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ZACHRAŇTE ÚSTÍ
Pionýrská skupina Dravci při 20. výročí svého 
založení připravila v sobotu 18. května 2019 pro 
veřejnost 0. ročník poznávací hry ZACHRAŇTE 
ÚSTÍ. Výzva zněla jasně: „V naší realitě se vyskytl 
virus, který ničí naše město a vymazává zajímavá 
místa a  budovy. Pomozte nám ho zlikvidovat. 
Pro zničení musíte získat desetimístný kód, který 
na  konci hry zadáte do  počítače. Abyste získali 
kód, musíte splnit fyzické, ale také vědomostní 
úkoly.“ Akce se zúčastnilo přes 100 lidí v  27 
týmech. Mile nás to překvapilo a  povzbudilo 
do dalšího ročníku. Opět jsme o sobě dali vědět 
a  hlavně jsme ukázali lidem, že v  Pionýru to 
ŽIJE!!!

za PS Dravci Šárka Zeusová
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 KALENDÁRIUM | nabídkový plán akcí a soutěží

  6. – 8. 9.  Pracovní setkání   místo bude Pionýr
k propagaci (30. výročí) upřesněno

  10. – 13. 10. 72 hodin celá ČR Pionýr/ČRDM

  24. 11. RF Pionýrského  Holešov PS dr. M. Očadlíka
Sedmikvítku – Tance  Holešov, SVČ TYMY

  5. 12. Mezinárodní den dobrovolníků  celá ČR PS/KOP/Pionýr
 – Zahrajte dobrovolníkům 

  18. 1. 2020 RF Pionýrského Sedmikvítku  České Budějovice JčKOP 
– Melodie

  31. 1. - 2. 2.  Ledová Praha Praha Nadace Dětem 
   2020   3. tisíciletí, Pionýr

  1. 2. 2020 Koncert Děti dětem Praha Nadace Dětem  
   3. tisíciletí, Pionýr

  29. 2. 2020 * RF Pionýrského Sedmikvítku  Plzeň PlKOP
 – Clona

  29. 2. 2020   RF Pionýrského Sedmikvítku  Holešov  PS Dr. M.Očadlíka 
 – Výtvarná činnost

  21. 3. 2020 RF Pionýrského Sedmikvítku  České Budějovice JčKOP  
 – Divadlo

  21. 3. 2020 Společné zapálení ohňů celá ČR PS/KOP/Pionýr

  28. 3. 2020 27. ročník O Putovní Jindřichův Hradec  JčKOP
 pohár Zlaté Růže

  15. 4. 2020* RF Pionýrského Sedmikvítku  Kroměříž OZKOP
 – Literární část

  22. – 24. 5. RF Pionýrského Sedmikvítku  Kroměříž OZKOP
   2020 – Dětská Porta

  5. - 7. 6. RESET – Republikové Brno JmKOP
   2020 setkání pionýrských oddílů

*Uzávěrka pro zasílání soutěžních prací

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

BUDOU SE DÍT VĚCI
Ročník Mozaiky končí a příprava toho dalšího se rozbíhá. Navíc se blíží léto a s ním i tábory. Co to 
má společného? Především to, že u vás v oddílech a skupinách i u nás v redakci se budou dít velké 
věci. Mozaika totiž od září dozná větších změn. Asi nemá smysl tu vše popisovat, ale můžete počítat 
s tím, že ubude seriálových rubrik – a o to více budou jednotlivá vydání zaměřena na konkrétní 
témata. Taky budou výrazněji oddělené části pro různé „typy“ čtenářů. Jak to všechno dopadne 
v praxi, si počkejte do září.  Na Mozaiku je ale čas, teď vám hlavně jménem celé redakce přeju, 
abyste si svá táborová dobrodružství co nejvíc užili a odnesli si z nich spoustu krásných vzpomínek.

Jakub

PROVOZ ÚSTŘEDÍ PIONÝRA V ČERVENCI A SRPNU
Stálá služba: pondělí–pátek, 10.00–15.00. (Pracovní doba je stejná, jen o něco „klouzavější“.)
Kontakty: 234 621 299, 777 248 720 (v provozu stále), pionyr@pionyr.cz

21
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Jarní jednání orgánů Pionýra
Informace

Kaleidoskop
Výročí a zajímavosti

Mozaika 2018–2019
Přehled ročníku

Sraz pionýrských tábornických 
oddílů – Tematická fotostránka
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VÍKEND PLNÝ FOLKU A COUNTRY
V pátek a sobotu 17. – 18. května se v Kroměříži konalo republikové fi nále 28. ročníku Dětské Porty, největší dětské 
hudební soutěže v oblasti folk a country. Dětská Porta je jednou ze soutěží Pionýrského Sedmikvítku. Republikovému 
fi nále, které organizovala již podruhé Olomoucko-zlínská krajská organizace (O-ZKOP), předcházelo 12 oblastních kol 
po celé republice.

Soutěžilo se v  osmi kategoriích, v  nichž se před-
stavili jednotlivci, dua i kapely a zvláštní kategorie 
– zpívající pionýrské oddíly. „Vítězové kategorií zís-
kali hlavní trofeje – vitrážové kytarky, které vyrobil 
Milan Šanda z Kroměříže, a každý z vítězů získal po-

zvánku na festival nebo koncert, který organizuje některý z partnerů.“ 
upřesnila Jana Štěpánová, moderátorka, členka štábu Dětské Porty 
a členka spolupořádajícího Divadelního spolku Kroměříž. „Mezi fes-
tivaly je třeba na prvním místě jmenovat vystoupení na Portě, dále 
Mohelnický dostavník, Folkové Pomoraví, Festival Pod komínem, 
Folkování v Kroměříži, festival Přílepské Békal a Zpívání u Stráníků.“

SOUTĚŽ ZAČALA UŽ V PÁTEK
Páteční podvečer byl věnován první soutěžní kategorii T – zpívají-
cím oddílům. Hned po nich na večerním koncertě vystoupili dřívější 
vítězové Dětské Porty – jako první Martina Trchová, druhá Martina 
Hrbková z brněnské kapely Přístav a do třetice Víťa Troníček z ka-
pely Marien z Pardubic.

SOBOTNÍ ODPOLEDNE PATŘILO KAPELÁM A ROTACI 
V  sobotu dopoledne soutěžili jednotlivci na  Divadelní scéně 
a na Venkovní scéně na Velkém pódiu. Odpoledne se soutěž ode-
hrávala už pouze na nádvoří Starého pivovaru, zato na dvou pódiích. 
Proto museli k urychlení programu pomoci také návštěvníci v hledi-
šti. Co si na ně pořadatelé vymysleli?
„Letos jsme pro diváky připravili zpestření v podobě otáčecích židlí. 
A musím říci, že se na nádvoří Starého pivovaru pěkně otáčeli nejenom 
soutěžící, ale i diváci.“ s úsměvem vysvětlila předsedkyně O-ZKOP 
Darina Zdráhalová. Díky otočným židlím získal program dynamiku 
a diváci se mohli soustředit na vystoupení, zatímco se na druhém 
pódiu chystala další kapela. Ušetřilo se tak i mnoho času.

Mezitím, co porota ve složení Petr Balík Vohnout (za festival Porta), 
Brigita Vidimská (Folk rádio), Lubomír Vaňka (skupina Kofe@Vlna), 
Jan Kamír (fi rma Bluetech), muzikant Vojta Nosek a  z  kroměříž-
ských zástupců stejně jako vloni Pavel Zrna (MÚ Kroměříž) a  Jiří 
Kašík (Divadelní spolek Kroměříž) hodnotila výkony soutěžících, 
vystoupila na pódiu kapela Vodníci z Mohelnice, která se s Dětskou 
Portou mile rozloučila. 

FOTO A VIDEO 
V  sobotu probíhala dvě živá vysílání na  Youtube. Jedno 
z  Divadelního sálu a  druhé z  nádvoří Starého pivovaru. 
Odkaz na záznamy a výběr fotografi í najdete na Facebooku 
Dětské Porty: @detska.porta.pionyr

KDO VYSTOUPAL 
NA STUPNĚ VÍTĚZŮ?

Jednotlivci a dua
kategorie JA
1. místo Lucie Dolejšová
2. místo Eliška Jaroušová
kategorie JB
1. místo Eva Slavíková
2. místo Barbora Marková
3. místo Kamila Máčová
kategorie JC
1. místo Jitka Knížková
2. místo Nikola Domácí
3. místo Tomáš Hejkal
kategorie JP
1. místo Petra Tvarohová
2. místo Kryštof Houdek
3. místo Leona Vachutková

Hudební skupiny
kategorie SA neobsazena
kategorie SB
1. místo Kolibříci
2. místo Andromeda
3. místo Vono
kategorie SC
1. místo Pišingr
2. místo Zkusmeto
3. místo Na skok
kategorie SP
1. místo Štěpánka
2. místo Jazz Band Erwina 
Schrödingera
3. místo Letem světem
Zpívající oddíly 
1. místo Šedé myšky
2. místo Mláďata
3. místo Kamarádi

Zvláštní ocenění poroty si odnesly skupina Kolibříci za interpre-
taci a  aranžmá písně „Krátký popis léta“ a  skupina Jazz Band 
Erwina Schrödingera za instrumentální výkon.

Autorskou Dětskou Portu letos získala Jitka Knížková za píseň 
„Soutěžní“. Zlatá Dětská Porta nebyla letos udělena a čeká dál 
na svého budoucího majitele.
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• Po oba dny byl vstup zdarma a pro všechny účastníky 
akce byl navíc, díky podpoře MěÚ v Kroměříži a Domu 
kultury, připraven i další bonus v podobě volného vstupu 
do Expozice Karla Kryla, kroměřížského rodáka.

• Koncerty i soutěžní přehlídkou provázeli zkušení mode-
rátoři Jana Štěpánová a  Josef „Sandy“ Nosek, který je 
redaktorem Českého Rozhlasu Olomouc.

• Letošní republikové fi nále Dětské Porty podpořili sta-
rosta města Kroměříž Jaroslav Němec a  krajský radní 
Miroslav Kašný, kteří nad ním převzali záštitu.

DĚTSKÁ PORTA JE I PRO VÁS!
Ať už hrajete a  zpíváte jako celý oddíl nebo jen pár jednot-
livců, zkuste se i vy přihlásit na Dětskou Portu. Od září najdete 
na stránkách www.detskaporta.cz informace k dalšímu ročníku, 
včetně přehledu oblastních kol. Třeba jedno z nich pošle do fi -
nále i vás. 

Hlavní partneři Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Partneři

CO NA SEBE PROZRADILI FINALISTÉ 
Šimon Balga (kategorie JB) se prý pokouší psát svoje písničky, 
ale zatím jen do šuplíku. Soutěžní píseň „Trumfy v dlani“ složil 
jeho tatínek, stejně jako tu, kterou zpíval Šimonův mladší bratr 
Jakub (kategorie JA). Kubovi se ta tatínkova písnička „Toulám“ 
líbí, ale moc s ní nesouzní. Raději prý hraje fotbal. Doma mají 
kluci Balgovi ještě malého brášku Ondřeje, ze kterého prý určitě 
taky vyroste dobrý muzikant. Tak uvidíme za pár let!

Nicol Marie Šneidrová (kategorie JB) si do soutěže vybrala pís-
ničku Karla Kryla „Nevidomá dívka“. Prý to nebyl záměr, prostě 
má jeho písničky moc ráda. Že je muzeum slavného kroměříž-
ského rodáka hned vedle soutěžní „portovní“ scény, to nevěděla. 
Ale prý se tam po soutěži určitě zajde podívat. A už se moc těší!

Kapela Vono (kategorie SB) není na Dětské Portě žádným no-
váčkem. Ale v tomto složení hrají děvčata premiérově. Zajímavé 
je, že v  kapele hrají tři muzikantky s příjmením Marková, ale 
prý vůbec nejsou příbuzné. Hráčka na perkuse Lenka prozradila, 
čím se dívky baví ve volném čase: nazkouší nějakou převzatou 
písničku a pak si z ní neveřejně dělají legraci. Že by mladinké 
pokračovatelky legendární kapely Lokálka?

Pro folkovou kapelu Zkusmeto prý bylo nejzajímavější hraní 
na  rockovém festivalu s Arakainem. Kapela soutěžila se třemi 
autorskými písněmi. Jedna z  autorek Tereza Homolová prý 
píše o každodenních problémech. Třeba o lásce k jídlu, což ale 
na Tereze není vidět. „Všechny svý představy a nekonečný ná-
pady necháme v debatách,“ zpívá se v  její písni o  ztrátě iluzí 
a  rozčarování. Tím si v  teenagerském věku projde snad každý. 
Důležité je, že Tereza miluje folk, ke kterému ji přivedli rodiče
.
Klára Spilková (kategorie JB) prý dlouho přemýšlela, o čem psát. 
A pak jednou, když byla na  táboře, za noci plné hvězd viděla 
jednu padat. A  to jí přišlo jako dobrý nápad na písničku. Tak 
vznikla její autorská píseň „Ve  hvězdách“. Další své autorské 
písně Klára představila v soutěži kapel. Muzikou se prý živit ne-
chce, nechá si ji jako krásného koníčka.

Lucie Dolejšová (kategorie JA) hraje na housle pět let. Vystupuje 
ráda, jen se jí prý trémou někdy třese hlas a ruce. Sama si doma 
brnká na klavír a píská na fl étničku. Až bude velká, chtěla by 
mít svou fi rmu. A přitom se věnovat hudbě jako své celoživotní 
lásce. 

ptala se Blanka Prudilová

D
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PIONÝŘI OPĚT POMÁHALI PROTI RAKOVINĚ
Pionýr je už od roku 2007 partnerem dobročinné sbírky Český den proti rakovině (které ale mnozí stále říkají 
spíš Květinový den). Za roky své účasti už pionýři pro Ligu proti rakovině Praha nasbírali příspěvky, které 
se v součtu blíží 16 milionům korun… A protože Ideál Pomoc je nám stále stejně vlastní, i letos, ve středu 
15. 5., vyrazily pomáhat stovky pionýrských dobrovolníků ze 60 pionýrských skupin. Ve žlutých tričkách 
s názvem sbírky naši sběrači jako každý rok „prodávali“ žluté kvítky měsíčku lékařského, k nim přidávali 
i letáky (letos na téma rakoviny plic), protože sbírka nemá jen rovinu fi nanční, ale také osvětovou. Součty 
z pionýrských sběrných vaků sice budou známé až na konci června, už teď vám ale přinášíme od některých 
zapojených pionýrských skupin velmi stručné i trochu obsáhlejší zprávy o tom, jak sbírka probíhala.

POMÁHÁME V HABARTOVĚ
Po  celou středu jsme prodávali 
kytičky po  městě a  snažili se vy-
brat co nejvíce peněz. Zašli jsme 

do  obchodů, na  městský úřad a  hlavně 
se v  odpoledních hodinách pohybovali 
u místního Tesca, kde pravidelně prodáme 
nejvíce kytiček. Někteří lidé byli hodně 
štědří a našli se i tací, kteří pouze přispěli 
peníze do kasičky a nic si za to nevzali.
Kytičkový den je už v našem malém měs-
tečku natolik známý, že nás lidé i  sami 
vyhledávají, aby si od  nás kytičku mohli 
zakoupit. Kvůli nepříznivému počasí jsme 
letos prodali jen 326 kytiček, ale i tak jsme 
za ně vybrali krásných 7 512 Kč.
Doufáme, že vybraná částka pomůže ne-
mocným lidem k brzkému uzdravení.

Anna Kováčová, 
PS des. St. Roubala Habartov 

I v  tom velmi nepříznivém počasí, 
které tady u  nás bylo – celý den 
propršel a  teplota nepřesáhla 10 
stupňů, (takové počasí jsme za ce-

lou dobu, co se akce zúčastňujeme ještě 
nezažili) jsme prodali všech 2 850 ks kyti-
ček, zúčastnilo se 53 dětí, studentů a do-
spělých dobrovolníků. 

Pavla Dudová, PS Přátelství Staříč

NEPŘÍZEŇ POČASÍ NÁS 
NEZASTAVÍ
Letos probíhal již 23. ročník ce-
lonárodní květinkové sbírky. Také 

v  Holešově a  okolí jste mohli potkávat 
mladé lidi, žáky a  studenty ve  žlutých 
tričkách, kteří nabízeli žlutou symbolic-
kou květinku. Do  této kampaně se za-
pojily některé školy a  organizace. Mezi 
nimi také již tradičně členové PS dr. M. 
Očadlíka Holešov, ve spolupráci s dalšími 
dobrovolníky.
I  letos byla možnost – mobilní aplikace 
sbírky „Den proti rakovině“. Tato aplikace 
pomohla nejen prodejcům, ale také zá-
jemcům o kytičky rychleji se najít. 
Děkujeme všem, kteří si zakoupili květinku 
a do 10 pokladních vaků přispěli. Celkem 
se nám podařilo prodat 1  000 květinek. 
Rozdávali jsme také letáčky, které upo-
zorňovaly na nebezpečí kouření. Statistiky 
jsou alarmující! Každé dvě hodiny si u nás 
rakovina plic vyžádá lidský život, přitom 
80–90 % pacientů s  tímto onemocnění 
jsou kuřáci! Rozhodli jste se přestat? 
Obraťte se na  odbornou pomoc, zvý-
šíte svoji šanci na úspěch. Využijte např. 
www.bezcigaret.cz nebo www.slzt.cz.
Z  letáčku se všichni dozvěděli o  této ne-
příjemné nemoci a  o  prevenci včasnou 
návštěvou lékaře. Poděkování si zaslouží 
všichni, kteří se do  sbírky aktivně zapo-
jili, přestože pršelo a  byla velká zima. 
Děkujeme také všem, kteří do sbírky při-
spěli a podpořili tak dobrou věc. 

Jarmila Vaclachová, PS dr. M. Očadíka

Pionýrská skupina Švermováček 
vybrala 10 117 Kč za 450 kytiček.

Alena Šeffl ová, PS Švermováček 

KYTIČKY JSOU V HRÁDKU 
TRADICE
V  Hrádku u  Rokycan patří pro-
dej kvítků měsíčku lékařského 

k  tradičním událostem. Pionýrská sku-
pina organizačně spolupracuje s městem 
i  základní a  mateřskou školou. Start byl 
ve  školní jídelně, kam se chodili pionýři 
ohřát a  posilnit. Celý den drobně pršelo 
a byla zima, ale dárci byli vstřícní. Ať už 
to bylo ve městě, v obchodech, ve školách 
nebo na městském úřadu. Tam děti přijala 
i paní starostka.
Letos kytičky nabízelo 10 děvčat 
a chlapců, kterým se podařilo prodat 900 
kusů za 21 346 Kč.

Vlasta Vasková, PS Hrádek
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AKCE!

Ve středu 15. 5. 2019 vyšly ráno 
v  8 hodin od  naší klubovny tři 
skupinky s košíčky s kytičkami.
Během dopoledne se jim povedlo 

prodat přes 600 kytiček. Na to, že pršelo 
a byla pekelná zima, je to paráda. 

Hanka Šilhavá, PS Klub dětí Dobrovice

KUPUJTE KYTIČKY, 
MRZNOU NÁM RUČIČKY…
Budík zvoní. Jsou čtyři hodiny ráno. 
Ježiš, co se děje? Proč tak brzy? 

A  jo, už vím, dnes je Český den proti ra-
kovině, snad největší a nejznámější sbírková 
akce u nás. No jo, tak já už tedy vstávám.
Stejně jako v předchozích letech se k této 
sbírkové akci připojila i  naše skupina. 
Vytvořili jsme čtyři dvojice a  jednu trojici 
a  s úsměvem a  taky trochu zívajíce jsme 
vyrazili do  ulic Prahy prodávat kytičky – 
někteří už v pět ráno, ostatní se postupně 

přidávali, stejně jako se začala celá Praha 
plnit žlutou barvou. 
Letos se počasí opravdu nevyvedlo, byla 
zima a  pršelo, většina „žluťásků“ se tak 
stáhla do vestibulu metra, kde stála jedna 
dvojice vedle druhé. 
Zatímco brzy ráno jsme prodávali sami, 
kolem osmé hodiny jsme kytičkových dvo-
jic potkávali desítky, kolem poledne se ale 
začaly vytrácet a odpoledne jsme v Praze 
prodávali opět skoro sami.
A pak už jen počítání na poště, společné 
focení a hurá domů. No dobře, tak rychlé 
to nebylo. Na  poště se počítalo hodiny, 
v Praze na Arkádách dokonce tak plný vak 
ještě neviděli.  Ale protože jsme letos 
vaky na poštu odnesli a až po čase se pro 
ně vrátili, neproseděli jsme tam hodiny 
a hodiny jako v předchozích letech. 
Narazili jsme i na „hrubce“, ale lidí, kteří si 
žlutý kvítek vyjadřující podporu a pomoc 
nemocným koupili, byla většina. 
Po  dlouhých hodinách byl náš maraton 
u  konce, a  ačkoliv jsme měli uťapané 
nožky a vytahané a promrzlé ruce, nelitu-
jeme, pomohli jsme dobré věci a dokázali, 
že pionýrský Ideál Pomoc není jen slovo. 
Stálo to rozhodně za  to – prodali jsme 
opět přes 6 000 kytiček a vybrali krásných 
163 456 Kč.
Všem, kteří si od nás, ale i od ostatních 
prodejců, kvítek měsíčku lékařského kou-
pili, moc děkujeme. Velké díky patří ale 
i těm, kteří hodiny a hodiny vydrželi pro-
dávat stovky a stovky kytiček.

Vendy Nejedlá, 63. PS Sosna

NEZAČÍT KOUŘIT JE 
STOKRÁT SNAŽŠÍ NEŽ 
PŘESTAT! NA POSLEDNÍHO 
ŠLUKA OVŠEM NIKDY 

NENÍ POZDĚ!
Již osmým rokem se naše Pionýrská sku-
pina Hradec zapojila do  celostátní sbírky 
„Český den proti rakovině“. V rámci dlou-
hodobého programu prevence onkolo-
gických onemocnění bylo ústřední téma 
sbírky „Nádorové onemocnění plic“.
Česká republika patří k  pěti „nejprokou-
řenějším“ zemím Evropy. V  posledních 
letech ubývá kuřáků mužů, za  to roste 
počet kouřících žen a mladistvých. Kromě 
hrozby rakoviny plic trpí notoričtí kuřáci 
častým výskytem dalších těžkých chorob: 
nádory ústní dutiny a  jícnu, močového 
měchýře, chorobou dolních končetin, in-
farkty a mrtvicí.
Naše pionýrská skupina prodávala kvítka 
v  Hradci a  Stodě, celkem jsme vybrali 
15 211 Kč, děkujeme všem, kteří přispěli, 
i našim instruktorům a starším pionýrům, 
kteří se zúčastnili.

Danuše Heřmanová, PS Hradec
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V ROCE 2020 OSLAVÍME 30 LET 
OD OBNOVENÍ SAMOSTATNÉ 
ČINNOSTI PIONÝRA

Je to tak – přiblížilo se zase jedno kulaté výročí. V lednu 2020 uběhne 30 let od Mimořádné 
konference pionýrských pracovníků, na které se rozhodlo, že Pionýrská organizace SSM, 
lidově nazývaná Pionýr, nezanikne, bude dál pokračovat v činnosti s dětmi a přijme právě 
onen obecně užívaný název Pionýr. Tím začalo dosud nejdelší období nepřerušené činnosti 
Pionýra (anebo některé z předchozích pionýrských organizací) u nás, období samostatné, 
bez vazeb na ideologie, kdy si své záležitosti spravujeme „Po svém“.

CO DĚLÁME, DĚLÁME SPOLEČNĚ
Na  zářijovém setkání zástupců z  krajských 
organizací MOST 2018 byla část programu 
věnována diskuzi k  tomuto výročí, a  to jak 
z hlediska celkového pojetí oslav, tak i úplně 
konkrétních aktivit. Nedávno jste měli mož-
nost pomocí online dotazníku vyjádřit se 
k námětům či nabídnout ještě své vlastní. 
Přinášíme první informace, co se bude dít – 
cílem totiž je si výročí nejen připomenout, 
ale především si ho společně pořádně užít. 
Oslavy pak budou také mnohem více vidět 
navenek. Takže rozhodně platí: Co děláme, 
děláme společně!

CO SE CHYSTÁ

PRO ODDÍLY
Jen v oddílech se dá zažít to nejkrásnější, 
na co se dlouho potom vzpomíná a z čeho 
se čerpá. V září proto všechny oddíly do-
stanou základní inspirační materiál – vy-
bízející k  prožitkům a  aktivitám, během 
nichž mohou společně zažít co samostatně 
nikdy ne. Bude ovšem na každém oddílu, 
jakým způsobem námět pojme, kolik času 

mu věnuje a jak moc se svými zážitky bude 
chtít pochlubit… 

PRO KAŽDÉHO
Na březen je připravována soutěživější hra 
pro jednotlivce – děti i dospělé. Půjde při 
ní i o to vzájemně se vyhecovat, motivovat 
k něčemu, co třeba úplně běžně neděláme.
Hlavním motivem zde bude sedm Ideálů 
Pionýra a k nim dílčí úkoly – z velké nabídky 
si pak bude moci každý vybrat ty, které mu 
„sednou“ – ale samozřejmě čím víc, tím líp. 
V červnu se ukáže, kdo se do plnění úkolů 
obul pořádně. 

RESET 2020
RESET (čili REpublikové SETkání pionýr-
ských oddílů) byl z původně plánovaného 
roku 2019 přesunut na červen 2020 právě 
proto, aby mohl být součástí oslav 30. vý-
ročí. Bude se konat v Brně a v následujícím 
ročníku Mozaiky se o něm budete postupně 
dozvídat všechny důležité informace.
Už teď si ale určitě do  svých plánů po-
znamenejte datum 5. až 7. 6. 2020, ať se 
nás v Brně sejde co nejvíc!

DOBRÝ 
ZAČÁTEK VEDE 
K DOBRÉMU 
KONCI
Proč zrovna tenhle nadpis, když 
s červnem vlastně končí pionýrský rok? 
Inu, proto, že když něco končí, tak 
něco i  začíná. A  se začátkem nového 
pionýrského roku – což bude hnedle 
 za  pár měsíců, přijde i  start roku, 
ve kterém bychom chtěli sobě i  všem 
kolem nás připomenout, že samostatný 
Pionýr existuje již třicet roků.

Uvědomit si, sami 
pro sebe i  mezi 
námi, že všichni 
škarohlídi, kteří 
Pionýru před tři-
ceti léty předpo-
vídali životnost 
tak rok či dva, 

nejvýš tři, se šeredně zmýlili. A  i když 
nejsme – jako celek – možná úplně do-
konalí, tak na stovkách míst po celé naší 
vlasti odvádějí pionýři skvělou práci 
a naše činnost je příkladná a zajímavá.
Pokud bychom chtěli jubileum vy-
užít i  vně, což bychom jistě neměli 
opomenout, a  dát vědět o  tom, že 
jsme kabrňáci, i  všem okolo, mu-
síme se na  to připravit. K  tomu by 
měla přispět i  tato dvoustrana vě-
novaná základním informacím, co se 
zamýšlí a chystá, co je možné využít 
a do  čeho se pionýrské oddíly, sku-
piny i  jednotlivci mohou zapojit, 
co mohou rozvíjet. Ochutnávka má 
pomoci dobře odstartovat, protože 
ono vážně platí: Dobrý začátek vede 
k dobrému konci!
Věřím, že nápady, které navíc odrá-
žejí i  došlé požadavky, jsou inspira-
tivní a osloví co nejvíce z nás.

Martin
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„MALÁ“ OBSAHOVÁ KONFERENCE
Bude se konat 4. – 6. září 2020 a měla by být 
prostorem, kde se poradíme, co na naší práci 
v oddílech a klubech ještě vylepšit a vymě-
níme si zkušenosti. Předcházet jí budou jarní 
pracovní jednání v rámci jednotlivých KOP.

SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ
Poslední listopadovou sobotu roku 2020 
oprášíme obleky a šaty a vyrazíme do Prahy 
na společenské setkání, které bude spojeno 
s oceňováním a nabídne i zajímavý program. 

CO DALŠÍHO SE CHYSTÁ
Toto samozřejmě není všechno. V  an-
ketě byl značný zájem například o vydání 
pionýrské poštovní známky, není to ale 
levná záležitost. 
Dále uvažujeme třeba o založení výroční 
pionýrské kešky, o  nových předmětech 
do  E-mošky či drobnostech, jako jsou 
tematické rámečky k profi lovým fotkám 
na sociální sítě a  tak dále… V následu-
jících vydáních Mozaiky se budete po-
dobně dozvídat další a další informace.

ANKETA
V  úvodu jsme mluvili o  elektronické 
anketě, pojďme si k  ní říct pár čísel: 
Odpovědělo 726 pionýrů a pionýrek ze 
170 pionýrských skupin ze všech kraj-
ských organizací Pionýra.
Děkujeme všem, kdo se vyjádřili a třeba 
i vzali náměty z ankety jako inspiraci.

POKUSÍME SE O REKORD? 
Jak spojit něco typicky pionýrského 
s  oslavami a  ještě se přitom zviditelnit? 
V  tradiční den spojený s počátkem jara – 
v  sobotu 21. 3. – na  co nejvíce místech 
po  celé republice zapálíme v  podvečer 
ohně. Přivítáme tak jaro a s ním i přilétající 
vlaštovky, a kdo ví, možná se nám podaří 
vytvořit český rekord v počtu ohňů zapále-
ných ve stejný čas! 

Samozřejmě se nabízí tuto společnou oh-
nivou aktivitu spojit s  tradičními akcemi, 
které pionýrské oddíly a  skupiny na  za-
čátku jara mají. Nikde není psáno, že mu-
síte oheň zapálit „doma“. Klidně to může 
být například i v cíli první jarní výpravy apod.
Ať tak či tak si do  svých oddílových 
plánů zapište, že 21. 3. v 17.30 společně 
přiložíme louče k dílu!

PIONÝRSKÁ VÝROČÍ
Máte pocit, že je těch pionýrských výročí 
nějak moc? Pletou se vám? Pojďme si v tom 
stručně udělat trochu pořádek.
1949: Vznikla Pionýrská organizace Junáka, 
z  ní se později stala PO  Československého 
svazu mládeže. Proto jsme v  dubnu 2019 
hovořili o  70 letech od  skutečného vzniku 
(i když šlo samozřejmě o jinou organizaci, ale 
je zde nesporná návaznost).
1968: Pionýr se oddělil od Československého 
svazu mládeže. Proto jsme si v  roce 2018 
připomínali 50 let od chvíle, kdy se stal sa-
mostatnou organizací s  vlastními orgány, 
předpisy, bez přímého diktátu shora. Škoda, 
že to vydrželo jen do roku 1970…
1990: Obnovení samostatné činnosti – 
a  jsme u třicítky, kterou oslavíme příští rok. 
Od 20. 1. 1990 Pionýr existuje jako samo-
statná organizace – a  určitě ještě dlouho 
bude! 
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ODBORKYUZNADO101010
UMÍM ZNÁM A DOVEDU
Skupinka čtyř dětí stojí u mapky a dohaduje se. „Ještě musíme mít jednu modrou, abychom měli splněný základ.“ „A co teda? Dáme 
Pionýra?“ „Tam je teď plno, pojďte zkusit Kuchaře.“ A co ohně? Ty jsme dělali na schůzce nedávno. To by mohlo klapnout a mohlo 
by být zlato.“ Asi takhle nějak může vypadat taktická porada týmu, který se právě snaží získat nejlepší pásmo (zlaté) ve hře, zatím 
s pracovním názvem, UZNADO. 

VŽDYŤ TOHLE DĚLÁME
Určitě hry na  podobném principu znáte 
a  třeba je i  na  svých akcích a  táborech 
hrajete. Máte jedno centrální místo, kde 
je mapa s  rozmístěním stanovišť, a  odtud 
„vybíhají“ jednotlivé týmy na  stanoviště, 
která si vyberou, že chtějí plnit. Na stejném 
principu je i hra UZNADO, kde má hlavní 
slovo týmová spolupráce, taktika a hlavně 
všestranné znalosti a dovednosti.

PROČ HRA A NE ZÁVOD
V závodě je výherců a poražených, porovná-
vání závodníků mezi sebou. V UZNADO jde 
o to co nejlépe, a způsob není dán, zvlád-
nout hru a  využít své schopnosti. Nikdo 
s  nikým nezávodí. Hraje se v  rámci týmu 
a možná trochu s hrou samou, ale nejsou 
zde žádní soupeři, nad kterými by se dalo ví-
tězit. A tak ani neudílíme body a ceny za 1., 
2., 3., nebo poslední místo. Hráč se jen do-
zví, na jaké úrovni (zlaté, stříbrné, bronzové 
pásmo) hru zvládl. 
„Jedním z důvodů, proč se nám nedaří víc roz-
jet Pionýrskou stezku, je i to, že se z tohoto 
závodu stal závod „kolovrátků“, kteří mají 
nadrcené odpovědi na testové otázky. A pak, 
i když ze sebe tým vydal, co šlo, stejně mu 
nějaká ta desetinka chyběla k tomu, aby zís-
kal medailovou pozici. Někdy to bylo opravdu 
dost těsné. Také se dost často stávalo, že am-
biciózní vedoucí to dávali dětem pěkně „se-
žrat“. Proto se ujal nápad, aby vznikla nová 
hra (opravdu je to hra a ne závod), kde mají 
všichni šanci a  jsou motivováni k  lepším vý-
konům.“ říká Katka Součková, která má 
ve VV ČRP na starosti akce podobného typu 
a  jejímž cílem je využití moderních trendů 
ve výchově.
Tím, že není tým tolik tlačen časem (i když je 
nastavený maximální časový limit na plnění 
stanoviště a časový limit, kdy je hra ukon-
čena – zpravidla 2 až 3 hodiny), je na sta-
novišti prostor pro to vysvětlit hráčům, kde 
udělali chybu. Děti tak získají zpětnou vazbu 
hned a to je pro jejich další rozvoj mnohdy 
efektivnější. Samotný tým se rozhoduje 
o strategii, kterou zvolí. Je tak plně zodpo-
vědný za  svá rozhodnutí i případné chyby 
a špatná rozhodnutí.

UZNADO VE ZKRATCE
Jedná se o tzv. hvězdicovou hru. Hráči hrají 
v  koedukovaných čtyřčlenných týmech 
stejné věkové kategorie. Členové týmu 
plní úkoly společně, v  průběhu plnění si 
radí a  pomáhají. Vycházíme z  výchovných 
programů Výpravy za poznáním, kdy se vě-
kově týmy skládají podle jednotlivých pro-
gramů: Nejmladší děti do  2. třídy, Mladší 
3. – 5. třída, Starší 6. – 8. třída, Nejstarší 9. 
třída a  výš. Stanoviště jsou dělena do ob-
lastí (opět odpovídajících Výpravám za po-
znáním) – Člověk a  společnost, Příroda, 
Technika, Sport a Umění. Při každé hře jsou 
připravena minimálně dvě stanoviště z ka-
ždé oblasti. Hráči však mají možnost si vy-
brat, která navštíví. Platí, že z každé oblasti 
musí mít splněno minimálně jedno. 
Hráči v  základním stanovišti mají mapku/
souřadnice/azimut jednotlivých stanovišť 
a  sami si vybírají, jaké stanoviště navštíví 
a  v  jakém pořadí – jedná se o  taktiku. 
Případné čekací časy na obsazených stanovi-
štích se neměří, pokud hráči nechtějí čekat, 
mohou jít na  jiné stanoviště. Vše je třeba 
stihnout do časového limitu (2–3 hodiny).

CO PLÁNUJEME
Naším cílem je vytvořit databázi úkolů – 
včetně kuchařky, co si na takové stanoviště 
připravit, jak by mělo probíhat plnění úkolu 
a  jak jeho hodnocení. A protože víme, že 
ne všichni známe všechno, tak i  správné 
odpovědi.  Organizátoři hry si tak budou 
moci z nabídky vybírat, aby se náplň stano-
višť neopakovala a soutěž tak byla každý rok 
trochu jiná. Určitě jsou vítány i nové nápady 
na aktivity – nejsme vševědoucí. 
Dále budou v  Praze a  v  Kroměříži sady 
s materiálem pro UZNADO, které si budete 
moci zapůjčit, abyste nemuseli shánět úplně 

všechno a mohli hru oživit i méně tradičními 
úkoly. Co takové bedny budou obsahovat? 
Například elektrostavebnici, chytrý prová-
zek, sadu hudebních nástrojů apod. 
Samozřejmostí jsou vyplotrované šipky ze 
zlaté, stříbrné a bronzové fólie, které dětem 
můžete nalepit na  jejich certifi kát se získa-
ným pásmem. Stačí si o ně a o  certifi káty 
napsat na e-mail anna.novakova@pionyr.cz. 
Časem dojde i na grafi ckou podporu v po-
době certifi kátů, plakátů atd.

KAM PRO DALŠÍ INFORMACE
Na webu Pionýra v  části Pro členy v  sekci 
Činnost přibude během června odkaz 
na UZNADO, kde najdete zpracované pod-
klady pro první sadu stanovišť (další stanovi-
ště budou postupně doplňována), kontakty, 
kam se obrátit pro zapůjčení sad s mate-
riálem, a kontakty na  ty, kteří vám odpoví 
na vše, co vás kolem této hry bude zajímat.
Máte tip na  stanoviště? Napište nám na 
odborky@pionyr.cz nebo přímo kontak-
tujte Katku Součkovou na katerina.pimpa@
gmail.com.

Přejeme všem dobrou hru! 

UZNADO JE:
- týmová hra
- taktická hra
- hra hvězdicovitého typu
- hra, kde nezáleží na pořadí týmů
- hra, kde bojují týmy samy se sebou
- všestranná hra
- variabilní hra (hrát se dá ve dne   
 i v noci, v lese, na louce i ve městě)
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UZNADO

JAK MŮŽE VYPADAT KUCHAŘ 
(Patří do oblasti Člověk a společnost)

Nejmladší
Správně prostřený stůl – opravit chyby na  již prostřeném 
stole nebo správně prostřít.

Realizace: Na prostřeném stole jsou tři chyby – vždy stejné 
(např. prohozená vidlička s  nožem, špatně umístěná skle-
nička, špatný typ příboru – dezertní lžička místo polévkové).
Tým se poradí a chyby opraví. Po dokončení oprav už nemají 
možnost znovu zasahovat, rozhodčí dětem vysvětlí, kde udě-
laly chybu. Tolerance je jedna chyba ze tří.
Materiál: talíře, příbory, sklenička, ubrus, ubrousky. I takové, 
které nebudou na místě správně použity (dezertní talíř, de-
zertní lžička a vidlička, hrníček).
Čas na stanoviště: je 20 minut, poté tým ukončí práci a ta je 
dál hodnocena, jako by byla dokončena.
Hodnocení: splnil – splnil s  tolerovaným počtem chyb 
– nesplnil 

Mladší
Vybrat ingredience na bramborový guláš a říct, jak ho uvaří 
(je to součástí zápisníku Výpravy za poznáním pro mladší vě-
kovou kategorii). 

Realizace: Úkolem týmu je vybrat z nabídky ingrediencí (stačí 
obrázky) ty, které podle nich do guláše patří. Po dokončení 
výběru už nemají možnost znovu zasahovat, rozhodčí jim vy-
světlí, kde udělali chybu. Tolerance je dvě chybně vybrané 
suroviny.
Materiál: Ingredience nebo jejich obrázky toho, co do guláše 
patří a nepatří, v poměru 1:1.
Čas na stanoviště: je 20 minut, poté tým ukončí práci a ta je 
dál hodnocena, jako by byla dokončena.
Hodnocení: splnil – splnil s  tolerovaným počtem chyb 
– nesplnil 

Starší
Poskládat správně potravinovou pyramidu a říct, kolik porcí 
by mělo být čeho za den.

Realizace: Na stanovišti je podložka ve tvaru pyramidy, roz-
dělená na pásma. Vedle ní je spousta obrázků potravin (po-
dle zápisníku Výpravy za poznáním). Úkolem celého týmu je 
naskládat je správně do pyramidy a správně přiřadit malé kar-
tičky s počtem porcí u pěti zvolených potravin v pyramidě. 
Tým si může zvolit mluvčího, který celou práci okomentuje.
Po dokončení výběru už nemají možnost znovu zasahovat, 
rozhodčí jim vysvětlí, kde udělali chybu. Tolerance je dvě 
chybně vybrané potraviny a jeden počet porcí.
Materiál: Obrázky potravin, podklad ve tvaru pyramidy, kar-
tičky s čísly 1–5 (5 sad)
Čas na stanoviště: je 20 minut, poté tým ukončí práci a ta je 
dál hodnocena, jako by byla dokončena.
Hodnocení: splnil – splnil s  tolerovaným počtem chyb 
– nesplnil

HODNOCENÍ JE NA ORGANIZÁTOROVI
Příklad hodnocení pro hru, kde je 15 různých stanovišť.
• Pro získání bronzového pásma musí být v daném časo-
vém limitu zcela splněno 8 stanovišť z 15 stanovišť. Jedno 
stanoviště z každé oblasti.

• Pro získání stříbrného pásma musí být v daném časovém 
limitu splněno 11 stanovišť, z  toho 3 mohou být splněná 
s tolerancí nebo opravou, pokud to stanoviště umožňuje.

• Pro získání zlatého pásma musí být v daném časovém 
limitu splněno 13 stanovišť, z  toho 3 mohou být splněná 
s tolerancí nebo opravou, pokud to stanoviště umožňuje.

Upozornění: Je na každém organizátorovi hry, aby při sta-
novení jednotlivých pásem zohlednil náročnost trati a plně-
ných úkolů tak, aby bylo reálné dosáhnout zlatého pásma.
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LÉTO JE PŘÍLEŽITOST PRO TÁBORNÍKA
V předchozích třech vydáních Mozaiky jsme 
vám odpovídali na otázky, které jste nám po-
ložili. Tentokrát se vás ale chceme zeptat my. 
Jedním z  nápadů k  Odborkám, který padl 

na akci MOST, bylo vytvoření webových stránek – případně mo-
bilní aplikace – kde by si zájemci o  splnění vybrané odbornosti 
mohli vést elektronický „zápisník“. Také by zde mohl být například 
kontaktník na osoby, které budou ochotné poskytnout odborný 
dohled při plnění odbornosti v případě, že se na to nebude ve-
doucí oddílu cítit. (Už jsme si několikrát řekli, že přece nemůžeme 
umět všichni všechno.) A zároveň by na stránkách byla k dispozici 
spousta dalších námětů, informací apod. jak pro samotné adepty 
na  získání zvolené odbornosti, tak pro jejich průvodce. Co vy 
na to? Hodila by se taková aplikace? 

Už teď můžete najít na pionýrském webu k Odborkám bližší infor-
mace. Stačí, když zadáte do svého internetového prohlížeče ad-
resu odborky.pionyr.cz. Dostanete se tak na stránky, které budou 
postupně naplňovány informacemi a odkazy na materiály ke sta-
žení. Získáte tak nejen přístup k ucelenému souboru informací 
o celému projektu, ale i informace k jednotlivým Odborkám. Pro 
to, abyste si materiály mohli stáhnout, musíte mít v RISPu nasta-
veného Uživatele webu.

Pokud máte zájem nám s Odborkami pomoci nebo je chcete vyu-
žívat, neváhejte nám napsat na odborky@pionyr.cz. 

Přejeme vám všem krásné léto a těšíme se, že se u Odborek spo-
lečně setkáme i po prázdninách.

Členové Sekce rozvoje výchovných programů

TÁBORNÍK
Máme krásnou zem. Táborník v ní umí žít a poznává ji. K tomu 
potřebuje řadu dovedností – orientovat se nejen v mapách, ale 
i v terénu. Měl by umět „přežít“ v přírodě. Výprav by se neměl 
jen účastnit, ale měl by je umět naplánovat, aby byly náročné 
i naučné, zábavné i zajímavé. Každá cesta za vlastní humna může 
být skvělým dobrodružstvím, záleží jen na přístupu. 

I. STUPEŇ
1. Umím si správně sbalit pro jednodenní výlet.
2. Zúčastním se jednodenního výletu.
3. Umím mapové a turistické značky.
4. Umím určit světové strany „s“ i „bez“ použití buzoly.
5. Naplánuji jednodenní výlet pro oddíl.
6. Znám základní pravidla zacházení s ohněm.
7. Umím připravit ohniště, zapálit oheň, udržet jej po nějakou 

dobu a uklidit ohniště.
8. Umím uvázat alespoň 6 uzlů, z toho 3 poslepu.
9. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

II. STUPEŇ
1. Umím si správně sbalit pro vícedenní výlet.
2. Zúčastním se dvoudenního výletu s přespáním v přírodě.
3. Umím postavit přístřešek na přespání v přírodě nebo stan.
4. Ovládám práci s mapou, buzolou a GPS.
5. Naplánuji vícedenní výlet pro oddíl.
6. Vedu si putovní knížku nebo jiné záznamy o zajímavých mís-

tech, která jsem poznal, a připravím pro ostatní prezentaci 
o svých výletech.

7. Umím připravit ohniště, zapálit oheň v nepříznivých podmín-
kách (mokro, vítr, sníh), udržet jej po nějakou dobu a uklidit 
ohniště.

8. Umím uvázat alespoň 10 uzlů, z toho 5 poslepu.
9. Znám funkční užití uzlů, vím, který k čemu použít.
10. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).
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INSPIRACE OD ŠTĚŇAT – 
VELIKONOCE U MLÁĎAT
Letos před Velikonocemi jsme uspořádali výpravu do  Muzea 
Kroměřížska, kde probíhal tematický interaktivní program. K účasti 
na akci jsme pozvali také další děti. Dověděli jsme se o  tradicích 
Velikonoc u  nás i  ve  světě, 
některé zvyky jsme si vy-
zkoušeli. Všichni se zapojili 
do  pečení jidášů (tradiční 
velikonoční pečivo) a také si 
vysadili vlastní osení. 
Bylo to prima! 

Mláďata Zborovice

UŽ VÍME, KDO DOSTANE 
„ZA ETAPOVKU KIN-BALL“
Do  konce dubna jste měli možnost zaslat nám etapové hry 
(celoroční, táborové, víkendovky), které jsou založené na ná-
mětech z nabídkových výchovných programů Výpravy za po-
znáním. Všem, kteří nám své etapovky zaslali, moc děkujeme. 
A teď to hlavní, kdo letos dostane kin-ballový míč. Porota se 
shodla na tom, že odmění rovnou dva zasilatele. Proto jeden 
kin-ballový míč poputuje k  pionýrům z  Pionýrské skupiny 
Vysočina Svitavy a druhý obdrží Pionýrská skupina Butovická 
ze Studénky. Gratulujeme a míče odnášíme na poštu. 

VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM 
V květnu si Štěňata vyzkoušela, jaké je to pracovat v  týmu, a přišla na  to, že každý má svoji úlohu a aby vše 
klapalo tak, jak má, je dobré držet stejný rytmus. Teď už je ale čekají přípravy na tábor a samotné letní táborové 
dobrodružství. Jste na tom stejně jako Štěňata a těšíte se na léto? Pokud ano, tak vám držíme palce, ať je váš oddíl 
stále hezky naladěný a přejeme fajn tábor a báječné léto. 
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ČESKÝ POHÁR V RINGU

18. 5. se v  Mladé 
Boleslavi uskutečnil 
Český Pohár v Ringu, po-
řádaný 1. PTS Táborník 
Mladá Boleslav. Turnaj 
podpořilo město Mladá 
Boleslav a  organizace 
Pionýr. Zúčastnilo se 18 
týmů. Na  turnaj přijely 
Pionýrské oddíly z Horní 

Břízy, Dubí a 1.PTS Táborník Dolní Slivno, sportovní klub Doksy, 
týmy z obcí Kocbeře a Vítězná.

Hrálo se na dvě hřiště. V kategorii A  (od 6–10 let) byla jen dvě 
družstva, proto hrála i proti kategorii B (11–15 let), aby si zahrála. 
V konečném hodnocení už byla opět rozdělena na své kategorie. 
Celkem bylo osm dětských týmů. V kategorii C (16 a více let) hrálo 
proti sobě 10 týmů.
Celý turnaj probíhal v klidu, přátelském a férovém duchu.
V nejmladší kategorii vyhrál tým z 1. PTS Táborník Dolní Slivno, 
2. místo obsadily děti z Dubí. V kategorii do 15 let obsadily 1. a 2. 
místo týmy z Horní Břízy a 3. místo obsadily Doksy. V kategorii 16 
a více let obsadil 1. místo tým z Horní Břízy, 2. místo obsadil tým 
z Vítězné a 3. místo další tým z Horní Břízy.

Kamila Podolská, 1. PTS Táborník Mladá Boleslav

PIETNÍ AKT SVATAVA

Ve  čtvrtek 9. 5. se 
ve  Svatavě u  pomníku 
konal vzpomínkový akt 
k  74. výročí osvobození 
koncentračního tábora 
Zwodau a  ukončení 
2. světové války.
Při zahájení pan starosta 
městyse Svatava Vladimír 

Adamec přivítal přítomné a  pionýry z  pionýrské skupiny des. St. 
Roubala Habartov, kteří již popáté stáli u pomníku čestnou stráž. 
Poté v krátkosti připomněl, že zde před sedmdesáti čtyřmi lety byl 
ženský koncentrační tábor – ženy mnoha národností pracovaly v to-
várně na letecké přístroje a v dubnu 1945 byly vyhnány na tzv. po-
chod smrti…
Nakonec zástupci všech organizací položili k pomníku květiny a uctili 
tak památku umučených žen.

Anna Kováčová, PS des. St. Roubala Habartov
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ČARODĚJNÉ ODPOLEDNE 30. 4. 2019 SE V HRÁDKU VYDAŘILO

U  hasičské zbrojnice 
bylo v  úterý velké 
hemžení. Bylo to díky 
spolupráci města, pi-
onýrů, hasičů, májov-
níků, ale i  několika 
sponzorů.
Dospěláci táhli 
za  jeden provaz. 
Symbolicky i doslova. 

To hlavně při vztyčování májky, kterou v pondělí přinesla parta 
májovníků. Děti se bavily a  zároveň se na  zábavě podílely. 
Po sletu čarodějnic a  jejich zapsání začaly soutěže. Po vyhod-
nocení následovalo posezení u  táboráků s  pohoštěním. Kluci 
uhlídali májku, což je každoroční úkol, který sleduje široké 
okolí. Nejodolnější trojice skončila s hlídáním ráno v šest hodin. 
Potom se už májky navzájem krást nesmí. Letos bylo hlídání 
docela hrdinským činem. Ráno byl jen +1 stupeň!

Vlasta Vasková, PS Hrádek
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IDEÁL PIONÝRA PŘÍRODA V PRAXI
KRNAP se snaží bojovat s odpadky v pří-
rodě a k tomu přišel s netradiční kampaní 
„Není zvěř jako zvěř!“, přidáte se?
Zkuste se s dětmi zamyslet – na schůzkách 
či v létě na táborech – a objevit v přírodě 
další druhy jejích ničitelů. Pro úspěch po-
stačí nějaké zajímavé a pozoruhodné ná-
zvy těchto škůdců lesů či luk, zkrátka kra-
jiny, v češtině a latině. Případně doplněné 
popisem. Je jich totiž v přírodě spousta.

Zatím byly z čeledi odpadkoušovitých po-
psány čtyři, ostatní na svůj objev a popis 
ještě čekají. Nejlépe, podaří-li se to, je 
setkání s odpadkouši zachytit i objektivem 
fotoaparátu.
Jde o vtipnou, tvůrčí a přitom potřebnou 
výchovu k odpovědnému chování v přírodě 
a nezanechávání odpadků.

Zkusíte to také? Pošlete ukázky.

odhozenec
(Petcus dimitas)
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SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI 70. VÝROČÍ PIONÝRA

V  sobotu 27. 4. se uskutečnilo 
přátelské setkání u  příležitosti 
70. výročí založení Pionýrské orga-
nizace. Pozvání přijali instruktoři, 
vedoucí, bývalí i  současní pionýři, 

členové kruhu přátel, pracovníci MDPM, ODPM a další hosté z celé 
České republiky i ze Slovenska. Přišly nás pozdravit také děti, účastníci 
fi nálových kol pionýrského Sedmikvítku – z Folklorních tanců a z Dětské 

Porty. Všechny přítomné potěšilo také kouzelnické vystoupení. Hlavní 
náplní setkání však bylo povídání a vzpomínání nad fotografi emi a kro-
nikami. A vzpomínat bylo opravdu na co! Vždyť všichni přítomní prožili 
v Pionýru spoustu krásných chvil jako děti i  jako organizátoři různých 
akcí a táborů. Všechny zajímala také současná činnost, kterou si prohlí-
želi na fotografi ích, ve výročních zprávách, letácích atd.

Jarmila Vaclachová, PS Dr. M. Očadlíka, Holešov

H
O

LE
ŠO

V

VŠECHN
NEJLEPŠÍ

• 5. 6. slaví své 55. narozeniny Roman Müller 
z PS Jevíčko (Pardubická KOP).

• 7. 6. slaví své 55. narozeniny Miroslava 
Mrázková z PS Hrádek (Plzeňská KOP).

• 13. 6. slaví své 75. narozeniny Josef 
Krupička z PS Nymburk 2 (Středočeská 
KOP).

• 24. 6. slaví své 60. narozeniny Milan 
Nováček z PS Zouvalka (Jihomoravská 
KOP).

• 27. 6. slaví své 50. narozeniny Antonín 
Hyka z PS Modelářské centrum MB 
(Středočeská KOP).

• 27. 6. slaví své 45. narozeniny Jan Blačinský 
z PS Kamenec (Moravskoslezská KO).

• 6. 7. slaví své 60. narozeniny Ivana Copková 
z PS Brodek u Prostějova (Olomoucko-
zlínská KOP).

• 6. 7. slaví své 45. narozeniny Markéta 
Fraitová z PS Záře (Pražská OP).

• 9. 7. slaví své 45. narozeniny Karel Vlasák 
z PS Záře (Pražská OP).

• 18. 7. slaví své 65. narozeniny Miroslav 
Hrbáček z PS Beroun-Závodí (Středočeská 
KOP).

• 18. 7. slaví své 50. narozeniny Luděk Říha 
ze 73. PS Vodovod (Pražská OP).

• 24. 7. slaví své 65. narozeniny Miroslav 
Maršálek z PS Jince (Středočeská KOP).

• 4. 8. slaví své 50. narozeniny Eva 
Rejmanová ze 7. PS Potočáci Kladno 
(Středočeská KOP).

• 12. 8. slaví své 40. narozeniny Jan Hošek 
z PS Radovánka (Liberecká KOP).

• 27. 8. slaví své 60. narozeniny Darina 
Zdráhalová z 2. PS Julia Fučíka Kroměříž 
(Olomoucko-zlínská KOP).

Blahopřejeme!

LEDOVÉ VELIKONOCE NA KLEPÁKU

Přestože Velikonoce přinesly sluníčko a  letní teploty, 
z  Klepáku se stalo ledové království a  padesátka dětí 
a vedoucích se přenesla za princeznami Annou a Elsou. 
Pro Elsu jsme vyrobili rukavice, které jí pomohly ovládat 

její mrazivou sílu. Večer se konal korunovační ples, který skončil roztržkou a útěkem Elsy, která 
cestou zmrazila vše, na co přišla. V sobotu jsme spolu s Elsou přetvářeli jarní krajinu na zimní. 
Pomohli jsme Else se stavbou ledového zámku. S Annou, Kristoffem a sobem Svenem jsme se 
za Elsou vydali na strastiplnou cestu – museli jsme utéct vlkům, překonat propast, přeskákat 
po  ledových krách nebo se proplést mezi rampouchy.  Když princ Hans Elsu uvěznil, Annu 
nechal napospas osudu a sám se chystal uchvátit království, tak jsme Else pomohli utéct z vězení 
přiřazením klíčů do správných zámků. Při poslední hře se oddíly nejprve musely najít v mlze, pak 
každý získal kouzelný kámen. Po rozluštění zprávy sledovaly děti stopy až do cíle. Tam musely 
z  ledu osvobodit Annino srdce. Vše nakonec dobře dopadlo. Annu jsme zachránili, sestry se 
usmířily a zlý princ byl potrestán. Kromě toho jsme si užili například vyrábění, turnaj ve frisbee, 
a protože k zimě neodmyslitelně patří Vánoce, oslavili jsme je i my na Klepáku.

Lenka Malá, PS 8. Března Jindřichův Hradec
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TEEDEET JUMP PARK ÚSPĚŠNĚ ZDOLÁN!

Ve  sváteční středu 8. 5. jsme se s  TeeDeeTy vypravili 
do Jump Parku na Jarově. Šestnáct pionýrů ze tří PS se sešlo 
v podvečer, aby si užili hodinu skákání na  trampolínách 
a  nejen to. Vyzkoušeli jsme také horolezeckou stěnu, 
slackline a nakonec i 3D vybíjenou. 

Jakub Mareš, PS Záře
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DEN ZEMĚ

Dne 26. 4. proběhla akce s  názvem Den Země. Ve  spo-
lupráci s  městem Kopřivnice a  Radou dětí a  mládeže 
Moravskoslezského kraje jsme měli stánek s naší prezentací, 
na pódiu také vystoupily Šedé myšky a Olbramští tygři.

Božena Klimecká, PS Kopřivnice

POHÁDKOVÝ LES

První květnové ráno nás přivítalo modrou oblohou, a tak mohl začít tradiční Pohádkový 
les PS Kopřivnice. Na  trase děti plnily úkoly u pohádkových hlídek a  luštily pohádkové 
kvízy na stromech. Skupina historického šermu „Burgmistři“ pasovala všechny děti, které 
prošly cílem, dále tu byl skákací hrad, pohádková diskotéka s programem, kterou uváděl 
šašek s pionýrským psem, občerstvení, hry, soutěže, malování na obličej opékání špekáčků 
a  na  závěr tombola. Děkujeme všem za  skvělou atmosféru a  účast: 251 dětí s  rodiči 
a prarodiči, též naši kamarádi, celkem přes 900 účastníků.

Kristýna Kožušníková, PS Kopřivnice

K
O

P
Ř

IV
N

IC
E

MOZAIKA PIONÝRA    2019 / 10



POZVÁNKA1616
POZVÁNKA NA MORGANU
Turistická základna Morgana (web: morgana.pionyr.cz) je v majetku Pražské organizace Pionýra. Jedná se o objekt ležící uprostřed lesů 
nedaleko Ledče nad Sázavou (adresa Hradec 47), který již mnoho let slouží k rekreaci dětí, a to jak při víkendových akcích během školního 
roku, tak na táborech o letních prázdninách. Nabízíme ji k využití nejen ostatním pionýrským skupinám, ale i dalším dětským organizacím.

NÁMĚTY NA ČINNOST V OKOLÍ
V okolí se nachází hrací lesy i velká hrací louka. Nedaleko TZ teče 
potok. Koupání je možné v rybníce cca 3 km od TZ, řeka Sázava je 
cca 4 km daleko od TZ.

TIPY NA VÝLETY
Výletů je opravdu mnoho, podrobně jsou popsány na: 
www.137psrobinsoni.cz/tz-morgana/morgana-okoli. Jen namátkou:

Ledeč nad Sázavou (cca 3 km)
Jméno osady Ledeč je zmiňováno již ve 12. století, v polovině 15. 
století byla povýšena na město. Pravému břehu dominuje rozlehlý 
hrad z poloviny 13. století. Historické jádro města s kostelem sv. 
Petra a Pavla se nachází na levém břehu.

Stanice ochrany fauny Pavlov (cca 4 km) – DOPORUČUJEME! 
Stanice je zpravidla otevřena vždy od 1. května do 30. září. Rezervace 
větších skupin na kontaktním telefonu 734 309 798. Více informací 
na www.stanicepavlov.eu

Sluneční zátoka (cca 6 km)
Zátoka v Horním Posázaví. Zde pořádal své tábory a psal zde své 
dobrodružství Jestřáb – Jaroslav Foglar.

Stvořidla (cca 7 km)
Přírodní rezervace – důvodem ochrany je typický ekosystém rychle 
proudícího úseku Sázavy, kamenné útvary v  korytu řeky i  okolní 
příroda.

Světlá nad Sázavou (cca 15 km)
Město na  soutoku Sázavy a Sázavky, o kterém jsou zaznamenány 
první zmínky ve 13. století. Je zde k vidění například zámek s mu-
zeem, městské podzemí, vojenský hřbitov, synagoga…

Selské muzeum Michalův statek – Pohleď (cca 20 km)
Národní kulturní památka Michalův statek nabízí návrat do života 
selského lidu v období po konci třicetileté války až do zrušení pod-
danství v českých zemích v roce 1848. Více informací na 
www.michaluvstatek.cz

Hrad Lipnice 
Mohutný hrad založený na počátku 14. století umožňuje volné pro-
hlídky středověké architektury. K vidění je také archeologická ex-
pozice, gotická kaple a rozsáhlé sklepení. Více informací na www.
hrad-lipnice.cz/cs

Perličky a zajímavosti
V TZ původně bydlela rodina lesníka, která zde měla hospodářství. 
V koupelně byla maštal, v podkroví a ve stodole na půdě bylo usklad-
něno seno… Rodina bydlela společně ve společenské místnosti. Syn 

lesního hospodáře měl postel pod schody do podkroví, rodiče měli 
postel mezi okny. Ve skladu potravin byla koupelna.

UBYTOVÁNÍ, VYBAVENÍ
Morganu lze využít na víkendy a na tábory během letních prázd-
nin. Kapacita je v letním období 67 lůžek (27 v hlavní budově a 40 
ve stanech s podsadou), v průběhu roku je možné využít pouze 
27 lůžek v hlavní budově. TZ má dvě samostatné budovy – hlavní 
budovu (chalupu) a stodolu. Pitná voda je rozvedena do kuchyně 
a koupelny. Vaří se na plynových stoličkách a na kamnech. Není 
zaveden elektrický proud, ke svícení se používají petrolejky, ply-
nové lampy, svíčky ve svícnech.

DOPRAVA
Autem, vlakem (vlaková stanice Horní Ledeč), autobusem (za-
stávka Hradec, Horní Hradec nebo Kozlov, Olešná).

SLUŽBY V OKOLÍ
Obchod s  potravinami, restaurace, pošta – vše je v  Ledči nad 
Sázavou.

UPOZORNĚNÍ
Stavení je kamenné, první noc o víkendové akci v zimním období 
bývá uvnitř chladněji…
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GEOCACHING
I na Morganu si můžete do svých zavazadel zabalit GPSku. Sice tu 
nenajdete kešku na každém kroku, ale jsou tu. Určitě stojí za to 
si dopředu naplánovat výlety a  k  tomu vždy nějakou tu kešku 
najdete.

Nejblíže je tradička U borovice (GC72C0X), kde se můžete poko-
chat výhledem do kraje. Mezi další tradiční keše v blízkém okolí 
patří Nezdínská keš (GC84GKW), U Trejbu (GC49MAH) a Kamenne 
stado (GC4GFED), které mají podrobně zpracovaný listing.

V Ledči nad Sázavou můžete zkusit odlovit na terén obtížný Hrad 
nad Sázavou (GC7V9WR) nebo Septouchovske skaly (GC1PFA0). 
Velmi zajímavé jsou mysterky Zmizely svet 1 (GC3E5BM), Zmizely 
svet 2 (GC3E757) a Zmizely svet 3 (GC3MJ98), které jsou věno-
vané zdejšímu židovskému osídlení. EarthCache Zamecka skala 
Ledec nad Sazavou (GC5KJJV) zase učaruje lidem se zájmem o ge-
ologické jevy. 

Pokud se vypravíte ze základny na  severovýchod a  dojdete až 
do Číhošti, můžete zkusit odlovit Kostel Nanebevzeti Panny Marie 
v  Cihosti (GC5XMT8) nebo geografi cky zaměřenou tradičku 
Teziste / Centre of gravity (GCWGXE). Pro velmi pokročilé kačery 

je určena mysterka s obtížností pět hvězd Challenge - 360 degrees 
of the Czech Republic (GC4PCQB) – tady se jedná o  takzvanou 
challenge cache, takže před logováním nálezu je třeba splnit v lis-
tingu uvedenou podmínku a ta opravdu stojí za to. 

DEŠŤOVÁ HŮLKA – DOBRÝ HUDEBNÍ NÁSTROJ 
NA PRÁZDNINY
Magický nástroj, který prý sloužil k  při-
volání deště. Jeho zvuk připomíná šum 
dešťových kapek a  je velice uklidňující. 
Dešťová hůlka je také oblíbeným perkus-
ním nástrojem.

Na  výrobu dešťové hůlky budete potře-
bovat: pevnější kartonové role, hřebíky 
(dlouhé jako je vnitřní průměr trubky), bí-
lou akrylovou barvu, kladívko, papírovou 
malířskou pásku, látku, lepidlo Herkules, 
štětec, nůžky, ubrousky s pěknými motivy, 
náplň (rýže, fazole, čočka, hrách, písek 
apod.).

• Do  papírové role zatlučeme hřebíčky 
po spirále v rozmezí cca 2–3 cm. 
• Přiložíme roli na látku a obkreslíme její 
průměr. Přidáme cca 1–2 cm po  obvodu 
a  vystřihneme dvě stejně velká kolečka, 
která nastřihneme na  několika místech 
k vnitřní kružnici.
• Jedno kolečko přilepíme papírovou 
malířskou páskou tak, aby bylo pořádně 
napnuté (jako blána na buben). 
• A  ladíme. Do  tubusu začneme sypat 
náplň. Zkoušíme, jestli se nám už zvuk, 
který hůlka vydává, líbí (na otevřenou část 
hůlky přiložíme dlaň a necháme několikrát 
přesypat ze strany na stranu). 
• Když jsme spokojeni, přilepíme 
i druhé dno. Potom celý tubus oblepíme 
papírovou páskou tak, abychom překryli 
hřebíčky.
• Natřeme bílou akrylovou barvou, aby 
nám zakryla případné barevné rozdíly.
• A teď už jen stačí vybrat hezký motiv 
a ubrouskovou technikou dešťovou hůlku 
ozdobit.
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HODNOCENÍ – K ČERVNU ZKRÁTKA PATŘÍ…
Naprostou většinu oddílů sice v létě čeká tábor, ale přesto je správné zařadit na některé červnové schůzky ohlédnutí za uplynulými 
měsíci a provést – společně s dětmi – hodnocení končícího roku. Dětem není cizí i proto, že je čeká školní vysvědčení (takže jde o období, 
kterému je hodnocení práce blízké). A před dvěma měsíci letních prázdnin je zcela na místě.

CO ZAČÍNÁ, MÁ I SKONČIT
V červnu uběhl od září skoro rok – a to je 
v životě dětí, dospělých i oddílu doba, která 
si ohlédnutí zaslouží. Navíc – už jsem to při-
pomínal – nezřídka na  zahájení vymýšlíme 
něco méně obvyklého, vtipného – čím by 
se měl START ozvláštnit od  jiných činností. 
Na místě je proto neopomenout i CÍL, aby 
oddílová činnost s koncem června prostě jen 
nevymizela, byť s vidinou tábora.
Zhodnocení fungování-života oddílu, pro-
gramu, jímž byly naplněny schůzky a  vý-
pravy, nám totiž může poskytnout daleko 
více než „jen“ informace, jak to děti viděly. 
Zda a jak tuhle příležitost zužitkujeme, záleží 
na nás, na naší přípravě.

MOŽNÉ PŘÍLEŽITOSTI
Abych dostál (pro někoho) úsměvné tradici 
– použiji znovu větu: Musíme si ujasnit cíle! 
Říct si, k čemu nám to je – proč to děláme. 
Z  toho nám ony příležitosti zřetelně vyply-
nou. Co tím tedy sledujeme?
• Společné hodnocení je šancí k ocenění 

dětí – v  případné dlouhodobé soutěži 
nebo třeba za aktivitu, udržování týmo-
vého ducha atd., včetně možného vy-
znamenání Pionýra

•  „Stužka hrdosti“ má čtyři stupně (bron-
zový a  stříbrný uděluje PS, zlatý KRP 
a diamantový ČRP), je udělována za ak-
tivitu v oddíle či klubu a děti mohou po-
stupně získat všechny čtyři. Z této příle-
žitosti plyne další…

• Společné hodnocení též můžeme vy-
užívat k  tomu, aby si děti připomněly, 
co všechno za  rok zažily, co se naučily, 
v  čem a kam se posunuly, co dokázaly 
zvládnout i to, co se jim nepovedlo (to 

totiž k životu patří, nelze být jen úspěšný 
– i prohra nás posunuje dál!).

• Takové hodnocení může děti motivovat 
k dalšímu setrvání v oddíle, rozhodně je 
dobrým odrazovým můstkem k seberoz-
voji, k  němuž všechny a  zejména děti 
v oddíle vedeme.

• Společné hodnocení je navíc jedním 
z  nejpřirozenějších projevů spoluúčasti 
dětí na  řízení oddílu, tedy na  spolu-
podílu každého z nich na  správě „věcí 
veřejných“. Děti tím přebírají odpověd-
nost za to, jak jejich oddíl bude vypadat 
a kam dál bude směřovat. 

A CO TO PŘINESE MNĚ?
Kromě (zdánlivé) práce  navíc!? Vedoucí 
získá něco, co jindy jen těžko. Společné 
hodnocení pionýrského roku mu totiž při-
nese mnoho užitečných informaci pro plá-
nování další činnosti.
• Chci-li to vědět, dozvím se, jak jsme 

naplnili původně vytčené výchovné 
cíle, a jak to vnímají děti (zda si to také 
trochu uvědomují).

• Od dětí zjistím, zda se osvědčily zvo-
lené formy činnosti – čili jaké pro-
středky jsou pro náš oddíl a děti v něm 
příhodné a opravdu je posouvají vpřed.

• Jde o  neformální průzkum ovzduší 
v oddíle – zda oddílové zvyklosti a pra-
vidla fungují, jak se děti cítí.

Při hodnocení bychom se neměli za-
měřovat (pouze) na  obsah a  informace. 
Výpovědí je i  vlastní postup. Stojí za  to 
učit děti ohlédnout se za  prožitým ob-
dobím a  z ohlédnutí si vzít poučení. Jde 
o vklad do budoucna.

NEJDE O SLOŽITOST
Toto povídání může působit jako po-
pis dost komplikovaného postupu, ale 
složitost v  tom není potřeba hledat. 
Hodnoceni na konci školního/pionýrského 
roku je zcela přirozené, ostatně nemělo by 
jít o nějaký dramatický a  výjimečný pro-
ces. Zvláště pokud je poskytování zpětné 
vazby v oddíle zvykem. Při větší četnosti či 
dokonce pravidelnosti si děti snadno při-
vyknou vyjadřovat se k chodu oddílu, hle-
dat a nacházet konkrétní věci na zlepšení 
či pochvalu.
Vedoucí proto nesmí být zaskočen, po-
kud první (budete-li je zavádět) společná 
hodnocení nebudou zrovna kypět dětskou 
aktivitou, ostatně i  některá pravidelná 
hodnocení mohou vyznít jaksi hluše, neu-
žitečně až marně. Kde se totiž mají děti na-
učit otevřeně vyjadřovat k jiným i k sobě? 
Doma ani ve  škole pro to příliš prostoru 
nebývá… Proto k  podobným aktivitám 
patří trpělivost, neboť umět snášet a sou-
časně vyjadřovat kritický názor, tím spíše 
o vedoucím nebo celém oddíle – to není 
snadná věc. Konstruktivní zpětná vazba je 
dovednost, která se dá pěstovat a  tréno-
vat, ale nikdy nebude úplně snadná.
Na závěr si ještě neodpustím připomenout 
nezbytný předpoklad: každá aktivita musí 
vycházet z  reality oddílu, věkových a  in-
dividuálních zvláštností dětí a  cíle – a  je 
nezbytné tomu přizpůsobit i užité nástroje 
– po  nejmladších pionýrech proto nelze 
chtít vyplňovat dotazník o dění v oddílu, 
stejně jako není případné chtít po starších 
pionýrech přidělovat k jednotlivým vrcho-
lům činnosti různé smajlíky.
Každá podobná aktivita musí být dobře 
promyšlena a připravena, čili  plánována 
– to je základem úspěchu veškeré naší 
práce.

Martin

21. 3. 2020 
– TIP DO PLÁNU ODDÍLU
Naplánujte si na 21. březen výpravu 
či akci v obci či městě se zapálením 
ohně a  zapojte se tak do  pokusu 
o pionýrský rekord.
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HISTORIE 
NOVÝMA OČIMA

SOUHRN HISTORIE PIONÝRA
V posledním článku o historii Pionýra se 
pokusím o celkové shrnutí formou časové 
osy. V předchozích článcích jsem se snažil 
jen popsat události z různých úhlů a v co 
nejvíce kontextech. Nezohledňoval jsem, 
k čemu se dnes Pionýr hlásí a ani co zavr-
huje. Dnes to bude jinak. Dnes se pokusím 
o  shrnutí a  interpretaci tak, jak by svoji 
historii mohl podávat Pionýr s  vypíchnu-
tím přetrvávajícího i odmítaného.

PŘED ROKEM 1948 – NADŠENÉ 
ZAČÁTKY
První oddíly s přídomkem "pionýrské" se 
začaly v Česku objevovat v Junáku již před 
rokem 1948. Zatím jich byla jen hrstka. 
Jednalo se o  různé experimentální oddíly 
organizované nejčastěji mladými nad-
šenci, kteří chtěli posunout způsob vý-
chovy v Junáku novým směrem. Snažili se 
hlavně o zmírnění striktního vůdcovského 
systému, zavedení koedukovaných oddílů 
a odstranění vlivu křesťanství.
• Pionýr vychází i ze skautských vzdělá-

vacích metod.
• Pionýr je od  začátků typický touhou 

po změně a hledáním nových cest.

1948 – NÁSILNÝ ROZKLAD 
JUNÁKA
Po  únorovém převratu byl Junák svými 
stranicky aktivními členy násilně vytržen 
z  rukou zvoleného vedení. Plně podřízen 
svazu mládeže a  proměněn na  výhradně 
dětskou organizaci s  členy jen ve  věku 
6–15 let. Tento krok vedl k  faktickému 
rozpadu Junáka. Na  jeho zbytcích začaly 
z popudu ministerstva školství vznikat od-
díly nové dětské organizace.
• Pionýr nezrušil Junáka. Skautský Junák 

byl rozložen z příkazu KSČ.

1949 – V PODRUČÍ 
KOMUNISTICKÉ STRANY 
A SVAZU MLÁDEŽE
24. dubna byla na slučovacím sjezdu ofi -
ciálně založena Pionýrská organizace 
Junáka. Formálně to byla komunistické 
straně a  svazu mládeže zcela podřízená, 
monopolní výchovná organizace bez vlast-
ního právního statusu, určená k přímému 
ovlivňování dětí. Většina původních pio-
nýrských oddílů přešlých z  Junáka přijala 
nejprve novou formu organizace s  ra-
dostí, protože zdánlivě plnila jejich volání 

po změně. Brzo však byli vyvedeni z omylu. 
Z  PO  Junáka vzniklá PO  ČSM selhala 
v mnoha směrech. Činnost v  ní se často 
stávala formální a nezáživnou. Vedoucími 
byli často třídní učitelé a obsah činnosti se 
mnohde nepřibližoval zájmu dětí. Vedle 
těchto formálních oddílů však stále praco-
vali nadšení vedoucí snažící se o  kvalitní 
práci s dětmi a změny v organizaci.
• Kombinací síly komunistické strany 

a prvotního nadšení došlo v PO k po-
školštění, nekritickému kopírování 
vzoru ze Sovětského svazu a  formál-
nímu vnucení stovkám tisícům dětí.

• Tento omyl si nadšení vedoucí uvědo-
movali a byl prvním tématem změn.

1968 – OSAMOSTATNĚNÍ 
PIONÝRA
Společenské uvolnění v šedesátých letech 
poskytlo aktivním vedoucím v  Pionýru 
hlasitější slovo a  odezvu jejich kritice. 
Po několika velkých diskuzích vznikla při 
Ústřední radě PO  ČSM teoreticko-meto-
dická komise, která se kriticky zabývala 
všemi aspekty činnosti v  Pionýru. Dění 
ve společnosti postupně vedlo k  rozpadu 
ČSM na  jednotlivé organizace mládeže 
a  dětí. Bylo tak umožněno i  osamostat-
nění Pionýra od  ČSM i  opětovný vznik 
Junáka. Nový Pionýr se jasně vymezil proti 
poškolštěné formální podobě organizace 
z padesátých let a nastoupil cestu novým 
směrem.
• Členy Pionýra se poprvé mohli stát 

i dospívající a dospělí.
• Oddíly si mohly volit barvu šátku a při-

pravovala se změna znaku i kroje.
• Představitelé Junáka a  Pionýra spolu 

na  znamení smíření vykouřili dýmku 
míru.

1970 – NOVÁ DĚTSKÁ 
ORGANIZACE
Po  zastavení společenské změny pří-
jezdem vojsk Varšavské smlouvy začala 
komunistická strana navracet staré po-
řádky. Postupně do  České rady Pionýra 
dosadila svoje členy nebo sympatizanty 
a  jejich pomocí nechala pionýrské od-
díly buď přejít do nově vzniklé Pionýrské 
organizace Socialistického svazu mlá-
deže, nebo zaniknout. Stejný osud po-
tkal Junáka i další dětské spolky. Funkčně 
byla PO SSM velmi podobná PO ČSM, jen 

s  lépe propracovanou základnou nabíd-
kové činnosti. Spjatost se školou a formál-
nost mnohých oddílů se vrátila. Přesto byly 
stále v PO oddíly s  kvalitními vedoucími 
snažícími se dělat dobrou a poutavou čin-
nost a posouvat se dál.
• Za  vedení Pionýra v  roce 1968 byli 

jeho představitelé trestáni.

1990 – OBNOVENÍ 
SAMOSTATNÉHO PIONÝRA
Ihned po začátku sametové revoluce začali 
opět aktivní vedoucí v  Pionýru pracovat 
na  osamostatnění do  vlastní organizace. 
Již v  lednu 1990 se podařilo svolat celo-
státní konferenci o  činnosti, na  které se 
aktivní účastníci shodli nazvat organizaci 
„Pionýr“ a  schválili první důležité kroky 
k jeho samostatnému fungování. Přeměna 
pochopitelně vedla k poklesu členské zá-
kladny a  k  opětovnému defi nování spo-
lečných ideových i  organizačních prvků, 
neboť zůstaly jen aktivní oddíly s různými 
tradicemi a zvyky.
• Oddíly z PO SSM dostaly možnost vy-

brat si organizaci, do které přejdou i se 
svým majetkem. Staly se tak základem 
Junáka i mnoha nových organizací.

• Pionýr nezískal jiný majetek, než ten, 
který měly jeho oddíly, vše ostatní pat-
řilo svazu mládeže.

Radovan Mlejnek

1919HISTORIE 
NOVÝMA OČIMA
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Od čtenářů jsem obdržel dvě upozor-
nění na nepřesnosti v mých článcích, 
tímto se za ně omlouvám. Uvedu je 
teď na pravou míru.
1) V  roce 1949 na  slučovací konfe-

renci vznikla Pionýrská organizace 
Junáka, která se až později promě-
nila v Pionýrskou organizaci ČSM.

2) Zřizovatelem domů dětí a pionýrů 
jakožto školských zařízení byl stát 
a popřípadě obce.

Velice děkuji za upozornění na chyby. 
Pokud byste nalezli další, neváhejte 
se ozvat.



INFORMACE2020
OHLÉDNUTÍ

ZA LADISLAVEM 
PETRŽELKOU
Loni v prosinci jsme byli na předvánoč-
ním setkání ústeckých pionýrů ve Štětí. 
Přišel i Láďa, který se celý podzim sta-
tečně rval – jak on říkal – s tou potvo-
rou. S jistým napětí jsme seděli, povídali, 
vzpomínali, plánovali… a  říkali jsme 
si, že i  optimismus může být lékem. 

Ladislav sice nebyl úplně „ve formě“, a tak se přihodilo, že pustil ke slovu 
i někoho jiného, což se nestávalo moc často.  Nebyl to sice úplně on, 
ale slova: „Vypadá to, že se zapouzdřila, potvora!“ - dávala naději.
Uběhlo ovšem několik měsíců a zákeřná nemoc udeřila znovu… A za ne-
dlouhý čas už jsme stáli mezi desítkami hostů ve smuteční síni a všem 
nám běžel před očima životní příběh člověka-pionýra.
Po  životním startu přišel na  Pionýrskou skupinu při 2. ZDŠ ve  Štětí 
a zapojil se – možná později než jiní – ale s vervou mu vlastní do dění 
v PO SSM. A jak se říká – zachytil se drápkem. Dlouho vedl technický od-
díl, technika mu totiž byla i povoláním. Samozřejmě se zapojil i do zajiš-
ťování táborové činnosti, kterou skupina pořádala. V pionýrské činnosti 
nalezl ovšem více než zalíbení – stala se mu vášní. Zanedlouho se proto 
stal i členem vedení pionýrské skupiny. A v roce 1983 byl poprvé zvolen 
do okresní rady…
V  roce 1990 se postavil do  čela obnovování samostatného Pionýra 
na  Litoměřicku – byl zvolen předsedou okresní rady Pionýra. A  opět 
s vervou mu vlastní. Když spolek přecházel na krajskou strukturu, stal se, 
v roce 2000, prvním předsedou Ústecké krajské rady Pionýra. Následně 
si splnil příslušnou kvalifi kaci a stanul v čele Pionýrského vzdělávacího 
centra Ústecké KOP a byl členem Výkonného výboru ÚKRP. 
… smuteční hudba dozněla, fi lm pionýrského životního příběhu doběhl 
a my jsme stáli a měli v očích slzy, protože jsme věděli, že od 6. května 
2019 už žádná další kapitola nepřibude. Odešel možná trochu svérázný, 
ale obětavý člověk, kamarád, parťák – pionýr, Ladislav Petrželka. Čest 
jeho památce.

Rudolf Zeus, Martin Bělohlávek

ZA MARIÍ 
PETROVICKOU
Ztratili jsme Majku Pertrovickou 
(19. 2. 1954 – 29. 4. 2019). 
Člověka, který aktivně pracoval 
už v PO SSM a výrazně se podílel 
na vzniku a budování samostatného 
Pionýra v  okrese Chomutov. Byla 

náš první tajemník ORP. Vydržela s Pionýrem všechno zlé, co nás potká-
valo, a měla radost ze všeho, co se nám podařilo. Dříč, věčně nespoko-
jený a kritický, ale plný elánu a ochotný pomáhat. Svou stopu zanechala 
v Pionýrské skupině Chomutov, na táborové základně v Bernově a v lek-
torském sboru PVC při ÚKOP. Pionýrka celý svůj život.
Čest její památce. Nikdy nezapomeneme.

Jiří Perkner-Pérák

JARNÍ JEDNÁNÍ ORGÁNŮ 
PIONÝRA
ČESKÁ RADA PIONÝRA
se sešla na  svém prvním letošním dílčím zasedání v  sobotu 6. 
4. 2019 v Praze. K zahájení jako obvykle patřila kontrola plnění 
úkolů z minulého jednání a soubor informací jak z jednání mimo 
spolek, tak uvnitř něj, z dění v orgánech Pionýra i v jednotlivých 
krajských organizacích. Z dalšího dění je zde stručný výběr:
• Předseda Pionýra ve  svém vystoupení znovu upozorňoval 

na důležitost hledání budoucích funkcionářů.
• V souvislosti s naplňováním Vize 2040 bylo schváleno svolání 

obsahového jednání na rok 2020.
• Byla novelizována Směrnice pro proplácení cestovních náhrad.
• Byla schválena druhá verze rozpočtu Pionýra na rok 2019. 
• Rovněž byla schválena účetní závěrka Pionýra za  rok 2018, 

výroční zpráva Pionýra a projednána zpráva auditora.
• Zaznělo také varování před sílícími kontrolami hospodaření – 

je skutečně nezbytné mít na všech úrovních vše v pořádku.

VÝKONNÝ VÝBOR ČRP
jednal během posledního květnového víkendu (24. – 26. 5.) 
v  Pardubicích. Byla probrána řada témat, zde je jejich stručný 
přehled:
• VV projednal záměr Mozaiky pro příští ročník, jeho příprava 

bude pokračovat ještě v průběhu léta.
• Konkrétnější obrys dostala náplň i  organizace obsahového 

jednání v roce 2020.
• Probírán byl záměr oslav 30. výročí obnovení Pionýra (více 

na str. 8 a 9).
• VV se věnoval zhodnocení minulých (např. Kamínka) i přípravě 

budoucích akcí (oblastních a  republikových kol Pionýrského 
Sedmikvítku, RESET, zářijové setkání aktivů a další).

• Byly probírány výstupy a  další záměry pracovních skupin 
k propagaci a k hodnocení kvality činnosti.

• Výrazná debata se týkala řešení investic do nemovitostí.
• VV schválil téměř dvě desítky návrhů na vyznamenání.
• V závěru byly projednány plány mezinárodních aktivit.
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ČASO-SBĚR: Výroční zpráva 
Pionýra 2018 – kde všude ji čtete?
V příloze této Mozaiky dostaly všechny pionýrské skupiny a od-
díly i  výroční zprávu Pionýra za  rok 2018 pojatou jako noviny 
s názvem Časo-sběr 2018. Chcete-li jich víc, můžete ji objedná-
vat na E-mošce. A budeme moc rádi, když nám na mozaika@pi-
onyr.cz pošlete fotky, kde všude jste si výročku četli (viz pionýrský 
Facebook a Instagram). Díky!
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2. 7. 1919 byl poprvé úspěšně překonán Atlantik vzduchem 
(vzducholodí).
2. 7. 1964 podepsal prezident USA Lyndon Johnson zákon o ob-
čanských právech, kterým byla zakázána rasová segregace na veřej-
ných místech.
4. 7. 1789 vyšlo v Praze první číslo Krameriových C. K. poštovských 
novin.
6. 7. 1609 vydal císař Rudolf II. majestát potvrzující svobodu víry.
9. 7. 1834 se narodil spisovatel a novinář Jan Neruda.
11. 7. 1979 dopadla na Zemi první americká orbitální kosmická 
stanice Skylab. (obr. 1)
14. 7. 1789 byla dobytím věznice Bastilla v Paříži zahájena Velká 
francouzská revoluce.
14. 7. 1939 se narodil zpěvák Karel Gott. (obr. 2)
14. 7. 1969 vypukla mezi Hondurasem a Salvadorem čtyřdenní 
fotbalová válka, která si vyžádala okolo 2 100 obětí. Její příčinou 
byly násilné incidenty mezi obyvateli obou zemí, které propukly 
poté, co salvadorský národní fotbalový tým zvítězil nad honduraskou 
reprezentací v kvalifi kačním zápase na Mistrovství světa ve fotbale 
1970 v Mexiku.
17. 7. 1929 se narodil Vlastislav Toman, novinář a spisova-
tel. V letech 1959–1992 působil jako šéfredaktor časopisu ABC. 
Spolupracoval také s Mozaikou. (obr. 3)
20. 7. 1919 se narodil Sir Edmund Hillary, novozélandský horo-
lezec, který spolu s Tenzingem Norgayem jako první zdolal Mount 
Everest.
20. 7. 1944 Adolf Hitler přežil pokus o atentát vedený Clausem 
von Stauffenberg.
20. 7. 1949 byla po 19 měsících ukončena první arabsko-izraelská 
válka.
20. 7. 1969 dosedl na Měsíc přistávací modul Apolla 11, Neil 
Armstrong a Buzz Aldrin se stali prvními lidmi, kteří se procházeli 
na jiném vesmírném tělese. (obr. 4)
24. 7. 1919 byla v Brně založena Vysoká škola zemědělská (VŠZ).
24. 7. 1929 vstoupil v platnost Briandův–Kelloggův pakt, podle 
kterého je válka nepřijatelná jako prostředek zahraniční politiky.
24. 7. 1949 při přepadení skautského tábora v Jizerských horách 
zastřelila Státní bezpečnost v rámci akce Jizerka dva lidi.
25. 7. 1909 uskutečnil Louis Blériot první let přes kanál La Manche 
v letadle těžším než vzduch. (obr. 5)
28. 7. 1794 byla ukončena Velká francouzská revoluce.
29. 7. 1834 zničil požár velkou část města Vysoké nad Jizerou.
30. 7. 1419 proběhla První pražská defenestrace: pražský lid 
vedený knězem Janem Želivským podnikl útok na Novoměstskou 
radnici. Přítomné konšely shodili z oken a ubili (počátek husitské 
revoluce).
31. 7. 1459 bylo Jiřímu z Poděbrad uděleno císařem Fridrichem III. 
České království v léno.
31. 7. 1949 se narodil herec a komik Boleslav Polívka. (obr. 6)
4. 8. 1914 – První světová válka: V odpověď na německou agresi 
vůči Belgii vyhlásila Velká Británie Německu válku.

6. 8. 1969 ztroskotala na Bahamách československá námořní loď 
Pionýr. (obr. 7)
7. 8. 1899 se narodil Oldřich Nový, fi lmový a divadelní herec, 
režisér, skladatel, dramaturg a zpěvák. (obr. 8)
9. 8. 1939 se narodila zpěvačka Eva Pilarová. (obr. 9)
12. 8. 1919 bylo v Ostravě otevřeno Národní divadlo 
moravskoslezské.
12. 8. 1949 byly schváleny Ženevské úmluvy na ochranu obětí 
války (Ženevské konvence).
13. 8. 1899 se narodil legendární fi lmový režisér Alfred Hitchcock. 
(obr. 10)
13. 8. 1929 byl v pražském kině Lucerna promítán první hraný 
zvukový fi lm – americký fi lm loď komediantů.
15. 8. 1969 začal první hudební festival ve Woodstocku. 
17. 8. 1869 byl v Brně zahájen provoz první koňské tramvajové 
linky v českých zemích.
19. 8. 1619 sesadily České stavy krále Ferdinanda II.
21. 8. 1969 byly ozbrojenými složkami potlačeny masové demon-
strace k prvnímu výročí vstupu cizích vojsk. V Brně byli zastřeleni dva 
lidé.
22. 8. 1969 přijalo předsednictvo Federálního shromáždění ČSSR 
tzv. pendrekový zákon, který zpřísňoval tresty za protikomunistické 
projevy.
23. 8. 1939 byl v Moskvě podepsán pakt Molotov-Ribbentrop 
– smlouva o neútočení mezi Sovětským svazem a nacistickým 
Německem.
23. 8. 1989 vytvořily dva miliony lidí z Estonska, Lotyšska a Litvy 
lidský řetěz mezi městy Vilnius a Tallinn, aby vyjádřily touhu pobalt-
ských národů po nezávislosti na Sovětském svazu.
24. 8. 79 dvoudenní aktivita sopky Vesuv zničila antická města 
Pompeje, Herculaneum a Stabiae.
28. 8. 1749 se narodil Johann Wolfgang von Goethe, německý 
spisovatel, přírodovědec a fi lozof.
31. 8. 1939 došlo k fi ngovanému přepadení německé vysílačky 
v Gliwicích příslušníky SS v polských uniformách, které se stalo 
záminkou k německému útoku na Polsko.

PIONÝRSKÁ VÝROČÍ
Srpen 1999 – 1. Letní táborová škola (v Kamenci) uspořádaná 
v rámci systému akreditovaného vzdělávání.
1. – 8. 8. 2004 – Pionýr uspořádal v Ostružně u Jičína mezinárodní 
tábor. Účastnilo se jej 183 dětí a jejich vedoucích ze šesti pionýr-
ských skupin ČR a pěti zahraničních delegací – z Finska, Rakouska, 
Velké Británie, Francie a Polska.
8. 8. 2009 – zemřela Ludmila Brynychová. V Pionýru byla od roku 
1960 a zůstala mu věrná i po roce 1990 na své 5. PS v Jablonci nad 
Nisou, především jako vedoucí přírodovědného oddílu Netopýři. 
Zastávala funkce v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR i ve vedení 
Nejvyššího kontrolního úřadu, při tom ovšem stále jezdila s dětmi, 
starala se o  zázemí tábora, jednoduché základny v  Černousích. 
Byla pracovitá, spravedlivá a všeobecně respektovaná.
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FOTOREPORTÁŽE Z AKCÍ 
PIONÝRA (STR. 2)
1/2018 Týden plný inspirace
2/2018 Kdo si hraje, nezlobí
3/2018 Lesem ke hvězdám už podesáté
4/2018 KRASET 2018
5/2019 Jarky jsou za dveřmi 
6/2019 Melodie rozezvučela České 
Budějovice
7/2019 Výtvarný Sedmikvítek v Kopřivnici
8/2019 Uzlování tentokráte v Jindřichově 
Hradci
9/2019 V Brně proběhl 29. ročník 
Setonova závodu 
10/2019 Zachraňte Ústí

ZPRÁVY Z AKCÍ
1/2018 Prázdninový stroj času (str. 4)
2/2018 Fazole se vrátila (str. 4)
2/2018 MOST 2018 (str. 6)
2/2018 Ideál Poznání v praxi (str. 9)
3/2018 Pionýři pomáhali při projektu 72 
hodin (str. 4)
3/2018 15. Podzimní stezka Polabím 
(str. 5)
3/2018 Krajská pionýrská setkání (str. 6)
3/2018 Pionýři z Holešova se zúčastnili 
akce „Fazole se vrací“ (str. 13)
4/2018 Taneční fi nále Pionýrského 
Sedmikvítku (+ oblastní kola) (str. 4)
6/2019 Koncert Děti dětem byl hodně 
povedený pokus (str. 4)
6/2019 Folklorní tance poprvé 
v Holešově (str. 7)
7/2019 Ledová Praha 2019 (str. 4) 
7/2019 Děkujeme, jste prima (str. 8) 
8/2019 Folkytonk 2019 pro Světlušku 
(str. 4)
8/2019 Divadlo v divadle (str. 6)
8/2019 V Holešově opět rozkvetl 
Pionýrský Sedmikvítek (str. 7)
9/2019 Kamínka 2019 (str. 4)
9/2019 Clona: nejlepší fotky roku 2018 
(str. 6)
9/2019 Airsoftové setkání Javor 2019 (str. 
11)
10/2019 Dětská Porta (str. 4)
10/2019 Český den proti rakovině (str. 6)

VZDĚLÁVÁNÍ
3/2018 Přijeďte se zahřát ke Kamínkům 
do Prahy (str. 8)
4/2018 Kamínka 2019 (str. 7)
6/2019 Kamínka 2019  - Ještě to stihnete 
(str. 13)

ROZHOVORY
1/2018 Starosta odchází, patron zůstává 
(str. 11)
2/2018 Habartovská paměť (str. 8)
3/2018 O partyzánech, Apačích i smyslu 
pro humor (str. 7)
7/2019 Kolik lidí letos dostalo 
Křišťálovou vlaštovku? (str. 9)
7/2019 Na slovíčko s Jiřím Zajícem 
(str. 14)
8/2019 S potravinami se neplýtvá (str. 5)

VÝCHOVNÉ PROGRAMY
1/2018 Inspirace od štěňat (str. 13)
4/2018 Inspirace od štěňat (str. 13)
6/2019 Inspirace od štěňat (str. 12)
8/2019 Inspirace od štěňat (str. 12)
10/2019 Inspirace od štěňat (str. 13)

RUKODĚLKY
1/2018 Ještěrka z matiček (str. 16)
2/2018 Polystyrenoryt (str. 13)
3/2018 3D hříbek (str. 12)
5/2019 Ozdobné sovičky (str. 12)
6/2019 Zimní ptáček (str. 15)
7/2019 Jarní ptáčci s budkami (str. 12)
8/2019 Veselá slepička (str. 13)
9/2019 Rozkvetlé zrcadlo (str. 12)
10/2019 Dešťová hůlka (str. 17)

NÁMĚTY NA HRY A AKTIVITY
1/2018 Pejskové do boudiček (str. 16)
2/2018 Pyrotechnikem na zkoušku 
(str. 12)
3/2018 Piškvorky na živo (str. 12)
5/2019 Sněhové hrátky (str. 12)
10/2019 UZNADO (str. 10)

VÝLETY – POZVÁNKY
1/2018 Pozvánka do Tisé (str. 14)
2/2018 Pozvánka do Újezda u Domažlic 
(str. 16)
3/2018 Pozvánka do Medvědína (str. 16)
5/2019 Pozvánka do Široké Nivy (str. 10)
8/2019 Pozvánka na chatu Jitřenka 
(str. 14)
9/2018 Pozvánka na Uhelnou (str. 14)
10/2019 Pozvánka na Morganu (str. 16)

ODDIL@PIONYR.CZ
1/2018 Nové tváře v oddíle (str. 17)

ODBORKY
1/2018 Fotograf do každého oddílu 
(str. 18)

2/2018 Kulturní fanda se hodí (str. 14)
3/2018 Bez šikovného kutila si neumíme 
oddílový život představit (str. 14)
4/2018 Výtvarník má být přínosem i pro 
oddíl (str. 12)
5/2019 Bez dobrého kuchaře si to ani 
neumíme představit (str. 14)
6/2019 Chceme se pořádně připravit 
ke startu (str. 14)
7/2019 Organizátor her + Redaktor (str. 
10)
8/2019 Piokačer + Zdravotník (str. 10)
9/2019 Ochránce přírody (str. 10)
10/2019 Léto je příležitost pro táborníka 
(str. 12)

ODDÍLOVÁ FILMOTÉKA
1/2018 Válka (str. 19)
2/2018 Mezinárodní ceny pro českoslo-
venský fi lm (str. 21)
3/2018 Smrt (str. 21)
5/2019 Holokaust (str. 15)
6/2019 Život na síti (str. 15)
9/2019 Sexuální orientace (str. 13)

ŠUŠKANDA
1/2018 Začíná Šuškanda (str. 19)
2/2018 Orientace a pohlaví I. (str. 21)
5/2019 Orientace a pohlaví II. (str. 15)

ZPRAVODAJSTVÍ, INFORMACE + 
RŮZNÉ
1/2018 Předseda na kolenou a další letní 
perličky (str. 9)
1/2018 MOST 2018 (str. 10)
1/2018 Liberecká KOP vás zve na RESET 
(str. 12)
1/2018 Propagace a pomoc v jednom – 
dobrovolnický projekt 72 hodin (str. 20)
1/2018 Zahraj, pošli, vyhraj! (str. 22)
1/2018 Focení na akcích (str. 26)
2/2018 I propagace potřebuje plán 
(str. 12)
3/2018 Střípky k 100. výročí republiky 
(str. 21)
4/2018 65 let po cestách vlasti (str. 6)
4/2018 Splněná oddílová přání (str. 10)
4/2018 Druhé dílčí zasedání ČRP v roce 
2018 (str. 18)
5/2019 PRavielná Oddílová Činnost 
(str. 4)
5/2019 Geocaching na Ledové 
PrazePRavielná Oddílová Činnost (str. 4)
6/2019 Sedmikvítek – Clona (str. 6)
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6/2019 Oddílová přání se budou plnit 
i v roce 2019 (str. 8)
6/2019 Chceme pomáhat? Máme příleži-
tost (str. 10)
7/2019 Chystáte etapovku? A bude fakt 
dobrá? (str. 13) 
7/2019 Pionýr ve věži - vernisáž (str. 15) 
8/2019 Prověřte síly na 43. Branné hře 
„Cesta odhodlání“ (str. 18)
9/2019 Výsledky soutěže etapových her 
2018 (str. 13)
10/2019 30 let po svém (str. 8)
10/2019 Kin-ball za etapovku – výsledky 
(str. 13)

SMĚRNICE O HLAVNÍ ČINNOSTI
1/2018 Plánování u oddílu (str. 21)
2/2018 Plán potřebuje cíl (str. 15)
3/2018 Plánování – tábor (str. 15)
4/2018 Plánování – CETEH (str. 16)
5/2019 Plánování – máme splněno?!? 
(str. 16)
6/2019 Plánování … život družin (str. 16)
7/2019 Plánování… (str. 16)
8/2019 Plánování je cesta (str. 16)
9/2019 Cílová rovinka na dohled (pláno-
vání) (str. 16)
10/2019 Hodnocení – k červnu zkrátka 
patří… (str. 18)

INFORMACE Z (O) ÚSTŘEDÍ
1/2018 Provoz ústředí + zářijové aktuality 
v RISPu (str. 22)
5/2019 Evidence je v plném proudu 
(str. 6)
5/2019 Koloběh života (str. 13)

HISTORIE
1/2018 Pionýr – září 1968 (str. 22)
1/2018 Osmičková výročí… 1938 (str. 23)
2/2018 Osmičková výročí… 1918 (str. 18)
3/2018 Listopadové osmičky (str. 18)

HISTORIE NOVÝMA OČIMA
1/2018 O co jde a co bylo před námi 
(str. 24)
2/2018 Kolem roku 1948 aneb kde je 
začátek? (str. 20)
3/2018 Pionýři v Junáku v letech 1945–
49 (str. 20)
4/2018 Od vznikajícího hnutí do područí 
svazu (str. 17)
5/2019 Od myšlenky ke změně (str. 17)
6/2019 Samostatný Pionýr (str. 17)
7/2019 Pionýrská normalizace (str. 17)
8/2019 Druhé osamostatnění Pionýra 
(str. 17)

9/2019 Přerod v novou organizaci (str. 
17)
10/2019 Souhrn historie Pionýra (str. 19)

ZAHRANIČÍ
1/2018 S ČRDM na kongres do Izraele 
(str. 25)

PRÁVNÍ POSILOVNA
2/2018 Možná přijde i exekutor (str. 22)
3/2018 Pozor na chyby a na § 212 
Trestního zákoníku (str. 22)
4/2018 (Ne)skuteční majitelé (str. 18)
5/2019 Schránky plechové i datové 
(str. 18)
6/2019 Barel a mimozemšťan (str. 18)
7/2019 Jak jsme (ne)pachtili (str. 18)
8/2019 Velikonoční (ne)korektnost 
(str. 18)
9/2019 Loupežník, kterému se jiskřilo 
(str. 18)

PŘEDSEDŮV GLOSÁŘ
1/2018 Kocourkov a Hulvátov (str. 25)
2/2018 My každý od nátury jsme pape-
ženci (str. 19)
3/2018 Kritika není negace (str. 22)
4/2018 Citáty T. G. Masaryka (str. 14)
5/2019 Co můžeme… aneb jsem pionýr, 
jsem vidět! (str. 7)
6/2019 Jak na tom jsme? (str. 18)
7/2019 Tvořivost (str. 18)
8/2019 Pionýři se mezi ostatními oceně-
nými neztratili (str. 13)
9/2019 O radosti, marnosti a hluboké 
úctě (str. 18)

10/2019 Dobrý začátek vede k dobrému 
konci (str. 8)

FOTOSTRANA (ZADNÍ STRANA 
OBÁLKY)
1/2018 Vzpomínka na léto
2/2018 Start pionýrského roku
3/2018 Sedmikvítek startuje!
4/2018 Brána k druhým 2018
5/2019 Rozloučení s rokem 2018
6/2019 Ledová Praha úspěšně zvládla již 
19. ročník
7/2019 Loučíme se se zimou
8/2019 Jarky jsou za námi
9/2019 Velikonoční výpravy
10/2018 Setkání PTO

OHLÉDNUTÍ
1/2018 Karel Richter (str. 26)
10/2019 Láďa Petrželka (str. 20)
10/2019 Marie Petrovická (str. 20)

DALŠÍ STÁLÉ RUBRIKY
Úvodník, kalendárium, obsah čísla (str. 3)
Sami o sobě a blahopřání
Komiks k výchovným programům (Rok 
u Štěňat)
Kaleidoskop (obvykle předposlední 
strana)

STÁLÁ VŠITÁ PŘÍLOHA
metodické listy a příklady dobré praxe

TEMATICKÝ SPECIÁL
03/2018 Tábory
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DIVADLO V DIVADLE | AKCE! (6)
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OCHRÁNCE P ÍRODY | ODBORKY (10)

NEJLEPŠÍ FOTKY ROKU 2018 | CLONA (6)

KAMÍNKA 2019 | AKCE! (4)



SRAZ PIONÝRSKÝCH 
TÁBORNICKÝCH 
ODDÍLŮ OVLÁDLI 
KOVBOJOVÉ A DOLARY
O  víkendu 24. až 26. května se 
v malebném údolí Krkaté báby nedaleko 
Újezdu u  Černé hory konal již tradiční 
Sraz pionýrských tábornických oddílů. 
Přes 270 účastníků si vyzkoušelo, nejen 
jaké je to spát pod stanem a vařit na ohni, 
ale hlavně se potkali s ostatními a zahráli 
si spoustu her motivovaných divokým 
západem.

Už od sobotního dopoledne se děti snažily 
vydělat co nejvíce dolarů nejrůznějšími 
kovbojskými aktivitami, mezi nimiž 
nechyběl hod lasem, rýžování zlata či 
střelba z fl usaček. Za získané dolary si pak 
během odpoledne mohly rozjet jakýkoliv 
vlastní byznys, zajít se občerstvit 
do baru, zahrát si v casinu nebo si peníze 
uschovat až do večerní aukce o ceny. Děti 
si tak vyzkoušely, jak funguje opravdová 
ekonomika a  že s  dobrým nápadem si 
mohou přijít i na velmi dobrý výdělek.

Sobotní večer účastníci zakončili velkým 
táborákem, u  kterého svým tanečním 
výstupem publikum pobavila skupina 
nových instruktorů. Nechyběly ani 
tradiční kytary a zpěv.

Závěrem celé akce byl nedělní nástup, 
na kterém byli oceněni vedoucí organizující 
soutěže a akce pro jihomoravský Pionýr 
a  hlavně zde proběhlo vyhlášení sedmi 
nejlepších oddílů, které vyhrály celoroční 
soutěž mezi oddíly s názvem Zelená liga. 
První místo si letos odnesl oddíl 176. 
PTO Vlčata. Pak už se všichni rozjeli zpět 
do svých domovů.

Tereza Navrátilová


