl
v Mozaice tématům
souvisejícím se sexualitou věnován
seriál „Nedejte
se zaskočit“. Při
přípravě začínajícího
ročníku
se do redakce
dostala knížka nazvaná „Tohle není jen kniha
o sexu“, jejíž autorkou je youtuberka vystupující
pod jménem Chusita Fashion Fever. Možná si říkáte něco jako „To bude zase veledílo…“, ale nesuďte předem. Tahle knížka totiž skutečně mluví
jazykem mladých lidí, ostatně tomu odpovídá
věk autorky. Je jednoduchá, přímočará, názorná,
vysvětlující – jak v textu, tak v ilustracích. A protože vedoucí je často ten starší kamarád, za kterým děti přijdou s věcmi, které se jim nechce
říkat rodičům, takový pomocník se rozhodně
může hodit.
V nadcházejících vydáních Mozaiky se proto
v obdobných krátkých článcích budete potkávat s tématy jako orientace a pohlaví, začátky
vztahu (máme rande), mužské tělo, ženské tělo…
Budeme vykládat pojmy, vyvracet mýty a takzvané „urban legends“, bavit se o škatulkách
a předsudcích…
Máte se zkrátka na co těšit. A jestli máte v této
oblasti sami zajímavé poznatky, zkušenosti
s dotazy dospívajících
dětí anebo třeba tipy
na publikace, tak
se určitě ozvěte na
mozaika@pionyr.cz.
Jakub
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PROPAGACE

PROPAGACE A POMOC V JEDNOM
dobrovolnický projekt 72 hodin
zaměřené na pomoc potřebným lidem,
přírodě i vylepšování vašeho okolí. Taková
akce navíc může podpořit vaše dobré
jméno v obci, být součástí propagace vaší
skupiny či oddílu, ale i celého Pionýra –
stačí jít do toho a být vidět.

Že dobrá činnost je tou nejlepší propagací,
je stará známá pravda – a platí o mnoha
různých podobách pionýrské činnosti.
Projekt 72 hodin v tomhle směru skvělá
příležitost. Nejen, že jde o parádní naplnění Ideálů Pomoc a Příroda v praxi,
protože zapojit můžete jakékoli aktivity

JAK SE ZAPOJIT?
KDY 72 HODIN PROBĚHNE?
Od čtvrtka 11. října 2018 od 12:00 do neděle 14. října 2018 do 12:00. Projekty mohou být libovolně dlouhé. Může se tedy
jednat jen o několikahodinovou aktivitu,
anebo projekt na celé tři dny.

Stačí se podívat kolem sebe a vymyslet, co
byste v rámci 72 hodin chtěli zlepšit.
Pak otevřete web projektu – www.72hodin.cz – a tady svůj projekt přihlásíte.
Informace získáte také na facebooku:
www.facebook.com/72hodin.cz

72 HODIN JE MEZINÁRODNÍ PROJEKT, V ČR HO ZAŠTIŤUJE ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE.

E-MOŠKA NABÍZÍ
KARABINA NA KLÍČE
Karabinka s kroužkem na klíče
Rozměry: 3 x 5,6 x 0,5 cm
Materiál: hliník/kov
Karabinka není zátěžová
(horolezecká)

BATERKA 9 LED SVĚTEL V DÁRKOVÉ KRABIČCE
Materiál: hliník/kov
Rozměry: průměr 2,7 x 9 cm, krabička: 15 x 6,5 x 3,3 cm
Baterka je na 3 tužkové baterie AAA – baterie NEJSOU součástí!

KOVOVÁ
PÍŠŤALKA
Kovová píšťalka s kroužkem na klíče
Materiál: kov/hliník
Rozměry: průměr 1,2 x
6,2 cm

PŘÍVĚSEK
NA KLÍČE
se dvěma žetony do nákupního košíku v rozměru 5Kč a 10Kč
Materiál: Plast/kov

DALŠÍ INFORMACE A OBJEDNÁNÍ NA WWW.E-MOSKA.PIONYR.CZ.
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SMĚRNICE O
HLAVNÍ ČINNOSTI
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PLÁNOVÁNÍ U ODDÍLU
Navazujeme na povídání z červnové Mozaiky o plánování pionýrské skupiny. Aktuálně přichází řeč na plánování u oddílu. Plán slouží k snadnějšímu
realizování vytčených cílů. Je pomůckou, podle které oddíl pracuje, byl sestavován v klidu, s rozmyslem a je zárukou, že se neopomíná nic
důležitého, co by se později muselo zařazovat do programu a co by mohlo ohrozit splnění celoročních výchovných cílů oddílu.

V ODDÍLE NELZE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ŽÍT „ZE DNE
NA DEN“
Má-li se oddíl dočkat i narozenin s vyšším číslem, tedy nemá-li
po využití několika atraktivních nápadů dojít k ustrnutí (až rozpadu), musí mít vedoucí základní představu – perspektivu, pro kterou postupně získává děti a aktivně je do dění v oddíle vtahuje tak,
že jsou jeho spolutvůrci. Jednotvárnost ubíjí, improvizace je sice
někdy možná, ale zase ne pořád. Dětem ani rodičům nestačí vědět
jen o příští akci, musejí vidět i vzdálenější mety a znát i dlouhodobé
záměry, co bude například vrcholem v celoroční činnosti.
Jako lektor musím nezřídka vyslechnout poznámku: „Nač plánovat, když je potom stejně všechno jinak?“ Zde je na místě
VELKÉ ALE – třeba jaký to byl plán a co všechno a proč je
jinak?!? Dobrý plán není neměnné dogma, které se musí splnit za každou cenu. Nicméně – nestanovení si určitých pravidel, hranic a postupných cílů je nezodpovědnost a hloupost!

Zkušenost říká: Dobrý a promyšlený plán, je předpokladem
úspěchu. Záhy se lze přesvědčit, že zde se šedá teorie vskutku
splétá s košatým stromem praxe.

PRO ÚSPĚŠNÝ PLÁN JE DŮLEŽITÉ
! stanovit si:

! vycházet z pojetí oddílu:

• co chceme dosáhnout;
• kdy
toho
chceme
dosáhnout;
• jakých
prostředků
a metod použijeme;
• co tím sledujeme (jaký
chceme výsledek);
• co to bude stát;
• jak se budeme zviditelňovat – sami i jako
Pionýr;
• kdy a jak to budeme vyhodnocovat
(kontrolovat).

• počtu členů oddílu, případného členění do družin;
• typologie oddílu – věkově smíšený,
zájmový/všestranný;
• tradic, zvyklostí a rituálů skupiny
a oddílu;
• zázemí – místo působení (město/
obec, blízkost přírody), existence základny PS, sociální složení rodičů a jejich
ochota se zapojit do dění…
• požadavků na růst/rozvoj oddílu
a jeho členů – odbornosti, podmínky programů Výpravy za poznáním a další;
• situace vedení oddílu (vedoucích a instruktorů), jejich zkušeností a kvalifikace.

JAKÉ PLÁNY JE VYZKOUŠENÉ TVOŘIT?
Základem je ROČNÍ PLÁN. Odráží již zmíněné pojetí oddílu, včetně
navazující táborové činnosti. Zpravidla je rozvržen podle ročních
období. Je správné si na každý rok stanovit 3–4 priority1) . Pokud si
promyšleně v ročním plánu stanovíme rozdělení jednotlivých úloh
z příslušné úrovně jednotlivých programů Výprav za poznáním,
je vhodné podobnou strukturu uchovat i v dalších letech. Takový
plán přehledně a přitom stručně (v bodech) stanoví, čeho chceme

dosáhnout, kdy a jak, co k tomu budeme potřebovat (zázemí, spolupráci rodičů, pomůcky, finance). Součástí ročního plánu by mělo
být kromě rozvržení obsahu a forem činnosti během roku také stanovení úkolů oddílové rady2) , družin a pevné stanovení termínů
schůzek. Do plánu oddílu jistě patří i základní úkoly plánu pionýrské skupiny a Pionýra, případně i větší akce a události v regionu,
v obci apod.
I když o tom zde přímo nehovoříme, ale je nezbytné mít
na paměti, že vždy musíme mít i představu základní peněžní
rozvahy (kolik asi budou stát výlety, víkendové výpravy a podobně). Ale zejména plány dílčích akcí (výprav…) musejí mít
též část hospodářskou – rozpočet.

Tzv. STŘEDNĚDOBÉ PLÁNY jsou na 3–6 měsíců. Slouží především
pro rodiče, aby počítali s termíny akcí a umožnili dětem účast.
Odráží se v nich například roční období, mohou se stanovit konkrétní úkoly pro družiny i jednotlivce, zahrnout skupinové a ostatní
akce Pionýra, kterých se oddíl zúčastní, časové rozdělení úkolů a akcí
a také odpovědnost jednotlivých členů oddílové rady a oddílu.
KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ už je zcela konkrétní: v něm se akce
časově rozvrhne, sepíší potřebné pomůcky, vyberou hry, rozvrhnou
a rozdělí úkoly – co se bude dít v celém oddíle, co v družinách, kdo
povede jednotlivé činnosti: vedoucí, zástupce, instruktoři, vedoucí
družin, pověřený člen oddílu, družiny, zdravotní zajištění, stravování apod. Nutné je též připomenout, že se musí dbát rovnoměrného rozložení aktivit: výchovné, odpočinkové, zábavné, vzdělávací a dalších.

V KRÁTKODOBÉM/KONKRÉTNÍM PLÁNU SE
NEMÁ POMINOUT
•
•
•
•
•

záměr akce
motivace účastníků (výchovná)
legenda – příběh, kterým si pomáháme
naplnění potřeby dostatečného množství informací
(o přípravě atd.) + prezentace vně
zpětná vazba, zhodnocení

Už při sestavování plánu je nezbytné mít na paměti, aby se na něm
spolupodíleli instruktoři a děti samotné. Po jeho sestavení následuje případné přidělení úkolů odpovědným osobám a činnosti
směřující ke splnění vytýčených cílů. Při tom se nesmí zapomenout
průběžně kontrolovat, zda dochází k plnění dílčích úkolů, měsíčních či čtvrtletních plánů. Na základě kontroly a hodnocení plnění
cílů ho lze upravit tak, abychom se nakonec co nejvíce blížili očekávaným výsledkům. Pozměnit plán není nic nedovoleného – plán
vskutku není neměnné dogma, ale je to nástroj a má nám pomáhat.
Martin

1)

Kontrolovatelné úlohy – například u všech členů docílit…, část členů získá odbornost, při respektování věkového členění oddílu většina dětí popojde o další
stupínek ve Výpravách za poznáním…

2)

Což je poradní orgán složený zpravidla ze starších dětí a vyjadřující se k dění v oddíle.
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PIONÝR – ZÁŘÍ 68
Dnes, v době sociálních sítí a zpravodajství „v přímém převozu“, se může jevit cyklostylovaný papírový „Informátor“ jako nástroj rovný
pravěkému pazourku. V roce 1968 představoval (vedle telefonu) nejrozšířenější způsob „rychlého“ předávání informací. Seznamte se
z jeho podobou z konce „horkého léta“ 1968…

ZAHRAJ, POŠLI, V YHRAJ!
aneb přihlaste se do Soutěže etapových her
Vzpomínky na tábory jsou ještě hodně živé a co teď s tou skvělou celotáborovou hrou, kterou si všechny děti i vedoucí tak užili? No
přece přihlásit ji do soutěže etapových her, která v Pionýru běží už řadu let. Pojďme si k ní říct pár základních informací.

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE JE
31. 12. 2018.
KDO MŮŽE SOUTĚŽIT?
Do soutěže se může přihlásit každá pionýrská skupina, jediné omezení je, že nejde tutéž hru přihlásit do soutěže vícekrát.

CO LZE PŘIHLÁSIT?

JAK NA TO?

Když se řekne etapová hra, každého nejspíš napadne přívlastek „celotáborová“.
Ano, celotáborové hry jsou samozřejmě
nejčastější příspěvky do soutěže, ale ne jediné. V průběhu let přibývaly další kategorie, a tak je možné soutěžit i s celoročními
hrami a také krátkodobými – vytvořenými
například pro víkendové výpravy. Minulý
ročník například vyhrála hra vytvořená
na podzimní prázdniny.

Stačí vzít vaši zpra0267'2=(0ċ
covanou etapovou
TERABITHIA
hru, pro jistotu
ji
zkontrolovat

podle
vzorové
osnovy,
kterou
najdete například
na webu ceteh.
pionyr.cz v pravidlech soutěže,
případně ji lehce
upravit a přihlásit do soutěže. To je vážně
všechno…
Hru můžete zaslat buď poštou (Pionýr,
Senovážné náměstí 977/24, 116 47
Praha1), nebo mailem (pionyr@pionyr.cz).
Uzávěrka je 31. 12. 2018.
ilustrační foto: Most do země Terabithia
(vítěz 2017, PS Švermováček)

CO MŮŽEME VYHRÁT?
Pro každou kategorii můžou být porotou
vyhlášena až tři oceněná místa, která soutěžící pionýrské skupině mohou přinést
mimořádnou dotaci na nákup a údržbu
materiálu ve výši až 10 000 Kč (za první
místo, druhé a třetí mohou získat 5 000 Kč
a 3 000 Kč).
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OSMIČKOVÁ V ÝROČÍ… 1938
Dějepisci se již dlouho přou, které datum s sebou nese větší drama: zda srpen ’68 nebo září ’38? Spor přenechám historikům, zde
připomenu výsledky reprezentativního průzkumu organizace Post Bellum, který letos prokázal, že z tzv. osmičkových výročí znají mladí
lidé nejméně události z roku 1938 – tedy události mající vazbu k tzv. Mnichovské dohodě. Tu dokázali správně určit jen čtyři z deseti
dotázaných ve věku od 18 do 24 let. (Což je s ohledem na navazující válečné události hodně neradostné zjištění.)
Rok 1938 byl 20. výročím vzniku samostatného státu, ovšem s velmi hořkou příchutí – na oslavy připomínající vznik republiky už totiž
nedošlo. Proč?
Vše vlnou je a z vlny kane
zrak za zrakem, pln odhodlání.
Taková noc jen jednou vane
a její van jen slabé sklání.
Vl. Holan v reakci na průběh
mobilizace v září ’38

Zvoní zvoní zrady zvon
Čí ruce ho rozhoupaly
Francie sladká hrdý Albion
a my jsme je milovali
Fr. Halas, Zpěv úzkosti

PŘÍJEMNÁ ILUZE O PRVNÍ REPUBLICE
Dnes mnozí vidí v období 1918–38 poněkud idylickou dobu.
To však svědčí pouze o oné osudové neznalosti. První republika
(dnes) nese vlídnou vzpomínku, ovšem současně i mnoho opomíjených dramatických událostí – mezi nimi i ostré národnostní spory,
první už dva dny po vyhlášení republiky – 30. 10. 1918 vyhlášením Sudetenlandu, což následovaly další tzv. provincie (Německé
Čechy či Německá jižní Morava). Národnostní problém byl svým
způsobem skrytý současně však stálý konflikt, který během let sílil
či slábl, ale byl. Dramaticky se začal vyhrocovat po nástupu nacistů
k moci v Německu v r. 1933 a oficiální návrh řešení přinesl v roce
1937 „Fall Grün“, kde se uvádí: „Je mým nezměnitelným rozhodnutím zničit Československo vojenskou akcí v blízké budoucnosti.
Úkolem politického vedení je vyčkati nebo vyvolati politicky a vojensky vhodný okamžik…“

HEIM INS REICH,
tedy: Zpět domů do říše – to bylo stručné vyjádření směru zahraniční politiky Německa, jehož cílem bylo získat Volksdeutsche
(etnické Němce) žijících např. v Československu, Rakousku a západních okresech Polska pro myšlenku přivést své kraje „domů“
do Německa. Nalezla mohutnou podporu a první výsledky přinesla
12. března 1938, kdy došlo k připojení Rakouska k Německu, zdánlivě prostým vojenským obsazením. Šlo ovšem o výsledek
dlouhodobě koordinovaného
postupu, ostatně předcházel mu i nepovedený pokus
o proněmecký puč a vražda
vzdorujícího
rakouského
kancléře E. Dollfusse.

ZÁŘÍ 1938
přineslo vyvrcholení dlouhodobého tlaku na Československo. I zde
etničtí Němci sehráli svoji zásadní roli, ostatně jejich vůdce, Konrád
Henlein, to vyjádřil nedvojsmyslně: Wir wollen als freie deutsche
Menschen leben! Wir wollen wieder Frieden und Arbeit in unserer
Heimat! Wir wollen heim ins Reich! Skutečností je, že naši představitelé byli nakonec ochotni zajít k dalekosáhlým ústupkům…
(Podrobně popsat tehdejší dění je nad možnosti tohoto textu.)

Mysli si všechno a nic. Já mlčím dál.
Tu svou řeč najdu zas a to mi věř,
až znovu rozkvete železný keř.
Jenom z úst nevypusť, že jsem se bál.
Patroni čeští, stál jsem tam? Stál!
Fr. Šrámek, Náš mlčící voják

Na rozdíl od Rakouska měla ovšem ČSR systém mezinárodních dohod, které jí zajišťovaly bezpečnost. Spor se tak přenesl
do mezinárodní roviny a tehdejší zainteresované velmoci, Francie
a V. Británie, se musely vyjádřit, neboť Československo se odmítalo
nátlaku Německa podřídit. V Sudetech došlo 12. – 13. 9. k vlně
násilností vyprovokovaných německými bojůvkami, v ČSR (se svolením Francie a Británie) proběhla mobilizace…
Nakonec ovšem došlo v Mnichově k jednání premiérů Itálie,
Německa, Francie a V. Británie (zástupci ČSR nebyli na jednání pozváni) a podpisu tzv. Mnichovské dohody, která vyšla vstříc všem
požadavkům Německa, a Československo dostalo ultimátum novou realitu přijmout.

„PŘIVEZL JSEM VÁM MÍR PRO TUTO GENERACI!“
pronesl N. Chamberlain, ministerský předseda Velké Británie,
na schůdcích letadla, kterým se vrátil z Mnichova. Nebylo většího
klamu… za necelý rok, 1. září 1939, vypukla 2. světová válka, nejstrašnější válečná událost lidské historie. To už neexistovala ani
zmrzačená „druhá republika“, jejíž hranice se v Mnichově Německo
zavázalo respektovat a kterou ovšem v březnu 1939 rovněž vojensky obsadilo, a vytvořilo místo ní Protektorát Böhmen und Mähren.
Září 1938 a tzv. Mnichov tak byl – v rozporu s viděním N.
Chamberlaina – prologem války.
Martin

BIBLICKÉ … OKO ZA OKO, ZUB ZA ZUB?
Kritika postupu při odsunu Němců v r. 1945 je v řadě případů
oprávněná – provázely ho místy hrubé přehmaty. Je ovšem dobré
nezapomínat, že mu rovněž předcházely události ze září a října
1938, kdy často i během hodin po vyhlášení Mnichovské dohody
byly vyhnáni čs. občané Sudet (české, německé národnosti a židů,
celkem přes 170 000) a pro ostatní nastalo období tvrdé germanizace. Přímých obětí v Sudetech bylo přes tři sta - mrtvých a raněných a přes 2000 unesených a týraných. A následovaly další boje
a s nimi mrtví a ranění, a pak válečné roky a s nimi další ztráty,
včetně hrůz spáchaných v Lidicích, Ležákách…
Dnes je snadné předvádět nadhled, ale bylo to reálné v tehdejší
rozjitřené době?
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O CO JDE A CO BYLO PŘED NÁMI
Milí čtenáři, tímto článkem bych rád otevřel nový seriál věnovaný historii. Pokusím
se vám nastínit co nejvíce souvislostí a pohled na celek dění, protože jen z celku si
každý může udělat závěr podle svých zkušeností, svého svědomí a svých postojů.
A tyto závěry a poznání přinesou možnost
lépe poznat a pochopit smysl pionýrského
hnutí a jeho tradice a tyto střípky (i kdyby
byly zcela v rozporu) budou tvořit celé
české pionýrské hnutí a náš spolek – Pionýr.
Snad ho takové poznání ještě více upevní,
umožní nám lepší porozumění navzájem
a hlavně snad dá možnost pocítit hrdost
na Pionýr, na svou činnost v něm a na jeho
jméno i těm, kdo ji snad zatím necítí.

PŘED „PIONÝREM“
Při snaze shrnout historii Pionýra rychle narazíme na problém začátku. Není problém
psát o událostech kolem roku 1968, nebo
1989, ale začátek se jeví poněkud zamlžen.
Zkusím objasnit proč.
Slovo „Pionýr“ se poprvé v souvislosti s dětskou organizací objevuje
v Sovětském svazu v roce 1922. Jde o oddíly pod Komunistickým svazem mládeže
(Komsomol). Podle pramenů pracovaly
v místech bydliště a na pracovištích s dětmi
dělníků a vedly je členové Komsomolu
často se skautskými zkouškami z minulosti.
Těžko říci, jak moc souvisí zrod a rozšíření
oddílů pracujících s dětmi s ustanovením
mezinárodní Komunistické internacionály
mládeže (KIM) z roku (1921) o přeměně
svazů mládeže na masové organizace.
Nutno podotknout, že kdyby mladíci nechtěli oddíly vést, tak asi nebudou vznikat.
V roce 1932 bylo schváleno přesunutí oddílů do škol a neškolní oddíly tím zanikly.
V Česku se poprvé slovo „Pionýr“ objevuje kolem roku 1948 jako označení druhu
Junáckého oddílu (Pionýrský oddíl Junáka)
založeného pod školou. Zda nápad toto
slovo použít pochází z hlavy komunistických představitelů nebo mladíků, kteří oddíly zakládali, budu zkoumat v dalším čísle.
Pokud budeme původ sledovat čistě
formálně k prvnímu dokumentu nebo
rozhodnutí příslušné rady, zjistíme, že
„Pionýr“ je pevně spjat s komunistickou
stranou a je jejím (zvláště po roce 1932)
nástrojem k ovlivňování a indoktrinaci dětí
(ale i k uspokojování potřeb dětí z proletářského prostředí).
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Jako ekvivalent organizace pionýrské
v Sovětském svazu si Komunistická strana
Československa mezi válkami vytvořila svůj
Komunistický svaz mládeže a dětské oddíly
nazvané Rudí průkopníci. Ovšem požadavek KIM na masovost svazu mládeže i dětské organizace, se jim z celkem pochopitelných důvodů naplnit nepodařilo.

SKAUTSKÉ
KOŘENY
Pokud se budeme posymbol lesni
koušet původ sledovat
moudrosti
podle obsahu činnosti
- woodcraftu
a její návaznosti, musíme se zajímat o vznik
skautingu. V roce 1902 americký ilustrátor
přírodních motivů Ernest T. Seton přivedl
několik mladých chlapců, kteří dělali rozbroje a nepořádek v okolí jeho bydliště,
ke hře na indiány a sám překvapen jejich zájmem začal vydávat články shrnující základ
budoucího hnutí Woodcraft. Později je stále
více rozvíjel a inspiroval k spontánnímu zakládání indiánských oddílů mnoho dalších
chlapců.
Na druhé straně světa se v roce 1903 vrací
mladý brigádní generál Robert BadenPowell z Búrské války. V Británii zjišťuje, že
podle jeho knihy Aids to Scouting, která
měla vojákům přiblížit základy přežití a vyzvědačské techniky v přírodě, pracují učitelé a vychovatelé s dětmi. Pouští se tedy
do práce na knize k tomuto účelu přímo
určené. Obrací se i na E. T. Setona, zda by
mohl použít jeho myšlenky a postupy. Seton
svolí. V roce 1908 vychází kniha Scouting
for Boys, která má mezi mladíky v Anglii
ohromný úspěch a chlapci sami zakládají
oddíly a píší autorovi. Seton je ale rozmrzelý,
v knize je obsažena velká část jeho nápadů,
ale o něm není jediná zmínka, navíc BadenPowell nahradil filozofii volnosti a svobody
vojenskou disciplínou a oddaností vlasti.
I přes tento rozkol stojí Seton za zrodem
skautské organizace v Americe a nabádá
woodcraftové oddíly, aby pod skaut přešly.
Předpokládá, že myšlenky woodcrafu disciplínu přinesenou Baden-Powellem potlačí.
Nakonec je sám z Boy Scouts of America
vyloučen.
Pro lepší návaznost v budoucnosti ještě
ve zkratce vývoj skautingu v Čechách. Potom,
co se učitel žižkovské reálky Antonín Svojsík
seznámil se skautingem, zakládá v roce

1911 první skautský oddíl. Zároveň vidí
kulturní rozdíly, a proto nepřekládá knihu
Scouting for Boys, ale vytváří vlastní variaci
nazvanou Základy junáctví. Tak se poprvé
objevuje výraz Junák v souvislosti s dětským
sdružením. Inspirovaný Svojsíkem zakládá
v témže roce Miloš Seifert v Berouně skautský oddíl, jehož činnost se postupně odvrátí
od skautingu a Seifert zakupuje knihy E. T.
Setona. Od roku 1913 se dá činnost oddílu
pokládat za woodcfarterskou. (Další vývoj
mezi válkami je ve zkratce nepřehledný.)
K těmto dvěma zaměřením se přidávají
ještě oddíly ovlivněné levicovou politikou
(př.: Spartakovi skauti práce) i oddíly přímo
závislé na některé církvi. Antonín Benjamin
Svojsík se ke konci života snažil oddíly vycházející z jeho knih sjednotit do jediné
organizace. Povedlo se to až po jeho smrti:
V lednu 1939 vznikl Junák – svaz skautů
a skautek RČS.
Radovan Mlejnek
Pro větší objektivitu doporučuji podívat se do webového archivu, kde si
můžete přečíst starší seriál o historii
Pionýra nazvaný Kořeny, který vycházel od září 2005 do června 2007.

PÁR SLOV O MNĚ
Pracovně jsem vychovatel v družině ZŠ
Edvarda Beneše v Čakovicích. Zájmově
vedoucí oddílu pro mladší na 68. pionýrské skupině Lvíčata, vášnivý hráč
her, nenasytný poznávač a překonávač,
skladač a milovník slov, tazatel a přemýšlitel. Baví mě objevovat nečekaná
a nepostřehnutá spojení mezi běžnými
i výjmečnými věcmi a jevy. Rád se nořím do myšlenek a otázek. Často se ptám
na zdánlivě nesmyslné nebo zřejmé věci.
Rád pomohu a miluji svět kolem sebe.

ZAHRANIČÍ

S ČRDM NA KONGRES DO IZRAELE

Dne 9. 8. se naše malá skupina, složená ze
zástupců organizací České rady dětí a mládeže, vydala do Izraele na kongres na téma
plasty a životní prostředí. Čekalo nás přátelské přivítání hostitelských rodin, u kterých jsme strávili víkend, kdy jsme podnikali výlety a navštívili jsme tržiště, pláže,
prozkoumali Tel Aviv a někteří navštívili
i Černé moře. Po takto příjemně stráveném víkendu jsme se vydali do místního
školního komplexu na kongres. Po prvních
přednáškách a večeři jsme se společně
vrhli na nacvičování vystoupení na Gala
Night, které mělo reprezentovat náš stát.
V počtu čtyř holek a sedmi kluků jsme se
rozhodli nacvičit náš nejkrásnější tanec,
a to tradiční českou polku. Gala Night bylo
skvělé.
Krom kongresu jsme navštívili Jeruzalém
(muzeum, Chrám božího hrobu, Zeď

nářků). Další zastávka byl přírodní park
kousek od hranic s Libanonem. Dále jsme
se vydali do Nazaretu, kde jsme navštívili
Baziliku panny Marie, utratili poslední šekely a jeli zpátky do kampusu na rozlučkovou oslavu. Na všech výletech nás doprovázel úžasný průvodce, který nám vyprávěl
zajímavé bájné i historické příběhy.
Myslím, že to byl opravdu skvělý kongres a jsem moc ráda, že jsem měla
možnost se ho zúčastnit. Mám spoustu
nových informací, které doufám brzy využiji. Moc děkuji za celou naší skupinu
Aničce Mindlové, která nás měla na starost a chvílemi to s námi opravdu nebylo
jednoduché.
Helena Nesvačilová
63. pionýrská skupina Sosna Praha 8
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PÁR POZNATKŮ Z IZRAELE, KTERÉ
MLUVÍ ZA VŠE. 
1.

Nezáleží, jak silný opalovací krém používáš,
beztak se spálíš.
2. Když ti někdo řekne, že tam máš být v devět, doraž až v půl desátý, i tak tam budeš
mezi prvními. Říká se tomu židovský čas.
3. Je normální přijet z Izraele v srpnu s rýmou.
Klimatizované jsou snad i polorozbořené
budovy v jižním Tel Avivu.
3.1. Problém však nastává, když opustíš budovu.
Rozdíl teplot je často i přes 10 stupňů.
4. Češi mají pivo levnější, než vodu. To je
známá věc. V Izraeli mají zase mlíko levnější
než vodu. Vlastně mají hodně věcí levnějších než vodu.
5. Používání blinkrů je v Izraeli aristokratický
přežitek, naprosto nevyužitý v praxi.
6. Stačí ujet autem 50 kilometrů a podnebí se
ti diametrálně změní. Především tedy vlhkost vzduchu, že jo.
7. Izrael se honosí přezdívkou „start-up nation“. Země je údajně plná mladých ambiciózních lidí s neotřelými nápady a skvělým vzděláním dosaženým povinným
vojenským výcvikem. (Je zde povinná vojna
od 18 na 2,5 roku, jak pro holky tak kluky.)
8. Izraelská kuchyně je důkaz toho, že aby se
člověk pořádně, chutně a zdravě „nažral“,
nepotřebuje maso (po týdnu z nás byli
skoro vegetariáni).
9. Pokud nevíš, jak rozjet párty, tak promítni na plátno „just dance“. Každý půjde
tancovat.

Více než dvacet roků před Ondřejem Sekorou, autorem legendární knihy Kronika města Kocourkova, využil tohle označení TGM
k charakteristice situace, která v Československu panovala, psal se rok 1926: „Máme dvě veleobce, které překážejí normálnímu vývoji
demokracie: Kocourkov a Hulvátov.“ – uvedl v Lidových novinách, 18. 7. Karel Čapek slova tehdejšího prezidenta.
Slova to nebyla
vyřčená do větru,
ale odrážela tehdejší silné prezidentovo znechucení z podoby,
jakou
nabrala
stranická politika
v samostatné republice. Ostatně
i dnes slyšíme, že to je u nás ukrutný
Kocourkov, že se dělají věci, hodné legendárního města (tak mile popsaného
O. Sekorou v dětské knížce v roce 1947).

TGM trápily skandály, které vyplouvaly
na povrch – a že jich bylo: koburská (ministr M. Hodža), lihová (předseda Senátu
K. Prášek) či faktické neřešení rozpadlého
trhu po monarchii a z toho plynoucích potíží, stejně jako nikam nevedoucí polemiky
vedené v osobním, nikoli věcném tónu.
A dával svým pocitům průchod. Výrok
(opět) vnímám jako nadčasový – není to
dnes náhodou podobné? Jen se tomu našlo jiné pojmenování, říkáme, že politika
zhrubla…
T. G. Masaryk dovedl být velmi sžíravým
kritikem a mnozí politici ho kvůli tomu

hodně neměli rádi. Prezident jim totiž dával drsně a veřejně najevo, že jen několik z nich, vrcholných stranickopolitických
představitelů, řeší palčivé problémy, které
náš stát trápily: ať již šlo z výše zmíněné záležitosti, o mezinárodně-politické zajištění
republiky či třeba poměr k menšinám…
najmě k Němcům. Většina se totiž soustředila na zcela jiné záležitosti – nezřídka
směřující k osobnímu či stranickému obohacení. Až má člověk dojem, že čte noviny
včerejší a nikoli z roku 1926…
Martin

PŘEDSEDŮV GLOSÁŘ

KOCOURKOV A HULVÁTOV
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OCHRANA
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

FOCENÍ NA AKCÍCH
Se začátkem pionýrského roku se rozbíhají schůzky, výpravy, akce… a k tomu samozřejmě patří focení a nahrávání povedených fotek
na internet. Jenže ouha, je tu přece GDPR neboli česky Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – bude nám při fotodokumentaci
činnosti komplikovat život? Stručná odpověď zní: Ani moc ne. Více napoví pár vybraných pasáží ze stránky k ochraně osobních údajů
na pionýrském webu Pro členy (vše najdete na: pionyr.cz/nastenka/rizeni/prace-s-osobnimi-udaji).

TAK JAK TO JE, SMÍ SE FOTIT
NA AKCÍCH?
Záleží na tom, o jaké fotky jde a co se
s nimi poté stane. Hromadné fotky dětí
(ne detailní portréty), které slouží pro
zpravodajství (např. do Mozaiky) jsou podle Občanského zákoníku v pořádku i bez
souhlasu. Ale použít je později například
na propagační materiál by už mohl být
problém. Proto je vždycky lepší používat
na akcích přihlášky, které obsahují souhlas,
anebo – pokud jde o členy – mít souhlas už
v registračním listě (vzory jsou na uvedené
stránce v části Ke stažení).
Pokud pořádáme otevřenou akci, kde je
získání souhlasu obtížné, je možné využít například oznámení (viz box) umístěná
ve všech přístupech do prostoru akce
(na zmíněné stránce ho lze také stáhnout).

NA TÉTO AKCI SE FOTÍ
Poįadatel této akce poįizuje obrazový záznam (foto, video) probíhajících aktivit pro úêely dokumentace akce, zpravodajství
o|akci a|prezentace êinnosti Pionýra a|jeho poboêných spolkŃ.
Svou úêastí dáváte najevo, že souhlasíte s|pįípadným zachycením své podoby bøhem akce a| následným zveįejnøním
takových snímkŃ.
Za|záznamy poįízené a|zveįejnøné jinými osobami než zástupci poįadatele nenese poįadatel odpovødnost.

KDYŽ UŽ MÁME FOTKY, MŮŽEME
JE NAHRÁT TŘEBA NA FACEBOOK?

CO SI POČÍT, KDYŽ NĚKDO
S FOCENÍM NESOUHLASÍ?

Pokud máme souhlas (viz výše), tak fotky
můžeme zveřejnit například na webu PS
nebo na jejím profilu na Facebooku. Ale pozor, ne na svém soukromém profilu! Souhlas
ke zveřejnění fotek je totiž vždy dán pořadateli akce (případně registrující jednotce),
tedy zpravidla pionýrské skupině nebo krajské organizaci Pionýra, ne fyzické osobě.
Bavíme se samozřejmě o běžných fotkách
z činnosti, fotografie soukromé povahy, nevhodného obsahu atd. nikdy nezveřejňujeme bez ohledu na souhlas.

To musíme respektovat a například dítě,
jehož rodiče odmítli souhlas udělit, prostě
při akci nebudeme fotit. A pozor, neudělení souhlasu s focením nesmí být důvodem pro odmítnutí účasti na akci.

A CO KDYŽ NĚKDO SOUHLAS
UDĚLÍ, ALE PAK HO ODVOLÁ
A ZAŽÁDÁ O SMAZÁNÍ SVÝCH
FOTEK?

používat (samozřejmě pokud jsme je využili například na leták vytištěný před odvoláním souhlasu, už se s tím nedá nic dělat).

PODTRŽENO A SEČTENO
Zkrátka – máme souhlas nebo jsme o focení nepřehlédnutelně informovali – není
co řešit, můžeme fotit. Když někdo nesouhlasí, tak to respektujeme a nefotíme ho.
A to přece není žádná novinka, ale pravidla platná už spoustu let…
Jakub

Nedá se nic dělat, takové žádosti musíme
vyhovět. Fotky dotyčného už nemůžeme

OHLÉDNUTÍ ZA ING. KARLEM RICHTEREM
Hasičem
prý
byl,
už když se
v roce 1950
narodil.
Oficiálně ovšem až vstupem do tehdejšího Sboru
dobrovolných
hasičů v rodných
Kylešovicích. Pak
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se hasičině „vyučil“ i profesionálně – byl
vysokoškolsky vzdělaným odborníkem
v oblasti protipožární techniky a bezpečnosti průmyslu. Působil na odborné škole
požární ochrany ve Frýdku-Místku, později i jako odborný asistent na katedře
Vysoké školy báňské v Ostravě, odkud
přešel na Ústřední výbor Svazu požární
ochrany ČSR. V roce 1992 se stal ředitelem Kanceláře SH ČMS. V roce 2000 byl
poprvé zvolen starostou Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska. V této funkci se

důrazně zasazoval o zlepšování podmínek
dobrovolných hasičů a pod jeho vedením
sdružení významně přispívalo k záchraně
životů a majetků občanů. Sbor vedl 18
roků, současně byl respektovaným partnerem dalších spolků, tedy i Pionýra. Za svoji
dlouholetou a obětavou práci byl mnohokrát oceněn u nás i na mezinárodním fóru.
Hasičina byla zkrátka jeho život, který byl
náhle přetržen 18. srpna 2018.
Čest jeho památce.
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1. 9. 1958 vypukla první „tresčí válka“ (spor o práva rybolovu)
mezi Velkou Británií a Islandem.
1. 9. 2003 se uskutečnila největší stávka českých učitelů po roce
1989. Polovina základních a středních škol neotevřela svým
žákům dveře.
2. 9. 1948 zemřel Edvard Beneš, právník, politik, československý prezident v letech 1935 –1938, 1945 – 1948.
3. 9. 1783 formálně skončila americká válka za nezávislost pařížským mírem podepsaným Spojenými státy americkými
a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska.
4. 9. 1723 byl Karel VI. korunován za českého krále.
4. 9. 1998 vznikla společnost Google. (obr. 1)
8. 9. 1943 se narodil český herec, režisér, divadelní pedagog
Václav Postránecký, který je známý např. z filmů S tebou mě baví
svět a Bobule.
9. 9. 1948 vyhlásil předseda vlády Kim Ir-sen Korejskou lidovou
demokratickou republiku (Severní Koreu).
10. 9. 2008 zahájil svůj zkušební provoz obří urychlovač jaderných částic v CERNu. Evropským vědcům měl pomoci objasnit
vznik vesmíru. (obr. 2)
13. 9. 2008 překonala česká oštěpařka Barbora Špotáková
na Světovém atletickém finále ve Stuttgartu světový rekord hodem dlouhým 72,28 metrů. (obr. 3)
16. 9. 1888 se narodil Walter Owen Bentley, britský průkopník
automobilismu.
17. 9. 1873 se narodil Max Švabinský, významný český malíř
a grafik.
19. 9. 1783 byl uskutečněn první let balónem postaveným bratry Montgolfiery. Posádka byla složena z kohouta, kačeny a ovce.
21. 9. 1923 se narodila česká herečka, spisovatelka, autorka
divadelní hry, dlouholetá členka činohry Národního divadla Luba
Skořepová. (obr. 4)
23. 9. 1938 vyhlásila československá vláda všeobecnou
mobilizaci.
24. 9. 1583 se narodil Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna,
šlechtic a vojevůdce.
26. 9. 1948 se narodil Vladimír Remek, první československý
kosmonaut.
30. 9. 1983 byla předána do užívání historická budova
Národního divadla po sedmileté rozsáhlé obnově a rekonstrukci.
29. 9. 1968 byl v Československu zaveden pětidenní pracovní
týden. Zároveň se zkrátila pracovní doba na 40, 41,5 anebo 42,5
hodin týdně.
30. 9. 1928 objevil skotský biolog Alexander Fleming penicilium – plíseň potřebnou k výrobě antibiotik. (obr. 5)
30. 9. 1938 československá vláda přijala mnichovský diktát.
1. 10. 1928 J. V. Stalin vyhlásil v Rusku první pětiletku – hospodářský program na pět let.
1. 10. 1938 zabralo Německo československé Sudety.
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2. 10. 1948 se narodil český herec Petr Štěpánek, kterého
můžeme znát například z nekonečného seriálu Ordinace v růžové
zahradě.
4. 10. 1993 byla podepsána Evropská dohoda o přidružení ČR
k Evropskému společenství.
6. 10. 1923 dokázal Astronom Edwin Hubble svým teleskopem
existenci hvězdných galaxií. (obr. 6)
6. 10. 1923 byly založeny Československé státní aerolinie, dnes
České aerolinie.
9. 10. 1928 se v ulici Na Poříčí zřítila nedokončená šestipodlažní budova hotelu Centrum, zahynulo 60 dělníků.
12. 10. 1943 se narodil český zpěvák Karel Černoch.
15. 10. 1938 prezident republiky Edvard Beneš odstoupil ze své
funkce a odjel do emigrace.
16. 10 1868 se narodil Václav Klement, technik, podnikatel,
zakladatel firmy Laurin a Klement.
17. 10. 1913 ztroskotala největší vzducholoď na světě –
Zeppelin L2. O život přišlo všech 28 cestujících. (obr. 7)
23. 10. 1943 se narodil zpěvák Václav Neckář.
23. 10. 1958 představil belgický kreslíř Peyo komiksové postavičky – Šmouly. (obr. 8)
24. 10. 1978 byla v rámci programu Interkosmos na oběžnou
dráhu kolem Země vypuštěna první česká umělá družice Magion 1.
27. 10. 1913 se narodil český chemik a vynálezce kontaktních
čoček – Otto Wichterle. (obr. 9)
28. 10. 1538 založil papež Pavel III. papežskou bulou první
univerzitu na americkém kontinentu v Santo Domingu.
28. 10. 1918 vyhlásil pražský Národní výbor samostatný
Československý stát a převzal správu země.
30. 10. 1938 způsobilo rozhlasové vysílání H. G. Wellsovy
Války světů, románu, popisujícího invazi mimozemšťanů z Marsu,
paniku po celých Spojených státech. (obr. 10)

PIONÝRSKÁ VÝROČÍ
31. 7. 1948 se narodil Bohuslav Kühnel, držitel Křišťálové vlaštovky (2002), prošel řadou funkcí v pionýrském hnutí od pionýrské skupiny, přes okresní radu a v letech 1990 až 1991 byl předsedou Federální rady Pionýra, později dlouholetým členem České
rady Pionýra.
20. – 23. 6. 1968 I. národní konference pionýrských pracovníků Čech, Moravy a Slezska, kde byla formálně i obsahově vytvořena samostatná česká organizace Pionýra.
1998 – zahájen všestranně zaměřený program činnosti Cesta kolem světa za 300 dnů.
26. 8. 2003 – Zemřela Silvie Ostrovská – významná slavistka
a historička. Silvie byla ovšem rovněž dlouholetou hybatelkou pionýrského hnutí, členkou mnoha pracovních týmů zabývajících se
obsahem činnosti a vždy vstřícně naladěnou pionýrkou rozdávající kolem plnými hrstmi dobrou náladu.
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VZPOMÍNKA NA LÉTO
Se začátkem září sice začal i nový pionýrský
rok, ale pojďme se ještě poohlédnout
po závěru toho minulého – a tím jsou tradičně
letní tábory. Kdo si o nich chce počíst, může
nalistovat strany 4 až 9.
Ale fotky občas řeknou více než slova. A při
pohledu na tuhle stránku asi nikdo nemůže
pochybovat, že za sebou máme opět super
táborovou sezónu.

V Pionýru, stejně jako v posledních
letech, letos proběhly bezmála čtyři
stovky táborů pro více než 20 000
účastníků.

Na této stránce jsou fotky od: 17. PS
Karviná, PS Hrádek, PS Kamarád Jihlava,
PS Kopřivnice, PS Safír Kdyně, PS Šťáhlavy,
PS Tuláci Klatovy

