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UZLOVÁNÍ TENTOKRÁTE
V JINDŘICHOVĚ HRADCI
V sobotu 6. 4. se konal již 26. ročník republikové uzlovací soutěže O putovní pohár Zlaté
růže.
Výpravy z daleka přijely na místo již v pátek večer, a tak se trénovalo ve všech koutech jindřichohradecké pionýrské klubovny do pozdních
hodin. Další výpravy dorazily v sobotu ráno,
a to rovnou k soutěžním stolům tělocvičny
gymnázia. Malí i velcí si tak mohli vyzkoušet
uzlování ještě před samotným závodem.
Kvalifikační kola mohla začít, každý závodník
měl tři pokusy a chyba znamenala diskvalifikaci
pokusu. Z každé kategorie šest nejlepších závodníků postupovalo do finále, a tak se během
oběda počítaly výsledky.
Hned po obědě začalo finále, každý závodník
měl tři nové pokusy. Rychlé sečtení výsledků
a vyhlášení vítězů kategorií na sebe nenechalo
dlouho čekat, to aby mohlo proběhnout superfinále, kde si v jediném pokusu poměří mezi sebou síly vítězové jednotlivých kategorií. A kdo
že byl absolutním vítězem? Martin Janda z 93.
PS Orion, který časem 12,15 sekundy porazil
všechny ostatní.
Závody jednotlivců byly za námi a na řadu přišly štafety – šest závodníků z více věkových
kategorií váže každý jeden uzel. Zde se na prvním místě umístila štafeta Orioňáci I. z 93. PS
Orion, na druhém místě 63. PS Sosna a na třetím místě Orioňáci II. taktéž z 93. PS Orion.
Putovní pohár Zlaté růže si odnese tým, který
získá co nejvíce bodů za jednotlivce – body se
počítají za každého finalistu, kromě kategorie
nejstarších, podle jeho umístění v top 6. Stejně
jako v předchozích letech pohár vyhrála s neuvěřitelnými 75 body 93. PS Orion, na druhém
místě skončila Církevní škola Orbis Pictus Tábor a na třetím 63. PS Sosna.
A příště? Sejdeme se opět v Jindřichově Hradci 
Vendy
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VŽDYCKY JE O ČEM PSÁT
Dubnové vydání Mozaiky přichází v době, kdy jsou veliké akce za námi (a jejich dozvuk je
na stránkách stále patrný), další nás teprve čekají, to ale vůbec neznamená, že by nebylo o čem
psát. Najdete tu například reportáž z hudební akce FolkyTonk (probíhala zároveň s koncertem Děti
dětem a Ledovou Prahou, ale v minulém vydání na ni již nezbyl prostor), dočtete se o průběhu dvou
finále Pionýrského Sedmikvítku (Divadlo v Českých Budějovicích a Výtvarná činnost v Holešově),
najdete tu také rozhovor s ředitelkou České federace potravinových bank, dvoustranu k odborkám
a to zdaleka není všechno.
Když zalistujete, možná si řeknete, že toto vydání působí docela skromně, ale nemusíte se bát.
V květnové Mozaice, kterou už připravujeme, vám to vynahradíme. 
Jakub

VYHRAJTE KIN-BALLOVÝ MÍČ ZA ETAPOVKU
Máte etapovou hru, ve které jsou využity náměty
z programů Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem,
Tajemství staré truhly nebo Osmá planeta? Nemusí
být celotáborová, stačí i program na podzimky nebo
i víkendovou akci. Zašlete ji do 30. 4. 2019 na e-mail
anna.novakova@pionyr.cz a můžete vyhrát kin-ballový
míč!
Podrobné informace byly v příloze lednové Mozaiky –
najdete ji i na webu mozaika.pionyr.cz

Foto na titulu: Radek Tichý
Turbánek 2019
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Clona: nejlepší fotky roku 2016

KALENDÁRIUM | nabídkový plán akcí a soutěží
15. 4.*

Pionýrský Sedmikvítek –
Literární část

Kroměříž

Olomoucko-zlínská
KOP

3. – 5. 5.

Airsoftový víkend

Mukařov

1. PTS Táborník MB

15. 5.

Český den proti rakovině

celá ČR

Liga proti rakovině

17. – 19. 5.

Pionýrský Sedmikvítek –
Dětská Porta

Kroměříž

Olomoucko-zlínská
KOP

18. 5.

Český pohár v ringu

Mladá Boleslav

1. PTS Táborník MB

7. – 8. 9.

Pracovní setkání
k propagaci (30. výročí)

místo bude
upřesněno

Pionýr

Divadlo
v divadle
Tematická fotostránka
Akce!

6

V Holešově rozkvetl Sedmikvítek
Akce!

7
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Zprávy ze spolku

8

Piokačer, Zdravotník
Odborky

10

Inspirace od Štěňat
Komiks – výchovné programy

12

Pionýři se mezi ostatními
oceněnými neztratili

13

Předsedův glosář

*Termín pro zaslání prací

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PVC

Veselá slepička
Rukodělka

13

Zelená Lhota – TZ Jitřenka
Pozvánka

14

Plánování
Směrnice o hlavní činnosti

16

Druhé osamostatnění Pionýra
Historie novýma očima

17

Velikonoční nekorektnost
Právní posilovna

18

Kaleidoskop
Výročí a zajímavosti

19

Jarky jsou za námi
Tematická fotostránka

20

LTŠ
11. – 17. 8.

výtvarná

TZ Zelená Lhota u Nýrska Plzeňská KOP

18. – 25. 8.

zážitková

TZ Bokouš

ÚPVC

Zážitkový kurz pro současné i budoucí lektory první pomoci
22. – 25. 8.

SVČ Trutnov, TZ Bokouš

ÚPVC

Jihlava

KO Vysočina

Zdravotník zotavovacích akcí
3. – 5. 5., 8. 5., 10. – 12. 5.
Hlavní vedoucí dětských táborů
1. 5., 3. – 5. 5.

TZ Heraltice

KO Vysočina

28. 4., 17. – 19. 5.

TZ Nýdek

Moravskoslezská KO

30. 5. – 2. 6., 14. – 16. 6.

TZ Bokouš

Královéhradecká KO

17. 3., 26. – 28. 4., 3. – 5. 5.

TZ Bělá u Hořepníka

KO Vysočina

5. – 7. 4., 26. 4.

Petrovice, Hraničné

Olomoucko-zlínská
KOP

28. 4., 17. – 19. 5., 21. 5.

DDM Třinec – Nýdek

Moravskoslezská KO

Kvalifikace oddílového vedoucího
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FOLKY TONK 2019 PRO SVĚTLUŠKU
O pololetních školních prázdninách v pátek
1. a v sobotu 2. února 2019 organizovala
96. PS Veselí Medvědi v pražském Divadle
Za Plotem již třetí republikové finále hudební soutěže FolkyTonk (informaci o akci
odvysílala 2. 2. ČT ve Zprávičkách po reportáži o Ledové Praze).

V čem se III. ročník této soutěže lišil od těch
předchozích? Z pohledu organizátora musím říct, že to bylo především v přípravě
a zabezpečení. Ročník 2018/19 v podstatě
startoval ve chvíli, kdy skončil ten předchozí a Veselí Medvědi začali vyvíjet maximální snahu o propagaci soutěže směrem
do celé ČR i na Slovensko. Toto úsilí se následně zúročilo v 73 finálových vystoupeních v osmi soutěžních kategoriích.
S FolkyTonkem aktivně spolupracuje
v současné době pouze šest hudebních
regionálních soutěží (bohužel vesměs nepionýrských), ale tento fakt byl naprosto
vyvážen počtem zaslaných výběrových nahrávek a počtem přihlášených soutěžících
v prestižní kategorii Bandzone. Díky spolupráci s hudebním serverem Bandzone.
cz se jen do této kategorie přihlásilo přes
100 soutěžících jednotlivců i skupin a bylo
velmi náročné z nich vybrat závěrečných 15
finalistů.
Náročný byl III. ročník i z hlediska finančního a materiálního zabezpečení, neboť
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těsně před vyhlášením soutěže odstoupil
od spolupráce v září loňského roku jeden
z hlavních sponzorů finále FolkyTonku.
Odvážnému ale tentokrát štěstí přálo
a do konce roku se podařilo oslovit dva
nové mecenáše. Únorové finále bylo
oproti předchozím jiné i v tom, že se
Veselí Medvědi rozhodli věnovat výtěžek
ze vstupného obou soutěžních dnů (a ze
souběžných podpůrných akcí) na podporu
zrakově postižených dětských a mládežnických muzikantů. Za tímto účelem byla oslovena Nadace ČRo Světluška, jejímž cílem je
podpora zrakově postižených spoluobčanů,
která tento záměr uvítala. Finále soutěže se
proto uskutečnilo s podtitulem „FolkyTonk
pro Světlušku“ a při závěrečném slavnostním večeru mohli následně Veselí Medvědi
předat zástupkyni nadace částku 11 200 Kč,
za kterou se určitě pionýři nemusí stydět.
Podkategorií autorské části FolkyTonku
2019 byla letos skladba pro Světlušku.
Zvítězila skladba „Motýl“ Anežky Cvejnové
z Liberce a její nahrávka bude po dohodě
poskytnuta Českému rozhlasu, možná ji
uslyšíme i z rozhlasového éteru.
Po tři roky měli úspěšní finalisté možnost
přímo postoupit na festival Folkový kvítek
v amfiteátru na Konopišti a vystoupit zde
jako hosté spolu s renomovanými muzikanty. Folkový kvítek = Jiří Hopp = skvělý
muzikant (původně rockový – kdo by
z dříve narozených neznal skupinu Projektil
a skladbu Zahradu ticha, jíž je Jirka spoluautorem!), předseda spolku Květ, žádaný
filmový lokační a především skvělý člověk
a kamarád. V loňském roce Folkový kvítek po 27 letech skončil, a Jirka v pátek
9. února 2019 k našemu velkému smutku
odešel předčasně do muzikantského nebe.
S ukončením éry Folkového kvítku hledali Veselí Medvědi jiný zvučný festival,

na kterém by finalisté FolkyTonku mohli
prezentovat své umění. Po různých jednáních došlo k dohodě s organizátory mezinárodní Porty v Ústí nad Labem, a tak již letos
v červnu bude mít FolkyTonk na Interportě
své zástupce.
V roce 2016 získala 96. PS Veselí Medvědi
táborovou základnu ve Sloupu v Čechách…
A jak to souvisí s FolkyTonkem? Obec Sloup
disponuje překrásným Lesním divadlem,
které si vyloženě říkalo o to, aby jej Veselí
Medvědi „pokřtili“ nějakou akcí. Zkrátka, to
nádherné místo hodilo rukavici a Medvědi ji
zvedli. Dovolujeme si proto pozvat všechny
pionýrské kamarády na víkend 14. – 16.
června 2019 do Sloupu v Čechách, především pak na sobotu 15. června, kdy proběhne od 10.00 do 22.00 první ročník festivalu „Sloupský FolkyTonk“, který pořádají
Veselí Medvědi ve spolupráci s obcí Sloup
a na kterém budou k vidění a slyšení nejen
úspěšní finalisté III. ročníku FolkyTonku, ale
jako hosté také Jarda Samson Lenk, kapela
Cop či kapela Madalen (ta zde dokonce pokřtí své nové CD).
Závěrem moc a moc děkuji všem spoluorganizátorům z řad 96. PS Veselí Medvědi:
„Byli jste skvělí!“
Radek Vrk Zázvůrek
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S POTRAVINAMI SE NEPLÝ TVÁ
Po setkání zástupců Pionýra a České federace potravinových bank ohledně možností spolupráce jsme v redakci nelenili a rozhodli se vám
zprostředkovat aktuální informace v rozhovoru s ředitelkou federace Veronikou Láchovou.
Potravinové banky pomáhají téměř výhradně ve svém regionu / v republice.
Pouze pokud jsou v nějakém regionu přebytky, sdílíme je pak v rámci republiky.
Celonárodní dary si dělíme přes naše logistické centrum rovným dílem.
Ve výjimečných případech přebytků se dělíme s našimi příhraničními partnery a oni
s námi. Takto to funguje i u velkých dodávek v rámci Evropy, ale jde spíš o výjimečné případy (jednou za dva – tři roky).
Téměř všechny naše potraviny směřují k lidem v nouzi v České republice.

Úvodem, prosím, představte krátce vaši
organizaci…
Potravinové banky shromažďují potraviny,
skladují je a rozdělují je pak ZDARMA humanitárním nebo charitativním organizacím, které poskytují potravinovou pomoc
lidem v nouzi. Činnost potravinových bank
spočívá v darování a rozdělování a jejich
práce se opírá hlavně o dobrovolnou bezplatnou pomoc a dárcovství. Díky svému
poselství obnovují a podporují solidaritu
mezi lidmi a komunitní spolupráce.
A pomáháte hlavně v České republice, nebo vaše pomoc směřuje spíš
za hranice?

Letos jste se rozhodli k novému přístupu
v již tradiční aktivitě – získávání potravin a hygienických prostředků. V čem je
odlišný?
Nově budou vše zaštiťovat potravinové
banky a budou se snažit nejen o to, aby
získaly co nejvíce potravin, ale také o to,
aby lidé a dobrovolníci věděli, kam potraviny putují, kde pomáhají a kde jsou
třeba. Zapojujeme také nové partnery,
dobrovolníky – školy, univerzity i organizace jako třeba Pionýr. Snažíme se vytvořit
dva dny v roce, kdy bude mít každý příležitost trochu pomoci podle svých možností.
Chceme zapojit co nejširší množství organizací a lidí. Sbírky potravin by měly být
hlavně gestem solidarity a transparentní

pomoci pro všechny. Od roku 2019 budeme „Sbírku potravin“ organizovat
dvakrát ročně – jednou na jaře a jednou
na podzim. Nově budou také zapojeny
online obchody s potravinami.
Vaší hlavní ideou je solidarita a pomoc
lidí lidem, v tom se s vámi Pionýr rozhodně potkává.
Zmiňte proto ještě krátce výchovný projekt, který rozvíjíte…
Jedno z důležitých poslání potravinových
bank je boj proti plýtvání potravinami
a na tom je také založen vzdělávací projekt, na nějž se nyní snažíme získat finance. Principem je naučit hravou a interaktivní formou nejen děti, ale i dospělé,
jak se lépe chovat k potravinám, aby déle
vydržely, vhodněji se spotřebovaly a vyhodilo se co nejméně.
To zní zajímavě. Myslíte, že až se program rozeběhne, mohly by ho ve své činnosti využít i pionýrské oddíly a kluby?
Určitě. Pokud se nám povede sehnat financování na rozšíření programu, rádi navštívíme i pionýrské oddíly. Určitě už teď
budou všichni vítáni na exkurze do svých
regionálních bank. Stačí je kontaktovat
a domluvit se.
ptal se Martin

ČESKÁ FEDERACE POTRAVINOVÝCH BANK
Zastřešující organizace potravinových bank v ČR (dále
jsou jejími členy Naděje, Armáda spásy a individuální
čestní členové). Zastupuje na národní i nadnárodní
úrovni všech 15 fungujících potravinových bank, koordinuje jejich činnost a provozuje centrální sklad.
Hájí zájmy potravinových bank, pomáhá s přípravami
celonárodních smluv i metodik. Česká Federace potravinových bank je nevládní, apolitická a není vázána
na žádné náboženské hnutí.

potravinovebanky.cz
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DIVADLO V DIVADLE

V sobotu 23. 3. se v Českých Budějovicích v Divadle U Kapličky bylo na co dívat. Konalo se zde republikové finále Pionýrského
Sedmikvítku v oblasti Divadlo. V porotě zasedli Jan Štěch, který po dlouhou dobu působil jako asistent režie v Jihočeském divadle,
Jaroslava Malinová (režisérka a herečka divadelního spolku J. K. Tyla) a herečka Milada Štěchová.
Kategorie B1 (rok narození 2006 a mladší)
Čestné uznání si odnesly děti z dramatického kroužku Áčka při základní škole
Anežky České v Ústí nad Labem, které secvičily Hamleta. Teď chystají veselejší téma
– Noc na Karlštejně.

2. místo získaly děti z jihočeského dramaťáku Šramotíček za příběh O pyšném
netopýrovi. Prozradily o sobě, že na konci
každé zkoušky mají rituál, kterému říkají
Prsty. Všichni stojí v kruhu, mají propojené
prsty a každý řekne, co se mu ten den líbilo, povedlo nebo nepovedlo.

Olbramští tygři z PS Kopřivnice zahráli pohádku o Pejskovi a kočičce. A i když nezkouší pravidelně, tak si z finále odvezli
diplom za 1. místo.

Kategorie B2 (rok narození 2005–2002)
O 3. místo se dělí dvě uskupení. Členové
souboru Piki Volyně s hrou Bubu, bu, kde
se to strašidly jen hemžilo, měli pěkné
kostýmy i kulisy a replika „Fujtajbl, oni
nám sem tahaj city.“ nebo lahůdka „Čolci
v láku“ jsou skoro nezapomenutelné.
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3. místo si také odnesly děti z DD FrýdekMístek, které sehrály pohádku O neposlušných kůzlátkách. A i když většina dětí
věkově spadala do nižší kategorie, tak díky
pravidlům musely být zařazené do kategorie starší. I tak si své vystoupení na divadelních prknech pěkně užily.

2. místo získal jihočeský Šramotík 2 s hereckou etudou Správná parta. Děti prozradily, že do přípravy vystoupení mluví
úplně všichni. V nejbližší době se chystají na přehlídku Bechyňské jaro, kam se
všichni moc těší.

1. místo získal soubor PUZZLE ze 63. PS
Sosna Praha 8. Jejich hra Co dokáže nařčení zaujala všechny v sále. Krásné kulisy
i kostýmy jen doplnily skvělé výkony mladých herců, kteří hru secvičovali na několika sobotních setkáních.

Čestné uznání v kategorii B2 si odnesly
děti ze Šramotíku 1, které sehrály hru
Žárlivá kamarádka. Děti pod vedením
Elišky Sassmannové vystřihly scénu z běžného života teenagerů.

Kategorie B3 (rok narození 2001–1998)
Čestné uznání si odnesli členové jihočeského dramaťáku Šrumík s hrou Mnoho povyku pro Sofii. I když museli nemoc dvou
herců řešit záskokem dětí z mladšího dramaťáku Šramotík, nebylo to pro nezasvěcené vůbec poznat.

DĚKUJEME PIONÝRŮM
Z JIHOČESKÉ KRAJSKÉ
ORGANIZACE PIONÝRA
ZA ORGANIZACI
A POHODOVÝ PRŮBĚH
REPUBLIKOVÉHO FINÁLE.
UŽ SE TĚŠÍME NA PŘÍŠTÍ
ROČNÍK.

AKCE!
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V HOLEŠOVĚ OPĚT ROZKVETL PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK
– tentokrát v oblasti Výtvarná činnost
Sobota 16. března se v Holešově nesla
v tvořivém duchu. Od sobotního rána
probíhaly v SVČ TYMY různé výtvarné
a rukodělné dílny, kde si děti i dospělí
mohli vyzkoušet zajímavé techniky např.
embossování, enkaustiku, falešný linoryt,
kouzlení s mossgumou,… Dílnami prošlo celkem 60 účastníků, kteří vytvořili
spoustu zajímavých výrobků.
Odpoledne pak proběhlo v sále slavnostní
vyhlášení výsledků republikového finále
Pionýrského Sedmikvítku ve Výtvarné činnosti a Soutěže technických dovedností,
na kterém byly předány pamětní listy,
diplomy a věcné ceny úspěšným mladým
tvůrcům. Sešlo se zde okolo stovky účastníků i s doprovodem. Program byl zpestřen
vystoupením tanečního kroužku společenského tance, pěveckým vystoupení Jirky
Kaďorka – vítěze oblastního kola Dětské
Porty, zpěvem Veroniky Novákové, hrou
na klávesy Marie Matyášové a vystoupením folklorního souboru Zrníčko. Na závěr slavnostního předávání cen nechyběl
také společný tanec všech účastníků, kteří
si na známé melodie zatančili společně
s Kájou a maskotem „Psem“. Po slavnostním předávání ocenění se všichni odebrali
do galerie Sklep, kde proběhla vernisáž
soutěžních prací.
Tématem tohoto ročníku bylo – „Místo,
které mám rád“. Ve třech oblastech – keramika, výtvarné dvourozměrné práce a výtvarné trojrozměrné práce – se celkem sešlo skoro 300 prací. Výtvory došly od dětí
z celé republiky, z různých škol, SVČ, ale
nejvíce prací přišlo z různých pionýrských

skupin, například PS Hugo Sytaře, PS
Brodek u Prostějova, dále z PS Čestice –
Podlesáci, PS Kopřivnice, PS Nepomuk
a také z oddílu při Plzeňské KOP.
Organizátorem
republikového
finále
byla již podeváté PS dr. Mirko Očadlíka
z Holešova a Středisko volného času
v Holešově. Celá akce probíhala ve velmi
příjemné atmosféře. Všem, kteří se
do soutěže zapojili, ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na příští ročník, který
proběhne na jaře roku 2020. Poděkování
patří také všem, kteří nám poskytli k uskutečnění akce podporu – MŠMT, městu
Holešov a Zlínskému kraji. Děkujeme také
všem porotcům, kteří měli velmi těžkou
úlohu mezi tolika pracemi vybrat ty nejlepší. Poděkování si zaslouží také všichni
dobrovolníci, kteří pomohli při organizačním zajištění výtvarných a rukodělných dílen a také při organizačním zajištění slavnostního vyhlášení.
Jarmila Vaclachová,
vedoucí PS dr. Mirko Očadlík

SOUTĚŽ TECHNICKÝCH
DOVEDNOSTÍ ZAZNAMENALA
VELKÝ NÁRŮST
Po loňském roce, kdy do soutěže technických dovedností byla přihlášena
pouze jedna práce, bylo letos přihlášeno přes 50 prací. Což je významný nárůst. Do této soutěže byly zařazeny papírové modely, výrobky ze dřeva a trojrozměrné textilní práce z PS Brodek u Prostějova, PS Plši ze Soběchleb, PS
Nepomuk, PS Kopřivnice, SVČ TYMY Holešov a dalších zasilatelů.

VÝSLEDKY NAJDETE NA PIONYR.CZ.
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SAMI O SOBĚ

MISE „BÍLÝ HAD“ ANEB KDYŽ MÁŠ VLAJKU, ZA NIC
NA SVĚTĚ NEZASTAVUJ (I KDYBYS ZTRATIL BOTY)

KUNOVICE

Branný
oddíl
Sosna Fox se
setkal na pravidelné víkendovce. V sobotu
jsme prošli celou naši výbavu,
dále jsme si
ukázali nově pořízené kousky (zejména zbraně), a abychom celý
den jen neseděli v klubovně, odpoledne jsme vyrazili s laserovkami do okolí. Rozdělili jsme se na dva týmy. Modří pod velením
Lucky a červení pod velením Helči. Každý tým dostal svůj život.
Ten byl schovaný v bunkru. Úkolem protistrany bylo život ukrást
a úspěšně s ním dojít do svého bunkru. Červení byli úspěšnější při
dobývání a poté úprku zpět do svého bunkru. Když už nám byla
dostatečná zima, rozhodli jsme vrátit zahřát zpátky do klubovny.
Další částí programu bylo procvičení sluchu a mozkových závitů. Zkusili jsme si zvukový kvíz. Na „playlistu“ byly různé zvuky
(střelba, pochod vojáků, přelet letadla, vrtulníku), některé jednoduché, některé byly těžší, a pak byly extra „špeky“ pro dobré
posluchače. Hlavním cílem bylo uhádnout, o jaký zvuk se zrovna
jedná. Ráda bych pochválila hlavně Matěje a Jirku, kterým se dařilo. Druhá půlka zvukového kvízu se skládala z filmové hudby.
Některé starší kousky (Statečné srdce nebo Gladiátor) nám daly
zabrat.
Když už jsme měli poslouchání dost, vrhli jsme se do přípravy večeře. Tousty chutnaly všem, nejvíc asi Matějovi. Poté nás čekala

ještě jedna mise. Opět jsme bojovali o vlajku soupeře, nicméně
díky dalším příchozím jsme do hry začlenili prvek navíc – vedoucí,
co pravidelně škodili oběma týmům. Hru jsme si i přes tmu a zimu
velice užili. I tentokrát vyhráli červení.
V neděli ráno se k nám připojili Radek a Štěpán a vyrazili jsme
do pražské airsoft areny. Cesta tramvají probíhala dobře až na některé zvídavé pohledy cestujících. V aréně jsme sice měli zpočátku trochu smůlu – jako na potvoru se rozhodly přestat fungovat skoro všechny baterie, už jsme plánovali, že budeme hrát
na babu, ale nakonec jsme dali dohromady i s pomocí personálu
arény dostatek baterií a mohli jsme začít naplno hrát. V aréně se
tentokrát lépe dařilo modrým. Vyhráli sice o fous, ale zaslouženě.
Určitě se zase do arény podíváme, rozhodně je to pro nás zajímavá změna oproti hře v lese. Zvláště, když se lze schovávat
za každým rohem a prostor je o hodně menší.
Tradičně několik moudrých postřehů na závěr:
• V boji se dá běhat i bez bot – aneb když máš vlajku protihráče,
nezastavuj a běž!
• Toust s marmeládou a sýrem je jedlý.
• Když máš pocit, že jsi dobře schovaný na výhodné střelecké
pozici, vždy se najde někdo, kdo tě tam překvapí.
• Ano, i škvírka mezi muničními bednami se dá prostřelit.
• Zapomenout odjistit zbraň může být nejen osudné, ale také
velmi bolestivé.
Lucka Bauerová, 63. PS Sosna

PS KUNOVICE NA LEDOVÉ PRAZE
Jako
každou zimu,
tak i letos
se v období
pololetních
prázdnin
naše
pionýrská skupina vypravila na výlet
do Prahy. Celá akce začala v pátek 1. 2. ráno, kdy se rodiče
na vlakovém nádraží v Uh. Hradišti rozloučili s dětmi a poslali je
vstříc dobrodružstvím, která na ně čekala v hlavním městě.
První zastávkou bylo Království železnic. Děti nevěděly, kam se
dřív podívat. Od vláčků a drah kapesní velikosti až po tramvaje
a autobusy skutečných rozměrů. Ještě ten den jsme se vypravili
na Strahov, kde si přišli na své zejména fotbaloví fanoušci, neboť
jsme zde navštívili Síň slávy českého fotbalu. Následovala vycházka zamrzlou Prahou na Pražský hrad a poté přes Karlův most
až ke Staroměstskému orloji.
Jelikož uším vedoucích neuniklo, o čem si výletníci nadšeně povídají, rozhodli se v sobotu zařadit do programu jako překvapení
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návštěvu herny Zetko, založené dětským idolem a youtuberem
Jirkou Králem, se kterým jsme se zde také potkali a mohli se
s ním na památku i vyfotit. Jako další část programu v hlavním
městě byla návštěva Muzea LEGA, ve kterém byly ke zhlédnutí
veškeré doposud vyrobené sady stavebnic, postavičky a také nejrůznější zajímavé modely.
Protože už jsme toho viděli poměrně hodně, zamířili jsme
na Neviditelnou výstavu, abychom si pro změnu vyzkoušeli, jaké
to je nevidět nic. Výstava poskytuje možnost vyzkoušet si běžné
každodenní činnosti „očima nevidomého“ – od běžného užívání
bytu, přes pohyb na ulici, v lese, či také například objednání
nápoje v baru. Z Neviditelné výstavy jsme se přesunuli rovnou
do Muzea policie, kde jsme mimo jiné byli svědky toho, jak vypadají akce zásahové jednotky Policie ČR v terénu. Na závěr dne
už na nás čekal tradiční koncert Děti dětem.
Poslední den našeho výletu jsme navštívili Národní zemědělské muzeum, kde si děti mohly prohlédnout a vyzkoušet různé
zemědělské stroje a vše, co se zemědělstvím souvisí. A protože
Ledová Praha byla v neděli opravdu ledová, nasedli jsme rádi
do vyhřátého vlaku a plní zážitků a dojmů vyrazili domů.
Mikejla a Míšenka, PS Kunovice

PRAHA

HRÁDEK U ROKYCAN

BRNO

KOPŘIVNICE
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ZIMNÍ TÁBOR
Rodičům jsme zamávali
a vyrazili jsme na zimní
tábor na Pstruží v termínu 25. 2. – 3. 3. 2019,
letos opět bez sněhu, ale
stejně jsme si ho užili.
Po příjezdu na táborovou základnu Pstruží
byly děti rozděleny do čtyř skupin, které pracovaly bez vedoucích.

Počasí bylo mrazivé, ale to nám nevadilo. Užili jsme si výlet
do Frenštátu na krytý bazén, kde byla skvělá zábava. Nejvíce se
děti těšily na Muzeum panenek Na Větrné hůrce, kde bylo přes
100 panenek a kočárků z let 1850 až 1920. Fajn byla i vycházka
do Čeladné na dětské hřiště a nákupy. A další program nám zpříjemnili vedoucí s různými soutěžemi družstev i jednotlivců: běhání a hledání příšerek, strašidelná noční hra, závěrečná vycházka
na hřiště a diskotéka s dvojitou oslavou narozenin.
Božena Klimecká, PS Kopřivnice

PIONÝRŮ NA JIŽNÍ MORAVĚ OPĚT PŘIBYLO
Členská základna Jihomoravské krajské organizace
Pionýra se opět rozrostla.
V letošním roce se zaregistrovalo 2 195 členů, což je
o 87 více než loni. Jihomoravský Pionýr sdružuje celkem 56 oddílů
a 7 klubů.
Přibližně polovina oddílů patří zároveň pod SPTO Brno (Sdružení pionýrských tábornických oddílů), věnuje se tábornické činnosti a v naučených dovednostech mezi sebou během roku soutěží. Kromě všeobecně zaměřených oddílů také existují úzce zaměřené oddíly, jako
například modelářský oddíl v Bošovicích.

Důležitou část činnosti většiny oddílů tvoří také letní tábory. Během
loňského léta uspořádaly pionýrské skupiny v Jihomoravském kraji
celkem 53 táborů, kterých se zúčastnilo 867 dětí.
Kromě vlastní oddílové činnosti také oddíly organizují různé akce pro
veřejnost, například u příležitosti Dne dětí, a zapojují se do celostátních dobročinných akcí, jako je akce Ukliďme Česko nebo Český den
proti rakovině (pro který loni pionýři z celé ČR vybrali 1 693 461
Kč). Bližší informace o naší činnosti a plánovaných akcích najdete
na stránkách jihomoravsky.pionyr.cz, případně na stránkách jednotlivých pionýrských skupin a oddílů.
Alena Bulantová, 10. PTO Severka

SETKÁNÍ PIONÝRSKÝCH
VETERÁNŮ
V sobotu 2. 3. 2019 proběhla akce,
která už má víc jak dvacetiletou tradici. Pionýrská skupina Hrádek poskytuje zázemí pro milé setkání bývalých pionýrských vedoucích z okresu
Rokycany. Všichni mají zájem o dění ve spolku Pionýr. Mají radost, že stále pokračují ve své dobrovolnické činnosti pionýrské skupiny v Rokycanech, Zbiroze
a Strašicích. Největší skupina je v Hrádku, kde pracuje 17 oddílů a je zde registrováno 328 pionýrů. Při přípitku si všichni přáli pevné zdraví, štěstí a hodně
radosti ze života.
Vlasta Vasková, vedoucí PS Hrádek

TEEDEET LASER GAME AKCE 15+
Ve čtvrtek 14. března 2019 úspěšně proběhla další akce. Tentokrát jsme navštívili
LazerFun na Českomoravské. Celkem se
nás sešlo sedmnáct pionýrů ze sedmi různých PS (PS Záře, 96. PS Veselí Medvědi,
16. PS CZČD DISK, 68. PS Lvíčata, 121. PS BOR, 73. PS Vodovod, PS Veteráni
Kladno). Zahráli jsme si tři hry laser game, pokaždé v jiných, náhodně rozdělených
týmech. Akci jsme si užili, seznámili jsme se s novými kamarády a těšíme se na další
TeeDeeT akci, kam jste všichni zváni! (Sledujte nás na www.facebook.com/teedeet).
Jakub Mareš, PS Záře

VŠECHN
NEJLEPŠÍ

• 1. 4. slaví své 50. narozeniny Jana Paulusová
Fišerová z PS Jiřího Wolkera (Královéhradecká
KO).
• 9. 4. slaví své 55. narozeniny Josef Matoušek
z PS J. A. Komenského (Moravskoslezská KO).
• 13. 4. slaví své 40. narozeniny Kateřina
Müllerová z PS Mladých požárníků Obora
(Plzeňská KOP).
• 14. 4. slaví své 45. narozeniny Jiří Žďára
z 6. PS Kolín (Středočeská KOP).
• 19. 4. slaví své 55. narozeniny Miluše
Palkosková z PS Lubná (Středočeská KOP).
• 21. 4. slaví své 70. narozeniny Luboš Šmolík
z PS Homolka (Plzeňská KOP).
• 21. 4. slaví své 55. narozeniny Jiří Hanák
z PS Plši (Olomoucko-zlínská KOP).
• 22. 4. slaví své 50. narozeniny Jitka Jansová
z PS des. St. Roubala Habartov (Plzeňská
KOP).
• 23. 4. slaví své 50. narozeniny Josef Herclík
z 45. PS SVRATKA (Jihomoravská KOP).
Blahopřejeme!
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ODBORKY

PIOKAČER

Geocaching je hra, která kombinuje turistiku
spolu s dobrodružným hledáním pokladů,
ukrytých všude kolem nás, pomocí zeměpisných souřadnic. Skrytá schránka neboli poklad se nazývá cache (čti „keš“ nebo „keška“). Jednou ze základních myšlenek geocachingu je umísťování keší na zajímavá místa.
Dobře zpracované kešky zavedou kačery do míst, kam by se jen
tak nevydali, ale přinášejí o navštívených místech, ať už v České
republice nebo po celém světě, i zajímavé informace.
Piokačer je nejen aktivní lovec keší, ale dokáže také vysvětlit
ostatním základní pravidla lovu. Pro oddíl může být přínosem
například v tom, že dovede připravit na výpravu tipy na kešky,
které je možné cestou odlovit a zpestřit si tak putování. Stačí se
s ním jen domluvit, kudy povede trasa výpravy, a on pak už zjistí
všechno potřebné a připraví celý „lov“ pokladu.

4. Odlovím samostatně nebo s oddílem 100 keší různých typů
a zaloguji na www.geocaching.com.
5. Zúčastním se dvou eventů.
6. Během sedmi po sobě jdoucích dní odlovím alespoň jednu
kešku denně.
7. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

II. STUPEŇ

I. STUPEŇ
1. Umím pracovat s GPS.
2. Mám založený svůj nebo oddílový nick na www.geocaching.
com.
3. Znám pravidla hry Geocaching a nejdůležitější pojmy a postupy. Příprava, hledání keše, logování na internetu. Znám
základní typy keší – tradiční, mystery, multi, event, wherigo
atd. Znám pravidla pro výměnu GC, TB a CWG a dodržuji je.

1. Umím pracovat s GPS i s aplikacemi v mobilu.
2. Připravím výlet s možností odlovu min. tří keší. Poučím kamarády, jak se chovat a co dělat, když najdeme kešku.
3. Odlovím samostatně nebo s oddílem 300 keší různých typů.
4. Zúčastním se sám nebo s oddílem dvou CITO eventů.
5. Založím pionýrskou keš.
6. Napíšu Geopozvánku do časopisu Mozaika.
7. Odlovím ve svém okrese – nejstarší keš, keš s nejvíce FP, nejvýše a nejníže položenou keš.
8. Během 14 po sobě jdoucích dnů odlovím alespoň jednu
kešku denně.
9. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

V Y SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME
V minulém vydání Mozaiky jsme začali sérii
odpovědí na otázky k odborkám, které jste
nám položili. A v odpovídání pokračujeme.
Chcete-li se zeptat na něco dalšího, nebo
nám poslat svoje připomínky, napište nám
na odborky@pionyr.cz.

BUDE NÁM PLNĚNÍ ODBOREK
NARUŠOVAT SCHŮZKU,
ČINNOST?
Nebude. Jde jen o promyšlené sladění
plnění podmínek s děním na schůzce –
to klade na vedoucí nároky na vhodné
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propojení. Ale nejde o narušování.
Některé podmínky k začlenění do běhu
schůzky přímo vybízejí (čekatel nemůže
všechny úlohy plnit jen sám) nebo mohou
být inspirativní (skupinová práce).

PODMÍNKY ODBORNOSTÍ JSOU
ÚKOLY NEBO JEN NÁMĚTY ČI
NÁPADY K VYUŽITÍ?
Při plnění odbornosti jsou podmínky závaznými úlohami (některé jsou volitelné),
které čekatel musí postupně zvládnout.
Lze jich ovšem využít – a to klidně i pro

celý oddíl – jako námět pro určitou činnost. To se nevylučuje. Nejde tak o „vykrádání“ námětů, odborky jsou koneckonců
opět jen další „studnou, z níž se dá pít“.
Ale jejich základní smysl je jiný: pobídnout
k rozvoji dítě.

CO DĚLAT, KDYŽ DÍTĚ ODBORKU
CHCE PLNIT A VEDOUCÍ SE
NECÍTÍ ZPŮSOBILÝ?
Společně hledat odborného poradce –
může jím být rodič, učitel, známý… (výhoda
PS a oddílů majících širší člověčí zázemí).

ODBORKY

11

ZDRAVOTNÍK
Zdravověda není věda. První pomoc není léčení
a není to taky žádná věda. Jsou to jednoduché
kroky a opatření, kterými lze skutečně pomoct
zachránit druhého. Odborku „zdravotník“ by
měl získat vlastně každý, protože nikdy nevíme, kdy se nám to
může hodit.

Je dobré umět poskytnout první pomoc, ale je také dobré mít
v oddíle mezi dětmi někoho, kdo si dovede poradit, když je to
třeba. Také může být vašima druhýma očima a například dávat pozor na to, aby někdo z kamarádů při sbírání lesních plodů nesnědl
něco, co je nezdravé. A pokud už bude „odborník“ starší, může se
postarat o oddílovou lékárničku na výpravě.

8. Umím rozpoznat jedovaté rostliny a houby. Znám základní bylinky, které je možné užít při různých potížích.
9. Umím odstranit klíště a ošetřit místo napadení.
10. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

II. STUPEŇ
1. Umím ošetřit nekomplikované zlomeniny a vím, kdy je to
nutné udělat.
2. Umím odstranit žihadlo, ošetřit bodnutí hmyzem.
3. Umím si poradit s popáleninami, omrzlinami.
4. Znám preventivní opatření proti úpalu, úžehu. Umím vhodně
postupovat.
5. Umím zastavit krvácení většího rozsahu.
6. Vím, jak ošetřit otevřenou zlomeninu.
7. Vím, co obsahuje lékárnička na výlety, nosím jí s sebou na výlety, výpravy a jiné akce.
8. Umím vysvětlit smysl dárcovství krve. Mám povědomí o zapojení Pionýra do aktivit, které jsou spojené s dárcovstvím
krve, a dalších aktivit, které souvisí se zdravím.
9. Mám informace o HIV, žloutence a vím, jak při poskytování
první pomoci ochráním sám sebe.
10. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

I. STUPEŇ
1. Znám důležitá telefonní čísla a zásady tísňové komunikace.
Vím o aplikaci Záchranka.
2. Umím ošetřit povrchovou ránu a puchýře.
3. Umím používat elastické obinadlo a zpevnit kotník, koleno,
ruku.
4. Umím vysvětlit, proč je třeba dbát na osobní hygienu.
5. Umím používat šátkový závěs.
6. Umím změřit tělesnou teplotu. Vím, co je horečka, zvýšená
teplota a jak jí snížit.
7. Znám základní zdravotnické polohy (stabilizační, protišoková).

Vedoucí potom „jenom“ sleduje postup
v plnění podmínek, stává se tak dítěti spíše
průvodcem a spojovníkem k provázání
s děním v oddíle. Vlastní znalecké vedení
přenechává poradci a je s ním v kontaktu.

KDO POTVRZUJE SPLNĚNÍ
PODMÍNKY?
V případě, že vedoucí sám přijal roli poradce, pak s dítětem on. Pokud je zapojen
i odborný poradce, musejí se dohodnout:
mohou oba nebo vedoucí po vyjádření poradce či poradce sám. Především jde o to,
aby čekatel měl pocit důležitosti a významu
splnění podmínky, ale nakonec nejde

o úřední zkoušení před komisí. Má jít o akt
přiměřené vážnosti.

KDO POSUZUJE SPLNĚNÍ
PODMÍNEK = ZÍSKÁNÍ
ODBORNOSTI?
Dítě vede vedoucí, takže vždycky on.
Není-li současně odborným poradcem,
pak vždy po dohodě s ním, nebo společně
(dle možností). Musí jít o součinnost mezi
vedoucím a poradcem, nemá jít ovšem
o žádný složitý úřad, ale věc normální věcné
dohody. Naplněním podmínek končí práce
s (jednou) odborností, jejím stupněm.

CO SE STANE PO UKONČENÍ
PLNĚNÍ PODMÍNEK?
Po splnění podmínek by mělo
dojít ke slavnostnějšímu uzavření
postupu = získání odbornosti.
Nabízí se nějaká – pro oddíl
třeba tradiční – slavnostní chvíle:
předávání by měl být hezký oddílový či skupinový rituál. Pěkné
by bylo, kdyby i u tohoto okamžiku byl přítomen odborný poradce (nejde-li o vedoucího), ale
záleží na možnostech.
pokračování příště...
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V ÝCHOVNÉ
PROGRAMY

PERNÍČKY PODLE
E
SÝKORKY ÁJI

Pravidelně každý rok pečeme s dětmi na schůzce perníčky.
perníčky Všichni
jsou celí od mouky a těsta, domlouvají se, co kdo bude dělat
a hlavně je to hrozně moc baví. Při pečení nám pomáhá a vše
diriguje maminka Alena, která má přezdívku Sýkorka Ája. Později
na jiné schůzce nebo na Velikonocích perníčky zdobíme, až hrají
všemi barvami. Děti se na pečení a zdobení vždy moc těší.

VYMAZLENÉ POMAZÁNKY
Na předminulé schůzce jsme dělali pomazánky. Byli jsme rozděleni na tři skupiny.
První skupina dělala pomazánku z česneku, sýra, jogurtu, soli, pepře, pažitky a na ozdobu byla borůvka.
Druhá skupina dělala pomazánku z mrkve a pažitky, ve které byla
navíc Lučina a zakysaná smetana.

Přísady na „kaši"
12 dkg medu
2 vejce
5 dkg Hery
25 dkg cukr krupice
22 dkg hladká mouka
lžička sody
perníkové koření
To vše dáme do hrnce a mícháme v parní lázni asi 15 minut až je
těsto dobře spojené. Na vál dáme 30 dkg hladké mouky, přidáme
uvařenou směs a vypracujeme těsto. Ještě teplé těsto vyválíme
(2 až 3 mm) a vykrajujeme různé tvary. Pečeme na pečícím papíru,
necháváme mezery a před pečením potřeme vajíčkem. Pečeme
v předehřáté troubě při 150 stupních 6 minut. Při pečení neotvírat troubu. Upečené zdobíme dle chuti. Pečeme cca dva až tři
týdny před konzumací, aby stihly změknout.
Šárka Zeusová, PS Dravci Ústí nad Labem

A nakonec třetí skupina měla pomazánku z tvarohu, mleté papriky, zakysané smetany a koření.
Všechny se povedly a bavilo nás to.
Linda, Julča a Eliška, oddíl Stopa, 2. PS Julia Fučíka Kroměříž

V ÝPRAV Y ZA POZNÁNÍM

ilustrace J. Filípek

Také jste měli v březnu už první jarně laděné schůzky nebo jste byli na jarních prázdninách na horách? Štěňata
na jedné schůzce už sluníčko vytáhlo ven. A co u vás? Máte už jarní oddílovou náladu? Napište na anna.novakova@
pionyr.cz nebo mozaika@pionyr.cz. Těšíme se na vaše maily a děkujeme dětem z oddílu Stopa z Kroměříže a z PS
Dravci v Ústí nad Labem. 
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PIONÝŘI SE MEZI OSTATNÍMI OCENĚNÝMI NEZTRATILI
Dne 28. března se v Senátu Parlamentu ČR konal slavnostní a milý ceremoniál – předávání ocenění za vynikající výchovnou činnost.
Medaili MŠMT, nejvyšší ocenění v oblasti školství, si přímo z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy přišlo převzít
několik desítek lidí z celé republiky. Nutno podotknout, že mezi 48 oceněnými se dvě pionýrky a jeden pionýr rozhodně neztratili.

CÍTÍM VŽDYCKY
HRDOST,
když si nejvyšší resortní
vyznamenání jdou převzít pionýři, doprovázeni
často blízkými či spolupracovníky. Je to dokladem, že nejen děláme svoji práci dobře, ale
i toho, že i mezi tolika – často věhlasnými –
profesionálními pedagogy naši dobrovolníci
projdou přísným sítem výběru.
Stojí za to zdůraznit, že mezi pionýry bychom našli už více než dvacet pět nositelů
tohoto ocenění – obou stupňů.

LETOS OCENĚNÍ PŘEVZALI
Stříbrnou medaili:
Alena Petrželová – vedoucí Pionýrské
skupiny Vysočina Svitavy
Bronzovou medaili:
Mgr. Jiří Němec – předseda KOP Kraje
Vysočina
Mgr. Jarmila Vaclachová – vedoucí
Pionýrské skupiny dr. M. Očadlíka
Holešov

BEZPROSTŘEDNÍ REAKCE?

NEJDE O VŠEDNÍ VĚC
Medaile MŠMT se uděluje za významnou
pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo
uměleckou práci, dlouhodobé vynikající
působení ve školství nebo za mimořádně záslužný čin ve výchově a vzdělávání. Uděluje
se ve dvou stupních, a to 1. stupně (stříbrná)
a 2. stupně (bronzová).
Skutečnost, že pionýři a pionýrky jsou v této
společnosti vidět, lze samozřejmě chápat
i v širších souvislostech – jako ocenění a respekt vůči výchovné práci Pionýra obecně.
Martin

Jarka: Byl to úžasný pocit a to, že
tu byli tři za Pionýr, bylo až neuvěřitelné. Moc mile mě to překvapilo
a vážím si toho. Při hudebním vystoupení mi proběhly vzpomínky už
od dětství, od jiskřičky, jak to bylo
krásné a že to určitě stálo za to. Je
to krásné ocenění a já za něj děkuju
– i lidem, na které jsem měla štěstí
a kteří mi k němu pomohli.
Alena: My si tu jako zdravotní sestra
a stavař připadáme na jednu stranu
hrozně nepatřičně. Ale jsem poctěná.
A také dojatá.
Jakub: A není to právě skvělé, že
zdravotní sestra může dostat takové
ocenění?
Alena: To určitě!
Jirka: Určitě je to velké ocenění a vážím si ho, i když to neděláme pro ocenění, ale kvůli dětem i dospělým, co
se na tom všem podílí s námi.
ptal se Jakub

VESELÁ SLEPIČKA
CO BUDEME POTŘEBOVAT?
Polystyrenový kužel, nůžky, oboustrannou
lepící pásku, provázek (normální hnědý
nebo potravinářský bílý), lepidlo, štětec,
filc (červený, žlutý a další dle potřeby),
tavnou pistoli + náplň, očička.

JAK NA TO?
1) Od vrcholu kužele po celém jeho obvodu postupně obtočíme oboustrannou
lepenku.
2) Postupně odstraňujeme krycí vrstvu
a kužel kolem dokola omotáváme provázkem tak, aby mezi jednotlivými otočkami
nebyla mezera.
3) Po dotočení provázku až k spodku
kužele provázek ustřihneme a zajistíme

lepidlem, protože tavka by mohla poškodit polystyren.
4) Vrchol kužele ozdobíme červeným
„hřebínkem“, u kterého uprostřed vystřihneme kousek tak, aby šel na kužel posadit,
a zajistíme tavnou pistolí.
5) Kousek níž připevníme tavkou očička,
ze žlutého filcu vystřižený zobáček a pod
něj také pistolí přilepíme „lalůček“.
6) Dál nastříháme 4–5 proužků filcu, buď
bílý, nebo každý jiné barvy, které postupně
tavnou pistolí připevníme na zadeček.
Další dozdobení už je na vás.
Tak a veselá slepička je hotová. Doufáme,
že se vám povedla. 
Líba Nejedlá, PS Dobřany

RUKODĚLKY

K Velikonocům patří vajíčka a s nimi neodmyslitelně i slepičky a kuřátka. Jednu takovou
slepičku jsme si zkusili vyrobit z polystyrenových kuželů a provázku.
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POZVÁNKA

POZVÁNKA NA CHATU JITŘENKA

Táborová základna v Zelené Lhotě u Nýrska patří Pionýrské skupině Jitřenka ze Kdyně. Nachází se v Plzeňském kraji v CHKO Šumava
a nabízí mnoho možností k výletům pěším, cyklo i lyžařským.

NÁMĚTY NA ČINNOST V OKOLÍ
Táborová základna je bývalá patrová vesnická škola. Stojí na samém začátku vesnice poblíž místního barokního kostela svatého
Wolfganga, který je kulturní památkou ČR. Přímo u kostela je
velká louka na hraní velkých „běhaček“. Budova je obklopená velkými hracími prostory, máme také vybudované hřiště s možností
upevnit síť na nohejbal, volejbal či badminton. V zákoutí je vytvořené ohniště s lavičkami.
V okolí jsou lesy v pěší dostupnosti (10 minut), ve kterých hrajeme bojovky všeho druhu. Kdo chcete přijet za dobrodružstvím
na kolech, tak neváhejte – tras je zde mnoho – Špičák – Hojsova
Stráž – Prenet – Hamry – Nýrsko.
V zimním období je nedaleko (asi 5 km) lyžařské středisko Hojsova
Stráž, a ve vzdálenosti 17 km je známé středisko Špičák – Železná
Ruda s velkým množstvím sjezdovek i běžkařských tratí.

7. Město Nýrsko
8. Město Klatovy
9. Hrad a zámek Klenová – středověký hrad, ke kterému byl
v 19. století přistavěn novogotický zámek.

TIPY NA VÝLETY
1. Vodní nádrž Nýrsko (1 km) je přehradní nádrž na řece Úhlavě,
která dodává pitnou vodu pro Klatovsko a Domažlicko. Její
rozloha je 148 ha, vznikla zatopením Úhlavského údolí, pod
vodou se ocitla i část obce Tremlovský Dvorec.
2. Přírodní rezervace Zelenský Luh (1 km) se nachází na konci vesnice směrem na Hojsovu Stráž, důvodem ochrany jsou přirozené ekosystémy.
3. Kostel svatého Wolfganga – z 18. století, v roce 1994 byl opraven, u něj stojí dvě památné lípy velkolisté.
4. Dešenice (asi 3 km) – je zde dešenická tvrz a muzeum
pivovarnictví.
5. Hamry – Bílá strž – nejvyšší šumavský vodopád (7 m), nachází
se v údolí Bílého potoka v národní přírodní rezervaci Bílá strž,
která má pralesní podobu.
6. Černé a Čertovo jezero na Špičáku – jediná jezera ledovcového
původu na území České republiky, největší jezera Šumavy:
Černé – vede k němu pohodlná cesta – voda odtéká do Vltavy,
Čertovo – nejkrásnější jezero Šumavy, je těžko přístupné –
vede k němu balvanitá cesta do kopce – voda z něj odtéká
do Dunaje.
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PERLIČKY A ZAJÍMAVOSTI
1. U kostela svatého Wolfganga rostou dvě památné lípy velkolisté, které jsou od roku 1995 chráněné. Dosahují výšky 30 metrů a jejich kmeny mají obvod kolem 5 metrů.
2. Zříceniny hradu Pajrek – u Nýrské přehrady – důležitá pozice
hradu ve válkách s Bavory. Ve skále byly vytesány hluboké
obranné příkopy.
3. Nad Zelenou Lhotou se tyčí hora Prenet s kaplí sv. Kunhuty –
pod kaplí se údajně nachází malá studánka s léčivou vodou.
Jedná se o horu s dalekým výhledem do vnitrozemí – bývá vidět
i zřícenina hradu Přimda.

UBYTOVÁNÍ, VYBAVENÍ
Táborová základna má čtyři ubytovací místnosti po pěti palandách
a s vlastním sociálním zařízením. V budově je kuchyně a jídelna
pro 50 osob, každá výprava si vaří sama.

POZVÁNKA
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UPOZORNĚNÍ
Je třeba mít spacák a přezůvky. Objekt je v obci a je třeba dodržovat
od 22 hodin noční klid i o prázdninách.

GEOCACHING
Přímo v Zelené Lhotě žádnou kešku nenajdete, vždy se pro ni musíte
kus vypravit.
Pokud máte rádi tradičky, zkuste odlovit tu s názvem Nyrska přehrada (GCY5R8) a pak pokračujte až na hráz, kde se nachází Earthkeš
Prehradní nádrž Nýrsko (GC23C9C). U této kešky je listing pouze
v angličtině. Tak jen pár základních informací v češtině. Vodní nádrž
byla vybudována na řece Úhlavě v letech 1965–1969. Délka sypané
hráze v koruně činí 320 m. V současné době je z nádrže dodávána
pitná voda pro Klatovsko a Domažlicko a zároveň je využívána pro
výrobu elektrické energie. Budete-li mít ještě sílu a budete mít s sebou děti, které umí dodržovat pravidla, vypravte se za tradičkou Nad
a pod nyrskou přehradou (GC5YND8), ten výhled opravdu stojí za to.
Navštívíte-li Depoltice (GC61E0Q), tak můžete ještě odlovit další
tradiční kešky U VIKINGA v Děpolticích (GC7VMQB) a Lucina
(GC7AX0N). Cestou zpátky na základnu si pak můžete zaskočit ještě
pro jednu tradičku na vrch Prenet (GC13J79).

Kuchyně je vybavená dvěma kombinovanými sporáky, dvěma myčkami, mikrovlnkou, lednicí a velkými hrnci. Je zde také společenská
místnost s krbem, televizí a vzdušným hokejem.
Přímo u objektu je zpevněná plocha na parkování asi pro 12 aut.
Objekt funguje celoročně, máme ústřední vytápění na uhlí.

DOPRAVA
Do obce Zelená Lhota jezdí vlak (400 m) i autobus (100 m), obec leží
na hlavní trase vlakového spoje Praha – Železná Ruda.

SLUŽBY V OKOLÍ
V obci je malý vesnický krámek pro rychlou pomoc. Nejbližší vesnice
jsou Dešenice, kde je jeden krámek COOP (asi 3 km). Větší město
poblíž je Nýrsko (asi 7 km), kde je již řada obchodů jako železářství,
smíšené obchody s masnou, opět velký COOP. Velké město jsou potom Klatovy, kde je již Tesco, Lidl, Kaufland i Penny a jiné obchody,
také bazén. Nejbližší velmi kvalitní restaurace je hotel Zach, kde je
možné objednat stravování.

Další vaše putování může vést směrem na Hamry, kde můžete odlovit
tradiční kešky Hamry - kostel - Kolleruv dvur / Kollerhof (GC3R4DX),
Hamry - kaple Knizeci dvur / Furstenhof (GC3R4D6), Hamry - papirna
a elektrarna Gustavshal (GC3R4F2) a Hamry - Krizkov / Kreutzwinkel
(GC3R4BG).
Zajímavá, ale na terén a obtížnost už náročnější, je multikeš Naucna
stezka z Hamru na Ostry (GC5TZ8P). Určitě stojí za to si přečíst její
pěkně zpracovaný listing. Keš je umístěna na území Chráněné krajinné oblasti Šumava, a proto při jejím odlovu buďte ohleduplní k přírodě. Tady už je vhodné do Hamrů dojet vlakem a odtud se vydat
na výpravu. Cestou můžete potkat ještě dvě tradičky a další kešky
jsou k mání u vrcholu Ostrý (1293 m. n. m.).
Ivana Mochurová

Máte zájem o využití základny nebo o bližší informace?
Pište na: i.mochurova@gmail.com
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SMĚRNICE O
HLAVNÍ ČINNOSTI

PLÁNOVÁNÍ JE CESTA

Už jsem uvedl, že řekne-li se „PLÁN ODDÍLU“ nemusí mít zhmotněná představa u každého úplně stejnou podobu – někdo vidí jen
kalendářní přehled schůzek a výprav, další rozpis, v kterém měsíci „budeme dělat: stopy a kdy uzle“… Už jsme si i připomenuli, že
správný plán má obsahovat především cíle, ke kterým chceme děti vést + k tomu je potřebné přidat kalendářní plán a k němu i ty
konkrétní prvky, tj. ukázky stopování (odlívání stop…) či nácvik uzlování. Musíme totiž vědět, proč věci děláme, kdy a jaké.

ZNOVU ZMIŇUJI CÍL

zbroje (i proto, že je ukrutně těžká a nikdo ji nakonec nechce nosit), ba že je hra
vlastně moc nebere. A divíme se: Jářku,
proč to nefunguje?!? Inu, právě proto:
zaměnili jsme prostředek za cíl. Tím totiž
přece nebylo předvést dokonalou středověkou zbroj… a ještě si stýskat, že to děti
dost neocenily.

Cíle oddílového plánu mají úplně stejnou
funkci jako například cíl na výletě nebo
na běžecké dráze, je to zkrátka místo, kam
se chceme dostat. Když jsem psal pro říjnovou Mozaiku díl nazvaný „Plán potřebuje cíl“, snažil jsem se v něm ozřejmit,
proč je opravdu potřebné dobře CÍLE promyslet. A návazně na to hledat prostředky,
kterými cíle naplníme. Prostředky mohou
být různé a záleží pouze na nás, jaké vymyslíme a nakonec zařadíme do plánu.
Vybírat se musejí tak, aby odpovídaly
charakteru naší oddílové činnosti, věku
a potřebám dětí a také tak, abychom byli
schopni je realizovat a bavilo to nás i děti.
Na to už neexistuje univerzální a všeobjímající návod – protože plán musí odrážet
realitu konkrétního oddílu.

POMOCNÁ RUKA

ZÁMĚNA CÍLE A PROSTŘEDKU
PROTIMLUV?
Možná mé následující tvrzení někomu přijde protismyslné, když opět zdůrazňuji potřebu stanovení cílů a k tomu přidám větu:
Ono
nakonec není úplně
důležité, zda se nám podaří cíle plně dosáhnout.
Daleko důležitější
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je, abychom se
zaměřili na něco hodnotného a snažili se proto udělat co
nejvíc a co nejlépe. Nu, co se stane, když
vše úplně bezezbytku nenaplníme…?!?
Samozřejmě výše uvedené tvrzení nelze
úplně zevšeobecňovat, jsou cíle nebo
úkoly, které se musí splnit bezezbytku (například daňové
přiznání ). Nu, ale
příklad…
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Ač se říká, že nejbližší pomocnou ruku
najdeš na konci svého ramene, zde mohu
opět odkázat na významnou podporu,
kterou každému oddílákovi nabízejí naše
„Výpravy za poznáním“ (výchovné programy pro známé věkové kategorie), neboť na jednotlivých metodických listech
má zpracované obecné i konkrétní cíle
a tím podstatně usnadněné vedení, někdo
řekne snazší navigaci.
Martin

PO
Z

je jedna z nejčastějších chyb, kterých se
dopouštíme a která nás ze správné cesty
svádí. Pohříchu často v dobrém úmyslu!
Uvedu možná trochu omšelý, ale jeden
z nejvýstižnějších příkladů záměny cíle
a prostředku. Připravujeme tábor se středověkou legendou. Měsíce vyrábíme kostýmy, doplňky prostředí, hledáme vhodný
slovník. A uprostřed tábora zjistíme, že
to úplně nefunguje, že atmosféra, přes
dokonalé masky není „ta pravá“.
Zkrátka, že děti úplně neocenily piplačku, jíž byla
výroba kroužk o v é

Řekneme si, že mluva našich dítek občas
připomíná spíše zvěřinec, a tak si jako cíl
můžeme stanovit: Snaha o omezení hrubostí v řeči. Do roka a do dne asi nebudou
všichni puberťáci mluvit řečí andělskou,
ale při určité snaze se dá cíli přiblížit –
a v tom je smysl!
Proto je potřebné nastavit si cíle a není
prohrou, když je úplně nenaplníme.
U výchovných cílů, to tak nezřídka chodí
a nejde (vždy) o selhání. Jen je potřebné,
abychom si při následném vyhodnocení
ujasnili, kam jsme se posunuli a proč – až
sem … nebo jen sem.

HISTORIE
NOV ÝMA OČIMA
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DRUHÉ OSAMOSTATNĚNÍ PIONÝRA
V tomto článku budu psát o druhém „osamostatnění Pionýra“. Píši v uvozovkách,
protože bych rád toto spojení zařadil jako
běžné pojmenování situací, které Pionýr
prodělal v letech 1968 a 1990. V obou případech se přeměnil z podřízené dětské části
svazu mládeže v samostatnou organizaci
s možností členství všech věkových kategorií a s vlastním demokratickým řízením. To
je základní rys změny. Že v obou případech
vedl k poklesu členské základny a k hledání
společných ideových i organizačních prvků,
je logickým důsledkem této proměny. Toto
slovní spojení v sobě díky přesné popisnosti
neevokuje vznik z ničeho (jako v případě
slova „obnovení“), ani popis, který by na lidi
mohl působit lživě. („Vždyť přece v roce
1989 Pionýr existoval, ‘sem do něj jako malej chodil.“)

ZAČÁTEK
Osamostatnění Pionýra se přímo odvíjí
od změny režimu v Československé republice. Pro Pionýr začíná ale o trochu dříve.
11. – 12. listopadu 1989 se konala celostátní
konference Socialistického svazu mládeže.
O pionýrské organizaci se na té konferenci
mluvilo hlavně v sekci „Děti a jejich organizace“. V této sekci se probíralo mnoho
témat. K těm stěžejním patřil podíl dětí
na řízení organizace, personální zajištění
činnosti, vztah mezi PO a SSM a materiálně-technické zázemí pro činnost. Zásadní pro
celý SSM však bylo nastolení směru k upuštění od „monopolu na mládež“.
Pak přišel 17. listopad a věci nabraly rychlý
spád. Už 22. listopadu byla zrušena z ústavy
vedoucí úloha KSČ. 10. prosince byla jmenována nová vláda a 29. prosince byl prezidentem jmenován Václav Havel. Základní
proměna zřízení za měsíc a půl.
V Pionýru se věci děly poněkud pomaleji. Akčně působily hlavně Praha a Brno.
Některé pražské skupiny vyzývaly vedoucí
představitele PO SSM k okamžité abdikaci,
ale k tomu nemohlo dojít, bylo třeba smysluplně předat záležitosti novým, řádně zvoleným lidem. Proto 29. listopadu Ústřední
rada PO SSM rozhodla o ustavení skupin
pracujících na přípravě nových základních
dokumentů organizace a změnila program
připravovaného jednání ÚR PO SSM. 4. prosince se tedy sešla Ústřední rada PO SSM,
aby projednala další postup. Byl schválen dokument „Postup ÚR PO SSM do mimořádné

konference“ a hlavně předloženy první návrhy nových programových a organizačních
dokumentů – dále vypuštěné do organizace.
Organizací další měsíc vládla diskuze nad
novými dokumenty. Probíhala snad na všech
stupních a odrazila velký zájem o dění
v Pionýru. Vzniklo více různých připomínkových poznámek a dokumentů, z nichž
snad nejzajímavějším je dokument „Kritický
hlas k Návrhu nových dokumentů Pionýrské
organizace SSM,“ předložený představiteli
Pionýra z let 1968 až 1970, který upozorňoval na některé důležité aspekty z minulosti
i předjímal některé budoucí skutečnosti.

MIMOŘÁDNÁ CELOSTÁTNÍ
KONFERENCE PIONÝRSKÝCH
PRACOVNÍKŮ
20. ledna 1990 se konala v Brně Mimořádná
celostátní konference pionýrských pracovníků. Z 437 delegátů bylo přítomno 414.
Takto vysoká účast jasně ukazuje, jaký byl
zájem posunout Pionýr dál. Anketa konaná
před zahájením konference ukázala zájem
pokračovat v práci s dětmi a shodu ohledně
jejího základního rámce. Tato anketa však
konferenci samotnou nikterak neurychlila.
Proces schvalování byl vleklý a kolem téměř
každé věty v projednávaných dokumentech
se vedla zdlouhavá debata. Konference pokračovala do noci a konec se přehoupl až
do začátku dalšího dne.

HLAVNÍ ZÁVĚRY KONFERENCE:
•

Organizace ponese název Pionýr/
Pionier.
• Byly schváleny Prozatímní program
a stanovy.
• Byly zvoleny nové orgány včetně
Přípravné federální rady Pionýra (PFRP).
• Bylo rozhodnuto o osamostatnění
Pionýra a v tomto směru byl vyzván
mimořádný sjezd SSM, aby tomu bez
odkladu napomohl.
Co na konferenci nebylo dořešené a ovlivnilo to průběh v celém roce? Hlavně chyběly
organizační postupy. Nepadlo rozhodnutí
o symbolice a zůstala nezodpovězena otázka
profesionálních vedoucích pionýrských skupin. (Zodpovědět tuto otázku však nebylo
v kompetenci konference.)
Výsledek je ale jasný 20. leden 1990 je navždy dnem osamostatnění Pionýra.
Radovan Mlejnek
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PRÁVNÍ
POSILOVNA

VELIKONOČNÍ (NE)KOREKTNOST

Velikonoční výpravu na táborovou základnu prohlásil vedoucí
PS Radim za zahájenou. Byla
to každoroční tradice, tentokrát však, kromě obvyklých
her a soutěží a oprav nutných
po zimě, byla neobvykle i v duchu hlubšího poznání tuzemských velikonočních
zvyklostí. První večer po příjezdu oddílový
vedoucí Petr, v „civilu“ učitel dějepisu, vyprávěl o vzniku velikonoční tradice a výklad prokládal ukázkami z filmů, fotografiemi a vůbec všemi různými zajímavostmi.
Stranou neponechal ani typicky naše zvyky
jako kraslice, pomlázky a polévaní vodou.
Dokonce si obstaral odbornou publikaci
o kraslicích a způsobech jejich zdobení,
kterou si všichni se zájmem prohlíželi a nikoliv nedůvodně obdivovali – největší zájem vzbudila kraslice zdobená vyřezáváním
– lidový umělec naprosto nepochopitelným,
způsobem do skořápky vyřezal geometrické
otvory, povrch obarvil a vnitřek vyplnil podle všeho staniolovou folií, takže kraslice
dostala okamžitě přezdívku „discovejce“.
V sobotu odpoledne se mužská část osazenstva vydala na vrbové proutí a v sobotu
byla již v plném proudu výroba pomlázek.
Spravedlivě se podíleli chlapci i dívky a odpoledne společně vyráběli jak kraslice, tak
barvená vejce – symbolický dárek na pondělní dopoledne.
Velikonoční pondělí přineslo honičku
chlapců s pomlázkami za děvčaty a odpoledne z poza rohů a různých více či méně
zdařile maskovaných míst spršky vody adresované klukům, tentokrát již od pomlázek
odzbrojených. Výprava dospěla do svého
úspěšného konce a na nádraží si rodiče rozebrali své spokojené ratolesti.
Po třech dnech Radim obdržel e-mail neobvyklého obsahu: Tatínek jedné z dívek vznesl
stížnost na napadení jeho dcery klackem,
za všeobecného souhlasu všech ostatních
s tím, že se jedná o naprosto nepřijatelné
chování, selhání výchovných pracovníků
a že zvažuje další právní kroky. Radim tatínka
neprodleně kontaktoval, podle výslovnosti
zjistil, že se jedná o původem cizince, a tak
si s ním sjednal schůzku a přizval „historika“
Petra. Tatínek se dostavil nasupený, až působil dojmem, že v oděvu má ukryt nějaký
tvrdý předmět, kterým dceru „pomstí“. Záhy
přešli na angličtinu, která tatínkovi, původem z Anglie, vyhovovala více, a Petr vyložil
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ilustrace J. Dostál
a doložil jako na přednášce specifické české
velikonoční zvyky, jejichž atributem je i pomlázka a svým způsobem škádlení chlapců
a děvčat navzájem. Vysvětil, že se nejednalo
o klacek, ale pomlázku – tu názorně předvedl, umožnil otci shlédnout jak část dokumentárního filmu o této tradici, tak část
videozáznamu z výpravy. Tatínek se této podivné tradici tuze divil, nejprve hovořil cosi
o násilí na ženách, ale postupně pochopil,
že se setkává s praktickou ukázkou přísloví
„Jiný kraj, jiný mrav“. Poznamenal, že to by
u nich bylo opravdu nemyslitelné, nicméně
že chápe tradici, byť pro něj v poněkud nepochopitelné podobě. Potvrdil, že jeho dceři
se nedostalo žádné újmy ani poranění a že
pokud s tímto zvykem měl někdo problém,
tak to byl on, kterému pojetí našich lidových
Velikonoc nebylo známo.
Jaké z toho plyne právní poučení? V důsledku stále se rozmáhající politické a jiné
korektnosti, migrace a stále častějšího usídlení cizinců na našem území se budeme
muset, zejména pokud se jedná o příslušníky jiných národů a jejich děti, věnovat
více poučení o věcech, která po desítiletí
(u Velikonoc po staletí) chápeme jako samozřejmost. To platí, ať už se jedná právě
o problém s „pomlázkou“, ale i třeba o povinnost umývat si ešus na táboře (že to není
ponižující opatření, ale nácvik dovednosti
postarat se o sebe) a např. způsob ubytování (podsadové stany nejsou kupodivu
vytápěny). Tím se vyhneme nařčení z nekorektnosti, nerovného přístupu ke svěřencům
s rozdílným pohlavím, či ze zklamání „legitimního“ očekávání o povaze a podmínkách
námi konaných táborů či jiných akcí.
Michal Pokorný
advokát, právní zástupce Pionýra

PROVĚŘTE SÍLY
NA 43. BRANNÉ
HŘE „CESTA
ODHODLÁNÍ“
BHCO se z krásné přírody Moravského
krasu, kde se loni v červnu utkalo o vítězství 28 družstev (146 soutěžících),
přesouvá do oblasti Českého Švýcarska.
Podstata ale zůstává stejná – Branná hra
Cesta odhodlání je soutěž družstev v náročném terénu a s těžkými úkoly a trase.
Je určena každému, kdo chce prověřit
svoji kondici, dovednosti, vědomosti
i schopnost vystačit si s málem v přírodě.

CO VÁS ČEKÁ?
Termín: 7. – 9. 6. 2019
Lokace: České Švýcarsko
Legenda: 26. 1. 1972 došlo nad Českým
Švýcarskem k explozi a následně pádu
dopravního letadla plného cestujících.
Přidejte se i vy ke sboru záchranářů a zapojte se do pátrací a záchranné akce!
Více informací: www.SIBHCO.cz

1. 5. 1919 Maďarsko-československá válka: československé jednotky porazily maďarskou rudou armádu v bitvě o Komárno.
1. 5. 1924 se narodil režisér Karel Kachyňa (Kočár do Vídně,
Ucho, Smrt krásných srnců a mnoho dalších). (obr. 1)
1. 5. 1974 vznikla Evropská kosmická agentura (ESA) sloučením
Evropské organizace pro výzkum vesmíru (ESRO) a Evropské organizace pro vývoj startovacích zařízení (ELDO).
1. 5. 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie, spolu
s ní vstoupily tyto státy: Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko,
Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko.
2. 5. 1619 se moravští stavové vzbouřili proti vládě katolíků
a Ferdinanda II. Habsburského.
2. 5. 1939 začala stavba dálnice D1 Praha-Brno-Zlín.
3. 5. 1469 zvolila katolická šlechta Matyáše Korvína českým
králem.
3. 5. 1494 Kryštof Kolumbus poprvé uviděl zemi, jež byla později
nazvána Jamajka.
4. 5. 1979 se Margaret Thatcherová stala první ženskou předsedkyní vlády Spojeného království. (obr. 2)
5. 5. 1949 byla založena Rada Evropy.
6. 5. 1889 byla v Paříži otevřena Eiffelova věž. (obr. 3)
6. 5. 1939 byly ostatky Karla Hynka Máchy převezeny z Litoměřic
do Prahy – zároveň proběhla mohutná protiněmecká demonstrace.
6. 5. 1994 byla v Calais dokončena stavba Eurotunelu. (obr. 4)
8. 5. 1919 vyhlásila Karpatoruská Ústřední národní rada připojení
Podkarpatské Rusi k Československu.
10. 5. 1849 zatkla rakouská policie skupinu českých politiků,
kteří společně s ruským revolucionářem Michailem Alexandrovičem
Bakuninem připravovali povstání proti vládě. Nezdařený pokus
dostal název „májové spiknutí“.
10. 5. 1954 se narodil písničkář a hudebník Ivan Hlas. (obr. 5)
11. 5. 1889 vytvořil Klub českých turistů první českou značenou
turistickou cestu.
11. 5. 1904 se narodil španělský surrealistický malíř Salvador Dalí.
(obr. 6)
11. 5. 1914 se narodil Jaroslav Švarc, voják a příslušník výsadku
Tin, jehož misí byl atentát na ministra školství a propagandy protektorátní vlády Emanuela Moravce, jenž se stal symbolem kolaborace.
11. 5. 1929 se narodil sportovní střelec Otakar Hořínek (stříbro
na LOH 1956, bronz na mistrovství světa 1958 atd.).
13. 5. 1944 se narodil Petr Hapka, hudebník, skladatel, zpěvák
a dirigent. (obr. 7)
14. 5. 1944 se narodil George Lucas, americký filmový režisér,
autor Hvězdných válek.
14. 5. 1984 se narodil zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg.
15. 5. 1859 se narodil Pierre Curie, francouzský fyzik, nositel
Nobelovy ceny za fyziku (rok 1903.)
16. 5. 1464 vyrazilo z Prahy do Francie poselstvo krále Jiřího
z Poděbrad. Neslo návrh na vytvoření spolku křesťanských králů
s cílem omezit vliv papeže v mezinárodní politice, odvrátit turecké
nebezpečí a nastolit mír v Evropě.
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16. 5. 1929 se v Hollywoodu poprvé udělovaly ceny zvané Oscar.
18. 5. 1899 Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, Josef Rössler-Ořovský
a další založili Český výbor pro hry olympijské.
18. 5. 1939 se narodil německý fyzik a nositel Nobelovy ceny
Peter Grünberg, jehož výzkum mimo jiné umožnil výrobu velkokapacitních pevných disků.
18. 5. 1974 Indie jako šestá země na světě úspěšně odpálila svoji
první atomovou pumu.
20. 5. 1944 se narodil anglický rockový a bluesový zpěvák Joe
Cocker. (obr. 8)
21. 5. 1924 bylo poprvé použito slovo rozhlas.
21. 5. 1974 se narodil Martin Doktor, rychlostní kanoista, dvojnásobný olympijský vítěz z roku 1996. (obr. 9)
22. 5. 1859 se narodil britský spisovatel Arthur Conan Doyle,
který mimo jiné vytvořil postavu Sherlocka Holmese.
22. 5. 1929 se narodil Jaroslav Dietl, scenárista, dramatik
a dramaturg, autor mnoha úspěšných televizních seriálů (např.
Nemocnice na kraji města).
22. 5. 1954 se narodila romská zpěvačka Věra Bílá, která zemřela
12. března 2019.
23. 5. 1949 byla založena Spolková republika Německo (tzv.
Západní Německo).
23. 5. 1999 bylo veganství odebráno z Mezinárodní klasifikace
nemocí, kde bylo vedeno jako psychická porucha příjmu potravy.
24. 5. 1844 odeslal Samuel Morse z Washingtonu do Baltimoru
první telegram na světě.
24. 5. 1934 byl Tomáš Garrigue Masaryk počtvrté zvolen československým prezidentem.
25. 5. 1959 se narodil hudební skladatel a malíř Vladimír Franz,
který mj. kandidoval i na prezidenta ČR. (obr. 10)
27. 5. 1869 se narodil Vilém Goppold von Lobsdorf, český šermíř,
olympijský medailista (2x bronz na OH 1908 v Londýně).
27. 5. 1884 se narodil druhý československý prezident Edvard
Beneš.
27. 5. 1924 se narodil slovenský herec Ladislav Chudík.
28. 5. 1934 se v Kanadě narodila první paterčata, která přežila
dětství.
29. 5. 1914 se narodil nepálský šerpa Tenzing Norgay, který
spolu s Edmundem Hillarym jako první vystoupil na vrchol Mount
Everestu.
30. 5. 1434 došlo k Bitvě u Lipan, ve které byli drtivě poraženi
radikální husité.
31. 5. 1884 byl v Brně zahájen provoz parní tramvaje.

PIONÝRSKÁ VÝROČÍ
Květen 1999 – Pionýr obdržel od Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy povolení k vydávání osvědčení o kvalifikaci vedoucím dětských kolektivů a zdravotníkům zotavovacích akcí.
Kongresem IFM-SEI ve dnech 6. – 9. 5. 2004 bylo potvrzeno
přijetí Pionýra mezi řádné členy IFM-SEI a zvolen zástupce
Pionýra (Mgr. Jiří Tomčala) do kontrolní komise IFM-SEI.
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JARKY JSOU ZA NÁMI
O jarních prázdninách v jejich prvních
únorových termínech probíhají hlavně
zimní tábory. V březnu už označení jarní
prázdniny, nebo také jarky, zní už o něco
přiměřeněji, i když je na horách často
sněhu ještě dost. A tak si oddíly mohou
vybrat, jestli využijí poslední příležitosti
k zimním radovánkám, vyrazí za první
ochutnávkou probouzejícího se jara,
užijí si hry v teple pod střechou – anebo
vše spojí dohromady.

Na této straně vidíte fotky
od Pionýrské skupiny Dravci
(Ústí nad Labem), 63. pionýrské
skupiny Sosna, Pionýrské
skupiny Šenov a Pionýrské
skupiny Kamarád Jihlava.

