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KRASET 2018
KRAjské SETkání pionýrských oddílů máme
zdárně za sebou. Již tradičně se uskutečnilo
v listopadu v Základní škole Jaroměř-Josefov
za účasti mnoha pionýrských oddílů z celého
(nejen) Královéhradeckého kraje. Vše začalo
pátečním příjezdem přihlášených oddílů.
Na chodbách zněly pozdravy, staří známí se
po roce opět potkávali, navazovala se nová
přátelství. Školní chodby duněly kroky 140
dětských i dospělých účastníků. V pátek
na všechny čekalo ubytování, večeře a trénink
na vybíjenou a ringo. V sobotu ráno jsme
se sešli ve velké tělocvičně na slavnostním
nástupu. Přivítali jsme zúčastněné oddíly,
představili rozhodčí, kteří celý den pískali
zápasy ve vybíjené a ringu v obou tělocvičnách
a mohlo se začít hrát. Turnaje se hrály
ve věkových kategoriích 7–9 let, 10–12 let, 13–
15 let (vybíjená) a 16–99 let (ringo) a zapojili
se do nich téměř všichni účastníci KRASETu
s výjimkou batolat a vedoucích, kteří dohlíželi
na zdárný průběh akce. Ani ti, kteří zrovna
nehráli, se nenudili. Ve škole byly připravené
doprovodné aktivity jako herna deskových
her, výroba domácího slizu nebo velká
detektivní hra, kde úkolem hráčů bylo podle
indicií a z výpovědi očitých svědků odhalit
vraha. Sobotní den utekl jako voda a ani
po večeři neměli účastníci volno. Trutnovští
instruktoři z PS Bokouš připravili velký noční
survival závod, který probíhal na josefovských
promenádách. Do noci vybíhaly trojice
závodníků osvětlené svítícími páskami a jejich
úkolem bylo v co nejlepším čase proběhnout
celou trať a na stanovištích speciálních
jednotek splnit v časovém limitu dané úkoly.
Kdo nebyl na trati, učil se v malé tělocvičně
country tance pod vedením vedoucích z PS
Vysočina Svitavy a pod taktovkou bluegrassové
kapely Tak Co Band z Jaroměře. Do spacáků
zaléhali účastníci pozdě večer a všichni velmi
zmoženi celodenními aktivitami. Nedělní
dopoledne již tradičně patřilo slavnostnímu
nástupu a vyhlášení všech výsledků. A tak se
vyhlašovalo, děkovalo, předávaly se odměny,
poháry, medaile... A potom se uklízelo, loučilo
a nezbývalo nic jiného, než ubezpečení se
o účasti v dalším roce a cesta domů.
Na závěr se sluší poděkovat městu Jaroměř,
MŠMT a Krajskému úřadu KHK za finanční
podporu této akce, řediteli ZŠ Josefov a všem
zainteresovaným zaměstnancům za vstřícnost
a výbornou spolupráci, kolektivu školní jídelny
za to, jak se o nás po celou dobu starali, rozhodčím
za skvěle odvedenou práci, pořadatelům
za připravenou akci a všem účastníkům za to,
jací byli. KRASET 2018 je zdárně za námi, již nyní
se těšíme na ročník další.
Ivana Vejvodová, Pionýr, z. s.
– Královéhradecká krajská organizace
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UŽIJTE SI SVÁTKY!
Prosincová Mozaika je sice trochu neobvyklá, ale jedna věc je rok co rok každý prosinec stejná.
Celá redakce vám přeje pohodové svátky a šťastný vstup do nového roku.
Jakub

POZOR! RESET MÁ NOVÝ TERMÍN
V posledních vydáních Mozaiky byl v kalendáriu šedě vyznačen termín RESETu
ESETu
u –
v červnu 2019 s tím, že Česká rada Pionýra bude jednat o jeho posunu
a jak se můžete dočíst na straně 18, toto jednání už proběhlo a rozhodlo, že
RESET se v roce 2018 neuskuteční, ale bude přesunut na rok 2020, kdy
bude součástí oslav 30. výročí obnovení samostatné činnosti Pionýra.
Takže si pište do svých diářů, zápisníčků a oddílových plánů: RESET - 5.
až 7. 6. 2020.
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PODĚKOVÁNÍ
Vážená a milá Mozaiko Pionýra. Čtu tě pravidelně a mám tě
rád, jako ostatně všechno pionýrské. Ale tentokrát bych ti chtěl
prostřednictvím odpovědného redaktora Jakuba Kořínka obzvlášť
srdečně poděkovat. Mozaika speciál v listopadovém čísle se ti
opravdu povedla.
Jako dlouholetý táborník a lektor PVC č. 6 při ÚKOP, který školí
budoucí hlavní vedoucí táborů, mám teď ulehčenou práci. Speciál
budu využívat ve svém oddíle, na své skupině i v Ústeckém kraji.
Určitě ho ale ocení všichni, kdo tábory pořádají.
Ještě jednou ti děkuji a přeji spoustu dalších prima nápadů.
Ahoj, Pérák

IKS STRÁŽCI ČASU
S komiksy o partě zvané Strážci času jste se mohli potkat
v pionýrských časopisech Ahoj, Evropo! i v Mozaice a ještě předtím
už koncem šedesátých let v ABC. Teď jejich sebraná dobrodružství
vycházejí u nakladatelství Olympia v knize, která potěší sběratele
komiksů, fandy historie i kohokoli dalšího, kdo má rád napínavé
příběhy plné fantazie a zajímavých informací. Strážci času totiž
na svých výpravách navštěvují nejen různá místa, ale i historická
období, některá jejich dobrodružství jsou navíc doplněna
informacemi o dějinách navštívené země. Zkrátka pokud tápete
v nápadech na vánoční dárky, tady máte jeden navíc. 
Jakub

Ledová Praha
Koncert Děti dětem

Praha

Pionýr a Nadace
Dětem 3. tisíciletí

15. – 17. 3. 2019 RF Pionýra
v modelářství

Mladá Boleslav
1. PTS Táborník MB
a PS Modelářské centrum

15. – 17. 3. 2019 RF Pionýra florbal

Mladá Boleslav

6. 4. 2019

O Putovní pohár
Zlaté růže

Jindřichův Hradec Jihočeská KOP

12. – 14. 4.

Kamínka 2019

Praha

Pionýr (ÚPVC)

18. 5. 2019

Český pohár v ringu

Mladá Boleslav

1. PTS Táborník MB

Pionýrský sedmikvítek
- melodie

České Budějovice Jihočeská KOP

12. 1.
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12

Inspirace od Štěňat
Výchovné programy
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Předsedův glosář

KALENDÁRIUM | nabídkový plán akcí a soutěží
1. – 3. 2. 2019
2. 2. 2019

Clona: nejlepší fotky roku 2016

Kamínka
2019
Tematická fotostránka
Vzdělávání

PS „PC Florbalová
akademie MB“
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TANEČNÍ FINÁLE PIONÝRSKÉHO SEDMIKVÍTKU JIŽ
POSEDMÉ V HOLEŠOVĚ
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří
přispívají k pořádání oblastních i celostátních kol Pionýrského Sedmikvítku!
Téměř 400 tanečníků se v neděli 25. 11.
v Holešově zúčastnilo celorepublikového finále taneční soutěže Pionýrský Sedmikvítek.
Tato soutěž je otevřená všem zájemcům o tanec – oddílům, školám, tanečním klubům,
SVČ atd. I letos toto finále organizovala PS
Dr. Mirko Očadlíka Holešov ve spolupráci
se SVČ Tymy Holešov. Tanečníci všech dětských a juniorských kategorií soutěžili v tanečních stylech hip-hop, disco dance, street
dance, show dance, jumping trampolíny,
mažoretky, společenské a klasické tance.
Z Pionýra se zúčastnila skupina FREAKS
CREW ze 6. PS Kolín s několika skvělými
choreografiemi a také PS Dr. M. Očadlíka
Holešov. Soutěž provázela skvělá atmosféra.
Čtyřčlenná porota byla složena z odborníků

na různé taneční styly. Mezi vítězné týmy
patří v kategorii Hobby děti v různých tanečních stylech – TS-TRICK Hulín, TK Katlen
Ostrava, SVČ TYMY Holešov, mažoretky
Sofie Valašské Meziříčí, SVČ ATLAS a BIOS
Přerov, Dance4FUN Valašské Meziříčí, TŠ
Aneri Valašské Meziříčí, MiniKontrasty
Hulín. V kategorii Hobby Junior – SVČ
ATLAS a BIOS Přerov, SVČ TYMY Holešov,
M-Dance-Crewe-KM-Junior,
SZUŠ-DMuzic Kroměříž, Motus Třebíč, TK Katlen
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Ostrava, mažoretky Sofie Valašské Meziříčí,
TS PUSA Butovická Studénka. V kategorii
Hobby Dospělí se v různých tanečních stylech na prvním místě umístily skupiny – TSTRICK Hulín, SVČ TYMY Holešov, TŠ Aneri
Valašské Meziříčí, SVČ ATLAS a Bios Přerov,
TK Katlen Ostrava. V kategorii Jumping
trampolíny první místo získalo SVČ TYMY
Holešov. Vítězové si zasloužili nejen potlesk
publika, ale také medaile, poháry a věcné
ceny. Celou soutěž opět provázel oblíbený
maskot – Pes, který nechyběl při úvodním
nástupu, povzbuzoval tanečníky a držel jim
palce při vystoupeních a asistoval také při
předávání medailí. Soutěžící přišli pozdravit a povzbudit také hosté – starosta města
Holešova Mgr. Rudolf Seifert a místopředsedkyně Pionýra Mgr. Darina Zdráhalová.
Velké poděkování a dlouhotrvající potlesk patřil na závěr vedoucím jednotlivých
skupin a choreografům. Velké díky si zaslouží všichni členové poroty, organizátoři
a dobrovolníci, kteří se na této akci podíleli. Děkujeme i všem sponzorům – MŠMT
a městu Holešov.
Jsme moc rádi, že se tato celorepubliková
soutěž v Holešově stává tradicí.
Jarmila Vaclachová

FOLKOVÝ GULÁŠ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE
V sobotu 10. 11. se v Olomouci uskutečnilo oblastní kolo Pionýrského Sedmikvítku
v oblasti Melodie a Dětská Porta. V Melodii
se ve 14 vystoupeních v různých kategoriích
představilo celkem 16 hudebníků. V soutěži
Dětská Porta se na pódiu vystřídalo celkem
34 vystupujících. I přesto, že nebyly obsazeny všechny kategorie, měla tříčlenná
porota mnohdy nelehkou práci. Letošní
oblastní kolo mělo opět po několika letech
také dvojí zastoupení v kategorii oddílů –
oběma byl doporučen postup do finále.
V novém místě (KD Na Letním v Hlubočkách
u Olomouce) nás uvítali vstřícně a velmi
milým překvapením bylo ocenění, které
věnovala paní starostka absolutním vítězům v kategorii sólistů i kapel. Děkujeme!
Na festivalu Folk Na Letním jako předskokani hlavního hosta – skupiny HOP TROP –
vystoupí Eliška Holzmannová a kapela The
Addams Sisters. Poděkování patří také milým hostům Kofe@Vlna, pánům zvukařům,
správci KD, a zároveň všem, kdo věnovali
volnou sobotu (i čas v přípravě) tomu, aby
se v nových prostorách mladí hudebníci cítili
jako doma. Letošní Folkový guláš se konal
v den, kdy si mnozí z nás vzpomněli na Pavla
Maršálka – pořadatele mnoha oblastních
kol v Olomouci, který by v tento den slavil
narozeniny. Určitě i jemu by se letos s námi
líbilo! Tak na viděnou zase za rok na našem
Folkovém guláši a ať vám to všem v republikových finále hraje a zpívá.
Lenka Sakařová

AKCE!
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VŠETULSKÉ DOSTAVNÍK
DORAZIL DO CÍLE
PS Dr. Mirko Očadlíka Holešov ve spolupráci se SVČ – TYMY Holešov uspořádala
10. 11. již 10. ročník oblastního kola Dětské
Porty a Melodie 2018. Tato soutěž již tradičně nese název „Všetulské dostavník“.
Jde o přehlídku interpretační i autorské
tvorby jednotlivců a skupin orientovaných
do různých hudebních žánrů a věkových
kategorií, letos se zúčastnilo celkem 52
mladých zpěváků a hudebníků, ti nejlepší
z nich postoupili do republikového finále.
V porotě zasedli odborníci na slovo vzatí:
Patrik Možíš – zpěvák a student konzervatoře v Praze, Mirek Řeha – dlouholetý hudebník, učitel zpěvu, Marie Drkulová – studentka kroměřížské konzervatoře. Pozvání
do poroty i letos přijal známý folkový zpěvák Slávek Janoušek, který byl také zároveň
předsedou poroty.
Pamětní listy a dárky všem účinkujícím a diplomy společně s postupovými listy vítězům předávala společně s členy poroty místopředsedkyně Pionýra Darina Zdráhalová.
V průběhu soutěže přišel zpěváky povzbudit také starosta města Holešova pan
Rudolf Seifert.
Soutěžícím se také představili s krátkým vystoupením porotci. Nejdříve zazpíval Patrik
Možíš – ukázku z muzikálu Baron Prášil,
a na závěr vystoupil Slávek Janoušek.
Děkujeme všem soutěžícím, porotě, organizátorům, moderátorovi a hostům.
Všem postupujícím do republikového finále Dětské porty a Melodie držíme palce.
Velký dík si zaslouží také všichni partneři
a sponzoři – krajský úřad Zlínského kraje
– odbor kultury, město Holešov, MŠMT,
SVČ – TYMY, Marcel Pospíšil, Raab computer Holešov, Vladan Daněk, OlomouckoZlínská KOP a pan Milan Vaculík.
Těšíme se na další setkání s mladými pěveckými talenty.
Jarmila Vaclachová

PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK
V OKŘÍŠKÁCH
O třetím listopadovém víkendu již posedmnácté ožila okříšská sokolovna mladými
zpěváky, hudebníky, tanečníky a výtvarníky.
Pro mladé talenty zde připravila naše pionýrská skupina Kamarádi cest krajskou soutěž Pionýrského Sedmikvítku v oblastech
Melodie, Dětská porta, Tanec, Výtvarná
a rukodělná činnost a Fotografie.
Pátek patřil zpěvákům a hudebníkům, prostor dostali také mladí výtvarníci a fotografové. Po skončení hudební soutěže a vyhlášení ceny divácké poroty byla slavnostně
na celý víkend otevřena výstava plná nápaditých a inspirativních obrázků, plastik,
keramiky, výrobků a fotografií. Den uzavřel
slavnostní ohňostroj.
Sobotní odpoledne (dopoledne byly nácviky) patřilo ostré soutěži moderních
tanců za velké podpory místních diváků.
Soutěžilo se v několika tanečních formacích,
nejoblíbenější je Disco show dance, což je
i velká podívaná pro diváky. Vystoupili zde
jak předškoláci, tak i ostřílení junioři kteří
obrážejí spoustu soutěží. Diváckou porotou
byli oceněni také vedoucí tanečních souborů a kroužků za nemalou práci s dětmi.
Sobotu zakončila dětská diskotéka soutěžících a jejich kamarádů.
V neděli soutěž zakončil galakoncert s vyhlášením výsledků všech oborů za asistence
krajského předsedy Mgr. Jiřího Němce, kterého naše skupina velice ráda ocenila poděkováním za letitou podporu Pionýrského
Sedmikvítku. Mezi významnými hosty byli
představitelé městyse, místních spolků
a vedení školy. Vystoupil tu i folklorní soubor Okřešánek. který předvedl ukázku ze
soutěžního pásma pro republikové finále.
Sedmikvítek v Okříškách v číslech: 3 dny,
cca 400 diváků, 48 zpěváků a muzikantů,
210 tanečníků 160 výtvarníků a fotografů.
K tomu 20 organizátorů PS Kamarádi cest
Okříšky.
Michal Nejedlý

SEDMIKVÍTEK V KOPŘIVNICI
Letos již 20. ročník oblastního kola talentové soutěže určené pro pionýrské oddíly
i širokou veřejnost proběhl 24. 11. 2018.
Vystoupení dětí ohromila porotu a ti nejlepší dostali doporučení do celostátního finále. V Kopřivnici se soutěžilo v kategoriích
Melodie, Divadlo, Tanec a Dětská Porta.
Nejvíce zastoupenou kategorií byly letos
Tance. Celkem jsme viděli 21 vystoupení.
Děkujeme porotě ve složení Anička Vafková,
Eva Špačková, Gabriela Seibertová, Mirka
Břusková a Antonín Unger za spravedlivé
hodnocení, stejně jako Mirkovi Klimeckému
za moderování, všem pořadatelům za pomoc a městu Kopřivnice za podporu a samozřejmě všem vedoucím, kteří vystoupení
s dětmi nacvičili. Je to krásný pocit vidět s jakým nadšením děti vystupují.
Božena Klimecká
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65 LET PO CESTÁCH VLASTI
14. TÁBORNICKÁ SKUPINA
PIONÝRA ZEMĚPISNÁ SPOLEČNOST
„PO CESTÁCH VLASTI“ BRNO

Je to již 65 let, co byla 7. listopadu 1953
Zeměpisná společnost „Po cestách vlasti“ založena dětmi a vedoucími, kteří v létě roku 1953
absolvovali 1. výzkumnou expedici v Prudké u Doubravníku. Hned
po založení získala ZS svůj vlastivědný charakter, vytvořila si osobitý
styl práce, Stanovy ZS a pochodové zvyky, jimiž se řídí každý člen
dodnes. Přestože přicházely a zákonitě i odcházely další generace
„zeesáků“ a měnily se podmínky i doba, v nichž jsme působili, to,
z čeho jsme vždy vycházeli a vycházíme i dnes, se nemění. Spojuje

nás láska k přírodě, touha poznávat naši zem, potřeba dobrých a věrných kamarádů a společných zážitků. To vše, společně s bohatými
tradicemi a příjemnými vzpomínkami na minulá léta, nám dává sílu
překonávat všechny překážky a obtíže, které nám život staví do cesty,
a dává nám i oprávnění vychovávat si další následovníky, kteří půjdou
po naší cestě dál. Jsme rádi, že naše dlouhá pětašedesátiletá cesta
neztratila svůj cíl, a věříme, že ještě mnoho let bude platit a znít naše
heslo: „Po cestách
vlasti nahoru i dolů –
vždy půjdeme spolu!“
Za všechny ty dlouhé
roky se střídali vedoucí
ZS i vedoucí jednotlivých oddílů a s nimi se
měnil i způsob vedení,
přístup k dětem a pojetí celé práce. Každý
z nich se jistě snažil vydat ze sebe to nejlepší,
ale snaha mnohdy nestačila. ZS ve svém vývoji prožívala léta úspěšná,
ale i léta smůly a nezdarů. Několikrát jí hrozil i zánik, naštěstí se vždy
objevil schopný vedoucí, který dokázal činnost zase obnovit. Někdy
to nějaký čas trvalo, jindy se vůdčích osobností objevilo několik najednou. Pokud se schopní vedoucí dokázali shodnout, ZS vzkvétala.
V opačném případě vedoucí odcházeli jinam nebo se ZS dělila.
Již od počátku máme mnoho tradičních akcí, na které jezdíme dodnes. Patří mezi ně tzv. pochody – Podzimní pochod o podzimních
prázdninách, Jarní pochod o Velikonocích, Květnový pochod, který
bývá začátkem května a vyrážíme již pod stany. Další tradiční akcí

je zimní tábor – tzv. Zimní expedice, která se dříve konala v době
vánočních prázdnin včetně Silvestra a která se od roku 2008 koná
o Jarních prázdninách. Nedílnou součástí naší činnosti je samozřejmě
letní tábor, kterému říkáme Letní expedice. V letošním roce jsme byli
již na 66. letní expedici. Expedice míváme buď klasické stanové, nebo
pochodové. Poslední tradiční akcí je i listopadový Sněm Zeměpisné
společnosti (dříve konference), kde každý rok slavíme se všemi současnými členy výročí založení ZS. Na Sněmu se otvírá výstava zaměřená na uplynulý rok, hodnotí se činnost, plánuje se rok další,
schvaluje se vedení ZS a jednotlivých oddílů a volí se Rada ZS, dětský
orgán složený z předsedy ZS, praporečníka ZS, kronikáře ZS a předsedů oddílů, který vede vedoucí ZS. Jednou za pět let slavíme i s bývalými členy, kteří
dosáhli alespoň hodnosti
Vlastivědce.
Připravujeme pro ně
ples, větší výstavu
a sborník.
Máme i svůj vzdělávací systém, kterému
říkáme Minima. I ten
se v průběhu let měnil. V dnešní době si
nové děti plní nováčkovskou zkoušku, do páté třídy minima cestovatele, do osmé třídy minima vlastivědce, která obsahují i sepsání vlastivědné práce, a instruktoři a vedoucí si plní minima lektora a minima
vedoucího. V letošním roce byl schválen již vlastivědec č. 491.
Zeměpisná společnost je již od počátku součástí SVČ Lužánky (dříve
Dům pionýrů a mládeže), kde máme klubovnu. Momentálně má
ZS téměř 120 členů ve čtyřech oddílech, které jsou součástí SPTO

Brno – 24. PTO Života v přírodě, 25. PTO Ochrany přírody, 26. PTO
Kulturní historie a 27. PTO Lesní moudrosti. Někteří vedoucí se podílejí i na činnosti Jihomoravské krajské organizace Pionýra, PTO,
i na činnosti na celostátní úrovni Pionýra.
Více o Zeesce se dozvíte na webových stránkách, www.zeeska.cz,
kde najdete články a fotky z akcí, seznamy Letních i Zimních expedic
i seznam Vlastivědců, včetně témat jejich vlastivědných prací. Pod
odkazem Ke stažení najdete i všech 13 sborníků, které ZS za svoji
historii vydala.
Jan Kačer
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Kamínka jsou akcí pro pionýrské vedoucí a instruktory. Během víkendu
probíhá množství zajímavých přednášek, inspirativních dílen, výměn
zkušeností, pohybových aktivit i dalšího doprovodného programu. Svůj
program si z nabídky každý sestavuje sám a je tedy na něm, jaké věci se
vydá objevovat.

PŘIHLASTE SE UŽ TEĎ!
Přihlašování na akci se už rozjelo! Přistupte už teď, ať vám neujede vlak: do 31. ledna je účastnický poplatek 300 Kč, poté 400 Kč.
Přihlašování bude končit nejpozději 31. března. Informace k přihlašování najdete na webu Kamínek: kaminka.pionyr.cz

POJEDOU I VAŠI INSTRUKTOŘI?
Velká část účastníků Kamínek bývají instruktoři – na akci navazují nová přátelství, na zážitkových programech získávají inspiraci a podněty, které pak mohou přenést i na svou skupinu. Tak je nenechte sedět
doma a pozvěte je na Kamínka!

FACEBOOK JE MRTEV, KAMÍNKA JEDOU NA INSTAGRAMU
Že aktuální hlášení o přípravě Kamínek najdete na webu a Facebooku asi nikoho nepřekvapí. Pokud vám snad
ale tyto kanály připadají jako z minulého století, sledujte Kamínka na Instagramu @kaminka_jedou.

NABÍDNĚTE SVŮJ PROGRAM NEBO PŘEDNÁŠKU
Děláte na skupině nebo v oddíle něco speciálního a chtěli byste inspirovat ostatní? Nebo
se profesně věnujete něčemu, co by mohli ostatní při činnosti využít? Kamínka jsou místem sdílení nápadů a zkušeností – pojďte se zapojit a pošlete nabídku na lektorování!
kaminka.pionyr.cz/lektori

DOPORUČTE TÉMA NEBO LEKTORA!
Chtěli byste na Kamínkách slyšet o zajímavém tématu, ale sami se na jeho lektorování necítíte? Nebo máte přímo tip na někoho, kdo
by mohl nějaký program na Kamínkách připravit? Dejte nám vědět – po lektorech zapátráme! kaminka.pionyr.cz/napady

PŘÍŠTÍ STANICE PRAHA
Kamínka 2019 se budou konat v Praze 4 – Spořilově, ve vilové čtvrti, která je strategicky ze všech
stran obklopena třemi dálnicemi. Je tedy skutečným křížením cest a i proto je ideálním místem
pro konání Kamínek. Hostit nás tu bude ZŠ Jižní, jejíž ředitel Dan Kaiser je sám bývalý pionýr
a dnes je jedním z patronů Pionýra.
Přípravný tým Kamínek 2019
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SAMI O SOBĚ

VE FLORBALU BODOVALY TÝMY Z BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
V neděli 11. 11. se konal
v SVČ – TYMY Holešov
Svatomartinský florbalový
turnaj, který již tradičně
pořádá pionýrská skupina Dr. Mirko Očadlíka
Holešov ve spolupráci
s SVČ - TYMY. Hrálo se v kategoriích mladší a starší. Celkem se

do Holešova sjelo devět týmů. V obou kategoriích zvítězily týmy
SVČ Včelín z Bystřice pod Hostýnem. Turnaje, který proběhl v perfektní sportovní atmosféře, se dále zúčastnily týmy z Mysločovic
a domácí týmy SVČ Holešov. Děkujeme všem divákům, kteří hráče
podpořili. Velký dík si zaslouží všichni organizátoři, trenéři i rozhodčí.
Za finanční podporu děkujeme Zlínskému kraji a MŠMT. Těšíme se
na další společné sportovní setkání.
Jarmila Vaclachová

PIONÝRSKÝ ŽIVOT SE ROZJEL NA PLNÉ OBRÁTKY
V Hrádku u Rokycan
je propojený se životem celého města.
Koncem října jsme
byli jedni z organizátorů oslav sta let
naší republiky. V akci
72 hodin jsme upravili
okolí
pamětních stromů ve městě a po úklidu jsme položili květiny k pomníčkům padlých z I. a II. světové války. Připravili jsme důstojné místo
pro zasazení „Lípy republiky“ u domu dětí. Odhalením pomníčku
u nové lípy v pátek 26. 10. jsme zahájili oslavy. V neděli jsme se
zúčastnili koncertu „Hrádeckého big-bandu“, který byl oslavou naší

republiky. Následující čtyři dny byla v sále domu kultury výstava organizací a spolků z jejich historie a činnosti. Pionýrská skupina Hrádek
měla největší expozici a byla obležená zájemci o kroniky, fotografie
a různé pionýrské předměty. Veřejnost žasla, co vše děláme a na jakých projektech se podílíme. V tomto důstojném prostředí také
proběhlo volební jednání nového zastupitelstva, kde byla zvolena
starostka Mgr. Marcela Sobotková. Poděkovala za úspěšnou práci
končícímu starostovi Jaroslavu Perlíkovi, který tuto funkci vykonával
24 let. Děkujeme mu i za pionýrskou skupinu, protože s námi spolupracoval a byl naším členem. Hodně štěstí, zdraví a radosti do „civilního“ života.
Vlasta Vasková

CELOSTÁTNÍ VZÁJEMNÁ VÝMĚNA
ZKUŠENOSTÍ – LETOS V HLINSKU,
ZA ROK V NÁCHODĚ
Letos jsme se této tradiční vzdělávací a setkávací akce zúčastnili v počtu bezmála 60 pionýrů.
Akce je velmi podobná
našim Kamínkům a je určena pro všechny organizace od Pionýra
přes A-TOM, Brontosaurus či Duhu po různá SVČ a DDM. Přečtěte
si, co o akci řekli X'andy, Terka a Tesák.
CVVZ má svoje tradice a historii, která nám dává jistotu dobré
akce a naproti tomu rozhled i překvapení z nového, což nás posouvá stále dál. I když jsme tak rozdílní, tato akce je splnění snu
o místě, kde jsou všichni kamarádi, kteří chtějí ze sebe předat to
nejlepší, a vřele vám ji doporučuji navštívit, pokud jste tak už neudělali. Každý rok se těším, co nového se naučím, a na lidi, kteří
se s otevřeným srdcem vrhají do mých bláznivých her.
X’andy, PS Plejády Šternberk
CVVZ pro mě znamená spoustu úžasných lidí, zajímavých nápaditých programů a víkend, kdy se nedá stihnout vše, například
spát. Je to nepopsatelně úžasná akce plná zábavy, zážitků, výměny zkušeností, inspirace. Těším se na ni každý rok. Nejde jen
o to užít si nepopsatelný víkend plný zábavy, vyzkoušet a dozvědět se zajímavé věci, ale také o to vidět se zase s přáteli a seznámit
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se s novými lidmi, kteří
stejně jako já rádi pracují
s dětmi.
Terka, PS Lvíčata Praha
Letošní CVVZ byla opět
super a přinesla mi
spoustu nové inspirace
do práce s dětmi. Program
byl nabytý různorodými
tématy a aktivitami, takže
si každý přišel na své.
Velmi mě potěšila možnost využití bazénu. Díky
tomu se mohl připravit
netradiční mokrý program, který nebývá obvykle k mání. Za rok se
určitě zase uvidíme.
Tesák, PS Plejády
Šternberk

VŠECHN
NEJLEPŠÍ

• 1. 12. slaví své 45. narozeniny
Milan Franta z 6. PS (Pražská OP).
• 1. 12. slaví své 50. narozeniny
Petr Martinek z 57. PS Práčata
(Jihomoravská KOP).
• 3. 12. slaví své 40. narozeniny
Zdeňka Dvořáková z PS Dravci
(Ústecká KOP).
• 7. 12. slaví své 50. narozeniny Kateřina Hlavinková z PS
kpt. Otakara Jaroše (Ústecká KOP).
• 14. 12. slaví své 45. narozeniny Pavlína Danihelová z PS
Libochovice (Ústecká KOP).
• 18. 12. slaví své 40. narozeniny
Michal Menšík z PS Omega
(Pražská OP).
• 30. 12. slaví své 50. narozeniny
Lee Louda ze 147. PS Galaxie
(Pražská OP).
• 31. 12. slaví své 45. narozeniny
Irena Beránková z PS Dravci
(Ústecká KOP).
Blahopřejeme!

KDYNĚ

SAMI O SOBĚ

AKTUALITY Z PS SAFÍR KDYNĚ
Drakiáda
V sobotu 20.
října se ještě
ráno
válela
v celém kdyňském
údolí
hustá mlha.
Až v době,
kdy
organizátoři
vítali
první
příchozí, sluníčko se konečně prodralo skrz mraky a vyčistilo drakům oblohu. Krásné počasí a lehký vánek pak přilákal asi 120 lidí
a louka nad Kdyní se tak velmi rychle zaplnila. Po celou dobu se
mohli účastníci občerstvit teplým čajem, opéci si buřta nebo si ze
žhavých uhlíků vyhrábnout pečený brambor. Na děti čekaly pěkné
tematické ceny v podobě barevných větrníků a bublifuků.
Akce se uskutečnila za finanční podpory Plzeňského kraje.
Průvod strašidel
V sobotu 3. 11.
večer se na kdyňském náměstí sešlo více než 250
dětí převlečených
za upíry, kostlivce
a jiná strašidelná
stvoření.
Každý
dostal
barevný
svíticí
náramek
a mohl směle
následovat
bílého ducha v čele průvodu. Kostýmy měla dokonce i většina rodičů, takže průvod působil opravdu hrůzostrašně a jistě některé
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kolemjdoucí vylekal. Velmi originální byl nafukovací oblek asi
dvoumetrového tyranosaura, který bavil celé okolí.
Po krátké procházce městem všichni dorazili do potemnělého
parku na žonglérské vystoupení souboru Veletoč, který předvedl
parádní ohňovou a audiovizuální show.
Po představení dostaly děti barevné kartičky a jejich úkolem bylo
vyhledat osm stanovišť a získat od strašidel jejich symbol. A nebyla to strašidla jen tak ledajaká – v tmavých koutech se schovávali černokněžníci, smrtky, kostlivci, zombie, čarodějnice, padlí
andělé i strašidelní klauni. Děti ale brzy poznaly, že obludy nejsou
opravdové, a skoro vůbec se jich nebály. Všichni malí nebojsové
si pak vyplněné kartičky vyměnili za lízátko, svíticí hopík a figurku
hmyzu. Akce se uskutečnila za podpory Plzeňského kraje.
Mladí zdravotníci
Práce s dětmi je pro mladé instruktory především radost, ale také
velká zodpovědnost. Aby se naučili správně reagovat i v případě
ohrožení zdraví svých svěřenců, absolvovali v neděli 4. listopadu
čtyřhodinový kurz první pomoci s paní Romanou Kazdovou, která se
specializuje na zážitkové metody učení. Na účastníky čekaly simulace skutečných událostí, které často doprovázely i výkřiky a spousta
umělé krve. Odvážní instruktoři si mohli vyzkoušet přístup k bezvědomému, zastavení krvácení, ošetření popálenin i masáž srdce.
Zkušený lektorský tým často upozorňoval na možná úskalí při poskytování první pomoci, představil aplikaci záchranka a zopakoval
náležitosti volání na linku 155. Právě autentické nahrávky z tísňové
linky na účastníky velmi zapůsobily. Nedělní odpoledne velmi rychle
uteklo i díky několika výukovým videím, která názorně ilustrovala
probíraná témata.
Závěr patřil dotazům, zpětné vazbě a rozdání certifikátů i malých
dárečků v podobě chytře zabalených ochranných rukavic. Celému
lektorskému sboru patří velký dík za obětavou práci a trpělivost při
výuce.
Pavla Hrubá

BUBU STEZKA
Děkujeme všem zúčastněným za skvělou atmosféru, kterou vytvořili
a díky které byla BUBU
stezka tou správnou zábavou na páteční

podvečer. Šestý ročník BUBU stezky se opět vydařil. Celkem se
na trasu plnou strašidel, duchů a čertů vydalo 104 odvážlivců.
Děti prošly les osvětlený jen svíčkami plný strašidel a různě jim
pomáhaly. V cíli bylo přichystáno občerstvení, teplý plápolající
oheň, špekáčky, tombola a strašidelná diskotéka. Počasí nám sice
nepřálo, ale i tak to byla vydařená akce.

DRAKIÁDA
K podzimu patří draci,
a tak Pionýrská skupina
Kopřivnice
uspořádala
drakiádu v Bubla City
Ranch, kde si děti vyrobily
a také namalovaly vlastního draka. Pro nepřízeň

počasí se nemohlo létat, ale byli vyhodnoceni nejhezčí namalovaní
draci a doprovodný program se soutěžemi.
Děkujeme všem účastníkům a hlavně pořadatelům a sponzorům (město Kopřivnice, Ing. Martina Sochová, EFA VIP poradce,
PARTNERS FINANCIAL SERVICES, A.S.).
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PODPORA ODDÍLŮ

SPLNĚNÁ ODDÍLOVÁ PŘÁNÍ
PROGRAM PODPORY PRAVIDELNÉ CELOROČNÍ ODDÍLOVÉ ČINNOSTI

V letošním roce jsme v Pionýru vyzkoušeli nový program zaměřený na podporu oddílové činnosti. Pravidla byla nastavená co
nejvolněji. Oddíly měly možnost požádat o podporu prakticky
jakýchkoliv neinvestičních nákladů. A přání byla skutečně velmi
rozmanitá.
V tomto čísle a v několika dalších vám nabídneme ochutnávku
z realizovaných projektů. Může vám být inspirací pro přípravu
podobného „oddílového přání“ pro rok 2019.

Ani v následujícím roce nebudou u programu stanoveny žádné
priority ani významná omezení, jde nám o to, abyste si našli chvíli
a zamysleli se nad tím, co byste chtěli v příštím roce v oddíle dokázat, změnit či zlepšit a co by vám k takové změně pomohlo.
Podrobnosti zveřejníme na přelomu ledna a února, pokud se
chcete připravit, je možné vzít k ruce podmínky vyhlášeného programu pro rok 2018, které jsou k dispozici na webu Pionýra.

PLACHTÍCÍ KRAKENI
Š t plachetnic
Šest
l h t i vyrazilo
il d
do vln
l O
Orlické
li ké přehrady
ř h d a počasí
č í se opět
ět vyznamenalo: bylo teplo na koupání, vítr se ale nedostavil, tak jsme spíš
než plachty používali motory. To ale vůbec neubralo na kráse tohoto
netradičního víkendu. V pátek večer jsme si udělali hezký ohníček
v přístavišti a poprvé přespali na palubě plachetnic. V sobotu jsme dorazili k zámku Orlík, přespali jsme pak v krásné zátoce na kotvách opět
v lodích a nedělní překrásné ráno nás zastihlo ve vlnách (od parníků),
kde jsme se báječně vykoupali a pak absolvovali plavbu zpět. Byl to
nezapomenutelný víkend pro všechny zúčastněné Krakeny.
Luděk Říha, 73. PS Vodovod

ROZZÁŘENÁ KLUBOVNA
Kd ž jsme
Když
j
se rozmýšleli,
ýšl li co pořídit
řídit z Programu
P
podpory
d
oddílové
ddíl é
činnosti, napadla nás spásná myšlenka: Spojit příjemné s užitečným a pořídit z peněz roli pionýrské látky. Ta nám posloužila
pro výrobu sedáků na dřevěné lavičky, závěsy do dvou místností,
na potažení nástěnek a ještě zbylo na ušití několika polštářů.
Klubovna se nám pionýrskou látkou nádherně rozsvítila a hned
je tam veseleji a tepleji.
Ivana Vejvodová, PS Za Vodou

PODPORA PRO DRAMAŤÁKY
Program podpory celoroční činnosti jsme uvítali a je super
super. Ocenili
jsme hlavně variabilnost použití finančních prostředků. Náš oddíl
věnující se dramatické činnosti využil prostředky na dovybavení klubovny nábytkem a koberci, nákup materiálu na kostýmy pro naše
tři dramaťáky Šramotíček, Šramotík a Šrumík a divadelní soubor
Šramot. Taky jsme s dětmi vyrazili do Prahy na workshop pořádaný
Národním divadlem. Děti prozkoumaly nejstarší pražské divadlo
a pak zažily pravou zkoušku ve zkušebně, kde zkouší herci profíci.
Peter Padúch, Jihočeská KOP

VÁNOČNÍ MINIHRY DO KLUBOVNY
KOLEDOVÁ OBRÁZKOVÁ ŠARÁDA (min. 4 hráči)

VÁNOČNÍ KRESLENÍ POSLEPU (min. 3 hráči)

Napište na lístečky názvy koled a rozdělte hráče do týmů. Jeden
hráč si vždy vylosuje z lístečků a má minutu na nakreslení obrázku,
podle kterého jeho spoluhráči koledu poznají. Pokud uhodnou,
tým má bod. Týmy se střídají, dokud jeden nedosáhne počtu
bodů, který si na začátku stanovíte např. podle počtu koled, času
atd. Je třeba hlídat, aby se střídaly kreslící děti.

Všichni hráči, kromě jednoho, mají zavázané oči, před sebou papíry a fixy. Zbylý hráč líčí vánoční výjev, který mají ostatní poslepu
nakreslit. Nejpřesnější kresba vyhrává.
Lze zvolit i variantu, kdy si hráči jednou rukou drží na hlavě papírový talíř (drží tvar) a druhou se snaží na něj kreslit popisovanou
scénu.
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PODPORA ODDÍLŮ
CO VLASTNĚ POTŘEBUJEME?
Pří ě k na oddílovou
Příspěvek
ddíl
činnost
či
t jjsme velmi
l i přivítali.
ři ít li Složitější
Sl žitější byla
b l odd
pověď na otázku: „Co vlastně potřebujeme?“ Žádali jsme o prostředky
na vybavení naší nové klubovny, ale obec nám věnovala téměř vše,
o co jsme žádali v projektu, a při slučování s jinou pionýrskou skupinou jsme převzali MTZ a další množství pomůcek, které nám klubovnu
úplně zaplnily. Takže jsme projekt museli v průběhu upravit. Nakonec
jsme si díky němu pořídili řadu sportovních pomůcek a kancelářských
potřeb, koberce a doplňky pro naši novou klubovnu.
Projekt nám tak pomohl zabydlet místo, na které jsme tak dlouho čekali. Klubovna se nám proměnila v útulné místo, kam děti chodí rády
a lidé do ní se zvědavostí a obdivem nakukují. V příštích letech bychom chtěli zařídit kuchyňku pro plnění odborek, takže se jistě znovu
zapojíme.
Katka Jachymčáková, 17. PS Karviná

RADOVÁNKY NA LANĚ, VE VODĚ
R
I NA SILNICI
Z příspěvku jsme mohli dětem nabídnout pro nás nové ak
akttivity, jako je lezení na umělých stěnách, v lanovém centru
a na boulderu. Mohli jsme si také dovolit návštěvu dopravn
ního hřiště a bazénu, který by byl pro některé děti nedosstupný. Tyto činnosti se dětem moc líbily. Dále jsme pořídili
n
nové nafukovací karimatky, stany, sekerky, kotlíky, trojnožku,
h
horolezecké helmy, pumpičky na kolo a další materiál pottřebný pro práci s dětmi v oddíle zaměřeném na pobyt
v přírodě.
N
Napsat projekt vám navíc nezabere mnoho času, pokud jste
zzvyklí svoji oddílovou činnost plánovat pravidelně.
Petr Xˇandy Dvořák, oddíl Poletušky Velká Bystřice

V YBAVENÍ PRO MLADÉ KUCHTÍKY
Měli jsme štěstí a byli zařazeni do dotačního programu podpory
činnosti. Náš kuchařský kroužek se konečně mohl vybavit potřebným kuchyňským zařízením, tj. nádobím i oblečením – pracovním
a reprezentačním.
Využili jsme toho a uspořádali náborovou akci pro děti i rodiče s profesionálním kuchařem, který ukázal mladým kuchařinkám, co rychlého
a chutného uvařit k obědu či k večeři. Těšíme se i na Vánoce, máme
nové formičky na cukroví, které už nemusí vedoucí nosit z domova, ale
patří k vybavení naší kuchyňky.
Dagmar Ramžová, PS Dubí 2

SVÁTEČNÍ VYPRAVĚČI (min. 4 hráči)

DVĚ PRAVDY A JEDNA LEŽ (VÁNOČNÍ VARIACE)

Hráči stojí v kruhu a jeden z nich začne vyprávět vánoční příběh.
Řekne jednu větu, následující hráč ji zopakuje a přidá vlastní.
Každý musí zopakovat přesně všechno, co říkali hráči před ním.
Pokud někdo něco vynechá, vypadává ze hry. Tak vánoční příběh
postupně vzniká do té doby, dokud nezbyde jediný hráč, který si
ho celý pamatuje přesně, ten pak ve hře vítězí.

(min. 4 hráči)
Každý z hráčů si určí tři vánoční dárky – dva z nich skutečně dostal
a jeden je vymyšlený. Hra probíhá tak, že jeden hráč své tři dary
v náhodném pořadí přednese ostatním – ti pak musí hádat, který
z nich je vymyšlený. Hru je možné bodovat, nebo se při ní prostě
jen bavit.
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ODBORKY

V Ý TVARNÍK MÁ BÝ T PŘÍNOSEM I PRO ODDÍL
Prosinec je čas, kdy s dětmi v oddíle často vyrábíme a tvoříme dílka, která se mohou stát dárkem nebo sváteční
dekorací. Dětem dáváme prostor pro jejich kreativitu a výtvarné cítění a dost často se nám stane, že některé z našich
oddílových dětí vynikne nad ostatní. Bylo by fajn si toho všimnout a nabídnout mu možnost, aby se dál rozvíjelo
a zkusilo získat odbornost Výtvarník.
Podívejme se
tentokrát blíže
na
podmínky
odborek.
Jsou
totiž postavené
tak, že zájemci
o jejich získání
mnohdy
nestačí
být dobrý v dané
oblasti, ale musí splnit ještě podmínky,
které ho přinutí se
nad danou odborností
zamyslet z jiné strany.
Například našemu výtvarníkovi nestačí pouze
namalovat nebo vytvořit
pěkné dílko a naplnit tak
svůj zájem. Měl by být přínosem i oddílu. Možností
je hned několik. Například
využití kreativity a šikovnosti při vytváření „zvadla“
na akci pořádanou oddílem nebo pionýrskou skupinou nebo při
výzdobě klubovny. Takový člověk by měl mít i přehled o tom, co
se v jeho oblasti zájmu kde děje zajímavého, a nenechat si to jen
pro sebe. Prostě odbornost jedince by měla být přínosem i pro
oddíl.

VÝTVARNÍK
Pustit uzdu fantazii… to je přece parketa výtvarníka. A je jedno,
zda jde o kreslení, malbu, modelování či rukodělky, vždy jde
o prokázání dovedností. Přitom nezáleží na tom, jaké máš množství talentu, roli hraje i píle a poctivá práce a také znalosti získané
třeba návštěvami výstav… Být výtvarníkem je prostě výzva.
Odborník-výtvarník se navíc hodí každému oddílu k osvěžení programu činnosti. Zvlášť když umí nadchnout pro výtvarky i ostatní.

I. STUPEŇ
1. Zúčastním se Pionýrského Sedmikvítku v soutěžní oblasti
„Výtvarná činnost“.
2. Vytvořím výtvarné dílo z aktuálního dění v oddílu, kterým vyzdobím klubovnu.
3. Vytvořím plakátek na akci našeho oddílu.
4. Naučím se novou výtvarnou techniku a vyzkouším ji.
5. Vím, kde je nejbližší galerie (muzeum) a podle možností ji
navštěvuji.
6. Znám alespoň jednoho ilustrátora dětské knihy a umím o něm
něco povědět.
7. Nakreslím komiks (min. 4 okénka).
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8. Šetřím materiálem („nezačínám uprostřed“), udržuji výtvarné
potřeby v pořádku.
9. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

II. STUPEŇ
1. Zúčastním se Pionýrského Sedmikvítku v soutěžní oblasti
„Výtvarná činnost“.
2. Vytvořím zápis do kroniky včetně ilustrace.
3. Vytvořím nástěnku z oddílové akce.
4. Naučím se novou výtvarnou techniku a připravím pro ostatní
schůzku, kde je novou techniku naučím.
5. Navštívím výtvarnou výstavu v nejbližším okolí a připravím
pro ostatní prezentaci.
6. Znám alespoň jednoho výtvarníka, který žije nebo žil v našem
regionu. Seznámím se s jeho životem a tvorbou.
7. Nakreslím komiks (min. 10 okének).
8. Navrhnu či se budu podílet na návrhu a zpracování některého
společného prvku, družiny, oddílu, akce (např. návrh trička,
loga apod.).
9. Udržuji veškeré pracovní náčiní a materiál, se kterým pracuji,
v pořádku a čistotě.
10. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

VÝTVARNÍK NEMUSÍ BÝT JEN SÓLISTA
Jednou z podmínek pro získání odborky Výtvarník je účast
v soutěžní oblasti Výtvarná činnost, která je součástí kulturně-umělecké soutěže Pionýrský Sedmikvítek. V Pionýru probíhá
již celá řada oblastních kol, z nichž potom mohou úspěšní
účastníci postoupit do republikového finále. Do této soutěže
je možné přihlašovat i společné práce. A tady mohou právě
vyniknout ti, kteří mají zájem o odborku Výtvarník. Mohou
se stát iniciátorem společného tvoření a zároveň jeho hnacím
motorem. A že vám toto chybí jako podmínka? Není nic jednoduššího, než si ji stanovit jako tzv. Moji podmínku.

V ÝCHOVNÉ
PROGRAMY

13

INSPIRACE OD ŠTĚŇAT – PODZIM U POLETUŠEK
Zkusili jste se někdy zeptat svých oddílových dětí, jak vnímají schůzky a výlety, které pro ně připravujete? U Poletušek se zeptali.

72 HODIN
Eliška, 13 let: V sobotu jsme se sešli na nádraží ve Velké Bystřici. Šli jsme pomáhat
přírodě v Jívové. Sázeli jsme stromky buk
a lípu. Všichni jsme se snažili. Každý měl zasadit řadu stromků. Měli jsme si udělat dvojice, byla jsem s Anet a všechno jsme stihly
zasadit. Byl to zážitek, udělali jsme dobrou
věc, pomohli jsme přírodě. Někteří si poprvé
mohli zasadit stromek. Pomáhali i dospělí.
Bylo to úžasné. Chtěla bych tam jet znovu.

krásných, zábavných, ale i smutných věcí.
I nehody se stávají, ale i přesto si vše užijeme.
Od srdíčka miluju celé Poletušky, protože mě
buď něco naučí, nebo vždy pomůžou.

ŠTAFETOVÉ HRY
Dorinka, 10 let: Jedna ze schůzek byla věnována hlavně běhání. Hráli jsme třeba hořící
míč. Po hořícím míči jsme byli všichni udýchaní. Potom nás vedoucí překvapili velice
zajímavou a docela chutnou hrou. Byli jsme
ve dvou skupinách a střídavě jsme běhali
s vidličkou a nožem ke studni, ze které jsme
si měli vidličkou a nožem napichovat a krájet
čokoládu. Touto hrou nás vedoucí velice překvapili. Bylo to skvělé.
Pozn. vedoucího: S nožem a vidličkou neběhali, ty byly už připravené 

HOROLEZCI, HOROLEZKYNĚ
A HOROLEZČATA
Terezka, 11 let: Jeli jsme do Olomouce
a ubytovali jsme se v klubovně skautů. Druhý
den jsme jeli do Flash arény. Tam se nás ujali
zkušení instruktoři. Lezli jsme hodně vysoko, tak dlouho jsem takovou srandu nezažila. Byla soutěž, ten kdo bude mít nejvíc
bodů, bude lézt nejtěžší stěnu. Byl to Kuba
D. a Terka. Vyhrál to Kuba, ale Terčin tým
byl rád, že jsme alespoň body neztratili.
Doporučuji, ta aréna je moc super!

KOLA A BAZÉN
OSLAVY 100 LET REPUBLIKY
Anetka, 13 let: Podzimní prázdniny jsme
měli na chatě v Bohuslavicích a slavili jsme
výročí 100 let republiky. Každý večer jsme
hráli úžasné hry a vždy jsme dobrovolně pomáhali Tesákovi v kuchyni, moc jsme si to
užili. Na každé víkendovce jsme zažili moc

Evička, 10 let: Brzo ráno jsme vyjeli na kolech do Olomouce a jeli jsme na dopravní
hřiště. Poté jsem se šli podívat na klubovnu
ke skautům, kde jsme ten večer spali. Odložili
jsme kola a šli jsme plavat. Na bazéně jsem
byla s nejmenší členkou Poletušek. Po bazéně jsme šli zpátky na klubovnu. Večer jsme
šli na hledání kešek.

V ÝPRAV Y ZA POZNÁNÍM

ilustrace J. Filípek

Listopad Štěňata prožila v rytmu a určitě si to parádně užila. Teď už je čeká klidnější období a konec roku. Pošlete nám na e-mail
anna.novakova@pionyr.cz, jak jste s oddílem prožili konec roku vy. Vybrané příspěvky otiskneme v lednové Mozaice. Na první tři
oddíly, které nám zašlou své příspěvky, čekají odměny. Poletušky, které nám napsaly, se například radují z nových ozobotů.
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PŘEDSEDŮV GLOSÁŘ
si pro rok 2018 vytkl za cíl pokusit se systematicky zmiňovat jednu významnou osobnost našich dějin – ovšem trochu
jinak… Nikoli připomínáním dat z životopisu, ale inspirativním výběrem z jejích myšlenek. Ty – a snažil jsem se jich
většinu zasadit do kontextu, nikoli je prezentovat vytržené ze souvislosti – vypovídají o T. G. Masarykovi někdy víc,
než dlouhé výklady. Přišlo mi vhodné připomenout jedno stoleté výročí prostřednictvím názorů člověka, který se
nesmazatelně zapsal do naší historie – činností v letech 1915–1918 zejména, ale nejen v nich.

Československo v době první republiky – přes řadu
problémů, které ho provázely – bylo demokratickým
státem založeným na republikánských principech.
Po 100 letech samostatnosti vidíme, že „nastolení“
republiky a demokracie nebylo snadné, leč její udržení je ještě obtížnější. T. G. Masaryk vyznával určité
hodnoty, kterými se odlišoval od řady běžných politiků, a mně přišlo případné na ně upozornit, protože
mnohé jsou aktuální ještě dnes. Navíc demokratické
principy jsou aktuální pro každého z nás i pro vlastní
spolkový život. A totéž platí o použitých citátech.
Každý byl vybrán i jako popíchnutí pro možné
osobní zamyšlení, ale rovněž jako námět k diskuzi
mezi staršími či snad náctiletými – ono takové neformální popovídání (bez prosazování dominantní
názorové autority) ve ztemnělé klubovně je pro
zimní večer vcelku vkusným námětem a může přinést zajímavou sondu do nás samotných.
Rok stého výročí prosincem končí, a tak v závěrečném pokračování přichází i metodika právě k „Černé
hodince…“

CITÁTY T. G. MASARYKA K DISKUZI
Výrok/citát

Podněty k diskuzi

„Státy se udržují těmi ideály,

Naším cílem není být dokonalý ale k ideálu směřovat.

z nichž se zrodily.“

Známe ideály, na nichž Pionýr vznikal? Jaké jsou Ideály
Pionýra / vaše vlastní?

„Demokracie znamená, že každý

Může každý člen oddílu či skupiny říct totéž?

občan může říct po vzoru fran-

Každý ovšem potřebuje cítit, že je platnou a aktivní

couzského monarchy: Stát jsem

součástí. Jak se člen může cítit být součástí oddílu?

já. Nebo skromněji: I já jsem
stát.“
„V demokracii nejde o vládu, ale

Spravujeme/te, nebo vládneme/te?

o správu.“

Jaký je v tom rozdíl? (Jaké jsou typy vedení?)

„Demokracie je diskuze.“

Je u nás prostor pro vyjádření názorů? Jednáme v našem
oddíle na rovinu? Ne/dělá nám problém říct si o kritiku? Je u nás místo pro různost názorů? Respektujeme
se, i když spolu nesouhlasíme?

„Všechny složky musí být v har-

Všichni členové musí spolupracovat – vedení i poslední

monii, musí spolupracovat, jinak

člen. Jak chápeme harmonii – můžeme mít odlišné ná-

se systém zhroutí.“

zory, ale přesto souznít? Nebo je to nesmysl a všichni
musí „zařezávat“ a nevyčnívat?

ČERNÁ HODINKA
Cíle

Účastníci znají některé ze základních myšlenek demokracie a jsou
schopni popsat, jak se projevují
v životě oddílu, skupiny či celé
společnosti.

„Za Rakouska jsme byli zvyklí

Člověk si totiž potřebuje nezřídka ulevit… Nejsnáze

negovat. A pokračujeme v tom.

toho lze dosáhnout tím, že svého oponenta urazí, po-

Zbavit se toho je prvním úkolem

mluví či jinak znectí – zkrátka zneguje.

k vítězství demokracie.“

Ne/užíváme i u nás občas tento průhledný až prostoduchý, i když svůdný, přístup?

„Když já byl vždycky kacíř.“

Jsou mé postoje pevné a neměnné? Jsem ochoten naslouchat jiným názorům a argumentům? Zvládnu pře-

Účastníci

Starší děti, náctiletí, členové aktivu

Délka

Ideálně do 90 minut

„Pryč s aristokracií! Nemůže být

Ať je člověk jakýkoliv – jsme si rovni: holky i kluci, blon-

Pomůcky

Vytištěné citáty, psací potřeby

poctivým Čechem, kdo by nebyl

ďáci nebo bruneti, tlouštíci či sportovci… Mít někoho

na tomto stanovisku.“

rád z podstaty toho, že je to tvůj bližní, i když si třeba

Příprava
Úvod musíme věnovat vlastnímu zamyšlení nad
sdílností a živostí skupiny. Diskuze má být o výrocích T. G. Masaryka, nabízí se proto vytvořit skupinu
(nebo skupinky) o 3 až 10 lidech tak, aby se všichni
cítili příjemně, byli otevření a nebáli se vyjádřit svůj
názor. Nabízí se vytisknout papír s citáty (případně
s návodnými otázkami či příklady) – každý je tak
může mít stále před sebou. Zapomenout by se nemělo na dostatek psacích potřeb.
Průběh
V diskuzní skupině (skupinách) se nejprve přečte úvodní text (viz dále) a přechází se k citátům.
Řídící se ptá účastníků, co podle nich znamenají
a zda s nimi souhlasí, nebo k nim mají výhrady. Ptá
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hodnotit svůj neměnný postoj ve světle argumentů?

vždy úplně nerozumíte, je těžké. Jakým způsobem prožíváte tyto vztahy?
„Máme dvě veleobce, které pře-

Odvádění pozornosti od podstaty či od problému?

kážejí normálnímu vývoji demo-

Urážlivé vyjadřování? Pohrdání jiným pohledem na věc?

kracie: Kocourkov a Hulvátov.“

A musíme svého názorového soka vždy znectít?

„My každý od nátury jsme pa-

Považuji se za neomylného? Mám vždy pravdu? Úcta

peženci2). Každý je neomylný,

k názoru jiného či k odlišnému mínění je nezřídka bo-

a právě proto je nutná výchova

lestná, ale bez ní je daleko hůř…

k tomu, respektovat jeden druhého a nemyslit, že my jedině
máme pravdu.“
„Kritika není negace.“

Jak řešíte konkrétní spory – s rozumem a poctivě?
Dáváte prostor každému členu k vyjádření svého postoje? Urazí nás kritika a máme tím pádem nepřítele
na celý život?
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se i sám sebe, ale
neodpovídá autoritativně
pro
udání směru – ale
hlavně otevřeně,
může i lehce provokativně:
Jak
Masarykovy myšlenky účastníci
vnímají? Jsou stále
aktuální? Jak se
projevují v životní
praxi – ve společnosti obecně, ale
rovněž v životě
skupiny/oddílu?
Úvodní text k přečtení
Dějiny přinesly pojmu demokracie mnoho významových
odstínů i praktických podob1). Obsah slova pochází z řečtiny a zůstává stejný: demos – lid a kratos – vláda, tj. vláda
lidu. Vývoj společnosti přináší i její proměny, ale podstata
myšlenky, že moc je v lidech, lid je její původní nositel,
platí stále. Dnes ji vnímáme jako systém založený na předpokladech tolerance či respektu a svobody. Aby mohla
řádně fungovat, je zde důležitý požadavek, že každý občan je schopen užívat svého rozumu a svědomí a dokáže
ho používat ke spolurozhodování o politických záležitostech a ostatní jeho názor respektují. Demokracie předpokládá politickou a občanskou informovanost a soudnost,
připravenost podřídit své vlastní zájmy potřebám obecného blaha.
Ovšem jak říká T.G.M.: „Demokracie není jen formou
státní, není jen tím, co je napsáno v ústavách, je to názor na život. Spočívá v důvěře v lidi, v lidskost a v lidství
a není důvěry bez lásky a lásky bez důvěry.“
Ve Stanovách Pionýra se píše, že Pionýr je demokratický…
spolek. Program Pionýra rozvádí myšlenku podpory všestranného rozvoje dětí a mládeže, tj. i to, že je příležitostí
vytvořit si vztah k demokracii a pochopit její principy.
Závěrečná úvaha
Zhodnoťte si průběh diskuze. Dostal se každý ke slovu?
Nechte každého účastníka říct, co jej nejvíce oslovilo. Jaké
myšlenky si z povídání odnášejí? Napište si podněty, které
vyvstaly během diskuze, co třeba dělat v oddíle nebo v životě jinak. Citáty můžete vyvěsit na nástěnku.
Martin

1)

Antickou demokracii přijímáme jako demokracii, třebaže
rovnost lidí byla iluzí (existence otroků) a rovnoprávné postavení nebylo ani mezi muži a ženami.
2)
Pojem „papeženci“ – TGM použil nejednou, zde ve významu omezenci – lidé zahledění pouze ve své pravdě.

OSMIČKY
aneb „Kdo nezná minulost,
nepochopí budoucnost.“
(Thomas Mann)
Prosinec 2018… Uteklo to. V lednu vyšel článek „Osmičková výročí…“ a následně jsme se každý měsíc vraceli k fenoménu, který
v naší historii přinášejí tzv. osmičkové letopočty. (V dubnu i s hlubším zanořením a pokusem o aprílový nadhled.) Možná je v tom
nějaká číselná „magie“?
Na každý pád jsme se pokoušeli během roku s osmičkou – v duchu
Ideálu Pionýra PAMĚT – připomínat děje, které se udály.
Je snadné se soustředit pouze na současnost, jak nabádají občas
vyslovovaná „moudra“ s tím, že minulost už stejně nezměníme, tak
co se o ni zajímat. Bylo až překvapující, kolikrát zazněla připomínka
k oslavám 100. výročí vzniku Československa – že není co slavit,
když ona republika již dávno neexistuje. Jako by si všichni ti autoři
podobných znehodnocujících výroků neuvědomovali šířku souvislostí. Ano, dnešní Česká republika je jiná, než bylo Československo
v r. 1918, ale to ještě neznamená, že onen základní, ba svým způsobem prostý fakt existence vlastního státu představuje něco bezvýznamného, opominutelného.
Můžeme mnohokrát hovořit o našem zapšoukaném malém českém
dvorečku, ale nic to nezmění na skutečnosti, že vlastní stát máme,
že existuje. Již několik generací našich předků tak nemuselo poznat
pocit lidí, kterým je právo na vlastní státnost upíráno. A jde o hodnotu, kterou si nejvíc asi lze uvědomit, když bychom o ni přišli…
A to byl důvod, proč jsme se alespoň dvěma formami pokusili letos
připomínat právě tohle výjimečné kulaté výročí – průběžně, nikoli
jen jednorázově.

PIONÝR 1968
V prosinci ´68 proběhlo jednání, které mnoha jeho účastníkům způsobilo v dalších desetiletích nepřekonatelné potíže
a bylo jednou z příčin, proč samostatný Pionýr musel přestat
existovat.
Ve dnech 13. – 14. 12. proběhlo zasedání ČRP, na kterém
mimo jiné přijala Česká rada Pionýra prohlášení o mezinárodních vztazích Pionýra, v němž rozhodla, že: „… povede
pionýry k tomu, aby se seznamovali s kulturními hodnotami
a historií národů celého světa a vážili si jich. Dočasně nebude rada vyvíjet iniciativu v navazování mezinárodních styků
s dětskými organizacemi pěti států Varšavské smlouvy.“

Zkusme se zamyslet nad slovy z tehdejšího vyhlášení:
Rada proto vychází z programu Pionýra, kde se říká: „Členové
Pionýra si na základě vzdělání a zkušeností, získaných v oddílech a družinách, vytvářejí vlastní kritické názory na své okolí
a společnost, hledají tak pravdu a učí se poznanou pravdu
vyslovovat a nebojácně uskutečňovat.“…
Martin
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SMĚRNICE O
HLAVNÍ ČINNOSTI

PLÁNOVÁNÍ - CETEH

V minulém čísle přišla řeč na PLÁNování tábora – protože byl příhodný čas téma zařadit. Dnes ještě trochu navážeme, když „popojedeme“
v přípravě tábora k aktivitě, která nese pojmenování CELOTÁBOROVÁ ETAPOVÁ HRA (CETEH). Jednak jde ještě o časově vhodné
zařazení tématu a dále o ní budeme hovořit i proto, že současně souvisí i s plánováním oddílové činnosti.

NAVAZUJEME A OPAKUJEME…

JAK TO DÁT DOHROMADY

Nadpis je zamýšlen dvojsmyslně! Jednak má naznačit návaznost
k předešlému dílu, kde se připomínalo, že otázka „Jaká bude
letos celotáborovka?“ – bývá nejčastější otázkou při zahajování
přípravy tábora. (My se k ní ovšem dostáváme až nyní.) Druhá
linie návaznosti se vine k tématu, o němž hovoříme opakovaně:
U CETEH opět musíme vycházet … jak jinak než … z cílů. Jimi jsou
myšleny cíle PS a oddílu na příslušný rok a cíle tábora, o nichž byla
řeč minule a o kterých se má mluvit při zahájení přípravy tábora.
Sehrát celotáborovou etapovou hru totiž není cílem tábora, ale
prostředkem, jak cílů dosáhnout.

Vezměme cíle a příběh. V něm najděme vrcholy, které chceme
v rámci tábora vyzdvihnout (jsou dějově zajímavé a odpovídají cílům). Z těch vytvoříme souvislý příběh dávající (účastníkům) smysl.
Dále je nutné určit stěžejní činnosti, které budou děj posouvat dál,
a propojit je s našimi táborovými činnostmi.
Při závěrečném sestavování konkrétní dramaturgie (částí programu)
tábora se vedle dějové linky musí dbát na další pravidla, jako jsou:
pestrost programu, dynamika skupiny1), zdravotní a bezpečnostní
omezení.

CÍLE JSOU VÝCHODISKEM
Nebudu opakovat otázky pro stanovování cílů tábora – platí totiž
i pro přípravu CETEH, dvě však připomenu: Co od tábora chtějí
děti? Co od tábora čekají organizátoři?
Chceme-li u dětí rozvíjet samostatnost nebo vztah k přírodě, můžeme se inspirovat příběhem Robinsona Crusoa, story hobitů zase
dobře podpoří cíle k týmové spolupráci nebo rozvoji schopnosti
přebírat odpovědnost.
Téměř každý příběh má více rozměrů, a tudíž možností, kterých
můžeme využít – cíle nám říkají, na co se zaměřit: Jaké epizody
z příběhu vybereme a ztvárníme, které vynecháme nebo vybereme
třeba pro večerní čtení (tj. ilustraci).
Vím, že často bývá postup opačný – stanovuje se nejdříve příběh
(například i z hlediska módnosti), ale správně by měl jít od stanovení cílů k výběru legendy/příběhu.

STUDNA, Z NÍŽ SE DÁ
PÍT – SE JMENUJE: CETEH
A PROČ SE TAK ČASTO
HRAJE
Příručku, v níž se dozvíš vše, co
potřebuješ pro úplnou přípravu
CETEHu, najdeš v naší pionýrské knihovničce (třeba i virtuální
– na webu).

INSPIRACE
Legenda/vyprávění nás má inspirovat. Otvírá možnosti jak prostředí i příběh volně rozvíjet a hledat v něm konkrétní momenty,
postavy, příběhové linky pro naše výchovné využití. Máme i odvážlivce, kteří si sami zkoušejí ve „vytvořeném“ (knižním či filmovém)
prostředí, např. Středozem či Škola kouzel, vytvořit vlastní příběh,
například „po svém“ rozvíjet nějakou z vedlejších dějových linií.
Dá se tím získat moment překvapení, ale může to též přinést dětem
zklamání, neboť „očekávaly“ určitý vývoj a novinka jim to zkazí.
Je až překvapující, jak velké znechucení to může přinést. Tenhle
přístup je hodně obtížnou disciplínou (na čas a potřebu tvůrčího
zaujetí) – byť ne nemožnou.
1)

Cíle a normy, její struktura a role členů, atmosféra v ní a další.
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OMYL…
Často se opakujícím omylem/chybou je tvrzení, že CETEH je
motivací tábora! Není tomu tak. Motivace je přece pojmem
z pedagogiky a … „usměrňuje naše chování a jednání pro
dosažení určitého cíle. Přičemž vyjadřuje souhrn všech skutečností – radost, zvídavost, pozitivní pocity, radostné očekávání, které podporují nebo tlumí jedince, aby něco konal
nebo nekonal.“
CETEH představuje legendu – příběh.

Příprava CETEHu nás stojí množství sil, hodiny příprav a dávku kreativity. I tak se může přihodit, že geniálně promyšlený program děti
nechápou, nepřijmou jej či mu neporozumí, systém bodování se
v praxi tábora ukáže příliš složitý… Zde platí: tradiční a osvědčená
česká improvizace je na místě. Tím neříkám, že vše spasí (takže
plánovat se nemusí), ale držet se zuby-nehty bodování, v němž se
děti neorientují a nemotivuje je, je horší řešení, než ho přepracovat
a přizpůsobit.
CETEH nemá být přehlídkou třebas neotřelých nápadů a úžasných
doma vyrobených rekvizit, ale výchovným prostředkem, který bude
fungovat jen tehdy, bude-li patřičně odrážet potřeby dětí a působit
na ně přiměřeně uvěřitelně, pocitově-romanticky, ovšem výchovně.
Martin

TIP:
Už při plánování CETEH si rozmyslete, jestli ji budete chtít
později přihlásit do Soutěže etapových her, je to jistě jednodušší než ji pro soutěž upravovat až po táboře. A nezapomeňte, uzávěrka letošního ročníku je už 31. 12.

HISTORIE
NOV ÝMA OČIMA
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OD VZNIKAJÍCÍHO HNUTÍ DO PODRUČÍ SVAZU
V tomto článku se budu zabývat dobou,
která může být pro chápání Pionýra kritická a ze které si Pionýr nese mnoho aspektů (často vnímaných rozličně) do dnešních dnů. Pokusím se popsat a doložit
proměnu osobních lidských snah o novou
práci s dětmi v masovou organizaci, která
způsobem řízení a přístupem k dětem více
než co jiného připomínala povinnou formální školní činnost.
Jak jsem již popsal v minulém článku, 24.
února 1948 převzal řízení Junáka akční výbor. 29. března byl Junák „shora“ včleněn
do SČM a 30. června proměněn na výhradně dětskou organizaci. Poté uběhlo
téměř deset měsíců, než na slučovací
konferenci byla oficiálně založena pionýrská organizace. Nabízí se otázka, kdo se
na této konferenci sešel a jaké lidi sloučil?
V článku z roku 1964 píše doktorka Maria
Brenčičová: „Pri zlučovacej konferencii ČSM
v apríli 1949 bolo organizovaných 7500 pionierov. (Na niektorých miestach v Prahe,
Bratislave vznikli iniciatívne pionierske skupiny po februári 1948.)“ Lidi, kteří vedli
tyto oddíly, můžeme převážně považovat
za nadšence do nové práce s dětmi, neboť
konali ze svého přesvědčení.
Již v den slučovací konference (24. dubna)
vydalo Ministerstvo školství, věd a umění
výnos o Pionýrských oddílech Junáka
na národních a středních školách. Cituji
z úvodu výnosu:
organisací
„Junák
je
dětskou
Československého svazu mládeže. Jeho členy
jsou chlapci a děvčata ve věku do 15 let.
Aby Čs. svaz mládeže zajistil lepší spolupráci
dětské organizace se školou, bude zakládat
vedle dosavadních místních oddílů Junáka
pionýrské oddíly Junáka (POJ) na národních a středních školách. Pionýrské oddíly
Junáka jsou pomocníkem naší jednotné
školy. Sdružují chlapce a děvčata na národních a středních školách. Oddíly vedou členové ČSM.“
Výnos dále mluví o struktuře organizace,
zásadách, slibu, pozdravu, šátku a dalších atributech organizace, dále definuje,
kdo může Pionýrský oddíl Junáka založit:
„Ministerstvo školství, věd a umění upozorňuje, že pionýrské oddíly Junáka mohou
zakládat pouze členové ČSM, pověření krajským výborem ČSM.“
V tento okamžik již můžeme vidět dva rýsující se aspekty:

1) O organizaci, která se
prezentuje jako hnutí, vydává výnos ministerstvo
školství, nikoliv tato organizace (nebo její mateřský
ČSM).
2) Zakladatel musí být
pověřen k tomuto úkolu
„shora“ a tedy jen obtížně
může jít o spontánní aktivitu typickou pro živelnost
hnutí.
Obě tyto skutečnosti nevylučují, že v následující
době mohli založit pionýrský oddíl lidé, kteří by
skutečně chtěli pracovat
s dětmi, a kteří by to dělali
dobře. (A víme o takových
případech.) Ovšem předznamenávají
problémy,
kterými celá organizace
za několik let začne trpět.
Další z aspektů, který je
velmi silný, je intenzivní
nástup masovosti a snahy
co nejrychleji začít ovlivňovat co nejvíce dětí. „V roce 1954 měla
PO ČSM více než 530 000 členů, v roce 1958
už téměř milion.“ Uvádí ve své bakalářské
práci Ludmila Dobrozemská. Je zřejmé, že
nebylo možné v takto krátkém čase získat
dostatek kvalifikovaných a zapálených vedoucích. Záhy se objevily problémy, jak je
shrnuje v již citovaném článku z roku 1964
doktorka Maria Brenčičová:
„Tieto chyby v PO, ktoré vznikli predovšetkým z nesprávneho pochopenia masovosti,
videli mnohí učitelia už v roku 1956. V diskusii, ktorá sa viedla v Učiteľských novinách o PO, rozoberali prácu, poukazovali
na nedostatky a usilovali sa ich odstraňovať. Na záver diskusie uverejnili Učiteľské
noviny a Jednotná škola č. 3, 1957 návrhy
na zlepšenie práce. Návrhy sa prerokovali na spoločnej konferencii diskutujúcich
a zodpovedných školských i mládežnických
pracovníkov. Neboli to zlé návrhy a doporučenia. Žiaľ, keď dnes s odstupom času
čítame tieto závery a návrhy, zistíme, že
nemálo z nich môžeme opakovať znova.
Neuskutočnili sa.“
Podobně rozebírá problémy v pionýrské
organizaci v časopise Pedagogika v témže
roce doktor Chrudoš Vorlíček:

„Práce pionýrských oddílů a skupin je
mnohdy jednotvárná, metodicky málo rozmanitá. Následkem toho Pionýrská organizace ČSM, i když sdružuje značné procento
dětí, neovlivňuje v žádoucí míře jejich výchovu. … Mnohokrát se už kriticky poukazovalo na to, že děti jsou pionýry jen krátkou dobu na schůzce a pak rychle pospíchají
mezi své kamarády, aby zde sportovaly,
hrály různé hry, vyprávěly si atd. Tato fakta
svědčí o tom, že pionýrská činnost není dostatečně spjata se životem dětí, že na jedné
straně existuje každodenní život dětí, plný
zajímavých příhod a přitažlivé činnosti,
a na druhé straně činnost pionýrského oddílu a skupiny, která tyto rysy nemá.“
Oba tyto články nás posouvají do roku
1964. Neutěšená a rozpolcená situace
v pionýrské organizaci stále trvá. Na jednu
stranu se organizace prezentuje jako dobrovolné hnutí, na druhé straně formalizuje
svou činnost a masově sdružuje děti bez
žádoucího dopadu.
Jací lidé se pustili do řešení, jak to chtěli
udělat a zda se jim to podařilo, si popíšeme příště.
Radovan Mlejnek
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PRÁVNÍ
POSILOVNA

(NE)SKUTEČNÍ MAJITELÉ

Novelizované
zákony
(č.
253/2008 Sb. – o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a z.č.
304/2013 Sb. – o veřejných rejstřících právnických a fyzických
osob) jsou cíleny k tomu, aby u subjektů
bylo na první pohled zřejmé, komu fakticky
patří. V praxi to totiž někdy vypadá tak, že
v ČR fungující „eseróčko“, patří společnosti
anglické, která patří společnosti panamské
a ta patří společnosti v Seychelské republice
a její „jednatel“ bydlí na Novém Zélandě.
Prostě zašmodrchanec, ve kterém není vůbec jasné, komu vlastně patří. Uvedený příklad, který jsem si nevymyslel, je kupodivu
ještě poměrně jednoduchý, existují řetězce
a propletence zahrnující desítky a někdy
i stovky společností a jejich nepřehlednost
je využívána k různým nekalostem – počínaje praním špinavých peněz a konče ovlivňováním burzovních cen a někdy i celých
odvětví ekonomiky. Tak bojovníci proti tomuto druhu kriminality dumali, až formulovali jediný možný závěr: na konci každého
řetězce přece musí být fyzická konkrétní
osoba (nebo osoby), která vše ovládá – skutečný majitel. Začaly být přijímány příslušné
zákony. Společně s tím, bylo třeba i vymezit,
na jaké právnické osoby budou dopadat –
tedy které budou muset odhalit skutečného
majitele, a protože jako součást těchto sítí
byly odhaleny i falešné nadace a podobné
subjekty, tak právní úprava dopadla prakticky na všechny – tedy i na spolky. Komu
ale patří spolek či spolek pobočný? Spolek
přece nepatří nikomu, de facto sám sobě,
a pokud popustíme uzdu právní fantazie,

tak všem členům. Zákonodárce to vyřešil
šalamounsky a pomohl si tzv. právními domněnkami: u našeho spolku se za skutečného majitele považuje osoba, která má
více než 25 % hlasovacích práv nebo která
má být příjemcem alespoň 25 % ze spolkem rozdělovaných prostředků, a pokud ji
nelze takto určit, tak je to člen statutárního
orgánu a basta. Protože prvé dva případy
nepřipadají v úvahu, zbývají nám statutární
orgány. A tak jako skutečný majitel pionýrské skupiny bude evidován její vedoucí,
u krajské organizace předsedaa u pionýra předseda Pionýra.
Technicky to bylo uskutečněno tak, že byla
zřízena „Evidence“ údajů o skutečném majiteli právnických osob zapsaných do veřejného rejstříku (tedy i spolků a pobočných
spolků) a evidovaného svěřenského fondu.
Zajímavostí je, že evidence není veřejným
rejstříkem (veřejnost do ní nemůže nahlížet,
jako např. do obchodního rejstříku), ovšem
je informačním systémem veřejné správy –
to logicky vyplývá z potřeby, na základě které
vznikla. Fakticky to pro nás znamená, že každý statutární orgán každého pobočného
spolku a spolku jako celku, bude evidován
jako skutečný majitel spolku – to budeme
muset na opět novém formuláři nechat zapsat – a při každé změně bude následovat
nový návrh – tedy na zápis nového skutečného majitele. Rozhodně to ale neznamená,
že by se pionýrská skupina stala skutečným
vlastnictvím vedoucího, krajská organizace
či Pionýr majetkem příslušného předsedy.
Logicky si tedy nemohou činit nárok na majetek pobočného spolku či Pionýra vedoucí,
případně jeho/její manžel nebo manželka

ilustrace J. Dostál

Zákonodárci opět zamíchali kartami a tentokrát v oblasti veřejných rejstříků: známe obchodní, spolkové, nadační apod. Nově ovšem
máme „rejstřík/nerejstřík“ neveřejný, který se dotýká nejenom Pionýra jako celku, ale každé pionýrské skupiny i krajských organizací.
Nám přinese papírování navíc. Takže o co vlastně jde?

ani dědicové apod. Tuto „evidenci“ je třeba
brát jako prevenci (nebo nutné zlo – jak se
komu líbí) – svého druhu daň z předcházení
a odhalování finanční kriminality, se kterou
nemáme nic společného, ale zákon platí
stejně pro všechny, tedy i pro náš spolek.
Shrnuto: nic se nemění, jen budeme podávat více návrhů adresovaných Městskému
soudu v Praze.
Jedná se o zavedení právní úpravy EU
do právního řádu ČR podle Směrnice
Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/849, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo
financování terorismu.

Michal Pokorný
advokát, právní zástupce Pionýra

DRUHÉ DÍLČÍ ZASEDÁNÍ ČRP V ROCE 2018
Členové ČRP se sešli 17. 11. 2018 v Praze.
Zde najdete stručný výběr několika zajímavých zpráv z programu jednání.
Takovou zajímavostí byla například informace o úplném uzavření projektu
Klíčení, dotovaného z prostředků EU.
Dobrou zprávou bylo přijetí nového člena
Kontrolní komise Pionýra Jana Pustky.
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Členové ČRP dále projednali upravená
pravidla pro poskytování domén 3. řádu,
návrh výroční zprávy Pionýr 2018, sloučení Karlovarské a Plzeňské krajské organizace Pionýra či první verzi rozpočtu
Pionýra na rok 2019.
Výrazným tématem byl posun termínu
RESETu, který se nakonec nebude konat

v roce 2019, ale 5. až 7. června 2020
jako součást oslav 30. výročí obnovení
Pionýra. Z obsahového hlediska byla zajímavá i rozprava o nutnosti podrobněji
definovat ve vnitřních předpisech otevřené kluby.
Jakub
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1. 1. 1784 se začaly vést meteorologické záznamy v Klementinu,
vznikla tak nejdelší souvislá řada meteorologických údajů na světě.
1. 1. 1804 vyhlásilo Haiti nezávislost na Francii.
1. 1. 1939 byla v USA založena firma Hewlett-Packard.
1. 1. 1949 bylo v Československu zavedeno nové krajské uspořádání, které již nerespektovalo zemské hranice.
1. 1. 1959 tímto dnem je označován počátek kubánské revoluce.
1. 1. 1969 se ČSSR stala federací.
1. 1. 1979 byl zahájen 1. ročník nejtěžšího a nejdelšího automobilového závodu – Rallye Paříž–Dakar. (obr. 1)
1. 1. 1994 vznikl Evropský hospodářský prostor a účinnosti nabyla
Severoamerická dohoda o volném obchodu, neboli NAFTA (North
American Free Trade Agreement).
1. 1. 1999 byla Evropská měnová jednotka ECU nahrazena eurem.
Společnou měnu začalo využívat 11 zemí (Belgie, Finsko, Francie,
Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko,
Rakousko a Španělsko).
2. 1. 1959 vstoupily do kubánského hlavního města Havany oddíly povstalců vedené Ernestem Che Guevarou (obr. 2) a Camilem
Cienfuegosem.
2. 1. 1959 byla z kosmodromu Bajkonur vypuštěna sovětská
sonda Luna 1, jež provedla první průlet okolo Měsíce. (obr. 3)
3. 1. 1929 se narodil italský filmový režisér Sergio Leone.
3. 1. 1934 došlo k výbuchu na dole Nelson III v severočeském
Oseku u Duchcova, jemuž padlo za oběť 142 horníků.
3. 1. 1959 se Aljaška stala 49. státem USA.
3. 1. 2004 při havárii Boeingu na trase z egyptského Šarm aš-Šajchu do Paříže zahynulo 148 lidí.
4. 1. 1809 se narodil Louis Braille, francouzský vynálezce slepeckého písma.
5. 1. 1969 odstartovala k Venuši sovětská sonda Veněra 5.
(obr. 4)
5. 1. 1969 se narodil americký zpěvák Marilyn Manson. (obr. 5)
6. 1. 1584 skončila v Čechách platnost juliánského kalendáře,
po pondělí 6. ledna následovalo podle gregoriánského kalendáře
úterý 17. ledna.
7. 1. 1954 představila firma IBM v New Yorku první systém pro
strojový překlad.
8. 1. 1969 vznikl Český statistický úřad.
12. 1. 1969 vydala Britská rocková kapela Led Zeppelin své první
album, Led Zeppelin. (obr. 6)
13. 1. 1944 zahájila sovětská vojska Leningradsko-novgorodskou
operaci, při níž došlo k prolomení blokády Leningradu.
15. 1. 1929 se narodil Martin Luther King, americký aktivista
za lidská práva, nositel Nobelovy ceny z roku 1964. (obr. 7)
15. 1. 1959 se narodil herec David Prachař.
15. 1. 1989 začala v Praze na Václavském náměstí série mohutných protikomunistických demonstrací, později nazvaná Palachův
týden.
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16. 1. 1969 se na Václavském náměstí na protest proti okupaci
Československa vojsky Varšavské smlouvy zapálil student Jan Palach.
18. 1. 1409 vydal Václav IV. Dekret kutnohorský, kterým omezil
vliv cizinců na pražské univerzitě.
18. 1. 1919 byla ve Versailles zahájena Pařížská mírová konference,
během které byly sjednány mírové smlouvy mezi vítěznými a poraženými státy.
19. 1. 1809 se narodil americký spisovatel Edgar Allan Poe.
19. 1. 1839 se narodil francouzský malíř Paul Cézanne.
21. 1. 1944 zahájila Luftwaffe bombardováním Londýna operaci
Steinbock.
22. 1. 1869 se narodil ruský mystik Grigorij Jefimovič Rasputin.
(obr. 8)
24. 1. 1984 byly na trh uvedeny první počítače Macintosh.
25. 1. 1914 se narodil stíhací pilot RAF František Vavřínek.
25. 1. 1924 byly ve Francii zahájeny I. zimní olympijské hry.
25. 1. 2004 přistálo vozítko Opportunity na Marsu. (obr. 9)
26. 1. 1904 se narodil Seán MacBride, irský ministr, v roce 1974
získal Nobelovu cenu za mír.
27. 1. 1944 skončilo obležení Leningradu.
27. 1. 1964 se narodila americká herečka Bridget Fondová.
28. 1. 1919 byla v Brně založena Masarykova univerzita.
29. 1. 1954 se narodila Oprah Winfreyová, americká moderátorka,
herečka, považována za jednu z nejvlivnějších žen na světě. (obr. 10)
30. 1. 1919 skončila tzv. sedmidenní válka, která byla součástí
Československo-polského sporu o Těšínsko.
30. 1. 1649 byl popraven anglický a skotský král Karel I. Z Anglie
se poté stala republika vedená Oliverem Cromwellem.
30. 1. 1884 se narodil František Smotlacha, český mykolog a zakladatel českého vysokoškolského sportu.
30. 1. 1969 měla skupina Beatles své poslední veřejné vystoupení.
31. 1. 1444 uznal Zemský sněm nárok Ladislava Pohrobka na český
trůn. Ladislav, kterému byly tehdy pouze čtyři roky, dostal přídomek
Pohrobek, neboť se narodil až po smrti svého otce, Albrechta II.
Habsburského.

PIONÝRSKÁ VÝROČÍ
9. 1. 2009 – zemřel Miloš Vysoký, držitel Křišťálové vlaštovky
za rok 2009 (in memoriam). Celý život se věnoval výchovné
a vzdělávací práci s dětmi. Zakládal první pionýrský oddíl v okrese
Nový Bydžov. Pracoval s oddílem, na PS i na vyšších úrovních.
V období samostatného Pionýra 1968–1970 byl členem ČRP,
na začátku 70. let odešel. Vždy prosazoval nové metody činnosti,
jako odznaky odborností a zájmové odznaky nebo přeshraniční
spolupráci. Byl hlavním vedoucím 44 ročníků tábora na Kamenci.
První polovina roku 2009 – Na Ústředí Pionýra pracoval
projektový manažer Evropského fóra mládeže pro předsednictví,
který zajišťoval komunikaci s touto celoevropskou sítí organizací
dětí a mládeže a aktivity v ČR.
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BRÁNA K DRUHÝM
Soutěž vyhlašovaná Národním institutem pro další vzdělávání MŠMT určená pro dětské kolektivy a skupiny
mladých lidí do 26 let, jejímž smyslem je hledat, ukazovat a oceňovat
pozitivní příklady a skutky v naší
společnosti, na kterých se podílejí
děti a mládež.
Letos proběhl sedmý ročník a zúčastnilo
se ho nejvíc pionýrských oddílů.
Jde – jednoduše řečeno – o příležitost
pro prezentaci obyčejně-neobyčejných
skutků nebo jinak řečeno činnosti
v našich oddílech, a také pro propagaci
Pionýra jako celku.
Paleta činností je rozmanitá, jak je
patrné i z fotografií.
Pionýrským oddílům a skupinám, které
se soutěže letos účastnily:
PO Babeta Nepomuk
PO Draci
PO Mraveniště-Dráčata-Lvíčata
PO Poletušky
PS Dravci
PTO Severka
PTO Správný táborník
PO Brabouci
PS Klubovna Čtrnáctka
PS Dr. Mirko Očadlíka
PS Mladý vodák
PS Řečkovice
PS Staříč
PS Veteráni Kladno
PS Vysočina
náleží poděkování za představenou
činnost i reprezentaci Pionýra!

