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O 

DOBROVOLNICTVÍ



SEDMIKVÍTEK OPĚT 
V ÚSTÍ NAD LABEM

V  sobotu 19. 10. 2019 na  hlavním sále 
Pionýrského centra Důlce proběhlo Oblastní 
kolo soutěže Pionýrský Sedmikvítek. 
Zastoupení měla většina oblastí: Divadlo, 
Melodie, Tance, Výtvarná činnost a  také 
Clona. Během dopoledne děti ze sebe vydaly 
to nejlepší. Diváci každé vystoupení ocenili 
potleskem. Pořadatelem byla za Ústeckou 
KOP Pionýrská skupina Dravci. Letos byla 
úroveň vystoupení opravdu dobrá a byla ra-
dost se na ně dívat. Tradice je tradice, takže 
za rok na shledanou.

Šárka Zeusová

VŠETULSKÉ 
DOSTAVNÍK 
V HOLEŠOVĚ JIŽ 
POJEDENÁCTÉ!

PS Dr.  Mirko Očadlíka, Holešov 
ve spolupráci s SVČ – TYMY Holešov 
uspořádali 2. 11. 2019 již 11. roč-
ník oblastního kola Pionýrského 
Sedmikvítku v  oblastech Dětská 
Porta a Melodie s tradičním názvem 
„Všetulské dostavník“. Pamětní listy 
a  dárky všem 65 soutěžícím a  di-
plomy s  postupovými listy vítězům 
předávala společně s  členy poroty 
místopředsedkyně Pionýra Darina 
Zdráhalová. Pro soutěžící byl připra-
ven bubenický workshop, který si 
všichni moc užili.
Děkujeme všem soutěžícím, po-
rotě, organizátorům, moderátorce 
a hostům. Všem postupujícím do re-
publikového fi nále Dětské Porty 
a Melodie držíme palce. Velký dík si 
zaslouží také všichni partneři a spon-
zoři – krajský úřad Zlínského kraje 
– odbor kultury, město Holešov, 
MŠMT, SVČ – TYMY, Vladan Daněk, 
Olomoucko-Zlínská KO Pionýra 
a holešovské POE-POE.
Těšíme se na další setkání s mladými 
pěveckými talenty.

Jarmila Vaclachová
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 KALENDÁRIUM | nabídkový plán akcí a soutěží

 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

 9.–14. 8. 2020  Rukodělná LTŠ na Zelené Lhotě, pořadatel PlKOP

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

 28.11. 2020  Společenské setkání, Praha, Pionýr

*Uzávěrka pro zasílání soutěžních prací
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Pro vedoucí 

oddílů a klubů

Pro děti
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Oblastní kola Sedmikvítku
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72 hodin

Třicítka za dveřmi

RESET

Jak slavíte v oddílech Vánoce

Malá obsahová konference se blíží

Makáme na sobě

Základní pravidla Dodgeballu

Pionýrská metoda – Aktivní občanství
Vzdělávání v SPTO

Evidence 2020
Projekt Zlepšovadlo 

Úmluvě o právech dítěte je 30 let

Víkend plný vzdělávání dobrovolníků

Kaleidoskop

Osvědčení o výkonu dobrovolné práce
Rok 2019 v PS Ještěr

Sami o sobě

Děkujeme oddílákům!

NEESEEM VÁÁM NOOVIINYY…
Tak a teď lze jen hádat, kolik z čtenářů se hněvá, že už zase někdo připomíná Vánoce, kolik 
si říká, jestli jsme si nespletli vydání, a kolik si řekne, že tahle Mozaika je vlastně prosincová, 
takže jsme se možná nezbláznili. 
Tahle Mozaika je skutečně určena na prosinec a z toho vycházejí i dvě hlavní témata, která se 
v ní objevují. Jde o blížící se vánoční svátky (s těmi se setkáte hlavně v části pro vedoucí a na 
stránkách pro děti) a dobrovolnictví (5. 12. je přece Mezinárodní den dobrovolníků), které se 
vine více stránkami a především je mu věnován přiložený speciál.
Jako obvykle ale v Mozaice najdete i další čtení, například zprávy z akcí, informace k RESETu 
2020, základní pravidla dodgeballu nebo třeba dvoustranu Kaleidoskop s osmisměrkou či po-
střehovkou. To ale všechno zjistíte, až Mozaikou zalistujete.
I když se konec roku může zdát ještě docela daleko, celá redakce Mozaiky vám přeje, abyste si 
v předsvátečním období užili co nejvíc pohody a radosti.

Jakub
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DĚKUJEME NAŠIM DOBROVOLNÍKŮM!
Jako každý rok kolem poloviny října (letos 11. – 13. 10.) nastal čas dobrovolnického projektu 72 hodin, do  kterého se zapojují 
po celé republice dobrovolníci jak ze spolků, tak i jinak neorganizované příležitostné skupinky. Tradičně jsou mezi nimi i pionýři, kteří 
tentokrát přichystali 24 dílčích aktivit. Ptáte se, s jakou aktivitou se vlastně do 72 hodin zapojit? Podívejte se na pár následujících 
příkladů (jednomu jsme dali trochu víc místa kvůli ohlasům účastníků) – a navíc ještě jeden na následující stránce.

ODDÍL POLETUŠKY (PS PLEJÁDY 
ŠTERNBERK)
Na  sobotní akci k  záchraně lesů v  okolí 
Jívové se dostavilo 32 lidí z toho 19 dětí 
mladších 15 let. Letos nás čekalo opět 
velké množství větví po  nedobrovolné 
těžbě k  záchraně lesa před „broukem“. 
I  přesto, že terén byl strmý a  těžký, ne-
vzdával se ani nikdo z dětí. Na jaře na vol-
ných stráních zasadíme nové stromky. 

PS DR. M. OČADLÍKA HOLEŠOV
Letos jsme se pustili do úklidu klubovny 
a „Smetánek“. Celkem se zapojilo 15 dětí 
i dospělých. Brigádníci vyhrabali listí, očis-
tili chodníky, přidali také mytí oken a „ge-
nerální“ úklid v klubovně. 

PS KOPŘIVNICE
V  pátek jsme se vrhli na  úklid klubovny 
a čištění lesa v části za městem na Pasekách 
od  odpadků. V  sobotu jsme strávili den 
úklidem příkopů kolem cesty z Kopřivnice 
na Paseky.

PS PLEJÁDY ŠTERNBERK
Plejády využily krásného počasí během 
přespávačky na  klubovně z  10. na  11. 
října. Vydali jsme se do  lesa sbírat od-
padky – za  tři hodiny jsme stihli uklidit 
plánovaný prostor a u toho si užít spoustu 
zábavy při hrách. V  sobotu jsme sbírali 
klestí na místě, kde se mají v budoucnu 
sázet stromky.

PS VYSOČINA SVITAVY
Během prosluněné soboty jsme se zapo-
jili do  sázení více než 4000 kusů cibulí 
do prostor, které bylo potřeba v tomto ob-
dobí osázet a které na jaře v podobě kve-
toucích záhonů ozdobí naše město. Už se 
těšíme na tu barevnou nádheru.

PS ZA VODOU JOSEFOV
V  pátek jsme likvidovali náletové křoví 
na  Ravelinu XIV. Práce nám šla hezky 
od ruky a určitě se sem ještě letos vrátíme 
a doděláme, co jsme nestihli. 

PIONÝRSKÝ ODDÍL STOPA 
KROMĚŘÍŽ
Náš pionýrský oddíl by se nejspíš do  72 
hodin nezapojil ani letos, ale zaujala nás 
výzva Zalesněme Hostýnky, kterou vy-
hlásily na  stejný termín Arcibiskupské 
lesy a  statky Olomouc. Máme totiž 
právě v  Hostýnkách táborovou základnu 
a z toho, jak se na tamních lesích vyřádil 
kůrovec, jsme moc smutní.
V pátek jsme přespali v klubovně a v so-
botu ráno jsme vyjeli do Rajnochovic sázet 
nový les. Jak to viděli naši účastníci?
„Bylo to prima. Jsme šťastní, že jsme po-
mohli přírodě. Zasadili jsme 120 stromků. 
Sázeli jsme je podle natažených provázků. 
Za  odměnu jsme dostali trička, náramky 
a  placky akce 72 hodin. Celá akce byla 
hrozně moc dobrá. Někdy si to zopaku-
jeme“, říkaly Eliška a Vendy. 
A  co na  to autoři výzvy Zalesněme 
Hostýnky, pracovníci Arcibiskupských lesů 
a statků Olomouc?
„Dovolte nám vyjádřit obrovský dík všem, 
kteří dnes věnovali svůj čas a  velký kus 
úsilí na  zalesnění VÍCE NEŽ JEDNOHO 
HEKTARU LESA. Takovou účast a  nadšení 
do práce nikdo z nás opravdu nečekal. Místo 
přichystaných tří tisíc sazenic jsme zasadili 
téměř DESET TISÍC SAZENIC dubů a buků. 
Je úžasné, kolika lidem není osud lesa a pří-
rody lhostejný a  jsou ochotni sami přiložit 
ruku k dílu."
Jak říkali členové našeho oddílu – někdy si 
to zopakujeme a možná hned na jaře, kdy 
se v Rajnochovicích bude sadit další les.
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BYLO TO SILNÉ, DOJEMNÉ A NESKUTEČNĚ SMUTNÉ. 
ALE JEDNO JE JISTÉ: MĚLO TO SMYSL!!!.

JAK JSME RESTARTOVALI DESKOVÉ HRY
Když se řekne 72 hodin, neznamená to zdaleka jen akci, kdy se uklízejí odpadky v lese. Za roky, kdy se pionýři do 72 hodin zapojují, 
připravili už řadu zajímavých různorodých a nesporně prospěšných aktivit. Jako inspiraci z letošního ročníku vám nabízíme nápad, 
který uskutečnili členové Pionýrské skupiny Za vodou z Josefova.

Pokaždé, když přihlašujeme naši 
Pionýrskou skupinu Za  Vodou do  celo-
státního projektu 72 hodin, se pokoušíme 
vymyslet něco velmi originálního, co by 
děti i vedoucí maximálně obohatilo a ně-
kam posunulo. Nejinak tomu bylo i  le-
tos… Nápad vznikl před několika týdny, 
kdy jsme uklízeli klubovnu před začátkem 
nového školního roku. Poslední dobou se 
nám zde nashromáždilo větší množství 
her, které jsme již ale nehráli. A tak vznikl 
nápad darovat hry někomu potřebnému. 
Po  poradě s  vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví z MÚ v Jaroměři, naší 
dobrou známou , bylo jasno. Oslovili 
jsme Zařízení pro děti vyžadující okamži-
tou pomoc, které se nachází v Ozdravovně 
Les Království, a nabídli jsme jim, že jim 
hry nejenom přivezeme a  předáme, ale 
že si s  jejich dětmi také ještě zahrajeme, 
hry je naučíme a navíc pro ně připravíme 
další program. Slovo dalo slovo a my jsme 

v sobotu 12. října ráno čekali na  josefov-
ském náměstí na objednaný autobus. Sešlo 
se nás 24 dětí a  vedoucích. Počasí bylo 
přímo pohádkové a za necelou půlhodinu 
jsme již vystupovali před branami ozdra-
vovny. Věděli jsme, že se zde nacházejí 
děti, o které se rodiče nechtějí, nemohou 
nebo prostě neumí starat, ale ve  skuteč-
nosti jsme nikdo nevěděli, co nás uvnitř 

čeká. Po příchodu dovnitř jsme se trošku 
oťukávali, ale za  chvilku již nebyla znát 
nervozita ani na  jedné straně. Rozdělili 
jsme se na  dvě skupinky, jedna zůstala 
u dětí předškolního věku, které byly velmi 
kontaktní, a druhá šla za dětmi školními. 
Učili jsme je pravidla dovezených desko-
vých her, učili jsme je uzlovat, zkoušeli 
jsme psychomotorický padák a  nakonec 

jsme vyrazili na venkovní hřiště. Zde jsme 
si všichni dohromady zahráli liščí ocásky 
a  běhací člověče, nezlob se. Vyhrazený 
čas neskutečně rychle utekl a ještě dlouho 
potom nás hřál v  dlaních dotek malých 
dětských ruček, které se nechtěly jen tak 
pustit, a  na  prsou jsme cítili nespočetná 
objetí. Bylo to silné, dojemné a  nesku-
tečně smutné. Ale jedno je jisté: MĚLO TO 

SMYSL!!! Cestou zpátky nás autobus vysa-
dil před dvorskou ZOO a my jsme zbytek 
dne strávili mezi jejími obyvateli. Určitě to 
nebyla naše poslední návštěva ozdravovny, 
to víme jistě. Díky všem, kteří se zúčast-
nili a  kteří neváhali pomoci, obejmout, 
rozesmát…

Ivana Vejvodová
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TŘICÍTKA ZA DVEŘMI
Zdá se to jako chvilka, co se na různých setkáních rozběhly debaty 
o pojetí 30. výročí obnovení samostatné činnosti Pionýra, a přitom 
je to víc než rok. Teď máte v ruce Mozaiku na prosinec 2019, z čehož 
plynou dvě věci. Za prvé příští Mozaika bude první pro rok 2020 
a výročí v ní bude věnováno mnohem více prostoru. A za druhé to 
znamená, že výročí samotné je už opravdu za dveřmi a bere za kliku…

OBJEDNEJTE SI NOVOROČENKY
Ke konci stávajícího a začátku nového roku samozřejmě patří novo-
ročenky. Tentokrát jsou pojaty v duchu výročí jako pozvánka na akce 
během celého roku. A  je tu i prostor, kam můžete připsat pozvání 
na vaši vlastní akci například pro starostu obce. Už teď si je můžete 
objednávat na E-mošce, k  rozeslání budou připravené na  začátku 
prosince.

KDE SHÁNĚT I NABÍZET POMOC?
Až ponesete novoročenku třeba k onomu 
zmíněnému starostovi obce, možná tím 
nasbíráte pár pomyslných bodů, které se 
budou hodit, až budete něco potřebovat… 
To je jistě fajn, ale je také dobré vědět, že 
pomocnou ruku můžete v případě potřeby 
najít i mezi pionýry – a stejně tak jim mů-
žete svoji pomoc i nabídnout. Jak na  to? 
Cest je hned několik:
Horké novinky: E-mailové zpravodajství 
pro pionýrské dobrovolníky – jejich sou-
částí může být i  vaše zpráva, kterou po-
třebujete rychle rozeslat. Stačí ji poslat na 
pionyr@pionyr.cz.
Facebook – skupina Pionýr (offi cial): 
Uzavřená faceboková skupina pro pionýry 
má přes 750 členů. Příspěvky sem může 

přidávat každý, takže nic nebrání tomu ob-
rátit se na ostatní s prosbou o pomoc či 
radu. 
Web Pro členy: V  levé liště tlačítek na-
jdete mimo jiné i jedno s popiskou Inzerce. 
Sem je možné přidat nabídky i poptávky 
v podstatě čehokoli, co nějak souvisí s naší 
činností. Inzeráty jsou zveřejněné dlouho-
době, až do jejich vyřízení a odstranění.
Katalog nemovitostí: Na  stránce Pro 
členy najdete také katalog kluboven a tá-
borových základen. Může vám pomoci, 
když sháníte ubytování na akce, když po-
třebujete obsadit volné termíny na  tábo-
rové základně atd. Jen nezapomeňte údaje 
o  svých nemovitostech – hlavně kontakty 
– udržovat aktuální.

DEJTE NÁM DÁREK, P IJ TE!

30 LET OD OBNOVENÍ 
SAMOSTATNOSTI PIONÝRA 
Pionýr v lednu 1990 obnovil svou samostatnou 
innost a už 30 let krá í vlastní cestou – 30 let 

plných úžasné innosti pro d ti! 
P ijm te pozvání na n kterou z našich akcí 
a p esv d te se, že držíme sm r a jdeme stále dál.

 
 LEDOVÁ PRAHAA
 31. 1.–2. 2. 2020

 KONCERT D TI D TEM
 1. 2. 2020 

 ZAŽEHN ME OHN
 21. 3. 2020 

 KAMÍNKA
 17.–19. 4. 2020

 RESET 2020
 5.–7. 6. 2020

 SPOLE ENSKÉ SETKÁNÍ
 28. 11. 2020

 

 

P EJEME VÁM DO NOVÉHO ROKU 
I DO T CH NÁSLEDUJÍCÍCH, 

A  SE VÁM DA Í STEJN  DOB E 
JAKO PIONÝRU.

PF 2020
POJ TE S NÁMI SLAVIT!

LET PO SVÉM
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PŘIHLASTE SE NA
Jste pravidelnými účastníky Republikových setkání pionýrských 
oddílů nebo se chystáte jet poprvé? V každém případě se i tento-
krát budete mít na co těšit.

CO SE PRO VÁS CHYSTÁ?
Po příjezdu a zabydlení se můžete zajít osvěžit na blízké koupa-
liště Riviéra, kterému byl za podařenou rekonstrukci udělen titul 
Stavba roku 2018. 
V sobotu dopoledne za doprovodu našeho průvodce se společně 
s dalšími oddíly můžete vydat na procházku Brnem. 
Rádi bychom vás také pozvali na 30 vybraných míst – atrakcí a pa-
mátek, ze kterých si na jaře v Přihlašovně poskládáte svůj program. 
V sobotu večer se všichni dohromady potkáme na výstavišti a osla-
víme 30 let Pionýra. 
V neděli se společně rozloučíme, ale pokud budete mít zájem, 
můžete se ještě v Brně zdržet a projít to, co jste nestihli v sobotu.

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA RESET 2020 V BRNĚ BYLO 
SPUŠTĚNO
Přihlásit se můžete na pionýrské Přihlašovně. Stejně jako u před-
chozích setkání, tak i  tentokrát, bude výpravu (celý oddíl/sku-
pinu) hlásit jedna kontaktní osoba s uvedením počtu účastníků. 
Na  tuto osobu se pak budeme obracet s dalšími informacemi. 
Samozřejmě, že přesný počet budete ještě moci později upravit. 
Veškeré pokyny najdete také na webu RESETu – reset.pionyr.cz.

Účastnický poplatek je 330 Kč – v ceně je ubytování ve vlastním 
stanu, strava od páteční večeře do nedělního balíčku na cestu, 
aktivity po Brně a  společný sobotní večerní program. Kapacita 
akce je omezená, tak neváhejte s přihlášením.

V dalších vydáních Mozaiky se dozvíte podrobnosti o programu, 
ubytování a další informace. Sledujte web reset.pionyr.cz nebo 
Facebook a Instagram (@reset.pionyr).

SOUTĚŽ ETAPOVÝCH HER
Soutěžní kategorie jsou 

celotáborové, celoroční a krátkodobé hry

Uzávěrka přihlášek již 10. prosince

Více na pionyr.cz/soutezetapovychher

NEVÁHEJTE!
POŠLETE VAŠÍ ETAPOVKU DO SOUTĚŽE
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Pravidelně jezdíme 
na  Vánoční víkendovku 
na Zelenou, kde si sami 
v  pátek pečeme cukro-
víčko, děláme tradiční 
salát. Dárky dáváme 
každý jeden anonymní, 
musí být alespoň čás-
tečně vytvořen. A podle 
věku si každý vylosuje 
jeden dárek z pod stro-
mečku. Další dárky si 
dávají děti a  my podle 
toho, jak chceme. 
Večer patří tradiční hře 

„svíčkovaná“ tj. sfoukávání svíček místo baby, taková honěná. 
Slavnostní večeři zahajujeme „tuláckou hymnou“, ke stolu voláme 
děti zpíváním koled. A my staří si u toho pěkně pofňukáváme do-
jetím, když vidíme ty naše děti…

Aviča, PS Tuláci Klatovy

My máme tradičně vá-
noční výpravu. Na  té pe-
čeme perníčky, každý si 
upeče svojí mini vánočku 
na  snídani, vyrábíme ně-
jakou vánoční ozdobu 
na  stromeček, každý rok 
něco jiného. Také máme 
vánoční večeři a  rozbalu-
jeme dárečky u stromečku. 
To je většinou pro každého 
nějaká jedna věc se skupi-
novým potiskem a  nějaké 
věci na schůzky, třeba des-
kovka nebo tak.

Mimo to máme ještě poslední schůzku v  roce, která je tradičně 
bez elektrického osvětlení (jen svíčky a někdy ani to ne), poslou-
cháme gramofon (takový ten na kličku) a hrajeme hry, které jdou 
dělat po tmě. 

Radovan Mlejnek, 68. PS Lvíčata

VÁNOCE NA KRKU? E-moška je vyřeší za vás! 

OBJEDNÁVEJTE NA EMOSKA.PIONYR.CZ 
NEJPOZDĚJI DO 10. 12. 2019 (PRO DORUČENÍ PŘED VÁNOCEMI).

JAK TRÁVÍTE VÁNOCE V ODDÍLE?

DROBNOSTI PRO KAŽDÉHO 
(NAPŘ. NÁRAMKY, PÍŠŤALKY, PROPISKY, MAGNETKY, DRŽÁKY NA 
PETLAHVE ATD.)

PIONÝRSKÉ ODĚVY 
(NAPŘ. TRIČKA, KOŠILE, MULTIFUNKČNÍ ŠÁTKY, DĚTSKÉ REFLEXNÍ 
VESTY)
VELKÉ SPOLEČNÉ DÁRKY (MASKOTI A PLYŠÁCI)
A MNOHO DALŠÍHO!

MI)).
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MALÁ OBSAHOVÁ KONFERENCE SE BLÍŽÍ
Tedy  zatím ne ta republiková, ale už 
po  Vánocích začnou ty krajské. A  tak je 
třeba se už teď na  krajích zamýšlet, jak 
s nimi naložit, čím je zaplnit. O celostát-
ních tématech jistě mnozí už četli, jsou 
ostatně k  dispozici na  webu, ale stejně 
jako u  minulé konference i  tady bude 
dán prostor krajům. Tady mohou kraje 
společně diskutovat o  celorepublikových 
problémech a k  tomu i o  tom, kde právě 
tenhle kraj tlačí bota. No a samozřejmě se 
pak nabízí možnost povídat si o  tom, jak 
problém řešit. Při debatách o celospolko-
vých otázkách tak můžete mimoděk vyře-
šit svůj problém, jen je třeba se na krajské 

konference připravit. I  když na  každou 
z nich přijede někdo z obsahové komise, 
není záhodno se spoléhat, že to bude 
on, kdo vaši konferenci „zachrání“. Tito 
lidé jedou naslouchat, zjišťovat, čím by 
bylo možno ještě celostátní témata dopl-
nit, kde už na mnohé otázky mají řešení, 
a  taky bude zvát všechny, kdo chtějí při-
ložit ruku k dílu, aby na MOK přijeli. Ale 
o čem se budete na krajích bavit, záleží jen 
a jen na krajských radách, které budou akci 
připravovat. 
Přeji vám hodně kreativních lidí a dobrých 
nápadů.

Darina

My v PS Horní Bříza pořádáme 
každoročně Vánoční dílnu 
na konci Listopadu, kde si děti 
vyrobí ozdůbky, svíčky a  různé 
výrobky. Máme připravený čaj 
a cukroví, které si k tomu dají. 
Navazuje na  to Mikulášská 
„Čertovská diskotéka“, kde se 
děti vyblbnou a mohou si i pře-
dat dárky. 

Václav Kubec, PS Horní Bříza

Ve  Zborovicích se koncem lis-
topadu účastníme obecní akce 
– Vánoční strom nebo jarmark 
(s vlastními výrobky), na prosin-
cové oddílovce se pak každo-
ročně jde strojit stromeček pro 
zvířátka. Také jezdíme na  vá-
noční víkendovku, kde putu-
jeme zimní přírodou a přidáme 
i  další nadílku zvířatům v  lese. 
Následuje štědrovečerní večeře 

s nazdobeným stolem a tradičními zvyky (krájíme jablko, házíme 
botou...), hrajeme hry, posedíme, pokecáme. Na vaření a přípra-
vách se samozřejmě podílejí všichni účastníci, někdy stihneme 
upéct i minivánočky. Co se týče nadílky, tak každý přiveze dva 
dárky, ty se očíslují a dají do tomboly a přidáme k tomu další dá-
rek pro každého účastníka. Následuje velká tombola, kde si každý 
vylosuje tři čísla, které znamenají tři dárečky. 

Lenka Sakařová, PS Zborovice

Asi jako každý oddíl 
máme v  prosinci víken-
dovku, kde jsou krom 
aktivních členů vítáni 
i  bývalí vedoucí, co si 
chtějí připomenout, jaký 
je život v oddíle.

V sobotu večer se potkáme vyparádění v krojích u stromečku, kde 
všichni již horlivě očekávají příchod mužského pěveckého sboru 
Olgoj Chorchoj složeného z  přítomných vedoucích. Co Olgoji 
Chorchoji chybí  na pěveckém umu, nahrazuje elánem. Podle ode-
zvy publika zadují dvě až čtyři koledy a poté se k ostatním připojí.
Náčelník pronese řeč a následně si každý s každým popřeje, a je 
zvykem si vyměnit drobný dárek. Celkem nová tradice je krabička 
přání. Po předání dárků si každý sám sobě napíše zprávu, která se 
zapečetí na rok do společné krabičky. Ta se opět otevře až na dal-
ších oddílových Vánocích, kde si každý přečte svou „zprávu z mi-
nulosti“ a uvidí, jestli se mu vyplnilo, co si přál. 

Majkl, 176. PTO Vlčata Brno

S  postupem času 
jsme z  jednodenní 
besídky se scénkami 
a  zdobením stromu 
pro zvířátka vytvo-
řili víkendovou akci. 
Pojmenovali jsme 
ji Vánočka. Během 
této akce však nesla-
víme jen Štědrý den. 
Vymysleli jsme ná-
sledující koncept: 
v den příjezdu – tedy 
pátek k  večeru přijde 
Mikuláš s  andělem 

a čertem. V sobotu v poledne proběhne štědrovečerní oběd, sa-
mozřejmě s rybou a bramborovým salátem. Snažíme se také dodr-
žovat vánoční zvyky, takže i na ty dojde. Poté si rozdáme dárečky 
a probíhá chvíli volná zábava. Samozřejmě je celá akce protkaná 
různými hrami, venkovními i vnitřními aktivitami, i cukroví jsme 
pekli.  Jakmile se blíží večer, tak se přesouváme k datu 31. 12. 
a blíží se Silvestr, nachystáme tedy pohoštění (chlebíčky, jedno-
hubky atd.). O „půlnoci“ (cca 21:30) pak malinkým ohňostrojem, 
ale velkým společným přípitkem oslavíme příchod Nového roku. 
V neděli pak tradičně píšeme svá novoroční předsevzetí a ohlížíme 
se za těmi starými.

Kečup, 66. PTO Brabrouci Modřice
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SOUD ZNÁ PRÁVO, 
ALE JENOM PRÁVO
Zásada soudního řízení „Soud zná právo“ 
znamená mj., že soudci znají právní před-
pisy, podle kterých rozhodují. Současně ale až 
do  okamžiku, kdy se obrátíme na  soud, ne-
vědí, proč k soudu přicházíme, a dozví se jen 
to, co mu sdělíme a navrhneme za důkaz(y). 
Pak podle „práva“ rozhodne, ale nezohlední, 
nesdělené a neprokázané.  Pokud se chceme 
obrátit na soud – např. „kamarád“ nevrací za-
půjčených 10 000 Kč – musíme si odpovědět 
na otázku, zda to má vůbec smysl – zda jsme 
schopni to prokázat. Není těžké napsat žalobu. 
Máme ale dlužní úpis nebo smlouvu? Pokud 
ano, pak ji žaloba musí navrhnout jako důkaz. 
Pokud dokument nemáme, existuje jiný důkaz? 
Svědectví osoby, která byla u  předání peněz 
a slibu peníze vrátit? Výpis z účtu, kde je u pou-
kázaných 10 000 Kč uvedeno „půjčka“? Důkazy 
nemáme? Pak by bylo pošetilé žalovat, protože 
bychom nesplnili povinnost „unést důkazní 
břemeno“ – přesvědčit o naší pravdě, že jsme 
půjčili 10 000 Kč jinému, a ten dluh nesplatil. 
Jinými slovy dokázat soudci, že se tak stalo. 
Když dlužník vše popře, soudní spor nejenomže 
prohrajeme, ale vedle soudního poplatku ještě 
můžeme zaplatit i  za  advokáta našeho „dluž-
níka“.  Prohraný spor neznamená, že nám dluž-
ník nedluží, je výsledkem toho, že jsme nebyli 
schopni naši pravdu prokázat. Soud nemá jinou 
možnost, než žalobu zamítnout. Může se to 
jevit jako nespravedlivé, ale je to podle práva 
(a já dodávám, jenom podle práva). 

Michal 

ŽÍŽALÍ ZOO A BYLINKOVÁ ZAHRADA 
V minulém díle seriálu jsme si ukázali, jak vést děti ke vztahu k přírodě například za po-
moci aktivity fotoaparát při procházce v lese. Příroda je skvělou učebnou a dá se v ní 
vymyslet na  stovky nejrůznějších aktivit (další nápady najdete i na odkaze na konci 
tohoto textu). Co když ale chceme environmentální senzitivitu rozvíjet třeba v klubovně 
nebo prostě ve městě, protože se do lesa zase tak často neodstaneme? Environmentální 
výchova nabízí řešení i zde. 
Pokud máme k dispozici zahradu, nebo alespoň dvorek či balkón, máme z půlky vy-
hráno. Právě zde totiž můžeme s dětmi vytvořit celou řadu přírodních prvků. Skvělou 
volbou je zahradničení. S dětmi můžeme vyrábět vyvýšené záhonky, naplánovat, co 
by v nich chtěly pěstovat, a společně pak zkoumat, jak rostlinky rostou a plodí. Když 
pak ze sklizně navíc připravíme něco chutného, můžeme na  tom demonstrovat, že 
jídlo z lokálních zdrojů, které jsme si sami vypěstovali, může být mimo jiné také etické 
a zdravější. Spousta rostlin je navíc nenáročných a dají se pěstovat i v truhlíku před vcho-
dem nebo v květináči na parapetu (např. bylinky). Když už se do zahradničení pustíme 
ve velkém, můžeme začít také kompostovat (vytvořit „žížalí zoo“) a do sběru bioodpadu 
zapojit děti i jejich rodiče nebo třeba vytvořit jezírko či menší ptačí koupelnu. 
Pokud k zahradničení příliš netíhneme, můžeme zkusit s dětmi vyrobit ptačí krmítko 
a pozorovat pak v zimě ptáčky. Na internetu lze dohledat také klíče k jejich určování. 
A  boomem posledních let je stavba hmyzích hotelů. Díky nim pomáháme hmyzu 
a opylovačům k přežití, a když se nám poštěstí, některé z nich můžeme pak pozorovat 
i zblízka (např. vložíme-li do jedné buňky skleněnou zkumavku). Zkrátka fantazii se zde 
meze nekladou. 
Spoustu návodů s  vysvětlením 
a praktickými ukázkami, jak vytvo-
řit přírodní prostředí v místě, kde 
přebýváme s dětmi, najdete napří-
klad na: www.mb-eko.cz/hlavni/
stranka/prakticke-namety-pro-cin-
nost-s-detmi. Tak hurá do toho!

Tirís

POMOC aneb kompetence a Ideály Pionýra

Náš seriál(ek) má mj. přinést i POMOC zamýšlet se nad tím, CO a PROČ s dětmi 
děláme. Dnes na téma jak provázat Ideál Pionýra POMOC s rozvojem kompetencí 
dětí. (A hned v úvodu napíši, že tohle téma příště ještě rozvedu.)

NENADÁLÁ UDÁLOST. MIMOŘÁDKA. PRŮŠVIH…
Je jedno, jak některým situacím říkáme. Nastanou zpravidla v nejméně očekávanou 
chvíli, navíc se mohou přihodit kdekoli a kdykoli, nejen někde mimo civilizaci, ale 
klidně ve zcela běžné chvíli: v klubovně, na ulici nebo doma. Jde o to být na ně 
připraven, umět pomoci, najít řešení nečekaných událostí. Umět se řádně vybavit 
do nepříznivých podmínek (nedostatečné hygienické zázemí, špatné počasí…), ori-
entovat se v neznámém prostředí (nemusí jít jen o les!), znát zásady první pomoci 
– neboli poradit si v krizových situacích.
Představme si takovéto stupňování u konkrétního dítěte: Prakticky ošetří základní 
zranění – krvácení, popáleninu, umí přemístit zraněného. > Účastní se nácviku 
první pomoci: přivolání pomoci, život zachraňující úkony (KPR). > Předvede prak-
tické ukázky ošetření několika úrazů (krvácení z nosu, sečné, bodné tržné rány, 
pád na hlavu…). > Podílí se na přípravě a organizaci nácviku jednání v krizových 
situacích.
Uvedené příklady vždy naplní ideál POMOC, ovšem na různém stupni úrovně zna-
lostí a dovedností. Je z toho příkladu dostatečně cítit postupné posilování schop-
ností, tj. kompetencí? Věřím, že ano – a právě takhle bychom se měli snažit o vazbě 
ideálů a kompetencí uvažovat. A návazně stupňovat i informace a nároky na děti.

Martin
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ZÁKLADNÍ PRAVIDLA DODGEBALLU
V minulém vydání Mozaiky jsme vám přinesli první část seriálu o dodgeballu a o tom, kam si napsat o dodgeballové sady. Tentokrát 
si přiblížíme základní pravidla tohoto netradičního sportu, jehož podstatou je během zápasu vyhrát co nejvíce setů vyřazováním 
soupeřů za pomoci míčů. 

FAIR PLAY
Dodgeball je sport rychlý a dynamický. Hráči 
proto nečekají na  to, jestli je rozhodčí upo-
zorní, ale hrají fair play, vždy jednají podle 
svého nejlepšího svědomí a  sami v  případě 
vyřazení odcházejí ze hřiště. 

HŘIŠTĚ
Dodgeballové hřiště má na  délku 16–18 m 
a  na  šířku 8–9 m. Tým se může pohybovat 
mezi základní čárou a neutrální čárou na sou-
peřově polovině hřiště, viz plánek. Přešlap je 
i dotyk čáry a vede k vyřazení. 

TÝMY
Nastupují proti sobě dva týmy v počtu šesti 
hráčů. Dalších až šest hráčů může být na stří-
dačce. Střídat se však může pouze mezi sety. 
Kolem své poloviny hřiště může mít každý 
tým dva hráče, kteří se nazývají podavači. 

MÍČE
Používají se speciální, vypolstrované míče, 
které připomínají volejbalový míč, ale se kte-
rými vybití neštípe.

HRA
Hraje se na dva poločasy po patnácti minu-
tách hrubého času a v každém poločase pro-
bíhají sety. Set trvá tři minuty nebo do vyřa-
zení všech hráčů. Pokud se ani jednomu týmu 
nepodaří během setu vyřadit všechny hráče, 
vítězí tým, který má po  skončení setu více 

hráčů v poli. Za vítězství v setu tým získává 2 
body, za remízu oba týmy po jednom, za pro-
hru 0.

ZAČÁTEK HRY
Na začátku setu se rozmístí pět míčů na stře-
dovou čáru, a to tak, že se jeden míč umístí 
do středu hřiště a 1,5 m a 3 m na obě strany 
od něj se umístí míče zbylé. Před začátkem 
setu rozhodčí vyzve hráče k  seřazení pove-
lem: „Teams, line up!“ [:Týms, lajn ap:]. Hráči 
se seřadí za  základní čáru, které se nesmějí 
dotýkat. Poté rozhodčí zavelí: „Teams re-
ady! [:Týms redy:]. Rozhodčí vyčká vteřinu 
a zapíská. Následuje úvodní rush [:raš:], což 
je sprint směrem ke středové čáře za účelem 
získání míčů. Dva míče nalevo jsou vašeho 
týmu, dva napravo soupeře a o prostřední se 
„bojuje“. Hráči běžící pro středový míč však 
nesmějí přešlápnout středovou čáru ani se 
nesmějí soupeře záměrně dotknout. Mohou 
se soustředit pouze na míč. Jakmile týmy zís-
kají míče, musejí je dostat za  svou útočnou 
čáru. Jakmile se jim to podaří, míče jsou živé 
a může se s nimi bít.

ÚTOK
Útok probíhá hozením míče. Hráči se snaží 
zasáhnout soupeře, což se nazývá hit. Tým, 
který má na své straně více míčů, musí útočit. 
Útok musí proběhnout do pěti vteřin. Poté 
nastává zdržování hry, které si vysvětlíme 
příště.

Hozený míč je živý, dokud se nedotkne země, 
takže jsou vyřazeni všichni hráči, kterých se 
míč během letu dotkl. Hit nastává i v případě, 
že se míč dotkne části úboru nebo vlasů sou-
peře. Každý hod musí být snahou zasáhnout 
soupeře.

OBRANA
Hráči mohou míč chytat. Pokud je míč chy-
cen, což se nazývá catch [:keč:], pak je hráč, 
který míč hodil, vyřazen a  pokud tým, je-
hož hráč míč chytil, nehraje v plném počtu, 
může se jeden hráč vrátit do hřiště. Hráč se 
může bránit míčem. To se nazývá blokování. 
Blokovaný míč je však pořád živý, takže po-
kud hráč odblokuje míč do sebe nebo do ji-
ného hráče, jde o hit, a pokud neproběhne 
catch, zasažení hráči jsou vyřazeni. 

Chcete si tuto hru vyzkoušet a  zúčastnit 
se prvního pionýrského dodgeballového 
turnaje? Napište si o  dodgeballovou sadu 
na anna.novakova@pionyr.cz. Bližší informace 
najdete na webu pionyr.cz/dodgeball.

Ondřej Šmída

SCHÉMA 
HŘIŠTĚ
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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.

AKTIVNÍ OBČANSTVÍ

HRY A PRAKTICKÉ ČINNOSTI

ROSTEME S PŘEKÁŽKAMI

SPOLUPRÁCE A ŠKOLA VZTAHŮ

ZÁŽITKY A DOBRODRUŽSTVÍ

POD MODROU OBLOHOU

OTEVŘENOST

CO DĚLÁME?

SOUNÁLEŽITOST

VZDĚLÁVÁNÍ V SPTO
Podstatnou část činnosti většiny oddílů 
SPTO bezesporu tvoří nějaká forma vzdělá-
vání. Nepředstavujte si ale přednášky o pe-
dagogice pro vedoucí a frontální výuku zoo-
logie pro děti, základem jsou samozřejmě 
hry, aktivity, přímá zkušenost a zpětná vazba, 
protože učení chceme hlavně zábavné 
a  s  prožitkem. Systémy vzdělávání jednot-
livých oddílů se liší, většinou jde ale o dva 
oddělené směry. Jedním jsou takové „tábor-
nické odborky“, neboli často i několik úrovní 
tábornického vzdělávání pro děti. Během 
nich se děti učí rozdělat oheň, poznat sou-
hvězdí, zvířata, rostliny, umět se zorientovat 
v mapě nebo se překonat a vydržet například 
24 hodin nejíst. Druhým směrem je pak pří-
prava na  roli instruktora, kdy se starší děti 

učí připravit program na akci nebo vytvořit 
jídelníček. Ačkoliv se jedná o dva relativně 
odlišné vzdělávací procesy, cíl mají stejný, 
a podobný je i ve všech oddílech – mít tým 
nadšených instruktorů připravených připra-
vovat dětem kvalitní program, a předat jim 
to, co je naučili jejich vedoucí. 
Se vstupem mezi vedoucí to ale zdaleka 
nekončí, spíš naopak. Vzdělávání je zde 
snad ještě důležitější, snažíme se proto pro 
instruktory a  vedoucí organizovat takové 
kurzy, aby je bavily a posouvaly neustále dál. 
Dávno se už nejedná jen o zážitkově-vzdě-
lávací instruktorský kurz a KOVku, další roz-
voj mohou vedoucí ze všech oddílů nalézt 
na  prožitkových víkendovkách jako Game 
nebo Ústav, a  v  současnosti také na  velmi 
oblíbeném kurzu Gastrochef nebo na  kaž-
doročním Setkání pionýrských pracovníků. 
Řadu dalších skvělých kurzů pak mají mož-
nost absolvovat pod hlavičkou jiných orga-
nizací. Jde například o věhlasný Zdravokurz, 
Kurz nízkých lanových aktivit nebo pedago-
gické minimum. A jako bonus si kromě vzdě-
lání vedoucí z kurzů odnáší také nová přátel-
ství, díky kterým v budoucnu třeba vznikají 
další skvělé vzdělávací akce. 

Oddíly jsou pro nás zkrátka kromě zábavy 
a  party přátel i  skvělou příležitostí naučit 
se něco, co se nám bude v životě, v přírodě 
i v pracovním prostředí hodit. Je tu ale ještě 
jedna důležitá věc. A tou je přesvědčení, že 
na věku nezáleží, má-li člověk dostatek mo-
tivace. Proto v SPTO spíš než „Na to jsi moc 
mladý“, uslyšíte „Pojď do  toho!“. To, co se 
tím naučí, je pak přínosem nejen pro něj, 
ale také pro celý oddíl i SPTO. 

Tirís

PODÍLEM NA ROZHODOVÁNÍ O ČINNOSTI ODDÍLU VEDEME 
DĚTI K AKTIVNÍMU PŘÍSTUPU K ŽIVOTU.
Děti se na  tvorbě náplně oddílu podílejí od navrhování aktivit až např. k sa-
mostatnému organizování her pro ostatní. Prožívají úspěch vlastních nápadů 
i zklamání ze situace, kdy se prosadí jiný. Poznávají spojitost mezi myšlenkou, 
jejím uskutečněním a zodpovědností za její výsledek…

VYCHOVÁVÁME K DOBROVOLNICTVÍ, POMOCI LIDEM 
I PROSTŘEDÍ KOLEM NÁS.
Péčí o životní prostředí a pomocí lidem posilujeme u dětí vstřícné vnímání okol-
ního světa a spoluzodpovědnost za něj. Vlastním příkladem přibližujeme dětem 
myšlenku: Normální je nebýt sobecký a přiložit ruku k dílu, i když mi z toho 
nekouká (osobní) prospěch! 

NEPOSKYTUJEME PROSTOR PRO PROSAZOVÁNÍ 
NÁBOŽENSKÝCH, POLITICKÝCH ANI JINÝCH IDEOLOGIÍ.
Možnost a schopnost utvářet si na svět a dění v něm vlastní názor je k nezapla-
cení. Proto posilujeme vnímání všelidských hodnot a nenutíme dětem jediný 
správný světonázor. Pro prosazování náboženských ani jiných ideologii tak není 
v Pionýru místo. Vyznání jednotlivce ale není nijak omezováno, což pomáhá 
vnímat různorodost dnešní společnosti. Proto je v pořádku odpovídat dětem 
na otázky dle vlastního přesvědčení – ovšem s dodatkem, že o názorech druhých 
je potřebné přemýšlet a respektovat je, což neznamená nekriticky je přijímat.

√

√
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BLIŽŠÍ PODROBNOSTI BUDOU PREZENTOVÁNY I ZDE, NA STRÁNKÁCH MOZAIKY.

UDĚLEJTE SI FÓRA S EVIDENCÍ 2020
Blíží se konec roku a se začátkem nového nastává čas evidencí v RISPu, je vše při starém nebo nás čekají nějaké změny? Abychom byli 
v obraze, zeptali jsme se Vendy.

Tak tedy, jak to vy-
padá s  termínem 
evidencí, kdy se 
do ní můžeme pus-
tit? Až v  lednu? 
Nebo si něco mů-
žeme předpřipravit 
už teď?

Chviličku vydržme a můžeme začít. Na za-
čátku prosince se na  domovské stránce 
objeví tlačítko Evidence 2020, které nám 
umožní si celou evidenci připravit již teď 
na  konci roku ve  stejném rozsahu, jako 
na  začátku roku příštího, tedy od  vklá-
dání nových členů, přes úpravu základních 
údajů, aktivaci účtu (uživatel webu) až 
po vytvoření evidence. Jediné, co nebude 
možné, je evidenci odeslat, to se musí 
z důvodu zachování správných dat až po 
1. 1. 2020.

Tak to je báječné, kdo tedy bude chtít, 
může mít připraveno již letos, a  když 
jsme u těch příprav, jsou v RISPu nějaké 
změny?
Žádné změny v RISPu nejsou, vše probíhá 
tak jako doposud, žádná novinka nás letos 
nezaskočí. 

A  co chyby? Víš o  nějakých chybách 
v systému, které by nás mohly potrápit?
Tak to je složitá otázka, nejvíce chyb je 
většinou spojených s tím, že do RISPu vět-
šina pionýrů nevstupuje moc často, a  tak 
chvíli trvá, než si vybaví, co kde a jak, pak 
občas někde udělají nějakou botu, kterou 
je třeba řešit. Pokud jsou chyby v už ode-
slané evidenci, např. po změně neaktuali-
zujeme sídlo, už je neopravíme sami a  je 
třeba požádat nadřazenou jednotku, aby 
nám evidenci vrátila tím, že ji zamítne. Pak 
do  ní můžeme opět vstupovat a  provést 
úpravy.

No, a pokud se ptáš na systémové chyby, 
tak teď o  žádných nevím. Většina se ob-
jevuje až při evidenci, letos nás např. 
potrápil člen rady, který jako automa-
tická funkce zůstával i u  lidí, kteří funkci, 
na  jejímž základě se členem rady stali, 
již nevykonávali. Na  tuto chybu bychom 
ale nikdy nepřišli nebýt toho, že jsme se 
o  ní dozvěděli od  některých vedoucích 
skupin. A  proto prosím, pokud nějakou 
chybu objevíte, dejte mi o  ní vědět na 
vendy@pionyr.cz, ať ji mohu řešit. Děkuji.

To je jistě dobré vědět. Chtěla bys ještě 
na něco upozornit?
Určitě, mám takové dvě základní věci. 
Občas se najde někdo, kdo potřebuje rese-
tovat heslo, v tomto případě přijde e-mail, 
ve kterém je odkaz, na základě kterého si 
každý nové heslo vytváří. Zde je potřeba 
myslet na to, že odkaz je jednorázový a má 
platnost z  důvodu bezpečnosti pouze tři 
dny.

Tou druhou je nutnost aktualizace údajů. 
Informace o oddílech i  skupinách se ob-
jevují na webu v kontaktech, proto je dů-
ležité, aby byly platné. Pokud je chceme 
upravit, tak v době evidence, kdy stejně 
do RISPu musíme, je k  tomu ideální pří-
ležitost. Aktualizovat údaje bychom měli 
i  u  nových instruktorů – vložit k  nim e-
mail a  aktivovat jim uživatele webu, tím 
jim umožníme přístup do e-mošky, přihla-
šovny apod.

A závěrem ještě jednou, pokud budete mít 
nějaký problém, neváhejte mě kontakto-
vat. Díky!

Vendy

OSTRÝ START
Projekt se naplno rozeběhl hned s úvodním měsícem – bě-
hem prvních týdnů října proběhla setkání zástupců 44 aktu-
álně zapojených pionýrských skupin. Jim byly představeny 
rámcové zásady zajištění projektu, zejména ustanovení tý-
kající se fi nancování a navazujícího dokládání, i konkrétní 
pravidla realizace jednotlivých aktivit. Bez jejich znalosti by 
nebylo možné sestavit časové plány, jež pionýrské skupiny 
zapojené v projektu musely připravit s výhledem na celou 
dobu trvání, tj. na  tři roky, a  členěné i podle příslušných 
aktivit. 
Nejde však „jen“ o papíry: první pionýrské skupiny už sou-
běžně rozeběhly i  jednotlivé programy. Zahájení je tak už 
za námi.

Martin

PLÁN

PŘÍPRAVA

REALIZACE

VÝSTUPY
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ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE JE 30 LET
Úmluva o právech dítě je pro Pionýr nepochybně důležitý dokument. To samozřejmě platí jednak v úplně obecné rovině, jde nám 
přece o děti, ale odkazujeme se na ni také v Programu Pionýra, kde je zmíněna jako jeden z hodnotových pramenů, ze kterých 
současný Pionýr vychází. A protože úmluva byla schválena Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989, oslaví letos 
v listopadu 30. výročí. Hodí se proto připomenout o ní pár základních informací.

CO ÚMLUVA OBSAHUJE
Úmluva o  právech dítěte je mezinárodní 
smlouva, která zavazuje celé státy, jež k ní 
přistoupily, aby dodržovaly uvedené zásady 
a promítly je do vlastních právních řádů.
Celkem má úmluva 54 článků, ve 40 z nich 
jsou zakotvena jednotlivá dětská práva, 
jako například právo na  život, na domov, 
na  vzdělávání, na  ochranu před násilím 
a  špatným zacházením, ale třeba také 
na kamarády či na vlastní názor. Pokud se to 
někomu zdá jako naprosté samozřejmosti, 
je to vlastně dobře. Musíme ale pamatovat 
na to, že zdaleka ne všude ve světě to tak 
je… A navíc nelze zavírat oči před tím, že 
ani v našich končinách není vše dokonalé.

ÚMLUVA VE SVĚTĚ
V  pionýrských publikacích, o  kterých 
se ještě zmíníme dál, se můžete dočíst, 
že k  Úmluvě o  právech dítěte přistou-
pily všechny státy světa kromě Somálska 
a  Spojených států amerických. Nicméně 
v  roce 2015 se situace změnila, přijalo 
ji Somálsko a  Jižní Súdán (který v  době 
vzniku úmluvy jako stát neexistoval, vznikl 
až v  roce 2011) – USA tak zůstávají jedi-
ným státem světa, který se přímo nezavázal 
úmluvu dodržovat. To, že v mnoha státech, 
jež vázány úmluvou jsou, jsou její ustano-
vení bohužel soustavně porušována, je sa-
mozřejmě věc jiná…

ÚMLUVA 
V ČESKÉ 
REPUBLICE
30. září 1990 svůj 
podpis pod Úmluvu 
o právech dítěte připo-
jila Česká a  Slovenská 
Federativní republika. 
Ta se ale k 1. 1. 1993 
rozdělila na Českou re-
publiku a  Slovenskou 
republiku – oba státy 
převzaly tento závazek 
automaticky od  oka-
mžiku svého vzniku.
Nejen, že je tak Česká republika povinna 
zahrnovat zásady úmluvy do  vlastních 
právních norem a dohlížet na  jejich dodr-
žování, každých pět let také musí podávat 
podrobnou zprávu Výboru OSN pro práva 
dětí o stavu dětské populace a naplňování 
dětských práv v České republice.

ÚMLUVA V PIONÝRU
Jak je úmluva pro Pionýr důležitá, jsme 
už zmínili. Její myšlenky se promítají ne-
jen do našich dokumentů, ale i do mnoha 

konkrétních aktivit a  projektů. Tak napří-
klad právo na kamarády mají přece i zne-
výhodněné děti – naše výchovné programy 
jim otvírají dveře do oddílů, a tím i k bu-
doucím kamarádům…
Pionýr se také snaží přibližovat úmluvu 
dětem samotným. V roce 1999 pionýři pa-
třili k  iniciátorům a hlavním autorům pu-

blikace „Ahoj, úmluvo!“ – vydané Českou 
řadou děti a mládeže. Ta obsahovala nejen 
samotné články úmluvy v češtině a anglič-
tině, ale také tématické komiksové příběhy, 
náměty na související aktivity apod.
V roce 2007 na ni navázal podobně pojatý 
materiál „Úmluva o  právech dítěte – po-
vídání pro učitele, vedoucí a vychovatele, 
děti i jejich rodiče“. V ní je výběr z článků 
úmluvy, ke kterým kromě komiksů a her na-
bízí také překlad do romštiny.
Obě tyto publikace najdete na  webu 
Pionýra a také můžete sledovat z nich vy-
cházející seriál k výročí úmluvy na pionýr-
ském Instagramu (@pionyr.cz). 

Jakub 

V ROCE 1999 PIONÝŘI PATŘILI K INICIÁTORŮM A HLAVNÍM 
AUTORŮM PUBLIKACE „AHOJ, ÚMLUVO!“ – VYDANÉ ČESKOU 

ŘADOU DĚTI A MLÁDEŽE.

Za připomenutí stojí, že pro Pionýr z  let 
1968–70 byla Deklarace dětských práv 
(přijatá Organizací spojených národů 
OSN 20. 11. 1959) jeden z důležitých in-
spirativních podkladů.
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VÍKEND PLNÝ VZDĚLÁVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ
O tom, jak důležité je vzdělávání dobrovolníků v Pionýru, se mluví často. Není divu – je to prostě tak. Třetí říjnový víkend patřil 
vzdělávání v pražském i jihomoravském pionýrském vzdělávacím centru. Obě víkendovky dokázaly, že spojení vzdělávání s hrami 
a zábavou je pionýrům vlatní.

VÍKENDOVÝ VÝJEZD KVALIFIKACE ODDÍLOVÉHO VEDOUCÍHO
O víkendu 18.–20. října se 23 účastníků a 6 
lektorů vydalo na výjezd kurzu KOV – kva-
lifi kace oddílového vedoucího. Ubytovaní 
byli ve  skautské základně v Dobré Vodě 
u Třebíče. Celé tři dny provázely přednášky 
o  hrách, Programu a  Stanovách Pionýra, 
vedení oddílu, propagaci atd.

V  pátek jsme začali přednáškou o  psy-
chologii a  pedagogice. Ráno nás čekala 
netradiční rozcvička v  podobě logických 
hádanek. Během dne se nám střídaly hry 
a přednášky. Hráli jsme například Sudoku, 
kdy jsme běhali pro lístečky a dávali ve-
doucím, kteří je lepili na hrací plán. Mimo 
to jsme se potřebovali i  stmelit jako ko-
lektiv, proto jsme hráli i týmovky. Povídali 
jsme si i o nočních hrách, a tak nás v noci 

zavedli do lesa projít bludiště. Po večerech 
nám vedoucí pouštěli před spaním večer-
níček Kočičáci, což byla i  motivace naší 
víkendovky.

V  sobotu nás poslali spát 
podezřele brzo, tak jsme zů-
stali ještě vzhůru, kdyby se 
hrála ještě nějaká větší noční 
hra. Ale vedoucí nás převezli 
a  nic se nehrálo. V  neděli 
ráno jsme si vylosovali ba-
revné papírky, které nás 
rozdělily do  týmů, ve  kte-
rých jsme měli za úkol získat 
z  písmenek slovo smetana. 
Pro lístečky jsme běhali 
ve dvojicích a dá se říct, že 

to byla upravená hra hutututu. Po před-
náškách následoval úklid a odjezd domů. 
Myslím, že jsme se vrátili všichni unavení, 
ale spokojení.

Kateřina Vetterová

PŘIVÍTEJTE PATNÁCT NOVÝCH INSTRUKTORŮ!

Do pražských pionýrských skupin míří patnáct nových instruktorů – třetím víkendem, který se konal 18.–20. října, jsme totiž zakončili 
kurz instruktorů Pionýra, v rámci kterého si účastnici zkoušeli plno věcí, které jim pomohou při činnosti s dětmi v jejich oddílech.

Kurz začal už v březnu, kdy jsme se sešli 
s  účastníky kurzu hlavních vedoucích tá-
bora, čehož jsme využili třeba při společ-
ném představování našich pionýrských 
skupin. Počasí bylo sice mrazivé, my se ale 
o  víkendu věnovali otázkám palčivým – 
právu, bezpečnosti, základům zdravovědy. 
A aby nebyl sobotní večer fádní, vzali jsme 
po setmění kriketové hole a v přilehlém le-
síku se pustili do speciální terénní varianty 
této hry.
Při druhém víkendu kurzu – v půlce května 
– jsme se dozvěděli něco o  hospodaření 
a účetních dokladech, zažili si několik si-
mulací první pomoci, věnovali jsme se 
pedagogice a psychologii, historii Pionýra 
a propagaci – třeba nápady, jak by mohla 
fungovat propagace na  imaginární doko-
nalé PS Žůžo, které zkusíme použít v na-
šich (skutečných) pionýrských skupinách. 
V  sobotu večer jsme si dali pauzu při zá-
žitkové hře.
Říjnový víkend byl třetí a poslední. V pátek 
večer jsme si okomentovali své fotky ze se-
mináře o focení (který byl pár týdnů před-
tím) a pak debatovali o tom, kde bereme 
nápady, inspiraci a  metodické podklady 

pro vymýšlení programu pro 
děti. Sobotní dopoledne jsme 
spojovali znalosti z  předcho-
zích částí kurzu a prakticky se 
zabývali přípravou akce – aby 
každý instruktor dokázal zorga-
nizovat aspoň jednodenní akci 
pro oddíl. Odpoledne jsme si 
za  poslechu slovenského rapu 
zopakovali něco z  první po-
moci, probrali jsme i  běžné 
dětské zdravotní problémy 
a  drobné úrazy a  zkusili jsme 
neztratit hlavu i v trochu vážnějších úrazo-
vých situacích.
Nedělní dopoledne bylo věnované zá-
věrečnému zkoušení. Nebylo to lehké, 
ale všem účastníkům se povedlo zkoušky 
úspěšně složit a z víkendu mohli odjet se 
získanou kvalifi kací – ale hlavně se spous-
tou znalostí, dovedností a taky kamarádů.
Všechny školící víkendy měly skvělou at-
mosféru – a za to patří dík jak účastníkům, 
tak všem nadšeným lektorům z pražského 
PVC.
I  když se tři výjezdní víkendy (a  k  tomu 
dva odpolední semináře v  Praze) mohou 

zdát jako nadbytečné pro takovýto kurz, 
umožňují věnovat se řadě témat nejen te-
oreticky, ale je možnost si věci vyzkoušet 
i prakticky a  zajímavější formou. Navíc je 
i dostatek času na odpočinek a další ne-
formální aktivity i  společné hry. Proto 
i  v dalších kurzech (zejména KOV – kva-
lifi kace oddílového vedoucího, který se 
chystá na  příští rok) předpokládáme, že 
budeme pokračovat v podobném časovém 
schématu a že se budeme snažit posunout 
praktickou stránku kurzů zase o něco dále.

Ondra Machulda
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STÁTNÍ VLAJKY
Jsou důležitými sym-
boly států, které 
reprezentují – mají 
svoji symboliku, his-
torii, příběhy. Jsou 
i  nositeli tradic či 
inspirací… Pojďme 
se u některých zasta-
vit a  vyzkoušet svoji 
znalost.

Dnes zmíníme vlajku, jejíž stáří není vý-
jimečné – jen něco málo přes půlstoletí 
(vznikla v  r. 1962), ale vlajka má zcela 
nevšední tvar – jde o dva spojené trojú-
helníky, takže je vpravdě nezaměnitelná, 
naprosto se odlišuje od všech ostatních.
Jedním z motivů této zvláštnosti je vazba 
k  historii země, která se váže k  dynastii 
Rána, jež zemi vládla, další vyvolává do-
jem znázorněného horstva, kde tento stát 
leží – Himálaje. Netradiční je i karmínová 
barva pozadí – ta má symbolizovat energii, 
znamení měsíce a  slunce představují my-
šlenku, že dokud budou existovat, potud 
bude trvat i nezávislost jedné z nejchud-
ších, ale zajímavých zemí světa.
O vlajku které země se jedná?

ZDISLAVINA STUDÁNKA
Zdislavinu studánku najdeme nedaleko 
Jablonného v  Podještědí. Své jméno zís-
kala podle Zdislavy z  Lemberka, místní 

léčitelky chudých. Ta podle legend vodou 
z této studánky navracela zrak slepým, lé-
čila chromé, malomocné a několika mrt-

vým vrátila život.
Pokud i  vy chcete vy-
zkoušet léčebnou moc 
vody, vydejte se lipovou 
alejí od  hradu Lemberk 
po  zelené turistické 
značce, která vás zavede 
k  empírovému glori-
etu s  osmi toskánskými 
sloupy. Právě zde pramen 
vyvěrá. 
Zajímavostí je, že v blíz-
kosti studánky, jejíž voda 

je označována jako „živá“, se nachází 
i  zdroj „mrtvé“ vody. Černá tůň vyvěrá 
v  jeskyni a voda z ní teče do Černého je-
zírka, kde se také nachází keška. 
Další kešku najdeme v  zahradách zámku 
Lemberk, který stojí na  místě bývalého 
hradu, kde žila již zmiňovaná Zdislava. 
Pokud vás láká tajemno, můžete v  při-
lehlých lesích navštívit kruh z  menhirů 
nebo Kříž mrtvých, kde jsou pohřbeni vo-
jáci, kteří zemřeli během sedmileté války.
Za navštívení stojí i Jablonné v Podještědí, 
kde si můžete prohlédnout morový sloup 
na náměstí nebo se na okolí podívat z vy-
hlídkové věže.

Bětka

NAJDI 7 ROZDÍLŮ

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI Z LISTOPADU
Obrázek: Oproti levému obrázku na tom pravém – 1) Brouk Pytlík se mračí 2) přebývají řasy 3) lem levé rukavice je červený 4) na tričku 
chybí poslední číslo vzorce 5) v brašně chybí pila 6) brašna má dvě poutka 7) na nohavici chybí logotyp Pionýra.
Státní vlajka: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Osmisměrka: Pionýrský Sedmikvítek

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
• 6. 12. oslaví své 65. narozeniny Vlasta 

Vasková z PS Hrádek (Plzeňská KOP).
• 16. 12. oslaví své 50. narozeniny Jan Michálek 

ze 109. PS Vyšehrad (Pražská OP).
• 17. 12. oslaví své 50. narozeniny Magdalena 

Hergetová z PS Kolo Koloveč (Plzeňská KOP).
• 28. 12. oslaví své 45. narozeniny Zuzana 

Del Favero z 32. PS Galaxie  
(Jihomoravská KOP).

• 30. 12. oslaví své 45. narozeniny Karel 
Steinbach z PS Skřítkové Blížejov (Plzeňská 
KOP).

 BLAHOPŘEJEME!

VÝROČÍ
1. 1. Mezinárodní den míru, Den obnovy samostatného českého 
státu
2. 1. 1910 francouzský letec Gaubert uskutečnil v pražské Chuchli 
první veřejný vzlet letadlem v Čechách, pro závadu motoru byl však 
let předčasně ukončen.
6. 1. 1850 se narodil Ladislav Stroupežnický, dramatik, zakladatel 
českého jevištního realismu.
9. 1. 1890 se narodil spisovatel a novinář Karel Čapek. (obr. 1)
12. 1. 1870 se narodil operní pěvec Karel Burian, který patřil 
ve své době ke světově nejuznávanějším tenorům. Věnoval se také 
překladu operních libret. (obr. 2)
13. 1. 845 14 českých knížat se svými družinami přijalo v Řezně 
křest‘anství.
17. 1. 1775 založil knihkupec W. Ch. Gerle první půjčovnu knih 
v Praze v Karlově ulici.
20. 1. 1785 bylo uvedeno první divadelní představení v českém 
jazyce – veselohra Odběhlec z lásky synovské – v Nosticově (dnes 
Stavovském) divadle.

20. 1. 1930 se narodil básník a fi lozof Egon Bondy (vlastním 
jménem Zbyněk Fišer).
21. 1. Mezinárodní den objímání
21. 1. 1930 byl na křižovatce Václavského náměstí s Jindřišskou 
a Vodičkovou ulicí instalován první automatický světelný semafor 
u nás.
23. 1. 1890 byla založena Česká akademie věd a umění.
26. 1. 1950 se narodil herec Jiří Lábus. (obr. 3)
26. 1. 1950 se narodil hokejový reprezentant a trenér Ivan Hlinka, 
pod jehož vedením získala Česká národní reprezentace zlaté me-
daile na zimních olympijských hrách v Naganu v roce 1998. (obr. 4)
27. 1. Den památky obětí holocaustu
28. 1. Mezinárodní den mobilizace proti jaderné válce
31. 1. Světový den pomoci malomocným
31. 1. 1785 se narodila Magdalena Dobromila Rettigová, národní 
buditelka, spisovatelka známá především svou knihou Domácí ku-
chařka (psala ovšem např. také básně). (obr. 5)

BAKELIT, 

BIOGRAF, 

BRLOH, BYZNYS, 

CELEBRITA, 

CISTERNA, 

DŽÍNY, EKZÉM, 

HLÍNA, KÁZEŇ, 

KOŇAK, 

KORUNOVACE, 

KOŽEŠINA, 

KUŘAČKA, 

LÁHEV, MOTOR, 

OBJEM, 

OTROKYNĚ, 

POJISTKA, 

SIRÉNA, 

STAŘENKA

1 3 4 52
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ÚSPĚŠNÝ ROK 2019 V PS JEŠTĚR
Rok 2019 se pro nás, v PS Ještěr, stal ro-
kem velmi úspěšným. Proč? Získali jsme 
hned několik fi nančních podpor a rádi by-
chom vás o tom informovali a našim pod-
porovatelům tímto poděkovali.
Částkou 70 000 korun podpořil náš projekt 
„Šance pro děti 2019“ Moravskoslezský 
kraj. Na  tomto místě bychom také chtěli 
poděkovat všem, kteří hlasovali pro náš 
projekt v  programu Globus Lepší svět. 
Díky jejich hlasům jsme skončili na 2. místě 
a náš projekt „TZ Šance dětem 2019“ byl 
podpořen částkou 80  000 Kč. Dalším 
podporovatelem je MŠMT, které nám, 
prostřednictvím spolku Pionýr, poskytlo 
na rok 2019 dotaci na zajištění oprav naší 
základny v celkové hodnotě 105 000 Kč.

32 000 korun jsme pak vyhráli v 5. výzvě 
programu „Vy rozhodujete, my pomá-
háme“ nadačního fondu Tesco, za  které 
jsme mohli nakoupit 10 nových celt 
na stany pro děti. Aktuálně pak také víme, 
že k nám z 6. výzvy programu „Vy rozho-
dujete, my pomáháme“ poputuje 20 000 
korun na zajištění obnovy vybavení na naší 
základně.
Závěrem děkujeme našim stálým podpo-
rovatelům, kteří nám přispívají na zajištění 
pravidelné činnosti naší organizace. Jsou 
to Městský obvod Svinov a  Statutární 
město Ostrava. 

za Pionýrskou skupinu Ještěr
Aleš Ovesný

CERTIFIKÁT DOBROVOLNÍKA
Prévě tak bývá často označováno Osvědčení o výkonu dobrovolné práce, které Pionýr vydává už od roku 2011. Je dokladem toho, že 
vedoucí získávají při činnosti rozmanitou praxi, někdy i v rozsahu desítek let, která je nejen těžko k získání někde jinde, ale může být 
hodně užitečná i v mnoha dalších činnostech – včetně řady různých profesí. Pojďme si ho stručně představit.

K ČEMU SLOUŽÍ?
Jeho účelem je vybavit dobrovolníky dokumentem, který posílí 
jejich pozici na  trhu práce jasným pojmenováním kompetencí, 
které ve své pozici získali, rozvinuli a uplatňovali. Čili ukázat, že 
např. vedoucí oddílu si nejen „hraje“ s dětmi, ale musí řídit tým, 
plánovat a organizovat činnost, komunikovat s rodiči, řešit krizové 
situace atd. 

CO OBSAHUJE?
Samozřejmě pojmenování držitele, jeho kvalifi kace a  praxe, 
včetně potvrzení garantem PVC a předsedou KOP. Součástí ka-
ždého osvědčení je také tzv. kompetenční profi l – tedy již zmí-
něný přehled základních znalostí a dovedností s daným druhem 
dobrovolné práce souvisejících. Tyto profi ly jsou zpracovány pro 
nejběžnější dobrovolnické „pozice“ v  Pionýru: Ekonom NNO, 
Garant vzdělávání, Hlavní vedoucí zotavovací akce pro děti a mlá-
dež, Laický zdravotník akce pro děti a mládež, Lektor vzdělávacích 
aktivit, Manažer NNO a Samostatný vedoucí dětí a mládeže.

JAK HO ZÍSKAT
Je to prosté! Pokud jste v situaci, kdy osvědčení aktuálně potře-
bujete (hledáte práci či z jiného důvodu potřebujete někomu do-
ložit svou praxi v Pionýru), jednoduše požádejte o jeho vystavení 
na vzdělávacím centru vaší KOP.
Po  jednoduchém ověření, zda skutečně vykonáváte dobrovol-
nou činnost, o jejíž doložení žádáte, a doplnění vašich údajů vám 
bude osvědčení vystaveno, potvrzeno podpisy a razítky a to je vše. 
Nezbývá než popřát, aby pomohlo. 

Máte dotazy či nejasnosti? Pište na pionyr@pionyr.cz.

Plze�ská krajská organizace Pionýra

pionýrské vzd�lávací centrum 

Sídlo: Na Jíkalce 14, 301 17 Plze�
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VÍCE SE DOČTETE NA MOZAIKA.PIONYR.CZ.

DOBROVICE

DOMAŽLICE

HORAŽĎOVICE

HRÁDEK

KDYNĚ

PODZIMNÍ STEZKA POLABÍM

Účast na turistickém pochodu „Podzimní stezka Polabím“, který pořádá 
PS MOV „Střelka“ z Kostelce nad Labem, je pro náš oddíl „Ťápoty“ 
po mnoho let tradicí. I  letos 5. 10. nás na  startu ve  Staré Boleslavi 
vítal s úsměvem „Generál“. Z nabízených tras jsme vybrali tu nejkratší 
(10 km), abychom měli cestou čas hrát hry a sbírat houby. Počasí nám 
tentokrát moc nepřálo, i přes to byla cestou legrace. Zakufrovali jsme 
a zas se našli.  

Hanka Šilhavá a spol.

VÝLET DO AQUAPARKU

Dne 20. 10. uspořádala PS Čtyřlístek Domažlice pro své členy a jejich 
rodiče zájezd do Prahy do aquaparku v  Čestlicích. Cesta autobusem 
uběhla rychle a brzy jsme se dočkali toho, na co jsme se velice těšili 
– velkého množství vodních atrakcí, jako jsou tobogány, divoká řeka, 
vlnobití a mnoho dalších. Bohužel tři hodiny utekly jako „voda“  a my 
se vydali zpět domů. Bylo to prima a  těšíme se, že si to zase někdy 
zopakujeme.

Kateřina Janovcová

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK S OTAVÁKY

6. 9. proběhla naše úvodní akce Hry s Otaváky na zámku, jejímž cí-
lem je zahájení pionýrského roku a získání nových členů. Děti si zde 
mohly vyzkoušet např. hod míčkem do „dračí tlamy“ nebo střelbu 
z  luku. Na následující schůzku se dostavil rekordní počet nových 
členů! Vyzkoušeli nové lezecké vybavení, své dovednosti prověřila 
i jedna z maminek. Další, pro nás významnou akcí je možnost při-
pravit hnětynky na výstavu, která je součástí Havelského jarmarku. 
Na první velké výjezdové akci – přespání v klubovně nepomuckých 
pionýrů a pochod Podzim pod Zelenou Horou – se nás sešlo téměř 
40. 

Markéta Nováková a Martina Kladívková

NEZAHÁLÍME!

8. 10. cyklistické závody – i když jen nanečisto, protože celý den pr-
šelo. Všem, kdo přišli, zkontroloval zástupce městské policie vybavení 
na kole. 15. 10. turnaj v malé kopané o poháry starostky – Heslo „po-
hybem proti nudě“ vyšlo na 100 %. Pionýrští vedoucí připravili dvou-
hodinový turnaj v malé kopané. 10.–13. 10. celostátní akce 72 hodin 
pro druhé. 18. 10. svátek dýní a charita pro Natálku – Spolu s domem 
kultury, školní jídelnou Hrádek a prodejnou květin Ela Rokycany jsme 
připravili 17. ročník tradiční události pro děti i dospělé. Oddíly Dráčata, 
Mraveniště a Liščata navíc připravily prodejní stánek pro Natálku, která 
se zotavuje po zranění. 

Vlasta Vasková

DRAKIÁDA 

PS Safír Kdyně pořádala 19. 10. oblíbenou drakiádu. Slunečné počasí 
nalákalo na louku pod vrchem Škarmanem přes 150 nadšenců. Vítr se 
ale příliš nesnažil, takže drakiáda byla spíše přehlídkou pobíhajících pi-
lotů, kteří se snažili své draky dostat do povětří. Pro všechny byl připra-
ven oheň, teplý čaj a pěkná odměna ve formě létajících vrtulek. 

Pavla Hrubá
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