
MOZAIKA PI
O

n
ýr

A

leden
2019

5
Kuchař | OdbOrky (14)

ŠiroKá Niva | POzvánka (10)

aKtuálNě K evideNci | risP (6)

ledová Praha se blíží!
1.—3. 2. se otevře i vám



Jarky Jsou za dveřmi

Foťte, Natáčejte, posílejte!

jsou před námi zimní tábory a  s  nimi 
i  spousta příležitostí zachytit sněhové 
radovánky, hry v klubovnách a řadu dalších 
činností na fotky či video.

a  protože povedených snímků není nikdy 
dost, vyhlašujeme soutěž o  nejlepší fotky 
a  videa ze zimních táborů. Nejen, že je 
(tedy pouze fotky, samozřejmě) zveřejníme 
tady v  Mozaice, ale na  jejich autory čeká 
pionýrský dárek z e-mošky.

své příspěvky do soutěže posílejte na e-mail: 
mozaika@pionyr.cz.

To ale není všechno
Když už si dáte na svých snímcích tak 
záležet, byla by přece škoda je nepřihlásit 
do clony (oblast film, foto, video 
pionýrského sedmikvítku).

stačí je do 28. 2. poslat na adresu  
clona@plzenskypionyr.cz.

další informace o cloně včetně 
podrobných propozic najdete na webu: 
sedmikvitek.pionyr.cz

Ilustrační foto: zimní tábory 2015–2017
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 KALENDÁRIUM | nabídkový plán akcí a soutěží

 1.–3. 2. ledová praha praha pionýr a Nadace  
 2. 2. Koncert děti dětem  dětem 3. tisíciletí 

 15. 2.* / 16. 3.**  pionýrský sedmikvítek holešov ps dr. M očadlíka 
 výtvarná činnost  holešov a svč tYMY

 28. 2.*  pionýrský sedmikvítek –  plzeň plzeňská Kop 
 – clona

 15.–17. 3.  Modelářský víkend  Mladá 1. pts táborník MB a ps 
  Boleslav Modelářské centrum

 15.–17. 3.  Florbalový víkend Mladá ps „pc Florbalová 
  Boleslav akademie MB“

 23. 3. pionýrský sedmikvítek –  české jihočeská Kop 
– divadlo Budějovice

 6. 4. o putovní pohár jindřichův jihočeská Kop 
zlaté růže hradec

 12.–14. 4. Kamínka 2019 praha pionýr (Úpvc)

 15. 4.* pionýrský sedmikvítek –  Kroměříž olomoucko-zlínská Kop 
literární část 

 17. 5.–19. 5. pionýrský sedmikvítek –  Kroměříž olomoucko-zlínská Kop 
 – dětská porta 

 18. 5. český pohár v ringu Mladá 1. pts    
  Boleslav táborník MB

 5.–7. 6. 2020 reset Brno jmKop

*termín pro zaslání prací / ** slavnostní vyhodnocení

Foto na titulu: ps Beroun-závodí
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VšEchNO NEJLEPšÍ V NOVéM ROcE!
Začíná rok, kdy si sice nebudeme připomínat tolik výročí jako loni, ale zato se na  jedno super 
významné budeme připravovat. V roce 2020 přece Pionýr oslaví 30 let od obnovení své samostatné 
činnosti. Tak ať je to rok plný super nápadů! Jakub

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PVC
zážitkový kurz k rozvoji sociálně psychologických dovedností
25.—28. 4.           přerov (pro moravské Kop)        Úpvc
Bližší informace najdete na Přihlašovně.
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PodPora
oddílů

PrAVIDELNÁ oDDÍLOVÁ ČINNOST
Přinášíme ještě několik ohlédnutí za loňským ročníkem podpory 
oddílové činnosti. Oproti loňskému roku je do kapitoly podpory 
oddílové činnosti vložena i původní částka určená na údržbu a vy-
bavení kluboven, celkově tedy bude kapitola „PROČ“ finančně 
posílena a vy už můžete spřádat svoje plány. 
Jak jsme slíbili, nebude příprava projektu extrémně náročná, bu-
deme se ale víc zaměřovat na to, aby finanční prostředky do čin-
nosti vložené byly účelné a  podpořená činnost měla svůj sta-
novený cíl — něco zlepšit, rozvinout, inovovat, podpořit, začít 
s něčím novým. 

Jak by mohl takový projekt a jeho realizace vypadat?
1. popis a hodnocení současného stavu
2. stanovení cílů pro rok 2019
3. postup pro jejich dosažení a formulování potřeb pro uskutečnění 

projektu
4. vlastní realizace projektu, tedy toho předloženého nikoliv zcela jiného
5. vyhodnocení projektu včetně hodnocení písemného, které bude 

součástí vyúčtování projektu.
Stejně jako loni bude podmínkou stanovisko územně příslušné KOP 
a zapojení do činnosti spolku na krajské nebo celostátní úrovni.

rozJezd branné ČinnosTi

Z příspěvku jsme pořídili vzduchovky a resuscitační figurínu a vy-
užili ho na dopravu na sportovní a branné akce. Zúčastnili jsme se 
soutěže mladých zdravotníků, máme zdravotnický kroužek, který 
védou účastnice školicího střediska ČČK. Zúčastnili jsme se soutěže 
Mladý záchranář — Dokaž, že umíš, a soutěže POKOS, kterou po-
řádá armáda. Naše družstvo se dostalo až do republikového kola (7. 
místo z více než 25 starších družstev). V branné činnosti budeme 
pokračovat, už plánujeme, co nakoupíme v dalším roce. 
Sestavení projektu nám mnoho času nezabralo, trochu diskuse 
s dětmi, vedoucími a instruktory a pár hodin na vyhledání cen a se-
psání projektu. Pokud bude možnost, zapojíme se i v dalším roce. 

Milena Maňhalová, PS Čestice - Podlesáci, oddíl Střelka

Pohodlí na cesTách 
i u klubovny

Program podpory celoroční činnosti jsme využili na dofinancování 
dvou už „rozjetých“ aktivit. První z nich byla obnova vybavení pro 
výpravy PTO Severka. Pořídili jsme čtyři menší a dva velké stany, 
bivakovací plachty a ještě zbylo na velký party stan. Díky tomu už 
se náš největší oddíl může bez obav vydat v plném počtu třeba 
na  tradiční červnový Letní vandr. Druhou část prostředků jsme 
investovali do  tří laviček před klubovnu (o  kterých mluvíme už 
několik let) a do nejmenší z našich tří kluboven, „čajovny“. Nákup 
nového koberce a několika sedacích polštářků byl zatím jen prv-
ním střípkem, další vylepšování plánujeme, takže už chystáme 
projekt na rok 2019… Děkujeme za podporu!

Hanča Procházková, Pionýr Řečkovice, BrnoairsofTová výbava

Z příspěvku jsme pořídili oddílové nášivky, vysílačky a airsoftový 
kulomet. Nášivky u nás slouží jako označení člena, který už něčím 
v oddíle prošel a je jeho součástí. Vysílačky slouží zejména ke ko-
munikaci při airsoftu, což je velké usnadnění pro vedoucí i pro děti 
(nejen při hře, ale kdyby někdo náhodou zabloudil, vždy si může 
zavolat o pomoc). Kulomet je rarita a pro naše děti je to lákadlo. 
Samy si ho pořídit nemohou, protože je velmi nákladný, a my jsme 
jim chtěli dát šanci, aby si s takovou věcí mohly trochu zablbnout. 
Zapojení do programu nám nezabralo moc času, v součtu asi dva 
až tři dny (včetně vyúčtování a  další administrativy) a  pomohlo 
námi se získáním nových členů.

Jakub Čech, PS Mír Domažlice
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PodPora
oddílů

uPeČ Třeba hlínu…

Program podpory oddílové činnosti jsem velmi přivítal, orga-
nizaci scházel zdroj pro dofinancování rozvojových projektů. 
V minulých třech letech jsme s pomocí grantů Kraje Vysočina 
a dalších zdrojů (soukromá nadace) zřídili dvě keramické dílny 
ve Vyskytné a v Červené Řečici, což nás finančně dost vyčer-
palo. Proto jsme museli šetřit s tím, že snad jednou dílny do-
vybavíme. Na druhou stranu — neudělej to, když je příleži-
tost, zájem starostů a podpora místních zastupitelstev. 
Díky příspěvku jsme navýšili kapacitu pecí o 50 % - což je 
velmi důležité, neboť do kroužků lze zapsat jen tolik dětí, 
kolika se stihnou jejich výrobky také vypálit. Z dotace jsme 
pořídili i drobné vybavení pro tábornický oddíl.
Myslím, že právě přes podporu oddílové činnosti vede cesta 
do budoucnosti Pionýra. Jen tak dál.

Roman Ondrušek, PS Koloušci

ursa – Prima ParTa

Příspěvek nám pomohl při celoroční hře URSA WARS, při které 
jsme na výpravách navštěvovali a bránili různá souhvězdí. Díky 
prostředkům navíc jsme mohli pro výlety volit vzdálenější místa, 
kde jsme ještě nebyli. Zbylo navíc i na návštěvu Lanového cen-
tra, bobové dráhy nebo akvaparku. Také jsme pořídili nové pla-
vecké vesty, jejichž nákup jsme dlouho odsouvali.
Požadavky nepřesahovaly rámec projektů např. do  měst-
ských grantů. Vyúčtování se moc neliší od jednodenních či 
vícedenních akcí. Pokud bude příští rok projekt oddílové čin-
nosti vyhlášen, určitě se přihlásíme. 

Jiří Žďára, 6. PS Kolín, oddíl URSA

vybavení Pro sPorT i Tvoření

Z příspěvku na pravidelnou činnost jsme pořídili (obnovili) materiál pro 
různé sporty (ringo, míčové sporty, softball) a pro lanové aktivity (nízká 
lana, lanovky), takže jsme mohli tyto aktivity znovu přidat do  pro-
gramu pravidelné činnosti a mít při nich pocit bezpečnosti. 
Také jsme pořídili šablony a barvy pro dekorování textilu, díky kterým 
jsme zapojili do programu i zajímavé výtvarné činnosti (každé dítě si 
mohlo pomocí šablon vydekorovat tašku, batoh či povlak na polštář). 

Martin Prejza, 117. PS Kalich

kosTýmy Pro malé TaneČnice

Děkujeme těm, kteří připravili dotační program přímo nám na míru.
Jsme pionýrský oddíl TS (taneční soubor) P.U.S.A. ze Studénky. Náš ka-
ždoroční problém je zajistit pro tři až pět soutěžních formací poutavé 
kostýmy. Díky pionýrskému programu podpory máme nové kostýmy pro 
osmnáct děvčat. chystáme se jimi „oslnit“ porotce i  diváky na  všech 
akcích. Jde nám to i v  těch starých, letos na Sedmikvítku v holešově 
jsme získaly medaile ve všech třech formacích, ve kterých jsme soutěžily. 
Zpracování žádosti není velký problém. Je jsme napsaly něco o sobě, 
aktivity za první pololetí roku, co nás trápí, a ostatní už dokončila hos-
podářka skupiny. V červnu jsme požádaly, v srpnu navrhovaly modely, 
a v září se už šily kostýmy. 

Lucie Cingelová, Kristýna Valášková, PS Butovická, oddíl TS P.U.S.A. 



6

MozaiKa PIOnýrA    2019 / 5

informace

EVIDENcE JE V PLNéM PROUDU
Je leden, a tak probíhají evidence pionýrských oddílů, klubů, skupin i center. Čím dříve s evidencí začneme, tím lépe, neboť evidence 
je nejlepší čas, kdy nezapomenout na další neméně důležité úkony. Pokud si s evidencí nevíme rady, je dobré nahlédnout do manuálu 
nebo videonávodů, a to především na průběh evidence, přidávání členů a úpravu informací o jednotkách.

Na co je určitě doBré NezapoMeNout?

aKtualizace Údajů
Informace o  naší činnosti nám dělá nejlepší propagaci, nejen 
proto je důležité aktualizovat údaje – a na to je nejvhodnější čas 
právě s tvořením evidence, ať už se jedná o změnu času schůzek 
nebo úpravu zaměření, upřesnění činnosti apod. 

Stejně důležitá je informace o tom, kde činnost probíhá, všechny 
oddíly, kluby a PS, které zaškrtly souhlas se zveřejněním na inter-
netu, se zobrazují v kontaktech na webu Pionýra. Primárně je zob-
razena adresa sídla, pokud ale není stejná jako umístění klubovny, 
stačí do adres v editaci jednotky přidat novou adresu „Kde nás 
najdete“, která má při zobrazení na internetu v kontaktech před 
jinými adresami přednost. 

Údaje aktualizujeme především kvůli informacím pro veřejnost, 
můžeme ale udělat něco i pro své „velké“ členy – aktivovat jim 
přístupy.

přístupY čleNů 
S  ohledem na  propojení RISPu s  dalšími systémy Pionýra – 
Přihlašovnou, E-moškou a celým webem je velmi důležité umožnit 
přístupy nejen vedoucím oddílů, ale i všem instruktorům. 
A to proto, že web umožňuje přihlášení a na základě identifikace 
člena zobrazuje i další informace, které nejsou úplně veřejné všem 
nečlenům, nebo třeba krajské. 

E-moška nabízí možnost nákupu propagačních předmětů (ale ne-
bojte, u instruktorů pouze sami na sebe, nikoliv na PS). 
Přihlašovna vyžaduje identifikaci uživatele pro hlášení na akce ať 
už vzdělávací, setkávací nebo další. 
K  tomu, aby měl člověk 
přístup na  tato místa, 
nepotřebuje mít přístup 
do RISPu, i když to není 
nic proti ničemu. Přístup 
uděluje vedoucí PS nebo 
oddílu a  stačí k  tomu 
pouze v RISPu v detailu 
osoby, které je opráv-
nění přidělováno, vložit 
e-mail, zaškrtnout pole 
uživatel webu a  vše po-
tvrdit. Na uvedený e-mail přijde jednorázový odkaz k vytvoření 
hesla a toto heslo a email pak slouží jako přihlašovací údaje.

KataloG NeMovitostí
Vlastníte základnu? Máte klubovnu nebo jinou stavbu, kde je 
možné přespání? chcete ji propagovat a nabízet pionýrům nebo 
i nepionýrům? Pak využijte katalogu nemovitostí, evidence je ide-
ální příležitostí, kdy se do nabídky připojit. 
V detailu jednotky v části nemovitosti stačí přidat, případně edi-
tovat nemovitost. Důležité je vyplnit všechny povinné (podbar-
vené) údaje, zvolit správce nemovitosti a zaškrtnout pole „zobrazit 
na internetu“. 
V RISPu se vkládá pouze pár základních informací o nemovitosti, 
pro vložení informací dalších, jako je kapacita, prostorové pod-
mínky, cena, charakteristika ubytování, způsob vytápění, fotky, 
výlety po okolí a další je třeba doplnit informace přímo v katalogu 
nemovitostí. Ty vkládá správce, kterého vedoucí jednotky přiřa-
zuje do detailu nemovitosti v RISPu.

Vendy
A co vy? Už na evidenci pracujete? Když už v RISPu jste, zkuste 

vyřešit kromě evidence i to ostatní. J
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Předsedův 
glosář

cO MůžEME…
aneb jsem pionýr, jsem vidět!

Několik odstavců tradičního ohlédnutí za uplynulým rokem a s ním 
spojená nabídka výhledů pro ten aktuální. Bez nostalgie, ale zase ne 
jen věcný, racionální, protože jistý nadhled výchovné práci přináleží.

pioNýr v roce 100. juBilea vzNiKu 
saMostatNého státu
si připomínal i  „své“ hezky 
kulaté výročí – padesát let 
od vzniku samostatného Pi-
onýra v  roce 1968. Snažili 
jsme se nezahltit sebe i pro-
stor kolem upnutím na  vý-
ročí. Volnější přístup měl 
své klady i zápory – asi jsme 
mohli více „tlačit“ na využití 
kulatin, ovšem asi na  úkor 
svobodnějšího přístupu oddílů a skupin.
Je to podobné jako mnoho jiných záležitostí: Není lehké vyba-
lancovat poměr centrálních zásahů či podnětů a prostoru pro 
osobní přínos a iniciativu – obzvlášť v povětšině svobodomy-
slné pionýrské pospolitosti.
Ale proč se nepochválit?! Máme za sebou rok se zajímavými 
výsledky! Nebo se máme stydět za bezmála 400 táborů bě-
hem letních prázdnin? Či 1.693.491 korunu vybranou během 
„Kytičkového dne“? Nebo projekty našich pionýrských skupin 
v rámci aktivity „72 hodin“ či zapojení téměř dvou desítek pi-
onýrských oddílů a skupin do aktivity „Brána k druhým“? (A to 
zde nezdůrazňuji základní, výchovnou práci v oddílech.)

propaGace jaKo ÚKol
neznamená, že všechno ostatní se začne opomíjet! V tom je 
právě potíž – najít rovnováhu mezi jednou akční věcí (zde mí-
něno propagací), na kterou klademe důraz, a mnoha dalšími, 
které také nemůžeme pustit z hlavy. Rok 2018 přinesl několik 
událostí potvrzujících změnu, byť – jistě někdo namítne – ne 
tak výraznou, jak bychom si představovali.
Podstatné ovšem je, že by nemělo jít o  prvoplánové „hu-
ráakce“, ale o trvalé zařazení prvku propagace do všech úvah, 
přípravy akcí či jejich realizace – zkrátka do všednodenní čin-
nosti, namísto jednorázového či krátkodobého vzepětí. To sice 
má také smysl, ale zdaleka ne takový jako transparentně a ne-

ustále představované pravidelné dění v  oddílech a  klubech 
a jeho otevřenost a zřetelné označení: Jde o Pionýr a pionýr-
skou činnost.

přiložit ruKu K dílu
lze vždy a kdekoli… A je proto na místě zopakovat nejen vý-
zvu k zapojení se do různých (propagačních) aktivit – například 
sbírka Český den proti rakovině, Otevřené klubovny… Kouzlo, 
kterým by byl vyřešen hlavní problém propagace Pionýra, je 
ale jinde. Stačilo by neostýchat se používat označení „pionýr, 
pionýrský“. Protože bez toho nikdo nezjistí, že tu skvělou, za-
jímavou, prospěšnou a bohatou činnost děláme jako důvěry-
hodné a velké společenství: PIONÝR a teprve druhotně jako 
turisté, vodáci, táborníci či florbalisté, přičemž nic proti nim. 
Často se to nerado poslouchá, ale je to koneckonců jedno 
ze základních doporučení všech konzultovaných odborníků 
na  PíáR: Výraznější úspěch propagaci Pionýra jako celku 
může přinést pouze důsledné společné působení, na úrovni 
lokální zahrnující činnost v okolí místa, viditelnost v nabídce 
volnočasových aktivit i vliv na členy, jejich rodiny a přátele… 
a na úrovni celostátní, což představuje vliv na celorepublikový 
prostor neziskového sektoru, návazně na státní instituce a ce-
lou společnost.
Proto zde rozhodně platí: Přiložit ruku k dílu, může každý.

MůžeMe právě to, co chceMe
a  stanovena jsou jen základní pravidla. To je velkorysá na-
bídka, či spíše pobídka či výzva! Zapojení do pionýrských sou-
těží a aktivit s sebou – při vhodné volbě formy propagace – 
přinese i požadované vyloupnutí z ulity a zviditelnění.
Proto – a  to bez dalšího přesvědčování opravdu – platí, že 
„drobná“, každodenní propagační práce sice není tak efektní 
a nepřinese okamžitou změnu poměrů, ale má blíž k reálnému 
životu. A tak se do ní pojďme pustit!

Martin

děKujeMe vŠeM  
ježíŠKovýM vNoučatůM
řada z vás se i s dětmi zapojila do pro-
jektu ježíškova vnoučata vytvořením 
vánočních přání pro seniory. vznikla 
tak skvělá kombinace – dobrý skutek 
pocukrovaný špetkou propagace.
díky všem, co přiložili ruku k dílu!

za rok To vyPukne!
Mnozí z nás mají ještě v živé paměti oslavy 
25. výročí obnovení samostatné činnosti 
Pionýra, takže je to trošku neuvěřitelné, 
ale je to tak. Už příští rok budeme slavit 
30! A to je přesně příklad něčeho, co jde vyřešit centrálně 
pár tiskovými zprávami a „odškrtnout si“, že jsme se na to 
nevykašlali, anebo se do  toho můžeme pustit všichni 
společně a bude to pecka!
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adveNtNí tvořeNí

Pionýrské oddíly Pusík a Knoflíci v Nepomuku zahájily adventní 
tvoření na svých schůzkách již od 26. 11. 2018. Vytvořené zápi-
chy a věnce byly určeny pro výzdobu jejich pokojíčků, ale také 
jako součást naší vánoční výstavky. Pro rodiče se uskutečnila ad-
ventní dílna a výsledkem tvoření byl nádherný věnec s andělem. 
Výstavka byla k vidění na naší Mikulášské akci Nebe, peklo, po-
hádková půda, kterou děti zajistily na naší pionýrské klubovně pro 
své kamarády, známé. Vyzdobené místnosti kluboven a  dvorku 
byly plné malých čertíků, v nebíčku nechyběl Mikuláš a andílci. 
Nasvícená pohádková půda se soutěžemi o  cukrovíčka s  vod-
níkem, Sněhurkou a  čarodějnicí lákala všechny děti. Odměnou 
za  básničku byl dáreček od  Mikuláše, ale také čertovský párek 
v rohlíku a pozornost od pionýrů. Na schůzce jsme také vytvořili 
čtyřicet přáníček Ježíškova vnoučata, která jsme zaslali seniorům 
prostřednictvím Českého rozhlasu. Před svátky jsme připravili 

přespání v klubovně s připomenutím vánočních tradic, tvořili jsme 
vánoční ozdoby a  nechyběla ani diskotéka v  bílém. Přejeme si 
všichni, abychom si mohli hrát a tvořit celý příští rok v pohodě.

aNdělsKá stezKa a peKelNá jesKYNě

Pionýrská skupina hrádek připravila v  úterý 4. prosince 2018 
pro všechny děti Andělskou stezku a návštěvu v Pekelné jeskyni. 
Účastníci museli přijít do  potemnělého lesa u  přírodního kina. 
Procházeli trasu označenou světýlky a anděly. U jeskyně v bývalém 

pískovcovém lomu je 
u ohně čekal Mikuláš 
s  doprovodem. Zpěv 
a  básničky byly po-
platkem za  dárečky. 
Náhle se otevřelo 
peklo, které chr-
lilo plameny a  dým. 
Dokonalá iluze pro-
budila dětskou fanta-
zii. Pohlazení po duši 
bylo závěrečné zpí-
vání koled pod ob-
lohou plnou hvězd. 
Díky za přípravu a or-
ganizaci patří členům 
vedení skupiny a od-
dílu Tykadla!

Vlasta Vasková

ziMNí olYMpiáda Na zeleNé zeleNé

Poslední listopadový víkend vyrazili Tuláci z Klatov oslavit Vánoce 
na  Zelenou Lhotu. A  že byla opravdu zelená ta Zelená. A  taky 
žlutá. Divíte se? Sobotní odpoledne zabrala zimní olympiáda 
na  zelené louce s  netradiční podobou tradičních bílých sportů. 
Takže jsme měli biatlon na  sněžnicích se střelbou z  airsoftky. 
Slalom, který přinesl zaspání na startu. To Vašík, který dostal žluté 
brýle, se nemohl nabažit pohledu okolo a stál a stál a hýkal ra-
dostí, jak je vše krásné a žluté. Krasobruslení přineslo několik pi-
ruetek kolem kolíku a potom už jen smyčky, kličky i pád při úprku 
k cíli. Byl i curling a hokejíček. Jen lety na lyžích byly pro nepřízeň 
počasí zrušeny. A aby žluté nebylo málo, viděly děti živého mloka 

v  přírodě. Považte, na  konci listopadu si na  šumavě přes cestu 
špacíruje mlok. No a potom, že Vánoce nejsou kouzelné.

Vlaďka Brandová, PS Tuláci Klatovy
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• 4. 1. slaví své 60. narozeniny Naděžda 
jelínková z PS Čáslav (Středočeská KOP).

• 5. 1. slaví své 50. narozeniny Kateřina 
Brejchová z 63. PS Sosna (Pražská OP).

• 8. 1. slaví své 40. narozeniny jana Novotná  
ze 137. PS (Pražská OP).

• 11. 1. slaví své 45. narozeniny Martina 
papoušková z 34. PS Lesná (Jihomoravská 
KOP).

• 12. 1. slaví své 45. narozeniny jana 
hrabincová z PS Zliv (Jihočeská KOP).

• 13. 1. slaví své 65. narozeniny stanislava 
Fiedlerová z PS Kamarádi (Královéhradecká KO).

• 20. 1. slaví své 55. narozeniny tomáš 
rychtařík z PS Výři (Liberecká KOP).
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turNaj v riNGu

V  neděli 9. prosince se uskutečnil v  SVČ TYMY tradiční tur-
naj v  ringu, který pořádala PS Dr. M. Očadlíka holešov. Tento 
turnaj má dlouholetou tradici. 1. ročník se uskutečnil v  roce 
1990. Na  turnaji se střídavě vyzývají pionýři z  holešova 
a Tomíci z Bystřice pod hostýnem. V letošním roce se týmy sjely 
do holešova. Turnaje se zúčastnila celkem čtyři družstva, která 

sehrála náročný souboj každý s každým. Vítězství si nakonec od-
vezl tým TOM-Pawnee I., který získal kromě medailí a diplomů 
také dort, o který se kamarádsky se všemi ostatními rozdělil.
Děkujeme všem za účast. Poděkování si zaslouží také hlavní roz-
hodčí Tomáš Kačor. Už teď se těšíme na jubilejní 30. ročník, který 
se bude konat na podzim 2019 v Bystřici pod hostýnem.

Jarmila Vaclachová, PS Dr. Mirko Očadlíka
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MiKuláŠsKá NadílKa

Letos se na Mikulášské nadílce, která se konala v sobotu, 8. pro-
since v KD hradec, sešlo opravdu hodně dětí. Navštívily nás i děti 
z dětského domova Robinson ve Stodě. celým odpolednem pro-
vázeli tři malí čertíci, kteří se starali o zábavu. 
hned na úvod se dělal průzkum hodných a zlobivých dětí a kupo-
divu tam byly samé hodné děti. První soutěží bylo házení míčku 
na cíl, někdo by si řekl, že je to taková stará klasika, ovšem některé 
děti, i  rodiče, se u této disciplíny pěkně zapotili. Mezi jednotli-
vými soutěžemi se dětem pouštěla muzika, tančilo se a zpívalo. 
Největší zábavou ovšem byly balónky, kdyby mělo každé dítě 10 
balónků na hraní, bylo by to málo. Během toho, co se nesoutěžilo, 
mohly děti namalovat nebo vybarvit obrázek, který se pak vyvěsil, 
a děti si tak mohly nasbírat plusové body u čertů. Další soutěží 
byl slalom, kde děti musely kličkovat mezi kužely se lžící, na které 
byl pingpongový míček. Kdo splnil, mohl si přijít pro sladkou od-
měnu. Rodiče se pak mohli občerstvit v bufetu, kde byly na výběr 
mimo jiné i domácí vynikající muffiny.

Těsně před příchodem čertů čekalo děti kouzelnické vystoupení. 
Děti si tak mohly vyzkoušet známá zaříkadla, viděly spoustu kou-
zel a triků a dokonce i zmizení živé holubice. Kouzelník si vybral 
několik dobrovolníků a děti se náramně bavily, a tak si myslím, že 
z nich trochu té nervozity opadlo.
Najednou se ale ozvalo burácení, hluk… setměno se a už tam byli! 
Tři čerti, Mikuláš a anděl. Najednou se prostor v kulturním domě 
vyprázdnil a všechny děti byly schované u maminky nebo tatínka 
a ani nedutaly. Asi neměly čisté svědomí, tak jako na začátku. Sem 
tam byl slyšet i pláč, ale důvěrný slib „já už budu hodný, hodná“ 
se ozýval z  každého koutu. Za  básničku či písničku si pak děti 
vysloužily u Mikuláše balíček sladkostí. Nakonec si čerti nikoho 
neodnesli, ale některá zlobidla unikla jen o vlásek. Na závěr se, 
ač někteří nevěřícně, vyfotili s celou partou a odnesli si spousty 
zážitků z prosincového odpoledne. My doufáme, že se příští rok 
zase sejdeme v minimálně stejném počtu jako letos.

Kateřina Štöklová, PS Hradec
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POZVÁNKA DO šIROKé NIVY
Turistická základna na Široké Nivě v majetku ostravské Pionýrské skupiny Směr není jen místem pro tábory, dá se sem jezdit po celý 
rok. Chata se nachází v Moravskoslezském kraji, kousek od Jeseníků v okrese Bruntál, prakticky obklopena jen přírodou. Oddíly ocení 
hlavně klid a spoustu možností, co dělat. Pojeďte k nám i vy!

NáMětY Na čiNNost v oKolí
K  chatě patří krom táborových budov 
i velká louka, která je ideální pro nejrůz-
nější hry a  zábavu pro děti. hned vedle 

lze taky využít les a v  teplém 
počasí i  řeku, která je od  zá-
kladny, co by kamenem do-
hodil. A kdyby se vám v zimě 
poštěstilo mít na  výpravě 
sníh, v  docházkové vzdále-
nosti máme i obrovský kopec, 
na kterém je sáčkování prostě 
nezapomenutelné. 
široká Niva má i velké fotba-
lové hřiště s prolézačkami pro 
děti a  workoutovým hřištěm, 
takže i zde si každý najde své. 
Na  hřiště dojdete do  deseti 
minut od základny.

tipY Na výletY
Komu by bylo okolí Nivy a základny málo, 
může vyrazit dál. Z Nivy se dá dojet auto-
busem a udělat si hezký výlet na Praděd, 
nedalekou bobovou dráhu, do  Bruntálu 
na zámek a mnoho dalšího. Více vám po-
radí třeba přímo stránky obce široká Niva. 
Nudit se určitě nebudete.

táBor – jeŠtě MáMe Místo!
chata je využívána po celý rok, ale pomy-
slným vrcholem sezóny jsou samozřejmě 

tábory. chata se v  té době používá jako 
zázemí pro přípravu her, jako nocleh pro 
lidi z kuchyně i  jako marodka. Děti a  in-
struktoři spí ve stanech s podsadou. K tá-

boru patří velká kuchyň, jídelna, která 
se dá využít i na program v dešti, latríny 
a sauna se sprchami.
Pokud hledáte místo pro svůj tábor, proza-
tím máme volné tyto turnusy:
• 1. turnus           29. 6.—13. 7.
• 3. turnus           27. 7.—10. 8.
• 4. turnus           10. 8.—24. 8.
Nebráníme se ani týdennímu pronájmu.
Prozatím jsme na tábor jen sami a říkáme 
si, že je to hrozná škoda! Pokud třeba ještě 
hledáte místo na  tábor a  vyhovoval by 
vám jeden z turnusů, klidně se nám ozvěte 
a třeba to nějak vymyslíme. 

uBYtováNí, vYBaveNí
chata je relativně prostorná a  zvládne 
ubytovat třicet osob. Možná i  víc, ale to 
už potom záleží, jak se chtějí lidi mačkat. 
Je rozdělena na  hlavní místnost, kde se 
většinou jí, kuchyň a  v  patře pak velkou 
místnost na spaní. Děti spí na molitanech 
vedle sebe.
V  případě tábora je kapacita větší, dětí 
může jet až šedesát a ještě zůstane přibližně  
dvanáct stanů pro instruktory a vedoucí. 

K chatě i táboru patří sklad, který nevyklí-
zíme a  rádi propůjčíme všem návštěvám. 
Najdete tam nejrůznější potřeby jako lana, 
míče, papírové koule, tenisáky… pro-
stě cokoli, co byste mohli potřebovat při 
hrách. 

doprava
Když vyrazíte s dětmi na víkend, nejjedno-
dušší je cesta vlakem. Z Ostravy se dvakrát 
přesedá a  jste na  místě za  dvě hodinky. 
Nádraží je od  chaty opravdu kousek, asi 
deset minut. V případě táborů je pak nej-
lepší varianta autobusová doprava, kterou 
jsme schopni i v rámci pronájmu zařídit. 

služBY v oKolí
Nedaleko je malý obchod s  potravinami, 
ale jinak je obec malinká a  možností tu 
moc není. Na tábory jsou ale schopni za-
jistit každé ráno čerstvé pečivo a  dovézt 
ho až do tábořiště, takže to je určitě velká 
výhoda. Během táborů si pošťák pro poštu 
jezdí taky až k nám.

GeocachiNG
V okolí široké Nivy lze odlovit několik tra-
dičních kešek. Například Zapomenuty lom 
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(GC186FY) vás vezme na  lesní procházku 
kolem několika těžebních děr a  malých 
pěchotních pevnůstek. Nenáročná tra-
dička Studanky Bruntalska #1: U  Pochne 
(GC6DJ09) je součástí série věnované 
studánkám a pramenům ve zdejším kraji. 
Další pohodovku najdete Nad sirokou ni-
vou (GC1RVJ9), podle vlastníka keše ne-
máte očekávat nic zásadního – jen překrás-
nou přírodu. Také doporučuje, abyste se 
pro keš nevydávali, když je sníh.

V  okolí najdete i  dvě mystery keše. Buď 
se můžete vydat na obtížnost i  terén tři-
apůlhvězdičkové Putovani za  drakem 
(GC1RX48), nebo je zde o něco snadnější 
Lusteninova cache (GC27Q5E). Pozor, tahle 
keška nemá vůbec nic společného s  luš-
těninami, ale je tu pro ty, kteří rádi luští 
Sudoku.
Další kešky si můžete najít na geocaching.
com. A když už budete vyhledávat, určitě 
si kešky zobrazte na mapě, protože taková 

série Zubata Zaba je minimálně graficky 
zajímavá a  mysterky do  kruhu okolo 
Bruntálu také.

Máte zájem o pronájem základny nebo 
bližší informace?
Kontakt: 
barbora.zembova@centrum.cz 
736 202 309

GEOcAchING NA LEDOVé PRAZE
jedete na Ledovou Prahu? Tak si s sebou nezapomeňte vzít GPSku. Proč? Protože 
je tu další tematicky laděná hra na principu geocachingu. Ta je určena pro všechny, 
kteří se o pololetních prázdninách vypraví do Prahy a kromě památek a institucí, 
které po  dobu Ledové Prahy nabízejí zvýhodněné vstupné, se vydají na  honbu 
za  zlatem. Na  prvních padesát „kačerů“ čeká místo zlatých valounů odměna 
v podobě příležitostného CWG. 

jaK Na to?
Na stránkách www.ledovapraha.cz v části Geocaching na LP si 
stáhněte od pondělí 28. ledna soubor se zajímavostmi o mís-
tech, kde se nachází virtuální kešky. Stačí pouze odlovit šest 
virtuálních keší, zjistit správné odpovědi na otázky a pak už jen 
sestavit souřadnice pro finální kešku dle uvedeného schématu 
(nic nenásobte).
Finální keška je zřízena pouze u příležitosti Ledové Prahy a bude 
na svém místě od pátku 1. do neděle 3. února 2019. I letos si 
o krabičku budete muset říci v budově, kam vás výsledné sou-
řadnice zavedou. Stačí vejít, člověka v „kukani“ hezky pozdravit 
a říci heslo: Pionýrský geocaching na Ledové Praze.

Pro lovce kešek je zde jedno upozornění, tuto kešku si nemů-
žete zaregistrovat do  svého listu odlovených keší. Je zřízena 
pouze pro hru Pionýrský geocaching na Ledové Praze.

Nezapomeňte s sebou vzít fotoaparát. Budeme rádi, když nám 
zašlete reportáž i s fotografiemi na adresu mozaika@pionyr.cz. 
Máte-li zájem o bližší informace, kontaktujte Annu Novákovou 
na  e-mailu: anna.novakova@pionyr.cz nebo telefonicky 
777 793 702 (na toto číslo volejte i v případě, pokud budete při 
lovu kešky potřebovat pomoc).

Přejeme úspěšný lov.

MozaiKa PIOnýrA    20182/ 10MozaiKa PIOnýrA    2019 / 5
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OZDOBNé SOVIČKY
Na výroBu potřeBujeMe: 
Roličky od  toaletního papíru, vzorované 
krabičky od  kapesníčků (nebo černou 
čtvrtku na  křídla), červenou barevnou 
čtvrtku, nebo využijeme červeně zbarvenou 
krabičku od potravin (rýže, kakao…), bílou 
čtvrtku, provázek, pohyblivé oči, větvičku 
kroucené lísky, nůžky, šídlo, děrovačku 

(kolečka pr. 3—4,5 cm) – nebo vystřihneme, 
lepidlo herkules.

jaK Na to:
1. Roličku opatrně vymačkáme do obloučku 

– jak spodní tak horní otvor

2. Spodní otvor zalepíme a vnitřkem vlo-
žíme kousek čtvrtky na uzavření otvoru, 
aby nám drobnosti nevypadly. 

3. Vystřihneme si křídla (ve tvaru větší 
kapky) ze vzorované krabičky, zobáček 
(trojúhelník) z krabičky od rýže a ko-
lečka děrovačkou z bílé čtvrtky, na která 
nalepíme oči. 

4. Lepit díly budeme postupně: začneme 
křídly, pokračujeme zobáčkem a nakonec 
nalepíme zkompletované oči.

5. Nůžkami uděláme otvor do horního 
„víčka“, protáhneme provázek. Druhou 
stranu provázku zavěsíme podle předlohy 
na větvičku pomocí liščí smyčky. 
Soviček si můžeme vyrobit více a děv-

čata mohou celou dekoraci  využít jako 
šperkovnici, nebo kluci jako schovávačku 
na drobnosti.

Bohuslava Křížková
Výtvarná dílnička, Pionýr Starý Plzenec

SNěhOVé hRÁTKY
přetahovaNá
Všichni nejspíš znáte přetahovanou, zkou-
šeli jste ji ale někdy na sněhu? Čím víc to 
klouže, tím větší může být legrace.
Potřebujete silné lan a dva týmy. Ve sněhu 
udělejte rýho – středovou čáru. A jako ob-
vykle, vyhrává tým, který přetáhne všechny 
soupeře přes čáru.

dodGeBall
Zaujal vás dodgeball, který jste si mohli 
vyzkoušet například v  září na  Fazoli? Tak 
zkuste zimní variaci, která se hraje hodně 
podobně, jen se při ní používají sněhové 
koule místo míčů (myslete ale na  to, že 

koule je třeba vyrábět měkké, příliš je ne-
mačkat, aby zásahy nebolely). 
Děti se při hře rozdělí na dva týmy a za-
čnou po  sobě házet koule. Kdo je zasa-
žen, vypadává. Pokud někdo kouli hoze-
nou protihráčem chytí, vypadává ten, kdo 
ji hodil. hra pokračuje, dokud z  jednoho 
týmu nejsou vyřazeni všichni hráči.

sNěžNá vlajKová
K  této hře potřebujete jen kousek bílé 
látky a  klacek, na  který látku přivážete. 
Jeden hráč ve vyznačeném prostotu klacek 
zapíchne do sněhu tak, že je vidět jen bílá 
látka. Ostatním se měří čas, za který vlajku 
najdou. Vítězí ten, kdo ji schoval nejlépe.

sNěžNý BaseBall
Na  začátku všichni společně udělají hro-
madu sněhových koulí. Poté se vytvoří 
hřiště tvarem podobné tomu na baseball. 
Čtyři mety (sněhové kopečky) do  ko-
sočtverce a  veprostřed nahazovačská. 
Na  každou metu postavíme např. ple-
chovku a  úkolem nahazovače, který stojí 

veprostřed, je sněhovými koulemi všechny 
plechovky sestřelit. Vítězí ten, kdo při tom 
použije nejméně koulí.

hod hrNceM
Stavění sněhuláka děti baví, ale co s ním 
dál? Společně postavte sněhuláka s očima 
z  uhlí, nosem z  mrkve atd., chybět mu 
bude jen hrnec na  hlavě. Poté udělejte 
čáru cca 3 metry od sněhuláka. Děti jedno 
po druhém zkoušejí hodit hrnec jako fris-
bee a nasadit ho tak sněhulákovi na hlavu. 
Vítězí samozřejmě ten, kdo potřebuje nej-
méně pokusů.
Anebo můžete zkusit variaci, kdy sněhu-
lákovi chybí nos a děti se mu ho poslepu 
snaží zapíchnout na  správné místo, i  při 
tom může být spousta legrace.

sNěhová ŠtaFeta
Pokud mají děti příliš energie, přichystejte 
jim ve sněhu dva „běžecké ovály“, kde si 
mohou zaběhat štafetu, při které si předá-
vají sněhovou kouli. Pro starší děti se dají 
ze sněhu udělat i překážky.

r
u
k
o
d
ěl
k
a

H
R

Y



13

MozaiKa PIOnýrA    20182/ 10MozaiKa PIOnýrA    2019 / 5

z úsTředí

ilu
st

ra
ce

 J
. F

ilí
pe

k

VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM
v prosinci se Štěňata loučila s končícím rokem – a k tomu patří i pomoc těm, kteří nemohou být o svátcích s rodinou.  
pošlete nám na e-mail anna.novakova@pionyr.cz, jak jste s oddílem zahájili rok 2019. vybrané příspěvky otiskneme  
v únorové Mozaice. Na první tři oddíly, které nám zašlou své příspěvky, čekají odměny. 

KOLOBěh žIVOTA
Podzim přinesl několik proměn i pro obsazení Ústředí Pionýra. Pojďme se u nich v krátkém souhrnu zastavit a připomenout i otázku 
skutečné pozice ústředí jako instituce. I proto, že mezi pionýrským lidem ho stále provází několik legend – zejména o čem všem vlastně 
rozhoduje!?  

Ústředí Nerozhoduje
Jakkoli jde  asi o  nevykořenitelnou frázi 
a myšlenku. Nejen podle Stanov Pionýra, je 
Ústředí Pionýra: „… určeno zejména pro ad-
ministrativní a organizační zajištění činností 
vykonávaných předsedou Pionýra a  členy 
VV ČRP…“ – z čehož je patrné, že ústředí 
zkrátka není svébytným orgánem a rozhod-
nutí provádějí orgány Pionýra (předseda, 
místopředseda, členové VV ČRP…)
Takže povzdech: „Na  ústředí rozhodli!“ 
je stejně přihlouplé klišé, jako vyjádření: 
„Pionýr?! To ještě existuje?“

Ústředí tvoří KoNKrétNí lidé
To je druhý fakt. S rozdílnými zkušenostmi, 
ale rovněž nestejnými úkoly a  faktickými 
pravomocemi. Ale jedno mají společné – 
zájem pracovat pro Pionýr! což se někdy 
může jevit nezřetelně, občas tomu za-
městnanci přispějí tím, že udělají chybu… 
Ano, i  to se přihodí. Jsou to prostě lidé 
a nikoli roboti. Pochybí občas každý – to, 
řekl bych, vidí každý soudný člověk. Byť ho 

mýlka rozpálí doběla. Zkusme však, pro-
sím, připustit, že je dobré na omyl i  dů-
razně upozornit, ale hrubé spílání problém 
nevyřeší.

zMěNY 
ve složeNí 
Ústředí
Během uplynu-
lých měsíců došlo 
v  obsazení k  ně-
kolika proměnám. Se školním rokem se 
do  školních škamen (tedy J za  katedru) 
vrátil Jirka Tomčala, který se opět několik 
roků snažil přispět naší metodické činnosti. 
S koncem roku odešel honza Paulík, který 
se zabýval správou nemovitostí, a na jeho 
místo nastoupila Bára Zbejvalová, viz sa-

mostatný boxík.
Jirkovi a honzovi pře-
jeme na nových mís-
tech úspěchy a Báře, 
ať se rychle zapracuje.

Martin

s novým rokem spoustu změn. tak 
tohle heslo se mi stalo více než 
vlastní. 
jmenuji se Barbora zbejvalová, 
možná mě někteří znáte z 96. 
ps veselí Medvědi. ano, i tohle 
sousloví je pro mne výstižné. 
jsem celkem veselý, všestranný 
a společenský člověk, který má rád 
nové věci a výzvy. Nově budu působit 

na Ústředí 
pionýra místo 
honzy, pověřená 
správou agendy 
nemovitostí 
pionýra.
zatím se jen 
rozkoukávám 
a pevně doufám, 
že mě jen tak nic 
neodradí. těším 
se na spolupráci 
s vámi.
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odBorKY

BEZ DOBRéhO KUchAŘE 
SI TO ANI NEUMÍME PŘEDSTAVIT
Často se setkáváme s názorem, že některé odborky jsou těžké. A asi pro vás nebude žádné překvapení, že se nejedná vždy o ty samé 
odborky. Je to tak. Každý tíhneme k něčemu jinému, a co někomu přijde jednoduché, přijde tomu druhému skoro nepřekonatelné. 
Nikdo z nás není univerzální – a v případě odborek není ani cílem, aby každý splnil všechny nebo alespoň jejich většinu. Všestrannost 

přece neznamená, že jsme odborníky v celé škále oblastí. Pravým odborníkem může být člověk 
v jedné, dvou nebo třech, ale rozhodně ne ve všech dvanácti, které jsou nyní zpracované. Nebo 
to vidíte jinak? Napište nám na odborky@pionyr.cz.

Jedním z  typických zá-
stupců odborky, která 

není pro každého, je právě 
Kuchař. Pokud váš oddíl jezdí 

na výpravy, na kterých si sami 
vaříte, určitě by se vám hodila 

skupinka šikovných oddílových 
kuchařů – odborníků, kteří by se 

o  vaše žaludky starali, a  přitom 
dělali něco, co je baví. 

Odborka Kuchař má dva stupně 
a fakt není úplně jednoduchá. Měl 

by se jí zabývat ten, koho vaření 
baví a kdo se o vaření zajímá. A taky 

ten, kdo už aspoň někdy něco uvařil. 
Přečtěte si, jaké úkoly mohou na zá-

jemce o tuto odborku čekat.

Kuchař
Vaření není věda, je to umění. A hodí se nejen v oddíle, ale hlavně 
v osobním životě. Kuchař, kuchtík byl vždy důležitým a váženým 
členem týmu, který velmi často rozhodoval o úspěchu, o náladě… 

i. stupeň
1. Dokážu sestavit jídelníček na víkendovou akci, která se koná 

v budově i v přírodě.
2. Znám způsoby správného uskladnění potravin a základní hygie-

nické zásady.
3. Umím uvařit alespoň 5 jednoduchých jídel (pomazánky – polévka 

– hlavní jídlo – jednoduchý zákusek).
4. Zvládnu několik jednoduchých ozdob z potravin, umím upravit 

jídlo tak, by bylo lákavé i pro oči.
5. Umím připravit na cestovním vařiči i na ohni jednoduché jídlo ze 

surovin (ne jen ohřát konzervu).
6. Umím postupovat dle receptu a samostatně podle něj připravit 

jídlo.
7. Mám základní povědomí o ceně potravin.
8. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).
 
ii. stupeň
1. Dokážu sestavit vyvážený jídelníček na týdenní tábor včetně 

stanovení potřebného množství potravin, sestavím základní 
seznam nákupu na  víkendovou akci včetně finančního 
rozpočtu.

2. Umím připravit jídelníček na  třídenní putování s  mini-
mální možností průběžného dokoupení potravin (uvažuji 

o  hmotnosti potravin, bezpečnosti jejich požití, vhodnosti 
obalu potravin).

3. Umím uvařit alespoň 3 kompletní čtyřchodová menu, obsa-
hující alespoň 2 teplá jídla (předkrm, polévka, hlavní jídlo, 
zákusek).

4. Umím uvařit polévku z vývaru, krémovou polévku a tzv. sva-
činovou polévku (zelňačka, gulášová polévka, bramborová 
polévka, frankfurtská).

5. Zvládnu základní kynuté těsto a  umím na  ohni upéct tzv. 
hady.

6. Umím rozpoznat základní druhy masa a vím, jak je vhodně 
použít.

7. Mám vlastní sbírku receptů.
8. Umím podle receptu samostatně připravit jídlo cizí kuchyně 

nebo z méně známé suroviny.
9. Umím využít k  vaření to, co příroda nabízí (bylinky, plody, 

vhodné rostliny).
10. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

hodnĚ Je To Také o důvĚře
Máte pocit, že se o  děti na  výpravě musíte postarat se 
vším všudy. vymyslet pro ně program a  rozplánovat ho 
do poslední vteřinky, jídlo naservírovat až pod nos a zajistit 
vše do nejmenšího detailu. a co nechat část svých starostí 
na našich „odbornících“. vždyť jich v oddílech máme hodně. 
jen jim dát příležitost vyniknout. co takhle si dát novoroční 
předsevzetí, že se nebudete z  výprav vracet vyšťavení, 
zkusíte nebazírovat na detailech a hlavně dáte důvěru svým 
oddílovým odborníkům?

TECHNIK ZDRAVOTNÍK OCHRÁNCE 
PŘÍRODY

VÝTVARNÍK

ORGANIZÁROT
HER

PIOKAČER SPORTOVEC KULTURNÍ FANDA

REDAKTOR TÁBORNÍK KUCHAŘ FOTOGRAF



15

MozaiKa PIOnýrA    20182/ 10MozaiKa PIOnýrA    2019 / 5

oddílová
filmoTéka

ODDÍLOVÁ FILMOTéKA — 
hOLOKAUST
Mezi tématy Oddílové filmotéky na tento ročník je i jedno, o kterém se s dětmi dá mluvit 
opravdu hodně těžko – holokaust. V tomto vydání ho zařazujeme, protože právě v lednu 
se v roce 1942 konala tzv. Konference ve Wannsee, tedy setkání nacistických pohlavárů, 
na kterém byl formulován plán „konečného řešení židovské otázky“. Když hledáme filmy 
k tomuto tématu, zjistíme, že hvězdně obsazený a mnoha cenami ověnčený Schindlerův 

seznam není zdaleka jediný. Zde je jen malý 
výběr. A  na  místě je i  varování – pečlivě 
zvažte, jak starým a vyspělým dětem je možné 
uvedené snímky pustit…

chlapec v pruhovaNéM pYžaMu 
(2008, režie MarK herMaN)
Osmiletý Bruno, syn nacistického důstojníka, 
z nudy a zvědavosti neposlechne matku a vydá 
se k  nedaleké „farmě“. Netuší, že je to kon-
centrační tábor. Zde se skamarádí se stejně 
starým Shmuelem, který je oblečený do pru-
hovaného „pyžama“ stejně jako kuchař, který 
pro Brunovu rodinu vaří…  
cSFD.cz: 84 %, IMDB.com: 7,8/10

oBYčejNý FaŠisMus (1965, režie 
Michail roMM)
Střihový historický dokument, který na  pří-
kladu fašismu odhaluje vznik totalitních režimů 
(byť s ohledem na vznik v Sovětském svazu ne 
zcela nestranně). Do té doby nevídané využití 
archivních materiálů popisuje dění v  Evropě 
ve dvacátých až čtyřicátých letech 20. století. 
cSFD.cz: 86 %, IMDB.com: 8,3/10

KoNFereNce ve WaNsee (2001, 
režie FraNK piersoN)
Píše se 20. leden 1942. V limuzínách s osob-
ními šoféry se postupně sjíždějí nejvýše po-
stavení muži Třetí říše. Posledním z  patnácti 
pozvaných je Reinhard heydrich, pověřený 
svoláním této tajné schůzky a  dokončením 
plánu konečného řešení židovské otázky… 
cSFD.cz: 83 %, IMDB.com: 7,8/10

traNsport z ráje (1962, režie 
zdeNěK BrYNYch)
V úvodu filmu podle povídek Arnošta Lustiga 
je Terezín představen jako klidné a  šťastné 
město. Je to však jen iluze, vytvořená pro na-
táčení německé propagandistické reportáže. 
Generál SS Knecht, který zde vykonává in-
spekci, vzápětí nařídí transport do vyhlazova-
cího tábora.
cSFD.cz: 72 %, IMDB.com: 7,2/10

ORIENTAcE 
A POhLAVÍ II.
Po  odmlce se vrací lechtivá rubrika šuškanda 
a  navazuje tam, kde posledně skončila – 
u hodně diskutovaného tématu orientace a po-
hlaví. „Kniha nejen o sexu“ mu věnuje několik 
kapitol, které tu celé nelze obsáhnout, ale stojí 
za to přiblížit některé méně známé nebo snadno 
zaměnitelné pojmy, se kterými nás seznamuje.

záludNé pojMY
pansexuál – už jste se s tímhle slovem potkali? 
Snadno se zaměňuje s  pojmem bisexuál (tedy 
někdo, koho přitahují obě pohlaví), ale není to 
totéž. Pansexuál je někdo, kdo je přitahován 
k jiné osobě pro její jedinečnost – a pohlaví pro 
něj vlastně nehraje roli.
transsexuál / transgender – v  čem je rozdíl? 
Transsexuál se necítí „doma“ v  těle, se kterým 
se narodil, vnitřně se cítí jako opačné pohlaví, 
což v  dnešní době již často vede k  operacím. 
Naproti tomu pojmem transgender se označují 
lidé, kteří se také vnitřně ztotožňují s opačným 
pohlavím, ale ve svém těle se cítí dobře a nemají 
zájem ho měnit.
asexuál – člověk, který nežije sexuáním životem, 
ale přesto většinou cítí potřebu citového pouta 
a dokáže na něm založit dlouhodobé vztahy.
demisexuál (častá záměna s  pojmem ase-
xuál) – osoba, jež nepociťuje sexuální touhu až 
do chvíle, kdy s někým naváže velmi silné citové 
pouto.
androgynie – pohlavní nevyhraněnost, ne-
schopnost či nevůle pohlavně se vymezit. Může 
se projevovat i  tak, že se dotyčný v některých 
situacích vnímá jako muž a v jiných jako žena.

Jakub

další tipy: Schindlerův seznam, Úkryt v ZOO, Obchod na korze, Odvážné srdce Ireny 
Sandler, šedá zóna, Saulův syn, Klíč k minulosti, Démanty noci, Poslední vlak
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PLÁNOVÁNÍ – MÁME SPLNěNO?!?
Zdá se hloupé ptát se v polovině roku, zda nemáme náhodou hotovo? Opravdu je to zbytečné? Odpověď je nasnadě: Není. V řetězci: 
Plánování – organizace – kontrola – hodnocení je samozřejmě místo i pro krátké spočinutí, zastavení se a zamyšlení, kde, jak a kam 
jsme postoupili. 

ledeN se K toMu  
příMo NaBízí.
Tak splněno nebo ne?!? Toť otázka…
Posezení-zamyšlení nad plněním ročního 
plánu není samoúčelné. Nemá být ovšem 
ani tryznou za nesplněné úlohy. Naopak! 
Má být pracovním setkáním vedoucích 
a instruktorů, z něhož vznikne jednoduchý 
přehled: Naplněno – Převážně naplněno – 
Částečně naplněno – Nenaplněno. Možno 
nahradit i  číselnou škálou – sestupnou 
(podobnou jako ve  škole, bez pětky1) či 
vzestupnou (čím více naplněno, tím více 
bodů, nejlépe 4—1). Pokud jsme byli dů-
slední a  zodpovědní při plánování a  sta-
novili jsme si i měřitelnost cíle, tak máme 
významně usnadněnou práci.
Důležité je, aby při schůzce všichni účast-
níci měli plán před sebou, na  papíře či 
promítnutý, a  všichni dostali prostor 
k vyjádření.

jaK zařídit, aBY se 
z vYhodNoceNí Nestala 
otrava?
Prvním předpokladem je průběžné pozo-
rování dětí, abychom mohli s  vědomím 
konkrétních prožitků říci, zda se na jejich 
chování, jednání či dovednostech proje-
vily nějaké změny – posuny. Druhým před-
pokladem je řádně se na takovéto jednání 
připravit, nejlépe vedoucí oddílu i všichni 
ostatní. Přinejmenším přesným stano-
vením času (kvůli nerozpliznutí debaty), 
případně i zaslání dílčích (provokativních) 
otázek předem. co činit:
• Věnujme se všem cílům – nastavili jsme je 

pro to, že jsou pro nás důležité.
• Je-li zřejmé, že některá část hodnocení 

bude spíše či hodně záporná, je vhodné 
ji zařadit tak, aby byla vystřídána kladnou.

• Výsledky je nezbytné zapisovat – práce 
nesmí přijít vniveč.

• Na každém cíli najděme něco důležitého 
– nemusí být nutně naplněn, ale musíme 
připomenout, proč se o něj snažíme.

• Posuďme i  otázku měřitelnosti: možná 
jsme původně měli velké oči… – aby se 

oddíl a  děti posunuly kupředu, nemusí 
být výsledek absolutní.

• Odměňme se – za  plnění plánu/cílů 
i za aktivní účast na poradě.

a co dál?
Plán zůstane plánem a  my budeme mít 
přehled: Jak jsme na tom – a tudíž na co se 
více soustředit v dalších měsících a na tá-
boře. U částečně či vůbec nesplněných cílů 
si přitom odpovíme na jednoduché otázky: 
• Zařadíme ho znovu ve stejné podobě?
• Pokud vyhodnotíme, že cíl není užitečný 

nebo důležitý, můžeme ho i vynechat, ne-
měli bychom lpět na plánu jako na dog-
matu. (Jen pozor na snadné škrtání toho, 
co se zrovna nedaří.)

Pro další období tak máme představu, 
na  co si dáme pozor nebo v  čem vidíme 
úskalí. A to není nikdy k zahození.

Martin

sPlnĚno, 
co dál?
• dobrá práce!

• Byl cíl tak přínosný, jak jsme si 
mysleli? Má cenu na něm praco-
vat dál, stanovit si hlubší cíl? je 
pro nás a děti tahle oblast stále 
důležitá?

Nastavili jsme ho dobře, říká nám jeho 
splnění něco konkrétního? 
Např.: Chtěli jsme, aby naše děti uměly 
pracovat s GPSkou. Teď to umí – zna-
mená to, že jsou technicky zdatnější? 
Nebo se jen naučily jeden postup?  Umí 
ji používat v  různých situacích, nebo 
jen v klubovně?

dílČí sPlnĚní, 
co s Tím?
• v čem máme splněno a v čem 

ne?

• proč je to tak? stanovili jsme si 
dobře kritéria měřitelnosti cíle?

• vynechali jsme část cíle záměrně 
nebo omylem?

• co pro nás znamená nenaplnění, 
jaké z toho plynou důsledky?

• chceme s ním dál pracovat? 
zařadíme ho do příštího plánu?

nenaPlnĚno… – 
ProČ?
• v čem konkrétně jsme cíl nena-

plnili (čas, kritéria)?

• proč tomu tak je? je cíl vůbec 
splnitelný? (Byl reálně nasta-
vený? jaká je skutečnost?)

• věnovali jsme mu dostatek času 
a energie?

• je to vůbec špatné, že jsme ho 
zatím nesplnili? co když jsme 
se moudře rozhodli, že od něj 
zatím upustíme? a rozhodli 
jsme se, nebo jsme na něj prostě 
zapomněli?

• Nastavíme cíl lépe nebo jinak? 
je (ještě) důležitý a potřebný?

1) Je vyzkoušené mít sudý počet „bodů“, aby hodnocení neskončilo na „zlaté střední cestě“, ta se právě sem příliš nehodí.
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OD MYšLENKY KE ZMěNě
Změna v Pionýrské organizaci (jako v celé společnosti) nebyla spontánní, vycházela z dlouho probíraných problémů a otázek a zároveň 
se v ní koncentrovalo nadšení pro věc.

Jak naznačil minulý článek, problémy 
v  Pionýrské organizaci byly debatovány 
již v  roce 1958 a  postupně se začalo 
s jejich řešením. Vznikl výchovný systém 
„co má znát a umět pionýr“ (Knižně vy-
šel v  roce 1961.) a  reagoval tak na  po-
ptávku po  náplni činnosti, to však ne-
byl nedostatek jediný. Kupříkladu v roce 
1962 píše Zdena Jesenská v  časopise 
Pedagogika obsáhlý článek o  práci pio-
nýrských družin, ve kterém se zabývá for-
mou využití družinové činnosti v Pionýru 
a  kritizuje mimo jiné formu třida-oddíl, 
a  není jediná. Jako další příklady jsou 
články opět z  časopisu Pedagogika (do-
stupné online) J. haškovec „K některým 
zvláštnostem pionýrské organizace ČSM“ 
nebo A. Tuček „Pedagogická teorie a vý-
chova pionýrů“ a mnohé další. Zkrátka se 
v této oblasti vedla čilá diskuze.
Pro řešení problémů PO  vznikla při 
Ústřední radě PO ČSM teoreticko-meto-
dická komise. Ta pracoval od roku 1963 
na  návrzích na  změnu struktury a  čin-
nosti PO ČSM.
V  roce 1964 se Ústřední výbor KSČ za-
býval rozvojem školství a  výchovy mlá-
deže a  jeden z  poznatků byl zvýšit vliv 
na  socialistickou výchovu mladé gene-
race. Tento poznatek v kontextu dalších 
věcí jen podpořil směr, kterým se situace 
ubírala.

Ke konci téhož roku 1.—3. prosince pro-
běhla I. vědecko-metodická konference 
o  PO  ČSM. Něco málo o  ní ze zprávy 
Richarda Sedláře zveřejněné v  časopise 
Pedagogika na začátku roku 1965:
„Konference se konala v  Praze ve  dnech 
1.—3. prosince 1964 a účastnili se jí pi-
onýrští, školští a vědečtí pracovníci z celé 
republiky. Na  plenárním zasedání kon-
ference byl přítomen také ministr škol-
ství a  kultury dr.  Čestmír Císař, který se 
ve svém projevu, přijatém s velkou pozor-
ností, zabýval hlavně otázkou diferenciace 
a rozvoje schopností a zájmů dětí školního 
věku, přípravou pionýrských vedoucích 
a  podílem pedagogických věd na  rozvoji 
výchovné praxe v  naší dětské organizaci. 
Vyslovil se pro zřízení vědeckého pracovi-

ště, které by se specializovalo na výzkum 
činnosti pionýrské organizace. V  hlav-
ním referátu: „Za  prohloubení činnosti 
PO  ČSM a  zvýšení podílu společenských 
věd na  řešení jejích problémů,“ předne-
seném tajemníkem ÚV ČSM A. Himlem, 
bylo konstatováno, že konference byla 
svolána na  základě rozhodnutí IV. sjezdu 
ČSM a  předcházela jí řada stranických 
a  svazáckých usnesení, zejména usne-
sení V. pléna ÚV ČSM a usnesení ÚV KSČ 
o  úkolech rozvoje našeho školství a  vý-
chovy mládeže na školách.“
Snahy teoreticko-metodické komise 
vyvrcholily v  červnu 1967, kdy před-
ložila své návrhy V. sjezdu ČSM. Jaké 

požadavky měli Pionýři, píše ve své pu-
blikaci „co se událo a  co šlo v  pionýr-
ské organizaci v  letech 1967—1969?“ 
Jaroslav šturma:
„Šlo o  uvolnění struktury PO, aby oddíl 
nebyl ztotožňován se školní třídou, člen-
ství bylo dobrovolné, neformální, zájemce 
si mohl vybrat oddíl a ten zase rozhodoval 
o podmínkách přijetí, aby své členství mu-
sel pionýr dokazovat aktivitou, a aby pře-
stalo být užitnou hodnotou pro posudky. 
Hlavní bylo posílit pravomoci základních 
kolektivů a jejich samosprávnost a dát ve-
doucím možnost spolurozhodovat o řízení 
organizace.“
Na  tomto sjezdu bylo více účastníků, 
kteří přicházeli s  revolučními pohledy 
na věc. Kupříkladu studenti žádali o ofi-
ciální možnost zakládat kluby a  nejen 
to. Přestože měli podporu tajemníka ÚV 
ČSM R. Belana, nové pojetí pionýrské 
organizace nebylo schváleno. Jaroslav 
šturma k tomu píše:
„Tak byla vlastně zmařena poslední mož-
nost reformovat PO  zevnitř, posílit to, 
co zdravého zbývalo z  hnutí řady kdysi 
nadšených zakladatelů dětské organizace 
u nás.“
Tato situace na  první pohled nevypadá 
moc příznivě, ale vlastně zavdala „roz-
bušku“ pro budoucí rozpad celého ČSM. 
O tom ale příště.

Radovan Mlejnek
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Posilovna

SchRÁNKY PLEchOVé I DATOVé
Petrova pionýrská skupina musela vyklidit 
po řadu let používanou klubovnu. Vlastník 

se rozhodl dům rekonstruovat 
a  provozovat v  něm restauraci. 
Skupina se přestěhovala, ale 
jaksi „se pozapomnělo“, že 
adresa klubovny je ve spolkovém 
rejstříku zapsána jako sídlo 
skupiny coby pobočného 

spolku. Po  několika měsících šel 
Petr kolem bývalé klubovny – 
stavba byla v běhu a zvědavost mu 
nedala – vešel do domu, aby zjistil, 
co se již změnilo. V průjezdu byla 
stále poštovní schránka, kterou 
skupina léta používala – nyní již 
bez jmenovky. Vypadala smutně. 
Na  schránce byl ovšem přilepen 
jakýsi formulář – po přečtení zjistil, 
že je to výzva z pošty, adresovaná 
jeho skupině, podle které ještě tři 
dny může vyzvednout na  poště 
soudní zásilku. V  Petrovi „hrklo“, 
utíkal domů pro razítko a s výzvou 
na  poštu. Tam převzal předvolání 
k  soudu, kde se dozvěděl, že 
skupina je žalována o  2  000 Kč 
jako nedoplatek za elektřinu s tím, 
že pokud se k  soudu nedostaví, může 
být rozhodnuto rozsudkem pro zmeškání 
– tedy že by spor prohráli kontumačně 
a  skupina by ještě musela zaplatit 
i poplatky za advokáta rozvodných závodů 
a soudní poplatek. Petr dohledal podklady, 
měl i  fotografie elektroměru, k  soudu 
zašel – tam vyšlo najevo, že se jednalo 
o  administrativní omyl, a  žaloba byla 
vzata zpět. Kdyby ovšem Petr náhodou 
kolem bývalé klubovny nešel, mohlo vše 
dopadnout úplně jinak.
Adresa zapsaná jako sídlo ve  spolkovém 
rejstříku je velmi důležitá, mimo jiné 
právě pro přijímání soudních písemností. 

U občana je to snadné: je to adresa místa 
trvalého pobytu (každý občan si ale může 
nechat do systému zanést adresu, na kterou 
mu mají být doručovány písemnosti, 
není-li taková adresa evidována (§ 46b 
písm. a) OSŘ).
U  právnických osob – tedy spolků 
a  pobočných spolků – je to adresa sídla 

zapsaná v  příslušném rejstříku nebo 
adresa zástupce pro doručování uvedená 
ve smlouvě, ve sporu z této smlouvy; má-li 
právnická osoba organizační složku (§ 46b 
písm e) OSŘ).
co se stane, pokud se doručení nepodaří? 
Písemnost se uloží, obvykle na  poště, 
a adresátu se zanechá písemná výzva, aby si 
ji vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát zásilku 
do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena 
k  vyzvednutí, považuje se písemnost 
posledním dnem této lhůty za doručenou, 
i  když se adresát o  uložení nedozvěděl. 
A tak by mohlo dojít ke zmeškání soudního 
jednání. 

osoBNí doporučeNí:
Velmi praktické (a  úsporné) mi připadá 
využívání datových schránek (DS). Podle 
§ 47 OSŘ je totiž možné využívat místo 
obvyklých poštovních „papírových“ 
zásilek doručování do  DS (viz zákon č. 
300/2008 Sb., o elektronických úkonech, 
osobních číslech a  autorizované konverzi 
dokumentů). Prakticky se jedná o webovou 
aplikaci podobnou e-mailu, na  které lze 
přijímat písemné zásilky (samozřejmě 
v  datové podobě jako u  e-mailu), ale 
navíc je i  odesílat orgánům veřejné moci 
(ministerstva, úřady, obecní samospráva 
apod.) bezplatně. Výhoda je tedy jak 
peněžní (úspora), tak časová – datovou 
schránku lze obsluhovat z  jakéhokoliv 
počítače – jediné, co potřebujete, je 
znát přístupové údaje. Datovou stránku 
(DS) vám zřídí na žádost v každém czech 
pointu, opět bezplatně. Nemůžete si 
ovšem zvolit jméno – datová schránka 
dostane adresu, což je skupina písmen 
a  čísel – s  tím nic nenaděláte. žádost je 
u  spolků a  pobočných spolků vyřízena 
během několika dnů, oprávněná osoba 
(vedoucí PS) dostane své přístupové jméno 
– jinou skupinu písmen a  čísel – a  prvé 
přístupové heslo. Po prvním vstupu do DS 
si nastavíte vlastní heslo a můžete udělat 
několik věcí, které považuji za  užitečné: 
v první řadě můžete určit další oprávněnou 
osobu (vše se děje v aplikaci DS), ta pak 
poštou dostane přístupové údaje. Druhé 
užitečné opatření spočívá v  tom, že 
můžete nastavit upozornění na  došlou 
datovou zprávu e-mailem. Třetí užitečné 
opatření je upozornění na doručení datové 
zprávy prostřednictvím SMS. Podrobnosti 
najdete na www.mojedatovaschranka.cz.   
 
 Michal Pokorný

advokát, právní zástupce Pionýra

doBrá a ŠpatNá zpráva
Obvyklou volbu, kterou chcete slyšet 
první, vám tu nabídnout nedokážeme, tak 
začneme tím méně veselým…
Pionýrská grafička Tereza je dlouhodobě ne-
mocná, což dopadlo nejen na toto (a výhle-
dově i další) vydání Mozaiky, které je opož-
děné oproti plánu, ale i na další záležitosti, 
kterými se na  ústředí aktuálně zabýváme, 
jako je například příprava Ledové Prahy 

a koncertu Děti dětem. To jsou ale všechno 
řešitelné problémy, takže především držme 
společně Terce palce, aby byla brzy fit.
Dobrá zpráva je, že když jsme v  červnu 
zveřejnili předběžný součet, kolik pionýři 
nasbírali při Českém dni proti rakovině, tak 
jsme se pořádně spletli… Nebylo to „bez-
mála 1,5 milionu“, ale (jak už na str. 7 zmí-
nil Martin), 1 693 461. Takovouto chybu 

uvádíme na pravou míru s  radostí a  ještě 
jednou tu děkujeme všem, kdo k  tako-
vému výsledku jakkoli pomohli!

ilu
st

ra
ce

 J
. D

os
tá

l



7 8 9 10

2 3 4 5

6

1

1. 2. 1949 vznikl Ostravský kraj.
1. 2. 2004 byla založena sociální síť Facebook.
2. 2. 1709 byl zachráněn trosečník Alexander Selkirk, předloha pro 
postavu Robinsona crusoe spisovatele Daniela Defoea.
2. 2. 1829 se narodil německý zoolog Alfred Brehm, autor rozsáhlé 
encyklopedie život zvířat.
2. 2. 1849 se narodil spisovatel Pavol Országh hviezdoslav, jedna 
z nejvýraznějších osobností slovenské kultury.
2. 2. 1929 se narodila Věra chytilová, filmová režisérka 
a pedagožka. (obr. 1)
3. 2. 1809 se narodil německý hudební skladatel Felix 
Mendelssohn-Bartholdy.
4. 2. 1719 vyšly v Praze první české noviny „Sobotní (outerní) 
pražské poštovní noviny z rozličných zemí a krajin přicházejících 
s obzvláštním jeho císařské a královské milosti obdarováním.“
4. 2. 1994 začala vysílat televize Nova.
5. 2. 1914 se narodil William S. Burroughs, kultovní americký 
romanopisec, esejista, sociální kritik a malíř.
6. 2. 1564 se narodil christopher Marlowe, anglický dramatik 
a básník, nejvýraznější ze Shakespearových předchůdců.
6. 2. 1929 se narodil francouzský herec a zpěvák Pierre Brice, 
známý především díky roli náčelníka Vinnetoua. (obr. 2)
6. 2. 1954 se narodil Zdeněk Pecka, veslař, olympionik, dvě 
bronzové medaile na Oh (1976, 1980).
7. 2. 1999 vystartovala ke kometě Wild 2 sonda Stardust. (obr. 3)
8. 2. 1914 se narodil Vladimír hauptvogel, voják, příslušník 
výsadku chalk, jehož úkolem bylo radiomajákem navádět spojenecké 
bombardéry na cíl.
8. 2. 1924 proběhl první televizní přenos na světě, který uskutečnil 
skotský průkopník televize John Logie Baird z Londýna přes oceán 
do New Yorku.
8. 2. 1924 se narodil Josef hasil, šumavský převáděč známý jako 
„Král šumavy“, který se později stal i agentem cIc (předchůdce cIA).
8. 2. 1944 byl definitivně schválen plán operace Overlord, invaze 
do Normandie.
9. 2. 1354 byla Anna Svídnická, třetí žena Karla IV., korunována 
na německou královnu.
9. 2. 1759 se narodil český spisovatel a nakladatel Václav Matěj 
Kramérius.
9. 2. 1969 proběhl první zkušební let Boeingu 747. (obr. 4)
10. 2. 1879 se na dole Döllinger na Teplicku utopilo 23 horníků.
10. 2. 1894 proběhla v Národním divadle v Brně premiéra 
Janáčkovy opery-prvotiny Počátek románu.
10. 2. 1929 se narodil spisovatel František Nepil.
11. 2. 1929 byla v Litvínovicích u Českých Budějovic naměřena 
nejnižší teplota na českém území: – 42,2 °c.
12. 2. 1784 vzniklo spojením čtyř královských měst (Staré Město, 
Nové Město, Malá Strana, hradčany) Královské hlavní město Praha.
12. 2. 1809 se narodil charles Darwin, anglický přírodovědec 
a zakladatel evoluční biologie. (obr. 5)

12. 2. 1949 zahynulo při výbuchu metanu na dole Doubrava 
v Orlové 19 horníků.
13. 2. 1894 patentovali Bratři Lumièrové kinematograf – kombinaci 
filmové kamery a projektoru.
14. 2. 1919 se narodil český cestovatel Miroslav Zikmund, který je 
známý hlavně díky své výpravě do Afriky a Jižní Ameriky vozem Tatra 
87 s Jiřím hanzelkou. (obr. 6)
14. 2. 1954 se narodila zpěvačka, šansoniérka, kytaristka a hudební 
skladatelka Lenka Filipová. (obr. 7)
14. 2. 1959 se narodil běžkař Ladislav švanda (bronz na Oh 1988).
14. 2. 1989 bylo na oběžnou dráhu umístěno prvních 24 satelitů 
pro GPS.
15. 2. 1564 se narodil Galileo Galilei, toskánský astronom, filozof 
a fyzik, proslulý větou „A přece se točí!“, kterou ale patrně nikdy 
veřejně nevyslovil…
15. 2. 1914 se narodil Karel Niemczyk, voják a příslušník výsadku 
calcium, jehož úkolem byl sběr informací a udržování radiového 
spojení s Londýnem.
15. 2. 1924 se narodil český hudební skladatel, instrumentalista 
(virtuózní klavírista), zpěvák, herec a výtvarník Jiří šlitr. (obr. 8)
16. 2. 1959 se Fidel castro stal po svržení prezidenta Batisty 
politickým vůdcem Kuby.
16. 2. 2014 Eva Samková vyhrála zlatou medaili v snowboardcrossu 
na ZOh v Soči. (obr. 9)
17. 2. 1754 nařídila Marie Terezie první sčítání lidu na našem území.
18. 2. 1929 byly poprvé vyhlášeny filmové ceny známé jako Oscar.
18. 2. 1954 se narodil americký filmový herec a tanečník John 
Travolta. (obr. 10)
19. 2. 1924 se narodil malíř, grafik, filmový scenárista a režisér 
František Vláčil, jeho filmy Markéta Lazarová a Údolí včel jsou dodnes 
považovány za vrcholná díla české kinematografie.
24. 2. 1684 se narodil Matyáš Bernard Braun, rakouský barokní 
sochař působící převážně v Čechách.
25. 2. 1919 byla uzákoněna koruna československá jako měna 
Československé republiky.
27. 2. 1784 postihla Prahu po silné oblevě velká povodeň, která 
dosáhla vrcholu 28. 2., kdy na Staroměstském náměstí bylo 30 cm vody.

protestNí seBevraždY
Právě před padesáti lety proběhla v Československu série pro-
testních sebevražd upálením, jež byly odezvou na  sovětskou 
okupaci v srpnu 1968.
Prvním a nejznámějším v Československu (podobné případy byly 
i jinde) byl jan palach, který se na Václavském náměstí v Praze 
upálil 16. 1. 1969 a zemřel o tři dny později. Do konce dubna 
1969 se o podobný čin pokusilo dalších 26 lidí, z  toho 7 za-
hynulo. Nejznámější z Palachových „následovníků“ byl jan zajíc 
(25. 2. 1969), dále například josef hlavatý v Plzni, evžen plocek 
v Jihlavě, Michal lefčík v Košicích…



rozlouČení 
s rokem 2018
vánoční svátky a příchod nového roku slaví 
každý po  svém, a  to platí i  o  pionýrech. 
Někteří se soustředí na  tvoření, pořádají 
tradiční mikulášské, vánoční schůzky 
s  nadílkou dárků, další plní krmelce 
a zdobí stromečky dobrotami pro zvířátka, 
vyrážejí na výpravy. zkrátka i vánoce jsou 
pro pionýry dobrodružství na míru.

Na této stránce vidíte fotky od 
117. PS Kalich (Praha)  
PS Dravci (Ústí nad Labem),  
10. PTO Severka (Brno),  
PS Hrádek, PS Jince, PS Safír Kdyně,  
17. PS Karviná, PS Plejády 
Šternberk,  
PS Radovánka (Liberec),  
PS Směr (Ostrava),  
PS Starý Plzenec,  
PS Za Vodou Josefov a PS Záře 
(Praha).


