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LESEM KE HVĚZDÁM 
UŽ PODESÁTÉ
S krásným babím létem a začínajícím podzimním 
zbarvením listů stromů přichází i první říjnová 
sobota a  v  její podvečer v  Ďáblickém háji 
na Praze 8 startuje už desátý ročník akce Lesem 
ke hvězdám.

Tentokrát nás na  palubě kosmické lodi čeká 
putování vesmírem: s  nezbytnou průkazkou 
a  odznakem člena mise vyráží malí členové 
posádky na cestu, kde je čeká postupně deset 
stanovišť. Na těch nechybí dekorace, které díky 
propracovaným světelným efektům vyniknou 
hlavně za nastávající tmy.

Během letu vesmírem postupně opravujeme naší 
věčně porouchanou loď, vydáváme se do stavu 
beztíže, potkáváme mimozemšťany a  sbíráme 
od  nich moudrosti – a  na  závěr se snažíme 
naší loď navigovat zpět na  Zemi. Po  přistání 
dostáváme odměnu, navíc se můžeme jít podívat 
do  hvězdárny a  porozhlédnout se po  vesmíru 
ještě pořádným dalekohledem.

Vesmírnou misi absolvovalo na  450 dětských 
účastníků, o  které se staralo přes padesát 
členů posádky – pomoci s organizací nám přišlo 
i několik kamarádů z dalších pionýrských skupin.

Příprava i organizace takové akce je náročná, ale 
stojí to za to a hlavně – baví nás to.

Terka Vodvářková a Ondra Machulda, 
68. PS Lvíčata 

foto: Jana Vodvářková, Jiří Benc, Adam Kudrna, 
Ondra Machulda, Jiří Müller .
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 KALENDÁRIUM | nabídkový plán akcí a soutěží

 5. 12.  Zahrajte dobrovolníkům  celá ČR Pionýr 

 1. – 3. 2. 2019 Ledová Praha Praha Pionýr a Nadace 
 2. 2. 2019    Koncert Děti dětem    Dětem 3. tisíciletí

 15. – 17. 3. 2019 RF Pionýra  Mladá Boleslav 1. PTS Táborník MB 
v modelářství  a PS Modelářské centrum

 15. – 17. 3. 2019 RF Pionýra fl obal Mladá Boleslav PS „PC Florbalová   
  akademie MB“

 6. 4. 2019    O Putovní pohár Jindřichův Hradec Jihočeská KOP
Zlaté růže

 12. – 14. 4.   Kamínka 2019 Praha Pionýr (ÚPVC)

 18. 5. 2019   Český pohár v ringu Mladá Boleslav 1. PTS Táborník MB

 14. – 16. 6. 2019 RESET Vesec u Liberce LKOP

Česká rada Pionýra bude na návrh pořadatele projednávat posunutí akce na rok 2020.

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

 19. 11. Turnaj ve fl orbalu Praha PS Omega

 20. 11. Deskové hry pro mladší děti Praha 188. PS T.O. Bobříci

 24. 11. VOČKaři – Aquapark Chomutov PS Březová

 6. 12. VOČKaři – rukodělná dílna Březová PS Březová

 12. 12. Deskové hry pro starší děti Praha 188. PS T.O. Bobříci

 22. 12.  Zdobení stromečku pro zvířátka Kdyně PS Safír

Foto na titulu: Jana Vodvářková
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ZAHRAJTE DOBROVOLNÍKŮM!
Chcete udělat radost a poděkovat dob-
rovolníkům za jejich práci?
Nezáleží na tom, jestli jde o vedoucí dět-
ských oddílů, pomocníky potřebným, 
ochránce přírody, dobrovolné hasiče 
a záchranáře… Zaslouží si to všichni!
Nechte své poděkování zaznít éterem 
ve  dnech kolem Mezinárodního dne 
dobrovolníků (5. 12.) – dejte jim v rádiu 
zahrát písničku s věnováním. 
Pomoci vám můžou i  tyto dvě po-
hlednice, které můžete objednávat na 
pionyr@pionyr.cz
Informace o  dalších možnostech také 
na webu v „pionýrské situaci“: Co mám 
dělat, když chci poděkovat za práci?

Iniciativa u p íležitosti 
Mezinárodního dne 
dobrovolník  (5. 12.)

Pod kujeme spole n  písni kou 
dobrovolník m za jejich as, nad-
šení a práci! Je asto nenápadná, 
ale o to záslužn jší.

Ro ní práce s d tským oddílem 
vyžaduje nejmén  800 hodin, což 
odpovídá 20 pracovním týdn m, 
tedy zhruba polovi nímu zam stna-
neckému úvazku, který si vedoucí 
odpracuje ve svém volném ase. 
Podle výsledk  evropského projektu 
SAFE (2015) je hodnota dobrovolné 
práce 144 K  za hodinu.

Ale nemusí jít jen o vedoucí 
d tských oddíl , pod kování si 
zaslouží všichni dobrovolníci – 
pomocníci pot ebným, dobrovolní 
hasi i, ochránci p írody a mnozí 
další.

ZAHRAJTE 
DOBROVOLNÍK M

Iniciativa u p íležitosti 
Mezinárodního dne 
dobrovolník  (5. 12.)

Pod kujeme spole n  písni kou 
dobrovolník m za jejich as, nadše-
ní a práci! Je asto nenápadná, ale 
o to záslužn jší.

Ro ní práce s d tským oddílem 
vyžaduje nejmén  800 hodin, což 
odpovídá 20 pracovním týdn m, tedy 
zhruba polovi nímu zam stnanecké-
mu úvazku, který si vedoucí odpracuje 
ve svém volném ase. Podle výsledk  
evropského projektu SAFE (2015) je 
hodnota dobrovolné práce 144 K  
za hodinu.

Ale nemusí jít jen o vedoucí d t-
ských oddíl , pod kování si zaslouží 
všichni dobrovolníci – pomocníci po-
t ebným, dobrovolní hasi i, ochránci 
p írody a mnozí další. ZAHRAJTE DOBROVOLNÍK M

TÁBORY JSOU TADY!
Jestli si teď říkáte, že by redakci Mozaiky bylo asi lépe v blázinci, tak na tom sice možná bude 
troška pravdy, ale titulek tohohle úvodníku je v pořádku. Tábory jsou opravdu tady – míněno 
jednak v čase (protože v listopadu se už na mnoha pionýrských skupinách rozbíhá příprava na letní 
dobrodružství) a také přímo v této Mozaice, protože veprostřed najdete tematický speciál právě 
k táborům. Samozřejmě neobsahuje vše – na to je táborová činnost příliš obsáhlá a také rozmanitá 
– shrnuje ale některé užitečné informace, nápady a náměty, na které se v táborovém koloběhu 
snadno zapomíná. Snad vám přijde vhod. 

Jakub
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PIONÝŘI POMÁHALI PŘI PROJEKTU 72 HODIN

Stejně jako v několika posledních letech se Pionýr zapojil do dobrovolnického projektu 
72 hodin, který v ČR zaštiťuje Česká rada dětí a mládeže. Tentokrát probíhal ve dnech 
11. až 14. října a ruku k dílu přiložilo 16 pionýrských skupin a KOP v 22 dílčích 
projektech.Do 72 hodin lze přihlásit aktivity pomáhající přírodě, potřebným lidem 
nebo vylepšující život v okolí. Pionýři se letos soustředili hlavně na úklid v přírodě, 
vysazování stromků, a zvelebování prostředí pro činnost, ale našly se i jiné aktivity, 
jako oprava hřiště či pomoc při pořádání „Dne zdraví“.

Členové oddílu Poletušky Velká Bystřice (Pionýrská skupina 
Plejády Šternberk), kterých se sešly tři desítky, se nejprve pustili 
do záchrany lesů v Jívové, kde sázeli lípy a buky na pasece, kte-
rou loni vyklízeli. Další na  řadě byl úklid hřiště a  jeho příprava 
pro další použití. A takové hřiště je samozřejmě potřeba rovnou 
i vyzkoušet.

Pionýrská skupina MLADÝ VODÁK Kostelec nad Labem se jako 
každý rok zaměřila na  nekonečný boj s  odpadky v  lesoparku 
Hluchov a také na výsadbu nových stromů.

Jako v  jiných letech nenechala pražská Pionýrská skupina Záře 
projekt 72 hodin jen tak projít – letos se pustila do řešení tako-
vého domácího problému – a zdařilo se.
Při nedávné rekonstrukci klubovny totiž už nezbyla energie na šat-
ničku, jen se o ní mluvilo… Tak nyní už je hotová. 

Pionýrská skupina Vysočina Svitavy se zapojila už posedmé se 
dvěma aktivitami. První byla výroba hmatových pexes (různé 
tvary, struktury, materiály) pro děti ze speciální mateřské školky 
a seniory na oddělení LDN a Senior centra města Svitavy.
Poté se děti i vedoucí vrhli na úklid dřeva, odřezků a klestí na po-
lesí ve Vendolí po orkánu, který se tudy nedávno prohnal. Akce se 
zúčastnilo 19 dětí a práce jim šla opravdu od ruky.
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Také Pionýrská skupina Dravci Ústí nad Labem se zapojila 
do úklidu v rámci projektu 72 hodin. Výsledkem je vyčištěné 
okolí sídla v Důlcích a přilehlé parkoviště. 

Členové Pionýrské skupiny Čápata Bruntál strávili sobotu čiště-
ním Mirkova pramene u chaty Sokolka ve Vrbně pod Pradědem.

Při Dni zdraví ve Středisku volného času TYMY pomáhalo 18 
dobrovolníků z Pionýrské skupiny Dr. Mirko Očadlíka Holešov. 
Děti i dospělí připravovali místnosti pro akci, provázeli po bu-
dově či zajišťovali doprovodný program.

15. PODZIMNÍ STEZKA 
POLABÍM

Již popatnácté se 
uskutečnil v sobotu 6. 
října v  Brandýse nad 
Labem-Staré Boleslavi 
a  širokém okolí turis-
tický pochod a  jízda 
na  kole „Podzimní 
stezka Polabím“, je-
hož pořadatelem je 
každoročně turis-

ticko-branná Pionýrská skupina „Střelka“ Kostelec nad Labem.
Z hlediska účasti (216 včetně 13 pořadatelů, z toho 41 % do 26 
let) to byl opět vydařený ročník i  počasí bylo přímo skvělé, 
takže žádná chyba. Účastníci dorazili z  řady míst celé České 
republiky (z těch nejvzdálenějších uvádíme Nový Bor, Liberec, 
Most, Beroun, Dobrovice, Týnec nad Labem, Kutná Hora, 
Kolín, Poděbrady a z těch bližších Praha, Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav, Kostelec nad Labem, Mratín, Jiřice, Záryby, 
Neratovice, Libiš, Mělník, Mladá Boleslav, Čelákovice, Jirny, 
Měšice, Benátky nad Jizerou, Předměřice nad Jizerou, Mochov, 
Říčany, Štětí atd.) – bylo mezi nimi i 33 cyklistů, což je v tomto 
počasí rozhodně málo. Nejstarším účastníkem byl opět již třia-
osmdesátiletý pan Jiří Kesler z Brandýsa na Labem.
I letos byla připravena čtyři variantní startovní místa (Neratovice, 
Kostelec nad Labem, Lysá nad Labem a Stará Boleslav). Nejvíce 
účastníků (146) využilo hlavní start ve Staré Boleslavi. 
Trasy (14 pě-
ších a 9 cyklo) se 
opět líbily, pro-
tože byly z  větší 
části situovány 
do  lesního te-
rénu pravobřežní 
poproudní strany 
Labe, do  oblasti 
Nového Vestce, 
Káraného, Staré 
Lysé, Čelákovic, cyklotrasy samozřejmě hlouběji do kraje. Nejvíc 
účastníků jako obvykle zvolilo tu nejkratší, 11,5 km, ale někteří 
vyrazili i na nejdelší trasy (30 km pěší/85 km cyklo).
V cíli ve Staré Boleslavi na všechny čekaly pamětní listy a různo-
barevné odznaky pochodu. 
Na  závěr chceme poděkovat PS „Mladý vodák“ Kostelec nad 
Labem za pomoc a samozřejmě za účast, stejně tak děkujeme 
tradičním účastníkům z PS „Klub dětí“ Dobrovice a 6. PS Ursa 
Kolín. Na  druhou stranu město Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav se už deset let po sobě k požadavku na dotaci posta-
vilo zády…
Všichni jste srdečně zváni na 16. ročník Podzimní stezky Polabím, 
který se uskuteční opět první říjnovou sobotu: 5. října 2019. 
Všem nabízíme i možnost navrhnout jiné trasy z Neratovic či 
Kostelce. Rádi Vaše nápady zrealizujeme.

Ing. Jiří Vostřel – „Generál“, vedoucí PS MOV Sstřelka
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KRAJSKÁ PIONÝRSKÁ SETKÁNÍ
Zatímco v lichých letech se konává RESET, v těch sudých je zvykem pořádat krajská setkání. O některých z nich jste se dočetli na úplně 
poslední straně červnové Mozaiky, ale další setkání probíhají na podzim, proto tu je pokračování.

SETKÁNÍ PIONÝRSKÝCH 
PRACOVNÍKŮ 2018
O  víkendu 14. – 16. 9. se do  Veverské 
Bítýšky sjeli vedoucí a instruktoři z brněn-
ských pionýrských oddílů, aby na počátku 
nového školního roku nasbírali další zku-
šenosti, rozšířili si své obzory a  znovu se 
setkali po letních prázdninách.

Program začal tradičně pátečním sněmem, 
kde se především probírala pravidla blíží-
cích se PTO soutěží. Na  sobotu byla při-
pravena pestrá nabídka dílen, ze které si 
každý mohl vybrat podle svého vkusu. Kdo 
zvládl ráno včas vstát ze spacáku, měl mož-
nost zúčastnit se workshopu o týmovkách, 
nebo se naučit žonglovat. V druhém do-
poledním bloku čekalo na účastníky těžké 
rozhodování mezi velkým množstvím dí-
len, mimo jiné například famfrpál, krizová 
intervence nebo inovace v PTO. Po výbor-
ném obědě mohli vedoucí a  instruktoři 
zamířit třeba na  LARP nebo přednášku 
o závislosti na sociálních sítích a účastníci 
závislí na kávě zase určitě ocenili workshop 
o její přípravě. Den uzavírala výroba sushi, 
psychohygiena a střípky z historie Pionýra. 
Večer konečně přišlo všemi očekávané 
grilování a  po  něm oblíbený pub quiz. 
Následující volná zábava se nesla ve zna-
mení zpěvu s kytarou a zájemci také mohli 
navštívit čajovnu. V neděli se unavení, ale 

snad také spokojení účastníci vrátili zpět 
do svých domovů. Tak ať se tu všichni zase 
příští rok setkáme!

Míša Geržičáková, 6. PTO Nibowaka

SETKÁNÍ POP 2018 
O  víkendu 21. – 23. 9. se na  základně 
u  Červeného hrádku u  Sedlčan sešlo cca 
80 pionýrů ze šesti PS na dalším pražském 
setkání, které se pořádá jednou za  dva 
roky. 

Počasí nám hlavně v  sobotu přálo, takže 
si celý víkend všichni pěkně užili, protože 
o  zábavu bylo velmi dobře postaráno. 
Během víkendu jsme cestovali v čase a na-
vštívili jsme třeba starověký Egypt nebo 
středověké Templáře.
Účastníci Setkání: 49. PS Kočovníci (12 
účastníků), 68. PS Lvíčata (18 účastníků), 
93. PS Orion (11 účastníků), 147. PS 
Galaxie (21 účastníků), 188. PS T.O. Bobříci 
(8 účastníků), PS Záře (12 účastníků)
Za organizaci děkujeme 147. PS Galaxie.

Michal Krtek Rejzek

SETKÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
O víkendu 21. – 23. 9. proběhlo tradiční 
Setkání dětí a  mládeže Středočeského 
kraje, které pořádá Středočeská krajská 
organizace Pionýra na  táborové základně 
Čimelice. Pro děti ze středočeských pi-
onýrských skupin i  pro veřejnost bylo 
nachystáno mnoho aktivit, jako napří-
klad jízda v motokáře, paintball, kin-ball, 
střelba z luku či foukačky, volejbal…

Jakub
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O PARTYZÁNECH, APAČÍCH I SMYSLU PRO HUMOR
Obrázky Jaroslava Dostála vídáte v Mozaice už řadu let, ale najdete je i v dalších materiálech, na magnetkách a podobně. V krátkém 
rozhovoru jsme se ho ptali, jak se mu kreslí pro Pionýr, ale také na dlouhá léta, která strávil jako táborový vedoucí.

Chci se „nečekaně“ zeptat na  obrázky, 
protože už pro nás kreslíš 11 let.
Vážně? To je neuvěřitelný…

Je to tak. Ty jsi asi zvyklý kreslit hlavně 
svoje nápady, vtipy, karikatury – jak se ti 
kreslí naše „výmysly“? Jinými slovy, jak 
se ti převádějí naše pionýrská témata 
do kreseb?
Asi je to posun věkem, dřív jsem mno-
hem víc vymýšlel do tematických časopisů, 
do modeláře, sportu a podobně a  samo-
zřejmě do  obyčejných novin, takové ty 
vtípky, co se dřív tiskly. Teď už se vtipy ne-
tisknou, místo se využije spíš na reklamu.
Navíc po  revoluci celkově nebyla po  vti-
pech poptávka a já měl navíc pocit, a říkali 
mi to i další starší kreslíři, že už všechny 
vtipy byly nakresleny, že už se všechno 
opakuje. Takže teď se mi docela hodí dě-
lat na  dané téma, což nedělám jen pro 
Mozaiku. Dlouhá léta pracuju například 
pro časopis Elektro.

Časopis Elektro?
No jo, já byl dřív elektrikář, tak k  tomu 
mám blízko a  věděl jsem, jak nakreslit 
třeba vtip na  impedanci, transformátory 
nebo vysoké napětí. 

Aha, tak když nakreslíš vtip na  impe-
danci, tak kresby pro právní rubriku 
v Mozaice asi nejsou problém…
Ne, nejsou.  Já navíc na  začátku deva-
desátých let kreslil hodně obrázků na téma 
začátků podnikání, to znamená daně, 
právní problémy a  podobně, takže to je 
docela blízké.

A vybavíš si něco, co jsme po tobě chtěli 
nakreslit, při čem sis říkal, že jsme se 
nejspíš zbláznili?
Já se snažím nehledat problém u zadava-
tele. Samozřejmě někdy se zapotím, nejde 
mi najít vtip v té situaci, aby to nebyla jen 
směšná fi gurka nebo popisná kresba bez 
nápadu.

Když jsme u vzpomínání, vybaví se ti, co 
bylo pro tebe nejtěžší? Nebo nejzajíma-
vější výzva?
Vrátím se hned k roku 2010, kdy jsme dělali 
výroční zprávu za rok 2009, která byla celá 
komiksová. Já do té doby kreslil jen krátké 
seriály, tři, maximálně čtyři obrázky. Tohle 
bylo úplně nové, navíc to byla hodně velká 
zakázka, takže roli hrála i  zodpovědnost 
za  výsledek. Dalo mi to dost práce, pro-
tože nemám ten talent od Boha, že bych 
všechno vyšvihnul rovnou bez přípravy, bez 
načrtnutí, jako to umí můj kamarád akade-
mický malíř Jirka Bernard. A  ještě k  tomu 
jak, to je neuvěřitelný! Autorů, co tohle 
umějí, je nebo spíš bylo víc, třeba Renčín, 
Jiránek nebo i Urban.

Schováváš si vlastně Mozaiky?
Jen poslední čísla, pro inspiraci, už mám 
těch papírů doma moc. Mám tam to 
Elektro, Topenáře…

Cože? Časopis Topenář?
No jo, ti si mě našli, že dělám pro Elektro… 
(smích) Ale tam je široká škála možností, 
ekologie, teplo, různé materiály, s tím se dá 
pracovat. Potíž byla spíš v  tom, že bývalý 
šéfredaktor neměl smysl pro humor…

No tak my snad smysl pro humor máme. 
No to joo. 

Dřív jsi hodně jezdil na tábory, tak mě na-
padá, jestli je v těch obrázcích pro tebe 
nějaká nostalgie?
Já tím pořád žiju, pořád mám přímý kon-
takt. Když jsem totiž v roce 2008 skončil, 
tak tam zůstali doteď lidi, co to převzali 
po mě. 29 let, to je obrovský kus života.

A ty jsi dělal vedoucího u dětí? Nebo čím 
ses zabýval?
No, já začal pozdě, protože jsem potřebo-
val místo na  léto pro děti – dneska už je 
těch možností víc, třeba příměstské tábory. 
A protože dcera byla ještě hodně malá, tak 
jsem se rozhodl, že pojedu s ní. Hodně se 
mi tenkrát líbilo to školení před táborem.

A to byl tedy tvůj první tábor?
Vlastně už jsem jednou jako vedoucí byl 
předtím. Ale jako kluk jsem takový malý 
tábor prožil každé prázdniny u  babičky 
v  Kerharticích u Ústí nad Orlicí. Tam byl 
starší kluk, který pro nás jen tak pro zábavu 
organizoval různé hry, spíš skautské – plnili 
jsme bobříky a  podobně. Měli jsme dvě 
party, jedna byli partyzáni – to byl rok 47, 
48, 49 – druhá byli Apači a s nimi jsme po-
řád válčili.

To je dobrá kombinace, partyzáni a Apači.
No to jo, ale nikomu to nevadilo. Vyráběli 
jsme si dřevěné zbraně, přepadali se, stavěli 
jsme bunkry v  lese a bořili si je, stopovali 
jsme se, ale dělali i  různé stezky odvahy 
a podobně. Měl jsem to tam těžší, protože 
jsem byl nejmladší a  ještě Pražák, ale ba-
vilo mě to a hodně jsem se naučil, co jsem 
pak uplatnil třeba i při školení vedoucích. 
A  samozřejmě z  těch vzpomínek dodnes 
čerpám i při kreslení obrázků nejenom pro 
Mozaiku.

Ptal se Jakub
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PŘIJEĎTE SE ZAHŘÁT KE KAMÍNKŮM DO PRAHY
V  táborových kuchyních, v  klubovnách, 
na základnách, ve srubech… stojí kamínka. 
Kolem nich zpravidla pár sedátek či židlí, 
kam usedají velcí i malí, staří i mladí, aby 
vyprávěli nebo jen poslouchali příběhy, zá-
žitky, zkušenosti. Rádi sedáme kolem ka-
mínek, užíváme si jejich tepla, pootevře-
nými dvířky pozorujeme řežavé uhlíky a je 
nám spolu dobře. Kamínka dnes na mnoha 
místech nahradilo ústřední topení či spo-
rák, ale ta naše pionýrská Kamínka zapa-
lujeme pravidelně v dubnu, abychom zase 
trochu tepla načerpali na další rok.

Letos na  jaře jsme se sešli kolem pionýr-
ských Kamínek v  Mladé Boleslavi. Sešlo 
se nás sice tentokrát trochu méně, ale ti, 
kdož dorazili, jistě nelitovali. V roce 2019 
v  termínu 12. – 14. dubna vás srdečně 
zveme ke Kamínkům do Prahy.
Praha je odpradávna křižovatkou cest 
a významným dopravním uzlem. I dnes se 
zde potkávají skoro všechny způsoby do-
pravy, a představuje tak pro nás všechny 

otevřenou bránu k  výpravám za  dalším 
poznáváním.
Současná Praha má řadu předností, ale 
i  nedostatků. Přednosti si můžeme uží-
vat, nedostatkům se alespoň společně 
zasmějeme. Příprava programu je sice te-
prve v  začátcích, ale rádi bychom využili 
v  Praze blízkost řady institucí a  společ-
ností a pozvali na Kamínka zajímavé hosty. 
Také bychom rádi nabídli programy, které 
na Kamínkách tolik nebývají – ať už se jedná 
o více pohybových aktivit, osobnostní roz-
voj, využití moderních technologií, ale 
i  o  šetrný přístup k  přírodě. Plánujeme, 
že řada programů bude probíhat i mimo 
školní budovu na zahradě školy či v blíz-

kém i vzdálenějším okolí. 
Samostatnou kapitolou 
bude také linka pro-
gramů pro instruktory 
a mladší vedoucí.
Chtěli byste i  vy ovliv-
nit podobu Kamínek? 
Ať už se jedná o náměty 
na  program, specifi cká 
přání či cokoli jiného, 
napište nám na  e-mail 
kaminka@pionyr. c z . 
Za vaše náměty budeme 
moc rádi. 

A pokud chcete být u  toho, jak Kamínka 
vznikají, a  mít informace z  první ruky – 
například až bude spuštěno přihlašování, 
sledujte web kaminka.pionyr.cz nebo si 
přidejte Kamínka na Facebooku.
Bude to jízda!

Za přípravný tým Ráma & Ondra

DÍKY!
Někteří z vás možná vědí, že Kamínka se po roce 2018 měla konat každý druhý rok, takže ročník 2019 původně vůbec neměl 
proběhnout. Ozvala se ale skupina pionýrů z Prahy, kteří se rozhodli, že si vezmou Kamínka 2019 na svá bedra a jen s drobnou 
součinností ze strany Pionýra je připraví takříkajíc „na klíč“.
Co k tomu dodat jiného, než: Díky, budeme se těšit!



99

MOZAIKA PIONÝRA    20182/ 10MOZAIKA PIONÝRA    2018 / 3

SAMI O SOBĚ

EXPEDICE KARÁKORAM 2018

V  sobotu 6. 10. se 
konala první sou-
těž SPTO ve  škol-
ním roce. Jednalo se 
o  soutěž Karákoram, 
kterou si pro brněn-
ské pionýry připravili 
instruktoři lanového 
centra na Lesné. Byla 

rozdělená na dvě části, pro nejmladší děti (do 10 let) byly nachystané 
nízké lanové překážky a pro starší účastníky byl k dispozici areál la-
nového centra. 
Soutěž se nesla v duchu výstupu na horu Karákoram, kde kromě sa-
motných lezeckých schopností hrála roli také strategie, aktuální herní 

počasí a týmová práce. Náročného výstupu se účastnilo celkem 46 
týmů (276 účastníků). Pro zajímavost lze uvést, že se jedná o největší 
akci, která se letos v lanovém centru konala.
Pro úspěšné lezce bylo připraveno i  skvělé občerstvení v  podobě 
hamburgerů od týmu Gastrochef, který již tradičně zajišťuje občerst-
vení na akcích Zelené ligy. Lezením a občerstvením však sobotní pro-
gram zdaleka nekončil. Pro děti byly připraveny i další aktivity, které 
měly zpestřit čekání na vyhlášení, například střelba ze vzduchovky, 
krátký azimuťák a další. Tento program si pro nás připravili instruktoři 
lanového centra v Olomouci. 
Celý den se opravdu vyvedl, všichni úspěšně zdolali náročný výstup 
a odnesli si spoustu pěkných zážitků a nejlepší lezci získali také pěkné 
ceny. 

Míša Geržičáková, 6. PTO Nibowaka

NA KLEPÁKU SE OBJEVILO PROKLETÉ DÍTĚ

Klepákův mlýn se 
letos už poněko-
likáté proměnil 
ve  školu čar a  kou-
zel v  Bradavicích. 
Po  jarním víkendu 
pro vedoucí a  obou 
bězích tábora jsme 

se i o podzimních prázdninách přenesli do světa Harryho Pottera. 
S Harryho synem Albusem Severusem a jeho nejlepším kamarádem 
Scorpiusem Malfoyem jsme měli za úkol přemoci Voldemortovo dítě 
a zabránit návratu zla.
Protože v sobotu nám počasí příliš nepřálo, začali jsme rukodělkami. 
Z pěnové gumy jsme si vyrobili razítka a namalovali jsme si obrázky, 
které jsme následně nažehlovali na  tašky. Pak déšť trochu polevil, 
tak jsme vyrazili do  lesa, kde si každý musel najít svou jízdenku 
na Bradavický expres. Následně jsme se seznámili s panem Diggorym, 
kterému Albus a  Scorpius chtěli pomoci vrátit život jeho synovi 
Cedrikovi. Abychom ho mohli navštívit v domově pro přestárlé kou-
zelníky, museli jsme projít otravným byrokratickým procesem a získat 
povolení od různých pracovníků, od uklízečky až po ředitele. Setkali 
jsme se také s jeho neteří Delphi, která se s Albusem a Scorpiusem 
rychle spřátelila. Večer jsme zůstali pod střechou, odkrývali jsme 

obrázky postav z Harryho Pottera a zahráli si divadelní licitaci, kdy 
jsme pantomimou předváděli slova z kouzelnického světa.
V neděli ráno jsme pomáhali hledat svědky, kteří viděli uprchlíky 
Albuse, Scorpiuse a Delphi. Ti se mezitím vloupali na ministerstvo 
kouzel a snažili se ukrást ministryni kouzel Hermioně obraceč času. 
Střežily jej knihy s  různými hádankami, naštěstí jsme je všechny 
zdárně rozluštili. Po obědě jsme si zahráli hru s pomocí geocachin-
gové aplikace Wherigo. Pomocí instrukcí v  telefonu jsme nejprve 
získali obraceč času, následně jsme pak cestovali časem do doby ko-
nání Poháru tří kouzelníků, abychom změnili minulost a zachránili 
Cedrika. Na různých stanovištích jsme bojovali s drakem, potopili se 
do jezera, putovali labyrintem a bojovali s Voldemortem na hřbitově. 
Bohužel díky hrátkám s časem se nám podařilo nepěkně změnit mi-
nulost. Museli jsme tedy pomocí odposlouchávání rozhovorů odhalit 
chyby a napravit je. 
V pondělí ráno vyšlo najevo, že Delphi je ve skutečnosti Voldemortova 
dcera. Unesla Albuse se Scorpiusem do doby, kdy se Voldemort po-
kusil zabít malého Harryho. Pomohli jsme dvěma přátelům vyslat 
pomocí staré deky zprávu do budoucnosti. Pak jsme si při hře Krysí 
války natrénovali souboje a  vydali se přemoci proradnou Delphi. 
Což se nám nakonec společnými silami podařilo, zrádkyni jsme zajali 
a vrátili se do současnosti.

Lenka Malá, PS 8. března Jindřichův Hradec
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INSPIRUJTE SE
Používáte facebook? Pokud ano, nepodceňujte 
úvodní obrázek, který můžete snadno použít i k pře-
dání základních informací. Pro inspiraci nabízíme 
ukázku od klatovské Pionýrské skupiny Tuláci a os-
travské Pionýrské skupiny Směr.
Každý, kdo jejich stránku otevře, má hned před 
očima základní informaci, nelze ji přehlédnout. 

TAK CO, ZKUSÍTE TO TAKY?
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OPERACE GREEN II

Už třetí rok se 
na  podzim naše 
táborová zá-
kladna Újezd 
p r o m ě n i l a 
ve  vojenskou 
základnu a  její 
okolí v  bojiště. 
Konala se tu air-

softová operace s názvem „Green II“ (nenechte se zmást názvem, 
úplně první akce se jmenovala „Firework“). Na tuto víkendovku 
zveme i další airsoftové oddíly. Letos dorazil pouze oddíl Task 
Force Hrádek, ale zato v hojnějším počtu, takže nás bylo přes 40! 
Původně to nevypadalo nějak extra, v pátek příjezd, večeře a po-
rada k programu, ale to by náš nepřítel nesměl disponovat bio-
logickými zbraněmi, které se nezdráhal použít! Těsně před ve-
čerkou zazněly sirény a táborem se roznesl černý kouř. „Poplach! 
Všichni do krytu!“ křičeli důstojníci a naštěstí se všichni dostali 
do krytu do půl minuty. Kouř se rozplynul, nikomu nic nebylo… 
přežili jsme první den.
Ráno jsme zjistili, že šlo o  virus, který mění lidi na  zombie. 
Z běžné vojenské operace se náhle stal boj o přežití. Nedaleké 
výzkumné středisko nám mohlo pomoct, ale nacházelo se 
v Oblasti X, kde byla koncentrace zombie nejvyšší. Museli jsme 
tam vydržet 30 minut, dokud nebude hotová protilátka. A  jak 

to bývá, když jde o přežití, tak jde vše stranou. Utvořily se čtyři 
týmy, které chtěly nejen přežít, ale zajistit si dostatek protilátky 
likvidací ostatních týmů. Ale to byla velká chyba! Každý mrtvý 
se změnil na zombie a přidal se k hordě. Naštěstí lék byl vyvinut 
včas a zbyli i nějací ti přeživší, kterým mohl být podán.
Dalším úkolem bylo zlikvidovat nepřátelského generála, který 
vedl militantní skupinu. Elitní tým byl vysazen v  lese a  přes 
značný odpor milicionářů byl generál několika zdánlivě zblou-
dilými střelami zasažen a zbytek jeho bojovníků zabit… tedy až 
na  jednoho, který se schoval tak šikovně, že kolem něho elitní 
jednotky několikrát přešly a vůbec si ho nevšimly. Elitní jednotky 
se proto nestihly včas vrátit na evakuační bod, tudíž byla vyhlá-
šena remíza. 
Večer se oba oddíly dohodly na bližší spolupráci v rámci airsofto-
vých akcí, což znamená společné akce, tréninky, výlety a  jiná 
dobrodružství, která se pokusíme organizovat alespoň jednou 
měsíčně.
V neděli byla krátká výbojná přestřelka mezi dvěma týmy o rá-
diovou rušičku. I přes velké úsilí modrého týmu obě kola vyhrál 
zelený tým. Nakonec jsme se rozloučili se slovy: „Tak se za chvíli 
zase uvidíme!“. Teď je to na našich bratrech ve  zbrani – Task 
Force Hrádek, aby si připravili nějakou společnou akci na listo-
pad a my v 301. se na ni už hrozně těšíme!

Jakub Čech, PS Mír Domažlice

HOROLEZECKÁ VÍKENDOVKA

V pátek 21. 
9. 2018 
jsme měli 
sraz v 17.00 
na  vla-
kové sta-
nici Velká 
B y s t ř i c e . 
Tam nás 
čekal jeden 
z  tatínků, 
který nám 

ochotně odvezl věci na chatu. Vzhledem k mírnému zpoždění vlaku 
bylo potřeba zabavit i malé děti, o které se nám jako vždy postarali 
naši milí a vtipní vedoucí. Po příjezdu jsme šli hledat kešku. Jako 
vždy nás to všechny moc bavilo a zažili jsme u toho spoustu leg-
race. Večer na chatě byl volný program. Někdo šel hned spát, jiní 
hráli hry a Kamil s Terezkou hráli krásně na kytaru a ukulele. Myslím 
si, že se to všem líbilo. Další den bylo potřeba ráno brzo vstávat. 
Čekala nás horolezecká stěna, kde jsme se naučili jak správně lo-
zit. Když jsme pochopili základy horolezectví, rozdělili jsme se 
do  třech týmů a  soutěžili jsme. Vítězem byl Kuba. Pak nás čekal 
dobrý oběd na Pile. Potom jsme jeli na Svatý Kopeček, kde jsme 
vyzkoušeli lanový park Veverák. Opět nás rozdělili do skupin podle 
výšky a po krátké zkoušce nás pustili do akce. Když si zkoušeli své 
dovednosti vedoucí, vzala nás Renata na hřiště.

Po  návratu na  chatu jsme 
hráli deskové hry. Ke spánku 
nám hrála na  kytaru tento-
krát Jitka, která všechny děti 
uspala. Ráno jsme nemuseli 
brzo vstávat. Přesunuli jsme 
se na  horolezeckou stěnu 
Boulder u  Pajka. Tentokrát 
jsme nebyli přivázaní a  pa-
dali jsme přímo na žíněnky. 
Po  výborném obědu jsme 
měli v plánu navštívit hřiště 
na Šantovce, ale počasí nám 
to nedovolilo, a tak jsme se 
odebrali k domovu. Ve Velké 
Bystřici v  parku probíhala 
akce jablíčkování, tak jsme si 
nečekaně zasoutěžili. Domů 
jsme se vrátili unavení, ale 
šťastní a se spoustou zážitků. 
Jako vždy to byla výborná 
akce.

Míša Režňáková, PS 
Plejády Šternberk, oddíl 

Poletušky
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• 6. 11. slaví své 65. narozeniny 
František Fojtík z PS Hraničář 
(Pardubická KOP).

• 9. 11. slaví své 60. naroze-
niny Božena Klimecká z PS 
Kopřivnice (Moravskoslezská 
KO).

• 9. 11. slaví své 40. narozeniny 
Jaroslav Bradna z PS Fr. Šrámka 
(Královéhradecká KO).

• 26. 11. slaví své 55. narozeniny 
Jiří Streit z 2. PS KLÍČ (Pražská 
OP).

• 26. 11. slaví své 40. naroze-
niny Hynek Redlich 7. PS Děčín 
(Ústecká KOP).

Blahopřejeme!
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SAMI O SOBĚ

PODZIMNÍ KLUB VÝTVARNÝCH ČINOHRÁTEK 

Ve  středu 10. 10. 
2018 jsme se sešli 
v klubovně, abychom 
si ukázali, co se dá 
vyrobit z  listů a  pří-
rodního materiálu 

na podzimní výzdobu. Jako první přišly na řadu svícny ze skle-
niček. Na ty si děti přichystaly materiál, který jsme spojili tav-
nou pistolí. Po přilepení zbývalo jen nazdobit. Poté jsme vy-
ráběli růže z  listí a různé další výrobky s podzimní tématikou, 
fantazii se meze nekladou. Děti se tvořením zabavily a užily si 
společně tento podzimní čas.

Z RÁJE DO ZELENÉHO PEKLA III – APOKALYPSA

V  Pístově u  Jihlavy pro-
běhla o víkendu 28. – 30. 
9. vojenská akce apo-
kalyptických rozměrů. 
Na  třetím ročníku „ze-
lené“ výpravy v  areálu 
bývalého vojenského 

prostoru se sešlo na 55 účastníků z řad PS Kamarád a oddílu Vlčata 
a ostatních statečných dětí z Jihlavy.
Páteční večer byl věnován shánění zásob, které bránili lidé naka-
žení neznámou infekcí neboli „Rakváči“. I když děti dostaly zásoby 
do bezpečí, zdaleka nebylo vyhráno.
V sobotu bylo potřeba zjistit kódy na nebezpečné raketě. Prvně bylo 
potřeba přemoci nepřítele střelbou a získat souřadnice. Raketu však 
hlídali další protivníci a rušili pátrače při snaze zapamatovat si kód. 
Před obědem proběhla ještě tradiční ukázka výcviku psů na posluš-
nost a zadržení pachatele.

Odpoledne museli účastníci získat dokumenty v zamořeném bunkru 
a proběhnout trasu plnou překážek. Přitom využívali plynových ma-
sek, jelikož vzduch byl nedýchatelný v bunkru i okolí.
Před zničením základny nepřátel proběhlo maskování týmů pomocí 
přírodnin. Nejúspěšnější tým se nebál ani špíny a ti stateční se vrhli 
do blátivé jámy.
Další úkol zněl jasně – zapálit signální oheň a uvařit si večeři. I toho 
se všichni zhostili poctivě a připravili si výborný guláš.
Když už se zdálo, že je nepřítel poražen, přišel překvapivý útok 
na základnu a únos jedné z vedoucích. Děti se však nezalekly, vyra-
zily za útočníky a společnými silami zachránily unesenou vedoucí ze 
spárů nepřátel, které se přitom podařilo konečně porazit.
Za povedenou akci děkujeme všem účastníkům a především realizá-
torům, kteří se své role zhostili opravdu poctivě a připravili apoka-
lypsu, jak se patří. Společně již vyhlížíme další ročník.

Petra Bendová, PS Kamarád

POHÁDKOVÝ LES

Osmnáctý ročník 
Pohádkového lesa, 
který v  Habartově 
pořádá PS des. St. 
Roubala, dal opět 
nejmenším turistům 
šanci vydat se za po-
hádkovými bytostmi.

Těch, kteří společně se svými rodiči přišli na  start, bylo opravdu 
dost. Každý dostal na startu papírovou letenku na  razítka za spl-
něné úkoly a pak už mohl vyrazit na  trasu dlouhou tři kilometry 
do společnosti pohádkových bytostí.
Hned na začátku lesa čekal pirát, u kterého měly děti za úkol sho-
dit maxi kuželky. Poté pomáhaly mravencům posbírat poztrácená 

vajíčka, u Rákosníčka skákaly v pytlích, s princeznou lovily rybičky, 
o kus dál házely míčky pejskovi do košíku a u loupežníka si vyzkou-
šely hod na cíl.
Na hřišti na Kluči čekalo děti jedno nové stanoviště. Byl tam kov-
boj se svými koňmi a děti měly za úkol na koně nasednout a dojet 
na konec dráhy, kde musely shodit kuželku. 
Po splnění všech úkolů, které si na ně pohádkové bytosti přichys-
taly, si u kovboje vyzvedly diplom a sladkou odměnu.
Mezi dětmi se opět pohyboval i  náš pionýrský maskot (pejsek 
Davídek), se kterým si děti mohly popovídat, nebo se nechat 
vyfotit.
Doufáme, že se dětem Pohádkový les líbil, a  těšíme se zase 
napřesrok.

Anna Kováčová, PS des. St. Roubala
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OLBRAM CHALLENGE SRAZ

Při prodlouženém víkendu 27. – 30. 9. se sešli účastníci tábora 
pro 15+ Olbram Challenge. Stihli jsme řadu aktivit, ale hlavně 
si užili společný víkend se super lidmi.  Také jsme vyzkoušeli 
novou základnu u Bartošovic.

Božena Klimecká, PS Kopřivnice
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NÁMĚTY

3D HŘÍBEK
Houbařská sezóna bohužel kvůli suchu není, a tak jsme si nějaký ten hřib vyrobili.

CO BUDE POTŘEBA:
Barevné papíry – hnědý, světle hnědý, 
čtvrtka tmavě zelená, krepový zelený papír, 
šablonky – celé houby, klobouku a kolečka 
na podstavec, tužka, lepidlo, nůžky, tavící 
pistole, sešívačka.

POSTUP:
1. Na  světle hnědý barevný papír si ob-

kreslíme 6x hříbek, na tmavě hnědý 12x 
klobouk.

2. Vše vystřihneme.
3. Po  vystřihnutí si kloboučky nalepíme 

z obou stran hříbku.

4. Hříbky položíme na sebe, všechny vrstvy 
srovnáme a  přehneme napůl tak, aby 
vznikla středová rýha. Středovou rýhu 
prošijeme kancelářskou sešívačkou.

5. Všechny lupínky hříbku rozložíme 
a hříbek je hotový.

6. Na  tmavě zelenou čtvrtku si obkres-
líme kolečko, které vystřihneme. 
Máme podstavec. 

7. Na  podstavec přilepíme tavicí pistolí 
rozložený hříbek. 

8. Nakonec kolem nalepíme proužek kre-
pového papíru jako trávu.

 A máme hotovo. 
Kamila Podolská, 

1. PTS Táborník, Dolní Slivno

PIŠKVORKY NA ŽIVO
Kolečka a  křížky, řádky vodorovně, svisle 
nebo kolmo, tak se hrají standardní 
piškvorky, což takhle nehrát na papíře?
Materiál: Papírová lepicí páska dovnitř, zna-
čící sprej na ven, dva kusy látky, každá v jiné 
barvě – např. červená a zelená.
Cíl hry: Propojit ve  své barvě tři značky 
ve vodorovné, svislé nebo šikmé čáře, jedna 
čára je za  jeden bod, vyhrává tým, který 
bodů získá více.
Příprava hry: Pomocí lepicí pásky připravíme 
hrací plochu – mřížku 3x3 políčka (pokud se 
hra hraje venku, je vhodný barevný značící 
sprej). Ve vzdálenosti např. deset metrů při-
pravíme pomocí pásky nebo spreje startovní 
čáru. Mřížka je na druhém konci umístěna 
uprostřed. Z  kusů látky nastřiháme/natr-
háme tři zhruba stejně velké kusy.
Průběh hry: Děti se rozdělí na dvě skupiny 
(nebo do stanovených oddílů), každé je při-
dělena jedna barva. Děti se připraví za star-
tovní čáru do zástupu (pořadí musí nadále 
dodržovat). První tři z každého týmu, dosta-
nou do ruky kus látky ve své barvě.

Po odstartování vybíhá první v řadě z obou 
týmů a umisťuje do mřížky svou barvu tak, 
aby nepřesahovala do  žádného ze soused-
ních polí ani mimo mřížku – pak by bylo 
umístění neplatné (do mřížky nesmí vstou-
pit, tedy pokud chtějí barevnou značku 
umístit dozadu, mohou mřížku oběhnout). 
Po odložení značky ji už nesmí přesunout, 
tedy rozmýšlet se mohou cestou k mřížce. 
Po umístění značky se vrací zpět za startovní 
čáru. Pokud je běžec za čárou, vybíhá další 
v pořadí, který postupuje stejně.
Změna nastává až u  čtvrtého v  řadě (po-
kud do té doby někdo nepropojil tři značky 
v  řadě). Ten vybíhá bez značky, protože 
všechny tři jsou již v mřížce. Jeho úkol je 
přemístit jednu z dříve umístěných značek 
v  jeho barvě do  jiné, ideálně výhodnější 
pozice.
Takto hra probíhá, dokud některý tým ne-
propojí řadu. V případě, že vyběhli již všichni 
hráči, v pevném pořadí běží znovu. Ideálně 
se hned po doběhnutí řadí na konec řady.

Poté za-
číná další 
kolo od za-
čátku, ov-
šem první 
v y b í h á 
hráč, který 
byl na řadě 
po  konci 
předcho-
zího kola. 
Za  každé 
kolo počí-
táme bod, 

hrajeme buď do určitého počtu bodů, nebo 
dokud to děti baví. 
Je dobré mít dva rozhodčí, jednoho u star-
tovní čáry (hlídá pořadí běžců, vybíhání atd.) 
a druhého u mřížky (hlídá umisťování, pře-
suny, počítá body).
Hra je vhodná pro všechny věkové kategorie 
i pro smíšené oddíly. Ideální počet je cca šest 
hráčů pro jedno družstvo.

H
R

A
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1313VÝCHOVNÉ 
PROGRAMY

PIONÝŘI Z HOLEŠOVA SE ZÚČASTNILI AKCE 
„FAZOLE SE VRACÍ“
Svatováclavský pro-
dloužený víkend strávili 
holešovští pionýři spo-

lečně s dalšími kamarády z  celé České re-
publiky na celostátní akci „Fazole se vrací“. 
Tato akce se uskutečnila v rekreačním stře-
disku Nesměř na Vysočině. V rámci bohaté 
nabídky programů si členové PS vyzkoušeli 
spoustu zajímavých aktivit, např. Kin-ball, 
Plachtovanou, Dodgeball, Diskgolf, ale 
také střelbu airsoftovými pistolemi. Kromě 
sportovních aktivit nechyběly ani výtvarné 
a rukodělné aktivity. Děti vymýšlely komiks, 
vyráběly si přívěšky ze smršťovací fólie a také 
se naučily linoryt. Naše členy velmi zaujala 
soutěž Fazolová clona, do které se zapojili 
téměř všichni účastníci. Nafotili zajímavé 

fotografi e a také v této disciplíně byli velmi 
úspěšní. Získali hned několik ocenění. Hlavní 
náplní celostátního setkání byla branná hra 
UZNADO. V této hře celkem ve třinácti dis-
ciplínách děti musely dokázat nejen znalosti 
a dovednosti, ale také to, že jsou schopné se 
domluvit a spolupracovat. Jednalo se o sta-
noviště např. První pomoc, Příroda, Ohniště, 
Lanové aktivity, Vaření, Fotografování atd. 
Hra trvala celkem dvě a půl hodiny a úko-
lem hlídek bylo obejít v časovém limitu co 
nejvíce stanovišť. Dětem se hra velmi líbila 
a  prověřila jejich schopnost spolupracovat 
v  kolektivu. Kromě těchto zajímavých ak-
tivit se uskutečnily také dva zajímavé ve-
černí programy. První večer proběhl koncert 
úspěšných účastníků Dětské Porty a druhý 
večer proběhla bubenická show, kterou 
si všichni užili. Tři dny na Vysočině rychle 
uběhly. Po celou dobu bylo krásné slunečné 
počasí a my jsme domů v neděli odjížděli se 
spoustou nových zážitků a  také jsme měli 
velkou radost ze získání krásného druhého 
místa za kolektiv!!!
Těším se na další společné setkání při po-
dobné akci.

pionýři PS Dr. M. Očadlíka Holešov

DĚKUJEME!
Na tomto místě se sluší holešovským 
pionýrům také poděkovat, protože 
na  „Fazoli“ zdaleka nebyli jen jako 
účastníci, ale hodně pořadatelům 
pomohli – zejména při organizování 
společného pátečního tance. Takže 
díky!

pořadatelé
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VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM
Co dělala Štěňata v říjnu, si můžete prohlédnout níže, ale co jste dělali se svým oddílem vy? Byli jste na nějaké výpravě 
nebo máte nějakou aktivitu, která by mohla inspirovat ostatní? Řekněte svým oddílovým dětem, ať napíší Štěňatům, 
namalují komiks nebo pošlou fotografi i s popisem na  e-mail anna.novakova@pionyr.cz. Pro první tři oddíly máme 
připravené skoro vánoční dárečky. K mání jsou dva ozoboti (robotické hračky), jedna slick-line a sada hudebních nástrojů.
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ODBORKY1414
BEZ ŠIKOVNÉHO KUTILA SI NEUMÍME 
ODDÍLOVÝ ŽIVOT PŘEDSTAVIT

Je listopad a my pokračujeme v  představování jednotlivých odborností, které na  základě poznatků z  běžného oddílového života 
připravili členové Sekce rozvoje výchovných programů.

Stejně jako ve  škole začínají děti na  prvním stupni prvoukou, 
která se později rozdělí na přírodovědu a vlastivědu a na druhém 
stupni na přírodopis, zeměpis, fyziku a chemii, tak i každá naše 
odborka má své stupně a postupně „přitvrzuje“.

Pro každou od-
bornost jsou 
nyní vytvořeny 

dva stupně, které 
zájemce o  získání 
odbornosti musí 

splnit postupně. 
Tedy hezky popo-
řadě, nejprve první 
stupeň a  až potom 
druhý. Výjimkou je 

Organizátor her, který 
je nastaven jako jedno-

stupňový a je spíše určen 
pro zkušenější členy od-
dílu. Podmínky si můžete 

upravit a doplnit tak, aby 
vám vyhovovaly a  vychá-
zely z  vašeho oddílového 

života. Klidně jejich počet 
můžete zdvojnásobit. Jen 

je potřeba dodržet jedno. 
Zájemce o získání odbornosti musí splnit 75 % povinných pod-
mínek platných pro celý spolek – tedy z výčtu, který je u každého 
stupně odbornosti uveden. Pozor, do 75 % se nezapočítávají ty, 
které si nastavuje dítě po dohodě s oddílovým vedoucím jako 
„Moje podmínka“.
Co si myslíte o náročnosti podmínek? Je povinných 75 % hodně? 
Napište nám na  odborky@pionyr.cz. Vaše názory jsou pro nás 
cenné.

KUTIL
V klubovnách i na táborech je potřeba občas něco opravit. O tom 
není pochyb. Často se také hodí nějaký zajímavý předmět k tá-
borové hře. Šikovné ruce pak přijdou vhod. Máš chuť vyzkoušet 
si práci s různými nástroji a materiály a také objevovat nové po-
stupy? Můžeš se stát oddílovým kutilem.

I. STUPEŇ
1. Znám a  umím popsat vlastnosti papíru, dřeva, kovu, skla, 

plastů (a dalších běžných materiálů).
2. Předvedu, jak oddělovat a opracovávat materiály – stříhání, 

řezání, broušení.
3. Dokážu pevně spojit dva různé předměty – lepením, upevně-

ním pomocí vrutů, šroubů, drátů, hřebíků apod.

4. Umím vhodným způsobem upravit povrch výrobku – brou-
šení, barvení, lakování.

5. Zvládám drobnou opravu – rozebrání, vyčistění, výměna vadné 
části, montáž, aby přitom nedošlo k žádnému poškození.

6. Navrhnu a  provedu úpravu v  klubovně – nákup, montáž, 
umístění či upevnění drobné skříňky či police v  klubovně, 
opravy a úpravy povrchů stěn, nábytku apod.

7. Dokážu získat informace o  tom, jak opravit poškozené věci 
v klubovně či na tábořišti, poradím se o způsobu opravy a na-
vrhnu vhodný postup.

8. Aktivně se zajímám a případně se zapojím do akcí PS, KOP 
či Pionýra – např. technická – rukodělná soutěž, pomoc při 
stavbě tábořiště, veřejné expozice.

9. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

II. STUPEŇ
1. Umím využívat základní vlastnosti materiálů pro určité vý-

robky – papír, dřevo, kov, sklo, plastické hmoty.
2. Používám vhodné nástroje, abych dosáhl potřebné přesnosti 

při opracování.
3. Dokážu vytvořit pevné spojení dvou různých předmětů ze 

stejných či různých materiálů, využívám vhodných lepidel, 
šroubů, hřebíků a dalších.

4. Využívám vhodný způsob povrchové úpravy a  dokončení 
výrobku.

5. Zvládám drobné opravy – samostatně nebo navrhnu způsob 
opravy na základě informací, které jsem schopen získat.

6. Vytvořím nákres výrobku či místnosti se zaměřením rozměrů 
pro zadání práce či opravy.

7. Navrhnu řešení a rozmístění věcí v klubovně, na tábořišti tak, 
aby bylo možné je prakticky používat.

8. Aktivně se podílím na  opravách a  úpravách v  klubovně 
či na  tábořišti, případně se zapojím do  technické soutěže 
v rámci oddílu, PS, KOP či Pionýra.

9. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

PROČ JSOU PODMÍNKY PSANÉ V „ICH FORMĚ“?
Protože jsou určené přímo pro děti (a  vlastně všechny zá-
jemce o  získání odbornosti ), aby se s  nimi ztotožnily. 
Nesnažíme se používat těžké formulace a  příliš odborných 
termínů. Základem je pro nás srozumitelnost.

I KUTILOVÉ MOHOU SOUTĚŽIT
Máte v oddíle šikovného kutila, který se věnuje modelář-
ství? Nabídněte mu možnost zúčastnit se nějaké soutěže. 
Např. v březnu 2019 proběhne soutěž plastikových mode-
lářů s názvem „O štít města Mladá Boleslav“.
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SMĚRNICE O 
HLAVNÍ ČINNOSTI

PLÁNOVÁNÍ – TÁBOR
Ano – dnes činím úkrok, protože bezprostředně nenaváži na předcházející díl, ale vyjdu vstříc dvěma požadavkům: přidržím se částečně 
tématu cílů při plánování, ale současně se odkáži na  aktuální čas – kdy je na místě pustit se do plánování tábora. Chceme-li se 
někdy pustit do přípravy tábora, je listopad vlastně ten nejvhodnější čas. Proto tenhle aktuální vstup – protože on současně souvisí 
i s plánováním oddílové činnosti.

ČÍM OBVYKLE ZAČÍNÁME?
Obvykle to tak chodí… taky začínáte plánovat tábor otázkou: 
„Jaká bude letos celotáborovka?“ Bývá to nejčastější start pří-
pravy. A  souvisí se stabilizovaným týmem vedoucích, se zaběh-
nutým místem konání tábora atd. Přesto by to mělo být poněkud 
jinak – celotáborovka je totiž „pouze“ prostředkem, nástrojem. 
Takže – má-li platit, že dobrý tábor má pestrý, originální, dobře 
připravený a přiměřený program, který účastníky (tj. děti i ve-
doucí a instruktory) baví a který je vhodnou posloupností vede 
k všestrannému osobnímu rozvoji v duchu Ideálů Pionýra – za-
čít se musí u jiné věci: důsledného vyhodnocení tábora minulého. 
A naváži na to, co bylo uvedeno minule. Nemusí jít o nijak složité 
analýzy, ale o odpovědi na prostý dotaz: Co se nám letos na tá-
boře nelíbilo nebo nepovedlo? Nebo odpovědi na stručné otázky:
• Pracovali jsme s Ideály Pionýra?
• Podařilo se nám dobře načasovat přípravu?
• Jak jsme přispěli k osobnímu rozvoji účastníků?
• Byl na tábořišti pořádek?
• Vytvořili jsme dost prostoru pro pěstování týmového ducha 

(podpora mladších staršími…)?
• Fungovala naše táborová pravidla? (režim dne, řád, služby…)
• Nebylo příliš mnoho proluk v  programu (tím není myšleno 

osobní volno)?
• Měly děti příležitost pro dotváření tábora?
• Fungovala dělba práce?
• Byli jsme dost šetrní k životnímu prostředí? 
 … a co jídelníček, kouření a mobily… a další a další.

CÍLE OPĚT AŽ NA PRVNÍM MÍSTĚ…
Je zkrátka na místě, abychom plánování tábora zahájili stanovením 
cílů, kterých chceme s našimi dětmi dosáhnout. Zde je potřebná 
nesmlouvavost: nejdříve stanovení cílů (ne obecných) a  jim ná-
sledně stejně zásadové podřízení všeho ostatního. A samozřejmě 
návazně na  to, co máme v plánech pionýrské skupiny a oddílu, 
pracujeme s programy Výpravy za poznáním atd.
Tábor totiž nemá být pouhou další (i když velkou) akcí v plánu 
činnosti, kterou je třeba si odfajfkovat, ale završením celoroční 
činnosti – pro skupinu, oddíl i pro každého jednotlivce.
Součástí stanovení cílů by mělo být i vymezení času, jenž budeme 
tomu kterému z nich věnovat. Přitom samozřejmě platí, že cíle 
dílčí zaberou méně času, ty obecnější ho spotřebují více.
Takže chutě do díla: Co chceme, aby si děti z  tábora odvážely? 
Co by měly znát/umět? Jaké postoje jim chceme předat či v nich 
posílit? Jak chceme s dětmi pracovat jako se skupinou/týmem? Co 
chceme, aby si na táboře prožily?

TÁBOR (A JEHO PŘÍPRAVA) JE ZKRÁTKA 
PŘÍLEŽITOST!
Je unikátní tím, že můžeme na děti působit uceleně, netrpíme 
časovým omezením délky schůzky – takže pro nedostatek času 

věci nedotáhneme. Cíle na  táboře neplníme „jenom“ hrami, ale 
máme k dispozici velkou škálu dalších prostředků, jimiž působíme 
intenzivněji než během roku: táborová pravidla, rituály, práci či 
navozování konkrétních situací během běžného provozu.
Jde o  to, abychom vybírali prostředky, které dobře naplní naše 
cíle, takže by měly být:
• účinné – přibližovat nás (přesněji děti) k vytčenému cíli sviž-

ným tempem;
• přiměřené věku a schopnostem dětí – nebýt ani příliš snadné, 

ani přicházející zbytečně brzy, musí představovat pro děti 
laťku o kousek výš, než kde se právě nacházejí;

• atraktivní – zábavné, lákající, podněcující emoce.

HODNOCENÍ – PLÁNOVÁNÍ – ORGANIZACE …
Je to někdy jako kolovrátek, mluvíme-li o přípravě čehokoli, nyní 
tábora. Proběhlý je třeba zhodnotit, nový naplánovat… Nicméně 
začít včas nám nabízí příležitost, abychom na letošní nahlédli už 
s potřebným odstupem a zkusili zauvažovat, zda nás naše zaběh-
nuté (myšlenkové) stereotypy při jeho plánování příliš nesvazují.
Možná zjistíme, že je účelnější klást si častěji otázku, PROČ ně-
které věci děláme a jestli žádaných výsledků nedosáhneme jinými 
postupy, účinněji. Anebo třeba (zdánlivě) jen tím, že odlišíme dů-
raz na některé věci nebo při jejich načasování – to vše nám včasné 
zahájení plánování tábora umožní.
Vracím se nyní k otázce z úvodu – Jaká bude letos celotáborovka? 
Z toho je patrné, že tahle otázka je na místě. Ale až později, ne 
když přípravu tábora začínáme. Začít přípravu opravdu dobrého 
tábora je totiž nezbytné: u cílů. A rozhodně bychom neměli za-
pomínat na…

NÁŠ ZÁKLADNÍ CÍL
Při tom všem totiž nikdy nesmíme pustit ze zřetele náš základní 
cíl: s dětmi nepracujeme náhodně – táborová činnost vždy k ně-
čemu směřuje a rozhodně platí, že děti se při činnosti nejen baví, 
ale i poznávají, rozvíjejí se – učí.

Martin
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POZVÁNKA DO MEDVĚDÍNA
Vlastníkem TZ ve  Sloupu v  Čechách, 
na  adrese Luční 255, je 96. PS Veselí 
Medvědi, a aby nebylo v okolí České Lípy 
a potažmo v  Libereckém kraji málo míst 
spojených v  názvu s  chlupatou šelmou, 
získalo i  toto od dětí název „Medvědín“. 
Základna stojí v  lesním porostu cca 1 km 
severovýchodně od Sloupu směrem k obci 
Lindava a  její nejbližší okolí láká návštěv-
níky nejen svými rozsáhlými lesy, ale pře-
devším jedinečnými skalními útvary, obé 
v blízkém dosahu krásných Lužických hor.

NÁMĚTY NA ČINNOST V OKOLÍ
U  základny vybudovali Medvědi hřiště 
na malou kopanou a odbíjenou, takže nic 
nebrání tomu, aby zde návštěvníci vybě-
hali obědové knedlo-vepřo-zelo, a pokud 
by to bylo málo, lze potýrat tělo i v Lesní 
tělocvičně, která je rovněž součástí are-
álu. Přilehlé smíšené lesy jsou čisté a pře-
hledné, jako stvořené pro stavbu odpole-
dní kolektivní hry. Příznivci kostitřasu jistě 
nepohrdnou bohatou sítí cyklostezek.

TIPY NA VÝLETY
Na vysoké skále v obci Sloup leží památ-
kově chráněný Skalní hrad, při jehož ná-
vštěvě vstoupí návštěvník do  pohádky 
„S  čerty nejsou žerty“, která se zde na-
táčela. Při návštěvě Sloupu je vhodné 

vyzkoušet si výbornou akustiku místního 
přírodního Lesního divadla, a  to ihned 
po sestupu ze skalního ostrohu, na kterém 
je umístěna rozhledna. Za zmínku stojí i pět 
vyhlídkových okruhů, např. Cikánským 
údolím s jeskyněmi nebo kolem Bílé paní. 
Nejen příznivci motorek si neodpustí ná-
vštěvu Pekelných dolů mezi Velenicemi 
a  Svitavou. Při horším počasí lze popojít 
4 km a navštívit sklárnu Ajeto v Lindavě, 
kde si může každý vyrobit vlastní skleněný 
výtvor pod dohledem sklářských mistrů. 
Je toho mnoho, co by měl návštěvník TZ 
v nejbližším okolí vidět…

PERLIČKY A ZAJÍMAVOSTI
V případě, že se rozhodnete TZ Medvědín 
navštívit, zvažte, zda mezi výlety zařadíte 
i  zdolání hory Ortel. Svou výškou sice 
nepatří k dominantním vrchům, ani jeho 
oblý tvar příliš neodrazuje, ale už z názvu 
je cítit hrůza, děs a utrpení. Ortel prý slou-
žil jako popravčí místo pro Cvikov a Sloup 
a  vyzařuje značné množství negativní 
energie a  nemálo svědků zde dokázalo 
přítomnost tajemných příznaků. Hovoří se 
dokonce o bráně do jiné dimenze, ze které 
vystupují zvláštní bytosti, o rituálních ná-
strojích a  čarodějných knihách, ukrytých 
ve  skalách a  strážených černou magií. 
Existují i  zvěsti o  návštěvnících, kteří se 
na Ortelu ztratili, a nikdo po nich neobje-
vil ani stopu… 

UBYTOVÁNÍ, VYBAVENÍ, 
OBSAZENOST
TZ Medvědín je sezonní a v provozu je dle 
počasí od druhé poloviny dubna do konce 
září. Areál tábora tvoří čtrnáct 5–7 lůžko-
vých dvouložnicových nevytápěných cha-
tek, lůžka jsou většinou patrová. Postele 

mají nové PUR mat-
race, potažené strečo-
vými prostěradly, jiné 
lůžkoviny vybavení 
neobsahuje. Kapacita 
základny je 88 lůžek. 
Hospodářská budova 
s  jídelnou (cca 70 
strávníků), velkoka-
pacitní kuchyní, ma-
rodkou a  sklady stojí 
samostatně, stejně tak 
i budova se třemi klu-
bovnami a budova se 

sociálním zařízením a sprchami.  Nabízíme 
možnost využití s polopenzí/plnou penzí, 
po dohodě i možnost vlastního vaření. Pro 
letní měsíce je základna obsazena dlou-
hodobě, ale mimo hlavní školní prázd-
niny srdečně zveme případné zájemce 
k návštěvě.

DOPRAVA
Do Sloupu jezdí autobus k OÚ z Nového 
Boru nebo z České Lípy, vzdálenost od za-
stávky k  TZ je 1,7 km. Přímo u  areálu je 
možno parkovat s osobními vozy.

SLUŽBY V OKOLÍ
Obchod s  potravinami, dvě restaurace 
i  pošta jsou přímo ve  Sloupu, možnost 
občerstvení je od května do září i na 1 km 
vzdáleném koupališti. Česká Lípa s většími 
obchody i se sportovními stadiony je vzdá-
lena 11 km.

UPOZORNĚNÍ
Správce areálu spolu s hajným upozorňují 
na  fakt, že se v  okolí po  mnoha letech 
znovu objevili vlci, „odstonaly“ to zatím 
ale jen čtyři ovečky na farmě. 
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GEOCACHING
Okolí základny nabízí vyžití i pro vyznavače 
geocachingu. Nejblíže Medvědínu je tra-
dička Byvaly Vilimkuv rybnik (GC44D0K), 
tady si ale dejte pozor, ze které strany se 
blížíte, do bažin opravdu nemusíte. Na te-
rén náročnější tradičku najdete na již zmi-
ňovaném kopci Ortel (GC67PHB), méně 
náročné jsou tradiční keše Krizek nad 
Svitavou (GC49DDJ) kousek od  kopce 
Šišák, Radvanecky rybnik (GC52P0M), 
Maxov (GC6T5N2), Lipova alej ve  Sloupu 
v Cechach (GC20H05) 

Určitě stojí za odlov Earth keška AGT 02: 
Skalni hrad Sloup / Rock castle Sloup 
(GC3B4X9), tradičky Vysoka skala / The 
High Rock (GCMDC4), Lesni divadlo Sloup 
v Cechach (GC5FTMM).

Pokud nechcete získat bodíky do  sbírky 
zadarmo, zkuste některou z místních my-
sterek. Středně obtížná je JSDH Sloup 

(GC5H897). Poněkud na  terén náročnější 
Všechno, co opravdu potrebuju znát… 
(GC1QDJ7) může trochu zamotat hlavu. 
Obtížností i náročností na terén vyrovnaná 
je Jedinecna (GC1K7FF), kterou autor vě-
noval přátelům pís-
kovcových skal, ale 
i tady si dejte pozor 
na  to, až se budete 
kochat.

I  zde si mohou užít 
ti, kteří mají rádi 
wherigo keše, nebo 
třeba s  nimi chtějí 
začít. Stačí si do mo-
bilu stáhnout apli-
kaci a  Hradnikova 
sloupska cache / 
Hradniks Sloups 
Cache (GC1QZE6) 
může být vaše.

Směrem na Nový Bor, Pihel nebo Svojkov 
pak můžete vybírat ze spousty dalších 
kešek. Jen nezapomeňte v  listingu ověřit 
jejich náročnost. A pozor, dost často ne-
bývá v keších tužka, tak si ji raději vezměte 
s sebou.

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 tábor, rádi byste jej uspořádali na Šumavě a hodí se vám volný termín: 

3. - 10. 2.; 16. - 23. 2.; 2. - 9. 3., 
TAK SE OZVĚTE IVANĚ MOCHUROVÉ 

NA TEL. 607 814 571. CENA 110 KČ 
NA OSOBU A NOC + 500 KČ DENNĚ 
TOPENÍ, 40 POSTELÍ V POKOJÍCH 

NA PALANDÁCH.

IN
ZER

Á
T

Máte zájem o pronájem základny nebo 
o  bližší informace? Kontakt: Radek 
Zázvůrek – vrk@veselimedvedi.cz, 
773 212 007
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LISTOPADOVÉ OSMIČKY
LISTOPAD 1918
Klíčovou událostí to-
hoto měsíce bylo pří-
měří, které vstoupilo 
v platnost 11. 11. – čímž 
bylo fakticky ukončeno 
válečné běsnění v záko-
pech. Ovšem v  zázemí 
o  moc lépe nebylo, 
tím méně ve  vzbouře-
ných Čechách, Moravě, 
Slezsku a  Slovensku. 
Vždyť už 29. 10. vznikla 
v  Sudetech provincie 
Deutschböhmen (jako 
reakce německého oby-
vatelstva), představitelé 
Uher se chystali tvrdě zakročit proti Slovenské národní radě, která 
se v Martinské deklaraci přihlásila ke  společnému státu s  Čechy. 
V zemi samotné vládl kritický nedostatek všeho, zejména potravin 
a topiva, mezi lidmi zemdlenost a únava z války, stejně jako nadšení 
a vášně ze vzniku samostatného státu; proto se hovořilo dokonce 
o možnosti občanské války: „husitů“ proti katolíkům… (katolická 
církev byla vnímána jako zásadní opora mocnářství).
Dne 13. 11. byla přijata prozatímní ústava a 14. listopadu vyhlá-
silo ofi ciálně Národní shromáždění na  své první schůzi sesazení 
habsburské dynastie, československý stát byl prohlášen republikou 
a prezidentem byl v nepřítomnosti zvolen T. G. Masaryk. První mi-
nisterský předseda Karel Kramář pronesl na ustavující schůzi mimo 
jiné tato slova: „… dynastie habsbursko-lotrinská ztratila všechna 
práva na český trůn… A my svobodni a volni prohlašujeme, že náš 
stát československý jest svobodnou československou republikou“. 
Za zaznamenání jistě stojí i skutečnost, že tato první vláda ČSR byla 
zvolena parlamentem a vládla do července 1919.

LISTOPAD 1938
Šlo o  období významných změn: Národní shromáždění přijalo 
Ústavní zákon o  autonomii Podkarpatské Rusi a  Ústavní zákon 
o  autonomii Slovenskej krajiny, s účinností tohoto ústavního zá-
kona Slovensko získalo autonomii (dá se říci, že Československo 
přestalo být jednotným státem, ale stalo se spojením dvou), zá-
roveň se název státu začal uvádět jako „Česko-Slovensko“. Vedle 
toho probíhaly územní rozepře, například tzv. Vídeňská arbitráž 
vyřešila územní spor mezi ČSR a Maďarskem – pod patronací Itálie 
a  Německa – přiznáním území jižního Slovenska Maďarsku, šlo 
o 12000 km2 s 1 milionem obyvatel (platnost arbitráže byla zru-
šena až v roce 1947).
Další fází pokračoval též konfl ikt s  Polskem, zde šlo o  územní 
Oravska a střet zde skončil obsazením části Čadecka polskou armá-
dou, a to přes urputné ústupové boje se zapojením dělostřelectva 
a bombardérů československých jednotek. 30. listopadu 1938 byl 
nakonec za zahraničního dohledu podepsán delimitační protokol. 
Polsku bylo u Čadce odstoupeno 44 km2 s 2000 obyvateli, kteří se 
většinou hlásili k československé národnosti.

Také jde o čas, který je ukázkovým příkladem, že součástí historie 
jsou i události, kapitoly, na něž může být jen málokdo pyšný. V naší 
minulosti je to mimo jiné právě období tzv. druhé republiky, i když 
ani to nelze jen povšechně znectít a odmítnout. Platí ovšem, že 
právě v  tomhle čase vyvřely nízké pudy, na první pohled skryté, 
ovšem i u nás přítomné a v tom čase získaly prostor…
Mnichovská dohoda a  události následující, mj. vyhánění Čechů 
z pohraničí, byly události tragické a  traumatizující, které zastínily 
skvělé sdělení té doby: naprostá většina občanů prokázala nesko-
nalé hrdinství a vůli k obraně republiky… To však bylo náhle za-
pomenuté a přišel veřejný lynč demokraticky smýšlejících intelek-
tuálů (9. 11. bylo například úředně zavřeno Osvobozené divadlo 
Voskovce a Wericha, v prosinci uštván K. Čapek), nejprve vypuzo-
vání, následně drsné odklízení židovských spoluobčanů z profesních 
organizací, až posléze naplno vyvřel antisemitismus. Jev, který byl 
v  letech 1918–38 v Československu na rozdíl od řady sousedních 
států, najmě Polska, nevídaný. Co na tom, že byl přímo inspirovaný 
Křišťálovou nocí v Německu samotném? Hrubou práci jsme si sami 
sobě odvedli sami… (I to je potřebné si připomenout!)

LISTOPAD 1968
Byl obdobím tříbení názorů – v  říjnu byla podepsána dohoda 
o dočasném pobytu vojsk na našem území a následně schválena 
v Národním shromáždění. 

Dále Národní shromáždění schválilo ústavní zákon č. 143/1968 
Sb. o  československé federaci a  zákon č. 144/1968 Sb. o posta-
vení národností v ČSSR, oba s účinností od 1. 1. 1969. To přineslo 
řadu podnětů k vnitropolitickému dění. Několik dnů také jednal 
ústřední výbor KSČ. Nejvyšší komunistický orgán se slovně přihlá-
sil k politice po  lednu ´68, ale varující bylo výrazné distancování 
se od jejích údajných negativních prvků. Zvláštní bylo rozhodnutí, 
přes zaváděnou federalizaci ve  státě, neustavovat Českou KS (KS 
Slovenska existovala historicky již dávno), ale zřídit pouze tzv. Byro 
ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích (které nakonec 
v r. 1971 zaniklo).
Zvlášť sledovanou byla v listopadu stávka vysokoškoláků. Na shro-
máždění k 17. listopadu vyhlásili pražští studenti stávku za poža-
davky z Akčního programu KSČ (z dubna 1968). Ke stávce se připo-
jily všechny vysoké školy, podporu jí vyjádřilo mj. i vedení Pionýra. 
Stávka trvala tři dny a přímo do ní vstoupilo 60000 vysokoškolských 
studentů.
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Ovšem události kolem invaze do  Československa rozbouřily hla-
dinu i mezi komunistickými stranami ve  světě. Například právě 
v  listopadu došlo ke  konfl iktu mezi Francouzskou KS a  KSSS – 
na jednání v Moskvě došlo mezi zástupci obou stran k tvrdé a ostré 
výměně názorů a ke komplikovanějšímu jednání o  textu společ-
ného komuniké. Zatímco sovětský návrh obsahoval souhlas s vo-
jenskou intervencí do Československa, francouzská strana ji odmítla 
a požadovala jasné vyjádření rozporného stanoviska. (Spor navázal 
na podobný např. s Italskou KS a KS Jugoslávie.)

 
PIONÝR 1968
I v pionýrské historii se během dvou podzimních měsíců (října a lis-
topadu) 1968 událo několik zaznamenáníhodných momentů…

15. 10. 1968
bylo datováno rozhodnutí Ministerstva vnitra ČSSR, toto datum tak 
je dnem formálního narození Pionýra: tento den padlo rozhodnutí 
MV ČSSR, č.j.: NV-III/3-1993/68, kterým schvaluje podle ustano-
vení § 2 z.č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromáž-
děních, organizační řád (stanovy) dobrovolné organizace „PIONÝR“ 
s působností na území Čech, Moravy a Slezska se sídlem v Praze. 
Ministr vnitra Jan Pelnář předal potvrzené dokumenty 21. října 
Oldřichu Kryštofkovi.

18. 10. 1968
se konalo 2. jednání České rady Pionýra, které navrhlo Městskému 
výboru NF a ÚV NF v Praze vyznamenat pionýrského vedoucího 
Milana Kadlece in memoriam státním vyznamenáním, dále byl na-
příklad projednán návrh zásad práce pléna a členů ČRP a bylo roz-
hodnuto o novém názvu pro časopis – měsíčník (původně vydávaný 
ÚV ČSM a Ústřední radou PO ČSM) pro pionýrské vedoucí a pra-
covníky v mimoškolní výchově „Pionýrská štafeta“ – místo dosavad-
ního „Vedoucího pionýrů“. Plénum rovněž přijalo stanovisko k za-
stoupení Pionýra v Národní frontě a ke vstupu Pionýra do Sdružení 
dětských a mládežnických organizací v českých zemích.

1. – 3. 11. 1968
se konala v Československém pionýrském táboře v Seči Celostátní 
konference pionýrských pracovníků, účastnilo se jí 58 delegátů čes-
kého Pionýra, 63 delegátů Pionýrské organizace Slovenska.
Konference rozhodla, že Pionýr, organizace s působností v České so-
cialistické republice, a Pionýrská organizace Slovenska s působností 
ve  Slovenské socialistické republice, vytvářejí na  základě závěrů 
svých národních konferencí konfederované Sdružení pionýrů ČSSR. 

Schválila statut tohoto sdružení, který zajišťoval plnou svrchovanost 
obou členských organizací a zároveň stanovil radě Sdružení její pra-
vomoci. Předsedkyní rady Sdružení byla zvolena Ľuba Vlasáková.
Konference potvrdila společné symboly hnutí. Dosavadní znak se 
stal i znakem s tímto výkladem – státní vlajka vyjadřuje lásku k soci-
alistické vlasti, rozevřená kniha symbolizuje snahu pionýrů po rozší-
ření vědění a poznání (obdobný výklad byl i v PO ČSM) a tři plameny 
nesou názvy: plamen pravdy, svobody a pokroku. Dalšími symboly 
zůstaly heslo a  pozdrav. Oproti PO  ČSM došlo k  určité změně 
u šátku. V PO ČSM byly děti až do roku 1964 povinny nosit rudý 
šátek každodenně. Pionýr povýšil tuto povinnost na právo kolektivu 
dobrovolně se rozhodnout pro rudý šátek s tím, že oddíly se mohou 
rozhodnout i pro barvu jinou. Zajímavá byla reakce na tento krok: 
pracující kolektivy většinou zůstaly u  rudého šátku, ale pracovaly 
s ním odlišně – u řady oddílů dostávaly děti rudé šátky v podstatě 
za odměnu. Některé oddíly používaly při vlastní činnosti například 
v přírodě šátek jiné barvy a při ofi ciálních a slavnostních akcích rudý 
šátek. Tam, kde se oddíl rozhodl dobrovolně pro rudý šátek, se změ-
nil i vztah k němu, děti si ho více vážily a viděly v něm jednu z odliš-
ností organizace Pionýr od Junáka.

Martin
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PIONÝŘI V JUNÁKU V LETECH 1945–49
V  tomto článku se pokusím shrnout vývoj v  Junáku v  letech 1945–49, který může být zjednodušeně brán jako souboj dobrých 
(demokratů) a zlých (komunistů). Pokud nahlédnete do skautských písemností, zpravidla narazíte na tento výklad. Může být ovšem 
zavádějící, nebo přespříliš zjednodušující. Já se pokusím bez zbytečných emocí nazírat sled událostí a rozvážit možné motivace jejich 
účastníků.

JUNÁK PO VÁLCE
Junák byl ihned po  válce obnoven ve  ve-
liké euforii. V  roce 1945 získal skoro z ni-
čeho přes 200  000 členů (tato členská 
základna s  mírným poklesem zůstala až 
do  roku 1948). Hlavně z popudu levicově 
smýšlejících (jak stranických komunistů, 
kteří možná věděli o cílech své strany, tak 
jen sociálně demokraticky naladěných lidí) 
vznikl Svaz české mládeže (SČM) a  začal, 
s podporou komunistického ministra škol-
ství a osvěty Zdeňka Nejedlého a ministra 
informací Václava Kopeckého, jednat o za-
členění Junáka. Toto jednání nakonec ne-
dopadlo k  celkové spokojenosti ani jedné 
strany. Junák si přál naprostou autonomii 
a SČM naprostou kontrolu. Výsledkem bylo 
kolektivní členství Junáka v SČM, které mu 
zaručovalo vlastní stanovy i orgány. V tomto 
vzájemném stavu zůstaly obě organizace až 
do roku 1948.

CO, KDO A PROČ MOHL CHTÍT
Jako v každé době se lidé v Československém 
státě i v  Junáku lišili náhledem na  situaci, 
názory, ideály i  představami o  správném 
postupu. V  Junáku se vyskytovali skauti, 
kteří chtěli takřka beze změn pokračovat 
v činnosti z doby před válkou, i takoví, kteří 
chtěli činnost změnit. Pro nás je rozhodu-
jící, jakou měli tito lidé vizi o „nových způ-
sobech“ a jakými cestami se pustili při jejich 
naplňování.
Mimo střediskových časopisů a  samotné 
činnosti byla jedna z nejvíce viditelných akcí 

v o l a j í c í c h 
po  změně 
ve  skautu 
Junácký ma-
nifest, který 
vydali ně-
kteří brněn-
ští činovníci 
v  roce 1947 
a  který poz-
ději i  schválil 
český zem-
ský sněm. 
Manifest označuje výchovnou práci v Junáku 
za největší příspěvek k budování šťastné bu-
doucnosti. Poté uvádí desítku bodů, které 
obsahují zajímavé nové myšlenky, ale i od-
kazy k budoucím známým „komunistickým 
frázím“. Pro Pionýr je důležitý bod 8, který 
má vyloženě průkopnický charakter.
V reakci na tento manifest skauti z Ivančic 
napsali vlastní text, v  kterém apelovali 
na  setrvání u  současného zákona a  slibu. 
Rozhodnutí v otázce, zda zůstat v původní 
podobě, nebo se vydat novým směrem 
(Tento nový průkopnický pokus můžeme 
dnes nazvat pionýrským, ačkoliv se tak 
ještě jeho stoupenci nenazývali.), mělo 
padnout na  celorepublikovém sněmu 28. 
února 1948. K tomuto sněmu však už nikdy 
nedošlo.
Několik dní před ním došlo k  převratu 
a státní moc převzala komunistická strana. 
Ještě ten samý den ústředí Junáka obsadili 
členové SČM a ustanovili akční výbor. Akční 

výbor se přihlásil jménem 
Junáka k  politice KSČ 
a  (mimo jiné) okamžitě 
zrušil křesťanské oddíly.
Už 29. března byl Junák 
z  rozhodnutí Ústředního 
výboru Národní fronty 
přímo včleněn do  SČM. 
3. dubna byl celostátní 
svazáckou konferencí 
proměněn na  výhradně 
dětskou organizaci (6–15 
let). Ostatní pracovníci 
museli být registrováni 
přímo v SČM. Model tedy 

stejný jako vztah pozdější PO ČSM a ČSM. 
Následoval obrovský pokles členské zá-
kladny Junáka. Podle pokynů ministerstva 

školství a  osvěty začaly vznikat Pionýrské 
oddíly Junáka při škole a  stávající oddíly, 
nově pod jménem Místní oddíly Junáka, 
v podstatě ztratily veškerou podporu a nové 
už nesměly vznikat. Další rok byla na slučo-
vací konferenci 24. dubna slavnostně zalo-
žena Pionýrská organizace ČSM.
Podle časopisů a  článků z  té doby i podle 
rétoriky, kterou používá současná skautská 
kniha „Skautské století“ (užívá pro opoziční 
průkopnicky naladěné členy označení skaut-
-komunista) je jasné, že tendence k  pro-
měně skautského hnutí v  nové-změněné 
byly již od roku 1945. Je velmi obtížné dnes 
přesně říci, kolik z  činovníků nazývaných 
skaut-komunista bylo v KSČ a vědělo, jaký 
vývoj strana plánuje. Máme ale jedno zají-
mavé vodítko, texty lidí, kteří stáli v událos-
tech kolem roku 1968 u přeměny PO ČSM 
na  Pionýr. Oldřich Kryštofek v  Pionýrské 
Štafetě 6. března 1969 o Pionýrské organi-
zaci píše „Již předtím zde byly pokusy o její 
přirozené vytvoření, protože existovala slušná 
řádka pionýrských oddílů.“ Myslí tímto stav 
Junáka před připravovaným a  nekona-
ným sněmem? To se asi nikdy nedozvíme. 
Rozhodně si většina Junáckých oddílů před 
rokem 1948 neříkala „pionýrské“, přesto 
že některé nové myšlenky používaly. Karel 
Krtička v  Mozaice v  seriálu Kořeny píše: 
„A tak už od roku 1947 vznikají zatím neo-
fi ciálně pionýrské oddíly Junáka.“ Snad tedy 
i nějaké „pionýrské“ oddíly byly.
Jisté je, že mnozí lidé zůstali pracovat 
s  dětmi a  ze začátku i  nadšeně přihlíželi 
novému tvoření, novým metodám a novým 
myšlenkám. Chvíli, než jim skutečnost při-
chystala studenou sprchu, ale  o  tom více 
v příštím článku.

Radovan Mlejnek

Z JUNÁCKÉHO MANIFESTU:
1. Junák slouží věrně své demokratické republice
2. Junák je vlastencem svou prací.
3. Junák se účastní socialistického budování.
4. Junák je oddaný myšlence slovanské vzájemnosti.
5. Junák se účastní veřejného života.
6. Junák je strážcem demokratických svobod.
7. Junák zná nebezpečí fašizmu a nacizmu a dovede mu 

čelit.
8. Junák je pokrokový v myšlení, methodách i skutcích.
9. Junák zná smysl svého slibu, zákonů a hesla.
10. Junák zná cenu jednotu mládeže pro světové sbrat-

ření a mír.

Přečtěte si část o  zakládání POJ 
z  Věstníku ministerstva školství 
a osvěty na: www.pionyr.cz/o-pionyru/
historie/dobove-dokumenty/
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ODDÍLOVÁ FILMOTÉKA: 
SMRT

Ať už ctíte více dušičky, nebo vás baví spíše Halloweenská symbolika, jedna věc se 
nemění. Na přelomu října a listopadu si připomínáme památku zesnulých. Oddílová 
fi lmotéka má od počátku sloužit k otvírání obtížných témat – a těžko najdeme jiné, 
které vzbuzuje tolik otázek, ale zároveň se na ně dětem tak nesnadno odpovídá, jako 
je smrt… Najde se ale dost fi lmů, které nám mohou pomoct.

DRUHÁ NEBO PRVNÍ 
(1998, režie Chris Columbus) 
Příběh pracuje s  více ožehavými tématy, 
tím prvním je rozvod. Vše proběhne ci-
vilizovaně a  bývalý manžel dál udržuje 
kontakt s dětmi, ty ale těžko přijímají jeho 
novou družku. Do situace ale vstoupí smr-
telná diagnóza jejich matky…
CSFD.cz: 67 %, IMDB.com: 6,7/10

VOLÁNÍ NETVORA: PŘÍBĚH 
ŽIVOTA 
(2016, režie Juan Antonio Bayona)
Film, který na první pohled vypadá jako 
fantasy nebo pohádka pro větší děti, se 
postupně ukáže být příběhem o  chlapci, 
který se únikem do  světa fantazie snaží 
vyrovnat s blížící se smrtí vlastní matky. 
CSFD.cz: 72 %, IMDB.com: 7,5/10

JE TO I MŮJ ŽIVOT 
(2009, režie Nick Cassavetes)
Drama o rodině stižené jednou z nejhůře 
představitelných tragédií – smrtelnou ne-
mocí dítěte. Zatímco jedna z dcer nutně 
potřebuje transplantaci, od druhé se au-
tomaticky očekává, že se stane dárcem. Ta 
se ale vzbouří a chce sama rozhodnout, co 
se bude dít s jejím tělem.
CSFD.cz: 82 %, IMDB.com: 7,4/10

NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE
(2007, režie Rob Reiner)
Dokladem, že i téma blízké smrti se dá po-
jmout s humorem, je tato komedie o dvou 
starších pánech, kteří se potkají v nemoc-
nici, kde si oba vyslechnou špatné zprávy, 
ale taky se spřátelí a  společně si začnou 
odškrtávat životní přání, dokud je čas.
CSFD.cz: 79 %, IMDB.com: 7,4/10

STŘÍPKY K 100. 
VÝROČÍ REPUBLIKY
Založení republiky v  roce 1918 jsme věnovali 
dvoustranu v  minulém vydání Mozaiky, zde 
se k  tématu vrátíme jen s  několika krátkými 
zmínkami o  tom, jak si výročí připomínaly 
pionýrské skupiny a oddíly.

Před padesáti lety, ve  zjitřené atmosféře roku 
1968, si výročí republiky připomněla Pionýrská 
skupina Zeměpisná společnost „Po  cestách 
vlasti“ zasazením pamětní lípy. Letos tak mohla 
slavit nejen 100 let od vzniku Československa, 
ale také 50. narozeniny vlastního „Stromu 
svobody“.

Pionýrská skupina Hrádek byla jedním z organi-
zátorů oslav ve městě, ke kterým přispěla více 
způsoby. Její členové uklízeli a upravovali okolí 
pomníků padlých z I. a II. světové války, zasadili 
„Lípu republiky" a také připravili největší expo-
zici na  výstavě historie i  současnosti zdejších 
spolků.

Stylovým 
letáčkem 
na oslavu 
výročí 
ve Velké 
Bystřici se 
blýskl oddíl 
Poletušky 
z Pionýrské 
skupiny 
Plejády 
Šternberk.

Další tipy: Dařbuján a Pandrhola, Klepání na nebeskou bránu
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PRÁVNÍ 
POSILOVNA

POZOR NA CHYBY A NA § 212 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU
Jsme rovnýma nohama v období, kdy pionýrské skupiny připravují vyúčtování nejrůznějších dotačních titulů. Na místě je proto PPU: 
přátelské právní upozornění – DÁVEJME SI POZOR, neboli buďme dbalí. Několik pionýrských skupin už na nepozornost doplatilo!

Obecní, krajské či fi nanční úřady 
se nezřídka soustředí na  kont-
rolu podkladů, kterými subjekty 
(v  našem případě pionýrské 
skupiny) dokládají vyúčtování 
dotací.

Okřídleným už se dnes stává vyprávění 
o úředníku jednoho magistrátu, jenž prs-
tem píchl do  seznamu akcí a  zjistil, že 
jedna údajně proběhla v  kempu, který 
zná. Zvedl telefon a předložený doklad si 
ověřil…
Jiný příklad – úředníci provádějí namát-
kové kontroly účastníků akcí (zdali jsou 
členy spolku) a  při zjištění chyby ověří 
pravdivost uvedených údajů všech dolo-
žených účastníků. A již se stalo, že zjistili 
pochybení…

VAROVNĚ ZDVIŽENÝ PRST!
Opravdu nemusí jít o úmysl (tj. lehce při-
fouknout počet účastníků či přidat akci, 
která sice proběhla, ale v  trošku jiné 
podobě), ale klidně o  obyčejné nedo-
rozumění, abychom „narazili“ na  to, že 
úředníci „objevili“ zákon č. 418/2011 Sb. 
o trestní odpovědnosti právnických osob 
a řízení proti ní. V trestním zákoníku pak 
jde o – v titulku uvedený – § 212: hovo-
řící o dotačním podvodu. A dlužno po-
dotknout, že jde o  čistě jejich uvážení, 

jak výše uvedené příklady posoudí. Policii 
ČR předané podněty vypovídají o  tom, 
že mohou zostřit posuzování takovýchto 
chyb a měřítko toho, co už je označováno 
za podvod. Následuje zahájení trestního 
řízení nejen proti konkrétní osobě, ale 
i  proti subjektu, v  našem případě proti 
pobočnému spolku = PS. Důsledky mo-
hou být různé, dojde-li věc k soudu, může 
dojít až k  úřednímu zrušení pobočného 
spolku.

NAČ DÁT POZOR?!
Dotační podmínky 
například mohou 
obsahovat ustano-
vení, že účastník, 
na  kterého je po-
žadována dotace: 
„… musí být v orga-

nizaci registrován od  1. 1. daného roku, 
musí mít trvalé bydliště na katastru obce 
(území kraje) a musí se pravidelně účastnit 
činnosti dané organizace a platit členské 
příspěvky.“ Není-li splněna byť jen jedna 
z  uvedených podmínek, nelze na  účast-
níka dotaci čerpat. Následně nejeden úřad 
skutečně kontroluje zapojení vykázaných 
účastníků do činnosti spolku-organizace.
Spolehne-li se například vedoucí pionýr-
ské skupiny, který administruje vyúčtování 

dotací, na údaje vedoucího oddílu, nota-
bene uvedené v RISPu, může se potom ne-
jen on, ale i celá pionýrská skupina velmi 
divit, když se z kontroly úřadu dozví, že je-
den či dva rodiče se k členství svého dítěte 
nehlásí. Někdy se to může rychle vysvětlit 
tím, že se ptají otce, ale dítě je svěřeno 
do  péče matky, takže otec nemá úplný 
přehled o veškerých aktivitách dítěte (i to 
se již stalo!). Což je ovšem ta lepší varianta.

MOŽNÝ DŮSLEDEK – NEMUSÍ 
TO BÝT HAPPYEND
Záleží totiž pouze na  příslušném úřední-
kovi, zda to posoudí pouze jako chybu 
nebo jako podvod. A už jsme získali i zku-
šenost, že úřad neváhá a  předá podnět 
policii, která snadno prokáže, zda se pře-
čin stal. (Jde-li o pochybení u  jednoho či 
dvou dětí, jde o  částky v  řádech desítek 
tisíců korun.) Nicméně trestní oznámení 
je na  světě a malér – obvinění konkrétní 
osoby i celé právnické osoby z dotačního 
podvodu – rovněž.
Proto je opravdu zcela na místě pravidlo: 
Dvakrát měř a  jednou řež! Protože vzít 
zpět z  doloženého vyúčtování doklad, 
který se ukáže být jako pochybný, lze jen 
velmi obtížně.

Martin

„KRITIKA NENÍ NEGACE.“
Útržek, možná spíše zhuštění mnohem delší úvahy, kterou T. G. Masaryk postavil na hlavu tehdejší přístup k některým „základním 
pravdám“. Viděno dnešníma (a kritickýma) očima šlo spíše o dogmata – ale na konci 19. století byly například Rukopisy (myslím: 
Zelenohorský a Královédvorský) vzývanou chloubou. A jejich kritika byla – šílenstvím a zavrženíhodným rouháním. TGM za to sklidil 
pekelnou odezvu…

Bodejť by také 
ne. Fakticky zbo-
řil uctívané modly 
a  zesměšnil tím 
národní víru. 
Zhanobením „ná-
rodních památek“ 
zasadil hroznou 
ránu i  tehdejším 

národním vůdcům. Vysloužil si za to ne-
návistné odpovědi a  také otázky – zda 

má smysl kritika, jejímž výsledkem je ni-
čení a  rozvrat hodnot? Masarykova kri-
tika Rukopisů opravdu přinesla výsměch 
Němců a  obecnou ztrátu určité hrdosti. 
A  s  tím otázku: Jak budovat společnost 
s lidmi, kteří vždycky o všem pochybují?
TGM pochopil, že musí objasnit své po-
jetí kritiky – a  vysvětlil: „Ještě horší než 
výsměch nepřátel jsou iluze člověka či 
národa o  sobě samém. Sebeláska nedo-
voluje realistický pohled na  svět. Kritika 

však nebrání lásce, naopak; jenom láska, 
která prošla ohněm kritiky, má pro život 
skutečnou cenu. Proto je kritika pro život 
důležitá a nenahraditelná: protože je se-
beočistou, a nikoli negací.“ 
Takové pojetí kritiky se ovšem obtížně 
prosazuje i  dnes, kdy vítězí spíše buď 
obecně vulgární kritika anebo kritika 
pro kritiku, kdy se záporně hodnotí vždy 
a všechno. Bohužel.
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1. 12. 1933 se narodil československý basketbalista a tre-
nér Zdeněk Bobrovský, který je zařazen na čestné listině mistrů 
sportu. Je držitelem dvou stříbrných a jedné bronzové medaile 
z Mistrovství Evropy. 
2. 12. 1848 abdikoval císař Ferdinand I. a na trůn dosedl arcivé-
voda František Josef I.
2. 12. 1938 byl na jižní Moravě uveden do provozu Baťův kanál – 
vodní cesta o délce 52 km, spojující Otrokovice s Rohatcem. (obr. 1)
2. 12. 1948 se narodil Antonín Panenka, fotbalista a mistr Evropy 
ve fotbale z r. 1976. (obr. 2)
3. 12. 1933 se narodil holandský chemik Paul Jozef Crutzen, 
který získal Nobelovu cenu za práce na chemii atmosféry, zejména 
ozónu. 
3. 12. 1948 se narodil Ozzy Osbourne, britský zpěvák heavyme-
talové kapely Black Sabbath. (obr. 3)
4. 12. 1808 po dobytí Madridu zrušil Napoleon Bonaparte inkvi-
zici ve Španělsku. 
4. 12. 1908 se narodil Alfred Day Hershey, americký bakteriolog 
a genetik, který defi nitivně dokázal, že Deoxyribonukleová kyselina 
(DNA) je nositelkou genetické informace.
5. 12. 1868 byla v Rakousku-Uhersku zavedena všeobecná 
branná povinnost.
5. 12. 1913 se narodil Josef Týfa, klasik české typografi e a užité 
grafi ky, navrhoval reklamy např. pro fi rmu Baťa, Thymolin a fi remní 
značky. 
6. 12. 2003 za vichřice padl unikátní památný strom Vopařilova 
jedle, nejvyšší Jedle Bělokorá České republiky. 
7. 12. 1928 se narodil Zdeněk Mahler, český pedagog, spisovatel, 
scénárista, publicista a muzikolog. 
9. 12. 1958 zahájilo činnost Divadlo Na zábradlí v Praze premié-
rou hry Jiřího Suchého a Ivana Vyskočila Kdyby tisíc klarinetů (který 
byl později také zfi lmován). (obr. 4)
10. 12. 1918 bylo jedním z prvních československých zákonů 
zakázáno užívání šlechtických titulů.
10. 12. 1948 schválila OSN Všeobecnou deklaraci lidských práv. 
11. 12. 1908 byl v Praze v restauraci U Platejze založen Český 
svaz hockeye.
11. 12. 1973 byla podepsána Smlouva o vzájemných vzta-
zích mezi ČSSR a Spolkovou republikou Německo, v níž byla 
Mnichovská dohoda prohlášena za nulitní (nicotnou, neplatnou).
15. 12. 1938 schválilo Národní shromáždění zmocňovací zákon, 
který umožňoval vládě nahrazovat zákony vládními nařízeními 
a měnit ústavu, což znamenalo zánik demokracie v Československu. 
15. 12. 1953 se narodil český spisovatel Jaroslav Monte 
Kvasnica, cestovatel a popularizátor přírody. 
15. 12. 1993 byla v České republice dána do oběhu bankovka 
dosud nejvyšší nominální hodnoty – 5 000 Kč.
16. 12. 1773 Bostonské pití čaje: bostonští občané v přestrojení 
za indiány se zmocnili zásilky čaje na lodích v přístavu a vysypali ji 
do moře na protest proti britskému čajovému zákonu.

17. 12. 1903 uskutečnil vynálezce Orville Wright první řízený let 
motorovým letadlem. (obr. 5)
17. 12. 1938 vyšel v časopise Mladý hlasatel první díl kresleného 
seriálu Rychlé šípy spisovatele Jaroslava Foglara.
18. 12. 1918 byla vydána první československá známka a zalo-
ženo Poštovní muzeum v Praze.  (obr. 6)
19. 12. 1938 se narodil český skladatel fi lmové, televizní, popu-
lární a muzikálové hudby Karel Svoboda. Spolupracoval s Karlem 
Gottem a s textařem Jiří Štaidlem.
20. 12. 1978 ve Stockholmu vznikla z iniciativy Františka 
Janoucha Nadace Charty 77. 
21. 12. 1918 se uskutečnilo slavnostní uvítání T. G. Masaryka 
milionem občanů v pražských ulicích po návratu z exilu, uskutečnil 
se první prezidentský slib.
21. 12. 1958 se Charles de Gaulle stal prezidentem Francie. 
Dodnes je po něm pojmenováno letiště v Paříži. (obr. 7)
21. 12. 1948 bylo Irsko vyhlášeno samostatným nezávislým 
státem.
21. 12. 1988 Let Pan Am 103: teroristická bomba zničila Boeing 
747 nad Lockerbie ve Skotsku a zabila 270 lidí. Šlo o odvetu Libye 
za útoky amerického letectva na města Tripolis a Benghází. Ty byly 
odvetou za útok na berlínský bar navštěvovaný americkými vojáky 
(3 mrtví, 230 zraněných). Tento útok byl odvetou za potopení dvou 
libyjských lodí americkou armádou… Pro zajímavost: při útoku 
na let Pan Am 103 byl použit Semtex československé výroby.
22. 12. 2003 získal Pavel Nedvěd jako druhý Čech v historii Zlatý 
míč pro nejlepšího fotbalistu Evropy. (obr. 8)
23. 12. 1888 si v důsledku záchvatu duševní poruchy nizozemský 
malíř Vincent Van Gogh odřezal kus levého ucha a dal ho prosti-
tutce. (obr. 9)
24. 12. 1953 u Šakvic při střetu rychlíku s osobním vlakem zahy-
nulo 103 lidí a 83 bylo zraněno.
24. 12. 1968 se členové posádky Apolla 8, Frank Borman, James 
Lovell a William Anders stali prvními lidmi, kteří na vlastní oči viděli 
odvrácenou stranu Měsíce.
26. 12. 1898 oznámili Pierre a Marie Curie objev nového che-
mického prvku, později nazvaného Radium.
28. 12. 1978 bylo Prokopské údolí v Praze vyhlášeno státní 
přírodní rezervací. (obr. 10) 

PIONÝRSKÁ VÝROČÍ 
30. 12. 1968 se narodil Lee Louda, držitel křišťálové vlaš-
tovky (2016). Řadu let byl vedoucím oddílu i vedoucím 147. 
PS Galaxie a organizátorem táborů, působil na úrovni Pražské 
organizace Pionýra jako člen Výkonného výboru PRP, místo-
předseda i  předseda. Organizoval hudební soutěž ProRock, 
stále působí jako lektor. Je aktivní i na nejvyšší úrovni Pionýra, 
byl členem Výkonného výboru ČRP, byl předsedou a nyní je 
členem Rozhodčí komise Pionýra. Náš spolek navíc několik let 
zastupoval i v České radě dětí a mládeže.



SEDMIKVÍTEK STARTUJE!
Jako každý rok touto dobou probíhají první 
oblastní kola otevřené kulturní soutěže 
Pionýrský Sedmikvítek. V následujících měsících 
se k  nim přidají i  republiková fi nále. Zkrátka 
začala sedmikvítková sezóna. 

O víkendu 12. až 14. října se v Zelené 
Lhotě konalo krajské kolo Pionýrského 
Sedmikvítku v  oblasti Výtvarná 
činnost. 27 účastníků se přijelo bavit, 
tvořit a pobýt spolu. Zastoupen tu byl 
oddíl Mikulka Plzeň, Pionýrská skupina 
Jitřenka, Pionýrská skupina Tuláci 
z  Klatov a  Pionýrská skupina Delfíni 
z Dobřan. 

Děti si v  pátek ozdobily trička, 
v sobotu pak pracovaly podle kategorií 
dle návodu a  v odpoledních hodinách 
pracovaly na  společném díle. Mezi 
jednotlivé práce byly zařazeny hry 
na  čerstvém vzduchu a  na  sluníčku. 
Sobotní večer patřil tanci. Nedělní 
dopoledne bylo věnováno malbě 
čímkoliv na cokoliv. 

Ivana Mochurová

V  sobotu 20. 10. v  hlavním sále 
Pionýrského centra Důlce proběhlo 
Oblastní kolo soutěže Pionýrský 
Sedmikvítek. Zastoupení měla většina 
oblastí: Divadlo, Melodie, Tanec, Výtvarné 
i  rukodělné práce a  letos poprvé Clona. 
Během dopoledne děti ze sebe vydaly to 
nejlepší. Diváci každé vystoupení ocenili 
potleskem. Oblastního kola se zúčastnila 
necelá stovka soutěžících. Pořadatelem 
byla za Ústeckou KOP Pionýrská skupina 
Dravci. Letos byla úroveň vystoupení 
opravdu vysoká a bylo potěšením se na ně 
dívat. Tradice je tradice, takže za  rok 
na shledanou.

Šárka Zeusová

Ve  druhém říjnovém víkendu (12. – 
14. 10.) se mohly všechny pionýrské 
skupiny Středočeského kraje zúčastnit 
oblastního kola Pionýrského Sedmikvítku 
v  kategoriích Clona a  Výtvarná činnost. 
Poprvé se akce konala v  nově otevřené 
budově DDM Beroun. Pro účastníky 
byly připraveny výtvarné dílny zaměřené 
na  fotografování a  malbu netradičními 
technikami. Vytvořená díla pak mladí 
tvůrci mohli zařadit do soutěžní přehlídky. 
Zúčastnily se děti z pionýrských skupin PS 
Kolín, PS Veteráni Kladno, PS Lubná, PS 
Beroun-Závodí a dorazily také děti z DDM 
Beroun.

Oblastní kolo Pionýrského Sedmikvítku 
proběhlo za podpory MŠMT a Středočeského 
kraje – odboru kultury. Poděkování si také 
zaslouží všichni z  organizačního týmu 
a  DDM Beroun za  poskytnutí prostor 
a  vybavení pro výtvarné aktivity. Za  rok 
zase na shledanou!"

Lenka Žalmanová

čím


