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DRAVCI OSLAVILI 
DVACET LET ČINNOSTI

O víkendu 20. až 22. září 2019 jsme v Zásadě 
u Kadaně oslavili 20. narozeniny Pionýrské 
skupiny Dravci. Sešlo se nás přes 100 dětí 
a  dospělých. Děti během dne vyzkoušely 
různé nabídkové programy – lanové akti-
vity, sportovní hry, výtvarný koutek, des-
kové hry, skládání Rubikovky, RETRO hry, 
Den dětí a  taneční rozcvičky. V  sobotu 
večer jsme se všichni sešli u  slavnostního 
ohně, kde jsme odměnili členy za celoroční 
činnost a vyznamenali nejaktivnější Dravce. 
Také se skládal slib, udělovaly proužky 
věrnosti, vyhodnocovala se celoroční hra 
Putování Draveckou historií a hrálo a zpí-
valo se až do noci. Bylo to SUPER!

Šárka Zeusová

LESEM KE HVĚZDÁM 
– HLUBOKÝM 
VESMÍREM (2019)

Na počátku byl Velký třesk… A tehdy 
začaly vznikat všelijaké vesmírné ob-
jekty. V podvečer první říjnové soboty 
se k některým z nich mohli vydat účast-
níci jedenáctého ročníku otevřené akce 
Lesem ke hvězdám, kterou pořádala 68. 
pionýrská skupina Lvíčata v Ďáblickém 
háji na Praze 8.
Zatímco se les postupně nořil do tmy, 
začala jednotlivá stanoviště na  trase 
zářit barevnými světýlky, lampiony, 
svíčkami a  další výzdobou, a  tak se 
plnění celkem deseti úkolů odehrá-
valo v zajímavé a neobvyklé atmosféře. 
Procházeli jsme se mlhovinou, uhýbali 
jsme asteroidům, pozorovali pulsary, 
proplouvali tajemným mezihvězdným 
prostorem… Další zákoutí vesmíru se 
pak dala prozkoumat ve  hvězdárně, 
kde trasa končila.
I  přes chladný podzimní nečas do-
razilo za  doprovodu rodičů přes 200 
dětí! Akce měla příjemnou atmosféru 
a pohodový průběh i díky více než 60 
statečným organizátorům – zapojily se 
nejen starší oddílové děti, ale pomoct 
přišli i pionýři z  jiných skupin a další 
kamarádi. 

Terka Vodvářková 
a Ondra Machulda
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Vyfoť podzim!
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 KALENDÁRIUM | nabídkový plán akcí a soutěží

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

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

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

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

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

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

 29. 2. 2020 * RF Pionýrského Sedmikvítku – Výtvarná činnost, Holešov, PS 
Dr. Mirko Očadlíka, SVČ TYMY

 20. 3. 2020* Soutěž technických dovedností, Holešov, PS Dr. Mirko Očadlíka

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

 21. 3. 2020 Zažehněme ohně (společné zapálení ohňů), celá ČR, PS/KOP/Pionýr

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

 28. 3. 2020 RF Pionýrského Sedmikvítku – Výtvarná činnost – slavnostní 
vyhlášení výsledků, Holešov, PS Dr. Mirko Očadlíka, SVČ TYMY

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

 17.–19. 4. 2020 Kamínka, Trutnov, Pionýr

 18. 4. 2020 Soutěž technických dovedností – slavnostní vyhlášení výsledků, 
Holešov, PS Dr. Mirko Očadlíka, SVČ TYMY

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

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

4.–6. 9. 2020   MOK – „Malá“ obsahová konference, Vysočina – Pionýr

*Uzávěrka pro zasílání soutěžních prací

DO TŘETICE
Aktuální ročník Mozaiky nabral opravdu nebývalé tempo, a tak máte v říjnu v ruce už třetí vydání 
– na listopad. Tématem, které se Mozaikou tentokrát vine místy nepřehlédnutelně a jinde třeba 
jen zlehka, jsou Odborky. Zajímavé na nich je, že jako mnoho věcí v Pionýru propojují historii 
se současným aktuálním pojetím. Proto i tady v Mozaice najdete například rozhovor se dvěma 
vedoucími ze skupin, které už řadu let používají vlastní odbornosti, ale také informace o těch 
nových, které se rozbíhají v celém spolku. Mozaika toho ale samozřejmě nabízí víc a  já vám 
za celou redakci přeju fajn počtení.

Jakub   

MOZAIKA 3/2019

Pro vedoucí 

oddílů a klubů

Pro děti

PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK ROZKVÉTÁ
Na podzim se naplno rozjíždí oblastní i celostátní kola naší otevřené kulturní 
soutěže Pionýrský Sedmikvítek. Sledujte proto nejen mozaikové kalendárium, 
ale hlavně web sedmikvitek.pionyr.cz, kde najdete všechny potřebné informace 
k aktuálnímu ročníku (termíny, pravidla, propozice…), a zapojte se i vy. Vždyť 
Sedmikvítek je tu hlavně pro pionýry.

NEPROPÁSNĚTE UZÁVĚRKU SOUTĚŽE ETAPOVÝCH HER
Máte skvělou etapovku z letního tábora? Nápaditý program na podzimky nebo 
třeba i na víkendovku? To vše můžete přihlásit do pionýrské Soutěže etapových 
her. Její uzávěrka je 10. 12. 2019, tak na nic nečekejte a posílejte své etapovky 
poštou na Ústředí Pionýra nebo e-mailem na pionyr@pionyr.cz. Více se dozvíte 
také na webu soutěže ceteh.pionyr.cz.

4-5
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Dravci oslavili 20 let
Lesem ke hvězdám

Odborky – různé podoby, 
jedna myšlenka

Krajská setkání

MOST 2019

Izrael jinak
Pionýři z PTO zkřížili lakrosky

Makáme na sobě

Dodgeball pro oddíly se rozjíždí

Pionýrská metoda – osobní rozvoj
V SPTO se nenudíme

Jak se vám bublá?
Projekt Zlepšovadlo zahájen

Oklamejte stres tělem

Zážitkový kurz pro lektory ZZA
Ohlédnutí za Miroslavem Mikešem

Kaleidoskop

Makáme na sobě

Zažehněme ohně!
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Někde se jmenují Moudrost a dovednost, jinde Tábornické třináctero nebo Cestičky. Řeč je zde o odborkách, ale takových, které 
v podání některých skupin a oddílů fungují často už desítky let. Kdo a proč je tehdy vymýšlel a jak se staly přirozenou součástí života 
skupiny? Jak s nimi pracují a jaké dovednosti při nich děti získají? Na to jsme se zeptali Velkého výra z PS Výři Stráž pod Ralskem 
a Kečupa z 66. PTO Brabrouci Modřice. 

Kdy u vás vznikl nápad vytvořit odborky 
a co vás k tomu vedlo?
Velký výr: Odborky byly v PS Výři vytvořeny 
s jejím vznikem před více než 30 lety a účel 
byl zřetelný – vytvořit motivační systém pro 
děti.
Kečup: Myslím, že ten nápad vznikl zane-
dlouho po založení oddílu, tj. někdy po roce 
1998, nicméně ofi ciální používání našich 
odborek začalo v roce 2002. Naše tehdejší 
oddílová vedoucí Jana Pokorná měla již 
tehdy s vedením dětí a oddílovou činností 
v  Pionýru veliké zkušenosti a  věděla, že 
bude chtít náš oddíl směřovat do  turistic-
ko-tábornické činnosti. Měla proto snahu 

vymyslet a  vytvořit nějaké „odborky“, což 
se jí velmi dobře podařilo.

Jaké odborky máte a jak systém funguje?
Velký výr: Nejsou to klasické odborky ma-
jící jeden až dva stupně obtížnosti. Váží 
se na stupeň znalostí dětí a na  jakési hod-
nosti v PS Výři. Ty základní jsou moudrost 
a  dovednost kulíškova, sýčkova, sýcova, 
kalousova, puštíkova. Každé písmeno něco 
znamená například K kuna – znalosti o lese, 
U uzle, L leh sed – tělesná zdatnost, Í in-
diánské vlastnosti – odvaha, Š šikovnost – 
loďka, K králík – znalost o  louce, O ohně, 
V vydra – znalost o vodě, A azimut – znalost 
turistická. Znalost lesa se potom například 

objevuje ve  třech hodnostech samozřejmě 
se zvyšující se náročností. Systém se řídí tím, 
co by měly děti kdy umět.
Kečup: Naše odborky se jmenují Duhová 
cesta Brabrouků (zkráceně Cestičky) a  jsou 
rozděleny do  deseti tematických oblastí, 
jako např. zdravověda, ohně a vaření, pří-
roda, sport, umění, oddíl atd., a každá tato 
oblast má tři věkové kategorie. Jak děti 
v oddíle rostou, tak by s nimi měli vedoucí 
na akcích plnit části Duhové cesty. Za spl-
nění jednoho tematického celku pro da-
nou věkovou kategorii získává dítě nášivku 
na košili v podobě barevného koženkového 
obdélníčku. Pro každou Cestičku náleží jiná 
barva. Splnění různé věkové úrovně pak 

VÍKENDOVKA PRO JIHOMORAVSKÉ VEDOUCÍ
V pátek 13. září se vyrazli vedoucí a instruktoři z jihomoravských pionýrských skupin na tradiční víkendové vzdělávací setkání do Veverské Bítýšky.

Páteční večer byl prostor pro setkávání 
a volnou zábavu. To však neplatilo pro ve-
doucí z PTO oddílů, kteří se sešli na Sněmu 
náčelníků SPTO (Sdružení Pionýrských 
Tábornických Oddílů), aby projednali or-
ganizaci PTO akcí (Lakros, Orientační běh 
a  Setonův závod) a  zároveň přislíbili svojí 
účast a pomoc na organizaci republikového 
setkání RESET v červnu 2020 v Brně. K proli-
stování tu byl také nový Sborníček z činnosti 
SPTO za roky 2010–2015.
V sobotu si účastníci mohli vybrat ze 14 dílen 
a seminářů. Ráno začalo dílnou výroby pouz-
der a  peněženek ze zbytkových materiálů 
(PET, tetrapack) a lakrosem. Druhý dopolední 

blok byl věnován diskuzi o činnosti pro starší 
děti (12 a více let), psychomotorickým hrám 
nebo plánování a práci na splnění krátkodo-
bých i dlouhodobých cílů oddílu (skupiny). 
Odpolední blok nabízel výrobu Barefoot 
bot, zdokonalení v řešení dětských konfl iktů 
a zasvěcení do světa LARP a dřeváren. Dále 
čekala na účastníky zážitková hra Mars, mo-
tivovaná cestou vesmírem, nebo seznámení 
s principy zpětné vazby v oddílech.
K  večeři připravili lektoři týmu školení 
Gastrochef řadu grilovaných specialit. Poté 
byly pro ještě neunavené účastníky nachys-
tány dva programy – pionýrský pub kvíz 
a noční lesní hra. Ostatní se věnovali volné 

zábavě, výměně zkušenostní nebo třeba zpí-
vání s kytarou v čajovně.
Poslední den již byla na programu pouze sní-
daně, balení a úklid areálu. Myslím, že se le-
tošní setkání organizátorům vydařilo a všem 
85 účastníkům se velmi líbilo.

Jiří Balej

ODBORKY – různé podoby, jedna myšlenka
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značí počet dírek v nášivce. Tedy pokud má 
někdo splněno úplně vše, má na oddílové 
košili 10 nášivek a každá má v sobě dvě vy-
ražené dírky. 

Které odborky jsou u  vašich dětí 
nejžádanější? 
Velký výr: Nejžádanější jsou na začátku ty 
nejjednodušší, které rychle přibývají, např. 
loďka, odvaha apod. Ze začátku drhnou ty, 
kde je třeba se něco naučit. Ale i ty se po-
stupně rozeběhnou.
Kečup: Rozhodně nejžádanější je Cestička 
„ohně a vaření“ a „táboření“, protože sou-
částí těchto cestiček je např. rozdělat a udr-
žovat oheň, uřezat a rozštípat polínko, práce 
s  nožíkem, zatloukání hřebíků, dále pak 
třeba uvaření jídla na  lihovém vařiči, poz-
ději na  ohni. Samozřejmě velmi oblíbené 
jsou též Cestičky „Hry“ a „Sport“, které ob-
sahují např. oblíbenou hru Brännball, pla-
vání, jízdu na kole, dále deskové a karetní 
hry, střelbu ze vzduchovky, luku, foukačky 
a mnoho dalších. Dbáme na  to, aby děti 
rozuměly dané problematice a  uvědomo-
valy si, co a proč dělají. Každá část cestičky 
by je měla vést k  nabytí nových znalostí 
a dovedností.

Jak probíhá plnění odborek? Je to 
čistě dobrovolné? Jak moc to zasahuje 
do dění v oddíle/skupině?
Velký výr: Plnění je více méně dobrovolné, 
obsah odborek je v  různé formě součástí 
každé schůzky.
Kečup: Plnění cestiček probíhá na schůz-
kách, výletech, na táboře – zkrátka kde to 
jde. Někdy programově v  rámci různých 

her, někdy individu-
álně a  někdy čistě 
dobrovolně dle zájmu 
dětí. K  tomuto účelu 
čas od  času děláme 
tzv. Cestičkový pátek, 
kde jsou k  dispozici 
vedoucí, a  děti dle 
libosti a  zájmu mo-
hou přijít a  splnit si 
např. Cestičku, která 
je baví, ale zatím ji 
neplnily nebo se jim 
v  minulosti nepo-
dařila. Do  dění to 
tedy logicky zasahuje a vlastně je to po-
měrně důležitá část oddílové činnosti, 
nehledě na  to, že to, co je obsaženo 
v našich Cestičkách, se dá často uplatnit 
na Setonově závodě, BHCO, nebo prostě 
jen když se jede na čundr. 

Jak se k  odborkám v  průběhu let staví 
děti a  hlavně vedoucí? Jsou podle vás 
stále aktuální?
Velký výr: Vedoucí jsou většinou odcho-
vanci oddílu, takže prošli plněním všech 
odborek a  znají je. Navíc k  nim existují 
učební texty a  pomůcky. Děti je přijímají 
individuálně, ale každé se v něčem najde. 
Je pochopitelně třeba je upravovat podle 
měnícího se zájmu a úrovně dětí, aby sys-
tém nebyl samoúčelný. 

Kečup: Myslím, že každý, dítě nebo ve-
doucí, pokud tuto činnost chce dělat 
a baví ho to, tak se k tomu staví pozitivně. 
Samozřejmě některé části Cestiček jsou 
méně zábavné, ale tak to prostě chodí, mu-
síme se s tím nějak poprat. Za ta léta jsme 

nachystali mnoho materiálů, her a návodů, 
jak danou Cestičku plnit a připravovat se 
na ni, takže myslím, že toto máme vcelku 
zmáknuté. Vždy se ale samozřejmě najde 
dítě, které to moc nebaví a dá to najevo, 
ale to každý vedoucí jistě zná. 
Myslím, že velká většina je stále aktuální, 
snažíme se, aby byla. Od  toho roku 2002 
jsme Cestičky již dvakrát upravovali, aby 
byly pro děti co nejužitečnější, a pro vedoucí 
aby bylo reálné je s dětmi úspěšně plnit.

Ptala se Tirís

PRAŽÁCI SE SEŠLI VE SLOUPU 
O víkendu 13.–15. 9. 2019 se na TZ Medvědín ve Sloupu v Čechách sešlo cca 70 instruktorů a vedoucích nejen z pražských PS (21. PS 
Střelka, 40. PS Košík, 45. PS Praha 6, 49. PS Kočovníci, 68. PS Lvíčata, 73. PS Vodovod, 93. PS Orion, 96. PS Veselí Medvědi, 117. 
PS Kalich, 137. PS, 160. PS Vampoš, 188. PS T.O. Bobříci, PS Záře a PS Řečkovice Brno), aby se společně poznali, načerpali nějakou 
inspiraci a v neposlední řadě se pobavili.

V  pátek večer proběhla zábavná soutěž 
„Tipni si“ a každý už tak ví, jaké číslo dveří 
má kancelář POP, kolik pionýrů se jmenuje 
Novák či kolik je nejstaršímu pionýru z Prahy.   
Následně byla pro zájemce připravena noční 
Ringostezka.
V sobotu pro nás měla připravený program 
Prázdninová škola Lipnice. Stálo to za  to 
a  do  nějaké části se zapojili staří i  mladí. 
Například hra „Kdo je tady blbec“ si určitě 
najde místo v každém oddíle.  Večer pak 

došlo na oheň, kytary a báječnou 
kýtu na rožni.
Celý víkend byl velmi vydařený, 
alespoň dle ohlasů účastníků, 
počasí nám také vyšlo, a  tak si 
myslím, že za rok si tuto akci zo-
pakujeme. Závěrem bych ještě rád 
poděkoval 96. PS Veselí Medvědi 
za  perfektní servis, výtečné 
jídlo i  za  super barmany v  baru 
„U Veselého medvěda“. 

Michal Rejzek

KAŽDÁ ČÁST CESTIČKY BY JE MĚLA VÉST K NABYTÍ NOVÝCH 
ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ.
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KDYŽ ZPRÁVA BUDE POSTAVENA NA NĚJAKÉM ZAJÍMAVÉM 
PŘÍBĚHU, KTERÝ MŮŽE ZAUJMOUT NEJEN RODIČE DĚTÍ V ODDÍLE, 

MÁ ŠANCI SE PROSADIT.

… V PARDUBICÍCH NA MOSTĚ
Už se stává tradicí, že první víkend v září (letos 6. – 8. 9.) patří setkání pionýrských aktivů (například členové VV KRP, garanti PVC a další), 
pro které se vžil název MOST. Tentokrát byl program postaven na třech hlavních tématech – propagace, hodnocení kvality a vzdělávání. Jak 
taková akce vypadá v očích reportéra, který náš spolek sleduje jen zpovzdálí, se dozvíte na následujících třech stránkách.

PROPAGACE NENÍ (VŽDY) LEGRACE
Když jsem svým známým řekl, že 
v  Pardubicích budu pionýrům povídat 
o propagaci činnosti v médiích a o tech-
nikách a nástrojích public relations, dívali 
se na mě udiveně a ptali se: Pionýři, to 
jsou ti komunisté? A oni ještě existují? 
Tímto, pro leckoho asi provokativním 
sdělením uvedl svoji přednášku lektor 
Václav Maletínský, který se věnoval 
právě budování image Pionýra. Ostatně 
už tímto úvodem svého vystoupení do-
ložil, že zaujmout publikum je nutné za-
jímavou, nekonvenční – třeba i provoka-
tivní informací hned na samém začátku.

PĚKNÁ FOTKA, ČI CENNÁ RADA?
Každá cílová skupina přitom vyžaduje jiný 
přístup. Členové Pionýra spíše ocení sdí-
lení praxe, kterou sami mohou případně 
využít ve  své práci, rodiče zase zaujme 
například pěkná fotografi e jejich ratolesti 
v houfu jiných dětí na letním táboře. 
V tištěném zpravodaji obce nebo na jejích 
webových stránkách se jistě dobře uplatní 
fotodokumentací podpořená zpráva z ví-
kendové expedice oddílu. Tatáž zpráva 
však patrně zůstane stranou zájmu regio-
nálního tisku a zcela určitě se jí nebudou 
věnovat editoři celostátních médií. 

Tato média však mohou ocenit infor-
maci například o tom, kolik ohňů vzplane 
na  jaře příštího roku prakticky ve  stejný 
okamžik po  celé republice v  rámci akce 
Zažehněme ohně! ke  třicátému výročí 
obnovení činnosti samostatného Pionýra, 
nebo kolik peněz pionýři vybrali ve sbírce 
Český den proti rakovině.
Lektor vyzvedl i  stále rostoucí význam 
sociálních médií, která nejenže mohou 
udržovat a  posilovat vnitřní soudržnost 

komunit, ale mohou pionýrům pomoci 
udržovat kontakt s dalšími uživateli.
Podle Václava Maletínského by však všem 
informacím, které Pionýr vysílá do veřej-
ného prostoru, ať už je jejich nosičem co-
koliv, měla být společná srozumitelnost. 
Než informaci pošlete dál, dejte ji přečíst 
ještě dalším lidem, abyste si ověřili, zda 
je jim jasná. 

POHLED Z HRÁDKU U ROKYCAN
Propagace Pionýra, hlavně na  místní 
úrovni, se nemusí dít pouze přes média. 

Saša Versta z PS Hrádek u Rokycan, který 
jeden z  jejích oddílů vede v  sousední 
Rakové, upozornil na  to, že když dobře 
pracují oddíly, pak se k  jejich členům 
přidávají mladší sourozenci a  kamarádi 
– a není problém ani ve vztazích s rodiči 
pionýrů nebo s obcí, kde oddíl či skupina 
působí.
„Určitě záleží na  tom, kam a  jakou in-
formaci chcete dostat – a  jaká jsou vaše 
očekávání. Když zpráva bude postavena 

na nějakém zajímavém příběhu, který za-
ujme nejen rodiče dětí v oddíle, má šanci 
se prosadit.“
„Fotky a videa z činnosti si vytváříme sami 
a docela dobře se sdílejí na  sociálních sí-
tích. Máme i slušnou zpětnou vazbu od ve-
řejnosti – a pochopitelně ještě více od ro-
dičů,“ řekl Saša. Jak také uvedl, utváření 
a posilování takové zpětné vazby se ve-
doucím dětí vyplácí – rodiče pak napří-
klad bývají vstřícnější, když je skupina 
vyzve k pomoci u některých akcí.

Ivan

6 l DEN V...

TATO TŘI TRIČKA 
VYBRALI Z VÍCE 
NEŽ DESÍTKY 

NÁVRHŮ 
ÚČASTNÍCI MOSTU. 

AKTUÁLNĚ 
ZJIŠŤUJEME 

MOŽNOSTI JEJICH 
VÝROBY.
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SNAŽÍME SE NAJÍT SHODU V TOM, JAKOU TO ČI ONO 
KRITÉRIUM SEBEHODNOCENÍ PŘEDSTAVUJE PRO NÁS 

PRIORITU – ZDA VELKOU, STŘEDNÍ ČI MALOU.

HoPiK: MÁME SE HO OBÁVAT?
Se sebehodnocením (metodou CAF) 
na centrální úrovni začal Pionýr už v  roce 
2010. Na MOSTu 2019 se v jedné ze sekcí 
velmi živě debatovalo, jak nástroj sebe-
hodnocení přizpůsobit neziskové organi-
zaci, která se věnuje aktivnímu prožívání 
volného času dětí a mládeže, a přenést ji 
do krajských organizací, pionýrských skupin 
a oddílů.

PIONÝRU „UŠITO NA MÍRU“
Důležité je poznamenat, že (sebe) 
Hodnocení pionýrské kvality – HoPiK – je 
„ušité na míru potřebám Pionýra“ a k jeho 
provedení se pionýrské skupiny a  oddíly 
budou rozhodovat dobrovolně. 
Pro krajské organizace byla hodnotící kri-
téria rozdělena do čtyř tabulek pro oblasti: 
Činnost, Lidé, Komunikace / Organizace 
a Zázemí / Hospodaření. V každé tabulce se 
pak zevrubně probírala důležitost jednotli-
vých kritérií. 
Uvedené čtyři oblasti činnosti platí i  pro 
hodnocení celého Pionýra, pionýrských 
skupin a oddílů. K nim byly navrženy a pro-
diskutovány výchozí otázky, na  jejichž zá-
kladě bude pokračovat tvorba hodnotících 
tabulek, aby byl nástroj kompletní. 

Celé sebehodnocení má vést k  hlubšímu 
přemýšlení o  fungování skupiny či oddílu, 
o tom, jak se daří naplňovat společné cíle 
Pionýra, plány oddílů a skupin i očekávání 

děti a  rodičů, a  k  hledání cest 
k dalšímu zlepšení. 

VIDĚNO OČIMA PRAXE
Robert Halama, předseda 
Jihočeské krajské organizace 
Pionýra, ocenil, že všechny dobré 
pionýrské oddíly a  skupiny samy 
sebe nepřímo hodnotí už teď. Ať 
jde o celoroční činnost, víkendové 
akce nebo tábory. 
„Vždyť si přece pokaždé klademe sami sobě 
otázku, co se nám povedlo, co případně ni-
koliv – a snažíme se z toho poučit a vyvodit 
závěry, jak se ještě dále zlepšit. Takto v pod-
statě intuitivně postupuje každý vedoucí 
pionýrského oddílu nebo skupiny. A  stejně 
je tomu i na úrovni krajské organizace. Zde 
v Pardubicích se jako zástupci všech krajů, 
snažíme najít shodu v tom, jakou to či ono 
kritérium sebehodnocení představuje pro nás 
prioritu,“ řekl Robert Halama.
Jihočeši by podle jeho slov měli být silní na-
příklad v pořádání akcí, neboť jsou osvěd-
čenými organizátory hned dvou repub-
likových fi nále Pionýrského Sedmikvítku 
v oblastech Melodie a Divadlo, a stejně tak 
republikové uzlovací soutěže.

Naopak méně se jim daří v  komunikaci 
s  některými pionýrskými skupinami, které 
jsou uzavřeny spíše samy do  sebe a  kraj-
ských aktivit se příliš neúčastní. Jak však 

Robert Halama připomněl, některé zvyšující 
se legislativní nároky i na pionýrské skupiny, 
například na  vyšší profesionalizaci jejich 
účetnictví, možná pozornost těchto sku-
pin fungujících na  vlastní pěst více obrátí 
ke krajské organizaci. Ta totiž už pro osm 
pionýrských skupin na  jihu Čech zajistila 
služby profesionální účetní a  je připravena 
tuto nabídku zprostředkovat i dalším. 
Také Ondra Machulda, vedoucí 68. PS 
Lvíčata v Praze 8 a člen výkonného výboru 
Pražské rady Pionýra, zastává názor, že se-
behodnocení uvnitř každého oddílu a sku-
piny může být zajímavým nástrojem, jak 
dále zvyšovat kvalitu jejich činnosti. „Jen si 
nejsem zcela jist, zda pionýrské oddíly a sku-
piny, které by takové kritické sebehodnocení 
potřebovaly nejvíce, budou mít dostatek 
energie a  chuti tuto metodu skutečně vyu-
žít,“ konstatoval Ondra Machulda.
V  té souvislosti dodal, že shodnout se 
na  kritériích sebehodnocení nebude 
snadné, ale ještě obtížnější asi bude získat 
pro dobrovolné a  neformální využití toto 
metody některé skupiny a oddíly.

Ivan

MOZAIK

STAČÍ SE NEBÁT 
Sebehodnocení není, při dodržení základ-
ních pravidel, nijaká bolestivá záležitost. 
Naopak jde o praktický nástroj k  ideálně 
pravidelnému využívání.
Má přispět ke zlepšování, nacházení nedo-
statků a nabídce jejich překonání – to je 
smyl projektu HoPiK. Jde o další příleži-
tost, která se nabízí k využití, pro tento pi-
onýrský rok pro úroveň pobočného spolku 
KRAJSKÁ ORGANIZACE PIONÝRA.
Na  podkladech pro hodnocení dalších 
organizačních stupňů – pionýrský ODDÍL 
a SKUPINA se pracuje. Představeny budou 
během následujícího roku a i u nich půjde 
o  věcné zhodnocení vycházející z  praxe, 
nikoli o  žádné teoretizování. Bát se tedy 
opravdu není důvod.

Martinilustrace J. Dostál



MOZAIKA PIONÝRA    2019 / 3

BUĎ V KONTAKTU 
A ŠETŘI PENÍZE!

ÚSPORY
Volání i SMS mezi čísly v naší síti je vždy 
zdarma – PiTEL tak může zlevnit a usnadnit 
komunikaci s tvými kamarády ze skupiny či 
oddílu, stejně jako s pionýry z celé republiky.

ŠIROKÁ NABÍDKA 
Vybrat si můžeš z několika tarifů včetně 
datových.

PITEL (PIONÝRSKÉ 
TELEFONY) 
Vnitřní telefonní síť, kterou mohou 
využít všichni členové Pionýra.

MOŽNOST VOLBY
Můžeš si tu zřídit nové telefonní 
číslo i přejít do PiTLE se svým stáva-
jícím číslem.

Vše o tomto pionýrském benefi tu najdeš na webu: 
pionyr.cz/nastenka/benefi ty/pitel

ZKUS PiTel
omt

pion

K
Vše o tom

i

ZK
om

K

pio

Z
Vš to

Z
e toš

Z
VšV t

Z
e t

Z
e e bubu: u:uu:uum ben

PiT
m be

PiT
en

T
m be

iPiTP
b

PiTP
b

iiiP

8 l DEN V...

„BUBLINY“, KTERÉ LZE PŘEKONAT
Jak Malou obsahovou konferenci Pionýra, 
která se bude konat příští rok v  září, učinit 
„velkou“, i  o  tom se vedla řeč na  schůzce 
sboru garantů pionýrských vzdělávacích cen-
ter (PVC). Jedním z velkých témat konference 
totiž bude i vzdělávání v Pionýru.

KURZY I PRO „PŘESPOLNÍ“
Lída Kočí, garantka Ústředního PVC, která 
za celý spolek svolává dvakrát ročně jednání 
sboru garantů, má například dlouhodobé 
přání, aby se krajská vzdělávací centra oteví-
rala se svou nabídkou kurzů i dalším krajským 
organizacím. „Občas se stává, že v kraji nemusí 
všem zájemcům o kurz vyhovovat jeho termín. 
Proč tedy nevyužít případné volné místo v sou-
sedním kraji?“ položila řečnickou otázku Lída.
Podle ní taková praxe přináší výhodu i v tom, 
že „přespolní“ účastníci mohou poznat nové 
lektory s případně i  jiným přístupem k pro-
bíranému tématu, což nemusí být na škodu. 
„Zatím ještě poměrně hodně pévécéček si drží 
svoji takříkajíc bublinu a  nemá snahu ji vy-
pouštět někam jinam. Ve větším sdílení kursů 
mezi kraji proto vidím i příležitost k posilování 
pospolitosti celého Pionýra a jeho členů nejen 
v rámci krajských organizací, ale na celostátní 
úrovni,“ dodala Lída Kočí.
Josef Chládek, vedoucí PS Veteráni Kladno 
a  garant středočeského PVC, k  jejím slo-
vům poznamenal, že ve  středních Čechách 
pro vzdělávání pionýrů nechybějí odborníci 
z oborů pedagogika či psychologie, dokonce 
ani ze zdravovědy. Avšak jen velice obtížně 
Středočeši shánějí lektory pro oblast práva. 

Proto by větší spolupráce mezi krajskými pé-
vécéčky mohla být užitečná. Do  budoucna 
by rád řešil i otázku zbytečného překrývání 
vzdělávání lidí, kteří jezdí pouze na  tábory, 
se vzděláváním těch, kdo s  dětmi pracují 
celoročně.
Dáša Čechová, vedoucí PS Mír Domažlice, 
oddílová vedoucí a  zároveň garantka PVC 
Plzeňské krajské organizace Pionýra, si 
v Pardubicích na  setkání garantů pochvalo-
vala, že v  západních Čechách se daří vzdě-
lávat hodně členů spolku. Letos už proběhlo 
jedenáct kurzů pro zhruba 170 zájemců 
(stovka instruktorů, přibližně padesát oddílo-
vých vedoucích a zbytek byli hospodáři sku-
pin, vedoucí táborů apod.).

V pozadí tohoto úspěchu Dáša vidí fakt, že 
v  kraji ustoupili od hromadných kurzů, na-
příklad pro šedesát instruktorů najednou, ale 
vzdělává se v menších skupinkách po patnácti 
až dvaceti, nanejvýš pětadvaceti účastnících. 
To umožňuje individuálnější přístup lektora, 
kurz se zefektivní a lidé si z něj odvážejí pocit, 
že zbytečně nepromarnili čas.

PIONÝR A INKLUZE
Nejen v souvislosti s Malou obsahovou kon-
ferencí Pionýra připomněla Lída Kočí i další 
oblast, jíž se věnuje také profesionálně jako 
speciální pedagožka. Inkluze, která se od roku 

2016 stala velkým tématem i pro běžné školy, 
stále vyvolává rozporuplné reakce. 
Lída má za  to, že inkluze by měla být vní-
mána jako přístup do školních lavic běžných 
škol těm dětem, které mají tělesný či smy-
slový hendikep, ne však mentální postižení. 
Naopak pro tyto děti každé zapojení do mi-

moškolní činnosti jejich zdravých vrstev-
níků, tedy i  do  činnosti Pionýra, je velkým 
přínosem. 
„Ono ´sociálno´, které je jakousi přidanou 
hodnotou takového kroku, je k  nezaplacení. 
Zdravé děti se učí vnímat svého nového kama-
ráda i s jeho zdravotním problémem – zatímco 
dítě s postižením se naopak podobně učí vní-
mat ostatní děti v oddíle a přizpůsobovat svůj 
svět jejich světu. Je-li v  čele oddílu schopný 
oddílák, který to vše takříkajíc kočíruje, a má 
k ruce dobré instruktory, je taková praxe úžas-
nou platformou pro začleňování dítěte i s men-
tálním postižením do běžného života.“ 

Ivan 

Tarif PiTEL O2 Vodafon T-mobile

Neomezené volání 
a SMS + data v GB

387 Kč 
(3 GB)

749 Kč
(2 GB)

599 Kč
(2 + 2 GB s instalací aplikace Vodafone)

625 Kč 
(3 GB)

Opravdu se PiTEL vyplatí? Posuďte sami…

Údaje jsou aktuální k září 2019

VE VĚTŠÍM SDÍLENÍ KURSŮ MEZI KRAJI PROTO VIDÍM I PŘÍLEŽI-
TOST K POSILOVÁNÍ POSPOLITOSTI CELÉHO PIONÝRA
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IZRAEL JINAK
Představte si několik mladých českých a iz-
raelských dobrovolníků z různých nezisko-
vých organizací. Každou z nich zastupuje 
někdo jiný – odlišné povahy, jiného vy-
znání a různých myšlenek. Myslíte, že ta-
hle směsice nemohla fungovat? Fungovala 
a naprosto skvěle. A co mají společného? 
Všichni to jsou dobrovolníci a  záleží jim 
na světě kolem nás. 
V druhé polovině září přijela izraelská de-
legace na týden do Čech. Začal tak desátý 
ročník výměny mezi Českou republikou 
a Izraelem, kterou pořádá Rada hnutí mlá-
deže v Izraeli a Česká rada dětí a mládeže. 

Během celého týdne 
jsme se snažili naší iz-
raelské delegaci uká-
zat co nejvíce z české 
nejen historie.  Prošli 
jsme Prahu křížem 
krážem, navštívili ně-
kolik českých nezisko-
vých organizací, kde 
dobrovolníci předsta-
vili svou činnost, vy-
dali se do  Poděbrad, 
na  Ještěd a  snědli 
jsme kupu jídla. 
Třešničkou na  dortu 
byla návštěva Juda 
Festu, kde jsme se 
díky obrovské ná-
hodě setkali s izraelským velvyslancem pro 
Českou republiku. Díky této náhodě mohla 
izraelská delegace několik desítek minut 
strávit konverzováním o  současná situaci 
v  Izraeli, postavení židovské komunity 
u nás a obecně práci s dětmi a mládeží. 

Izraelská delegace tuto zkušenost a tento 
prostor velice ocenila. 
Začátkem listopadu se vydá česká delegace 
na návštěvu do Izraele. A zprávy z této vý-
pravy můžete také očekávat v Mozaice.

Anička M.

PIONÝŘI Z PTO ZKŘÍŽILI LAKROSKY
V sobotu 5. října se v rámci jihomoravského SPTO a jeho Zelené ligy uskutečnila soutěž v poměrně neobvyklém sportu – indiánském 
lakrosu. Už od  rána bylo všem jasné, že počasí soutěžícím zrovna nebude hrát do karet, ale i tak se sešlo krásných 260 účastníků 
z dvanácti brněnských oddílů. 

A  jak to vlastně celé probíhalo? Soutěž 
se konala pod širým nebem v  prostředí 
Mariánského údolí a zároveň se hrálo hned 
na několika hřištích. O organizaci se postaral 
PTO Iktómi a jako rozhodčí fungovalo téměř 
třicet vedoucích napříč všemi oddíly. Děti 
soutěžily v  klasických kategoriích od  nej-
mladší až po rádce ve smíšených minimálně 
pětičlenných družstvech. Ve  speciální ka-
tegorii Old se sice odehrálo pouze několik 
přátelských zápasů, ale zúčastnění hráči si je 
velice užili.
Přestože pro většinu účastníků byl lakros jako 
soutěžní sport naprostou novinkou, všichni 
předvedli skvělé výkony. Soutěžila spolu 
vždy dvě družstva s  jasným cílem – dostat 

pomocí tzv. „lakrosek“ míček do  trojnožky, 
která fungovala jako branka. Hranice hřiště 
byly pouze orientační, takže se hráči během 
dvacetiminutových zápasů dost naběhali. 
Padal jeden gól za druhým a některá muž-
stva předvedla opravdu vynikající týmovou 
spolupráci a kvalitní hru, a to i přes výše zmí-
něnou nepřízeň počasí.
Pro všechny zúčastněné byly také k dispozici 
teplé nápoje a o občerstvení se postaral již 

vyhlášený tým GastroChef, který pro všechny 
připravil výborné tortilly. Poté, co byly ode-
hrány všechny zápasy, následovalo vyhlá-
šení,  zhodnocení soutěže, rozdání cen pro 
nejlepší týmy a  předání praporu SPTO or-
ganizátorům další společné akce, zimního 
orientačního běhu. Celý den proběhl velice 
úspěšně a všichni účastníci na něj budou rádi 
vzpomínat.

Michaela Geržičáková
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PROČ POMÁHAT 
A CHRÁNIT?
Heslo v  nadpisu vyjadřuje poslání Policie 
České republiky. Podle zákona č. 273/2008 
Sb. totiž není jen ozbrojeným bezpečnostním 
sborem, ale institucí, která „slouží veřejnosti“ 
a m. j. chrání bezpečnost osob, majetku a ve-
řejný pořádek, předchází trestné činnosti atd. 
Policista je tedy ve  veřejné službě ve  pro-
spěch lidského celku. Policista je povinen 
konat nejen ve službě, ale i mimo službu(!). 
Při ohrožení či porušení pořádku a bezpeč-
nosti je povinen zakročit i mimo službu, je-
li v bezprostředním nebezpečí život, zdraví, 
lidská svoboda či majetek. Policista je prostě 
policistou stále, tedy i v době volna, na do-
volené, dokonce i  když spí (pokud ho kri-
tická situace vzbudí). Tím je vyjádřeno po-
slání policie a naplněn obsah hesla „Pomáhat 
a chránit“. Bylo by ovšem smutné, pokud by 
to bylo posláním jen policie. Morální zásady, 
které naše společnost vyznává, stanoví, že 
pomáhat a chránit by měl každý z nás, podle 
svých možností. Navíc řada zákonů to vý-
slovně stanoví. Neposkytnutí pomoci osobě, 
která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky 
vážné poruchy zdraví, je trestný čin. Je totiž 
přirozenou povinností postiženému pomoci. 
Stejně tak občanský zákoník ukládá povin-
nost neškodit a  i předcházet škodám a po-
rušení této povinnosti postihuje povinností 
k náhradě škody. Jaký učinit závěr: v povin-
nosti pomáhat a chránit jsme v první linii my, 
občané, a  abychom z  toho plynoucí povin-
nosti dostáli, musíme si pomáhat a navzájem 
se chránit. Je to správné a rozumné. 

Michal 

ČTYŘI KROKY K VNÍMÁNÍ PŘÍRODY
V minulém díle jsme si povídali o tom, jak jedinečným nástrojem jsou v rámci environme-
tální výchovy tábory a pobyt v přírodě.  Je to však jen začátek. Pokud je naším cílem 
rozvíjet u dětí senzitivitu, tedy citlivost a vztah k přírodě a životnímu prostředí, která je 
základním předpokladem pro environmentálně odpovědné jednání, potřebujeme se posu-
nout ještě o krok dále – vytvářet program, který cíleně k senzitivitě vede. 
Existuje mnoho způsobů, jak takového programu dosáhnout. Nyní jeden příklad 
za všechny. Je jím takzvané plynulé učení, metodika pedagoga Josepha Cornella. Je to 
pořadí her a činností, které funguje bez ohledu na věk, prostředí i naladění skupiny. Má 
čtyři fáze: 1. Probuzení nadšení, 2. Zaměření pozornosti, 3. Přímý prožitek a 4. Sdílení 
inspirace. Zatímco první fáze slouží k rozproudění energie a obsahuje především krátké 
zábavné hry, druhá a třetí fáze si klade za cíl zklidnění mysli pro následnou čtvrtou fázi. 
Právě ve druhé a třetí fázi dochází k přímým a hlubokým prožitkům přírody. Hodně se 
v nich pracuje například se smysly, čímž rozvíjí vnímavost, a probouzí se úžas či vcítění. 
Příkladem aktivity ze třetí fáze může být např. hra Fotoaparát. Skupina se rozdělí na dvo-
jice, v níž jeden představuje fotografa a druhý fotoaparát. Úlohou fotografa je dovést 
„fotoaparát“, který má zavřené oči, na různá krásná místa v lese. Když fotograf uvidí něco, 
co ho zaujme, zaměří na to „objektiv fotoaparátu“ a stiskne spoušť (např. poklepáním 
na rameno). Samotná expozice by měla trvat přibližně 3–5 sekund, pak na pokyn foto-
aparát zavře oči a nechá se vést dál. Ideální počet snímků je 6–10, pak si ve dvojici vymění 

role. Až budou všichni hotoví, vedoucí jim 
dá papír s úkolem nakreslit jeden snímek, 
který pak předají fotografovi. Dobré je 
fotografy povzbudit, aby byli při výběru 
snímků tvořiví, například tím, že si lehnou 
na zem, nebo focením detailů. 
Zdroj: Joseph Cornell – Objevujeme přírodu: 
Učení hrou a prožitkem

Tirís

PŘEKONÁNÍ aneb kompetence a Ideály Pionýra

Není řídká otázka: Nejde  jen o vyumělkovanost? Je to v praxi životné? Pominu-li 
osobní snahu o vlastní PŘEKONÁNÍ příkopu nedůvěry či možná neochoty přemýšlet 
o souvislostech, věřte, že nejde o fi kci, ale může jít o naprosto praktické záležitosti.

Příkladem budiž vazba kompetencí k  řešení problémů a  sociální a personální – 
třeba s  ideálem PŘEKONÁNÍ. Tento ideál zcela přímo směřuje k osobnímu roz-
voji a  snaze překonávat problémy. Úmyslně píši snaze – protože ta nemusí být 
vždy korunována úspěchem. Ale i porážka či nezdar nás posouvá kupředu a vy-
bavuje zkušeností pro další situace. Jaké (praktické) úlohy či výzvy naplní ideál 
PŘEKONÁNÍ a povedou k rozvoji zmíněných kompetencí? Opravdu v tom nehle-
dejme složitosti:
• Každý si může vybrat jednu věc, která mu je příjemná, ale není prospěšná/

hospodárná/zdravá… a bude zkoušet si ji odepřít – opakovaně snese nepo-
hodlí či překoná svoji lenost nebo trému.

• Zvýší snahu a bude se věnovat i věcem, které bezprostředně nepobaví, ale 
jsou nutností, například úklid – klubovny nebo „jenom“ svých věcí, pomoc 
doma, stavba tábora.

• Zkusí si (opakovaně) řešení náročnějšího úkolu a ověří si schopnost správně 
hospodařit s časem, naplánovat si postup, případně rozdělit práci.

• Prokáže, že si umí organizovat čas, aby stihl vše potřebné a  ještě si vyšetřil 
čas na osobní zájmy a (aktivní) odpočinek – ideálně v nějaké náročné situaci 
prokáže, že neztratí hlavu a přispěje k jejímu zvládnutí, či osvědčí porozumění 
pojmu zpětná vazba a uvede k ní jednoduché příklady.

Ještě se někomu zdá, že jde o ryzí teorii, která nenajde odraz v praxi?
Martinilu
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DODGEBALL PRO ODDÍLY SE ROZJÍŽDÍ
Všichni jsme hrávali při tělocviku pravidelně vybíjenou. Věděli jste ale, že existuje moderní rychlá vybíjená, ve které hrají dva týmy po šesti 
hráčích proti sobě s pěti míči? Že se jmenuje dodgeball a že předsedou České dodgeballové asociace je kopřivnický pionýr Miroslav Klimecký? 
Že mužská reprezentace složená převážně z pionýrů skončila 4. na Mistrovství Evropy 2018 a ženská reprezentace na 6. místě na Mistrovství 
Evropy 2019, čímž si zajistila účast na Mistrovství světa 2020? A že si tuto vybíjenou díky Pionýru budete moct zahrát i u vás?

TAK TROCHU JINÁ VYBÍJENÁ
Jak již bylo zmíněno, dodgeball má odlišná 
pravidla od tradiční vybíjené. V čem se liší? 
Tak ve zkratce: 
• Tým tvoří šest hráčů, kteří jsou všichni 

v jednom poli (kapitán není za soupeří-
cím týmem), hraje se ve třech kategori-
ích, a to muži, ženy a mix (3 muži + 3 
ženy). 

• Hraje se s  pěti speciálními míči, které 
jsou pokryté látkou. Strana, která má 
většinu míčů, musí útočit. Míčem se 
můžete krýt. Pokud chytíte míč, který 
po vás hodil soupeř, tento hráč soupeře 
jde ze hry ven, a pokud již máte něja-
kého hráče vybitého, ten se vrací do hry. 

• Hraje se na  dva patnáctiminutové po-
ločasy, během kterých probíhají maxi-
málně tříminutové sety. 

UDĚLEJME Z DODGEBALLU 
PIONÝRSKÝ SPORT
Chcete si dodgeball zahrát i u vás? Pionýr pro 
vás ve spolupráci s Českou asociací dodge-
balu spouští speciální projekt na  podporu 
dodgeballu. Chcete být u  toho? Není nic 
jednoduššího, než se v oddíle a na skupině 
dohodnout a objednat si na Ústředí Pionýra 
jednu z dodgeballových sad. Na první tré-
nink za  vámi navíc dorazí někdo, kdo do-
dgeballu rozumí, a provede vás jeho základy.
Připravili jsme pro vás dvě startovací sady, 
které můžete získat výhodněji, pokud:
• na  vaší pionýrské skupině proběhnou 

alespoň tři dodgeballové tréninky, 
• pošlete z  tréninku fotky nebo videa 

na dále uvedené kontakty,
• na podzim roku 2020 se zúčastníte ale-

spoň s  jedním týmem velkého pionýr-
ského turnaje, ze kterého vzejdou první 
pionýrští dodgeballoví šampioni.

SADA ZÁKLAD – PĚT MÍČŮ, DVĚ PÍŠŤALKY, SOUHRN PRAVIDEL: 
  1 000 KČ

SADA NADŠENCI – ŠEST MÍČŮ, DVOJE STOPKY, DVĚ PÍŠŤALKY, 
SOUHRN PRAVIDEL: 1 500 KČ 

Pro doplňující informace o dodgeballu kontaktujte Ondřeje Šmídu z České asociace 
dodgeballu na e-mail ondrejsmida@seznam.cz.

Máte-li zájem o získání dodgeballové startovací sady, napište na anna.novakova@pionyr.cz. 

Bližší informace najdete na webu Pionýra: www.poionyr.cz/dodgeball 
V Mozaice vyjde celá série článků s dodgeballovou tématikou, takže se můžete 

těšit na další podrobnosti.
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PIONÝRSKÁ METODA
Ve  Směrnici o  hlavní činnosti (čl. II.5.1.) 
je pod stejným titulkem napsáno násle-
dující: Pionýr cílevědomě užívá soustavu 
vzájemně se ovlivňujících a  provázaných 
složek tvořících „pionýrskou metodu“, 
vymezenou v  Programu Pionýra („Kdo 
jsme“). Jde o ucelený způsob práce, jehož 
uplatnění zajistí dosažení výchovných cílů 
(příkladným provedením jsou výchovné 
programy) a současně odlišuje pionýrskou 
činnost od náplně jiných institucí působí-
cích v oblasti neformální výchovy.

ROSTEME S PŘEKÁŽKAMI

HRY A PRAKTICKÉ ČINNOSTI

AKTIVNÍ OBČANSTVÍ

SPOLUPRÁCE A ŠKOLA VZTAHŮ

ZÁŽITKY A DOBRODRUŽSTVÍ

POD MODROU OBLOHOU

OTEVŘENOST

CO DĚLÁME?

SOUNÁLEŽITOST

RINGOBAL NEBO PIOTRIO, 
aneb v SPTO se nenudíme

Další část seriálu je povídáním o  jedné 
dobré myšlence, která kdysi spojila a pře-
devším dodnes pojí všechny pionýrské tá-
bornické oddíly dohromady – Zelená liga. 
Možná to slovní spojení zní zvláštně, ale 
jednoduše jde o soubor soutěží mezi oddíly 
během školního roku. Má celkem pravi-
delný charakter – jedna soutěž se odehrává 
na podzim, druhá v zimě a jejím vyvrchole-
ním je vždy soutěž tříčlenných hlídek v tá-
bornických dovednostech na jaře s názvem 
Setonův závod. Podzimní a  zimní soutěže 
se obměňují, střídají a neustále inovují, jed-
nou jsou pro týmy, jindy pro jednotlivce. 
Z  těch nejvýraznějších za  poslední roky 
bych zmínila například: Orientační běh, 
soutěž v uzlování (Dračí smyčka), šifrovací 
hra Za psem, Expedice Karakoram v  lano-
vém centru, Brněnské bloudění a  hlavně 
nejrůznější sporty, od  lakrosu, přes vybí-
jenou, až k  ringobalu či speciálnímu troj-
boji, tzv. PioTrio (běhací piškvorky, lovení 
předmětů z  vody a  střelba z  foukaček). 
V historii nechyběly ani soutěže v plavání, 
deskovkách nebo s tanečními podložkami, 

do  budoucna se zase mluví o  rychlob-
ruslení, a  kdo ví, co nás napadne za  pár 
let. Jasné ale je, že tréninky v  oddílech 
a  následné soutěže jsou vždy velkolepou 
událostí. Na  akci s  přibližně 200 až 300 
účastníky pak měří děti své síly ve čtyřech 
kategoriích, a když to organizačně jen tro-
chu jde, závodí i vedoucí. Ačkoliv jde často 
o nervy, z utkání sálá přátelská atmosféra 
a ti, co už dosoutěžili, podporují své kama-
rády a vedoucí, hrají hry nebo se baví s ka-
marády z ostatních oddílů. 
Vítěze samozřejmě neminou diplomy a od-
měny (často tábornického charakteru), 
podstatnou součástí jsou ale i body, které 
za  účast a  výsledky jednotlivé oddíly zís-
kávají. Na konci roku se pak všechny body 
sečtou a sedm nejlepších oddílů se dostává 
do Štábu SPTO, kde se rozhoduje o dalším 
dění, plánují se akce a celkově se tak ve-
doucí vítězných oddílů podílí na fungování 
celého Sdružení PTO. Je to zkrátka prestiž 
a zároveň velká výzva pro leckterý oddíl. 
Díky akcím Zelené ligy se tak potkáváme 
opravdu často, a nebývá výjimkou, že právě 

tady vznikají nápady na další společná se-
tkání, nové akce, kurzy i  přátelství. Ale 
hlavně nás to baví a dává nám to smysl. 

Tirís

KLADEME DŮRAZ NA VŠESTRANNÝ ROZVOJ, A TO 
I V ZÁJMOVĚ ZAMĚŘENÉ ČINNOSTI
Ačkoli v Pionýru je řada i úzce zájmově zaměřených oddílů, jejich činnost i ak-
tivity dostupné v rámci celého Pionýra vždy nabízí možnosti pro rozvoj i v dal-
ších oblastech. Týká se to jak činností týmových – například společné zapojení 
do Pionýrského Sedmikvítku – tak i individuálních, jako jsou nové Odborky.

DĚTI PŘI ČINNOSTI POZNÁVAJÍ NOVÁ MÍSTA, LIDI I SVĚT 
KOLEM SEBE
Od běžných činností, jako jsou výpravy a letní tábory, přes společné pionýr-
ské akce a soutěže, až po například mezinárodní tábory a výměny – vždy jde 
o příležitosti poznávat nová místa a setkávat se s novými lidmi. To je samo 
o  sobě důležitou součástí výchovy k vnímání rozmanitosti světa a  toleranci 
k odlišnostem mezi lidmi. 

TVOŘÍME A VYUŽÍVÁME VÝCHOVNÉ PROGRAMY S JASNĚ 
DEFINOVANÝMI CÍLI
Podstatné navíc je, že tyto programy a jejich cíle na sebe postupně navazují. Proto 
například po aktivitách v programu Mláďátka a zvířátka následují ty z Putování 
se psem, které už předpokládají, že se děti něco naučily, posunuly své možnosti 
a mohou se rozvíjet dál. Stejně tak odbornosti mají popsané navazující stupně 
a  je nutné nejprve prokázat dovednosti odpovídající prvnímu, než se lze pustit 
do plnění druhého…

√
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PROJEKT PIONÝRA V RÁMCI OP VVV ZAHÁJEN
Od 1. října se rozeběhl pionýrský projekt „Zlepšovadlo“, kterým naplňujeme záměr, aby – je-li to možné – podpora naší činnosti nebyla 
zajištěna pouze z jediného grantového programu. Nejde o snadnou úlohu, ale Operační program EU „Výzkum, vývoj, vzdělávání“ nám 
tuhle možnost nabídl a Pionýr ji využil. Jde o tříletý projekt – z toho je patrné, že zakončovat ho budeme v září r. 2022.

Je zpracován tak, že má posílit fi nanční 
prostředky mířící k rozvoji v našem případě 
pionýrských pracovníků, tj. dobrovolníků 
dlouhodobě zajišťujících přímou práci 
s dětmi a mládeží. Obsahově je rozčleněn 
do několika tematických aktivit:
• Vzdělávání pracovníků
• Sdílení zkušeností pracovníků
• tzv. Tandemové neformální vzdělávání

• Zavádění nových metod
• Projektové dny v  klubovně a  mimo 

klubovnu
V první řadě se dotýká pionýrských skupin, 
které se předběžně přihlásily, ale v  ně-
kterých aktivitách bude nabízet zapojení 
i vedoucím ze všech ostatních pionýrských 
skupin.

BLIŽŠÍ PODROBNOSTI BUDOU PREZENTOVÁNY I ZDE, NA STRÁNKÁCH MOZAIKY.

Sdílení 

zkušeností
Projektový 
den

nových 

metod

POCHLUBTE SE ZÁŽITKY S ODDÍLEM 
Zářijové vydání Mozaiky dostaly všechny 
oddíly, které o  to projevily zájem, v dost 
neobvyklém balení. V něm byla kromě na-
šeho zpravodaje i spousta příloh, například 
k  rozbíhajícím se Odborkám. Ta největší 
příloha byl samolepící plakát určený na-
příklad na dveře klubovny, na kterém bylo 
30 „bublin“ nadepsaných 30 oddílových 
společně prožitých dobrodružství. A  sa-
mozřejmě to není plakát ledajaký, je plný 
námětů na zpestření činnosti oddílu a také 
jde o první společnou aktivitu k blížícímu 
se 30. výročí obnovení samostatné činnosti 
Pionýra.
Netrvalo dlouho a  na  sociálních sítích 
se začaly objevovat první fotky plakátu 

přichystaného k  postupném zaplnění fot-
kami a s nimi spojenými oddílovými zážitky 
(některé z nich vidíte i na téhle stránce).

A CO TY ZÁŽITKY?
Od  rozeslání „bublin“ už ale uběhly dva 
měsíce a  redakce Mozaiky začíná nedo-
čkavě vyhlížet první zprávy a fotky. 
Tak co, kolik „bublin“ už máte zaplněno? 
Jak moc jste si jejich plnění užili? Jaké 
vzpomínky si z  oddílových dobrodružství 
odnášíte? Napište nám na mozaika@pio-
nyr.cz a podělte se o zážitky i s ostatními 
čtenáři Mozaiky.
Děkujeme! 
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14 l PSYCHOLOGIE

Lidská psychika funguje v některých ohledech velmi podobně u dětí i dospělých. Když se snažíme posunout vlastní hranice, pokořit novou 
zkoušku, předvést před ostatními, co umíme, nastupuje tréma, nervozita, stres… A co teprve, když to není první pokus, když nám něco tak 
úplně nejde. Vlastně nezáleží, jestli jde o posun do vyšší věkové kategorie v soutěži, začátky v roli vedoucího družiny anebo třeba skládání 
podmínek odborností. Kromě toho, že u dospělých i dětí stres podobně vzniká, dá se s ním také podobně bojovat. Tady je pár námětů.

Už jste někdy slyšeli o copingových strate-
giích? Někteří možná ano. A už jste někdy 
slyšeli o stresu? Myslím, že určitě všichni.
Stres je reakcí organismu na výraznou psy-
chickou či fyzickou zátěž. O stresu slýcháme 
ve spojení s pracovním vytížením, zdravot-
ním stavem, výkonem v  jakékoliv oblasti. 
Přiměřená míra stresu nás může motivo-
vat k  lepším výkonům. Ovšem nadměrná 
míra stresu může vést třeba k úzkostem, 
nespavosti, podrážděnosti, bolesti hlavy, 
zad a mnoha dalším fyzickým i psychickým 
komplikacím. Z  toho vyplývá, že bychom 
se nadměrnému stresu měli raději vy-
hnout, a když už přijde, měli bychom vě-
dět, jak se ho zbavit. Jasné a jednoduché 
jako facka. Jenže jak to udělat? A jak tomu 
naučit děti v našich oddílech?
Jedním ze způsobů, jak se podívat na vy-
pořádávání se se stresem, jsou copingové 
strategie. Coping znamená zvládání a co-
pingové strategie jsou způsoby, jakými 
se vyrovnáváme s  náročnými situacemi. 
A  čím víc fungujících způsobů známe 
a umíme používat, tím spíš se stresu zba-
víme rychleji, účinněji a budeme mu umět 
lépe předcházet.
Copingových strategií jsou hromady. 
Některé jsou zaměřeny na řešení, jiné nás 
vedou k uvolnění, k odpočinku, k nabrání 
sil – a někdy třeba ke smíření se situací.
Může být zajímavé uvědomit si, co 
všechno mezi copingové strategie, které 
se nezaměřují na  řešení, patří. Zvládání 
stresu totiž začíná už na úrovni těla. Občas 
nám pomůže jen drobnost – napít se, dát 
si sprchu, soustředit se na  rozpouštění 
kostičky čokolády v ústech. Půl minuty se 
zavřenýma očima, kdy se soustředíme jen 
na vlastní dech, jeho prohloubení a zklid-
nění. Tříminutová procházka mimo naše 

pracovní místo. O  něco delší procházka 
se psem. Projížďka na  kole nebo koleč-
kových bruslích. Cvičení, běh nebo jiný 
pohyb. Dvacetiminutový šlofík. Krátká 
meditace či modlitba. Napsat si seznam 
svých snů nebo seznam věcí, na které se 
těším. Zatancovat si či namalovat obrázek. 
Ušpinit si ruce prací s hlínou, moduritem, 
plastelínou. Pomazlit se s domácím zvířát-

kem. Mindfulness cvičení (jestli jste o něm 
nikdy neslyšeli, doporučuji shlédnout ně-
jaká videa Jona Kabat-Zinna, přečíst si jeho 
knihu Život samá pohroma nebo si vyhle-
dat Vědomé jedení – Mindful Eating).
Jasně, ne všechno můžeme udělat hned 
teď – někdy totiž musíme sedět ve  škole 
nebo v  práci, nemůžeme odejít nebo si 
na chvilku lehnout. Je ale fajn mít na pa-
měti, jaké různé možnosti máme, a každý 
den si udělat alespoň chvilku na  to, aby-
chom si od stresu trochu odpočinuli.
Jak je vůbec možné, že práce s tělem zmír-
ňuje stres? Naše tělo a prožívání jsou pro-
pojené víc, než se někdy zdá. Když máme 
strach, sevře se nám žaludek. Když máme 
radost, cítíme jemné mravenčení. Když 
jsme unavení, cítíme tíhu v  rukách a no-
hách. A když jsme ve stresu, náš dech se 
stává mělkým, tuhnou nám svaly, svírá se 
nám hrdlo či vnitřnosti. Naštěstí se po této 
cestě dá vydat i opačným směrem, a když 
se zaměříme na tělo a vědomě s ním pra-
cujeme, můžeme ovlivnit i naše prožívání 
– a také se můžeme pokusit to naučit děti.
Někdy se zdá, že copingové strategie, 
které nejsou zaměřeny na  řešení, jsou 

jen plýtváním času. Opak ale bývá prav-
dou. Některé situace totiž nemají řešení. 
Některé ho mají, ale abychom ho dosáhli, 
potřebujeme kvalitní odpočinek, potře-
bujeme „vypnout“ a  nasbírat síly, které 
pak k  řešení situace můžeme použít. 
Potřebujeme si dát pár minut na to, aby-
chom získali odstup. A toho se dá dosáh-
nout i malými kroky.

Abychom tento způsob práce se stresem 
mohli využívat, musíme si ho napřed „osa-
hat“ a  naučit se, která varianta pomáhá 
zrovna nám. Když budeme ve stresu, ne-
budeme mít čas ani kapacitu na  to, aby-
chom se učili něco nového, ale sáhneme 
po starém a osvědčeném řešení. Proto je 
z mého pohledu zajímavým nápadem zá-
měrně se učit copingové strategie a zku-
sit je záměrně učit také děti, ať už vlastní 
nebo v  oddíle. Zkusit na  schůzku nebo 
víkendovku zařadit dechová cvičení nebo 
třeba pár cviků z  jógy. Pracovat s hlínou, 
plastelínou, moduritem a  nechat dětem 
prostor, aby nebyly rušeny a soustředily se 
na pocit, který při tom mají. Sníst vědomě 
(tedy podle zásad Mindful Eating, na toho 
Jona Kabat-Zinna fakt koukněte) kostičku 
čokolády. Možná se to nepovede. Možná 
to vám i  dětem bude připadat divné 
a uhozené. A možná tím někoho inspiru-
jete a ukážete mu nový nástroj pro boj se 
stresem.

Tamara Kunčarová
psycholožka a lektorka prevence, 

www.zittadyated.cz

OKLAMTE STRES TĚLEM

KDYŽ SE ZAMĚŘÍME NA TĚLO A VĚDOMĚ S NÍM PRACUJEME, 
MŮŽEME OVLIVNIT I NAŠE PROŽÍVÁNÍ – A TAKÉ SE MŮŽEME 

POKUSIT TO NAUČIT DĚTI
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OHLÉDNUTÍ ZA KOCOUREM
Leckdo se 
může přeptat: 
Za  kým to? 
Jenže Mirka 
Mikeše znala 
mnoho lidí jen 
jako Kocoura – 
a nezřídka jsem 
se setkal s tím, 

že i na ofi ciálních místech si nebyli vždy jistí, 
které jméno je to správné, zda Kocour nebo 
Mikeš.  Ohlédnutí za Mirkem proto ne-
mohu začít jinak, než touhle připomínkou.

Živil se, jak se říká, rukama. Ovšem s dětmi 
a mládeží pracoval dlouho, už v PO SSM, 
po roce 1990 ho jeho trampské srdce zcela 

přirozeně dovedlo do  České tábornické 
unie. A  nebylo proto ani nic zvláštního, 
když po  tvůrcích ČTU – Janu Hochmanovi 
a Václavu Vlčkovi převzal náčelnické žezlo 
a stanul v jejím čele, i když na své Kolínsko 
nikdy nedal dopustit.
Miroslav „Kocour“ Mikeš patřil v roce 1998 
k těm, kdo spoluvytvářeli Českou radu dětí 
a mládeže. V partě „otců zakladatelů“ pat-
řil ke kliďasům – když občas vzplály vášně, 
jeho klid či odlehčující hláška vnesly po-
třebnou rozvahu. Vyvažoval tak bojovníky, 
byl skvělý týmový hráč. I  když ne, že byl 
nějakou putičkou, dokázal se ozvat či po-
řádně houknout a  láteřit – když věci ne-
fungovaly, jak by měly. Měl moc rád Portu, 
spoluvytvářel zázemí pro mnoho jiných akcí, 

mimo jiné v  roce 1999 významně přispěl 
ke zdaru Mistrovství světa v rýžování zlata 
na Kocábě, jež ČTU zajišťovala – a  to byla 
akce jako hrom.
Patřil k  lidem šířícím kolem sebe pohodu, 
vyrovnanost a radost, byl nesmírně laskavý, 
a když bylo nejhůř, něco zatraceně dobrého 
ukuchtil a  hned bylo dobře. Patřil k  nej-
lidštějším funkcionářům, které jsem znal. 
A jsem na to patřičně hrdý, že jsem ho znal, 
že jsme spolupracovali, ba byli jsme si i ka-
marádsky blízcí. V květnu jsme si připomí-
nali jeho sedmdesátku, 17. září 2019 ovšem 
všechny zarmoutil.
Čest jeho památce.

Martin

ZÁŽITKOVÝ KURZ PRO LEKTORY ZZA
Spolu s letní táborovou školou pořádalo v srpu 2019 Ústřední pionýrské vzdělávací centrum ve Středisku volného času Trutnov 
na táborové základně Bokouš zážitkový kurz pro budoucí lektory akreditovaných kurzů Zdravotník zotavovacích akcí. Kurz probíhal 
v rámci projektu ČRDM „VZOR“ na základě Operačního programu zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí. Děkujeme 
lektorům a organizátorům ze SVČ Trutnov a nabízíme vám ohlasy účastníků.

Kurz se mi velmi líbil. Očekával jsem 
od něj, že se hlavně naučím, jak předávat 
znalosti ze zdravovědy, tak aby to účastníky 
bavilo a aby si je lépe zapamatovali. A  to 
kurz splnil na 100 %. Obsahoval vyvážený 
poměr teorie a praxe, Ondra byl skvělý ško-
litel a velký přínos vidím v tom, že jsme se 
mohli podílet na  přípravě hry Záchranáři 
pro LTŠ Bokouš, za prvé to byla skvělá praxe 
a za druhé jsme byli v přírodě, což byla pří-
jemná změna. Časový rozsah kurzu taky 
hodnotím jako adekvátní. Prostředí nově 
zrekonstruovaného areálu SVČ Trutnov 
nám umožnilo si kurz zpříjemnit aktivitami 
na horolezecké stěně nebo v lanovém cen-
tru, což byl skvělý relax.

MUDr. Filip Kowalski, PS Šenov

Kurz hodnotím kladně. Vzhledem k tomu, že 
mám Školitele první pomoci, tak pro mě ne 
mnoho bylo nové. Naučila jsem se pracovat 
s automatizovaným externím defi brilátorem 
a poznala člověka (Ondru Těžkého), který je 
ve svém oboru opravdu výborný. Opět jsem 
si rozšířila vzdělání v maskování  zranění.
Velice mě těšilo připravovat hru Záchranáři 
pro instruktory na LTŠ. Nejen, že jsme si pro-
cvičili a  ověřili svoje schopnosti, ale viděli 
jsme pracovat i naše učitele. 

Škoda jen, že tam nebyli lidé na stejné úrovni 
znalostí.

Martina Bozděchová, PS Kolo Koloveč

Ze začátku jsme sice měli všichni různé 
představy, ale z mého hlediska to byl skvělý 
prodloužený víkend, opakování zdravovědy 
a první pomoci bylo velké plus, ráda si to 
vždy zopakuju. Hru ZÁCHRANÁŘI jsem 
viděla na sestřiženém videu na Kamínkách 
v Jihlavě, strašně se mi líbila a chtěla jsem 
ji zkusit. Nikdy by mě nenapadlo, že se jí 
tady zúčastním. 
Z počátku jsem se kurzu bála, ale mile mě 
překvapil a jsem moc ráda, že jsem se při-
hlásila. Získala jsem dobré rady i zkušenosti 
do  života i  do  naší skupiny. Vřele bych 
tento kurz doporučila.
Danuše Zeusová, PS Dravci Ústí nad Labem

Kurz se mi moc líbil, školili jsme se v pří-
jemném a  krásném prostředí a  bylo to 
hezky připravené. Vyzkoušela jsem si být 
hodnotitelem/pozorovatelem i  fi gurantem 
v  modelových situacích. Přineslo mi to 
několik nových postřehů pro poskytování 
první pomoci a také poznatky k maskování 
různých zranění na modelové situace.

Jana Mochurová, PS Jitřenka Kdyně
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STÁTNÍ VLAJKY

Jsou důležitými symboly států, které re-
prezentují – mají svoji symboliku, historii, 
příběhy. Jsou i nositeli tradic či inspirací… 
Pojďme se u některých zastavit a vyzkoušet 
svoji znalost.

Vlajka, která má vlastní jméno – Union Jack: 
Správně by mělo být Union Flag, ale vzhle-
dem k významu loďstva pro onu zemi zli-
dověl a užívá se pojem námořnický. Vznikla 
spojením tří křížů: kříže sv. Jiří, sv. Ondřeje 
a sv. Patrika, základ vlajky vznikl v r. 1606 
a používal se právě na  lodích, v  této po-
době se užívá od r. 1801.
Dnes se o  této evropské zemi mluví 
opravdu hodně, mimo jiné v  souvislosti 
s tzv. brexitem.
Jaký je přesný název státu, jenž má jako 
vlajku Union Jack?

MATTONIHO VODOPÁD
„Mattoni už není!“ říká barman v reklamě 
a jeho slova by nemohla být dál od pravdy. 
Mattoniho vodopád najdeme u  obce 

Kyselka v Karlovarském kraji. Kaskádu ne-
chal v 19. století postavit Jindřich Mattoni 
za svou vilou. Pramen odvádí přebytečnou 

vodu z Ottova pramene, 
který byl po  dlouhé 
roky hlavním zdrojem 
světoznámé minerálky. 
Po  vyprchání plynů se 
postupně usazují mine-
rály, takže dole v  jezírku 
najdeme prostou vodu 
a ozdobné kapříky.
Pokud vás zajímá his-
torie, určitě se vydejte 
po  naučné Mattoniho 
stezce nebo na prohlídku 

Mattoniho muzea. Další naučná stezka ve-
dle z Kyselky do Andělské Hory a  je za-
měřená na  přírodní zajímavosti. Jednou 
z nich jsou Skalky skřítků. K nim se váže 
pověst o  skřítcích, která se zrodila kvůli 
zhruba 60 dutinám ve skále. Ty pravděpo-
dobně vznikly únikem plynů ze skály nebo 
zvětráním vyvrácených stromů. Pro ty, co 
se nebojí výšek, je zde rozhledna Bučina, 
díky které se na okolí podíváte z výšky 10 
metrů. Sama rozhledna je ve  výšce přes 
500 m. n. m.
Pramen i okolí pramene je hojně osázeno 
keškami. Jednu z  nich můžeme nalézt 
i na vyhlídce na Kyselku. 

Bětka

NAJDI 7 ROZDÍLŮ

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI Z ŘÍJNA
Obrázek: Oproti levému obrázku na tom pravém – 1) drakovi chybí vlasy 2) přebývá obočí 3) chybí oddělení zubů 4) drak má 
kratší ocásek 5) na provázku je mašle navíc 6) pes má navíc vlasy 7) pes má dvě kapsy.
Státní vlajka: Bhútán
Osmisměrka: Hurá do přírody
A jaké odpovědi jsou správné tentokrát? Napište správné odpovědi na mozaika@pionyr.cz a získejte dáreček z E-mošky! 
Za správné odpovědi zminula si ho vysloužila PS Butovická Studénka. 

16 l KALEIDOSKOP
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PIONÝRSKÁ OSMISMĚRKA
Vyzkoušej si svůj důvtip a vylušti tajenku. Osmisměrku můžeš ostatně zkopírovat 
a rozmnožit i pro děti nebo zvětšit pro společné luštění…

TAJENKA:

VŠECHNO NEJLEPŠÍ
• 7. 11. oslaví své 70. narozeniny Vladimír 

Kellner z PS Zouvalka (Jihomoravská 
KOP).

•  13. 11. oslaví své 45. narozeniny Dušan 
Pěchota z PS Jindřichův Hradec (Jihočeská 
KOP).

•  16. 11. oslaví své 45. narozeniny Jana 
Düringerová z PS Březová (Plzeňská KOP).

•  17. 11. oslaví své 40. narozeniny Petr 
Šimoník z PS Klubovna Čtrnáctka 
(Olomoucko-zlínská KOP).

BLAHOPŘEJEME!

VÝROČÍ
1. 12. Světový den boje proti AIDS
1. 12. 1854 se narodil sochař Josef Mauder.
1. 12. 1889 byla uvedena do provozu první veřejná elektrárna 
v českých zemích – Městská elektrárna na Žižkově. (obr. 1)
2. 12. Mezinárodní den pro zrušení otroctví
3. 12. Mezinárodní den zdravotně postižených
5. 12. Mezinárodní den dobrovolníků
6. 12. 1774 byl schválen Všeobecný školní řád, který zavedl po-
vinnou školní docházku v českých a rakouských zemích pro děti 
od 6 do 12 let.
7. 12. Mezinárodní den civilního letectva
9. 12. 1904 se narodil divadelní a fi lmový herec Jára Kohout. 
(obr. 2)
10. 12. Den lidských práv
10. 12. 1904 se narodil Antonín Novotný, bývalý prezident 
ČSSR. (obr. 3)
11. 12. Mezinárodní den hor

11. 12. Světový den dětství
12. 12. 1789 zahájilo české Vlastenecké divadlo
 slavnostně provoz v sále bývalého kláštera U Hybernů.
14. 12. 1854 se narodil malíř Vojtěch Hynais, autor opony 
Národního divadla.
14. 12. 1939 se narodil herec Josef Abrhám. (obr. 4)
18. 12. Mezinárodní den migrantů
20. 12. Mezinárodní den lidské solidarity
21. 12. 1834 ve  Stavovském divadle při představení Tylovy 
Fidlovačky poprvé zazněla Škroupova píseň „Kde domov můj“.
25. 12. 1874 byla založena Národní strana svobodomyslná 
(mladočeši).
26. 12. 1969 stanul Josef Sekyra jako první Čech na Jižním pólu. 
(obr. 5)
29. 12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti
29. 12. 1989 byl Václav Havel zvolen prezidentem ČSSR.
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HABARTOVSKÉ TOULKY A POHÁDKOVÝ LES
Pionýrská skupina des. St. Roubala Habartov letos v sobotu 14. září 
pořádala již 28. ročník Habartovských toulek. Babí léto se opravdu 
vydařilo a vylákalo do přírody 65 turistů, pět pejsků a pět cyklistů. 
Účastníci si mohli zvolit různě dlouhé trasy od 5 do 32 km pěšky, 
nebo 18 až 70 km na kole. 
Ve stejný den pořádali Habartovští pionýři také již devatenáctý roč-
ník Pohádkového lesa, kterého se zúčastnilo 116 dětí a 87 rodičů. 
Na děti čekala na lesní cestě spousta soutěží jako třeba krmení vodní 
příšery, skákání v pytlích, lov rybiček, hod míčkem do košíku a další.

Anna Kováčová

OTEVŘENÁ KLUBOVNA S MODELOVOU ŽELEZNICÍ
Již třetí ročník Dnů otevřené klubovny s modelovou železnicí pro-
běhl 20. a 21. září v areálu kluboven 1. PTS Táborník Mladá Boleslav 
„U  koupaliště“. Pro návštěvníky byly připraveny ukázky naší čin-
nosti, modelová kolejiště a také rozličné úkoly.

František Batěk

DOBRODRUŽSTVÍ NA MÍRU
Letošní pionýrský rok jsme 13. 9. zahájili akcí, která už u  nás 
v Hrádku zdomácněla. Pionýrská skupina ve spolupráci se zástupci 
města připravila nejen pro zábavné odpoledne „Dobrodružství 
na míru“. U pionýrských chatek se dalo posedět u táboráku, zapojit 
se do  různých aktivit, seznámit se s  činností skupiny, přihlásit se 
do některého ze šestnácti oddílů. Všichni se také dozvěděli, že se 
blíží 30. výročí obnovení samostatného Pionýra.

Vlasta Vasková

Z RÁJE DO ZELENÉHO PEKLA IV.
O víkendu 13. – 15. 9. se v bývalém vojenském areálu v Pístově 
u  Jihlavy sešlo na 80 účastníků již tradiční vojenské akce Z Ráje 
do  zeleného pekla – Koubův memoriál pořádané PS Kamarád, 
Jihlava. Přidali se i členové PS T. O. Mešnice a oddílu Vlčata.
Čekaly nás úkoly jako hledání a průzkum raketové základny nepřá-
tel, terénní hra na pěšáky a miny, střelba samopalem a vzduchov-
kou, maskování vojenských aut, záchrana rukojmí, výslech zajatců… 
Ke všem přesunům jsme samozřejmě využívali vojenskou techniku.

Petra Bendová

ODPOLEDNE SE ZVÍŘÁTKY
V pátek 6. září pořádala Pionýrská skupina Kopřivnice zábavné od-
poledne se zvířátky. Připravenými úkoly provázelo rodiče i děti pět 
zvířátek – sova, medvěd, kočka, mravenec a ptáček, která dětem 
v oddílech představují svět a učí je různým dovednostem.
Všem vedoucím i dětem děkujeme za skvělou účast a atmosféru.

Božena Klimecká

VÍCE SE DOČTETE NA MOZAIKA.PIONYR.CZ.

HABARTOV

MLADÁ BOLESLAV

HRÁDEK

JIHLAVA

KOPŘIVNICE



Jak spojit něco typicky pionýrského s oslavami a ještě se přitom zviditelnit? V tradiční den 
spojený s počátkem jara v sobotu 21. 3. v podvečer zapálíme na co nejvíce místech po celé 
republice pionýrské ohně. Přivítáme tak jaro, přilétající vlaštovky, a pokusíme se o nový 
český rekord v počtu ohňů zapálených ve stejný čas!

KDY – 21. 3. 2020 v 16.30

KDE A JAKÝ OHEŇ? 
Takový, jaký bude na zvoleném místě vhodný. Pionýrské ohně 
se rozhoří po celé naší republice.

• U klubovny, na místě pravidelné činnosti.
• Při oddílové výpravě může jít například o potřebný užitkový 

oheň.
• Na oddílových nebo skupinových tábořištích či základnách 

mohou být zapáleny slavnostní ohně.
• Na akci pro veřejnost organizované například ve spolupráci 

s místním partnerem může hořet klasický buřťák. 
• Na jinak zajímavých místech, tam, kde se oheň bude dobře 

vyjímat. Například na nejvyšším kopci v okolí.

Vždy musí jít o nějaké místo požárně bezpečné, s čímž souvisí i zvolený termín.

POKUSME SE SPOLEČNĚ O REKORD
Máme s agenturou Dobrý den předjednaný pokus o zápis do České knihy rekordů.
A je jen na nás, zda počet ohňů bude dostatečný.
Rekord spočívá v současném zapálení ohňů právě v jeden okamžik, a to v půl páté 
odpoledne.
Jakým způsobem (foto, video) budou dokládány jednotlivé ohně, bude upřesněno 
na www.pionyr.cz/30/ohne. 

PIONÝŘI, 21. BŘEZNA 2020 V 16.30 
ZAŽEHNĚME OHNĚ!

ZAŽEHNĚME OHNĚ

LET PO SVÉM
WWW.PIONYR.CZ/30/OHNE



ZAŽEHNĚME 
OHNĚ!

21. 3. 2020 V 16.30 
PIONÝŘI PO CELÉ REPUBLICE 
SPOLEČNĚ ZAPÁLÍ OHNĚ.

PŘIDEJTE SE I VY!

LET PO SVÉM


