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ZAŽEHLI JSME OHÝNKY
Na sobotu 21. března byl naplánován jeden z výrazných okamžiků oslav 
30. výročí obnovení samostatné činnosti Pionýra – akce Zažehněme 
ohně! (a s ní i pokus o vytvoření českého rekordu v počtu zároveň zapá-
lených ohňů). Vzhledem k datu šlo také o první velkou společnou akci, 
kterou jsme museli zrušit. Ale pionýři vzali její myšlenku už za  svou, 
těšili se na ni a odmítli se jí vzdát úplně.

Po celé republice tak v 16.30 byly zažehnuty alespoň svíčky, kahánky, 
ohně v krbech, kamnech, někdo si mohl dopřát i otevřený oheň na za-
hradě. Podoba a velikost ohniště není zdaleka tak důležitá jako vědomí, 
že to prosté škrtnutí sirkou nás – i přes obecně nutnou izolaci – v jeden 
okamžik propojilo a ukázalo, že společně dokážeme překonat nejrůz-
nější potíže.

SVĚT SE NEZASTAVIL, ŽIVOT MUSÍ JÍT DÁL 
A PLAMÍNKY NADĚJE NESMÍ VYHASNOUT.
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HODÍME SI KORONOU
Anebo je to naopak a korona hází s námi? Asi záleží na úhlu pohledu. Na  jednu stranu jsou 
sociální sítě plné nejrůznějších vtípků a lidé znovu a znovu dokazují svou úžasnou schopnost 
brát věci s nadhledem. 
Na druhou stranu pandemie zasáhla celý svět a není sporu o tom, že situace je vážná – nejen 
počtem obětí, ale i dopady například na ekonomiku. Pro nás je hodně citelné i pozastavení 
činnosti Pionýra, které v době dokončení této Mozaiky trvá už přes šest týdnů. Zdá se, že to 
vlastně není tak moc, ale na jaře, kdy byla na všech úrovních našeho spolku plánována spousta 
akcí mimo jiné k oslavě 30. výročí obnovení samostatné činnosti Pionýra, to byla hodně citelná 
rána – navíc zatím nikdo neví, jak dlouho a v jaké podobě budou ještě omezení platit – a léto 
je nedaleko…
Není asi překvapení, že tato situace se výrazně promítla i do Mozaiky. Byla patrná už v mi-
nulém vydání, ale mnohem více ovlivnila právě toto. Kromě několika stálých rubrik, jako je 
Kaleidoskop nebo Makáme na sobě, vychází většina stránek právě z dopadů pandemie na naši 
činnost. Nejsou tu ale jen katastrofi cké zprávy, právě naopak. Dozvíte se tu například o hře 
Buď Ideální (která jako jedna z mála aktivit může probíhat i za „karantény“), seznámíte se s pi-
onýrskými „hrdiny pandemie“ a dočtete se i pár námětů, jak si zachovat psychickou pohodu 
a dokonce si z této podivné doby odnést i něco pozitivního.
Nenajdete tu tentokrát samostatné stránky pro vedoucí ani pracovní listy pro děti, i proto 
rozsah stránek působí skromně. Pevně doufáme, že se pionýrský život bude postupně vracet 
k normálu a spolu s tím se k plánované podobě i termínu vydání přiblíží také příští Mozaika.

Jakub

SLEDUJTE WEB PIONYR.CZ/PANDEMIE 
Chcete mít stále aktuální informace důležité pro naši pionýrskou činnost? Tady v Mozaice 
najdete jen některé, protože situace se mění někdy i  ze dne na  den. Sledujte adresu 
pionyr.cz/epidemie. Na této stránce najdete stručné shrnutí aktuálně platných opatření, odkazy 
na důležité dokumenty (pojednávající například o právních dopadech současné situace na naši 
činnost nebo o  výhledech na  letní činnost), otázky a odpovědi, přehled termínů akcí, kde 
jsou průběžně aktualizované termíny či případně informace o  jejich konání či nekonání, 
a další informace. Najdete tu také přehled informačních zpráv, které byly z Ústředí Pionýra 
rozeslány do spolku. Vždy se tu dočtete i to, kdy byly informace naposled aktualizovány. Tak si 
nezapomeňte stránku čas od času otevřít a buďte v obraze.

Zažehli jsme ohýnky

Co dělat?

Děkujeme Hrdinům pandemie

Buď Ideální

Jak se nezbláznit z „karantény“

Ano, jsem pozitivní

Aktuality

Pionýrský Sedmikvítek 
– Výtvarná činnost

Makáme na sobě

Pionýrská metoda – Zážitky a dobrodružství
SPTO – Tábornické tábory

Kaleidoskop

Soutěž etapových her – rozhovor

Sami o sobě

Děkujeme!
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CO DĚLAT? Tipy, náměty, informace
O tom, že svět zasáhla pandemie způsobená novým koronavirem 
a v České republice byla od března postupně přijímána opatření, 
která vedla až k nevídanému pozastavení naší činnosti, si tu ne-
musíme obšírně vyprávět. Ani o tom, že nás situace zasáhla hodně 
citelně i s ohledem na oslavy 30. výročí obnovení samostatné čin-
nosti Pionýra. Mnoho z nás zato hledá opověď na otázku, jak se 
se situací vypořádat jak v osobní rovině, tak pracovně i z hlediska 
pionýrské skupiny či oddílu.

Ocitli jsme se v době, která nás donutila zastavit se a začít dělat 
věci jinak. Ne vždy je to na škodu. Ale o tom si můžeme povídat 
někdy příště. Co je ale možné dělat ještě teď, když už se snad 
situace stabilizovala a věci se začínají pomalu vracet k normálu? 
Je ještě někde naše pomoc potřeba? Ano, je. Jen se stačí podívat 
okolo sebe.

V první řadě je ale třeba stále přemýšlet hlavou a nepouštět se 
do  aktivit, které jsou prozatím omezeny. Také nedoporučujeme 
vyhledávat kličky, jak se dají omezení obejít. Prostě zodpovědnost 
především. Protože naše uvážlivé chování chrání i ostatní.

CO TEDY TEĎ MŮŽEŠ DĚLAT?
Daruj krev
Pokud můžeš, da-
ruj krev nebo její 
složky. Krev je stále 
potřeba a  teď se na-
víc blíží léto, kdy je 
její potřeba zpravidla 
vyšší. Bližší informace 
o projektu Zdravá pi-
onýrská krev najdeš 
na webu Pionýra.

Nabídni pomoc
Máš volnou kapacitu a  chceš pomáhat? Zeptej se na  místním 
úřadě, s čím můžeš aktuálně pomoci. Mají většinou nejlepší pře-
hled a  koordinují aktivity ve městě nebo obci. Je v  tvém okolí 
někoho, kdo potřebuje nakoupit, vyvenčit pejska nebo zařídit jiné 
věci, nabídni své služby a pomoz. 

Práce v lese, sadu, na poli…
S  omezením cestování chybí v  zemědělství sezónní pracovníci, 
kteří přijížděli ze zahraničí. Pokud někdo ve tvém okolí hledá bri-
gádníky, přihlas se. Jen nezapomeň, že je dobré mít podepsanou 
např. dohodu o provedení práce. Hledat můžeš třeba na webu 
agroprace.cz.

Pomáhej s učením
Ještě nějakou dobu zůstanou školy pro děti uzavřené. Hodně ro-
dičů a dětí se teď potýká s domácím učením. Víš o někom tako-
vém, kdo potřebuje pomoci vysvětlit novou látku nebo třeba uká-
zat, jak pracovat s různými aplikacemi, které jsou teď pro výuku 
používány? Domluv se s jeho rodiči a pusť se do toho. 

PS Za Vodou - půjčovna deskovek
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NÁMĚTY PRO SKUPINY A ODDÍLY
Nezapomeňte udržovat kontakt
Co vaše oddílové děti? Víte o  nich? Co dělají? Už se jim také 
stýská? Zkusili jste on-line schůzku nebo se zapojit do  hry 
Buď ideální? A co „zasloužilí“ pionýři, nepotřebují něco? Třeba 
nakoupit nebo se jen zastavit na kus řeči? Teď je doba, kdy nám 
všem chybí normální společnost. Tak si pojďme povídat.

Buďte v obraze a připravte se na tábory
V současné době se na nás valí různé informace, ale pořád ještě 
nevíme, jak to bude s  letními tábory. Dopadnou na  ně nějaká 
omezení? Pokud ano, tak jaká? Takové otázky si asi teď pokládají 
všichni organizátoři táborů. Sledujte na webu Pionýra stránky pi-
onyr.cz/epidemie, kde najdete aktuální informace o situaci a rady 
(například jak teď postupovat při přípravě táborů).
Informace o vašich táborech nezapomeňte také vložit do nabídky 
Opravdu dobrého tábora (tábory vkládáte jako jakoukoli akci 
na webu, jen v úvodu zvolíte jako typ akce tábor).

Brigády na TZ
Nejde sice o běžnou činnost s dětmi, přesto brigády patří ke spol-
kové činnosti, pro kterou stále platí poměrně přísná opatření 
(maximálně 10 osob, mezi kterými musí být rozestupy dva metry 
a musí mít stále k dispozici nádobu s dezinfekcí).

„Ukliďte si“ a připravte se na nové výzvy
Máte teď víc času? Tak si zkuste s ostatními vedoucími a instruk-
tory z oddílu udělat konferenci a naplánujte program na příští pi-
onýrský rok. Zkuste „zasurfovat“ na internetu a vyhledat aktivity, 
které byste mohli v příštím roce vyzkoušet. Zajímavé aktivity na-
jdete i na webu Pionýra v části Inspiruj se či v Mozaice.

Diskuze k MOKu
A když už jsme u toho povídání, 
pojďte diskutovat k  tématům, 
která byla vybrána pro Malou 
obsahovou konferenci. Ta teď 
dostává novou podobu. Stává 
se z ní Pionýrská apatyka, která 
by nám mohla dát lék na pio-
nýrské bolístky. Přehled témat 
z oblasti činnost a práce s lidmi, 
informace o diskuzi i o samotné 
zářijové akci najdeš na  webu: 
pionyr.cz/mok. 

A CO POMŮŽE ÚPLNĚ VŠEM?
Rozdávej dobrou náladu
A nakonec to, co je pro všechny asi nejvíc potřeba. Rozdávej ko-
lem sebe dobrou náladu a udržuj pohodu, protože veselá mysl, 
půl zdraví. Ten zbytek už zvládnou čisté ruce a dodržování všech 
hygienických opatření. 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ POMÁHAJÍ A HLEDAJÍ CESTY, JAK OSTATNÍM USNADNIT 
SOUČASNOU SITUACI. SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME. 

ď 

NÁVRAT DO NORMÁLU?
Ve chvíli, kdy tuto Mozaiku dostanete do schránky, bude už možná 
situace zase o kousek dál. I když uvolňování omezujících opatření 
svádí k rychlému návratu k běžné oddílové činnosti, je nezbytné 
vytrvat a počkat, až to bude skutečně možné a v souladu s plat-
nými nařízeními. Proto stále platí jednoduché zásady:
• Buďme trpěliví – situace se zlepšuje, zbrklými akcemi nic 

neurychlíme.
• Zachovejme zdravý rozum – nepropadejme panice ani nehle-

dejme způsoby, jak omezení obcházet, společně to zvládneme.
• Připravujme, co jde – až se oddílová a  snad i  letní činnost 

rozběhne, bude se nám to určitě hodit.
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DĚKUJEME HRDINŮM PANDEMIE
Většina z  nás se ještě ani nevzpamatovala z  nových událostí, oni už ale stáli v  první linii, šili, vařili nebo doučovali. Hrdinové 
pandemie jsou i mezi námi a  je jich tolik, že jejich příběhy by vydaly na  celý speciál – proto celou řadu dalších skvělých hrdinů 
najdete na  webu Mozaiky. Jejich zkušenosti, hodnoty a  postoje jsou natolik inspirativní, že rozhodně stojí za  přečtení. 

MILAN MIKIN APPEL – Sestry a doktoři nám brali štíty pod rukama
Kde se pomáhá, tam je Mikin. Emeritní 
ředitel brněnského Střediska volného času 
Lužánky a vedoucí PTO Vlčata od prvních 
dní nabízel svoji ruku k dílu – šil roušky, 
rozvážel materiál na  šití, svážel roušky, 
tiskl štíty na  3D tiskárně. U  ochranných 
štítů nakonec zůstal a už několikátý týden 
je rozváží po republice.

Co tě přimělo k pomoci a čemu se věnuješ?
Ze začátku jsem humbuk kolem koronaviru 
moc nechápal. Na rozdíl od mého syna, který 
v té době už měl dávno home offi ce a zákaz 
jezdit MHD. To on mi řekl, že bych se mohl 
vyfotit v roušce na profi lovku na Facebooku, 
abych šel příkladem. 
Když zavřeli Lužánky, pustili jsme se do  šití 
roušek. Zjistil jsem, že na  to nemám trpěli-
vost, tak jsem se nabídl kamarádkám z Šijeme 
roušky v Brně a vozil jsem z Husy (brněnské 
divadlo Husa na  provázku, které jako jedno 
z prvních rozjelo hromadné šití roušek, pozn. 
red.) doma šijícím švadlenkám látky a od nich 
zpátky ušité roušky. 

Pak jsem vezl synka s jeho přítelkyní tisknout 
na 3D tiskárnách obličejové štíty do FabLabu 
(sdílená dílna, pozn. red.), kde taky potřebo-
vali kurýra, a tak už třetí týden rozvážím su-
per obličejové, s láskou vytištěné štíty. A když 
nebyli lidi, stoupl jsem si k laseru a vyřezával.

Proč pomáháš? Myslíš, že tě v tom nějak 
ovlivnil Pionýr?
Necítím se jako hrdina, naopak. Přišlo mi 
úžasné, kolik lidí se od úplného počátku pus-
tilo do  vymýšlení, jak si navzájem pomoci. 
Spíš mi chvilku trvalo, než jsem si to pravé 
pro sebe našel já. S Pionýrem má pomoc sice 
přímo nesouvisí, ale překvapilo mne třeba 
zrovna v  tom FabLabu, kolik se kolem těch 
štítů motá pionýrů. Je ale vlastně logické, že 
lidi zvyklí dělat něco pro druhé za normálních 
okolností, si svoji parketu najdou i  v  době 
krize. A neřeší, že je to práce zadarmo. To 
spíš překvapuje některé naše klienty. Ale my 
nejsme fabrika, děláme to z vděčnosti zdra-
votníkům, z radosti a pro radost. Stejně jako 
za  normálních okolností schůzky, výpravy 

a tábory. Takže takhle to vlastně tu mou práci 
v Pionýru připomíná. 
Překvapilo mne, že jsme ty štíty zadarmo 
vozili po  stovkách třeba na urgentní příjmy 
nemocnic, na JIPky a podobně a sestry a dok-
toři nám to obrazně řečeno brali pod rukama. 
Fakt jsem ten první týden měl intenzívní po-
cit, že žiju v jiném světě, než v tom, o kterém 
byly vládní tiskovky v televizi. Pak se ukázalo, 
že stačí přestat sledovat zprávy a kochat se 
krajinou. I teď mne občas přepadne pochyb-
nost, když si u  nás štíty zadarmo objedná 
kancelář senátora, ale stačí, když mi kolega 
řekne: „Nesuď, nevíš, jeď!“ 

PETRA ZAVADILOVÁ – Hlavu vzhůru, nepropadat panice a vydržet
Pracuje, šije roušky, vaří desinfekci a stará se 
o rodinu. Aby vše stíhala, chodí spát ve dvě 
v noci a od rána už je zase na nohou. Spolu 
s  dalšími dobrovolníky už ušili přes 1200 
roušek a  další je ještě čekají. „Neumím 
stát a  jen se koukat,“ přiznává Petra,  
skupinářka a organizátorka mnoha akcí nejen 
na domovské PS Beroun-Závodí.

Co tě přimělo k pomoci? 
Ono to tak nějak přišlo samo, nejdříve nebyla 
k sehnání desinfekce, tak jsme ji v práci (DDM) 
v chemické laboratoři „uvařili“. Naštěstí jsme 
v  jedové skříňce měli vše potřebné. Něco 
jsme si nechali a  zbytek rozdali potřebným. 
No a pak byly potřeba roušky, a tak jsem ne-
chala kolegy vytahat látky a šicí stroje, které 
využíváme na kroužcích a  seminářích. Látek 
jsme sice měli dost, ale ne tolik, aby to po-
krylo potřebu, a tak se mi ještě povedlo včas 
něco koupit. Šití šlo ale pomalu, tak jsem 
obtelefonovala členy pionýrské skupiny a pár 

šikovných rodičů od našich dětí a začali jsme 
stříhat a šít ve velkém, jenže skoro došla látka. 
Pak přišla od ústředí nabídka plátna s pionýr-
ským vzorem, dostali jsme celou šedesátime-
trovou roli. Další látky a stroje jsme posbírali 
po kamarádech a pak ještě z projektu nadace 
ČEZ nakoupili. Na nějaké velké pocity jsem 
neměla moc času, ale je skvělé, jak se všichni 
zapojili a chtěli pomoci. 

Co pro tebe znamená pomoc?
Pro mě slovo pomoc celoživotně má důle-
žitou úlohu. Neumím stát a  jen se koukat, 
vždy se aktivně zapojuji a pomáhám, kdekoli 
a kdykoli, ale to by asi mohli říci všichni, co 
mě znají. Od čtrnácti let pracuji jako dobro-
volník v  Pionýru, pomáhám dětem k  aktiv-
nímu využívání volného času, pomáhám při 
akcích, povodních, sousedům a kamarádům 
a nedovedu si představit, že by to bylo jinak. 
Takže teď to byla zase samozřejmost. 

Co tě motivuje a co je pro tebe motorem 
nevzdat to?
Já jsem palice umíněná a  nikdy jsem nic 
nevzdala, takže ani teď to nevzdám. 
Normálně mě dobíjí děti, jejich smích a  ra-
dost, ale teď, když je moc nevidím, mi stačí 
sednout si na  terasu, dát si kávu, koukat 
na  les a Berounku a mohu jet dál. Drží mě 
to, že zase bude lépe a s  těmi mrňousky se 
potkám, až to přejde. Hlavu vzhůru, nepro-
padat panice a vydržet. Ta potvora nás přeci 
nedostane. 

Tirís
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PAVEL GREINER – Když uvařím pro sebe, nabídnu i dalšímu 
Každá pomoc se počítá. I  když jen uva-
říte o  porci víc a  někomu ji nabídnete. To 
je ve  zkratce fi lozofi e Pavla Greinera, hlav-
ního vedoucího letního tábora Ledňáček 
na Příbramsku a majitele autoškoly v Praze, 
jehož výzva „Opeč buřta a  pomoz dalším,“ 
už pomohla nasytit nejednoho zdravotníka či 
seniora. 

Čemu se přesně věnuješ? 
Vadilo mi, jak lidé vykupují regály a hromadí 
zásoby, a  chtěl jsem ukázat, že pionýři také 
pomáhají. My táborníci se učíme vařit jen ze 
surovin, které zrovna máme, a kolikrát z těch 
zbytků jsou super jídla. A  tak jsem vymyslel 
„Opeč buřta a  pomoz dalším“. Prostě, když 

upečeš buřta a přikrojíš o pár plátků chleba 
víc, tak se s tebou ještě jeden určitě nají. Nejde 
o to se přežrat, ale najíst se. Když vařím pro 
sebe, proč bych nenabídnul dalšímu? 
Takže chystáme jídla pro integrovaný zá-
chranný systém, domovy důchodců, ale i na-
příklad důchodce v baráku.  Nejde o to va-
řit tuny jídla, ale i třeba něco jako pozornost 
ke kafi . Není to ani nijak náročné, spíš relax. 
Když vaříš druhým, tak se to prostě dělá nějak 
jinak – víc s úsměvem a větší pílí. 

Co pro tebe znamená pomoc?
Pomoc je krásné slovo. Jako malý jsem byl pio-
nýr, po revoluci skaut a pak zase pionýr. To mi 
dalo nejvíc, spolu s mými rodiči a okolím. 

Co tě motivuje? 
Úsměv a poděkování ti dobije baterky hned. 
Nechceš přeci žádný vděk, děláš to pro vnitřní 
pocit. Čekal jsem, že budu za  podivína, ale 
není to tak. Kdo nic nedělá, nic nezkazí, ale 
já prostě budu dělat a kazit. A i ti, kteří se mi 
smáli, najednou začali péct a pomáhat. A to je 
přeci nejvíc – ukázat ten směr. 

JIŘÍ HABÁN – V nemocnici prostě jedeme dál, musíme
Student třetího ročníku všeobecného lé-
kařství Jirka z  tábornického oddílu Vlčata 
v Brně o pomoci ani dlouze uvažovat nemu-
sel a  jako medik brzy začal pomáhat tam, 
kde bylo potřeba. I když procházka růžovým 
sadem to prý rozhodně nebyla. 

Jak tvá pomoc v ne-
mocnici probíhá?
Ze začátku jsme mě-
řili teplotu přicházejí-
cím a  fi ltrovali, koho 
do  nemocnice pus-
tíme. Když zřídili nové 
infekční oddělení, 
nastoupili jsme jako 
sanitáři. Hlavně jsme 
pomáhali sestrám, 

uklízeli apod. Na  infekčním se musí třikrát 
denně utírat všechny povrchy desinfekcí a to 
nějakou dobu zabere. 
Nejhorší bylo, že nikdo nevěděl, jak na  si-
tuaci reagovat. Bylo v  tom hodně nejistoty 
a bylo to vysilující… Primář nosil skříně, pro-
stě chaos. Ale i přes hodně vypjaté chvíle, 
třeba debaty o tom, jak nakládat s ochran-
nými pomůckami, se to nakonec nějak 
zvládalo.

Jak vypadá tvůj aktuální režim? 
Máme směny 12 hodin ve čtyřdenních cyk-
lech. Takže máme denní službu, druhý den 
noční a potom dva dny volno. Během směny 
jsme několikrát v infekční zóně tři až čtyři ho-
diny dekontaminovali povrchy, ochranné po-
můcky a šli zase ven, jelikož déle v overalech 

a respirátorech člověk moc nevydrží. Zvládat 
se to dalo, ale na povinnosti do školy už moc 
energie nezbývalo. 

Co je pro tebe motorem nevzdat to a po-
kračovat dál? Jak si „dobíjíš baterky“?
Práce je náročná a musím říct, že než jsem 
se dostal do  karantény, měl jsem už dost. 
Ale člověk prostě jede dál, protože musí. 
Já si baterky dobíjel hodně venku, když to 
šlo. Ale určitě mně i  ostatním zdravotní-
kům hodně pomohlo, když jsme viděli, že 
si lidi váží toho, co děláme. Drobnosti jako 
buchta tam fakt udělají radost. Jednou jsme 
dostali oběd z restaurace, jindy se na plotu 
nemocnice objevil děkovný transparent. 
Mně osobně tyhle věci udělaly hodně radost 
a myslím, že ostatním taky.

KAROLÍNA VACLACHOVÁ – Můžeme se hodně naučit, stačí být pozitivní
Pomocnou ruku nabídla Karolína v tom, co je 
jí nejbližší. Jako studentka pedagogické fa-
kulty a oddílová vedoucí PS dr. Mirko Očadlíka 
v Holešově se rozhodla hlídat a doučovat děti, 
chodí také nakupovat seniorům. 

Co se ti na začátku honilo hlavou? 
Když jsme se ve škole dozvěděli o nouzovém 
stavu, začala jsem přemýšlet, jak bych mohla 
být prospěšná. Hned jsem zavolala do míst-
ního centra pro seniory. Doučuji děti tamních 
zdravotních sester a několik dětí i hlídám. 

Jak vypadá tvůj režim v době pomoci? 
Většinou dopoledne si dělám potřebné věci 
ke  studiu, poté se připravuji na  doučování. 

Docházím do  klubovny, kde doučování pro-
bíhá. Také většinou třikrát týdně nakupuji po-
traviny seniorům v okolí. 

Přivedl tě k pomoci i Pionýr?
Určitě. Z různých akcí a hlavně díky letním tá-
borům či víkendovkám jsem zvyklá pomáhat 
a přijde mi to úplně normální. Je důležité umět 
pomoci lidem slabším, starším nebo dětem –
zkrátka těm, kdo pomoc potřebují.

Co tě motivuje, co je pro tebe motorem ne-
vzdat to a pokračovat dál?
Doučování mě moc baví. Jsem zvyklá stále něco 
dělat, takže to vůbec neberu negativně. V této 
době se můžeme neskutečně moc naučit, stačí 

být pozitivní a dívat se kolem sebe. Vždyť kdy 
jindy budeme mít tolik času než právě teď? 
Jinak ráda chodím do lesa a do přírody, kde se 
energie dobíjí sama. 
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NUDÍŠ SE?

BUĎ IDEÁLNÍ!
ZAPOJ SE DO HRY NA www.budidealni.cz
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Hra Buď Ideální odstartovala v pátek 20. 
března a potrvá až do  června. Zapojily se 
do ní stovky hráčů nejen z Pionýra. Celá 
hra je inspirována Ideály Pionýra, ke kaž-
dému z nich je připraveno 30 úkolů (letos 
je přece 30. výročí obnovení samostatné 
činnosti Pionýra), celkem jich je tedy 210. 
Některé jsou úplně jednoduché, jiné bu-
dou možná trošku výzva, ale třeba o  to 
větší radost přinese jejich splnění.
Velkou výhodou v  současné situaci je to, 
že děti mohou plnit většinu úkolů samo-
statně nebo s rodinou. A až omezení po-
leví, pořád ještě zbyde několik úkolů, které 
se víc hodí na plnění s kamarády například 
z oddílu.

POJĎTE DO TOHO TAKY
Vůbec není pozdě, pár týdnů po startu už 
měli někteří hráči splněné skoro všechny 
úkoly. Těm nejaktivnějším jsme položili pár 
otázek, třeba vás i jejich odpovědi inspirují, 
abyste se zaregistrovali na www.budidealni.
cz a pustili se do plnění úkolů. Ačkoli je 
hra myšlena hlavně pro děti, i z rozhovorů 
s hráči je jasně vidět, že věk tu není žád-
ným omezením.

BUĎ IDEÁLNÍ V ČÍSLECH 
(k 25. 4.)
počet hráčů a vedoucích: 745
počet skupin: 126

10 NEJVÍCKRÁT SPLNĚNÝCH 
ÚKOLŮ (čísla k 25. 4.)
327 x  úkol č. 3: Zapamatuj si telefonní čísla 

na složky záchranného systému. 
323 x  úkol č. 2: Nauč se telefonní číslo na 

jednoho z rodičů. 
225 x  úkol č. 4: Nauč se nazpaměť a zazpí-

vej českou hymnu. 
163 x  úkol č. 120: Zaškrtávej poctivě 

všechny splněné úkoly. 
156 x  úkol č. 27: Zapamatuj si ulici, na 

které bydlíš, a zjisti, podle čeho zís-
kala jméno. 

150 x  úkol č. 14: Zapamatuj si, jak se jme-
nuje předseda Pionýra. 

146 x  úkol č. 151: Celý den nepoužívej vý-
tah ani jezdící schody. 

145 x  úkol č. 34: Na Světový den porozumění 
autismu si oblékni něco modrého. 

142 x  úkol č. 30: Zvládni vyjmenovat všech 
sedm Ideálů Pionýra.

137 x  úkol č. 40: Upeč něco sladkého pro 
kamarády či rodinu.

10 SKUPIN 
S NEJAKTIVNĚJŠÍMI HRÁČI
P2 Nepomuk
Lvíčata – družinka Ninjalvové
Dravci – Sokolíci
Mláďata Zborovice
Dravci – fanklub
PS des. St. Roubala Habartov
Pionýr Jedovnice – Skokani
Tuláci Klatovy
Stanice Mladých Techniků
Dravci – Sokoli
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JANA (37)

Jaký úkol ti přišel nejtěžší?
Vymyslet tajný úkol, neboť mě dlouho nic tajného nenapadalo, 
ale nakonec jsem to vymyslela a umyla dceři auto.

Který úkol tě nejvíc bavil?
Bavily mě zatím všechny úkoly, ale nejvíc asi pletení náramků 
přátelství. Pletli jsme je jako děti, a tak bylo pěkné zavzpomínat, 
jak se to plete a tak.

Co se ti na hře Buď Ideální nejvíc líbí?
To, že spoustu úkolů plníme s dcerou spolu, ať už jsme si navzá-
jem vázaly tkaničky nebo jsme šly spolu na procházku na místo, 
kde nebyla jedna z nás, a  jindy zase na místo, kde nebyla ta 
druhá. 

ONDŘEJ (28) 

Jaký úkol ti přišel nejtěžší?
Zatím dva, 3 minuty v potoce a 3 minuty na stromě na medvěda. 

Který úkol tě nejvíc bavil?
Nejpoučnější byly úkoly spojené s přírodou jako například po-
znat 20 druhů bylin a dřevin, plody stromů, apod. Stejně tak 
chválím kreativní hry jako básně. 

Co se ti na hře Buď Ideální nejvíc líbí?
Líbí se mi celkově seznam úkolů (i přesto, že je to určeno pri-
márně pro děti), zábavnost a poučnost.

BARBORA (18) 

Jaký úkol ti přišel nejtěžší?
Nejtěžší pro mě asi bylo zpívat naší hymnu. Není to pro mě „pís-
nička“, kterou bych zpívala jen tak. Byla jsem tedy ráda, že jsem to 
mohla spojit s výročím české vlajky. 

Který úkol tě nejvíc bavil?
Nejvíc jsem si asi užila spaní na neobvyklém místě. Šla jsem do vany. 
Kdo z nás to jako malý nechtěl zkusit? A neříkejte mi, že jsem sama.

Co se ti na hře Buď Ideální nejvíc líbí?
Jako velké plus vidím načasování, kdy šla hra ven. Myslím, že spoustě 
rodičů to pomohlo s otázkou „Co s dětmi doma?“. Jinak se mi líbí, 
že úkoly jsou všestranné. 

VERONIKA (12) 

Jaký úkol ti přišel nejtěžší?
Nejtěžší úkol mi přijde jezdit na lodi a veslovat, protože jsem to 
ještě nikdy nedělala. A z těch co mám splněno, tak je to asi dva 
dny bez sladkostí, protože je mám ráda.

Který úkol tě nejvíc bavil?
Nejzábavnější mi přišla scénka, protože jsme se u ní pobavili.

Co se ti na hře Buď Ideální nejvíc líbí?
Dělám věci, které bych ani nezkusila, zabavím se v průběhu 
karantény.

ŠÁRKA (10) 

Jaký úkol ti přišel nejtěžší?
Zvládnout celý den bez mobilu. Protože jsem si nemohla psát a volat 
s kamarády. Naštěstí jsme šli ten den na výlet.

Který úkol tě nejvíc bavil?
Držet na stromě na medvěda. Byla to sranda.

Co se ti na hře Buď Ideální nejvíc líbí?
Je to zábava, chci mít splněno co nejvíce úkolů. Zkouším nové věci.

Česko svítí modře - kampaň Naděje pro Autismus 
Děkujeme Pionýru za vyjádření respektu lidem na spek-
tru autismu a jejich blízkým  

ilustrační foto: facebooková skupina Buď ideální - fotky, videa, zážitky
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JAK SE NEZBLÁZNIT Z „KARANTÉNY“
Tahle situace je divná. Neobvyklá. Nečekaná. Málokoho z nás nechala bez emocí. Někteří z nás jsou naštvaní, protože nemůžou dělat to, 
co by chtěli a na co jsou zvyklí. Někteří mají strach a úzkosti. Někteří mají naopak radost a cítí se příjemně, protože se nemusí vystavovat 
každodennímu tlaku okolí a mohou si svůj čas a prostor uspořádat tak, jak jim to vyhovuje.

Ať jste na kterékoliv straně barikády, připravila 
jsem pro vás několik tipů, jak se z karantény 
nezbláznit.

Zachovejte denní rytmus: Pokud je to jen 
trochu možné, zachovejte denní rytmus co 
nejpodobnější tomu, který dodržujete za nor-
málních okolností. Náš organismus si těžko 
zvyká na změny – vzpomeňte si, jak je náročné 
vrátit se do školy po prázdninách nebo zvyk-
nout si na  změnu času. S  karanténou přišlo 
mnoho neočekávaných změn. Pokud to jde, 
pokuste se vstávat ve stejnou dobu, jako když 
chodíte do školy nebo do práce. Rozdělte si 
čas na  práci/studium a  odpočinek. Choďte 
spát ve stejný čas. Váš organismus to obrovsky 
ocení.

Myslete na své tělo: Udržení denního režimu 
napomáhá, když se pravidelně věnujete potře-
bám svého těla. Nezapomínejte na dostatečný 

a pravidelný spánek, který pomáhá budovat 
fyzickou i psychickou imunitu. Snažte se jíst 
pravidelně, to také pomáhá rytmus udržet. 
Nezapomínejte na dostatek tekutin a pohyb. 
I přesto, že je doporučeno zdržovat se doma, 
nevyhýbejte se čerstvému vzduchu. Vyrazte 
někam, kde se nepohybuje příliš lidí, zaspor-
tujte si. I pohyb pomáhá zbavení se úzkosti.

Zůstaňte v  kontaktu: Je důležité nezůstat 
sám. Buďte v kontaktu se svou rodinou a přá-
teli jakýmkoliv možným způsobem. Pište si. 
Telefonujte si. Mluvte spolu přes videohovor. 
Můžete si říct, co jste ten den dělali a na co se 

těšíte. Zbavení se napětí napomáhá, když se 
svými pocity nezůstaneme sami.

Soustřeďte se na věci, které můžete ovliv-
nit: Úzkost a strach v nás dokáže vzbudit také 
nepředvídatelnost situace a fakt, že ji nemáme 
plně ve  svých rukou. Nemůžeme ovlivnit, 
jestli soused dodržuje karanténu a  kdy celá 
tahle situace skončí. Co nejvíc je to možné, 
soustřeďte se na věci, které ovlivnit můžete. 
Můžete rozhodovat o  tom, co si ráno oble-
čete, co si dáte k  jídlu, komu dnes napíšete 
nebo zavoláte.

Pomozte druhým: Další věcí, kterou ve svých 
rukách máme, jsou aktivity, které mají vidi-
telný dopad na  okolí. Ideální, pokud na  ni 
máte energii, je pomoc druhým. Existuje 
spoustu iniciativ, které pomáhají šít roušky, 
venčit psy, donášet léky a  potraviny starým 
lidem. Zapojení do  podobné dobrovolnické 

aktivity může přinést pocit, že přeci jen něco 
zmůžu, a tím pomoct zmírnění úzkosti.

Dávejte si malé a konkrétní cíle: Uklidit byt 
je náročné i během karantény. Věnovat se příš-
tích 10 minut úklidu prvního šuplíku ve stole 
se zdá přijatelnější. Dát si jasný a  konkrétní 
cíl nám může pomoct vrhnout se do méně 
příjemných činností. Když si navíc úkoly roz-
fázujeme (dnes uklidím první šuplík, zítra vy-
luxuju ložnici, pozítří utřu prach v obýváku), 
je pravděpodobné, že se nám jednotlivé kroky 
podaří skutečně splnit a  častěji tak zažijeme 
pocit úspěchu.

Pochvalte se a odměňte se: Za každý splněný 
úkol se pochvalte, případně si dejte odměnu. 
Ta může být jakákoliv – lžička zmrzliny, díl 
oblíbeného seriálu... Vidina odměny nás mo-
tivuje k  náročným či neoblíbeným úkolům 
i během karantény.

Sledujte relevantní zdroje: Je důležité zůstat 
informovaný. Často se ale zprávami o situaci 
dokážeme zahltit. Vyberte si dva nebo tři re-
levantní zdroje, které informují rychle a věcně. 
Vyhraďte si také čas, kdy budete zprávy sledo-
vat (třeba 10 minut ráno a večer) a po zbytek 
času se od informací odpojte.

Obraťte se na odborníky: Být naštvaný, pod-
rážděný nebo smutný je normální. Pokud ale 
máte pocit, že je toho na vás v současné chvíli 
příliš, nebojte se obrátit na odborníka. V sou-
časné době fungují linky, na kterých si s vámi 
zdarma promluví psycholog či jiný odborník. 
Je v pořádku se jim ozvat.

Buďte na  sebe hodní: Nápadů a  dobrých 
rad, jak a co v karanténě dělat, najdete ne-
přeberné množství. Vždyť i  já jsem vám teď 
předložila doporučení, jak na to. Pokud byste 
si ale měli zvnitřnit jediný z nich, pak na sebe 
buďte hodní. Je v pořádku, když se do ničeho 
nepustíte. Je v pořádku, když budete líní, ne-
budete se učit nový jazyk, nezacvičíte si každý 
den hodinové kardio a nepomůžete každému 
sousedovi ve vaší ulici. Buďte shovívaví sami 
k sobě, ke svému tělu. Dělejte to, co sami po-
třebujete, abyste se cítili dobře.

Tamara Kunčarová
psycholožka a lektorka prevence, 

www.zittadyated.cz

NEMŮŽEME OVLIVNIT, JESTLI SOUSED DODRŽUJE KARANTÉNU 
A KDY CELÁ TAHLE SITUACE SKONČÍ. CO NEJVÍC JE TO MOŽNÉ, 

SOUSTŘEĎTE SE NA VĚCI, KTERÉ OVLIVNIT MŮŽETE.
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ANO, JSEM POZITIVNÍ
Zdálo by se, že v posledních dnech není 
úplně žádoucí toto spojení. Všude kolem 
nás se objevují titulky, kdo je pozitivní 
na  covid-19, kde je zase velká nákaza. 
Od půlky března jsme v  režimu, který ni-
kdo nezažil, který změnil všechno dění 
kolem nás a na kterém je toho málo po-
zitivního. Ale i  tak. Já jsem pozitivní! Už 
delší dobu se snažím na všem hledat to po-
zitivní, to dobré. Možná si říkáte, co dobré 
nám tahle celá situace přinesla. Všude 
kolem se objevoval strach, který ovládal 
všechny. Strach pramenící z nejistoty toho, 
co bude. Z neznalosti nepřítele, kterému se 
bráníme. Těch negativ je hodně, hodně se 
o nich mluví, ale mluví se o tom dobrém? 

Zkuste si zavřít oči a zamyslet se na chvíli 
nad tím, co dobrého jste za poslední dny 
zažili? Zkusila jsem se zeptat našich in-
struktorů a vedoucích, co jim to dalo. Tak 
řada z nás vytáhla šicí stroj, někteří poprvé 
a naučili se šít. Kdo nešil, naučil se něco 
nového vařit. Já jsem díky online výuce 
objevila nové způsoby komunikace se spo-
lužáky a školou. Věděli jste, že třeba hned 
za barákem máte pěkný lomeček? Teď už 
to asi víte. Máme ohromnou výhodu a zá-
roveň nevýhodu v jednom. Žijeme v době 
internetové. Sice na nás ze všech stran valí 
koronazprávy, ale zároveň můžeme s  na-
šimi nejbližšími být alespoň ve virtuálním 
kontaktu. Naučte babičky být bezpečně 
na  internetu a  pomůžete jim od  sociální 
izolace. Ta moje babička má sice návod 
na  pračku, facebook i  televizi, ale díky 
tomu ví, jak roste pravnouček na Slovensku 
a jak v Rakové. 

KAŽDÁ MINCE MÁ DVĚ STRANY
Současná situace se promítla do nejednoho 
člověka. Jak by taky ne. Ze dne na den lidé 
museli řešit uzavření škol a  školek, zrušení 
odpoledních aktivit. Rodiče zůstali více doma 
s dětmi, museli se stát nejen rodiči, ale i uči-
teli. Hodnotové žebříčky se změnily. Zdraví 
bylo na předním (a doufám že prvním) místě 
už před dobou „K“, nyní se ale mezi lidmi ob-
jevilo více soudržnosti, lidé napříč republikou 
se spojují, aby pomohli druhým. Už jenom sle-
dovat putování pionýrské látky vlaky českých 
drah napříč republikou a následné předávání 
roušek potřebným je ukázkou toho, jak stačí 
dát hlavy dohromady a může z jednoho ná-
padu (díky, Sašo) vzniknout něco úžasného. 

Společnost zpomalila, zklidnila zběsilý běh 
za úspěchem a bohatstvím. Lidé objevují bo-
hatství v čase, který mohou strávit s vlastními 
dětmi či sami se sebou. Krize, ať je způsobená 
čímkoliv, ukáže sílu a kvalitu vztahů. Možná 
jste zjistili, že se můžete spolehnout jenom 
sami na  sebe, ale snad taky na  své rodiče, 
sourozence, pionýrské (i  nepionýrské) ka-

marády, partnery. Vztahy dostaly karanténou 
pořádnou lekci, ale i to je zkušenost k neza-
placení. Za ty roky jsme si zvykli, že můžeme 
nakupovat vlastně kdykoliv. Doma přes inter-
net, nonstop obchodní domy, které mají po-
řád všechno. A najednou nebyly některé su-
roviny, některé obchody byly zavřené, dodací 
lhůty z e-shopů se prodloužily. Museli jsme 

začít čekat. Zvyknout si na  to, že nemáme 
všechno hned. A na  tom není nic špatného 
přeci. Na  dobré víno si taky musíme chvíli 
počkat.  Mnoho z vás se zařadilo do kate-
gorie „domácí pekař“, abyste si mohli užívat 
čerstvé pečivo bez nutnosti denního oblékání 
roušky. Ze základních surovin začaly v domá-
cích podmínkách vznikat kulinářské skvosty 
a najednou byla pravda, že Peče celá země. 

ZASE BUDE DOBŘE
Kdo mě zná, ví, že se věnuji psychologii. 
A další lidé o mně vědí, že ráda plánuji. Mám 
ráda systém a  plán. Pomáhá mi fungovat, 
mám ráda, když vím, co mě čeká. Již v začát-
cích krize se na internetu u řady psychologů 
objevovaly rady, jak zvládnout krizi, aniž by-
chom se z toho zbláznili. Ve všech hrálo plá-
nování svou roli. Plánujte, sportujte, dávkujte 
si informace. V tom se všichni shodovali a já 
musím říct, že to vážně funguje. Kdybychom 
to přirovnali k tomu, co nám je dobře známé, 
co nás snad v blízkých měsících čeká, budete 
se lépe cítit na táboře, jehož program máte 
připravený a víte, co vás čeká, nebo na  tá-
boře, kde nevíte, co bude druhý den nebo 
možná odpoledne? Kde asi bude dětem lépe? 
Několik dlouhých dní máme za sebou, kolik 
jich je před námi a  jak to bude vypadat na-
dále, to je otázka k diskuzi. Jak se ale i na-

dále udržet v pozitivním rozmaru? Neberte 
všechno moc vážně, hledejte to pozitivní, 
radujte se z maličkostí. Nemá smysl řešit to, 
co nevyřešíme, a to, co nemůžeme změnit. 
Zase bude dobře. Ještě pořád se svět točí 
správným směrem, ráno sluníčko zase vy-
jde a mraky se rozpustí. 

Majda Zemanová, PS Tuláci Klatovy

SPOLEČNOST ZPOMALILA, ZKLIDNILA ZBĚSILÝ BĚH ZA ÚSPĚCHEM 
A BOHATSTVÍM. LIDÉ OBJEVUJÍ BOHATSTVÍ V ČASE, KTERÝ MOHOU 

STRÁVIT S VLASTNÍMI DĚTMI ČI SAMI SE SEBOU. KRIZE, AŤ JE 
ZPŮSOBENÁ ČÍMKOLIV, UKÁŽE SÍLU A KVALITU VZTAHŮ.

VZTAHY DOSTALY KARANTÉNOU POŘÁDNOU LEKCI, ALE I TO JE 
ZKUŠENOST K NEZAPLACENÍ.
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ZLEPŠOVADLO
Činnosti v  rámci projektu byly během tr-
vajícího nouzového stavu pozastaveny 
a čekali jsme na vyjádření ŘV. Z jeho dob-
rozdání vyplynula možnost prodloužit rea-
lizaci projektu o  šest měsíců, ovšem není 
připuštěno navýšení mzdových nákladů 

projektu. Podmínka je to poměrně ome-
zující, ale s ohledem na celkové dění jsme 
požádali o prodloužení času, což znamená, 
že místo 30. 9. 2022 by bylo možné končit 
až k 31. 3. 2023.

Martin

ODBORKY DNES
Odborky jsou nabídkou i  pro současný 
stav „pozastavené činnosti“ – neboť 
zájemci o  jejich plnění na  řadě podmínek 
mohou pracovat samostatně, doma. Zde 
se tedy přímo nabízí udělat tak trochu 
„z nouze ctnost“? No, nemyslím to úplně 
doslova – odborky za nouzi nepovažuji. Ale 
skutečností je, že aktuálně se využít dají!
Stejně tak se nabízí příležitost pro nás: 
Pouvažovat, jak jich využít a  zapojit 
do  (další) činnosti – v oddíle, nebo třeba 
i  na  táboře (protože všichni doufáme, že 
letní činnost bude!).

ODBORKY A TÁBORY
Forem může být více – plnění podmínek 
odborek může být klidně i  jeden z  cílů 

tábora… Ale zrovna tak si dílčí aktivity mů-
žeme zahrnout do jednotlivých etap celotá-
borové hry. Máme-li na  táboře pravidelně 
se opakující programové bloky, někde jim 
říkají „kluby“, a  táborníci se do  nich dle 
vlastního zájmu „zapisují“ na  začátku tá-
bora. A  pak ho „navštěvují“ po  dobu tá-
bora několikrát. „Kluby“ mají různou náplň 
(kondiční, přírodní kuchyně, základy sebeo-
brany, ručprčky atd.), a tak mohou být napl-
něny i nabídkou vycházející z odborek.

ODBORKY A PLÁN ČINNOSTI 
ODDÍLU 
Pokud už někdo začal uvažovat o  příš-
tím roce oddílové činnosti, vyzkoušejte: 
Tematicky zaměřené výpravy či schůzky. 

Témata mohou být opravdu velmi rozma-
nitá např. občanství, ochrana přírody, ale 
i nácvik divadla atd. V  tom případě se vy-
užití některých aktivity z  odborek nabízí 
zcela přirozeně. (I proto, že ve  chvíli, kdy 
aktivita zaujme, je vhodné nabídnout i ce-
lou odborku.)

Martin

OHLÉDNUTÍ ZA VAŠKEM LISÝM
Jsou chvíle, kdy se těžko hledají slova… Ale k životu patří i prohrané bitvy. Právě takovou už 
Vašek vítězně nedokončil 30. března – po šesti letech úporného boje, který nevzdával. Byl 
několikrát operován a hospitalizován při doléčeních. A celou tu dobu, vedle mnoha dalších 
životních rolí, stále plnil v rámci možností i své povinnosti v Pionýru.
Byl vedoucí oddílu, člen vedení skupiny, člen KRP, působil jako lektor, účastnil se letních 
táborů. Vedl zájmový oddíl Rybářů (byl aktivní i v okresním výboru ČRS). Na PS měl dlouho-
dobý úkol rozvíjet turistickou činnost a zajišťoval materiálně technickou oblast PS Hrádek. 
Nevynechával akce – ať již na místní či krajské úrovni, naopak sám se na mnohých organi-
začně podílel. V Pionýru pracoval přes 25 let. Za svoji činnost byl několikrát oceněn pionýr-
ským vyznamenáním.
Pro nás to byl především kamarád a člověk (*1964), na kterého bylo spolehnutí. Pionýr, který 
zůstane v našich vzpomínkách.
Čest jeho památce.

Martin
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ANI KORONAVIR NEZASTAVÍ SEDMIKVÍTEK
republikové fi nále Pionýrského Sedmikvítku v oblasti Výtvarná činnost

Pionýr každoročně vyhlašuje kulturně-
-uměleckou soutěž Pionýrský Sedmikvítek, 
která se skládá z  různých oblastí. Jednou 
z  nich je soutěž ve  výtvarném projevu. 
Soutěž je otevřena nejen pionýrským sku-
pinám, ale také MŠ, ZŠ, SVČ, DDM a po-
dobným organizacím, kde mají kreativně 
zaměřené dětské skupiny. V  mnohých 
krajích se pořádají krajská a oblastní kola. 
Republikové fi nále již řadu let probíhá 
v  Holešově. Hlavním organizátorem fi -
nále je PS dr. Mirko Očadlíka z Holešova 
ve spolupráci se SVČ TYMY. 
I letos se nám do Holešova sešel velký po-
čet prací, od více než 550 autorů z 20 or-
ganizací, škol a školských zařízení. A i když 
termín fi nále připadl na  dobu vyhlášení 
nouzového stavu, zvládli jsme to. Porotci 
se dostavili postupně, maximálně po dvo-
jicích s  ochrannými rouškami na  obličeji. 
Moc jim děkujeme za jejich ochotu a vel-
kou pomoc!
Soutěž se skládá ze tří oborů: dvouroz-
měrné práce (klasické výkresy), trojroz-
měrné práce a keramika. V každém oboru 
se soutěží v  šesti věkových kategoriích. 
Nejvíce prací se tradičně sešlo v  oblasti 
dvourozměrné práce, a  to přes 330, kde 
výsledkové listině dominovala malotřídní 
MŠ a  ZŠ Rymice, což je obec  nedaleko 
Holešova. Do  soutěže se tato školička 

plná nápadů zapojuje již roky a  vždy si 
nějaká ocenění odnáší, ale letošní rok byl 
pro ni zaslouženě ještě více výjimečný. 
Keramickou tvorbou porotu opět pře-
svědčilo domácí SVČ TYMY Holešov před 
svým věčným rivalem Pionýrskou skupinou 
Brodek u  Prostějova. Trojrozměrné práce 
se nejvíce dařily PS Kopřivnice a PS Brodek 
u Prostějova.
Vzhledem k  nepředvídatelnému vývoji 
situace vám sice nemůžeme slíbit osobní 
návštěvu výstavy, která potrvá ještě 
nejméně měsíc, ale na  stránkách Pionýra 
(sedmikvitek.pionyr.cz) naleznete jak 
kompletní výsledkovou listinu, tak odkaz 
na fotografi e.
Moc nás mrzí, že se v letošním roce zatím 
nemůžou uskutečnit plánované výtvarné 
dílny a  slavnostní galavečer s  předáním 
cen. Pevně věříme, že se milovníci výtvar-
ného umění a různých výtvarných technik 
sejdou v  Holešově na  podzim a  budou 
moci v rámci výtvarných dílen tvořit a roz-
víjet tak své výtvarné dovednosti. 
Všem, kteří poslali práce do  republiko-
vého fi nále, velmi děkujeme, moc si toho 
vážíme, děkujeme také všem porotcům 
a dalším organizátorům, kteří pomohli s re-
alizací této soutěže a také výstavy v galerii 
„SKLEP“.
Jarmila Vaclachová, PS dr. Mirko Očadlíka
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PODEPSAT MŮŽEŠ, 
PŘEČÍST MUSÍŠ, 
SMLOUVY TOTIŽ 
MUSÍ BÝT PLNĚNY.
Když se člověk překlenul přes první smluvní druh 
– směnu – a pokrok přinesl větší množství vý-
robků a tím více obchodů, nějaký Féničan, kte-
rého nebavilo vážení kovů a  zkoumání ryzosti, 
vymyslel peníze – mince se zaručenou ryzostí 
a  váhou. Přeprava mincí byla ovšem náročná 
a  riskantní (loupežníci). Jiný vzdělanec vymy-
slel náhradu v  podobě úpisu na  jméno: proti 
vydání úpisu vyplatit uschované mince. Vznikl 
prvý bankéř a poté i národní banky. Ty do dne-
ška vydávají bankovky (na každé je podpis gu-
vernéra) a dnes peníze mají i datovou podobu, 
takže obchod lze uzavřít během sekund použi-
tím platební karty nebo mobilního telefonu. Tato 
rychlost je ovšem zrádná. Neustále nakupujeme 
a platíme. Písemné smlouvy, které se jeví jako 
jednoduché a  svádí k  okamžitému uzavření 
a  placení pro jejich výhodnost, mohou ovšem 
skrývat rizika: obvykle v podobě různého druhu 
sankcí či povinnosti cosi kupovat. Obvykle je to 
ve všeobecných podmínkách, na které smlouva 
odkazuje. Smlouvu proto přečíst musíme, včetně 
příloh, na  které odkazuje: hrozí nejen peněžní 
ztráta, ale i výdaje na advokáta, aby nás z této 
situace dostal. Shrnuto: jakoukoliv smlouvu je 
třeba přečíst, stejně jako dokumenty, na  které 
odkazuje. Žádné podepisování smluv v  časové 
tísni (slova „nabídka platí jen dnes“ jsou pode-
zřelá). Ve  smlouvě vyhledejte, jak se řeší třeba 
reklamace, způsob ukončení smlouvy a jaké nám 
hrozí sankce. Pokud to neuděláte, pak postupu-
jete nezodpovědně a může vás to přijít pěkně 
draho. Smlouvy totiž musí být plněny.

Michal

CO NÁM MŮŽE KORONOVIRUS ŘÍCT 
O STAVU PLANETY?
Člověk míní, koronavirus mění. Původně zde měla být řeč o změně klimatu a jak toto 
ožehavé téma diskutovat s dětmi, ale v současném stavu jako by snad byla ochrana 
planety odsunuta na vedlejší kolej. Přitom koronavirus nám může o současném stavu 
planety říct víc, než pojmou následující řádky. Tak alespoň stručně. 
Pozorný čtenář denního tisku určitě zaznamenal, jak se díky omezení výroby a dopravy 
vyčistilo ovzduší snad nejvíce od dob 2. světové války. To je zajisté skvělá zpráva, horší 
je obava, co se stane, až se vláda bude snažit za každou cenu zachraňovat ekonomiku 
a pracovní místa. Podle odhadů může být znečištění ještě větší než před koronavirem. 
Když se na problém podíváme očima lídrů, na prvním místě je ekonomika peněžní 
– tedy ta, kdy jsou lidé redukováni na pracovní sílu, která pohání kola ekonomiky, 
a HDP se zvyšuje. V realitě to pak vypadá tak, že pracujeme od nevidím do nevidím 
a vydělané peníze utrácíme za služby a věci, abychom se odměnili a ušetřili čas, který 
nemáme. Když je najednou krize a HDP neroste, máme pocit, že je všechno špatně, 
protože kdo z nás se neučil, že HDP je ukazatelem blahobytu? Přitom čas, který netrá-
víme v práci, můžeme nyní věnovat rodině, pěstování zeleniny, pečení chleba – tedy 
práci, která má smysl a díky které si ušetříme nejednu korunu i syndrom vyhoření. 
Když tedy ekologičtí aktivisté mluví o tom, že je potřeba změnit systém, ne klima, mluví 

přesně o  tomhle. Protože 
současná ekonomika pod-
míněná nekonečným růstem 
ničí planetu i  lidi a vymanit 
se z  jejích okovů je cíl ne-
jen mladé generace. A  tak 
čas, který jsme nyní získali, 
můžeme investovat právě 
do  přemýšlení, jestli náho-
dou neexistuje lepší cesta. 

Tirís

PRAVDA aneb kompetence a Ideály Pionýra
Pravda… Prostě: Pravda pravdoucí! Je to pravda?! A tohle je moje pravda! Ze všech stran 
se na každého valí záplava informací. Tenhle ideál by nás měl vybavit kompetencí vybrat 
z jejich přívalu nejen ty podstatné, ale nejlépe i pravdivé. Ale zrovna tak by každého měl 
vést k férovému, otevřenému jednání: Stala se chyba? Tak ji přiznám. Zdánlivě prosté.
Cítíte to také? Funguje to vždy? Inu, s pravdou, jako s  ideálem, ale i s tou úplně 
obyčejnou, to může být leckdy ošemetné. 

Objasňovat ideál pravda, a to věkově přiměřeným způsobem, je občas choulostivé. 
A přesto se toho nesmíme bát. A od nejmenších dětí je potřebné připomínat přinej-
menším princip fair play. Opravdu stojí za to vyhrát i za cenu nějakého byť malilinkého 
podvůdku? To je totiž otázka zásadního významu – a tomu může rozumět i úplně malé 
dítě.
Dále sem lze přiřadit práci s informacemi, například: Umím si chránit své osobní údaje? 
To patří dnes mezi hodně aktuální otázky. Umění třídit informace, kriticky je zhodnotit 
(s ohledem na jejich původnost, zdroje…), ale i vyhledávat, řeším-li nějaký problém (tj. 
vím, kde a jak je hledat). Patří sem i jejich prezentace – nezabíhání do přílišných detailů 
na úkor podstatného… Daří se to i nám samotným?
A dále také: Respekt k jinému názoru – svět je totiž mnohovrstevnatý a úhlů pohledu 
na  jednu a tutéž věc může být mnoho, je nezbytné promýšlet – to je „zbraň“ proti 
černobílému, zjednodušujícímu vnímání dění kolem. Občas „bolestivá“ – nutí nás totiž 
přemýšlet. A to občas nečiní ani dospělý člověk. Máte také tu zkušenost?

Martin

PAMĚŤ • POMOC • POZNÁNÍ • PRAVDA • PŘÁTELSTVÍ • PŘEKONÁNÍ • PŘÍRODA
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TÁBORNICKÉ TÁBORY
Ačkoliv v současné době můžou děti pio-
nýrských tábornických oddílů do  přírody 
vyrážet maximálně s  rodinou, stejně jako 
vedoucí všude po  republice, ani my jsme 
se ještě zcela nevzdali vidiny letních tá-
borů. Naopak, přinášejí nám naději, že nej-
důležitější část pionýrského roku strávíme 
společně činností, která je nám nejbližší 
– tábornictvím. 
Tábornictví máme v názvu i zásadách čin-
nosti, a  jako takové je pro nás stěžejním 
cílem i  nástrojem při tvorbě většiny pro-
gramů. Zdrojem inspirace se stávaly a stá-
vají nejen zkušenosti vlastní, ale také zku-
šenosti jiných organizací dětí a mládeže, 
například Ligy lesní moudrosti, Junáka, 
Zálesáka, hnutí Brontosaurus a zkušeností 
lidí, kteří v přírodě žili nebo žijí – indiánů, 
afrických domorodců, lovců, zálesáků, 
zlatokopů, trampů, ale i myslivců, lesníků 
a rybářů. 
I proto jsou nám nejbližší tábory na „holé“ 
louce nebo jen s  menším zázemím bez 

elektřiny a  dalších vymo-
žeností, nebo tábory pu-
tovní. Díky nim můžeme 
být v  těsném kontaktu 
s  přírodou, učit se s  ní 
žít v  souladu, poznávat ji 
a  chránit ji. Když to jde, 
spíme pod širákem, va-
říme na  ohni, stavíme si 
přístřešky nebo se ori-
entujeme podle mapy 
i hvězd. Pro současné děti 
je to někdy velká výzva, 
o  to skvělejší nám přijde, 
když si šestileté dítě, které 
je s  námi poprvé na  táboře, obuje po-
horky, sbalí si spacák a batoh a  vyrazí se 
staršími dětmi na  několikadenní „puťák“. 
(Obdobně mi přijde fascinující, když mě 
děti pubertálního věku o  poledním klidu 
lanaří, ať s  nimi jdu na  louku poznávat 
druhy květin. Přijde vám to jako sci-fi ? 
Není.)

Tábornictví nám zkrátka přijde tak auto-
matické, že už bychom jinou formu ne-
jen že nechtěli, ale snad ani nedokázali. 
Prostupuje naším bytím, a  kdo nezažil 
mokré sirky, když se ráno snažil rozdě-
lat oheň na  guláš z  kotlíku, jen těžko to 
pochopí. 

Tirís

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.

ZÁŽITKY A DOBRODRUŽSTVÍ

SOUNÁLEŽITOST

ROSTEME S PŘEKÁŽKAMI

HRY A PRAKTICKÉ ČINNOSTI

POD MODROU OBLOHOU

SPOLUPRÁCE A ŠKOLA VZTAHŮ

OTEVŘENOST

CO DĚLÁME?

AKTIVNÍ OBČANSTVÍ

NABÍZÍME VÝPRAVY DO PRAVĚKU I DO VESMÍRU… STAČÍ 
ODVAHA A FANTAZIE.
Možnosti jsou v podstatě neomezené, stačí pár rekvizit, kostýmů, promyšlených 
scének – a dětská představivost a touha být hrdiny dobrodružných příběhů se po-
stará o ony nezapomenutelné zážitky. Jejich síla navíc pomáhá i v umocnění výchov-
ných účinků aktivit, které mohou být dětem klidně skryté, ale často jsou právě díky 
tomu trvalejší.

PROSTŘEDNICTVÍM ZDÁNLIVĚ BĚŽNÝCH ČINNOSTÍ, JAKO JSOU 
NOČNÍ HLÍDKY ČI ZPÍVÁNÍ U TÁBORÁKU, I TRADIC A RITUÁLŮ 
PŘINÁŠÍME JEDINEČNOU ROMANTIČNOST A POETIKU.
Tyto prožitky ohromně posilují emocionální vazbu dětí i dospělých na činnost sa-
motnou i na kolektiv a jeho členy. Jsou však samy o sobě důležitým výchovným prv-
kem a součástí utváření osobnosti. Nenápadně vybavují děti zážitky a zkušenostmi, 
které nezřídka přinesou ovoce až v budoucnosti, nikoli ihned.

KAMARÁDSTVÍ JDE RUKU V RUCE S POMĚŘOVÁNÍM SIL 
V SOUTĚŽÍCH V DUCHU FAIR PLAY, PROTOŽE HLAVNÍM CÍLEM 
NENÍ VÝKON. 
Soutěžení je dětem vlastní, a  proto je vlastní i  Pionýru. Má podobu sportov-
ních utkání, vědomostních turnajů, uzlařských regat nebo třeba airsoftových her. 
Podstatné ale je, že je vždy jen doplňkem naší hlavní činnosti, je nástrojem, nikoli 
cílem. Získat diplom či pohár je příjemný zážitek, ale jako bonus, vyhrát totiž nemo-
hou všichni. Ale všichni – a proto je to i mnohem důležitější – mohou spoluprožít 
vítězství i prohry nebo se učit rozeznávat rozdíl mezi soupeřem a nepřítelem.

√

√

√

√

√

√

Pro děti jsou přátelství a zážitky s kamarády často hlavním důvodem pro členství v našich oddílech. Pro nás jsou ale navíc i nedocenitel-
ným nástrojem. Každý prožitek, i kdyby „jen“ ze hry, je totiž zkušeností, kterou si děti odnášejí do dalšího života.

√
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STÁTNÍ VLAJKY
Jsou důležitými symboly států, které reprezen-
tují – mají svoji symboliku, historii, příběhy. 
Jsou i  nositeli tradic či inspirací… Pojďme se 
u některých zastavit a vyzkoušet své znalosti.

VÍŠ TO?
Italská vlajka (nepo-
zná ji asi jen málo 
lidí) užívá zeleno-bí-
lo-červenou triko-
lóru od  18. století. 
Zobrazená podoba se 

užívá od r. 1946 (ofi ciálně od r. 1948). Její podoba 
byla r. 1796 inspirována francouzskou vlajkou, ale 
žerďový pruh má zelený, nikoli modrý. Zdůvodnění 
se nabízí několik variant, stejně jako vyjádření sym-
boliky užitých barev, nejznámější: zelená má sym-
bolizovat travnaté roviny a kopce, bílá zasněžené 
Alpy a červená prolitou krev bojovníků za italskou 
nezávislost (země byla dlouhou dobu nejednotná). 
Žertovnější vyjádření uvádí, že jde o vyjádření tří 
typických národních ingrediencí – bazalky, těstovin, 
rajčat. 

Zvláštností je, že v rámci Italské republiky existují 
dva samostatné městské státy, které to jsou?

KORYČANY
Koryčany s  nacházejí v  okrese Kroměříž 
na úpatí vrchoviny Chřiby a ve svém okolí 
mají více než jeden pramen.
Studánku Paní snadno najdete, pokud se 
vydáte po žluté turistické stezce od hradu 
Cimburk. Její název podle pověsti pochází 
ještě z dob, kdy na hradě žili hradní páni. 
Jeden z nich si vzal chudobnou ženu. Když 
byl pryč, jeho rodina, která se jí chtěla 
zbavit, namáčela nebohou ženu do  stu-
dené vody tak dlouho, až onemocněla 
a zemřela. Druhá studánka, zvaná U mísy, 
se nachází také kousek od hradu Cimburk, 
tentokrát po zelené turistické značce. Svůj 
název získala podle sběrače vody, který má 
tvar mísy.

Studánky pro svou blízkost 
přímo vybízejí k  návštěvě hradu 
Cimburk. Pro ty, kteří chtějí vy-
razit do  terénu, stojí za  zmínku 
skalní útvar Kozel nebo Kazatel- 
na. Přímo v Koryčanech se mů-
žete zajít podívat na zámek nebo 
historickou kašnu na  náměstí. 
Kousek za  Koryčany se nachází 
přehrada, ve  které se bohužel 
nevykoupete, jelikož jde o záso-
bárnu pitné vody.
Pro zájemce o geocahing je i zde 
o  zábavu postaráno. Studánky 
i hrad vás potěší různými keškami.

Bětka

NAJDI 7 ROZDÍLŮ

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI Z DUBNA
Obrázek: Oproti levému na tom pravém 1) chybí pták ve hnízdě 2) psovi je vidět jen jedno ucho 3) psovi chybí obočí 
4) pes má bílou pusu 5) a 6) chybí dvě větve na stromě 7) kluk má na tričku znak Pionýra. 
Státní vlajka: Stát Katar.
Osmisměrka: 24. duben – den vzniku… Pionýrské organizace Junáka

A jaké odpovědi jsou správné tentokrát? Napište správné odpovědi na mozaika@pionyr.cz a získejte dáreček z E-mošky! 
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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
• 3. 5. oslaví své 55. narozeniny Miroslav Záveský 

z 61. PS Paprsek (Pražská OP).
•  6. 5. oslaví své 45. narozeniny Lenka Žuchová 

z 1. PS (Liberecká KOP).
•  11. 5. oslaví své 40. narozeniny Vladimír Starý 

z PS RALSKO (Liberecká KOP).
•  13. 5. oslaví své 45. narozeniny Jiří Diblík z PS 

Akademie sportu (Středočeská KOP).
•  25. 5. oslaví své 50. narozeniny Ladislav 

Tomášek z PS Slávy Horníka (Pardubická KOP).
•  27. 5. oslaví své 50. narozeniny Roman 

Martiniak z PS Střela Plasy (Plzeňská KOP).
•  28. 5. oslaví své 60. narozeniny Ladislav Souček 

z PS Údolí slunce, Hamry nad Sázavou (KO Kraje 
Vysočina).

 BLAHOPŘEJEME!

VÝROČÍ
1. 6. Mezinárodní den dětí, slaví se od roku 1950.
5. 6. Světový den životního prostředí
5. 6. Den rozvoje a vzdělávání dospělých
8. 6. Světový den oceánů
8. 6. 1600 v Rečkově koleji na Starém Městě Ján Jesenský známý 
jako Jesenius provedl první pitvu lidského těla v Čechách. (obr. 1)
8. 6. 1970 unesla skupina osmi mladých lidí dopravní letadlo 
ČSA na lince z Karlových Varů do Prahy a přinutila posádku změnit 
kurz do NSR. Nikdo nebyl zraněn.
12. 6. Mezinárodní den za odstranění práce dětí
12. 6. 1840 se narodil spisovatel a novinář Jakub Arbes.
14. 6. Světový den dárců krve
14. 6. 1940 byla Paříž obsazena vojáky nacistického Německa, 
následně byla 22. 6. 1940 podepsána kapitulace Francie.
17. 6. Den otců
17. 6. 1945 zahájilo představením Jiráskovy hry Lucerna provoz 
Stavovské divadlo. (obr. 2)

19. 6. 1905 se narodil herec, spisovatel, dramatik a textař Jiří 
Voskovec, umělecký partner Jana Wericha. (obr. 3)
22. 6. 1945 bylo Německo rozděleno na čtyři okupační zóny 
pod správou USA, VB, Francie a SSSR.
26. 6. 1900 se narodil mezinárodně známý malíř, knižní grafi k 
a scénický výtvarník František Muzika. (obr. 4)
26. 6. 1945 byla podepsána zakládací Charta Spojených ná-
rodů (vznik OSN).
27. 6. 1555 položil rakouský arcivévoda a místodržitel 
v Čechách Ferdinand Tyrolský základní kámen k letohrádku 
Hvězda. (obr. 5)
27. 6. 1950 byla popravena Milada Horáková, politička, práv-
nička (nar. 25. 12. 1901). Datum 27. 6. je připomínáno jako vý-
znamný den pro ČR – den památky obětí komunistického režimu.
29. 6. 1945 byla Československem a Sovětským svazem pode-
psána Smlouva o Zakarpatské Ukrajině, kterou Československo 
defi nitivně ztratilo Podkarpatskou Rus.

AUTOBUS 
BYZNYS 
CÍVKA 
DEZINFEKCE 
FACKA 
GONDOLA 
KAPLE 
KOLAPS 
KOSMETIKA 
KULOMET 
METEORIT 
MODELKA 
ODHAD 
PENĚŽENKA 
PLAKÁT 
PODVOD 
PROLÉZAČKA 
SCÉNA 
SNĚHURKA 
SOLNIČKA 
SONDA 
ŠELMA 
TŘÍDA

1 3 4 52

Stále aktuální 
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TAKÉ DRUHÉ PŘÍŠERKY S.R.O.
Předchozí rozhovor byl s autorkou etapové hry Říše fantazie. Tentokrát je tu rozhovor 
s Pavlínou Želazkovou z PS Ivanovice na Hané, autorkou další z vydaných etapovek, 
umístěné společně s předchozí na druhém místě. Jak vybírají téma? Jak vymýšlí a testují 
nové hry? Vše se dozvíte v následujícím rozhovoru.

Jak vás napadlo zrovna téma Příšerek 
s.r.o.?
Výběr většinou probíhá tak, že na  konci 
tábora posbíráme od  dětí návrhy, o  co by 
měly zájem na příští rok a co by chtěly zažít. 
Z  těch návrhů pak jako skupina vedoucích 
uděláme hlasování a vybereme jedno téma. 
Takto jsme přišli i na Příšerky, i když to nikdo 
z  vedoucích moc neznal, takže jsme se na-
před museli podívat na fi lm. Hlavní je ale mít 
téma, které bude pro děti atraktivní a bude 
je bavit, a my už si k  tomu svoji cestu na-
jdeme vždycky. 
Obecně se nám osvědčilo volit motivaci 
podle fi lmů. Dřív jsme zpracovávali i knížky, 
ale narazili jsme na to, že děti je neznají nebo 
znaly jen zpracovanou podobu. Takže ti, co 
jezdí pravidelně, tak to mají nastudované 
dopředu a  jsou zvědaví, jak která situace 
bude vypadat.

A nemají pak děti přehnaná očekávání?
Někdy se samozřejmě stane, že se to nepo-
vede, ale většinou se zdá, že to více prožívají 
ti, kteří příběh znají. Zpravidla je vidět rozdíl 
mezi dětmi, které to neznají, a  těmi, které 
vědí, co si jedou prožít. Někdy to děláme 
i tak, že po večerech ukázky z fi lmu dětem 
promítáme. Což je fajn například před po-
sledním dnem, kdy je čeká hledání pokladu, 
jelikož to pak vidí v těch stanovištích a ví, co 
je asi ještě čeká, než dojdou k happy endu. 

Pro koho je hra Příšerky s.r.o. určená?
Myslím si, že hra je vhodnější spíše pro 
děti mladšího a  středního školního věku. 
My jsme tam měli i deváťáky, ale těch bývá 
méně a jsou to ti, kteří s námi jezdí zpravi-
dla od první třídy, takoví naši skalní fanoušci. 
Hra není příliš náročná, samozřejmě se dá 
přizpůsobit schopnostem táborníků. Ale při-
padá mi, že děti jsou méně a méně zdatné. 

Jsme limitováni tím, že blízko tábořiště ne-
máme vhodný les, kde by se daly hry hrát. 
Dřív jsme klidně třikrát denně vyběhli kus 
do lesa a tam teprve jsme začali hrát. To už 
dnes není možné, takže to přizpůsobujeme 
možnostem dětí, protože otrávené děti 
na táboře nikdo nechce. Ale kdo má rád fi lm, 
tak pro něho ta hra bude určitě fajn. 

Jak probíhala příprava?
My na  to máme osvědčený model, a  sice 
že na konci tábora nebo brzy po něm roz-
hodneme, jaké bude téma tábora na příští 
rok. Poté si vedoucí připraví nové hry, které 
následně testujeme na podzimních prázdni-
nách na chatě, kam s dětmi jezdíme. Také la-
díme nedostatky, když se nějaké vyskytnou. 
A začneme připravovat celotáborovku. 

A hry, které se tam testují, se pak objeví 
na táboře?
Pokud dokážeme najít spojitost s motivací, 
tak je tam hned zapojujeme. Takže už když 
přijedeme, tak všichni mají fi lm nebo fi lmy 
zhlédnuté, já si vždy vypíšu dějovou kostru 
a po nějakých částech to pak zpracováváme 
na  jednotlivé etapy. Většinu zpravidla vy-
myslíme po  večerech během těch tří dnů 

na chatě. Samozřejmě tam někde zůstanou 
hluchá místa, ale během roku se doplní, když 
někoho něco napadne. A poté se většinou 
ještě všichni sejdeme na  přelomu května 
a června a projdeme znovu program, rozdě-
líme si úkoly a doplníme mezery. Takže je-
deme na tábor s tím, že máme připraveno. 
Na  táboře už si pak jen večer řekneme, co 
proběhne další den, a případně si rozdělíme, 
kdo co zařídí a nachystá. 

Jak máte tábor členěný?
My už velmi dlouho máme čtyři dětské 
oddíly a  jeden, který tvoří rodiče s  před-
školními dětmi. To jsme zavedli asi 13 let 
zpátky, kdy jsme potřebovali doplnit kapa-
citu tábora a jedna vedoucí zrovna měla asi 
tříletého syna. Sehnala pár dalších maminek 
a nakonec se to udržuje dodnes. Tento od-
díl má program trošku přizpůsobený, vždy 
se s rodiči večer domluvíme, řekneme, co je 
v plánu, a podle toho se oni rozhodnou, zda 
a  jak se zapojí. Někdy to ostatní děti těžko 
nesou, považují za výhodu, že mají pět do-
spělých členů… Občas je ta soutěživost ta-
ková, že se od toho nedokážou oprostit, ale 
zase to tomu přidává zvláštní dynamiku. Ale 
hlavně si díky tomu postupně vychováváme 
další generaci dětí, která pak s  námi jezdí 
i později. 

I  když situace zatím není příliš příznivá, 
chystáte tábor i na letošní rok?
My už chystáme od října! Loni děti vybraly, 
že chtějí Cestu kolem světa. Takže se připra-
vujeme na Cestu kolem světa, což je v této 
situaci naprosto bizarní. Možná jediný způ-
sob, jak se letos dostat za hranice, bude náš 
tábor.  Ale uvidíme podle situace.

ptala se Tirís
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KOPŘIVNICE

BRNO

HRÁDEK

ZIMNÍ TÁBOR

Ve dnech 2. až 8. 3. jsme vyrazili na zimní tábor, sice opět bez sněhu, 
ale stejně jsme si ho užili. Když jsme dorazili na Pstruží, měly děti mož-
nost se ubytovat, seznámit a rozdělit do čtyř skupin, které pracovaly bez 
svých vedoucích.
Počasí nám moc nepřálo, ale to nevadilo. Užili jsme si také vý-
let do Frenštátu, kde jsme navštívili krytý bazén, muzeum a prošli se 
po medvědích tlapkách k vodopádu. Během hry podle příběhů Harryho 
Pottera jsme zkusili famfrpál, vaření lektvarů, sázení rostlin, výrobu hů-
lek a podobně. Program uzavřela maturita a maturitní ples.

Božena Klimecká

ORIENTAČNÍ BĚH PŘILÁKAL 267 ZÁVODNÍKŮ

V sobotu 7. 3.  se uskutečnil v brněnských Kohoutovicích již VIII. 
ročník závodu v orientačním běhu – PTOB. V minulých letech to byl 
první závod Zelené ligy na začátku října, letos poprvé se uskutečnil 
jako druhý závod, a tedy zimní soutěž. Počasí bylo ovšem spíš jarní 
a  i proto se zúčastnilo celkem 267 závodníků ze 14 pionýrských 
tábornických oddílů z Brna a Modřic.
Soutěžilo se v 6 věkových kategoriích rozdělených na holky a kluky. 
Nejpočetnější byla kategorie holek do osmi let. Tato kategorie a ka-
tegorie do 10 let měla trasu značenou také fáborky, ale pokud se 
někdo dokázal dobře orientovat v mapě, měl trasu mimo fáborky 
kratší, někdy i výrazně. Část tras vedla v lese a část v Kohoutovickém 
sídlišti, zázemí poskytla ZŠ Pavlovská. Součástí závodu byla i výstava 
kronik a propagačních předmětů jednotlivých oddílů, které účast-
níci následně hodnotili v rámci soutěže Kosmův prostor.

Jan „Žokej“ Ondroušek

SVĚTLO NADĚJE

V  sobotu 21. 3. jsme měli na oslavu 30 let od obnovení Pionýra 
prožít celorepublikovou akci „Zažehněme ohně“, která ale byla zru-
šena. Náhradou byla výzva „Zažehněme světlo naděje,“ která pro-
běhla na Facebooku. Protože jsme byli iniciátory, zapojili jsme se 
prostřednictvím svých  oddílů  a  zapojila se  i veřejnost. V 16.30 
měl každý možnost rozsvítit jakékoli světýlko s poselstvím k příš-
tím dobrým časům. Kdo chtěl, mohl nám poslat z tohoto okamžiku 
fotografi i. Symbolem současného období se stala rouška a proto je 
také vyfocena na našem snímku. Díky jí!

Vlasta Vasková

SVĚT SE NEZASTAVIL
I když se pozornost upíná v posledních týdnech hlavně k pandemii a souvisejícím 
opatřením, je i řada dalších věcí, které běží, jak mají.

I přes nouzový stav již Pionýr disponuje grantovými investičními i neinves-
tičními prostředky od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ty jsou 
i rozesílány k uživatelům, tedy například těm pionýrským skupinám, které získaly 
příspěvek v programu PROČ či řádně vyúčtovaly zimní tábory a dalším.

Výroční práva Pionýra za rok 2019 je vydána, odeslána na MŠMT a zveřejněna 
např. v rejstříku spolků. Koluje i po sociálních sítích, kde ji můžete podpořit i vy.



 KALENDÁRIUM | nabídkový plán akcí a soutěží

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

 29. 2. 2020 * RF Pionýrského Sedmikvítku – Výtvarná činnost, Holešov, PS dr. Mirko Očadlíka, SVČ TYMY 
Proběhlo s omezením.

 20. 3. 2020* Soutěž technických dovedností, Holešov, PS dr. Mirko Očadlíka – Proběhlo s omezením.

 Oblastní porady – Zrušeno.

 21. 3. 2020 RF Pionýrského Sedmikvítku – Divadlo, České Budějovice, JčKOP – Přesunuto, nevíme ale, jestli 
v náhradním termínu proběhne.

 21. 3. 2020 Zažehněme ohně, celá ČR, PS/KOP/Pionýr – Zrušeno.

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

 28. 3. 2020 RF Pionýrského Sedmikvítku – Výtvarná činnost – slavnostní vyhlášení výsledků, Holešov, PS 
dr. Mirko Očadlíka, SVČ TYMY – Doprovodné dílny přesunuty na podzim.

 Velikonoční výpravy – Zrušeno.

 Vzdělávací kurzy – Zrušeno.

 4. 4. 2020 Česká rada Pionýra – hlasovala elektronicky.   

 15. 4. 2020* RF Pionýrského Sedmikvítku – Literární část, Kroměříž , OZKOP – Posunut termín pro zaslání prací.

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

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

 25. 4. 2020           Český pohár v ringu, Mladá Boleslav, PS Restart – Přesunuto.

 Pálení čarodějnic – Zrušeno.

 7. – 10. 5. 2020 Airsoftový víkend, Mařenice, PS Hrádek – Přesunuto.

 13. 5. 2020  Český den proti rakovině, celá ČR, Liga proti rakovině Praha – Přesunuto.

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

 Otevřené akce ke Dni dětí – Zrušeno.

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

 Oddílové schůzky a spousta oddílových výprav – Zrušeno.

*Uzávěrka pro zasílání soutěžních prací

veškeré aktuální informace naleznete na: PIONYR.CZ/EPIDEMIE

DĚKUJEME

LET PO SVÉM

VŠEM, KDO VĚNOVALI ČAS A ENERGII PLÁNOVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ 
SCHŮZEK, VÝPRAV, KRAJSKÝCH I REPUBLIKOVÝCH AKCÍ, VZDĚLÁ-
VAČEK, JEDNÁNÍ A VEŠKERÉ DALŠÍ ČINNOSTI V PIONÝRU, KTERÁ 
MUSELA BÝT KVŮLI PANDEMII POZASTAVENA.

STEJNĚ TAK DĚKUJEME I VŠEM, KDO K OPATŘENÍM PŘISTUPUJÍ 
ROZUMNĚ A NEHLEDAJÍ ZPŮSOBY, JAK JE OBEJÍT.


