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V BRNĚ PROBĚHL 
29. ROČNÍK SETONOVA 
ZÁVODU
V sobotu 27. dubna 2019 proběhl v lesích mezi 
Soběšicemi, Útěchovem a Ořešínem 29. ročník 
Setonova závodu. Setonův závod je soutěž ur-
čená především pro děti z brněnských pionýr-
ských tábornických oddílů – PTO, pro které se 
jedná o poslední soutěž tohoto ročníku mezi-
oddílové soutěže zvané Zelená liga. Po sečtení 
všech výsledků nás už teď čeká jen vyhlášení 
celkových výsledků na Srazu PTO v květnu.

Tříčlenné týmy během trasy závodu absolvovaly 
různá stanoviště, která prověřila jejich teore-
tické i  praktické tábornické znalosti. Letošní 
rok byl ve  znamení změn, největší z  nich se 
týkala stanoviště stan. Tam závodníci nesta-
věli „áčko” jako doposud, ale kopulovitý stan, 
ve  kterém běžně na  svých akcích přespávají. 
Nejstarší kategorie, rádci, měli na  některých 
stanovištích jako už tradičně pozměněný úkol, 
jen lehce inspirovaný tématem stanoviště.

Závod pro ostatní organizoval 63. PTO Phoenix, 
na  zajištění jednotlivých stanovišť se podíleli 
dobrovolníci z ostatních oddílů. Zúčastnilo se 
přes 350 soutěžících napříč osmi kategoriemi. 
V  tradičně nejobsazenějších kategoriích mlad-
ších soutěžilo 47 týmů (20 v kategorii mladší 
hoši, 27 v kategorii mladší dívky). Nejlepší tým 
v každé kategorii získal kromě věcných cen také 
putovní cenu do svého oddílu.

Martin Očenáš, jeden z organizátorů letošního 
ročníku, závod zhodnotil takto: „Závod se velmi 
vydařil, nakonec jsme měli asi o  60 účastníků 
více, než jsme očekávali. Jsme rádi, že závod pro-
běhl bez problémů. Nakonec jsme měli i příhodné 
počasí, přestože předpověď slibovala déšť.“

Alena Bulantová
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 KALENDÁRIUM | nabídkový plán akcí a soutěží

 15. 5. Český den proti rakovině celá ČR Liga proti rakovině

 17. – 19. 5. Pionýrský Sedmikvítek –  Kroměříž Olomoucko-zlínská  
Dětská Porta  KOP 

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

 7. – 8. 9.  Pracovní setkání   místo bude Pionýr
k propagaci (30. výročí) upřesněno

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PVC
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
Kvalifi kace oddílového vedoucího
30. 5. – 2. 6., 14. – 16. 6.  TZ Bokouš    Královéhradecká KO

JE TO NA SPADNUTÍ
Devět měsíců uteklo jako voda a… Nebojte, nenásleduje žádná porodní historka. Je tu totiž 
devátá, a  tím pádem předposlední Mozaika ročníku… Přijde vám to také těžko uvěřitelné? 
V  květnovém vydání toho najdete dost, například zprávu z  brněnského Setonova závodu, 
vítězné snímky Clony (fotografi cké soutěže Pionýrského Sedmikvítku), reportáž z  Kamínek, 
která se s hodně nadprůměrnou účastí konala v Praze, anebo třeba zprávu z již čtvrtého setkání 
pionýrských airsoftových oddílů. Samozřejmě tu nechybí stálice jako odborky, rukodělky, právní 
rubrika a další…Nakonec, jako s koncem každého ročníku, vás prosíme o připomínky, nápady, 
náměty, zkrátka co vás napadne – na e-mail mozaika@pionyr.cz.

Jakub

ABY NÁM V TOM LESE TAKY NĚCO ZBYLO 
V současné době jsou významné části území České republiky zasaženy kůrovcovou kala-
mitou. Na další vývoj mají vliv i opatření provedená vlastníky lesů. Měla by to být priorita, 
ale je to i zákonná povinnost. 
Začít pomáhat v boji proti kůrovci je jednoduché. Stačí si všímat toho, co se v lesích děje, 
a spolupracovat s místním revírníkem. Bližší informace jsou k nalezení na webových strán-
kách www.lesycr.cz a www.nekrmbrouka.cz, kde se dozvíte nejen o vašem revírníkovi, ale 
i o Kalamitním kůrovcovém desateru, nebo také jak ta potvůrka vlastně vypadá. 
A stručný postup do začátku? 
1) Navázat kontakt s lesním hospodářem, revírníkem.
2) Od dubna do října provádět kontrolu – opadávání jehličí, kůry, chodbičky, pilinky.
3) Rychlé zajištění těžby napadených stromů a následně vysazení stromů nových – možné 
fi nanční prostředky poskytuje ministerstvo zemědělství

DATOVÉ SCHRÁNKY 
Určitě jste všichni v poslední době zaznamenali stoupající cenu za poštovní služby České 
pošty. Například cena doporučeného psaní standard začíná na 44 Kč. 
Zkuste proto uvažovat o tom, zda by pro pionýrskou skupinu nebylo výhodné si zřídit datovou 
schránku. Jaké jsou výhody? 

• Nemusíte chodit na poštu.
• Jakmile vám do datové schránky přijde dopis, vyskočí vám notifi kace na e-mail či telefon.
• Ušetříte peníze.
• S ustředím Pionýra je možné také komunikovat prostřednictvím datové schránky (např. 

zasílání potvrzených rozhodnutí o přidělení dotace).
Pokud již máte svou datovou schránku, tak nám ji neváhejte zaslat! (anicka@pionyr.cz) 



MOZAIKA PIONÝRA    2019 / 9

AKCE!44
KAMÍNKA 2019
aneb všechny cesty vedou do Prahy

Na tom, že Praha je uzel mnoha dopravních tras, křižovatka nespočtu spojů a řady druhů dopravy, byla postavená grafi ka letošních ročníku 
Kamínek (od webu a facebooku, přes informační materiály, visačky, trička…), orientační systém i všemožné nápisy a cedule v ZŠ Jižní. 
Především se to ale ukázalo v praxi, protože cestu do Prahy si ve dnech 12. až 14. dubna našel v posledních letech nevídaný počet účastníků. 
Na letošním ročníku největší pionýrské vzdělávací akce se jich za inspirací, výměnou zkušeností a setkáním s kamarády sešlo přes 250.

MÉ PRVNÍ SETKÁNÍ
s pionýry, kteří na Kamínka zavítali, pro-
běhlo trochu překvapivě už cestou. 
Poněkud prochladle jsem přešlapoval 
na  zastávce autobusu, který mě měl do-
vézt posledních pár stanic, když kolem 
mne probíhala skupinka mládežníků po-
vzbuzovaná vedoucím. Asi nějaký spor-
tovní tým, říkal jsem si, dokud jsem si 
nevšiml pionýrských multifunkčních šátků 
na hlavách a krcích. V tu chvíli jsem věděl, 
že jedu správně. A  v přehledu programů 
jsem pak zjistil, že jsem se potkal s účast-
níky programu nazvaného Ranní výklus 
po pražských památkách. 

CO LETOŠNÍ KAMÍNKA NABÍDLA
Tím se dostáváme k  nabídce programů, 
kterých byly jako každý rok desítky, takže 
každý musel pečlivě vybírat, čemu věnuje 
svůj čas. Nakoukl jsem jen do  několika, 
o  jiných jsem mluvil s účastníky na chod-
bách – a  sám bych se těžko rozhodoval. 
Přehled programů nabízel dost témat, 
která se na Kamínkách vyskytují pravidelně 

– protože jde v první řadě o  inspiraci pro 
činnost oddílů – a tak tu byly rukodělky pro 
malé děti i větší šikuly, sporty jako kin-ball, 
brännball nebo lakros, různé typy her, zdra-
vověda, turistika a třeba i povídání o propa-
gaci Pionýra. Na výběr ale bylo i poměrně 
dost málo typických dílen – jako třeba 3D 
tisk, ZVOL SI INFO ve světě dezinformací, 
Hrátky s  logikou, LowCost Travel: Jak pro-
jet Evropu za pár kaček?, Lezení na  stěně 
– bezpečně nahoru i dolů, Ozoboti pro ka-
ždého – jak na  programovatelné robůtky, 
Ukázka hašení, Hravá elektronika…
I tady se určitě promítla poloha akce, díky 
které bylo jednodušší sehnat nepionýrské 
lektory – těch bylo 30 z celkových 63.
Celou dobu také probíhala „mafi ánská hra“, 
ve  které šlo o  to podle fotky najít mezi 
účastníky svou „oběť“. Žádné mordy se ale 
nekonaly, hra byla hlavně seznamovací. 

CO NA TO ÚČASTNÍCI?
Mě osobně (byť jen coby pozorovatele) 
například hodně zaujalo zkoušení různých 
druhů smíchu ve velikém kruhu kolem tě-
locvičny (přesně se to jmenovalo Jóga smí-
chu). Ale důležité jsou dojmy účastníků, 
a  tak jsem se vyptával a  zjišťoval, co se 

jim líbí, co ne a  zkrátka co na akci říkají. 
A hned musím říct, že jsem neslyšel jediné 
záporné hodnocení, ani na  jednotlivý pro-
gram a už vůbec ne na Kamínka celkově. 
Všichni chválili organizaci, komunikaci, lí-
bila se grafi ka. 

A co konkrétní dojmy a zážitky? Tady je 
aspoň několik z nich:
„Byli jsme na zdravovědě a tam to bylo su-
per! Byly tam simulace, všechno jsme si vy-
zkoušeli. Pak nám i řekli, co bylo špatně, co 
dobře. Bylo to fakt užitečný a dobrý.“ 

Janča (22)

ZAHAJOVACÍ RITUÁL
Na  zahajovací rituál se všichni účastníci 
potkali v tělocvičně. Rozdělili se do sku-
pinek. Na barevné papíry (barvy si vybírali 
podle toho, jakým dopravním prostřed-
kem přijeli) pak sepsali, co od Kamínek 
očekávají. Z  papírů byly složeny vlaš-
tovky. Kamínka byla symbolicky odstar-
tována společným hozením vlaštovek.

ORGANIZAČNÍ TÝM
Celkem se na  organizaci podílelo 
31 lidí. V jejich čele stál Láďa Šimek 
ze 188. PS T.O. Bobříci a  jeho pra-
vou rukou byl Ondra Machulda ze 
68. PS Lvíčata. Všem, kdo přiložili 
ruku k dílu, patří hlasité: Díky!
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PROPAGACE SE POHNULA 
VPŘED
V  sobotu 13. dubna se na  celo-
republikové pionýrské vzdělávací 
akci Kamínka sešla parta lidí se 
zájmem o  propagaci v  Pionýru. 
Plodnou diskuzi řídil Martin 
(předseda Pionýra), který také 
schůzku svolal. 

Skupina zatím jeví značné nadšení. 
Jako první věci k  řešení se skupina 
chopila propagačního významu oslav 
30. let od  obnovení samostatného 
Pionýra. V  návaznosti na  něj byly 
probírány i možné konkrétní kroky 
a jejich načasování.
Většina přítomných se také na místě 
vyjádřila v  tom smyslu, že se chtějí 
propagaci Pionýra věnovat soustavně 
i dál, takže tu vlastně vznikla (i když 
zatím neofi ciální) sekce propagace.
Pokud máte cokoliv k  propagaci, 
neváhejte se na  tým obrátit, ka-
ždá připomínka nebo nápad bu-
dou vyslyšeny. Pište na  e-mail 
propagace@pionyr.cz. Za  každý ná-
pad budeme rádi.

Radovan Mlejnek

„Je to moje první taková akce, první 
Kamínka. Hrozně se mi tu líbí, dozvěděla 
jsem se se hodně nových věcí na téma ces-
tování, což mě zajímá, protože bych taky 
chtěla zkusit cestovat.“ Lucka (17)

„Dojmy jsou určitě super, teď jsme měli hla-
volamy a hrozně jsme si to užili, byla tam 
krásná přednáška, všichni jsme se zapojili, 
potkali jsme nový lidi.“ Terka (25)

„Nasbíral jsem zajímavou inspiraci na pohy-
bových hrách. I to, co znám, bylo třeba ně-
jak vylepšený, tak to bylo super.“ Vojta (16)

„Mně se to tu velice líbí. Byl jsem na hla-
volamech a super. Hlavolamy mám rád a ty, 
co jsme tu viděli, byly bezva. Zaujal mě 3D 
tisk. S tím jsem neměl vůbec zkušenosti, ale 
po včerejšku si začínám myslet, že pořídit si 
3D tiskárnu není úplně špatná věc, akorát 
se musí vyřešit recyklování odpadu. Takže já 
jsem zatím spokojenej!“ Vít (25)

„Za mě perfektní věc teepee, kde jsem se 
dozvěděl nový věci, co mě zajímají a  jinde 
bych je těžko pochytil.“ Luděk (35)

„Nejvíc se mi líbily drobné hry v oddíle, ale 
celkově je akce dobrá.“ Tereza (15)

Jakub

NA KAFE DO PRAŽSKÉ 
KAVÁRNY? NEBO NĚCO 
NAKOUPIT?
Jak bývá na  Kamínkách zvykem, pro 
účastníky bylo připraveno kromě 
vlastních programů i  něco navíc. Kdo 
chtěl jen tak posedět a poklábosit nad 
(opravdu dobrou) kávou, ten zamířil 
k  nápisu „Pražská kavárna“. Pro mi-
lovníky deskovek byla otevřená herna 
MINDOK. A kdo měl náladu nakupo-
vat, mohl se zajít podívat do  stánku 
Liman sport anebo do  pionýrského 
stánku E-mošky.
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CLONA: NEJLEPŠÍ FOTKY ROKU 2018
Do  letošního ročníku se přihlásilo celkem 
90 soutěžících ve  čtyřech věkových kate-
goriích (A  – 28 soutěžících, B – 28 sou-
těžících, C – 18 soutěžících a D – 16 sou-
těžících). Aby to nebyla jen čísla, dodám, 
že je skoro o dvacítku víc soutěžících než 
loni. A navíc máme poprvé nejvyšší účast 
v mladších kategoriích, což je jen dobře. 
„Bylo z čeho vybírat, snímků bylo opravdu 
hodně. A ne vždy platilo, že starší soutěžící 
byli lepší,“ říká Ladislav Vaindl, nováček 
v porotě, který se focení věnuje díky své 
profesi redaktora.
Koncem března se fotografi e objevily 
i na facebookových stránkách Pionýra, kde 
mohli lidé hlasovat a udělit internetovou 
Cenu veřejnosti. S velkým náskokem zvítě-
zila fotka „Živý strom“ od Elišky Mužíkové 
z PS Otava Sušice, která získala 165 hlasů. 
Stále platí, že nejvíce snímků soutěžící 
posílají do  kategorie Tábory a  výpravy 
a Příroda a životní prostředí. Zaujalo i  le-
tošní proměnlivé téma „Místo, které mám 
rád“ a sešly se povedené snímky.

Mirka Tolarová

SLOŽENÍ POROTY:
Jaroslav Vogeltanz – profesionální fotograf se zaměřením na přírodu, desítky let praxe 
(Zoo Plzeň, Plzeňský deník, dříve Pravda).
Ladislav Vaindl – redaktor (Plzeňský deník, 5plus2, MF Dnes, iDnes), který se k foto-
grafování dostal díky své profesi, dnes se mu věnuje pracovně i ve volném čase.
Václav Křovina – amatérský fotograf a nadšenec, vítěz několika fotografi ckých soutěží.
Miroslava Tolarová – redaktorka Plzeňského deníku, amatérská fotografka.

Čtyřčlenná porota posuzovala příspěvky s ohledem na věk i téma, fotografi e dostal 
každý člen elektronicky (aniž by věděl, kdo je autorem kterého snímku) a hodnotil je 
každý samostatně vyplněním hodnotícího listu. V každé věkové a tematické katego-
rii mohl porotce udělit první, druhé a třetí místo, za něž příspěvek získal 3, 2 a 1 bod.
Každý porotce může udělit tzv. Zvláštní cenu porotce.

VÍTĚZNÉ SNÍMKY

Věková kategorie A (2006 a mladší)

Věková kategorie B (2000 až 2005)

P – Příroda (40 příspěvků)
Přemysl Orsava (PS Dr. 
Mirko Očadlíka, Holešov) 
„Pětilístek“

S – Schůzky (14 příspěvků)
Tereza Hradecká (PS Čestice Podlesáci) „S1“ 

T – Tábory a výpravy (21 příspěvků) Michaela 
Kolářová (PS Hrádek) „Hod čarodějným koštětem“

Ú – Pionýrský úsměv – portrét (20 příspěvků)
Zita Krotká (PS Zálesák Jihlava) „Náladová 
dáma“

X – Extra – Místo, 
které mám rád (10 pří-
spěvků) 1.–2. místo – 
Kryštof Vaněk (TYMY 
Holešov) „Lavička“

P – Příroda (30 příspěvků)
Adéla Kaprová (PS Horní Bříza) „Bratři v kůře“

S – Schůzky (28 příspěvků) Klára Chlebková 
(7. PS Borač, 63. PTO Phoenix) „Porada před hrou“

Ú – Pionýrský úsměv – portrét (23 příspěvků)
Karolína Dardová (PS Otava Sušice) „Táborový úsměv II“

X – Extra – Místo, které mám rád (11 
příspěvků) Adéla Kaprová (PS Horní Bříza) 
„Ten pohled mám opravdu ráda“
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CLONA

NA TÉTO DVOUSTRANĚ JE MÍSTO JEN NA VÍTĚZE KATEGORIÍ, OSTATNÍ OCENĚNÉ SNÍMKY NAJDETE NA ADRESE: 
SEDMIKVITEK.PIONYR.CZ

T – Tábory a výpravy (52 příspěvků)
Veronika Bolfová (PS Zborovice) „Za soumraku“

Věková kategorie C (1992 až 1999) – 18 soutěžících, 104 příspěvků

ZVLÁŠTNÍ CENA POROTCE
Petr Pšeja (PS Plejády Šternberk) „Já ti dám, že ti 
není do smíchu“
Petr Pšeja (PS Plejády Šternberk) „U táboráku“
Monika Stejskalová (30. PS Mládí, 64. PTO Lorien) 
„Je to přes čáru“
Michael Kobr (7. PS Borač, 63. PTO Phoenix) „Vítěz“

Ú – Pionýrský úsměv – portrét (24 příspěvků) Olga 
Minářová (PS Plejády Šternberk) „Malý velký náčelník“

T – Tábory a výpravy (34 příspěvků) Lucie 
Kolářová (7. PS Borač, 63. PTO Phoenix) „Mami, 
já mám diplom“

P – Příroda (14 příspěvků)
Matěj Zíka (63. PS Sosna) „série Pražská zoo“

S – Schůzky (20 příspěvků)
Lucie Kolářová (7. PS Borač, 
63. PTO Phoenix) „Na stromě“

X – Extra – Místo, které mám rád (12 příspěvků)
Eliška Jandová (PS Horní Bříza) „Nohy u naší vody“

Věková kategorie D (1990 a starší) – 16 soutěžících, 121 příspěvků

Ú – Pionýrský úsměv – portrét (23 příspěvků)
David Kratochvíl (PS Šťáhlavy) „Táborová svatba“ 

Eliška Mužíková (PS Otava Sušice) „Živý strom“

Internetová cena

S – Schůzky (25 příspěvků)
Lenka Sakařová (PS Zborovice) „To dáš!“

X – Extra – Místo, které mám rád 
(11 příspěvků) Helena Pšejová 
(PS Plejády Šternberk) „S nohama v teple“

P – Příroda (19 příspěvků) Michael Kobr (7. PS Borač, 
63. PTO Phoenix) „S kostelem v pozadí“

T – Tábory a výpravy (43 příspěvků) Michal Bílek 
(PS Plejády Šternberk) „Nikdo ani nedýchat“

Vítězové v části video: 
kategorie T: oddíl Filmáč – PS Polička, kategorie V: oddíl Škodíci/Otaváci – PS Otava Sušice
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PRVNÍ VÍKEND ŠKOLENÍ HVT A KIP

O víkendu 15. až 17. 3. 2019 
se na TZ Mrtník u Hořovic sešlo 
více než 30 nejen pražských pi-
onýrů na prvním víkendu kurzů 
HVT a KIP.
Tento víkend jsme se věnovali 
právu, PedPsy, BOZP, metodice 

a  zdravovědě. Došlo také na  představovaní jednotlivých skupin 
a na noční golf.
Celý víkend byl z pohledu účastníků velmi vydařený, tedy až na trošku 
zimu v baráku, a všichni už se těší na další setkání, které proběhne 
17. až 19. 5. 2019.

Michal Rejzek, foto: Martin Činčila Prejza

SOUTĚŽ DĚTSKÝCH PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ „O ŠTÍT MĚSTA 
MLADÉ BOLESLAVI“

Po roce se v Mladé Boleslavi 
konala opět dětská sou-
těž plastikových modelářů 

„O štít města Mladé Boleslavi“. Soutěž uspořádala PS „Modelářské 
centrum MB“ a oddíly plastikových modelářů 1. letka JAS – 39 Gripen 
a 2. letka L-159 ALCA v součinnosti s modelářským centrem generála 
Fajtla při 6. ZŠ MB. Byl to třetí ročník pod Pionýrem.
Soutěž probíhala v jídelně 6. ZŠ a byla vyhlášena v osmi kategoriích. 
Čtyři kategorie byly bodované (letadla 1:48 a 1:72, technika 1:35/48/ 
a 1:72), čtyři kategorie pak byly LÍBÍ – NELÍBÍ (dioráma, lodě, letadla 
1:32 a speciální kategorie letouny generála Fajtla). I když jsme měli 
trochu strach z termínu na konci jarních prázdnin, účast nás mile pře-
kvapila – soutěžilo více jak 40 modelů. Nejpočetněji byly obsazeny 
kategorie letadla a bojová technika 1:72. Není ani tak důležité, jestli 
někdo vyhrál, či se jen zúčastnil. Všichni účastníci si odnesli ceny a ti 
nejlepší diplomy, letecké hrníčky a stavebnice plastikových modelů, 
aby mohli dál rozvíjet svoji činnost v této technické disciplíně.

Součástí celé soutěže byla výstava více než 100 plastikových modelů 
z  produkce domácího modelářského centra, její návštěvnost byla 
větší než v minulých ročnících. Doprovodným programem byla ná-
vštěva muzea Mordova rokle u Milovic, bývalého podzemního veli-
telského stanoviště PVO střední skupiny vojsk SSSR.
Za  podporu akce děkujeme statutárnímu městu Mladá Boleslav 
a modelářské fi rmě Speciál Hoby. Již dnes jsme zahájili přípravu 
na ročník č. 4, který proběhne na jaře 2020. 

za organizátory Antonín Hyka a Tomáš Suchý
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Hledáme děti, mládež i dospělé (nové vedoucí) pro rozšíření 
našich aktivit
Pokud by měl někdo zájem zapojit se do  činnosti plastikových 
modelářů, má možnost výběru z dvou oddílů pracujících na 
6. ZŠ. Informace na tel 774 096 696 nebo nám napište na e-mail: 
pionyr-modelar@seznam.cz.

POINÝŘI SE ZAPOJILI DO AKCE ČISTÉ MĚSTO

Členové PS Dr. M. 
Očadlíka se za-
pojili do  akce 
„Čisté město“ (18. 
až 23. 3. 2019) 

v Holešově. V pátek 22. 3. uklízeli uličku, která vede k zámku. 
Tuto uličku celou vyhrabali a zametli a odpadky odvezli do kon-
tejneru. Této brigády se zúčastnilo celkem 12 dětí a 3 vedoucí.
Všem děkuji za aktivní přístup.

Jarmila Vaclachová

H
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OPERACE MARKET GARDEN

Ve dnech 5. až 7. 4. 2019 
proběhla v okolí základny 
PS Dravci v  Mařenicích 
rekonstrukce operace z II. 
světové války s  krycím 
názvem Market Garden. 
Kromě Sokolů z PS Dravci 

a spřátelených Royal Marines ze Zubrnic se akce zúčastnily oddíly 
O.T.O. z Chomutova a Task Force Hrádek z Plzeňska. Na akci dora-
zilo skoro 50 hráčů. Členové oddílů Royal Marines, TFH a O.T.O. 
se podělili o  role příslušníků 101. výsadkové divize USA a  1. 
britské výsadkové divize. Role obránců z  9. SS-Panzer-Division 

„Hohenstaufen“ se zhostili Sokoli a Sokolíci z Ústí nad Labem. 
Byť to nebylo plánováno, vývoj hry věrně simuloval dění skutečné 
bitvy z II. světové války. Obránci byli lítým bojem nejprve vytlačo-
váni, ztráty narůstaly a vypadalo to na jasné vítězství „spojenec-
kých výsadkářů“. U čtvrté linie opevnění se role obrátily. Během 
velkého protiútoku se Sokolům a Sokolíkům podařilo nápor za-
stavit a posléze útočníky zahnat. Při obraně poslední základny 
byl ale zraněn velitel obránců, a tak útočníci nakonec celou hru 
vyhráli. Během hry nešlo jen o pouhé střílení, celý den jednotlivé 
týmy plnily i další hodnocené úkoly. Druhý den proběhly ještě 
doplňkové hry.

Martin Jeníček
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UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME KOPŘIVNICI

Dne 6. 4. ráno se čle-
nové Pionýrské skupiny 
Kopřivnice, kteří se nebáli 

deštivého počasí, vydali uklidit okolí zříceniny Šostýna a Husovy 
lípy v Kopřivnici.

Božena Klimecká
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PIONÝŘI UKLÍZÍ ČESKO

V sobotu 6. 4. se jihomorav-
ské oddíly zapojily do  celo-
republikové akce Ukliďme 
Česko, v  rámci které děti 
a  vedoucí uklidili místa 

v přírodě, která mají rádi. Cílem není jen uklidit odpad v přírodě, 
ale i naučit děti i dospělé, co do přírody patří a co ne. Takováto 
akce rozvíjí hned několik Ideálů Pionýra – Příroda, Pomoc, pro 
některé i Překonání a jako každá společná akce i  Přátelství.

Pavla Pokorná

B
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N
O

VŠECHN
NEJLEPŠÍ

• 5. 5. oslaví své 60. narozeniny Alena 
Provazníková z PS Polička (Pardubická 
KOP).

• 8. 5. oslaví své 40. narozeniny Kateřina 
Pejšová z PS STOPAŘI (Plzeňská KOP).

•  12. 5. oslaví své 60. narozeniny Jana 
Spáčilová z PS KAMARÁDI, Křenovice 
(Jihomoravská KOP).

•  14. 5. oslaví své 45. narozeniny Nikola 
Tomčalová z PS Omega (Pražská OP).

•  16. 5. oslaví své 50. narozeniny Jana 
Koželuhová z PS Paskov (Moravskoslezská 
KO).

Blahopřejeme!

COUNTRY BÁL V HRÁDKU

6. dubna 2019 od 18 ho-
din se v sále DK Hrádek 
konal náš Country bál 
s  kapelou Bodlák. Byla 
přichystána předtančení 

i nácviky a společný tanec, došlo i na soutěž o ceny. Celý večer 

nebyl naplněn jen country hudbou – v prvním veřejném vystou-
pení se předvedly naše pionýrské děti s Českou Besedou. A aby 
toho nebylo málo, byla připravená také tombola a stylové focení 
ve westernovém městečku. Bál ukončila až půlnoc. 

Vlasta Vasková

H
R

Á
D

EK

ÚKLID BŘEHU ŘEKY JIZERY

Dvacetičlenná skupina 
dobrovolníků z  Vodácko-
turistického oddílu Vydry 
při 1. PTS Táborník v Mladé 
Boleslavi se v  sobotu 6. 4. 

připojila k  akci „Ukliďme Česko“ spolu s organizátorem – spo-
lečností ŠKODA AUTO. Z nabízených okruhů jsme si vybrali úsek 

podél levého břehu řeky Jizery. Výchozím bodem bylo hlavní ná-
draží Mladá Boleslav. Konečným místem všech okruhů byla Krásná 
louka. Během trasy jsme kromě zmačkaných PET lahví a papírů 
objevili i různé kuriozity, například píst od motoru nebo kreditní 
kartu. Nálezce nejkurióznějších artefaktů společnost ŠKODA 
AUTO odměnila dárkem.

František Pavlíček
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KRAJSKÁ PIONÝRSKÁ STEZKA

V  sobotu 13. 4. připravilo přes dvacet organizátorů z  PS 
Hrádek krajské kolo Pionýrské stezky. Přestože bylo ráno 
mrazivé, přišlo téměř šedesát dětí. Pro všechny byly připra-
veny účastnické diplomy, odměny a pohoštění u táboráku. 
Ovšem všichni usilovali o medaile… Ty předával náš maskot 

pionýrský pes Tobík. V době, kdy děti musí překonávat nechuť k pohybu, musíme konstatovat, že 
při této akci na ně byla radost pohledět. Organizátorům patří dík za profesionální přístup k celému 
závodu i vyhodnocení a závěrečnému úklidu. Dík také patří Plzeňské KOP, která závod fi nancovala.

Vlasta Vasková
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TEEDEET NA KAMÍNKÁCH

Pionýrská vzdělávací akce Kamínka 2019 je úspěšně 
za námi a i této akce jsme byli součástí.
V  sobotu dopoledne jsme se potkali u diskuze a vý-
měny zkušeností, odpoledne pak v  nedalekém 
Kunratickém lese na lanových aktivitách.

Další plánované akce nalezneš v událostech a na webových stránkách. Těšíme se na tebe!
Jakub Mareš
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ODBORKY1010
OCHRÁNCE PŘÍRODY
V přírodě se odehrává velká část naší činnosti. 
Aby pro nás i po nás zůstala příroda pěkná, 
musíme ji chránit. Chránit ale znamená i znát. 
A  ochrana přírody nespočívá jen v  našem 

chování třeba v lese, začíná doma například obyčejnou PET lahví. 
Ochránce přírody se chová ohleduplně k  přírodě i  používáním 
vhodných materiálů a  je ostatním příkladem ve vztahu k  život-
nímu prostředí. 

V  každém z  nás by měl být kousek Ochránce přírody, ale ten 
„úplný“ by nám v oddíle neměl chybět. Bude to totiž někdo, kdo 
nám při běžné oddílové činnosti a výpravách do přírody může být 
prospěšný. Pokud se někdo z našeho oddílu rozhodne plnit tuto 
odbornost, může být jeho volitelnou podmínkou například to, že 
připraví a zorganizuje zapojení členů oddílu do ekologicky zamě-
řeného projektu – a to už s sebou nese pořádnou práci. Přečtěte 
si navržené podmínky pro Ochránce přírody a  napište nám na 
odborky@pionyr.cz, co si o nich myslíte.

I. STUPEŇ
1. Znám chráněná území v okolí svého bydliště, ve svém kraji.
2. Znám význam třídění odpadu, třídím odpad doma 

i v klubovně.
3. Chovám se ohleduplně k  přírodě, vedu k  ochraně přírody 

na společných akcích i ostatní.
4. Znám některé chráněné živočichy, vím, kteří žijí v mém okolí.
5. Znám běžné rostliny a dřeviny, poznám i  chráněné rostliny 

v okolí bydliště, klubovny či táborové základny.
6. Poznám stopy alespoň tří živočichů, učím se ze stop číst cho-

vání zvířete.

7. Pečuji o zeleň v klubovně.
8. Umím podle přírodních jevů předpovědět změnu počasí.
9. Poznám pět souhvězdí.
10. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

II. STUPEŇ
1. Znám chráněná území v ČR, vím, kde jsou národní parky, se-

známím ostatní před oddílovým výletem s přírodními zajíma-
vostmi plánované trasy výletu.

2. Znám význam třídění odpadu, třídím odpad doma i  v  klu-
bovně, vím, co jsou to obnovitelné zdroje energie.

3. Znám některé chráněné živočichy, vím, kteří žijí v mém okolí, 
vím, co je to Červená kniha, a znám některé ohrožené druhy 
živočichů.

4. Znám běžné rostliny, dřeviny a chráněné rostliny v okolí by-
dliště, klubovny či táborové základny, umím popsat využití 
vybraných rostlin a dřevin pro člověka.

5. Poznám stopy alespoň pěti živočichů, umím ze stop číst zá-
klady chování zvířete, umím udělat odlitek stopy.

6. Umím přiřadit typické živočichy a  rostliny k  přírodnímu 
společenstvu.

7. Umím podle přírodních jevů předpovědět změnu počasí, vím, 
jak člověk ovlivňuje přírodu a klima.

8. Znám planety Sluneční soustavy, poznám alespoň pět sou-
hvězdí, z toho aspoň jedno typické jen pro letní a  jedno ty-
pické jen pro zimní oblohu.

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

ODPOVÍDÁME…
PŮJDE O DALŠÍ ZÁTĚŽ PRO 
VEDOUCÍHO?
Přijde na to. Jde o přístup – vnímá-li vedoucí 
tuhle aktivitu jako „práci navíc“, lze mu jen 
opakovat, že tomu tak nemusí být. Šikovný 
vedoucí ji bude vnímat jako další příležitost – 
pro jím vedené dítě, ale i pro oddíl. Odborky 
ve svém celku vycházejí z potřeb oddílů, proto 
mohou přinést především osvěžení náplně 
činnosti a  pomoc pro chod oddílu, jakkoli 
s sebou nesou i nároky na organizaci práce.

CO DĚLAT, KDYŽ SE DÍTĚTI 
NEDAŘÍ PLNIT PODMÍNKY 
ODBORNOSTI?
I to se může stát, třeba když si dítě vybírá 
víc podle ostatních dětí než podle sebe, 
nebo když je na podmínky ještě moc malé. 
Je pak na vedoucím, aby mu pomohl na-
příklad s nasměrováním jinam – případně 
podpořil jeho trpělivost, co nejde letos, 
půjde třeba za rok.

A CO KDYŽ SE DÍTĚ 
ROZHODNE, ŽE CHCE VŠECHNY 
ODBORNOSTI?
To by bylo dost nečekané a systém je my-
šlen spíš tak, aby si z něj každý vybral to, 
co mu opravdu „sedí“. Na druhou stranu 
ale není důvod, proč takovému nadšenci 
jeho nápad zakázat. Pokud skutečně do-
káže splnit podmínky všech odborností, 
má na ně nárok.

e stop číst chho-
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AKCE

AIRSOFTOVÉ SETKÁNÍ JAVOR 2019
O víkendu 3. až 5. května 2019 se konalo IV. ze setkání pionýrských airsoftových oddílů. Ty se tentokrát sešly na táborové základně 
Javor nedaleko Mnichova Hradiště a ve společné akci zúročily vše, co se během roku učí. Organizace se ujali zástupci PS Speciálních sil 
AČR a 1. PTS Táborník Mladá Boleslav. Účastníků bylo téměř 150.

Už v pátek byl pro všechny nachystán 
oheň na opečení buřtů, který ale plnil také 
úlohu stmelovací – ne všichni se totiž znali 
z předchozích setkání. A v sobotu ráno pak 
vypukl hlavní program setkání – série air-
softových misí a bitev.

Legendou setkání byl konfl ikt mezi fi k-
tivními zeměmi Hescuarské království a 
Demokratická republika Hescuador. Hlavní 
bojová mise, která trvala od rána do 
zhruba tří hodin odpoledne, byla pojata 
hodně netypicky, výraznou roli v ní totiž 
hrála ekonomika. Oba týmy měly za úkol 
obsazovat určené body, které měly danou 
ekonomickou hodnotu. Tu znal jen velící 
generál a podle ní určoval pohyby svých 
jednotek. I proto zdaleka nešlo jen o boj, 
ale i o taktiku a dobré plánování dalších 
kroků. Vždy v celou hodinu se týmům 
přičetly zdroje odpovídající záchytným 
bodům, které právě ovládaly. Ty mohly 
využívat například na provoz polních ne-
mocnic, kde oživovali své „padlé“. Po 
skončení této hlavní mise ještě navazovaly 
další dílčí úkoly, kterých se již neúčastnili 
všichni, protože děti musely do tepla. 

Několikahodinový pohyb v náročném te-
rénu a při nepříznivém počasí jim totiž dal 
dost zabrat.
Konečné vítězství v sobotních misích zís-
kal červený tým (Hescuarské království), 
ovšem nebylo to jen tak. V průběhu dne 
v něm došlo dokonce k revoluci a svržení 
velícího generála – bojeschopnost to však 
zjevně nepoznamenalo, možná i proto, že 
byl tento tým výrazně početnější.
Druhý den už proběhla jen krátká dílčí mise, 
při které revoluční garda Hescuartského 
království obléhala opevněné kopce dr-
žené silami republiky a jejich obsazením 
potvrdila sobotní výsledek.

Z ohlasů účastníků je patrné, že toto ne-
zvyklé pojetí, kdy hlavní mise jednak byla 
delší, než je zvykem, a navíc nešlo zda-
leka jen o přestřelku, je zaujalo a líbilo se. 
Potvrdil to například i oslovený vedoucí 
Martin (32) z Chomutova: „Myslím, že to 
bylo super a organizátorům patří velký dík. 
Celý den jsme strávili v lese při bitvě a děti si 
to hodně užily, i když nám nepřálo počasí.“ 
Na otázku, jestli se něco nepovedlo, nebo 
je něco zaskočilo, odpověděl bez velkého 

váhání: „Terén byl vyčerpávající, ty kopce 
jsme fakt nečekali.“ A podobně odpovídali 
v podstatě všichni starší účastníci – akce 
dobrá, ale ty kopce a zima… A co děti? 
Ty, jak známo, vnímají všechno trochu ji-
nak. Třeba jeden z oslovených ústeckých 
Sokolíků, jenž se hrdě chlubil zavíracím 
nožem, který získal jako ocenění svého vý-
konu ve hře, ten už zjevně na nějaké kopce 
dávno zapomněl… 
Celá akce se sice hlavně v pátek večer 
neobešla bez organizačních zádrhelů, 
daných mimo jiné nečekaným početním 
oslabením týmu organizátorů. V průběhu 
víkendu se ale vesměs urovnaly a v neděli 
už většina účastníků mluvila hlavně o tom, 
jak si užili samotnou akci, jak je potěšily 
odměny a jak se těší domů do tepla. 

Jakub 

ZÚČASTNĚNÉ ODDÍLY:
Sokoli a Sokolíci Ústí nad Labem
Task Force Hrádek
Oddíl taktických operací Chomutov
301. Pionýrská Domažlice 
Branný oddíl SOSNA – FOX Praha 
Angry Eagles Ústí nad Labem (RC 
Slunečník)
PS Speciálních sil AČR a 
1. PTS Táborník Mladá Boleslav

AKCI FINANČNĚ PODPOŘILO MINISTERSTVO OBRANY ČÁSTKOU 87 750 KORUN. DĚKUJEME!
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VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM
Protože bylo krásné počasí, tak si duben Štěňata užila co nejvíc venku mimo klubovnu. 
I  velikonoční výprava se jim vydařila. A  co vy? Jaká byla vaše velikonoční výprava? Co 
zajímavého jste zažili? Napište nám na anna.novakova@pionyr.cz nebo na mozaika@pionyr.cz. 
Těšíme se na vaše maily a přejeme krásné jarní dny.
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RUKODĚLKY

ROZKVETLÉ ZRCADLO
Je květen a všechno okolo nás kvete. Co takhle nechat vykvést i zrcadlo? 

CO BUDEME POTŘEBOVAT
Papírová plata od vajíček, zrcadla, tavnou 
pistoli a  lepidlo, nůžky, akrylové barvy, 
štětec, chlupaté kuličky.

JAK NA TO
1) Nejprve vystříháme z  plat na  vajíčka 
okvětní lístky, menší středové a větší vnější 
lístky. Stříháme tak, aby do sebe jednotlivá 
„patra“ lístků krásně zapadla. Tvary lístků 
záleží na naší fantazii, klidně mohou být 
i jednoduché.

2) Papírové základy pro květy nabarvíme 
akrylovými barvami a  necháme pořádně 
uschnout. Potom „patra“ k  sobě slepíme 
tavnou pistolí a doprostřed můžeme přile-
pit barevnou chlupatou kuličku.

 3) Zrcátko pořádně vyleštíme (např. papí-
rovým kapesníkem) a potom na něj opa-
trně přilepíme jednotlivé květy. Dekoraci 
z květů můžeme lepit buď po straně, nebo 
ji umístit do jednoho rohu.

Rozkvetlá zrcadla máme hotová a můžeme 
je darovat maminkám ke dni matek nebo 
jako dárek někomu pro radost.

3)) ZrZrcácácátktktkooo o popopopořářáář dndndnnnněěěěě ě ěě vyvyyvyvvvyleelešttímíme e e (n((napapř.ř. ppppppapaaa í-í-í
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FILMOTÉKA

ODDÍLOVÁ FILMOTÉKA: SEXUÁLNÍ 
ORIENTACE
Na  pátek 17. 5. připadá mezinárodní den 
proti homofobii, a tak je zacílení květnové 
fi lmotéky nasnadě. Sexuální orientace, resp. 
Sexuální menšiny… Výrazné téma poslední 
doby, přesto je vnímáno velmi odlišně. Čtyři 
fi lmy, které tu nabízíme, jsou ostatně také 
velmi rozmanité, téma orientace se v nich 
propojuje s jinými a v některých je vlastně 
docela vedlejší – což je činí ideálními pro 
nenásilné a pozvolné otevření debaty.

KÓD ENIGMY 
(2014, REŽIE MORTEN TYLDUM)
Když v zimě roku 1952 britská policie za-
tkla profesora matematiky a kryptoanaly-
tika Alana Turinga za sexuálních přestupky, 
téměř nikdo nevěděl, že jde o válečného 
hrdinu, který se podílel na  prolomení 
kódu legendárního německého šifrova-
cího stroje Enigma. 
CSFD.cz: 82 %, IMDB.com: 8/10

KLUCI NEPLÁČOU 
(1999, REŽIE KIMBERLEY 
PIERCE) 
Teena Brandonová, děvče z malého měs-
tečka, utíká po krádeži auta před spravedl-
ností. Přitom si změní jméno na Brandon 
Teena a spolu s tím kompletně změní svou 
osobnost. Teena má totiž už dlouho po-
cit, že se narodila ve špatném těle… (fi lm 
vznikl na základě skutečných událostí).
CSFD.cz: 83 %, IMDB.com: 7,6/10

BOHEMIAN RHAPSODY 
(2018, REŽIE BRYAN SINGER)
Film Bohemian Rhapsody je oslavou roc-
kové skupiny Queen, jejich hudby a pře-
devším Freddieho Mercuryho, který svou 
tvorbou i životem vzdoroval všem mysli-
telným stereotypům, včetně těch spoje-
ných se sexuální orientací. 
CSFD.cz: 90 %, IMDB.com: 8,1/10

NEPOSLUŠNOST 
(2017, REŽIE SEBASTIÁN LELIO)
Newyorská fotografka se po  letech vrací 
z  velkoměsta do ortodoxní židovské ko-
munity v severním Londýně. Členové ko-
munity jsou pohoršeni nejen Ronitiným 
oblečením a způsoby, ale také jejím vzta-
hem s přítelkyní z dětství.
CSFD.cz: 63 %, IMDB.com: 6,6/10

VÝSLEDKY 
SOUTĚŽE 
ETAPOVÝCH HER 
2018
Jak jste se v Mozaice už dočetli, v roce 2018 
byly přihlášeny tři hry. Ty byly hodnoceny 
členkami Sekce rozvoje výchovných 
programů s následujícím výsledkem:

1. místo: Vikingové (Pionýrská skupina 
Tuláci Klatovy)

2. místo: Kdo přežije Mrtník (Pionýrská 
skupina Švermováček)

3. místo: Kanafásek (Pionýrská skupina 
Plejády Šternberk)

ZKUSTE TO TAKÉ!
Do soutěže se může zapojit každá pionýr-
ská skupina, jediné omezení je, že nejde 
tutéž hru přihlásit vícekrát. Přihlásit lze ce-
lotáborové hry, celoroční hry i krátkodobé 
programy např. pro víkendové výpravy. 
Pro každou kategorii můžou být vyhlášena 
až tři oceněná místa. První místo získává 
mimořádnou dotaci na  nákup a  údržbu 
materiálu ve  výši až 10  000 Kč (druhé 
a třetí mohou získat 5 000 Kč a 3 000 Kč).

JAK NA TO? 
Stačí se na webu (ceteh.pionyr.cz) v pravi-
dlech podívat na vzorovou osnovu – během 
tvorby hry si ohlídat, aby v  ní vše bylo – 
a pak ji po  táboře doplnit o případné po-
známky a ohlasy. 
A to je všechno, hotovo, pak už je nutné jen 
hru do 10. prosince 2019 zaslat buď poštou 
(Pionýr, Senovážné náměstí 977/24, 116 47 
Praha1), nebo mailem (pionyr@pionyr.cz).
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POZVÁNKA

POZVÁNKA NA UHELNOU
Pionýrská základna Uhelná, která patří brněnské PS Mládí, se nachází v Rychlebských horách, severně od Jeseníků. A určitě stojí za to 
se tam vypravit. 

MOŽNOSTI PRO ČINNOST V AREÁLU 
U objektu je velký dvůr s hřištěm na volejbal a přehazovanou, volné 
prostory, kde lze například připravit pionýrskou pouť nebo si zahrát 
další hry, k dispozici je i ohniště.
K objektu patří velká louka, na které lze provozovat různé sporty. 
V obci je fotbalové hřiště a v dosahu 500 m je zatopený uhelný lom 
Pelnář, který je vhodný ke koupání.

TIPY NA VÝLETY
Rychlebské hory se nacházejí v  Javornickém výběžku, severozá-
padně od  města Jeseníku. Jsou hraničním pohořím jednak mezi 
Českem a Polskem a zároveň i mezi historickými zeměmi Slezskem 
a Kladskem (před r. 1742 Čechami). 
Nejvyšší horou Rychleb je Smrk (1126 m n. m.), nacházející se blízko 
historického trojmezí Moravy, Slezska a Kladska, druhou nejvyšší ho-
rou je Travná hora (1125 m n. m.) nacházející se 3 km severozápadně 
od Ostružné, třetí je Polská hora (1106 m n. m.) vzdálená 8 km se-
verozápadně od Ramzové. Celkem je na české straně Rychlebských 
hor 17 tisícovek, soustředěných v Hornolipovské hornatině v  jižní 
části pohoří.

Mezi turisticky nejatraktivnější části patří jih pohoří, kde se nalézají 
horská střediska Ostružná, Ramzová a Petříkov. Oblíbeným cílem 
pěších turistů, běžkařů i cyklistů je chata Paprsek. V podhůří je ně-
kolik lomů nerostných surovin – vápence, žuly a grafi tu. Známé jsou 
také Nýznerovské vodopády, přírodní rezervace Račí údolí, kde na-
jdete zříceninu gotického hradu Rychleby, rozhledna na Borůvkové 
hoře či Šafářova skála.
V horách se nachází obce Travná s poutním kostelem a křížovou ces-
tou a Nové Vilémovice, kam zajíždí autobus. V Travné a Bílé Vodě 
jsou hraniční přechody do Polska. V Polsku je turisticky zajímavé 
město Złoty Stok, Otmuchovská jezera apod.
V Rychlebských horách je řada cyklistických stezek, o kterých si lze 
najít bližší informace na internetu.
V  Javorníku je krásný zámek Jánský vrch (kde bylo sídlo biskupů 
a  v  současnosti zde naleznete sbírku dýmek), nově otevřený ne-
krytý bazén (je zde i krytý). Ve městě je lékař, který je informován 
o  pionýrské základně v Uhelné. V  zimně lze v  Javorníku lyžovat 

na sjezdovce s vlekem. V nedalekých Bernarticích jsou možné pro-
jížďky na koních.

UBYTOVÁNÍ, VYBAVENÍ
Od podzimu do  jara lze využít 59 míst v pevném objektu (teplá 
voda, sprchy) + v létě 20 míst ve stanech s podsadou. Dále je k dis-
pozici „domeček“ – samostatný objekt s kuchyňkou a sociálním za-
řízením pro 4–6 osob.

V budově se nachází jídelna s kachlovými kamny a televizí. Ve spo-
lečenské místnosti s krbem „Konírna“ lze organizovat oslavy, školení 
apod. Najdete zde i stolní fotbálek.

DOPRAVA
V  Uhelné je zastávka autobusu, kam se lze dostat z  Jeseníka 
nebo Javorníku, případně je možné pro skupiny, které přijedou 
do  Jeseníka, domluvit autobus až na  základnu. Dále je na místo 
možná doprava vlastními auty, parkovat lze kousek od objektu.

SLUŽBY V OKOLÍ
Zajistíme jídlo pro skupiny, kdy vám uvaří naše kuchařka. Máme za-
jištěnu spolupráci s agroholdingem Bernartice, který nám dodává 
potraviny z jejich vlastní produkce.
V  obci Uhelná je hospoda, kostel, obchod se smíšeným zbožím, 
i zde si lze objednat potraviny apod. Ale je to zbytečné, vše pro vás 
umíme zařídit. 
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POZVÁNKA

UPOZORNĚNÍ
Protože se naše základna nachází přímo v obci, je potřeba dodržovat 
noční klid, pokud bude nějaká větší akce, lze se domluvit s místním 
starostou.

GEOCACHING
Přímo v Uhelné žádnou kešku nenajdete, ale v  jejím okolí jich je 
nepřeberné množství. Pěkný a přímo pro děti vytvořený je letter-
box Tajemstvi hradu Rychleby (GC6WEN2), kde můžete jednak najít 
pěkné razítko (takže zápisník s sebou) nebo vyměnit CWG případně 
posunout nějaký trackovatelný předmět dál v  jeho cestě. Odlov 
této kešky můžete spojit s odlovem multiny CERTOVY KAZATELNY 
(GC6552G) a tradičky Tančírna - Georgs Halle (GC7V29Q), které pa-
tří ke středně těžkým na terén i obtížnost.

Bohatý na  kešky je Javorník. Najdete zde například lehkou mys-
terku Jansky vrch (GC11XG2), Earthkešku SEC 3: Geologicka ex-
pozice v  Javorniku (GC6Y1JW), a  pár tradiček například Hydrant 
(GC86VKA) nebo Vlakove nadrazi - Javornik ve Slezsku (GC7HRK7). 
Hodně tradiček najdete také v Travné a jejím okolí. 
Pokud chcete zkusit odlov kešek na polském území, je například 
okolo jezera Paczków vytvořena celá série tradiček Jezero Paczków, 
které mají ve svém listingu i popis v českém jazyce. V obci Złoty Stok 
a jejím okolí je hodně tradičních kešek, zde už je ale listing většinou 
v polském jazyce případně doplněný o anglickou verzi textu. Určitě 
stojí za odlov Earthkeš Former gold mine in Zloty Stok (GC1FMKV), 
která vás zavede ke zlatému dolu a listing má i v českém jazyce.

SVĚT DESKOVÝCH HER PŘICHÁZÍ OPĚT 
S TÁBOROVÝM BALÍČKEM
Je tu jedinečná příležitost v podobě výhodného táborového balíčku her – využít 
ho samozřejmě jde i do klubovny. Obsahuje hry jak pro menší děti, tak pro 
větší i dospívající, hry pro jednotlivce i pro skupinu hráčů, zkrátka si vybere 
každý. 

Balíček her je k dispozici za 2 900 Kč, 
což je sleva na hry přes 50 % z doporu-
čených cen.

NA JAKÉ HRY SE MŮŽEME 
TĚŠIT?
• Bystroočko
• Carcassonne: Safari
• Cut the Rope: Karetní hra
• Dao
• Desítka
• Expedice příroda: 50 našich stromů
• Goblíci jedlíci
• Kočičí klub
• Master of Orion

• Múza
• Pictomania
• Rivalové
• Sedm draků
• Slovopád
• V pasti
• Země: Na cestách

MÁTE O BALÍČEK ZÁJEM?
Pokud ano, stačí napsat na e-mail 
vendy@pionyr.cz a požádat o odkaz na on-
line objednávku a podrobnější instrukce. 
Objednávat je možné do 31. 7. nebo do 
vyprázdnění skladů.

Pokud byste si chtěli objednat jakoukoli 
další hru z nabídky Mindoku pro potřeby 
oddílu, stáhněte si aktuální ceník her. Do 
něj vyplňte svoji doobjednávku a zašlete 
ho na tabory@mindok.cz. Menší množství 
doobjednávaných her je možné vypsat do 
příslušné kolonky přímo v objednávkovém 
formuláři.
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CÍLOVÁ ROVINKA NA DOHLED (PLÁNOVÁNÍ)
Nezdá se to, ale prošli jsme společně skoro celý neprázdninový pionýrský rok, a tak se na předposledním zastavení přesuneme k další 
součásti procesu řízení (jak jsme již uvedli – v řetězci: Plánování – Organizace – Kontrola …) – hodnocení, které na plánování navazuje, 
a bez něhož by celý proces neměl smysl. I když pozor – odkážeme se trochu na lednové pokračování, kdy jsme připomněli nezbytnost 
kontroly. Kontrola s sebou přináší zpětný pohled na původní plán a z ní plyne hodnocení, které je pro nás jedním ze zdrojů plánování 
na další období.

ZPĚTNÁ VAZBA
se samozřejmě používá v  mnoha odvět-
vích, proto má své místo i  v  naší práci, 
ve výchově. Jejím cílem je přispět k obje-
vování souvislostí a  významů. Musíme ji 
chápat a přijímat jako informace, která nás 
upozorňují a usměrňují v pohledu na pro-
běhlé dění. Ba, občas i  vyvedou z  příliš-
ného uspokojení – nám se to líbilo a nějak 
jsme si neuvědomili, že děti si to zase tak 
moc neužily.
Zpětná vazba ovšem probíhá vlastně ne-
hledaně, téměř v každém okamžiku, přiro-
zeně. Zde jde ovšem o bezprostřední ode-
zvu, kterou označujeme jako neřízenou. 
Při hodnocení nám jde o cílenou zpětnou 
vazbu – tj. něco, co již tak zcela přirozeně 
neprobíhá. Je to informace chtěná, vyžá-
daná, cílená, zaměřená.
Pro zájemce rád doporučím naši publikaci 
„Zpětná vazba“, která obsahuje náměty, 
jak získat potřebné informace o  vnímání 
činnosti oddílu dětmi, a rady, jak tyto ná-
měty využít. V ní čtenář najde i mnoho her 
a  aktivit, které pomohou zpětnou vazbu 
získávat vpravdě zábavně (a nenásilně).

PROČ TO TAK OBŠÍRNĚ 
ROZVÁDÍM?
Nezřídka se hodně soustředíme na  plá-
nování startu, rozběhu činnosti, dáváme 
si záležet na první schůzce, na velkém za-
čátku. Ale už ne vždy (často ze zdánlivě ob-
jektivních důvodů – svede nás k tomu běh 
všednodennosti) tak pečlivě přistoupíme 
ke „konci“, takže to může působit jako vy-
šumění. Rozhodně však platí, že všechno, 
co začíná, by mělo i skončit a ne se vytratit.

Nabídneme proto několik námětů, jak po-
jmout závěrečné hodnocení roku – s dětmi! 
To je totiž předstupněm pro naše vlastní 
hodnocení. Měli bychom ho – jako zdroj – 
mít k dispozici. A spoléhat zde na okamži-
tou improvizaci – že to „vymyslím“ cestou 
na schůzku – se rozhodně nevyplácí.
Ani já zde nevyčerpám všechny příklady, 
neboť univerzální nástroj neexistuje – vždy 
musíme vycházet z  konkrétní situace od-
dílu – složení dětí: věkového, organizač-
ního (máme-li družiny, musíme je zapojit), 
i  s ohledem na  individuální projevy kon-
krétních dětí.

NÁMĚTY
• Dopis vedoucím: (volné téma i  styl) 

může být přijatelnou variantou řešení 
pro starší a  tišší děti (nebo dokonce 
závažnější témata). Budujete-li v oddíle 
otevřené vztahy mezi dětmi a  vedou-
cími, může být dopis velmi osobní for-
mou hodnocení.

• Oddílová „Nej…“: Sepište společně – 
Nejčastěji se opakující činnost, Nejlepší 
zážitky, Nejsmutnější okamžik… 
„Nej…“ si musíte připravit předem, ale 
nabídněte i  dětem, aby přišly s  něja-
kým svým. Děti si programové vrcholy 
pamatují překvapivě dlouho, toho lze 
využít. Ovšem – ptejte se po dojmech, 
ale… chtějte i  vysvětleni. Budete pak 
třeba o  to víc překvapeni, které mo-
menty jsou pro ně důležité, uložily si je 
do paměti a spojí s nimi nějaké „Nej…“.

• Cesta pionýrským rokem: Nad fo-
tografi emi (či videi) z  činnosti se lze 
ohlédnout a  postupně „projít“ celý 
rok oddílového života. Zde je roz-
hodně potřebná předchozí příprava, 
neboť je účelné si otázky k jednotlivým 

(zachyceným) činnostem připravit pře-
dem, stejně jako se zamyslet, kde se 
zastavíme podrobněji.

• Cesta pionýrským rokem (II.):  
Nabídněte dětem možnost, aby pomocí 
křivky znázornily, jak se pro ně samotné 
rok vyvíjel. Přitom jim navrhněte, jaké 
směry/témata by měly zaznamenat. 
Zde se dá přirozeně vycházet z  Ideálů 
Pionýra: Kde jim v paměti utkvělo, že 
poznávaly nové věci? Kde pocítily sílu 
přátelství? Kde musely s pravdou ven? 
Kde zaznamenaly pomoc ostatních 
a kde ji samy poskytly? V kterých oka-
mžicích se musely překonávat?

• Výzkum oddílového mínění: Vytvořte 
„zakázku“ na  výzkum veřejného mí-
něni v oddíle (vhodné pro větší oddíly). 
Zadejte ji družinám, ať vymyslí otázky, 
ať vyzpovídají co nejvíc členů oddílu 
(případně i  rodičů? – záleží na  vzta-
zích s  nimi), výsledky pak zpracují 
a představí ostatním. (Sledujte přitom 
nejen odpovědi, ale i  jaké otázky byly 
položeny.)

• Dotazník: Jde o  (zdánlivě) nejjedno-
dušší formu mající podobu ankety. V ní 
můžete použít otevřené otázky – odpo-
vídají slovně (pozor, musí jít o  krátké 
odpovědi, žádná slohová cvičení), nebo 
o  otázky nabízející k  odezvě stupnici 
(spokojen – spíše spokojen – spíše ne-
spokojen – nespokojen).

Ať zvolíme některý z nabízených příkladů 
nebo vymyslíme úplně jiný, plyne z  toho 
jeden zdánlivě úsměvný důvod tohoto po-
kračování: I  hodnocení totiž musíme na-
plánovat. 

Martin
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HISTORIE 
NOVÝMA OČIMA

PŘEROD V NOVOU ORGANIZACI
Shrnout dění v  Pionýru od  roku 1990 
do  současnosti by bylo na  vlastní seriál. 
Ve  stručném podání jedné strany by se 
takovýto článek snadno zvrhl v  sled dat 
a  krátkých popisků. Vyhnu se obojímu. 
Dnes dokončím pohled na  „přerod or-
ganizace“ v  roce 90 a  lehce zabrousím 
i do roku následujícího.

V  minulém článku jsme opustili Pionýr 
v  lednu po  jeho osamostatnění. Vize 
a úkoly bylo třeba přetavit ve skutečnost 
a k tomuto účelu sloužila Přípravná fede-
rální rada Pionýra. Poprvé po konferenci se 
sešla 10. února 1990. V dopise pionýrským 
skupinám a oddílů a okresním organizacím 
nastínila způsob obnovy vedení organi-
zace. Po volbách vedení skupin vzniknou 
rady okresů a zástupci z nich složí repub-
likové rady, které jsou dvěma komorami 
federální rady. Tento postup měl být do-
končen do konce května. Tímto rozhodnu-
tím se zároveň dal velký vliv na organizaci 
přímo do  rukou skupin jako základních 
článků sdružení.
9. března rozhodlo ministerstvo vnitra 
o ofi ciálním vzniku samostatného Pionýra. 
Tento dokument nabyl platnosti 13. 
března.
Situaci kolem placených pozic v Pionýru, 
hlavně placených vedoucích skupin, uza-
vřel metodický pokyn MŠMT z 12. března, 
ve kterém doporučují zrušit funkci vedou-
cího pionýrské skupiny z povolání k 31. 8. 
1990.
Celou situaci kolem Pionýra ještě více 
rozdmýchal výrok ministra školství, který 
otisklo Rudé Právo, ve  kterém vyjadřuje 
svoje přesvědčení, že mimoškolní výchova 
patří mimo školu. Čehož se hned chopili 
jako záminky k  likvidaci pionýrských sku-
pin ředitelé některých škol. Škoda, že ne-
dočetli poznámku, že to neznamená, že 
není možné školní prostory pro tuto čin-
nost využít.
Na  prvního apríla, téměř jako vtip, od-
chází z Přípravné FRP do Junáka Svatopluk 
Dojiva, který měl na starost dosavadní eko-
nomické zajištění. Čímž připravil vznikající 

organizaci o veškeré zatím nabyté know-
-how v této oblasti.
Veliký rozruch a  napětí vyvolala anketa 
k  jednotícím symbolům. Různé skupiny 
tvrdě zastávaly svůj názor a kompromis se 
jevil v nedohlednu. Do toho měly ke konci 
dubna dorazit členské příspěvky, ale nese-
šly se v uvedený termín zdaleka všechny.
A konečně na to došlo! Organizační struk-
tura byla znovu vystavěna. Pátého až šes-
tého května se sešli delegáti z okresů a vy-
tvořili nové republikové rady, které pak 
následně ustavily radu federální. Současně 
s tím se samozřejmě konala jednání všech 
těchto rad a volba předsednictev.

V červnu proběhly státní volby a přiblížily 
se tábory. Při přípravě táborů panovala 
velká obava z narovnání cen po zastavení 
státních dotací, zvláště na  potraviny, ale 
i to se nakonec překonalo.
Snaha o řešení různých majetkových sporů 
(ať už skutečných nebo domnělých) vedla 
v  červnu k  podpisu čtyřdohody mezi 
Pionýrem, Junákem, SSM a  Českou tá-
bornickou unií. Tato dohoda dovolovala 
základním jednotkám – pionýrským sku-
pinám, volný přechod mezi sdruženími 
i s veškerým svým majetkem.
Po  prázdninách začaly skupiny činnost 
nově bez placeného vedoucího, některé 
kvůli tomu nezačaly vůbec. Některé oddíly 
také začaly činnost bez klubovny, protože 
je vlivem ztráty placené pozice vedou-
cího zároveň „vyhodili“ ze školních pro-
stor. Podobná změna na konci roku čekala 
i okresní organizace.
Česká rada Pionýra se pustila skrze svou 
teoreticko-metodickou komisi do přípravy 
obsahové konference.

V  říjnu se sešla federální rada Pionýra. 
Řešila převážně majetkoprávní témata. 
Česká rada Pionýra schválila materiál 
„CO DĚLAT v nejbližší době v organizaci 
Pionýr.“, zhodnotila výstupy z  porady 
okresních předsedů a  svolala teoreticko-
-metodický seminář na 10. – 11. listopadu.
V listopadu došlo na vypořádání se s ma-
jetkem SSM. Ústavní zákon ho zabavil 
ve  prospěch lidu, aby se ve  vlastnictví 
správce nakonec většina majetku kamsi 
rozplynula. Formálně však bylo učiněno 
zadost. Pionýr se může radovat z toho, že 
díky §2 (5) majetek v držení Pionýra zůstal 
v jeho rukách.
„Má další existence organizace Pionýr 
v současných podmínkách opodstatnění?“ 
byla jedna z otázek, kterou se zabýval teo-
reticko-metodický seminář. Zázemí tvořili 
lidé ze současného Pionýra i  rehabilito-
vaní členové z období mezi lety 1968–70. 
Seminář připravil půdu a materiály pro bu-
doucí konferenci Pionýra v ČR, jejíž termín 
byl stanoven na 26. – 27. leden 1991.
V  listopadu padlo také mimo jiné roz-
hodnutí o  vydávání zpravodaje Mozaika 
Pionýra.
S koncem roku skončili také placení před-
sedové okresních organizací a  Pionýr se 
musel v  tomto směru vyrovnat s přecho-
dem na  plně dobrovolnickou variantu. 
S tím se váže také rozklad členské základny 
v některých okresech (kupříkladu Bruntál 
nebo Semily). Někteří předsedové zkrátka 
považovali za  snazší než přejít do  dob-
rovolné fáze v  Pionýru převést skupiny 
do vlastních spolků.
Ke  konci ledna o  víkendu 26. – 27. se 
konala konference Pionýra v  ČR. Nešlo 
již o  tak široce bouřlivé debaty a  dojmy 
jako před rokem. Zkušenost s během or-
ganizace se projevila v reálnějším přístupu 
k  věcem. Byl schválen Program Pionýra, 
Statut Pionýra a také Směrnice ke sjedno-
cujícím prvkům v organizaci Pionýr.
To všechno nakonec přes další menší či 
větší peripetie vedlo ke  stabilitě orga-
nizace a  k  Pionýru, jak ho známe dnes. 
Každé dílčí téma by si jistě zasloužilo zá-
jem (kupříkladu vývoj jednotících prvků, 
vývoj ideálů a další), na to tady ovšem není 
místo, třeba se toho chopí někdy někdo 
jiný.

Radovan Mlejnek

Pokud chcete detailní shrnutí měsíc 
po  měsíci, doporučuji seriál „Pionýr 
1990“, který najdete v  Mozaikách 
od listopadu 2014 do dubna 2016. 
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PRÁVNÍ 
POSILOVNA

LOUPEŽNÍK, KTERÉMU SE JISKŘILO
Na konečné, téměř opravdu za-
pomenuté vlakové zastávce, ob-
klopené hustým lesem, se z osa-
mělého vagonu vyrojila početná 
skupina cestujících, které by ná-
hodný divák zařadil do katego-

rie minivagabundů. Jako poslední vystoupili 
dva dospělí vagabundi. Výpravčí a výhybkář 
ale byli zasvěceni: skupinu zdravili a  s do-
spělými si potřásli pravicemi „Zdravíme lou-
pežníky“. Skupina totiž byla oddílem, který 
každoročně pořádal „loupežnickou výpravu“ 
při které dvě skupiny dětí soupeřily v tom, 
která ukořistí více pokladů střežených tou 
druhou. Charakteru výpravy odpovídal i je-
jich oděv a ofi ciálně nevypsaná soutěž o co 
nejvíce loupežnický klobouk.
Mateřskou loupežnickou základnou byla 
někdejší hájenka, stavba snad starší než 100 
let, ovšem vybavená elektřinou i  vodovo-
dem. Dvanáctiletý Milan, který byl již se svou 
třetí účastí téměř veteránem těchto výprav, 
dostal za úkol shromáždit mezi ostatní roz-
dělené zásoby a umístit je do spižírny. Tam 
ho čekalo nepříjemné překvapení: světlo 
nesvítilo. Milan si ovšem věděl rady – v ku-
chyni našel krabici se žárovkami s odhodlá-
ním „umřelou“ žárovku vyměnit. K žárovce 
přibral židli, aby záhy zjistil, že na osvětlo-
vací těleso nedosáhne. Na židli tedy umístil 
dřevěnou přenosku, ale stále chybělo ně-
kolik centimetrů. Nohy židle proto podložil 
prkny z polic a  se žárovkou v kapse a ba-
terkou v  ruce druhé se vyšplhal na  vrchol 
vzniklé podivné improvizace. Baterku ucho-
pil do úst a zabral za žárovku. První pokus 

a žárovka se ani nehnula, až na počtvrté se 
uvolnila. Kdyby Milan věděl, že se baňka 
odlomila od závitu, tak by asi došel pro ve-
doucího, ale v nevědomosti, dvakrát zatočil 
baňkou. Tím došlo ke zkřížení vodičů baňky 
a  v následujícím zlomku sekundy se s po-
měrně ošklivým lupnutím zajiskřilo. Milan 
vylekán a oslepen se i s baňkou v ruce zřítil 
z vrcholové židle a  rozplácl se na podlahu. 
Chata se ponořila do tmy. Radek ho po ně-
kolika minutách objevil fňukajícího, a když 
ho utěšil, dostalo se Milanovi pokárání, 
které není příliš reprodukovatelné… Ještě 
horší pro Milana bylo (poté, co již byly jističe 
„nahozeny“ a  žárovka Radkem vyměněna) 
veřejné pokárání s popisem celé věci. Radek 
doslova hromoval, bušil do  stolu pěstí, 
a „hlasitě“ hovořil o tom, že je dětem zaká-
záno jakkoliv zasahovat nejenom do elekt-
roinstalace, ale do všech zařízení a přístrojů, 
navíc Radek pojmenoval Milanovu náhradu 
štafl í jako slabomyslnou pyramidu.
Ve výsledku vše dopadlo dobře, nikdo ne-
utrpěl úraz (vyjma několika modřin), ani 
nebylo nic poškozeno, jen Radkův krevní 
tlak nepochybně překročil fyziologické hod-
noty. Mohlo to ale dopadnout úplně jinak 
– Milan mohl být zasažen elektrickým prou-
dem a můžeme si jen položit otázku, za jak 
dlouho by byl v hájence bez osvětlení nale-
zen. Také se mohl udeřit do hlavy a způsobit 
si závažný úraz nebo si způsobit zlomeninu či 
poranění o materiál slabomyslné pyramidy. 
Jaké poučení z toho plyne: dětem, zejména 
v cizích objektech, je třeba připomínat abso-
lutní zákaz zasahovat do instalací a zařízení, 

včetně lamp a  lustrů jakéhokoliv druhu. 
Výslovně zmínit zákaz výměny žárovek a ji-
ných osvětlovacích těles a pravidelně kon-
trolovat jejich stav – nejlépe hned po pří-
jezdu a  pak každý den. Kontrolou – tedy 
ověřením skutečnosti, zda osvětlení funguje 
či nikoliv, můžeme pověřit i denní službu. 
Musíme ovšem trvat na  absolutním dodr-
žování zmíněného zákazu a kontrole, že je 
respektován. V opačném případě se vysta-
vujeme nejenom nebezpečí toho, že naše 
organizace, případně pobočný spolek, bude 
povinen uhradit náklady léčení, bolestné 
a podobné nároky, ale výchovný pracovník 
může být postižen trestním soudem za ne-
dbalost a může mu být uložen i zákaz čin-
nosti výchovného pracovníka. 

Michal Pokorný
právní zástupce Pionýra

ilustrace J. Dostál
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Ř O RADOSTI, MARNOSTI A HLUBOKÉ ÚCTĚ
Každý z nás jistě zažil pocit naprosté marnosti či naopak krásné euforie. Nebo občas ubíjejících – protože nekončících – všednodenních 
drobných strastí přinášejících znechucení, či naopak radostí vnášejících do běhu dní pohodu a optimismus. Nezřídka třeba člověk musí 
vyslechnout pláč a stýskání, k čemu že ta naše školení, kde se utratí tolik času, vlastně jsou. A pak přijde jedna zpráva, která všechny 
tyhle plačky postaví z hlavy na pevnou zem.

Přišlo psaní od účast-
nice kurzu zdravot-
níků, že na něm strá-
vila čas a netušila… až 
se jí přihodila situace, 
kdy dvanáct minut 
(do  příjezdu rychlé 
záchranné služby) pro-

váděla na  kurzu trénovanou nepřímou 
masáž srdce, aby se potom dozvěděla, 
že právě oněch dvanáct minut přiměřeně 

kvalifi kovaného postupu dělilo dotyčného 
od hranice života a smrti.
Ve  své zprávě děkovala všem, kdo ten kurz 
připravili, přiměřeně tam všechny proháněli 
a  důsledně je vedli, aby ho nevnímali jako 
ztracený čas. Pochopitelně se k poděkování 
organizátorům kurzu PVC Středočeské KOP 
připojuji. A  současně rozšiřuji poděkování 
všem našim lektorům kurzů, zde zejména 
těch zdravotnických, ale i  jiných – neboť 
všichni se snaží vybavit účastníky znalostmi 

a dovednostmi, které mohou uplatnit v práci 
s dětmi, ale i v běžném životě.
Jeden zachráněný lidský život zaslouží nejen 
hlubokou poklonu a  vzdání holdu! Může 
být i  mementem, že občasná „ztráta času“ 
na  kurzu může přinést své ovoce někdy 
v budoucnu.
V upřímné úctě – k lektorům, ale především 
i k člověku, který zvládl znalosti kurzu převést 
do života!

Martin
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1. 6. 1259 byl založen vyšebrodský klášter.
1. 6. 1869 získal Thomas Alva Edison patent na elektronický 
volební stroj.
1. 6. 1954 zaběhl Emil Zátopek jako první atlet historie 10 kilo-
metrů pod 29 minut. (obr. 1)
1. 6. 1979 se narodil Markus „Notch“ Persson, tvůrce hry 
Minecraft. (obr. 2)
2. 6. 1974 se sonda Luna 22 stala družicí Měsíce.
3. 6. 1934 se vláda ČSR ofi ciálně přihlásila k francouzsko-
-sovětskému návrhu východního paktu zajišťujícího kolektivní 
bezpečnost.
5. 6. 1894 se narodil Josef Balabán, československý generál, 
legionář a odbojář.
6. 6. 1944 započala vyloděním spojenců bitva o Normandii 
(Den D, Operace Overlord). Na sever nacisty ovládané Francie za-
útočilo 1 200 letadel a více než 5 000 plavidel – 160 000 vojáků. 
Na konci srpna již byly ve Francii více než dva miliony spojenec-
kých vojáků.
6. 6. 1984 byla vyrobena hra Tetris. (obr. 3)
8. 6. 1989 byla v Bratislavě provedena poslední poprava 
v Československu.
9. 6. 2004 bylo město Litovel poničeno tornádem.
10. 6. 1909 britský parník Slavonia poprvé použil nouzový 
signál SOS.
10. 6. 1944 došlo k masakru ve francouzském Oradour-sur-
Glane. Německé jednotky Waffen SS zabily 642 civilních obyvatel 
včetně starců, žen a dětí a vesnici vypálily.
10. 6. 1949 se narodil Karel Zich, český zpěvák, kytarista a hu-
dební skladatel. (obr. 4)
12. 6. 1929 se narodila Anna Franková, oběť fašismu, jejíž deník 
vyšel knižně po celém světě (miliony výtisků). (obr. 5)
13. 6. 1774 se Rhode Island stal první britskou kolonií v Severní 
Americe, jež zakázala dovoz otroků.
13. 6. 1919 – Maďarsko-československá válka: československé 
jednotky zvítězily v bitvě o Zvolen.
14. 6. 1864 se narodil německý psychiatr Alois Alzheimer, který 
jako první popsal chorobu, jež nese jeho jméno. (obr. 6)
14. 6. 1894 při důlním neštěstí na Dole Františka v Karviné 
zahynulo 235 lidí.
15. 6. 1754 sestavil Prokop Diviš v Příměticích u Znojma první 
zemněný bleskosvod – soustavu 400 kovových hrotů spojených 
s uzemněním, která měla odsávat elektřinu z oblak a snižovat 
nebezpečí vzniku elektrického výboje.
16. 6. 1884 byla v New Yorku otevřena první horská dráha.
17. 6. 1909 se narodil herec Karel Höger. (obr. 7)
17. 6. 1944 vyhlásil Island nezávislost na Dánsku a stal se 
republikou.
18. 6. 1959 se narodila zpěvačka a skladatelka Zuzana 
Navarová. Zpívala se skupinami Nerez, Tres a Koa i sólově. (obr. 8)

18. 6. 1979 byla podepsána smlouva SALT II mezi USA 
a Sovětským svazem, která obě mocnosti zavázala k dalšímu ome-
zení strategických (zejména jaderných) zbraní.
21. 6. 1689 zachvátil Prahu velký požár. Shořelo 766 obytných 
domů, 6 kostelů a klášterů, novoměstské mlýny, pila a vodárna. 
Zemřelo asi 150 lidí.
21. 6. 1939 zahájil říšský protektor Konstantin von Neurath 
na území českého protektorátu zavádění protižidovských nařízení 
platných na území Německa.
21. 6. 1949 byl generál Heliodor Píka v plzeňské věznici Bory 
oběšen za údajnou špionáž a vlastizradu. Za první světové války 
byl členem legii v Rusku. Během druhé světové války působil jako 
součást zahraničního odboje v několika různých státech. Po válce 
byl povýšen na divizního generála. Po převratu v roce 1948 byl 
nejprve přeložen do výslužby a následně zatčen. (obr. 9)
23. 6. 2009 začaly v České republice povodně, které si vyžádaly 
13 obětí.
24. 6. 1314 porazila skotská armáda vedená Robertem Brucem 
vojsko Eduarda II. v bitvě u Bannockburnu. Skotsko svým vítěz-
stvím získalo zpět nezávislost.
26. 6. 1974 byl poprvé použit čárový kód pro nákup 
v supermarketu.
28. 6. 1914 byl v Sarajevu spáchán atentát na následníka trůnu 
rakousko-uherské monarchie Františka Ferdinanda. Událost se 
stala záminkou k rozpoutání první světové války.
28. 6. 1919 byla v Paříži podepsána Versailleská smlouva, která 
formálně ukončila první světovou válku.
29. 6. 1899 byl v Plzni zahájen provoz elektrické tramvaje.
29. 6. 1989 odvysílaly rozhlasové stanice Svobodná Evropa 
a Hlas Ameriky výzvu Několik vět, která kritizovala komunistický 
režim.
30. 6. 1859 přešel francouzský akrobat Blondin jako první člo-
věk na visutém laně Niagarské vodopády.
30. 6. 1894 byl v Londýně slavnostně otevřen Tower Bridge 
přes řeku Temži. (obr. 10)
30. 6. 1934 začala v Německu Noc dlouhých nožů, během 
které byl na příkaz Adolfa Hitlera zlikvidován velitelský sbor SA.

PIONÝRSKÁ VÝROČÍ
Červen 2009 – zemřela Jindřiška Bornová. Byla dlouholetá 
vedoucí pionýrské skupiny v Jablonci nad Nisou, už v 60. letech 
byla příkladem pro začínající vedoucí. Vždy se dívala dopředu 
a bylo jí jasné, že dorostu je potřeba se věnovat. Činila tak 
s vervou ve všech funkcích, které zastávala – jako předsedkyně 
Městské rady PO SSM v Jablonci nad Nisou, dlouholetá členka 
České rady Pionýra či výkonného výboru Liberecké KRP. Byla 
obětavá, pracovitá, organizátorka i inspirátorka.
30. 6. 2009 – byla uzavřena celostátní hra oddílů Poselstvo 
krále Jiřího (u příležitosti předsednictví ČR v EU).



VELIKONOČNÍ 
VÝPRAVY
Svátky jara jsou spojeny s  mnoha 
zvyky a tradicemi, ale také jsou dobrou 
příležitostí prostě vyrazit s kamarády 
na  výpravy do  přírody. Pionýrské 
oddíly si o  prodlouženém víkendu 
užívají dosyta obojího.

N Na  této stránce vidíte fotky 
od: 32. PTO Severka (Brno), 
34. PTO Tulák (Brno), PS Dravci 
(Ústí nad Labem), PS Jitřenka 
Kdyně, PS Plejády Šternberk (od-
díl Poletušky), PS 8. března Jin-
dřichův Hradec), PS Radovánka 
(Liberec), PS Záře (Praha)


