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KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
V neděli 9. září se na školním hřišti ZŠ
Glowackého uskutečnila akce s názvem „Kdo
si hraje, nezlobí“, která je každoročně určena
pro dětské organizace z Prahy 8, které zde
prezentují svou činnost a nabízejí dětem z okolí
aktivní využití volného času. Zdejší pionýrské
skupiny samozřejmě byly u toho.

Branný oddíl SOSNA – FOX se účastnil akce
„kdo si hraje, nezlobí“ a v programu měl
především seznámení veřejnosti s naší činností
a také nábor nových členů. Návštěvníci si proto
u našeho stanoviště mohli vyzkoušet například
střelbu z krátké air-softové zbraně, základy
první pomoci, kde si pod vedením zkušené
instruktorky mohli sami „namaskovat“ opravdu
děsivě realisticky vyhlížející zranění. Dále
si návštěvníci mohli zahrát námi vymyšlené
topografické pexeso, díky kterému si procvičili
jednotlivé topografické značky. Nedílnou
součástí byla samozřejmě videoprezentace
činnosti a informační stánek, kde se mohli
zájemci dozvědět o činnosti Branného oddílu
SOSNA – FOX a také mateřské 63. pionýrské
skupiny SOSNA Praha 8, pod jejíž záštitou
oddíl vznikl a působí. Za celý oddíl bychom rádi
poděkovali organizátorům akce za příkladnou
komunikaci a spolupráci a těšíme se na příští
ročník, kde bychom nechtěli chybět.
Lucie Bauerová, vedoucí oddílu
Pionýrská skupina Záře se též zúčastnila se svou
prezentací. Každé dítě, které přišlo k našemu
stánku, si mohlo vyzkoušet čtyři různorodé
aktivity. Bylo to: odebírání kostiček z postavené
věže – zručnost, poznávání rostlin a zvířat –
znalosti, házení mincí do vody – obratnost
a poznávání věcí po hmatu. Pátý úkol byl vybrat
si z mnoha propagačních předmětů nějaký jako
odměnu. Každý též dostal propagační letáček
pionýrské skupiny, stejně jako nabídkový leták
oddílů.
Počasí se vydařilo a dospěláci s dětmi se
u stánku zastavovali.
Jitka Kulhánková, PS Záře
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NEPŘEHLÉDNĚTE, ZAPIŠTE SI
A HLAVNĚ PŘIJEĎTE!

Foto na titulu: Mirka Tolarová
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AKCE!

FAZOLE SE VRÁTILA
Když v roce 2010 startoval projekt Klíčení, ze kterého vznikly výchovné programy Výpravy za poznáním, jeho
logo bylo lidově přezdíváno fazole. Proto se první setkání oddílů pracujících s výchovnými programy jmenovalo
Víkend Zlaté fazole. Projekt Klíčení už sice skončil, ale programy v Pionýru stále žijí a rostou. O prodlouženém
víkendu 28. – 30. září se na setkání nazvaném Fazole se vrací v Nesměři na Vysočině potkalo přes 230 pionýrů
z oddílů, které s programy pracují nebo se o ně zajímají.

Prodloužený víkend na konci září byl naplněn více pionýrskými akcemi, ale setkání
nazvané Fazole se vrací z nich vybočuje
svou velikostí i účastí ze všech stran republiky (od Klatov po Karvinou).
Díky prodlouženému víkendu mohli účastníci přijíždět už ve čtvrtek odpoledne a večer, takže pro program bylo možné využít
hned celé dva dny. O tom, co bylo u cirkusu Fazol na účastníky přichystáno, si
mohli všichni přečíst v Deníku PIC, který
každý při příjezdu obdržel. Tentokrát deník
nesloužil jen jako „noviny“, ale i jako zápisník, kam bylo možné zaznamenat svoje
úspěchy, sbírat samolepky fazolových
odborek nebo si nalepit šipku v případě
úspěšného absolvování hry UZNADO.

CO SE V PÁTEK NAUČÍŠ,
V SOBOTU JAKO KDYŽ NAJDEŠ
Pátek byl v duchu trénování a poznávání.
K vyzkoušení tu byly kolektivní sporty. Jan
Klec z PS Čápata celý den vysvětloval pravidla hry kin-ball a radil hráčům, jak zpracovat obrovský míč. O plachtovanou se
staral Jarda Novák z PS Jevišovice. Pionýři
ze Záryb přivezli obrovské nafukovací
hřiště na pozemní hokej a všichni mohli
celý den trénovat s „tyčemi s bambulí“.
O představení dynamického sportu dodgeball se postarali zástupci 63. PS Sosna
Praha 8, kteří s sebou přivezli i airsoftovou
střelnici.
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Jednotlivci si mohli vyzkoušet netradiční provedení sportu diskgolf.
Nemusíte mít drahé vybavení,
abyste si zjednodušenou variantu
zahráli – stačí vám pouze papírové krabice a samozřejmě disky.
O tom nás přesvědčili vedoucí
z 2. PS Julia Fučíka Kroměříž.
Pionýři ze 7. PS Borač (63. PTO
Phoenix) se celý den trpělivě věnovali těm, kteří si chtěli vyzkoušet uzlování. V lese za křížkem
pečlivě postavili a celý den bedlivě dohlíželi na lezce na lanových
Jeden z vítězných snímků Fazolové clony.
aktivitách pionýři z PS Zborovice.
Příroda
a životní prostředí 1. místo Viktor Pawlas
Výtvarnou dílnu na smršťovačky
připravila Marcela Hrdličková
SOBOTA VE ZNAMENÍ HER
z PS Obránců míru Chropyně, polystyreA TURNAJŮ
noryt Renča Holá z PS Tuláci Klatovy, šiNa sobotu připadly dva hlavní body prokovnost nejen dětských prstíků prověřila
gramu. Celý den probíhaly turnaje ve sporKačka Součková z PS Údolí slunce Hamry
tech, které si mohl každý v pátek vyzkounad Sázavou při výrobě zvířátek z korálků.
šet, a uzlařská soutěž. A musíme si přiznat,
Smysly prověřila čichová, hmatová, služe všichni podávali maximální sportovní
chová a zraková pexesa, kterých se ujaly
výkony.
holky z PS Vysočina Svitavy. Šikovnost při
výrobě i švih otestovala soutěž papírových
Premiéru tu měla hra UZNADO (neboli
vlaštovek, o kterou se spolu s fazolovými
Umím, ZNám A DOvedu), při které čekaly
drobničkami (odhady hodu kostkou, mana čtyř až pětičlenné skupinky různorodé
lování komiksu nebo obrázků) starali pioúkoly přizpůsobené jednotlivým věkovým
nýři a pionýrky z PS Kopřivnice.
kategoriím odpovídajícím nabídkovým
Po celý den probíhala také fotografická
programům z cyklu Výpravy za poznáním.
soutěž – Fazolová Clona, kterou si řídila
Děti například zakreslovaly města do slepé
pořadatelka té Sedmikvítkovské – Mirka
mapy ČR, poznávaly správné jednotící prvky
Tolarová z PlKOP. Při ní účastníci mohli
Pionýra, pořizovaly různé typy fotografií
do večera odevzdat fotky, které pořídili
(jako portrét, krajinka), stavěly papírové
přímo na akci. Fotografie byly poté vymosty, po kterých musela kulička dojet
tištěny a v sobotu vystaveny k hlasování.
do cíle, rozdělávaly oheň a poznávaly různé
A kdo měl chvíli volna, mohl navštívit
typy ohnišť. Největší zážitek však děti měly,
když poskytovaly první pomoc – ty mladší
hernu, kterou si vzali na starost holky (vejen volaly záchranku, starší si musely s věrně
doucí) ze 17. PS Karviná.
namaskovanou otevřenou zlomeninou poraCelý pátek završil koncert, na kterém vydit i „vlastnoručně“… Pro některé to vůbec
stoupili účastníci (a vítězové) Pionýrského
nebylo jednoduché, protože namaskované
Sedmikvítku v oblasti Dětská Porta: Kapela
zranění vypadalo opravdu nehezky, a tak se
Self Made, bratři Kolářovi, Julie Petříková
a kapela Vodníci. Celý hudební večer se
děti hlavně do „telefonátu“ (přes vysílačku)
opravdu hodně povedl, ale jako největší
s operátorkou záchranky opravdu vžily.
celebrity si asi připadali členové ostravské
První zkušební kolo hry UZNADO bylo pro
kapely Self Made, kteří rozdávali podpisy
děti zábavnou výzvou a také příležitostí
ještě dlouho po svém vystoupení.
pochlubit se tím, co se v oddílech naučily.

AKCE!

Úkoly na stanovištích pořádně prověřily
také schopnost spolupracovat v týmu, protože žádný z nich nešlo plnit tak, že jeden
„šel na věc“ a ostatní jen přihlíželi. Navíc
bylo UZNADO i šancí se něco nového přiučit. Dospěláci na stanovištích totiž nejen
hodnotili předvedené výkony, ale pokud
děti na úkol nestačily, tak jim už mimo soutěž řekli správnou odpověď nebo ukázali
postup, kterým bylo možné úkol vyřešit.
Sobotní tečkou bylo společné bubnování
více než dvou stovek pionýrů, které se rozléhalo večerní krajinou jako nezapomenutelná rozlučka s akcí, kterou si všichni parádně užili.
Neděle nevyhnutelně přinesla loučení a odjezd. Všichni byli sice trochu promrzlí, ale
víkend plný zážitků jim to hravě vynahradil.
Anička, Jakub
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UZNADO
Je hra, při které nejde o čas a „biflování“ se správných odpovědí z připravených brožur,
ale o týmovou spolupráci, hledání řešení a prověření znalostí. Úspěch může dosáhnout
každý, protože každý může být nejlepší.

ODBORKY
Na setkání byly poprvé „veřejně“ představeny i Odborky. Děti se mohly seznámit s tím,
jaké jsou podmínky pro získání jednotlivé odbornosti a vyzkoušet si splnit vybrané
části jednotlivých podmínek tak, jak byly namixovány v programu fazolového víkendu.
Kde se můžete s odborkami blíže seznámit? Například od září vychází v Mozaice seriál
o odborkách. Nebo byly informace o nich zveřejněny na vnitřním facebooku Pionýra.

PÁR ČÍSEL
•
•
•

Nejmladší účastník oslavil na Fazoli své třetí narozeniny.
V lahvi bylo 548 fazolí, nejbližší odhad byl 550.
3 píchnuté pneumatiky – jedna, když jsme se byli podívat na základnu, druhá při
příjezdu na akci a třetí při odjezdu měnil předseda.

PODĚKOVÁNÍ
•
•
•
•

Protože celá akce byla ve stylu „Pionýři sobě“, děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci programu. Opravdu bez všech,
kteří se zapojili, by to nešlo. MOC DÍKY.
Velké poděkování patří i panu řidiči, který v neděli trpělivě pendloval mezi cirkusovým areálem v Nesměři a Velkým Meziříčím.
Děkujeme Střední lesnické škole v Hranicích za to, že nám zapůjčila vzorky dřevin a rostlin a na děti tak na stanovišti hry UZNADO
nečekaly pouze obrázky.
A komu chceme poděkovat jmenovitě? Vlaďce „Aviči“ Brandové, která návrat fazole navrhla a pomohla při přípravě akce, Renátě
Holé, Lence Sakařové a Katce Součkové za to, že pracovaly na programu celého víkendu. Největší dík patří Darině Zdráhalové, která
pro celou akci byla tím nejlepším cirkusovým principálem a všechno zvládla na jedničku.

MOZAIKA
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INFORMACE

MOST 2018 Mobilizovat. Organizovat. Sdílet. Tvořit.
V minulé Mozaice jste se v rychlé zprávě dočetli o akci nazvané MOST 2018, což bylo pracovní setkání, které
proběhlo o víkendu 7. až 9. září v Mladé Boleslavi, kde se sešlo přes šest desítek pionýrů. Byli mezi nimi členové
orgánů Pionýra, štábů, pracovních skupin, zástupci krajských výkonných výborů nebo prostě zájemci o některé
z probíraných témat, o kterých bude řeč dále.

Než se ale dostaneme k jednotlivým tematickým blokům, hodí se pár slov k akci celkově. MOST navazoval na podobné setkání
v loňském roce (ve Ždírci nad Doubravou)
a v obdobném termínu se s takovýmto setkáním počítá i v dalších letech. Hlavním cílem je vytvořit prostor pro výměnu názorů,
nápadů, získávání a propojování lidí, kteří
se v jednotlivých krajských organizacích
často zabývají podobnými věcmi. A samozřejmě také dát hlavy dohromady a nasměrovat náš spolek do dalších let.
Stejně jako loni se i tentokrát většina účastníků znala, takže nebylo nutné žádné prolamování ledů a mohli jsme rovnýma nohama

skočit do připravených debat. Vzhledem
k množství lidí a pracovních skupin bylo
vše organizačně docela náročné, nicméně
všechny naplánované aktivity nakonec proběhly. Jelikož ale není možné celý víkend
neplnit jen prací, byla tu například čajovna,
kde si každý mohl oddechnout a v klidu posedět, poklábosit…

30. VÝROČÍ OBNOVENÍ SAMOSTATNÉHO PIONÝRA
Trochu mimořádnou částí programu byla
společná debata o oslavách 30. výročí obnovení samostatného Pionýra. Účastnili se
jí totiž opravdu všichni a každý se mohl
i vyjádřit. Z velké části se
debata dotýkala obecných
principů propagace (jako
např. že „do toho“ musíme
jít společně a všichni, jinak
to nemá smysl, že z hlediska prezentace Pionýra
vyjde naše úsilí nadarmo,
když každý pojme oslavy
po svém a podobně).
Zajímavá byla i debata
o tom, zda oslavy směřovat

spíše dovnitř nebo k veřejnosti – pro obě
varianty zazněly hodně pádné argumenty,
ze kterých vyplynulo, že ani jednu z rovin
nelze pominout.
Část této společné debaty se zabývala
i konkrétními náměty na pojetí oslav.
Všichni účastníci MOSTu totiž před akcí
vyplňovali dotazník, v němž mimo jiné
uváděli právě nápady k 30. výročí. A byly
opravdu různorodé, od námětů na drobné
propagační předměty, po velké a odvážné
akce, jako hromadný seskok s padákem…
Všechny byly poté „sesypány“ do dotazníku, ve kterém přímo na akci účastníci
označovali ty, které se jim nejvíce líbí. Tím
ale není nic rozhodnuto, náměty na oslavy
30. výročí budou jistě probírány ještě
na mnoha dalších místech. Mimo jiné zde
padnul nápad posunout RESET z roku 2019
na 2020 a učinit z něj tak součást oslav,
rozhodnout o tom ale musí Česká rada
Pionýra v listopadu.
Po této diskuzi se všichni rozdělili do tematických skupinek, které se během dne
dále propojovaly a prolínaly. Co se na nich
vymyslelo, vyřešilo atd.? Pojďme se na to
podívat.

MEZINÁRODNÍ ČINNOST
Účastníci si vyměnili zkušenosti z absolvování mezinárodních táborů – zhodnotili
klady a zápory, vyměnili si kontakty na spřátelené organizace v zahraničí. Účastníci
byli upozorněni na termín dodání podkladů pro projekt na r. 2019. Byl stanoven
termín dalšího setkání.

K BUDOUCNOSTI RISPU
Zúčastnění diskutovali o konkrétních změnách a úpravách, které by měl RISP mít,
a funkcionalitách, které by měl nově umět. Došlo se k závěrům u řady otázek, např.
zda sjednotit uživatele webu a RISPu, zvýšit zabezpečení přihlašování do systému,
umožnit návrh změn údajů o osobě (na které nemá daná osoba oprávnění) tak, aby
je oprávněná osoba pouze schválila, apod. Některé otázky byly postoupeny dále
předsedům KOP k získání stanovisek od správců RISPu.

ČINNOST
Sešly se pracovní skupiny a štáby – SRVP pokračovala v práci na „odborkách“ a na hře UZNADO (bylo představeno na setkaní oddílů
pracujících s výchovnými programy z cyklu Výpravy za poznáním, které se konalo na konci září).
Štáb Pionýrského Sedmikvítku zpřesňoval a sjednocoval soutěžní řády jednotlivých oblastí a zabýval se komunikací a předáváním informací mezi pořadateli oblastních kol, pořadateli republikových finále a postupujícími soutěžícími do RF.
Při diskusi všech, kteří byli v pracovní skupině Činnost, se probírala otázka sportovních soutěží v Pionýru a jejich možného rozvoje
a rozšiřování v budoucnu.
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KOMUNIKACE A ORGANIZACE

JEDNÁNÍ EKONOMŮ KOP

První část debaty proběhla již pátek – nad vystavenými novými propagačními předměty
(plecháčky, tašky, karabiny, píšťalky atd. dovezené množství bylo v sobotu prodáno v malém stánku E-mošky v rekordním čase). V přátelském duchu došlo ke shodě na dalších
tipech, např. reflexní vesty, rychleschnoucí ručníky, tetovačky, sportovní rozlišováky, balicí
papír atd.
V dalším (již samostatném) bloku k oblasti komunikace a propagace například byla:
• vedena volnější rozprava ke kandidátům do obecních voleb navazující na poznámky
odeznělé na jednání všech;
• představena podoba Akčního plánu propagace, který by měl být na každé KOP;
• diskutována prezentace na sociálních sítích (primárně facebook, možnosti instagramu),
přičemž vznikl i přehled témat na jednotlivé měsíce od září 2018 do srpna 2019, který
se zároveň stal základem celkového komunikačního plánu (více o něm na str. 12);
• probrána podoba prezentace projektu ODT – zazněly konkrétní náměty pro web projektu, prezentaci na facebooku i motivování PS k zapojení a zadávání táborů.

Znovu byly – za účasti zástupců
Kontrolní komise Pionýra – projednány
otázky včasného a úplného odevzdávání
podkladů k účetním závěrkám z pionýrských skupin. Dále byly rozebrány podrobnosti k dotacím na rok 2019 a diskutovány záměry úprav dotačních titulů
– spojení dotace na podporu pravidelné
oddílové činnosti a dotace na dovybavení a údržbu kluboven do jednoho dotačního titulu (s tím, že nová dotační kapitola by mohla být postupně finančně
navyšována).

PORADA GARANTŮ PVC
Byly podány informace o průběhu vzdělávacích akcí v průběhu 1. pololetí 2018 a o plánovaných akcích s výhledem na 2019, o době platnosti akreditovaných kurzů a autorizované osobě, s tím, že do konce
roku by se měla uskutečnit schůzka (alespoň části) osob majících některou z autorizací k doplnění pravidel a dokumentace, prošla zmínka
o možném konání Kamínek 2019. Proběhla diskuze o webu Pionýra.

ŠKOLENÍ ZÁJEMCŮ
O WEBOVÉ ŠABLONY
Proběhlo školení účastníků-zájemců o využití připravených
šablon pro webové prezentace
pionýrských skupin či KOP.

OPERATIVNÍ PORADA PŘEDSEDŮ A EKONOMŮ
KOP
Na ní odezněly nejaktuálnější upozornění týkající se vyúčtování
aktuálních dotačních titulů, k předkládání požadavků na dotační prostředky MŠMT v roce 2019 (podrobný byl výklad
k nové úpravě dotací na mzdové náklady) a dodávání účetních
závěrek (za 2017).

JEDNÁNÍ KONTROLNÍ KOMISE PIONÝRA
Členové řešili zejména problém hospodaření KO Kraje Vysočina
(návazně byl podán podnět pro VV ČRP k uvolnění dotačních
prostředků pro KO Kraje Vysočina.) Dále záležitosti závěrek
z r. 2017 (včetně opakovaného výkladu na setkání ekonomů
KOP) a zapojení možného nového člena.

MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ
VV ČRP
Projednalo shromážděné
akutní záležitosti, včetně operativního podnětu z Kontrolní
komise Pionýra.

S JAKÝM OČEKÁVÁNÍM JSI JEL/A NA MOST A DO JAKÉ
MÍRY SE NAPLNILO?
JANA DÜRINGEROVÁ, KOP KVK
Na MOST jsem jela poprvé, nevěděla jsem,
co se bude dít. Něco mi napovídal název.
Očekávala jsem, že si budeme vyměňovat
zkušenosti a hledat nové cesty. Očekávání
se naplnilo i přes to, že se program lišil
od mé představy.

VOJTA HORVÁTH, PlKOP

PAVLA POKORNÁ, JmKOP
Účast na MOSTu pro mě byla především
možností setkat se s lidmi z jiných krajů.
Druhým důvodem byla šance podílet se
na změnách v RISPu, se kterým pracuji
často, a proto vím, co bych chtěla jinak.
Tyto dva cíle se splnily a i lépe než jsem
očekávala  Kromě toho jsem se dozvěděla o skvělé nové hře, která se pro nás chystá a na kterou se hrozně
těším.

JAN KLEC, OZKOP
Když jsem vyrážel, neuměl jsem si předstaPřijel jsem kvůli debatě ohledně oslav 30.
vit, jaký závěr takové setkání může přinést.
narozenin Pionýra a také abych se dozvěděl
Víceméně jsem jel, abych poznal lidi z ostatněco o směřování sportovních akcí, soutěží
ních krajů, které ještě neznám, a zjistil, jak se
a výchovných programů v Pionýru. Debata
u nich na kraji a skupinách zpracovává téma
ohledně
oslav byla podle mě plodná a připropagace. Mile mě překvapilo, když jsme
nesla
spoustu
nápadů k zamyšlení. V další
se shodli v pohledu na propagaci na facečásti
mě
velmi
zaujaly a potěšily „odborky“,
booku i s tématy pro rok 2018/2019. Vnímám to jako první vlaštovku
vůbec
jsem
netušil,
že
už
jsou
připraveny
k
vypuštění do světa.
dobrým směrem k ucelenému plánu propagace naší organizace.
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ROZHOVOR

HABARTOVSKÁ PAMĚŤ
S Pionýrskou skupinou desátníka Stanislava Roubala jste se v Mozaice už mohli setkat před necelými třemi lety v rubrice Seznamte se.
Pár dní před uzávěrkou tohoto čísla si ale nejen pionýři v Habartově připomněli jedno významné výročí, které jsme se rozhodli zmínit
i v našem zpravodaji. Jaké výročí to bylo? Nejen to se dozvíte v krátkém rozhovoru, o který jsme požádali vedoucího PS Františka
Kováče.
Před pár dny uplynulo 80 let od smrti desátníka Stanislava Roubala. Proč vaše pionýrská skupina nese právě jeho jméno?
Dnes je těžké přesně odpovědět na otázku,
proč v roce 1984 vybrali tehdejší členové
PS jméno právě Stanislava Roubala. Nebyl
totiž jediný kdo 13. záři 1938 položil život
při obraně státu. Padli tehdy také praporčík
Jan Koukol a strážmistr Antonín Křepela.
Po příjezdu posil ze Sokolova byli zabiti
četníci četař Vladimír Černý a právě desátník Stanislav Roubal. Samozřejmě jméno
jednoho z nich vybrali právě proto, aby se
na tyto události nezapomnělo. A navíc byl
ze všech nejmladší.

Předpokládám, že v Habartově takové
výročí docela rezonuje. Chystá se u vás
něco mimořádného? A jak se jako skupina zapojujete?
Začátkem září v Habartově probíhají pietní akce, kterých se pravidelně účastníme.
Letos navíc 13. záři, právě při 80. výročí
události, proběhla kulturní akce, která se
konala v prostorách knihovny a Muzea bezpečnostních sborů.
I když se odmyslíme od výročí, tak ve vaší
skupině není Ideál Paměť jen vzletné
slovo, ale téma pro činnost. Jak děti berou aktivity, při kterých si například připomínáte památku obětí druhé světové
války? Jak je pro ně získáváte?
Ano, snažíme se, aby připomínání historických souvislostí nebylo formální. Například
v květnu si akcí „Pochod osvobození“ připomínáme události druhé světové války
a hlavně tehdejší pochody smrti, neboť
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nedaleko od nás v obci Svatava se nachází
památník jednoho z největších ženských
koncentračních táborů na našem území,
koncentrační tábor Svatava (Zwodau). Náš
pochod vede ze Sokolova (kam se dopravíme autobusem) k památníku ve Svatavě
a zpět do Habartova. V Sokolově ještě stihneme návštěvu muzea, kde je jedna celá
expozice věnovaná právě událostem roku
1945. Dále pak 9. května se již čtvrtým rokem na pozvání starostky městyse Svatava
účastníme pietního aktu u již zmiňovaného
památníku a pomníku obětem všech válek,
kdy je nám poctou držet čestnou stráž.
Sluší se však poznamenat, že nejste
žádný pietní spolek, ale živá pionýrská
skupina s řadou současných aktivit – co
vás baví nejvíc?
Samozřejmě, že tyto dvě akce nejsou naší
hlavní činností. Zaměření naší pionýrské
skupiny je turisticko-tábornické a ochrana
přírody. Z toho je jasné co nás tedy nejvíce
baví, turistika, výlety, pobyt v přírodě…
V současné době na prvním místě frčí
Geocaching, někteří naši členové této aktivitě úplně propadli.
ptal se Jakub

REPORTÁŽ
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IDEÁL POZNÁNÍ V PRAXI
Pionýr úzce spolupracuje s Ligou proti
rakovině už od roku 2007, odkdy je
partnerem sbírky Český den proti rakovině
a zapojuje se do ní po celé republice. Jde
o skutečně ukázkové naplnění ideálu
Pomoc, je tu ale prostor i pro další
ideály, například Poznání a Příroda. To
se jasně ukázalo v pátek 5. 10., kdy se
skupinka pionýrů ze 7. PS Borač podívala
do laboratoří Ústavu chemie a biochemie
Mendelovy univerzity v Brně, který s LPR
také spolupracuje.

Že na prohlídku laboratoří vyrazili právě
členové téhle brněnské skupiny, není žádná
náhoda. Aktivně se zapojují do Českého
dne proti rakovině, v posledním ročníku
vybrali přes 91 000 korun, a tak je pochopitelně zajímá, co se za jimi vybrané peníze zkoumá… A protože to zajímá nejen
je, redakce Mozaiky byla u toho.
Po krátkém přivítání jsme si v malé posluchárně vyslechli úvodní prezentaci jednoho ze zdejších vědeckých pracovníků,
Zbyňka Hegera, která se týkala hlavně nanotechnologií a jejich budoucího využití
v přesné léčbě nádorů, která by nezatěžovala celý organismus jako chemoterapie.

Poté jsme se rozdělili na dvě skupinky,
jedné se ujal další vědec, Prof. Vojtěch
Adam (pozor, nezaměňovat s ministrem
zdravotnictví Adamem Vojtěchem )
a mohli jsme vyrazit.
V jedné z laboratoří byly například vidět
snímky nanočástic, protože velká část výzkumu se točí právě kolem nich (mohou
pomoci s cílením léčiv k nádorům, zkoumá
se možnost nahradit jimi antibiotika
apod.). Prof. Adam nám vysvětlil, že největší zklamání návštěvníků bývá, že jsou
snímky černobílé a je třeba je dobarvit,
v tomhle měřítku se barvy zkrátka ještě
neprojevují.

O kus dál jsme zahlédli právě pracující 3D
tiskárnu, která je prý pro vědce velmi užitečná – teď ale zrovna tiskla suvenýry pro
návštěvníky chystané Noci vědců.  Ještě
větší zájem ale k pobavení Prof. Adama
vyvolal průhledný box s připevněnými gumovými rukavicemi, díky kterým lze pracovat např. s toxickými materiály uzavřenými uvnitř. Jenže nasadit tyhle gumové
rukavice (otočené naruby a vystrčené ven)
není zdaleka tak snadné jako ve filmu,
takže přišel ke slovu i ideál Překonání. 
Kluci v naší skupince zpozorněli, když se
Prof. Adam zeptal, jestli hrají počítačové
hry, protože obsluha dalšího přístroje, který nám
ukázal, se jim hodně
podobá. Vložený vzorek
se tu naskenuje, zobrazí na monitoru a myší
se potom zaměřuje laser a klikáním se buňky
ostřelují a vypařují. 
Procházeli jsme kolem
mnoha dalších přístrojů
za desítky milionů a každý si alespoň stručně

představili. V jedné místnosti všechny zaujala čtveřice klimatizací ve stropě – spektrometr, který tu běží, hřeje tolik, že bez
nich by tu teplota stoupla přes 100 stupňů.
Další dveře a za nimi na pohled něco mezi
lednicí a sporákem – ve skutečnosti jde prý
o budoucnost diagnostiky rakoviny – pacientovi (což jsou zatím myši) jsou vpíchnuty značkovací látky, které se navážou
na nádorové buňky, přístroj tělo prosvítí
a naskenuje – na snímku je přesně vidět,
kde bují rakovina. Hned vedle poutá zájem hromádka lidských asi 800 let starých
kostí. Jak často má člověk šanci si takovou
kost vzít do ruky a pořádně prohlédnout…
Během prohlídky jsme nakoukli i do míst,
kde se výzkum netýkal rakoviny, ale například vývoje robota na boj proti škůdcům
rajčat. Čas byl ale neúprosný, takže přišlo
rozloučení, Prof. Adam ještě zapůsobil
na mladou generaci povídáním o tom, že
má práci snů, protože každý den dělá, co
chce a co ho baví – a navíc, když je člověk opravdu dobrý, tak se prý vědou dají
vydělat i zajímavé peníze. No, kdo ví,
třeba nějakou duši mezi pionýry získal.
 Začátek Noci vědců a s ní i dalších podobných prohlídek byl už ale na spadnutí,
takže jsme poděkovali, rozloučili se a odešli vstřebávat informace i dojmy, obojího
bylo požehnaně.
Jakub

DĚKUJEME LIZE PROTI RAKOVINĚ PRAHA I ÚSTAVU CHEMIE A BIOCHEMIE MENDELOVY UNIVERZITY
V BRNĚ ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ TÉTO PROHLÍDKY!
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SAMI O SOBĚ

SÍDLIŠTĚ PLNÉ DĚTÍ
Druhé úterý v novém školním roce
je na Pionýrské skupině Čtyřlístek
Domažlice tradičně věnováno „Dnu otevřené klubovny“. Protože počasí přálo,
celá akce proběhla na trávnících v okolí
klubovny. Dvě stovky dětí si vyzkoušely
své dovednosti a znalosti na patnácti

připravených stanovištích. Největší zájem byl o malování na obličej, vybarvování chaloupek, zdobení svíček či skákací boty. Rodiče
naopak zajímala klubovna, kde se děti scházejí, a se zájmem si
prohlédli fotoknihy z letních táborů. Na závěr každé dítě obdrželo malou pozornost a účastnický list s pozváním na pravidelné
schůzky oddílů.
Jan Pangrác

VZPOMÍNÁNÍ NA PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ STAROVĚKÝM ŘECKEM
O víkendu 7. a 8. září se uskutečnilo setkání dětí a pracovníků tábora „Putování starověkým Řeckem“, na kterém jsme
si připomněli společně prožité
chvíle. V první části jsme využili nabídky Dne otevřených dveří
v TYMY. Prošli jsme si různými workshopy. Moc se nám líbila sebeobrana a také robotika. Někteří jsme si zaskákali také na skákacím hradě a vyzkoušeli jsme si vyrobit velké bubliny. Na ukázce

Tai chi jsme se trošku zklidnili před tanečním workshopem, který
jsme si moc užili. V druhé části jsme si zazpívali oblíbené táborové písničky, zopakovali pokřiky, prohlédli si fotografie a kroniku
a nechyběl také táborák s opékáním špekáčků a táborovými historkami. Vzhledem k tomu, že naše setkání bylo přes noc, tak
zbyl čas také na hry a sportování. Zahráli jsme si naše oblíbené
táborové hry a také deskovky. Při loučení jsme si slíbili, že se brzy
zase sejdeme.
za táborníky Markéta Přikrylová

OSLAVA 30. V ÝROČÍ TÁBOROVÉ ZÁKLADNY „LOMÍČEK“.
Krásné slunečné počasí přilákalo malé
i velké do „Lomíčku“
na oslavu 30. výročí
založení táborové základny. Program byl
velice bohatý, po celé
odpoledne
hrála
country kapela z Holýšova. Pro děti byla připravena „opičí dráha“,
kde musely předvést své dovednosti, zručnost použily při navlékání korálků a zhotovení náramku, výtvarné umění při malování

na sádrové odlitky a úplně nejvíc se vyřádily v zorbingových koulích
a skákání v hradu. Za svoji účast každý dostal malou sladkou odměnu a nafouknutý balónek. Během odpoledne byla beseda s pracovníkem ZOO v Plzni, který s sebou přivezl velkého mluvícího
papouška a několik hadů. Zpestřením pro všechny byla ukázka a výcvik psů z kynologického klubu ze Stoda. Ve večerních hodinách
hrála kapela Superband, následovalo vystoupení VK Avalon s ohnivou show. Na počest oslav byla zapálena slavnostní vatra a nechyběl ani krásný ohňostroj. Účast byla veliká, děkujeme a budeme se
těšit při dalších akcích, které plánujeme.
za PS Hradec Danuše Heřmanová

TEEDEETI NA VODĚ
V termínu 29. 8.
– 1. 9. 2018 jsme
ve dvanácti vyrazili
na Vltavu. Ve středu
jsme ve Vyšším Brodu
už za tmy rozložili
stany v kempu Pod
Hrází. Ve čtvrtek jsme se vydali na řeku. Abychom cestou nehladověli, vždy jsme si po ránu dali společnou vydatnou snídani.
Obědy jsme řešili cestou v restauracích či občerstveních a večeře
jsme v kempu uvařili z vlastních zásob na vařičích.
Náš čtvrteční cíl byl kemp Branná vzdálený něco málo přes 20 km.
Cestou jsme narazili na tři jezy, hned na prvním se jedna posádka
cvakla. V kempu jsme strávili dobrodružnou noc v tee-pee.
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Páteční den nás čekala cesta do Českého Krumlova – kemp
Krumlov (U Trojice) vzdálený přibližně 17 km. Druhý den jsme
sjeli pět jezů – tyto už jsme všichni zvládli na jedničku. Po rozložení stanů jsme vyrazili po památkách města.
V sobotu byl na řadě poslední úsek sjezdu – do Zlaté Koruny.
Jelikož ale celou noc i ráno vydatně pršelo a teploty se ani zdaleka
neblížily k 20 °C, rozhodli jsme se poslední úsek nesjíždět. I přes
ne úplně ideální počasí jsme si akci všichni nadmíru užili a na další
TeeDeeT akce se budeme těšit!
Akce se zúčastnili členové z PS Záře, 68. PS Lvíčata a 188. PS T.O.
Bobříci.
Jakub Mareš

KDYNĚ

SAMI O SOBĚ
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TAJEMSTVÍ V PLICHTICÍCH
Ve dnech 30. 8. – 1. 9. se vydalo pět statečných na naši
základnu v Plichticích, aby vyřešilo záhadné Tajemství. Šlo
o tajný projekt, kdy se naše pětice měla dostat do minulosti.
Přesněji do 22. 8. 1968, aby
zvrátila výsledek výslechu Antonína Lampičky, který proběhl 30. 8.
1968 v 19:00…
Prošli náročným výcvikem s instruktory z Ameriky, Ruska a Německa.
Naučili se ovládat rádiové spoje, první pomoc, pracovat v rámci skupiny i infiltrovat se do jiné společnosti.

Bohužel se nepovedlo najít všechny součástky pro stroj času. Avšak
díky pomoci amerických vědců, ruských naváděcích systémů a německé zručnosti se stroj podařilo sestrojit. Ale chybějící součástky
nelze jen tak nahradit, a tak se naši odvážlivci dostali do pátku 22. 8.
1368. Díky dálkové komunikaci skrze speciální přístroj dostali jasné
instrukce. Dostat se zpět na plánované místo výsadku a přežít…
Všem se to povedlo a vrátili jsme se zpět do naší doby. Tímto bych
chtěl poděkovat všem účastníkům Tajemství v Plichticích. Další dík
patří zbytku realizačního týmu Martinovi Krůtovi z PS Safír Kdyně,
Markétě a Sašovi z PS Hrádek.
Vojta Hipík Horváth, PS Safír Kdyně

ODPOLEDNE PLNÉ HER

OSTRAVA

K začátku nového školního roku již tradičně patří
Odpoledne plné her, které
ve Kdyni pořádáme. Děti se
mohly vyřádit při jízdě na koloběžce, chůzi na slackline,
prolézání tunelem, střelbě
z luku, skákání panáka, srážení plechovek, hodech na koš a mnoha
dalších úkolech, doplněných o nácvik první pomoci se záchrannou

službou. Ten měl velký úspěch nejen u dětí, ale i u jejich rodičů,
kteří se také dozvěděli mnoho nového. V areálu klubovny U Čápa
pak děti získávaly další body vyrobením papírových motýlků, zdoláním lezecké stěny a svezením na lanové dráze. Získané body
pak mohly utratit na trampolíně a ve stánku s pěknými cenami.
Díky krásnému počasí a více než třiceti dobrovolníkům se celé
odpoledne povedlo na jedničku a navštívilo jej asi 170 dětí. Akce
se uskutečnila za finanční podpory Plzeňského kraje, děkujeme.
Pavla Hrubá, PS Safír Kdyně

LÉTO S OSTRAVSKÝM JEŠTĚREM
V létě patří naše základna
již tradičně táborům. První
dva týdny ji využívají svinovští skauti, nám pak patří týdny následující.
V druhém turnuse se
děly věci! Účastníci se přenesli do Ameriky 30. let a všechny události byly ovlivněny bojem mezi mafiány. Družiny se tak pod vedením
svých donů staly mafiánskými rodinami. Členové rodin zavzpomínali
na svůj italský původ, poznali zábavu v kasinu, čelili útokům zločinců
a vše vyvrcholilo honem na největšího mafiána.
Třetí turnus se vydal na cestu do školy čar a kouzel v Bradavicích.
Všech pět družinek se snažilo Voldemortovi zabránit v získání kamene
mudrců, samozřejmě zvítězily, lorda Voldemorta porazily a vysloužily
si sladkou odměnu v podobě dortů. Stihly i workshop juda z Ostravy,
kurz první pomoci z Červeného kříže a výlet k vodopádům.
Navštívit nás přijela ze svinovské radnice paní starostka a také zástupce Nadace ČEZ, která podpořila náš projekt „Šance dětem 2018“
částkou 30 tisíc korun. S dalším naším projektem jsme se zúčastnili
programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ společnosti Tesco. Kde
jsme vyhráli a získali na obnovu stanů pro děti na naše tábory 30 tisíc
korun.
Nadace Tesco a ČEZ letos nejsou našimi jedinými podporovateli. Díky
dotaci 29.610 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské

úrovni v Moravskoslezském kraji“ v roce 2018 jsme mohli na naší
základně zlepšit hygienu spánku výměnou matrací.
Podzim patří psaní projektů na získávání financí pro činnost na další
rok. V tuto chvíli se nám
již podařilo s jedním projektem vyhrát. Do konce
září mohli lidé hlasovat
na webu programu „Globus
Lepší svět“ a pomoci nám
vyhrát částku 130 tisíc
korun na realizaci našeho
• 4. 10. slaví své 40. narozeniny
projektu „TZ Šance pro
Daniela Fejtová z PS Zbiroh
děti 2019.“ Jste-li zvědaví,
(Plzeňská KOP).
jak hlasování dopadlo, po• 7. 10. slaví své 50. narozeniny
dívejte se na www stránky
Jana Vlasáková z PS „Pětka“
programu, kde naleznete
Trubská (Středočeská KOP).
i další zajímavé projekty.
• 12. 10. slaví své 50. narozeniny
Závěrem vás zvu na 10.
Petr Sádovský z PS Franka
ročník akce Halloween pro
Elstnera (Pardubická KOP).
děti, která se uskuteční 3.
• 31. 10. slaví své 70. narozeniny
listopadu na hřišti TJ Sokol
Jaroslava Rothanzlová z PS
Svinov. Připraveny budou
Přátelství, Pardubice (Pardubická
soutěžní stanoviště a záKOP).
bavný kouzelný program.
Blahopřejeme!
za PS Ještěr Aleš Ovesný

VŠECHN
NEJLEPŠÍ
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HRA

PYROTECHNIKEM NA ZKOUŠKU

HRA

POTŘEBY: Kartičky s čísly (postačí sada od 1 do 100, případně podle času a chuti více) každá číslice je jen jednou. Dále sada
matematických operátorů (znaménka +, -, :, *, jako základ, pro starší skupinky hráčů lze přidat náročnější znaky, například mocniny,
odmocniny…). Matematické operátory je dobré mít v hojném počtu, tedy několik stejných znaků, aby bylo možné splnit úkol.
Hráče rozdělíme na týmy, doporučuji v počtu max. šest hráčů na tým. Každý tým
dostane přidělené místo (například stůl),
kde může v klidu pracovat na zneškodnění
bomby. Na dalším místě (přiměřeně daleko)
budou rozmístěny kartičky s čísly a někde
zhruba uprostřed, aby to měly týmy stejně
daleko, budou rozmístěné operátory.
Týmy jsou pro tuto chvíli pyrotechnici
a mají za úkol zneškodnit bombu. Kód k jejímu zneškodnění naštěstí znají, nicméně
aby mohly bombu zneškodnit, musí k tomu
kódu dojít správnou cestou (postup).

Týmy dostanou od vedoucího kód a jejich
úkolem je pomocí čísel a operátorů sestavit
příklad, jehož výsledkem bude onen kód,
který bombu zneškodní. Tým, který správně
jako první vyřeší tento rébus, získává bod.
Doporučuji hrát na více kol. Z území s čísly
lze odnést najednou jen jedno číslo, čili
hráč může u sebe mít jen jedno číslo, pokud zjistí, že se mu příliš nehodí, musí jej
vrátit zpátky a vzít si jiné. Počet operátorů na tým není omezen, u čísel doporučuji omezit (pro větší obtížnost) například
na počet hráčů v týmu. U této hry lze různě
hýbat s obtížností. Pro ozvláštnění lze například nastavit podmínku, že musí nebo
naopak nesmí být použit určitý operátor.
Varianty: na Velikonoce se nám osvědčila
tematická varianta s velikonočními vajíčky
místo čísel (různě barevná vajíčka s různými vzory, kdy každé mělo určitou hodnotu), v tomto případě je ovšem potřeba
dát týmům „klíč“, jakou má které vejce
hodnotu.
Dále se dají do hry přidat „škodící“ elementy – vedoucí s extra číslem nebo

operátorem. Například na velikonoce
speciální vajíčko pukavec. Pokud vedoucí
chytí dítko, dá mu speciální vajíčko a jeho
tým potom musí toto vejce zakomponovat
do své rovnice.
Pozor na: Reálnost čísel, doporučuji, aby
vedoucí, kteří zadávají čísla, byli sami
zdatní v matematice (aby nedošlo k zadání
nesplnitelného úkolu). Také je potřeba
mít někoho v oblasti, kde jsou rozmístěná
čísla, aby děti braly jen jedno a vracely je
tam také po jednom. Pokud budete kartičky psát ručně, doporučuji dobře rozlišit
jednotlivé znaky.
Také pozor na věk hráčů. Je potřeba obtížnost přizpůsobit věkovému složení hráčů
a kombinovat týmy s rozumem.
Pozor na délku hry. Vždy je lepší ukončit hru dříve, než to děti přestane bavit.
Docela postačí 3–4 kola.
Použité zdroje a kde je možné čerpat další
inspiraci: www.hranostaj.cz/hra4026
Lucka „Čolíto“ Bauerová

PROPAGACE

I PROPAGACE POTŘEBUJE PLÁN
Na akci MOST (viz str. 6 a 7) se sešla skupina lidí, kteří se na svých KOP i na úrovni Pionýra
zabývají komunikací a propagací, jedním z hlavních výstupů jejich povídání byl přehled
témat, se kterými budeme různými způsoby (facebook, Mozaika, tiskové zprávy, články
na pionyr.cz atd.) pracovat v daných měsících, aby pionýrská komunikace s okolním světem
byla ucelená a provázaná. A ještě lepší bude, když se některých z nich chopí i krajské
organizace a pionýrské skupiny.
Říjen: 100 let od vzniku republiky (výchova k vlastenectví) – Ideál Paměť; start
Sedmikvítku; 72 hodin – Ideály Pomoc
a Příroda.
Listopad: Mezinárodní den výživy (možno
pojmout vážně i odlehčeně); vzpomínky
na tábory – protože už se chystá další ročník
letní činnosti.
Prosinec: Mezinárodní den dobrovolníků
(5. 12.) – Zahrajte dobrovolníkům; Zdravá
pionýrská krev; Mikuláš, Vánoce, tvoření.
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Leden: Ledová Praha se blíží; bilancování
roku(?).
Únor: Zimní tábory – startují; letní tábory
– ODT.
Březen: Ukliďme Česko – blíží se úklidové
akce, zapojte se.
Duben: Apríl (nápad?); Den Země, byli jsme
na akci Ukliďme Česko; Velikonoce – práce
s tradicemi, velikonoční výpravy.
Květen: 8. 5. konec války (jak s tématem
pracovat?); Český den proti rakovině – kupte

si kytičku; Český den proti rakovině – zpráva
+ fotky; Den matek.
Červen: Mezinárodní den dětí; start táborů
– příměstské.
Červenec: Letní tábory.
Srpen: Netradiční letní činnost – např. mezinárodní, příměstské.
Máte další náměty na témata? Nebo nápady na konkrétní příspěvky k uvedeným
tématům?
Napište nám na mozaika@pionyr.cz
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RUKODĚLKA

POLYSTYRENORY T
Také hledáte cesty, jak „zrecyklovat“ různé materiály? Nabízíme vám možnost, jak využít termoboxy na jídlo a zkusit vyrobit třeba
pěkná přáníčka nebo obrázky.

CO BUDE POTŘEBA
Termobox na jídlo (recyklovaný, použitý
a umytý), tužka, nůžky, čtvrtky, štětec,
molitanový nebo gumový váleček, akrylové barvy a tácek nebo miska na rozetření
barvy.

3) Štětcem nebo válečkem nanesme tenkou vrstvu barvy a potom už jen přitiskneme čtvrtku a lehce rukou uhladíme.

4) Čtvrtku sejmeme a máme hotový obrázek, který můžeme například použít
jako pěkné přáníčko nebo jej zarámovat
a darovat.

JAK NA TO
1) Nejprve si z termoboxu vystřihneme
spodní a vrchní část – rovnou plochu.
2) Na tu potom ne příliš ostrou tužkou
nakreslíme obrázek. Pozor si musíme dát
hlavně u psaní písmen apod., obtisk totiž
bude zrcadlově.

NÁMĚT JE Z LETOŠNÍ LETNÍ TÁBOROVÉ ŠKOLY A VYZKOUŠELY SI JEJ I DĚTI NA AKCI FAZOLE SE VRACÍ.

V ÝPRAV Y ZA POZNÁNÍM

ilustrace J. Filípek

Uff. To byl kolotoč. V září byla Štěňata v jednom kole. Nejprve první oddílová schůzka, potom otevřená klubovna
s ukázkami toho, co Štěňata v oddíle dělají, a na konci září Fazole s nabitým programem a spoustou zážitků. Byli
jste na Fazoli nebo jste dělali v září také něco zajímavého? Napište nám o tom na anna.novakova@pionyr.cz nebo
mozaika@pionyr.cz. Už se na vaše zprávičky moc těšíme. 
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ODBORKY

KULTURNÍ FANDA SE HODÍ
V zářijové Mozaice jsme začali náš seriál k Odborkám a představili odbornost Fotograf. Druhý v pořadí, s kým se
v našem seriálu seznámíte, je Kulturní fanda.

Představte si, jaké by to bylo, kdybychom všichni byli univerzální
a uměli všichni všechno stejně. To by asi byla dost nuda a život by
nebyl žádné překvapení. Ale protože jsme různí a zajímají nás odlišné věci, stávají se z nás tak trochu specialisté a odborníci.

8. Připravím alespoň jednu oddílovou soutěž – literární, výtvarnou, foto – a udělám oddílovou výstavu.
9. Pečuji aspoň půl roku o oddílovou nástěnku nebo vývěsku.
10. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

Ale co dělat,
když za vámi
přijde
dítě
z oddílu s nápadem, že by si
rádo splnilo nějakou odbornost,
a vy si nepřijdete
dostatečně kvalifikovaní na to, abyste
dítě procesem získání odbornosti provedli? Touto otázkou se
sekce rozvoje výchovných programů zabývala
na svých jednáních a také
ji položila účastníkům setkání MOST (sekce činnost), které proběhlo na začátku září. Výsledkem je nápad na vytvoření „databáze“
odborníků, kteří by byli v rámci krajské organizace Pionýra schopni
pomoci dětem celý proces v dané odbornosti projít. Poskytovali
by jim podporu a konzultace například po mailu nebo po telefonu,
případně by bylo možné uskutečnit setkání podobně zaměřených
dětí. Co myslíte? Fungovalo by to? Napište nám na odborky@pionyr.cz, zda je podle vás realizace tohoto nápadu možná.

II. STUPEŇ

KULTURNÍ FANDA
V každém oddíle je někdo, kdo se stará o nástěnku, propagaci činnosti, vývěsku oddílu. Je fajn, když se o tuto oblast nemusí starat
vedoucí, ale je to člen oddílu. Zapálený fanda kultury má přehled
o programu kina či divadla, o výstavách, o možnosti výletů za kulturou. A když k tomu třeba hraje na nějaký hudební nástroj a stará
se o oddílový zpěvníček, je o kulturu v oddílovém životě postaráno
víc než dobře.

I. STUPEŇ
1. 1.Jsem aktivní čtenář, alespoň 5x do roka představím v oddíle
zajímavou knížku, připravím si pro ostatní soutěž, výstavku, besedu nebo představení dětských ilustrátorů
2. Připravím v oddíle literární soutěž.
3. Sestavím a rozšiřuji oddílový zpěvníček.
4. Mám přehled o kulturních akcích v obci a okolí, navrhnu návštěvu kina nebo divadla a představím ostatním film či hru, kterou jsem vybral.
5. Seznámím ostatní s jednou kulturní zajímavostí v okolí.
6. Navštívím sám nebo s oddílem výstavu.
7. Zúčastním se sám nebo s oddílem soutěže Pionýrský
Sedmikvítek.
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1. Jsem aktivní čtenář, jednou měsíčně představím v oddíle zajímavou knížku.
2. Připravím v oddíle literární schůzku, sestavím alespoň tři literární kvízy pro využití v oddíle.
3. Sestavím a rozšiřuji oddílový zpěvníček, doplním ho ilustracemi
a akordy pro kytaru nebo notovým záznamem.
4. Mám přehled o kulturních akcích v obci a okolí, po dohodě
s vedoucím zorganizuji návštěvu kina nebo divadla a představím
ostatním film či hru, kterou jsem vybral. Po představení navážu
na další schůzce besedou nebo soutěží.
5. Seznámím ostatní alespoň s pěti kulturními zajímavostmi
v okolí, po dohodě s vedoucím zorganizuji návštěvu alespoň
dvou míst v průběhu roku.
6. Navštívím v průběhu roku alespoň tři různé výstavy, jednu z nich
doporučím k návštěvě oddílu, vysvětlím, co výstava nabízí.
7. Vysvětlím ostatním typické znaky jednotlivých forem umění,
dovedu je zařadit do soutěží Pionýrského Sedmikvítku.
8. Zúčastním se sám nebo s oddílem soutěže Pionýrský
Sedmikvítek.
9. Připravím alespoň jedno oddílové kolo některé ze soutěží
Pionýrského Sedmikvítku.
10. Pečuji aspoň půl roku o oddílovou nástěnku nebo vývěsku,
podílím se na přípravě materiálů, kterými se oddíl prezentuje
navenek.
11. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

A JE TO VENKU
Odborky jsme představili na akci Fazole se vrací, která se konala o prodlouženém víkendu v září. Účastníci akce měli možnost se seznámit s obsahem jednotlivých odborek a mohli si
vyzkoušet splnit i části jejich podmínek. Kdo ví? Třeba už teď
někteří z nich vědí, kterou odbornost si vyberou.
Jestli i vy chcete o odborkách vědět víc, podívejte se na facebookový profil Pionýr official. Tam najdete odborky i otázky,
na které bychom měli hledat odpovědi společně.

JAK JSOU ODBORKY ROZDĚLENÉ
DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODLE VÝPRAV
ZA POZNÁNÍM?
Člověk a společnost: Kuchař, Redaktor, Organizátor her
Příroda: Táborník, Ochránce přírody, Piokačer
Sport: Zdravotník, Sporťák
Technika: Fotograf, Kutil
Umění: Výtvarník, Kulturní fanda

SMĚRNICE O
HLAVNÍ ČINNOSTI

15

PLÁN POTŘEBUJE CÍL
Slovo ‚plánování‘ se občas užívá jako mantra – posvátné slovo, jež má přinést soustředění (a úspěch). Je pravda, že psát (a číst)
o plánování je nezřídka opakování již mnohokrát řečeného… Přesto se nezřídka opomíjí. To je také pravda. Proč tomu tak je? V čem
je ono čertovo kopýtko, že se vedoucí raději vrhne do víru improvizací místo vytvoření rozumného plánu, který všem v konečném
důsledku usnadní práci (i život)? Nu, na to se těžko hledá odpověď, a tak raději zkusíme připomenout… minule přišla řeč na to, co je
pro úspěšný plán důležité a jaké druhy plánů se užívají. Tentokrát budeme mluvit o nutné části každého plánu – o cílech.

JAKÉ MAJÍ BÝT CÍLE?
Dnes zdůrazníme, že podstatou plánování je určení cílů nebo cílových hodnot a případně způsobů jejich dosahování. Při přípravě
plánu musíme brát v úvahu všechny důležité vnitřní i vnější činitele,
které naše záměry mohou ovlivnit, tzn. budou mít vliv na úspěšné
dosažení cílů nebo cílových hodnot. Cíle přitom mají být:
• určité a výrazné;
• měřitelné;
• dosažitelné a přijatelné;
• vhodné a důležité;
• časově sledovatelné.
Je to jasné?! Asi pořád příliš teoretické?

JAK VLASTNĚ CÍLE VYMÝŠLET?
Máte pocit, že vám pořád předhazuji nějaké poučky, ale vy
ten KONKRÉTNÍ CÍL nevidíte? Což si tedy zkusit odpovědět
na otázku: Co se nám vloni v oddíle nelíbilo? Sepíšete-li si odpovědi na papír, máte, ejhle, seznam cílů . Tak například:
• vylepšit znalosti v první pomoci
• více si připomínat, že jsme pionýři
• posílit vztah ke klubovně
• naučit starší děti více respektovat ty mladší
• zlepšit spolupráci družin
• mluvit méně hrubě (či vulgárně)
• zlepšit zručnost
a další.

Už to není tak teoretické, že?! Zkusme se však u stanovování cílů
ještě na chvíli zastavit. Důvod je nasnadě: vymezením totiž vše
vlastně začíná. Opravdu vše?

STANOVENÍ CÍLŮ
Ono zvládnout určené není totiž vždy jednoduché, zvláště když
například dobře neodhadneme čas. Chtít pokořit všechny vysněné cíle za jeden rok? Nu, to není snadná úloha. Ale opak by
zase nebyl motivační a výchovný. Úkoly a cíle, které si stanovujeme, by měly být přece i podnětné a burcující. Současně však
reálné! Dám-li si cíl, že se za týden naučím programovat, jde patrně o cíl motivující, ale iluzorní. Proto je na místě ono členění
plánů na časová období – tj. k určitým cílům přiřadit termíny
nebo dobu, po kterou se jimi budeme zabývat.

SOUVISLOSTI
Jak vidno, plánování je provázáno se známými zásadami motivace, které se mají užívat při činnosti… Stejně tak s tím souvisí
i odměňování za splnění cílů, tedy vlastně plánu. I to musí být
součástí plánování, neboť děti chtějí být za splnění úloh oceňovány – na místě je proto oddílové hodnocení, bodování – mající
podobu tradiční nebo opět odpovídající nějaké legendě, která se
pro tvorbu atmosféry užívá.
Z toho všeho je jasně patrné, že v kurzech (lhostejno, zda KIP,
KOV či dalších) nešlo o planá slova – ať přišla řeč na metodiku,
psychologii nebo organizaci práce…

NÁŠ ZÁKLADNÍ CÍL
Při tom všem totiž nikdy nesmíme pustit ze zřetele náš základní
cíl: s dětmi nepracujeme náhodně – oddílová činnost vždy k něčemu směřuje a rozhodně platí, že děti se při činnosti nejen baví,
ale i poznávají, rozvíjejí se – učí.
Martin
Doporučení-upozorněn
í
Naše povídání se týká
především plánování
činnosti oddílu, ale v info
rmátoru Tu-Ňák se
rozběhl seriál o „Plánován
í činnosti pionýrské
skupiny“ vždy s podtitu
lem: Na co nezapomenout v … (září/říjnu/lis
topadu…).
Nabízí hrst námětů, na
co by se orgány PS
(vedoucí PS, vedení či
rada PS) měly zaměřit, čím by se jistě měly
zabývat. Dostupný je
rovněž na webu „Pro čle
ny“– má vlastní tlačítko v levé liště (příp.:
pionyr.cz/nastenka/
rizeni/tu-nak-hlasi/), a ved
ou z něho i praktické odkazy na další mís
ta.
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POZVÁNKA DO ÚJEZDA U DOMAŽLIC
Táborová základna Újezd u Domažlic
v Plzeňském kraji patří Pionýrské skupině
Mír Domažlice. Nachází se v blízkosti
CHKO Český les a kromě krásné přírody
nabízí také řadu možností k výletům
do okolí. Přijeďte se podívat, nebo jak se
říká u nás na Chodsku: „Přijďte pobejt!“

NÁMĚTY NA ČINNOST V OKOLÍ
Táborová základna stojí na místě bývalé
pískovny, proto se tam v létě budete cítit
jako na pláži.  V prostoru základny je hřiště na míčové hry, různá zákoutí a travnaté
plácky, v bezprostřední blízkosti je malý lesík a louka. Do většího lesa musíte jít kousek po silnici, ale ať se dáte kterýmkoliv
směrem, vždy najdete krásná místa na výpravy i bojovky. Příjemnou lesní cestou se
dá dojít i na přírodní koupaliště Babylon,
vzdálené asi 3 km.

TIPY NA VÝLETY
Kdo chce přijet za kulturou či turistikou, toho místní region Chodsko určitě nezklame. Když vyšlápnete z tábora
asi 1 km do kopce, dojdete na Hrádek,
kde se nachází památník Jana Sladkého
Koziny a také restaurace Chodská chalupa.
Z Hrádku je nádherný výhled do okolní
krajiny. V obci Újezd hned pod kopcem
můžete navštívit Kozinův statek, ve kterém je malé muzeum. V nedalekém Klenčí

pod Čerchovem, rodišti J. Š. Baara, můžete navštívit Baarův dům a Dům přírody.
Kousek dál cestou k německé hranici
jsou Výhledy, památník J. Š. Baara. A odtud už je jen kousek na Čerchov, nejvyšší
horu Českého lesa. Tam můžete vystoupit
na Kurzovu věž a dát si malé občerstvení.
Pro ty, kdo jdou raději do města, jsou
dobrou volbou Domažlice nebo už o něco
vzdálenější Horšovský Týn.

elektrická trouba, elektrická varná pánev,
elektrická ohřívací stolička, mikrovlnka,
velké hrnce a další nádobí, nerezová várnice na nápoje. Pro nájemce je k dispozici
i další vybavení – stůl na ping-pong, míče,
síť na volejbal, pálky a další drobnosti
na hry, kotlíky, vidlice na opékání, běžné
nářadí, ohniště v prostoru tábora atd.

UBYTOVÁNÍ, VYBAVENÍ
Táborovou základnu je možné využívat
od května do poloviny října. V objektu
jsou dvě zděné budovy – velká jídelna
s kuchyní a terasou a sociální zázemí
(záchody, umývárny, sprchy s teplou vodou). Ubytování je na palandách v dřevěných čtyřlůžkových chatách bez vytápění.
V objektu je možné topit dřívím (kamna
v kuchyni i v jídelně). Kapacita základny
je 92 lůžek v chatách, v době letních táborů je k dispozici navíc 5 stanů s podsadou. Kuchyně je plně vybavená tak, aby se
dalo vařit pro 100 lidí – lednice, sporák,

DOPRAVA
Nejlepší způsob dopravy na tábor
do Újezda je autem. Když pojedete vlakem
z Domažlic, musíte vystoupit buď na zastávce Havlovice, nebo Újezd-Pila, obě

INZERÁT

PS JITŘENKA KDYNĚ NABÍZÍ TÁBOROVOU
ZÁKLADNU NA JARNÍ PRÁZDNINY 2019
Pionýrská skupina Jitřenka Kdyně nabízí volné termíny o jarních prázdninách 2019 na táborové základně v Zelené Lhotě u Nýrska.
Pokud pořádáte zimní tábory, rádi byste jej uspořádali na Šumavě a hodí se vám volný termín:

MOZAIKA PIONÝRA

3. - 10. 2.; 16. - 23. 2.; 2. - 9. 3.,
TAK SE OZVĚTE IVANĚ MOCHUROVÉ
NA TEL. 607148751.
CENA 110 KČ NA OSOBU A NOC +
500 KČ DENNĚ TOPENÍ, 40 POSTELÍ
V POKOJÍCH NA PALANDÁCH.
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jsou od tábora vzdálené asi půl kilometru.
Z Domažlic se dá jet i autobusem na zastávky Havlovice-Valcha, Hadrovec nebo
Újezd-Hrádek.

SLUŽBY V OKOLÍ
Asi 5 km od táborové základny jsou
Domažlice, kde najdete v podstatě vše
potřebné (obchody, pošta, restaurace, nemocnice). Pěšky můžete dojít do restaurace Chodská chalupa na Hrádku nebo
do restaurace U Svatého Jána v Trhanově.
V obou by neměl být problém zajistit hromadné stravování (po předchozí domluvě).

UPOZORNĚNÍ
Blízko táborové základny je rybník, který
patří obci Újezd. Není vhodný ke koupání,
místní zde chovají ryby. Je zde přísný zákaz rybolovu! Veškeré pozemky v okolí tábořiště jsou obecní nebo soukromé, proto
je nutné chovat se ohleduplně a nic nepoškodit. V těsné blízkosti tábořiště vede
silnice s běžným provozem. Tábořiště je
zásobováno pitnou vodou z vlastní studny.
Tuto vodu nelze použít např. k napuštění
bazénu.

GEOCACHING
Multina Ujezd - rebelie na Chodsku
(GC4XR2E) nás informuje o tom, že Újezd
patří k 11 nejznámějším privilegovaným

chodským vesnicím. Tato obec je rodištěm
Jana Sladkého Koziny, a proto nezapomeňte
navštívit tradičku TCL#4 Pomnik J. S. Koziny
/ Monument of J.S.K. (GC12YZM), která
je součástí série TOULKY CESKYM LESEM
(TCL). Na západ od této kešky najdete tradiční keš Hamersky dub (GC3F6R0).
Máte-li rádi technické zajímavosti, tak
jižním směrem od naší základny najdete
Akvadukt (GC3K95P). A když už se vydáte směrem na jih, můžete ještě odlovit
multiny Certova naucna stezka / Teufels
Naturlehrpfad (GC3K7A4), TCL#6 Babylon
(GC12Z0Z) a tradičku
Prirodni
koupaliste
Babylon (GC63Y44).
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se dozvíte také o tom, že Prof. MUDr. Josef
Thomayer (GC3HT6M) byl jedním ze zakladatelů moderní české medicíny.
Vydáte-li se na sever od Újezda, zastavte se
pro multikeš Dobra Voda (GC190K2), která
vás zavede na významné poutní místo.
Kousek odtud je přírodovědně zaměřená
mysterka Ornitologicka (GC4896R). Pokud
sbíráte CWG nebo je chcete směnit, pak
je tu pro vás mystery keš Rozhledni se clovece (GC43GCP), ale pozor, obtížnost této
kešky je 4,5 hvězdy.

Jihozápadním směrem od Újezda je
Trhanov, kde se nacházejí hned 4 mystery keše: Trhanov
(GC6AEZB), Zamek
Trhanov
sidlo
pana z Lamingenu
( G C 4 5 4 4 T ) ,
POSLEDNI
AKCE
3 0 . 0 4 .1 9 4 5
(GC1A9AV) a obtížná
Chodov (GC3GQCF).
V trhanovské multině

Každý rok v září
se členové naší
PS
Čtyřlístek
společně
setkávají na základně
v Újezdě. Letos
to připadlo na víkend 14. – 16. 9.
2018.
Vždy se naše shledání nazývalo Xapatan, ale nyní jsou to dva roky, kdy tragicky zesnula naše nejlepší vedoucí a skvělá kamarádka Lucinka Mrvíková
a Xapatan dostal i druhý, leč smutný název – Memoriál Lucinky
Mrvíkové. V tuto dobu na Lucinku všichni vzpomínáme, uctíváme
její památku minutou ticha a každý pokládáme kytičku k Lucinky
fotce a svíčce.
V pátek 14. 9. vedoucí a instruktoři opět přijeli na základnu v Újezdě
a hodinu poté dorazily i děti se svými rodiči. Xapatan je unikátní

SAMI O SOBĚ

XAPATAN / MEMORIÁL LUCINKY MRVÍKOVÉ

v tom, že na něj mohou vzít děti i své rodiče, kdežto na čtrnáctidenním táboře v létě se s rodiči nevidí a bojují samy za sebe.
V sobotu jsme se rozdělili do skupin – lišky, žáby, berušky, hadi,
motýli, zajíci a pejsci a vyrazili na 8 km dlouhou trasu, kde bylo připraveno 15 stanovišť, např. malování na obličej, střílení z pistolek,
střelba lukem, navlékání korálků, házení granátů do čtyř vyznačených kruhů, sbírání květů čínskými hůlkami, chytání rybiček (dětská
hra), střílení z praku, stavění co nejvyšší věže ze špejlí a další.
Po večeři byla pro děti připravena odměna. Když se setmělo, vedoucí a instruktoři po táboře rozsypali sladkosti všeho druhu. Děti
je pak musely po tmě sbírat do lavorů. Samozřejmostí je, že jako
první začala sbírat vítězná skupina. Poslední vybíhala skupina umístěná na šestém místě. Když vše děti vysbíraly, společně se poctivě
rozdělily. Večer všichni ulehli do postelí a po krásné procházce se
všem hezky spalo.
Ráno už následovalo balení věcí, úklid a loučení.
Všichni se už těšíme na další léto, tábor i Xapatan.
Michaela Šindelářová
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OSMIČKOVÁ V ÝROČÍ… 1918
SLAVIT STÉ VÝROČÍ JE VŽDY URČITÝ ZLOM.
V roce 1938 k oslavám už nedošlo, o tom jsme psali minule. V jiném roce – 1968 – byl v říjnu přijatý ústavní zákon o československé federaci, který dosud jednotný stát rozčlenil na dvě republiky
– dohromady tvořící Československo. Tímto aktem se vlastně naplnila slova Pittsburské dohody z roku 1918, která podobnou úpravu
(svým způsobem) předjímala.
Slavnosti spojené s tímto výročím v roce 2018 máme v přímém přenosu, zde se proto zkusme ohlédnout.

SITUACE V RAKOUSKU-UHERSKU
byla v roce 1918, po čtyřech letech války, už vlastně katastrofální.
Pro obyvatelstvo byly znovu snížené příděly, přesněji byl naprostý
nedostatek všeho: topiva, oblečení, potravin. Přes velmi přísná
opatření bujel černý trh a zvyšovala se kriminalita (v r. 1918 ve srovnání s r. 1917 o více než polovinu). Rostlo sociální napětí – proběhlo přes 180 stávek a zúčastnilo se jich 380 000 lidí (dvojnásobek
oproti roku 1917). Nezřídka byly spjaty i s hladovými demonstracemi, končícími až zoufalým plundrováním obchodů hladovými
lidmi. Státní moc se ovšem bránila: 7. června došlo i na střelbu vojáků do davu lidí (v Pardubicích) – po ní zůstali tři mrtví, o dva týdny
později v Plzni při podobném zákroku jich bylo pět.
Neúcta, nechuť rychle se proměňující v nenávist – to byl vývoj
vztahu k monarchii a jejím institucím.

monarchie v český (česko-slovenský) prospěch, jednalo se o něco
zcela nového v české politice. A u Němců v parlamentu i v Uhrách
to vyvolalo nesmírnou nevoli.

TŘÍKRÁLOVÁ DEKLARACE 1918
Vrcholnými body dokumentu byly tři formulace. První zpochybňovala jednostranný akt separátního míru: „Příští mír
může být s trvalým úspěchem uzavřen jenom od národa k národu, mezi legitimovanými a řádnou demokratickou volbou
k jeho zastupování zvolenými poselstvy.“ Princip sebeurčení
nepřímo opatrně vyjadřovala věta, že „mírová ujednání mohou být dílem jen národů samých“ a že pouze společným
úsilím národů mohou být vyrovnány veškeré válečné křivdy.
Třetí z klíčových vět navazovala na Státoprávní prohlášení
českých říšských poslanců z konce května 1917 a požadovala
„spojení s bratrskou větví slovenskou v samostatný život politický, hospodářský a kulturní ve vlastním samostatném státě
československém“.
Nový až dramatický tón deklarace zmírňoval k státu loajální
dovětek českomoravských katolíků o kontinuitě projevů českých poslaneckých delegací a klubů. Jiné shrnutí než: Kostky
jsou vrženy. – už se nenabízelo.

NĚMCI A ČEŠI…
CO NA TO POLITICI?
Ještě rok předtím museli exiloví politici ty domácí přesvědčovat
o programovém cíli – vytvoření samostatného státu. V roce 1918,
s vědomím dramatické radikalizace lidí, již ani domácí političtí
představitelé nemohli zavírat oči před sílícími požadavky, které
z roviny sociální přerůstaly zcela pochopitelně též do vlny politické
a národní.
Dne 6. ledna 1918 proto čeští poslanci říšské rady a zemských
sněmů vyhlásili Tříkrálovou deklaraci – tou se sjednotili a (byť prozatím mírnými prostředky) vyjádřili vůli českého národa po změně vnitropolitických poměrů, ústavního a právního řádu v celé říši. Reakce
byla rychlá: pražské místodržitelství zveřejnění deklarace zakázalo.
Po několika týdnech byl sice zákaz publikování odvolán, ale to se
již politická lokomotiva rozjela… V textu byl totiž užit pojem „samostatný československý stát“ – a jakkoli jím ještě nebylo míněno
odtržení od rakousko-uherského celku, nýbrž ústavní reorganizace

Tady někde začal už nepřehlédnutelně narůstat konflikt (ukončený
vlastně až v letech 1945–46). Dne 21. ledna 1918 představili němečtí poslanci – v duchu práva národů na sebeurčení… – vytvoření
samostatné provincie Deutschböhmen, která by byla prosta „jakékoli závislosti na české části Čech“. A například 27. dubna 1918 se
v Ústí nad Labem konalo první (ne však poslední) velké shromáždění pod heslem „Los von Österreich!“ – čeští Němci chtěli zpátky
„k matce Germánii“ neboli připojit svá území k Německu.
Konflikt, vrcholící v roce 1938 naplněním tohoto požadavku – odstoupením Sudet, začal, jak vidno, mnohem dříve. Zřetelných obrysů nabyl právě v roce 1918.

ŘÍJEN S SEBOU U NÁS PŘINESL OVŠEM
I VELKOU POHROMU
Začátkem října dorazila do českých zemí i epidemie tzv. španělské chřipky a její vlna trvala zhruba dva měsíce. Přičemž
na ni denně umíralo kolem 25 osob, někdy i celé rodiny.
Nemocnice byly přeplněné, v některých místech se nedostávalo rakví…

UDÁLOSTI BĚŽELY DÁL

Takzvaní muži 28. října: Alois Rašín, Antonín Švehla,
František Soukup, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár
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Během jara a léta proběhly u nás na řadě míst vojenské vzpoury – nejznámější byla v Rumburku, ale další byly v Jičíně, Šumperku, Rimavské
Sobotě. Přestože šlo o dramatická protiválečná vystoupení, do kronik
nevstoupila.
Mladý císař Karel I. se snažil, ale říše se mu bortila pod rukama, navíc
v zahraniční politice zůstával ve vleku Německa a setrvával ve válce,
přestože věděl, že mír by mohl řešení zděděných problémů pomoci.
Traduje se, že většinu svých (i zajímavých) předsevzetí nedokázal
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dotáhnout do konce, nezřídka pro odpor svého konzervativního okolí,
nebo proto, že často se svými návrhy přicházel pozdě či v nevhodnou
chvíli.
Příkladem může být pokus o zřízení krajských vlád v Čechách: nových
12 krajů rozdělovalo zemi podle národnostního klíče (7 českých, 4 německé a jeden smíšený) a hejtmani dostávali velké pravomoci. Z posílení pozice a národnostního rozdělení regionů bylo jasné, že ze zemské
autonomie by pak nezbylo vůbec nic! Vítali to čeští Němci, jinak se
ovšem zvedla vlna protestů – poslanců, aristokratů, členů městských
a obecních zastupitelstev, spolků, politických stran – bez rozdílu k jakých ideám se hlásily. Našlo by se dost jiných příkladů neochoty císaře,
vlády, tím pádem monarchie, vyjít vstříc požadavkům české reprezentace. A právě to byl zásadní stmelující činitel pro definitivní a trvalý
rozchod s mocnářstvím.
V zahraničí představitelé exilové větve odboje nezaháleli, usilovně
pracovali na uznání Národní rady československé jako exilové vlády
– 26. září se ustavila prozatímní vláda se sídlem v Paříži a následně ji
postupně uznávaly vlády mocností Dohody. To bylo nesmírně důležité.

VYHLÁŠENÍ SAMOSTATNOSTI
zde, doma, přišlo 28. 10. neplánovaně, jak už to tak u přelomových
událostí bývá. Podmínky byly zralé, ba spíše přezrálé, ale ke změně
mělo dojít až s kapitulací Rakouska-Uherska. Jenže když se objevila

ve vývěsce „Národní politiky“ zpráva obsahující nótu prezidentu
Wilsonovi s nadpisem Příměří, lidé si to vyložili jako očekávané
oznámení o kapitulaci. A za krátkou dobu byly pražské ulice plné
zpívajících a radujících se davů lidí, byly strhávány symboly mocnářství… – vypadalo to spíše na lidovou veselici. Revoluce se rozeběhla samovolně a poněkud zaskočení domácí politici museli rychle
reagovat. Učinili tak hbitě a s důrazem, a tak třebaže lidé předběhli
politiky a jejich plány a představy, odpoledne už bylo převzato zásobování, zakázán vývoz zboží do Rakouska a Německa, vyjednáno
bylo i stažení armády do kasáren. Československá republika byla vyhlášena i oficiálně.

V ÚTERÝ RÁNO, 29. ŘÍJNA 1918,
se lidé v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku
a v Podkarpatské Rusi probudili jako českoslovenství občané. Mnozí
o tom ještě ani nevěděli, někteří z těch, co věděli, to rozhodně nevítali… Ale naprostá většina byla svobodou a samostatností nadšená,
nezaznívaly projevy zloby a nenávisti, převládala radost a úleva a nastalá situace byla vnímána jako překonání a náprava staletí trvající
historické nespravedlnosti.
Ovšem – ač to tak nevypadalo – šlo teprve o první krok…
Martin

WASHINGTONSKÁ DEKLARACE
Dokument, který vznikl v polovině října v USA, zásadním způsobem
popsal zájmy a názory na nový stát. Mimochodem – stal se inspirací
i pro další zahraniční národní reprezentace.
Deklarace nezávislosti byla zamýšlena původně jako jakási prvotní
ústava nebo preambule ústavy nového československého státu.
Po vzniku Československa však nakonec její text nebyl do ústavy přejat, a tak je Deklarace zajímavým historickým a diplomatickým dokumentem sice vysoké morální a symbolické hodnoty, ale nikoli právní
závaznosti.

Každý je neomylný, a právě proto je nutná výchova k tomu, respektovat jeden druhého a nemyslit, že my jedině máme pravdu.“
Od října 1918 přešlo jen několik měsíců, když T. G. Masaryk pronesl výše uvedená slova (psal se březen 1919).
Ukázalo se, že
mnozí začali –
v
samostatné
republice
–
mít
problémy
s vlastní svobodou, či možná
přesněji s tím,
jak s ní nakládat. Tři sta let
trvající zápas o získání (národní) svobody
byl vítězně vybojován, měli jsme zbrusu
1)

novou, vlastní, republiku – takže odpor
proti Habsburkům byl vítězně završen. Ale
ráj se nedostavil. Každý další den se opět
muselo vstát …a usilovat o další krok kupředu. Inu, všední dny republiky přinesly
mnoho nemilých překvapení: ono totiž být
v opozici je velmi jednoduché. Nemusí se
nic tvořit, lze si tvrdit, co se chce. Každý
může být za sebe, nemusí respektovat jiného. Být ovšem odpovědným tvůrcem
nového státu a ne jen laciným kritikem –
to už je jiná záležitost.

Rychle se ukázalo, že samotný převrat není
koncem, ale naopak začátkem! Masaryk to
věděl, a proto byl rozčarován politikařením
nových vůdců – bylo mu jasné, že budovat
nový stát se sólisty nejde, že musí existovat
nějaká dělba rolí, spolupráce… A věděl, že
přetvoření solistů-opozičníků ve funkční
tým tvořící nový stát bude možná ještě
obtížnějším úkolem, než novou republiku
vybojovat a Rakousko odvrhnout.
Martin

Pojem „papeženci“ – TGM použil nejednou, zde ve významu omezenci – lidé zahledění pouze ve své pravdě.

PŘEDSEDŮV GLOSÁŘ

„MY KAŽDÝ OD NÁTURY JSME PAPEŽENCI 1).
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KOLEM ROKU 1948 ANEB KDE JE ZAČÁTEK?

Pokud se pustíte do čtení nějakého
textu pojednávajícího o začátku Pionýra,
dočtete se zpravidla něco v tomto
smyslu: „Pionýrská organizace byla
v Československu založena v roce 1949.“
Pokud chce být pisatel považován za znalého, často přidá přesné datum, tedy 24.
duben. Po této větě většinou text pokračuje popisem spojitosti s Komunistickou
stranou a jejím záměrem ovlivnit všechny
děti v zemi.
Aby nedošlo k mýlce, nevyvracím žádné
z těchto tvrzení. Naopak souhlasím s nimi,
měli bychom si však rozebrat co přesně
říkají.
„Pionýrská organizace byla založena
24. dubna 1949.“ Pokud se autor chce
omezit na formální vnější znaky, tak skutečně Pionýrská organizace byla založena
v dubnu 1949, nespadla však z čistého
nebe. V této věci Pionýr ke své smůle trpí
návazností. Bohužel nelze říci jako třeba
u skautingu: „Dlouho se nic nedělo a pak
Baden-Powell udělal tábor, napsal knihu,
a tím to celé začalo.“ Bylo by to krásné,
ale v Pionýru to tak není. Pionýr (jeho
myšlenky a postupy, nikoliv organizace)
nevznikl jen tak, naopak. Pionýrské oddíly vznikaly ze snahy změnit zaběhlé postupy, hlavně ve skautingu. Některé věci,
které mladým na skautingu po druhé světové válce vadily, zmiňuje v rozhovoru pro
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Mozaiku v roce 2007 i Jiří Pelikán, někdejší
předseda Československého Pionýra, ale
v roce 1948 ve svých 16 letech člen jednoho z prvních Pionýrských oddílů: „Otec
byl před válkou oddílovým vůdcem a vyprávěl mi o svém skautování, bylo to ale
jisté zklamání. Něco mne samozřejmě
i bavilo, ale vadil mi striktní vůdcovský
systém. Cítil jsem, že my děti máme málo
prostoru, málo práv a možností prosazovat
své názory. A také to, že oddíly byly jen
klukovské a dívčí.“

Více o osudu Jiřího Pelikána se můžete
dočíst ve webovém archivu v listopadové Mozaice z roku 2007.
Nejen na této skutečnosti se dá dokumentovat, že Pionýrské oddíly vznikaly díky
nadšeným mladíkům pod Junákem a vycházely činností ze skautingu, který se nebály upravit k obrazu svému.
Také nemůže být ani sporů o tom, že československá komunistická strana stála o vliv
na děti. A jako její protějšek v Sovětském
svazu se rozhodla vydat cestou masové
organizace, která zároveň měla v oblasti
monopol.
Je třeba si uvědomit, co takové rozhodnutí
nese. Pokud chcete, aby všechny děti byly
v organizaci, musí být nějak systematizovaná, musí mít lidi,
co s dětmi pracují.
Jako pěkná paralela
se na představu nabízí škola. Jsou v ní
placení učitelé a trestaná neúčast. Ale
také jsou v ní přesně
zavedené
osnovy.
Dnes už se dá říci,
že ve dvou z těchto
tří věcí na začátku
činnosti
pionýrské
organizace komunistická strana pohořela.
Nedodala dostatečné
materiály a plány
činností, aby ji méně
motivovaní vedoucí
mohli s dětmi plnit,
a zároveň na některých místech bylo složité takové vedoucí

vůbec sehnat. Co se jí podařilo dobře, je
trestaná neúčast, neboť ač to nebylo nikde explicitně napsané, trest za neúčast
byl společensko-systémový, ať už skutečný
nebo domnělý.
Tento stav vedl k odchodu lidí, co stáli
na začátku hnutí, do pozadí či zcela mimo
Pionýr a k jejich následnému návratu při
reformě kolem roku 1968. Tímto se dají
také doložit původní myšlenky, neboť
vše, co nepovažovali za své, tito navrátivci odmítli a shrnuli v Programových
tezích Pionýrské organizace. Proto začátek Pionýra jako hnutí přesahuje datum
oficiálního založení Pionýrské organizace.
A způsob jeho vzniku nám dává příklad
a opravňuje k použití názvu Pionýr, neboť
navázal na předchozí činnost (skautskou)
a průkopnicky ji posunul dál.
Jako poznámka na závěr stojí za to říci, že
velká část myšlenek, které po válce razili
naši pionýrští průkopníci, v samotném
skautu po dlouhých desítkách let postupnými proměnami našla alespoň částečné
uplatnění.
Radovan Mlejnek

Přečtěte
si
Programové
teze
Pionýrské organizace z roku 1968 na
www.pionyr.cz/o-pionyru/historie/
dobove-dokumenty/

FILMOTÉKA
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MEZINÁRODNÍ CENY PRO
ČESKOSLOVENSKÝ FILM

ORIENTACE
A POHLAVÍ I.

V měsíci, kdy si připomínáme 100 let republiky, se nabízí i pohled do historie naší
kinematografie. Kdo se alespoň trochu zajímá o film, jistě tuší, že tři české (resp.
československé) snímky získaly Oskara pro nejlepší cizojazyčný film. Obchod na korze
(1965), Ostře sledované vlaky (1968) a Kolja (1996) ale nejsou jediná díla našich
filmařů, která si vysloužila mezinárodní ohlas. Nabízíme několik dalších příkladů.

Lechtivá rubrika Šuškanda pokračuje tématem,
které je rozhodně aktuální. Je předmětem
jak vtípků, tak řady iniciativ a projektů –
a nepochybně i mnoha soukromých dramat…
I zde se při pohledu do „knihy nejen o sexu“
dozvíme leccos zajímavého, tady jen ochutnávka.

SVATOJÁNSKÉ PROUDY (I912, režie
Antonín Pech)
Krátký v podstatě dokumentární film natočený ze člunu při plavbě po Vltavě, což
byl na dobu vzniku snímku odvážný a neobvyklý počin.
Na 1. mezinárodní filmové výstavě ve Vídni
získal zlatou medaili.
CSFD.cz: 73 %, IMDB.com: 8,1/10
EXTASE (1932, režie Gustav Machatý)
Film z počátku zvukové éry zachycuje mimomanželskou aféru mladé ženy. Zaujal
umělecky, mj. použitím hudby, ale rozruch
vyvolal hlavně scénami odhalujícími nahotu.
Spolu s filmy: Řeka, Bouře nad Tatrami
a Zem spieva získal na MF v Benátkách
Pohár města Benátek za nejlepší režii.
Naopak Pius XII. film tvrdě odsoudil a Adolf
Hitler jej v Německu dokonce zakázal.
CSFD.cz: 73 %, IMDB.com: 6,8/10

SIRÉNA (1947, režie Karel Steklý)
Dramatické zpracování románu Marie
Majerové o životě dělnické rodiny v roce
1889, během hornické stávky. Zachycuje
prostředí chudých dělníků i bohatých továrníků. Film není tak silně ideologicky zabarvený, jako pozdější obdobné snímky.
Na mezinárodním festivalu v Benátkách získal film Velkou mezinárodní cenu Benátek
(hlavní cena, předchůdce Zlatého lva).
CSFD.cz: 61 %, IMDB.com: 6,2/10

SKŘIVÁNCI NA NITI (1969, režie Jiří
Menzel)
Film na motivy povídek Bohumila Hrabala
vypráví o politicky nepohodlných jedincích
poslaných v padesátých letech na brigádu
na šrotiště v kladenských ocelárnách, kde se
setkávají také s ženami uvězněnými za pokus překročit hranice. Snímek je sled paradoxních, groteskních i poetických situací.
Na mezinárodním festivalu Berlinale získal
hlavní cenu Zlatý medvěd (1990).
CSFD.cz: 85 %, IMDB.com: 7,6/10

ZÁLUDNÉ ZKRATKY A POJMY
Základní pojmy jako heterosexuál, homosexuál,
bisexuál, případně gay či lesba nejspíš všichni
známe, ale s tím si už dnes nevystačíme. Běžně se
totiž setkáváme s různými variacemi zkratky LGTB
(příp. LGBT, LGBTQI apod.). Jde o zkratku označující komunitu s jinou než heterosexuální orientací,
přičemž L = lesby, G = gayové, T = transsexuálové,
B = bisexuálové, Q = queer (souhrnně sexuální
menšiny), I = intersexuálové (jedinec s kombinací
mužských i ženských pohlavních orgánů)…
Coming out je další anglický pojem, se kterým se
v téhle souvislosti často potkáme. Znamená něco
jako „jít s tím ven“ – prostě přestat svoji orientaci
tajit, všem o ní říct a přestat předstírat. Jde o mimořádně náročnou fázi, ve které dotyčný potřebuje pomoc a podporu.

VYVRACÍME MÝTY
Homosexualita je nemoc – to je samozřejmě lež.
Orientace je vrozená a se zdravotním stavem nijak
nesouvisí.
Zženštilí kluci jsou gayové a mužatky jsou lesby
– ani jedno není pravda. Fyzický vzhled, zájmy či
záliby neurčují naší sexualitu.
Lesbičky jsou divné a nesnášejí chlapy – další
hloupý předsudek, vždyť svým způsobem divný je
kdekdo, se sexuální orientací to nemá co dělat.

ZAJÍMAVOSTI
Ze světa hudby – Rakouská zpěvačka Conchita
Wurst byla první vousatá žena, která vystoupila
v přehlídce Eurovize. Nejen, že vyhrála, ale pomohla bořit předsudky o pohlaví.
Ze světa zvířat – Homosexuální chování bylo zjištěno u 1500 druhů živočichů.
Téma orientace a pohlaví jsme ani náhodou nevyčerpali a ještě se k němu vrátíme.
Jakub

Další tipy: Cesta do pravěku (1955 Karel Zeman) – film získal na MFF v Benátkách Velkou
cenu festivalu pro mládež a také inspiroval Stevena Spielberga k natočení Jurského parku.
MOZAIKA
PIONÝRA 2018
20182/
MOZAIKA
PIONÝRA
/ 2 10

22

PRÁVNÍ
POSILOVNA

Petr odvážel dodávkou z tábořiště poslední zbytky vybavení letního tábora: lopaty, krumpáče,
sekery a pily, něco nádobí, které
bylo neznámým zapomnětlivcem ponecháno za přístřeškem
kuchyně, poslední tři stany a dvě bedny
„herberku“ – šlo ovšem o věci veskrze
potřebné – přes drobné nářadí, hřebíky,
kolíky, provázky, klubka drátů, plechovky
barev a navíc směs táborových nálezů
(držadlo ešusu, dva mírně rezavé kapesní
nože, ručník s nápisem „Ibiza“). Jak se blížil k městu, začal si uvědomovat, že má
hlad, který si do té doby neuvědomoval.
U vjezdu do města zastavil u restaurace.
Pro dodávku před podnikem ale nebylo
vhodné místo – popojel, ještě jednou
až našel místo u krajnice, asi 100 metrů
od restaurace. Když se po půl hodině, nasycen vracel, za dodávkou stálo policejní
vozidlo a policista místo obcházel. Petr
pocítil to nepříjemné bodnutí v žaludku,
příznačné pro tyto situace. Potvrdil, že je
řidičem, policista zkontroloval doklady,
nakoukl do dodávky, nechal Petra „fouknout“, aby zjistil jeho naprostou střízlivost. Petr vysvětlil proč a co že to převáží,
policista pokyvoval hlavou, a pak ukázal
na značku zákazu stání, za kterou Petr
zaparkoval – vůbec si ji nevšiml. Policista
mezitím dostal zprávu, že auto není ani
kradené, ani nijak právně závadné, že
Petr nemá žádný záznam dopravních přestupků, navrhl vyřešit věc na místě pokutou 200 Kč. Petr Souhlasil, policista vyplnil
doklady a ten po zkontrolování osobních
dat a popisu přestupku, včetně hodnoty

pokuty dokument podepsal. Až když chtěl
zaplatit, nalezl v peněžence jen stokorunu.
Obdržel proto poštovní poukázku s tím, že
musí zaplatit pokutu na poště nebo převodem ve stanovené lhůtě a že podrobnosti
jsou v předaných dokladech. Petr byl rád,
že věc ho vyšla relativně „levně“, „papíry“
zastrčil do kapsy a ujížděl ke klubovně, kde
byl očekáván. Ve skladu byl neuvěřitelný
zmatek, takže více než polovinu věcí museli vystěhovat, aby všechny, včetně přivezených, mohli opět nastěhovat a řádně
uložit. Domů se dostal až po půlnoci
a na pokutu zapomněl. Nevzpomněl si ani
další den ani později. Po několika měsících
se mu dostalo studené sprchy v podobě
předexekuční výzvy na oněch 200 Kč,
uložené na základě „příkazu“. Pokutu si
pamatoval, ale příkaz? Hned druhý den
pokutu zaplatil a zastavil se na příslušném
policejním oddělení, kde mu vše vysvětlili.
Tam se dozvěděl, že od 1. 7. 2017 nabyl
účinnosti zákon č.250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
a na něj navázal i zákon č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích (je to kodifikace
– tedy seznam různých přestupků, ovšem
částečná – některé jsou ve zvláštních zákonech, které s přestupky přímo souvisejí).
V rámci toho bylo dosavadní blokové řízení nahrazeno řízením příkazním a příkaz
může být (se souhlasem obviněného – tedy
Petra) vydán i na místě (na místě lze uložit
jen pokutu v omezené výši – u plnoletých
do 10 000 Kč). Podpisem příkazového
bloku na pokutu obviněným (Petrem) se
příkaz vydaný na místě stává pravomocným (lze ovšem požádat o jeho přezkum

ilustrace J. Dostál

MOŽNÁ PŘIJDE I EXEKUTOR

– to však není náš případ). Pravomocný
příkaz je rozhodnutí jako například rozsudek – pokud je v právní moci a není
splněn, koná exekutor. Podobně je tomu
i v příkazním řízení – pravomocný příkaz je
podkladem pro exekuční vymáhání. Takže
pozor – když už pokutu dostanete – zaplaťte složenkou hned!
Významnou změnou je skutečnost, že dosavadní jednoroční promlčecí doba, jakož
i její běh, se mění: nově se rozlišuje promlčení ve lhůtě jednoho roku nebo tří let
(v závislosti na výši pokuty).
Zcela nově je zakotvena i odpovědnost
právnických osob za přestupek (takže pokutu nově může dostat i pionýrská skupina
a i k ní může zavítat exekutor…).
Michal Pokorný
advokát, právní zástupce Pionýra

E-MOŠKA NABÍZÍ
HRNEČEK PLECHÁČEK
Objem 400 ml, dvě barevné
kombinace
Materiál: kov

EKO-TAŠKA S POTISKEM
Rozměr 50 x 39 cm
Materiál: ekologicky rozložitelná
fólie (doba rozpadu cca rok 2020!)
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1. 11. 1993 vstoupila v platnost Maastrichtská smlouva, která
ustanovila Evropskou unii.
1. 11. 2003 skončila platnost 10 a 20 haléřových mincí. Jejich
výroba byla totiž dražší než nominální hodnota.
2. 11. 998 se začal poprvé připomínat Den památky zesnulých –
Dušičky, původně svátek benediktinů, později celé katolické církve.
2. 11. 1988 byl vypuštěn Morris, první počítačový červ šířený
prostřednictvím internetu.
3. 11. 1918 Polsko vyhlásilo nezávislost na Rusku.
4. 11. 1763 se narodil Karel Ignác Thám, český obrozenecký
filolog, básník a překladatel, autor Obrany jazyka českého.
4. 11. 1903 vyhlásila Panama nezávislost na Kolumbii. Za podporu přenechala Američanům území na vystavění Panamského
průplavu.
4. 11. 1968 se narodil český zpěvák a automobilový závodník
Daniel Landa.
4. 11. 2008 byl jako první černoch zvolen presidentem USA
Barack Obama. (obr. 1)
5. 11. 1978 měl premiéru televizní seriál Nemocnice na kraji
města. (obr. 2)
8. 11. 1793 otevřela revoluční francouzská vláda pařížský Louvre
veřejnosti jako muzeum. (obr. 3)
8. 11. 1948 se při letecké havárii ztratila nad průlivem La
Manche téměř polovina reprezentačního hokejového mužstva
Československa.
11. 11. 1918 bylo podepsáno příměří mezi Německem a státy
Dohody, čímž skončila první světová válka.
11. 11. 1938 se narodil Josef Odložil, atlet, držitel stříbrné olympijské medaile v běhu na 1500 m z roku 1964.
14. 11. 1908 zveřejnil Albert Einstein kvantovou teorii světla.
14. 11. 1918 v Praze v Thunovském paláci se konala první
schůze Revolučního Národního shromáždění. Byla na ní prohlášena
republikánská forma státu a Tomáš Garrigue Masaryk byl zvolen
prvním prezidentem Československé republiky. Ve stejný den byla
ustanovena první vláda tzv. všenárodní koalice v čele s Karlem
Kramářem. (obr. 4)
16. 11. 1898 se narodil Jan Bauch, malíř, sochař a ilustrátor,
nejstarší člen Spolku výtvarných umělců Mánes.
17. 11. 1558 nastoupila na anglický trůn královna Alžběta I.,
dcera Jindřicha VIII. a Anny Boleynové a poslední panovnice rodu
Tudorovců. (obr. 5)
18. 11. 1883 operou Bedřicha Smetany Libuše po požáru bylo
znovu otevřeno Národní divadlo v Praze.
18. 11. 1983 bylo Národní divadlo v Praze po sedmileté rekonstrukci znovu otevřeno operou Bedřicha Smetany Libuše, o den
později byla slavnostně uvedena do provozu Nová scéna.
18. 11. 2003 byly u Čáslavi objeveny kosterní pozůstatky
dinosaura. Jednalo se o první podobný nález v ČR. Nový druh byl
nazván Burianosaurus augustai – po slavném ilustrátorovi Zdeňku
Burianovi a paleontologovi Josefu Augustovi. (obr. 6)
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19. 11. 1923 se narodila Helena Zmatlíková, malířka a ilustrátorka. Ilustrovala přibližně 250 knížek, hlavně pro děti.
19. 11. 1963 proběhla první úspěšná implantace umělé srdeční
chlopně v Československu.
19. 11. 1968 dal slavný brazilský fotbalista Pelé svou jubilejní
tisící branku. Za kariéru jich vstřelil 1284. (obr. 7)
21. 11. 1903 byl v Čechách založen první lyžařský klub ve střední
Evropě, nyní Svaz lyžařů České republiky.
22. 11. 1963 byl postřelen americký prezident John F. Kennedy
při jízdě otevřenou limuzínou po městě Dallas, kde jej zdravily
zástupy lidí. Kennedy zraněním po převozu do nemocnice podlehl.
(obr. 8)
23. 11. 1963 BBC odvysílala první epizodu britského sci–fi seriálu
Doctor Who, který je dnes nejdéle běžícím sci–fi seriálem na světě.
24. 11. 1793 rozhodnutím Konventu se ve Francii zavedl francouzský revoluční kalendář.
25. 11. 1888 byl vydán Ottův slovník naučný.
26. 11. 1778 spatřil James Cook jako první Evropan při své
expedici Maui, druhý největší z Havajských ostrovů. Na ostrov však
nevkročil, protože nenašel vhodné místo pro vylodění. (obr. 9)
26. 11. 1898 se narodil Josef Jirsík, český zoolog a ornitolog,
který je považován za zakladatele seriózní a syntetizující ornitologie
v Československu. Byl zakladatelem Kroužkovací stanice Národního
muzea v Praze.
27. 11. 1918 propustilo Německo přes 1,5 milionu spojeneckých
zajatců.
28. 11. 1943 v Íránském hlavním městě Teheránu začala
Teheránská konference – první setkání hlavních představitelů SSSR,
USA a Velké Británie během druhé světové války.
29. 11. 1378 zemřel Karel IV., císař římský a král český.
29. 11. 1998 Římsko-katolická církev oficiálně oznámila, že
toleruje stavbu brněnské mešity, prvního stálého islámského svatostánku v celé ČR. (obr. 10)
30. 11. 1938 byl prezidentem ČSR zvolen Emil Hácha.

PIONÝRSKÁ VÝROČÍ
9. 11. 2003 byl Pionýr přijat mezi
řádné členy IFM-SEI.
V listopadu 2008 byla zahájena
celorepubliková hra pro oddíly
Poselstvo krále Jiřího.
6. listopadu 2008 uspořádal
Pionýr, Business Leaders Forum
a Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů (ČSRLZ) setkání na téma „Dobrovolnictví jako součást společenské odpovědnosti firem“.
23. 11. 2013 byly Výročním zasedáním Pionýra schváleny významné přepracované Stanovy Pionýra – uzpůsobené novému
občanskému zákoníku.
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START PIONÝRSKÉHO ROKU
Září znamená pro děti nejen návrat do školních
lavic, ale také start činnosti v pionýrských
oddílech, otevřené akce, zahajovací výpravy,
setkání vedoucích, pravidelné schůzky. Jak
vidíte na fotkách, pionýři si v září užívají stejnou
měrou návrat do svých kluboven i babí léto
v přírodě.

Po celé republice pro rok 2018 / 2019
zahájilo činnost 513 pionýrských
oddílů a rovných 100 otevřených
volnočasových klubů.

Na této stránce jsou fotky od: 117. PS Kalich
(Praha), 17. PS Karviná, PS Dravci (Ústí nad
Labem), PS Jince, PS Kamarád (Jihlava), PS
Plejády Šternberk, PS Směr (Ostrava)

