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Stejně jako si lidstvo prošlo dobou kamennou, železnou či 
bronzovou, dnes se říká, že žijeme v době informační. Bez ka-
mene či železa se sice pořád neobejdeme, ale je pravda, že s in-
formacemi pracujeme víc, než kdy dřív – ať už v  zaměstnání 
nebo ve volném čase. 
Pionýr není žádná výjimka. Informací, které naším spolkem 
projdou, je opravdu hodně. Směřují někdy od Pionýra k  jeho 
členům, někdy si je členové vyměňují navzájem, nějaké infor-
mace neustále vysíláme směrem k veřejnosti a také je přijímáme 
z okolního světa. Pro každý z  těchto „směrů“, kterými u nás 
informace putují, máme připravené nástroje, jež nám pomáhají, 
aby komunikace byla nejen účinná (tedy aby si informace našla 
svůj cíl a  její cesta nedopadla jako hra na  tichou poštu), ale 
také pokud možno příjemná. Můžeme si to představit jako kuf-
řík s nářadím, ze kterého si vždy vytáhnu ten kousek, který mi 
zrovna pomůže nejlépe.
A  protože podstatná část tohoto pomyslného kufříku prošla 
v posledních měsících obměnou, nabízíme vám na  stránkách 
tohoto speciálu shrnutí, co a jak můžete využívat. 
Často se budeme zmiňovat zejména o internetové stránce „Pro 
členy“, které se nejen týkala většina změn, ale také se zde téměř 
vše v nějaké podobě potkává – náměty na činnost, organizační 
informace, odkazy, podklady ke stažení a mnoho dalšího.

Jakub

KOMUNIKACE A SDÍLENÍ INFORMACÍ –
ANEB KUDY V PIONÝRU BĚHAJÍ INFORMACE A JAK S NIMI UDRŽET KROK

SPOLEČNÉ DÍLO
Hned v úvodu je potřeba zdůraznit jednu věc. Vše, 
o  čem se na  následujících stránkách dočtete, je 
společné dílo. A  tak když vám například přijdou 
e-mailem Horké novinky, odeslal je sice konkrétní 
pracovník Ústředí Pionýra, ale dočtete se v  nich 
třeba o  akcích, které pořádají krajské organizace 
i  pionýrské skupiny. Mozaiku sice vydává Pionýr 
centrálně, ale je plná zpráv z činnosti oddílů a klubů 
(čili od vás), námětů na konkrétní aktivity (takže pro 
vás). 
Obdobné je to s webem. Rubrika Inzerce je jen tak 
zajímavá a  užitečná, jak je plná vašich inzerátů. 
Katalog nemovitostí vám při hledání ubytování po-
může tím víc, čím víc z vás do něj zadá informace, 
nabídka táborů a otevřených akcí bude vypadat po-
někud pochmurně, když nebude zaplněná „k prask-
nutí“. I  tohle je přece druh propagace, pro mnohé 
navíc daleko srozumitelnější než vzletné slogany 
a kampaně.
Zkrátka, na dalších stránkách se dočtete o věcech, 
ze kterých může mít každý z nás užitek, ale ten by 
měl být vyvážen onou pověstnou trochou přidanou 
do mlýna.
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PIONÝR PIONÝRŮMPIONÝR PIONÝRŮM
Hovoříme-li o  tom, že Pionýr předává informace pioný-
rům (tedy členům), může to znít trochu neurčitě. Přitom jde 
o úplně běžné a praktické věci, jako je třeba společný zpravo-
daj Mozaika Pionýra, aktuality rozesílané mailovými Horkými 
novinkami nebo třeba i jednání a setkání, kde lze také načer-
pat hodně informací. Pojďme si o tom povědět víc…

Horké (e-mailové) novinky
Chceš mít neustále přehled, co se děje? Přihlas se k odběru 
Horkých novinek. Na e-mail ti bude chodit soubor tipů, upo-
zornění a dalších zajímavých informací. Stačí napsat na e-mail 
ustredi@pionyr.cz (maily chodí cca 1x týdně).
A  pokud máš v RISPu uvedenou jakoukoli funkci a máš tu 
i zadaný e-mail (který stejně potřebuješ např. k přihlašování 
na  web), měly by ti Horké novinky přicházet do  schránky 
automaticky. 

Facebook – skupina pro členy
Aktuální informace najdeš také na facebooku, kde je uzavřená 
skupina Pionýr (offi cial): www.facebook.com/groups/pionyr.
offi cial.  Tahle skupina slouží k  více věcem. Najdeš v ní in-
formace z Pionýra (podobně jako v Horkých novinkách), ale 
můžeš tu i sdílet aktuality, fotky, odkazy, debatovat, ptát se 
anebo třeba ostatní členy poprosit o radu a pomoc.
Jediné, co je potřeba, je přihlásit se k členství a být potvrzen 
správcem skupiny (na základě členství v Pionýru).
Pionýr má na facebooku samozřejmě i stránku pro veřejnost: 
www.facebook.com/Pionyr.cz, která slouží hlavně k propagaci.

Mozaika Pionýra
Náš zpravodaj vychází 
každý měsíc mimo letní 
prázdniny. Nabízí pravi-
delný přísun informací 
v  jednom balíku. Osahuje 
např. zprávy z  akcí, po-
zvánky, náměty na činnost 
atd. Poštou chodí například 
na kontaktní adresy všech 
pionýrských skupin, oddílů 
a  klubů. Pokud Mozaiku 
nedostáváš, je možné se 
k  jejímu odběru přihlásit 
(piš na mozaika@pionyr.cz) 
anebo si ji přečíst na webu: 
mozaika.pionyr.cz. 

Tu-ňák hlásí
Za  tímhle nezvyklým názvem se ukrývá nyní již elektronická 
příloha Mozaiky (odkaz najdeš na webu Pro členy nebo třeba 
v internetové Mozaice), která shrnuje informace určené hlavně 
vedoucím a  hospodářům pionýrských skupin, členům rad 
a podobně. Samozřejmě jsou ale dostupné každému, koho za-
jímají. Najdeš tu například přehled důležitých termínů, zprávy 
o vydání nových vnitřních předpisů Pionýra a další aktuality 
spíše administrativní a organizační povahy. 

Oblastní porady
Dokonce i v dnešní době je stále čas od času nenahraditelná 
vlastní účast a  setkání s ostatními. Jestli máš zájem o  infor-
mace, rozhodně si nenech ujít pravidelné oblastní porady 
a zasedání krajských rad Pionýra. Data jejich jednání se objeví 
mezi důležitými termíny příslušného kraje, pokud si je tam 
KOP vloží.
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TIP:
Vše, o  čem hovoří tato stránka, najdeš i  s  odkazy 
na www.pionyr.cz v části Pro členy v jedné z tzv. pio-
nýrských situací, nazvané „Co mám dělat, když mám 
pocit, že nemám dost informací?“. Další „situace“ řeší 
například úraz při činnosti, pojištění, propagaci…

TIP:
Každá KOP má zástupce v České radě Pionýra, kteří 
se přímo účastní rozhodování o nejdůležitějších pio-
nýrských otázkách. Jeho úkolem je ale také přenášet 
informace dál, proto se na něj neboj obrátit s dotazy.

VÍTE, ŽE: 
Pionýrské benefi ty nabízejí řadu slev? Využijete je 
například pro nákup deskových her, táborového nebo 
sportovního vybavení, i když chcete zpestřit program 
tábora, výpravy či jiné vaší akce.

TIP: 
Nudíte se na zastávce? Přečtěte si Mozaiku v mobilu. 
A můžete i celý web Pionýra – je totiž nově respon-
zivní (přizpůsobí se velikosti displeje).
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CO ČASTO HLEDÁTECO ČASTO HLEDÁTE
Pro nejběžnější situace v Pionýru jsou sestaveny stránky, které ti pomohou dostat se k ucelenému souboru informací pro danou 
oblast. A samozřejmě se dost užitečných informací dozvíš nejen na webu. Zde uvádíme pouze některé tipy.

VZDĚLÁVÁNÍ
Chceš se dozvědět více o tom, jakou máš mít kvalifi -
kaci pro výkon své funkce v Pionýru? V části Pro členy 
najdeš v tematickém boxu Lidé odkaz na stránky vě-
nované vzdělávání, které ti poskytnou souhrnné in-
formace a najdeš na nich například prokliky na sys-
tém kvalifi kací, studijní materiály ke  vzdělávání 
nebo na  příslušnou směrnici. Termín, kdy se koná 
vzdělávací akce pro zvolenou kvalifi kaci, můžeš najít 
v Kalendáriu, a pokud si chceš zobrazit pouze „vzdě-
lávačky“, stačí si v Typu akce vybrat slovo Vzdělávací. 
Přehled termínů vzdělávacích akcí vychází i v Mozaice.

DOTACE
Často vyhledávaným tématem jsou dotace. K nim je 
opět vytvořena přehledná stránka, na kterou se do-
staneš proklikem z  boxu Hospodaření. Najdeš zde 
odkazy na stránky MŠMT, pokyny pro čerpání dotací 
nebo příslušné formuláře. 
Důležité termíny k dotacím jsou zveřejnovány i v Tu-
ňákovi, který má nově pouze elektronickou podobu. 
Často se o nich hovoří také na oblastních poradách 
a dalších obdobných setkáních, proto je užiteřné se 
jich účastnit. 
Jednotlivé krajské organizace si stanovují také 
vlastní termíny k dotacím, které zpravidla zveřejňují 
v důležitých termínech nebo v Kalendáriu.

POJIŠTĚNÍ 
Co mám dělat, když… se chci pojistit? Už jste si po-
ložili tuto otázku? My vám na ni nabízíme odpověď. 
Pionýr zajišťuje pojištění své činnosti prostřednictvím 
společné pojistky České rady dětí a mládeže. Aktuální 
informace k úrazovému pojištění, pojištění odpověd-
nosti za  škodu nebo pojištění zaměstnanců najdeš 
v jedné z tzv. pionýrských situací, pojmenované právě 
úvodní otázkou. Zajímat tě možná bude i „situace" Co 
mám dělat, když se při činnosti stane úraz.
V případě, že budete zasílat hlášení pojistných udá-
lostí, prosíme vás, abyste jej v kopii (stačí například 
sken na e-mail pionyr@pionyr.cz) poslali i na Ústředí 
Pionýra. Stává se, že pojišťovna s  dotazy kontak-
tuje i nás, a v takovém případě je dobré být alespoň 
v obraze a vědět, že k něčemu došlo. Navíc jsou ta-
kové informace vhodné například i pro statistiku či 
analýzu rizik a hledání cest, jak jim při naší činnosti 
předcházet.

AKCE A SOUTĚŽE
Většina akcí či soutěží, které jsou v Pionýru pořádány 
na  republikové úrovni, mají svoji stránku na  webu 
Pionýra (v  části Co děláme). Zde najdeš bližší in-
formace o akci, propozice a  soutěžní řády, výsledky 
z předchozích ročníků a informaci, jak se na akci při-
hlásit – například odkaz do Přihlašovny. Pokud čteš 
poctivě Mozaiku Pionýra, víš, že zde najdeš nejenom 
kalendář akcí a  soutěží, pozvánky (i  ve  formě pří-
loží), ale i zprávy z akcí. Jsi-li pořadatel takové akce, 
nezapomeň na  ni pozvat ostatní. Jak na  to, najdeš 
na stránkách dále.

PRACOVNÍ SKUPINY A ŠTÁBY
K zajištění hlavní činnosti Pionýra (zkus si na webu 
přes „lupu“ vyhledat Směrnici o hlavní činnosti a pro-
číst si ji), přispívají kromě volených orgánů i sekce, 
štáby a pracovní skupiny, jež jsou tvořeny dobrovol-
níky. Jejich členové se scházejí na společných jedná-
ních a  v  mezičase pracují korespondenčně. Máš-li 
chuť se zapojit do činnosti některé z pracovních sku-
pin a  přiložit ruku ke  společnému dílu, zkontaktuj 
příslušného vedoucího sekce nebo pracovní skupiny 
či předsedu štábu. Stačí se podívat na Kontakty pro 
členy.

USNESENÍ A VNITŘNÍ PŘEDPISY
Pionýr je řízen orgány (především jde o Výroční za-
sedání Pionýra, Českou radu Pionýra, Výkonný výbor 
ČRP, ekonoma a  předsedu Pionýra), které vydávají 
rozhodnutí v podobě usnesení a pokynů. Ty je pocho-
pitelně dobré znát – snadno je najdeš, když si v roz-
cestníku Pro členy najdeš úroveň Pionýr a pod ní in-
formace o orgánech Pionýra, včetně odkazů na  tyto 
dokumenty.
Pokud některý z orgánů Pionýra schválí nový předpis, 
najdeš ho ve věstníku, který je součástí Tu-ňáka, ale 
také se k němu dostaneš přes odkazy na webu, pří-
padně si jej můžeš najít v Rejstříku vnitřních předpisů 
anebo přes vyhledávání v pravé horní části webu.

KOMUNIKACE A SDÍLENÍ INFORMACÍ

POZOR:
Pro zobrazení většiny uvedených informací je nutné 
být přihlášen (tlačítko vlevo nahoře v části Pro členy).
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STRÁNKA PRO ČLENY
Chceš se dozvědět více informací? Zkus stránku Pro členy. 
Dostaneš se na ni tlačítkem v  levém horním rohu domovské 
stránky www.pionyr.cz.

CO VŠECHNO NAJDEŠ NA STRÁNCE PRO ČLENY

Informace jsou cílené
Pod menu, které je shodné s veřejnou částí webu, jsou prokliky 
na  stránky Oddíly a kluby, Pobočné spolky a Pionýr. Na nich 
jsou přehledně uspořádány a  tematicky rozčleněny informace 
pro jednotlivé úrovně našeho spolku. Jsi-li vedoucí u oddílu, 
najdeš zde například konkrétní náměty na činnost, jak komu-
nikovat s rodiči, ale i tipy pro začínající oddílové vedoucí. Pro 
pobočné spolky jsou zase třeba důležité informace o dotacích či 
vnitřních předpisech Pionýra. V části Pionýr pak najdeš rozcest-
ník k informacím, které se týkají úplně celého spolku.

Hlavní stránka
Hned pod touto nabídkou jsou boxy s aktuálními informacemi, 
kde se ti ukazují například i aktuality určené jen pro tvou kraj-
skou organizaci Pionýra. Následuje kalendárium, kde se ti zobra-
zují akce pořádané Pionýrem a tvojí KOP. Když klikneš na název 
akce, dostaneš se do jejího detailu a můžeš se dozvědět bližší 
informace. Důležité termíny se také zobrazují podle toho, k jaké 
KOP patříš. Je určitě dobré si jich všímat, aby ti něco neuteklo.
Pod kalendáriem a důležitými termíny najdeš tematické boxy 
s odkazy a na konci stránky je prostor pro informace z tvojí KOP.

SPOUSTA UŽITEČNÝCH TLAČÍTEK
V levém sloupci jsou tlačítka, která tě rychle přenesou tam, kam 
potřebuješ. Pojďme si některá přiblížit:

Kontakty vedou na  stejnou kontaktní stránku jako odkaz 
na veřejném webu. Přihlášení uživatelé tu ale v menu mají na-
víc „Kontakty pro členy“. Najdeš zde kontakty na představitele 
Pionýra a orgány Pionýra, na KOP, sekce a pracovní skupiny 
nebo se můžeš podívat, kdo je v PiTLi (PIonýrské TELefony) 
stejně jako ty a můžeš si s ním volat zdarma.

Tlačítko Vložit událost ti poslouží, když plánujete nějakou 
akci a chcete ji vložit na web. Lze sem vložit například otevřené 
akce, tábory, jednání, vzdělávačky… Proto je při vkládání nutno 
hned v úvodu vybrat typ akce. Podle toho se potom zobrazí 
příslušné položky. Vložené události se propisují podle nastave-
ných parametrů například do Důležitých termínů, Přihlašovny, 
otevřených akcí, nabídky Opravdu dobrého tábora apod. U ně-
kterých je před jejich zobrazením ještě nutné schválení admini-
strátorem příslušné části webu. (Víc se dozvíš na straně 7.)

Když si vybereš tlačítko Přihlašovna, dostaneš se na stránku 
s nabídkou akcí, na které je možné se přihlásit jako jednotlivec 
nebo skupina. Většinou zde bývají akce celorepublikové – na-
příklad RESET, Kamínka, letní táborové školy, ale i akce, které 
pořádá třeba tvoje KOP. Přihlásit na akci přes tuto aplikaci jako 
jednotlivec se můžeš pouze, pokud ti již bylo 15 let.

Články může vložit úplně každý, kdo má uživatelské pří-
stupy. Výhoda je, že článek zadáváš pouze jednou a můžeš 
si vybrat, kde chceš, aby se zobrazil – například v aktualitách 
na www.pionyr.cz anebo tvé KOP (článek se objeví až po jeho 
schválení administrátorem). Můžeš jej také rovnou nabídnout 
do Mozaiky Pionýra.

Inspiruj se je stránka plná námětů pro činnost, kde si můžeš 
vybrat, co potřebuješ, ale také přispět a vložit vlastní náměty 
pro ostatní. (Víc se dozvíš na straně 6.)

Z pionýrského internetového jarmarku E-moška můžeš kdy-
koli objednávat sám pro sebe. V objednávce budeš mít před-
vyplněnou svoji adresu z  RISP, tu ale můžeš snadno upravit 
a nechat si zboží zaslat jinam. Vedoucí PS, oddílu nebo klubu 
a hospodář PS mohou objednávat i na pionýrskou skupinu. 

Inzerce je určena pro ty, kteří něco hledají nebo nabízejí. 
Můžeš zde nabídnout třeba přebývající plachty nebo poptá-
vat něco, co vám chybí do  táborové kuchyně. (Víc se dozvíš 
na straně 6.)

Katalog nemovitostí ti může pomoct, když při plánování 
výpravy hledáš vhodné a  ne příliš drahé ubytování. Na dru-
hou stranu je tu samozřejmě i pro ty, kteří vlastní či spravují 
základnu, tábořiště nebo chtějí nabízet klubovny i na přespání. 
(Víc se dozvíš na straně 6.)

VÍTE, ŽE:
U událostí je možnost Sledovat akci. Když u vybrané 
akce zadáš e-mail a dojde k nějaké změně, kterou se 
administrátor akce rozhodne zveřejnit, například bude 
přidána nová dílna nebo doplněna nějaká informace, 
budeš o tom vědět.

TIP: 
Na pionýrském serveru lze využít i prostor pro sdílení 
vašich souborů. Stačí se dohodnout s adminem na vaší 
KOP, aby vám vytvořil složku a přidělil někomu na PS 
příslušná práva. Odkaz na soubor nebo složku otevřou 
jen přihlášení uživatelé.

VÍTE, ŽE:
Pionýrský web má nově bezpečnostní certifi -
kát?.A využít jej mohou i  tzv. domény třetího řádu 
(stránky PS a KOP).

VÍTE, ŽE:
Když jste přihlášeni na www.pionyr.cz a otevřete si na-
příklad Přihlašovnu nebo E-mošku, už se tu nemusíte 
znovu přihlašovat.



KOMUNIKACE A SDÍLENÍ INFORMACÍ

JAK SE PŘIHLÁSIT?
Víš, že se teď do všech systémů a aplikací, které Pionýr má, dostaneš 
jen jedním uživatelským jménem a heslem? Je však třeba mít v RISPu 
zadanou svoji e-mailovou adresu a nastaveno, že jsi Uživatel webu. 
Pokud ještě nemáš přístupové údaje na web pionýra, požádej svého 
vedoucího PS, aby ti Uživatele webu nastavil. Pokud si nepamatuješ 
své heslo, stačí v přihlašovacím okně kliknout na text „Zapomněl/a 
jste heslo?“ a na odkazu, který přijde na mail, si můžeš nové heslo 
nastavit.

POZOR: 
Platí zásada, že přihlášený vidí víc. 
Část informací je sice přístupná bez 
přihlášení, ale jsou zde i  informace, 
které se ti zobrazí, až když se přihlá-
síš svým uživatelským jménem a hes-
lem. Totéž platí i  pro užívání apli-
kací, jako je například Přihlašovna 
a E-moška.



SPECIÁL

MOZAIKA SPECIÁL    2018 / 6

PIONÝŘI SOBĚ
Informační tok v  Pionýru není žádná jednostranná „nalej-
várna“. Počítá s odezvou ze spolku a také vytváří prostor, aby 
si pionýři mezi sebou sdíleli a vyměňovali informace užitečné 
pro činnost. Zde ovšem obzvlášť platí, že na vás samotných 
záleží, jak moc budou tyhle nástroje užitečné. Aby z nich totiž 
bylo co brát, je nejprve potřeba je naplnit.

Kde při výpravách hlavu složit?
Hledáš občas místo, kde ubytovat děti při výpravě? Nejspíš 
ano, na každou vícedenní akci si přeci musíme zajistit bydlení, 
pokud nejedeme zrovna na vlastní základnu. Pomoci ti může 
společný katalog nemovitostí, kde se můžeš podívat na na-
bídku od ostatních pionýrů. Najdeš tu táborové základny, klu-
bovny i větší chalupy. Vyhledávat tu můžeš například podle 
kraje nebo kapacity.
Samozřejmě je ale potřeba, aby bylo z čeho vybírat. Proto po-
kud má tvoje pionýrská skupina základnu s volnými termíny 
nebo klubovnu, kde se dá přespat, určitě ji nezapomeňte vlo-
žit. Základní informace zapisuje vedoucí PS v RISPu a podrob-
nosti pak přímo v katalogu doplní „správce základen“ (opráv-
nění se nastavuje v RISPu).

Hledáš náměty na činnost?
Určitě to znáš… Občas vymyslet něco nového, co jste s dětmi 
ještě nehráli nebo nevyráběli, není jen tak. I při přípravě tá-
bora asi oceníš tip na dobrou etapovku (i kdyby se z ní mělo 
jen vyzobnout, co se nejvíc hodí). Tohle všechno ti nabízí 
stránka Inspiruj se. 
Samozřejmě, že vybrané náměty si pak můžeš přizpůsobit, ale 
získáš tu hotový základ, který může osvěžit činnost oddílu no-
vými nápady a také ti ušetří práci.
Inspiruj se slouží nejen k  získávání námětů, ale i  k  výměně 
zkušeností. Pokud máte na  skupině vyzkoušenou super hru, 
můžeš ji zde nabídnout ostatním pionýrům. Stačí jen zvolit, 
zda chceš přidávat Hru a aktivitu, Etapovou hru nebo Příklad 
dobré praxe. 
Nebo když máš například tip, jak hru doplnit, nebo pokud jste 
si vyzkoušeli něco, co by mohlo při realizaci této hry pomoci 
i někomu jinému, můžeš připojit komentář. Hry tu lze také 
hodnotit. 

Co se starou hvězdnou bránou?
Občas je třeba si k  tématu hry vytvořit něco náročného, 
co je ale zároveň použitelné jen na tu jednu akci. To bude 
spousta práce… Co když ale tvůj vysněný indiánský totem už 
někdo vyrobil a teď ho nevyužívá? Málokdo asi takové věci 
likviduje. 
Anebo jste měli super celotáborovku o hvězdné bráně, máte 
fakt „vymazlenou“ bránu a  klidně ji půjčíte nebo darujete 

jiným pionýrům? I  to je možné, stejně jako nabízet starší 
stany, kostýmy, prostě cokoliv co je vám líto vyhodit a může 
to posloužit jinde.
Stačí si otevřít stránku Inzerce. Můžeš tu procházet nabídky, 
poptávat, nabízet. Jen pozor, inzeráty si sice zobrazíš i bez 
přihlášení, ale pro zadání inzerátu je přihlášení nutné.

Dej vědět o povedených akcích
Sepsat krátkou zprávu z proběhlé akce vlastně není mnoho 
práce navíc. Můžeš ji ale využít mnoha způsoby. Už jsme mlu-
vili o  tom, že ji můžeš prostřednictvím článků poskytnout 
např. do Mozaiky. To je pochopitelně prezentace vaší činnosti, 
ale popsaná aktivita nebo i místo, kde proběhla, může být 
inspirací pro ostatní pionýry.

TIP: 
Základnu můžeš nabízet i např. v Horkých novinkách, 
stačí napsat na pionyr@pionyr.cz. 

TIP: 
Takový připravený článek můžeš nabídnout i do míst-
ních novin, a tím propagovat svou pionýrskou skupinu.

Pionýři Pionýru
Určitě se čas od  času potkáš s výzvami ke  zpětné 
vazbě, k odpovědi na dotazníky, zaslání zpráv o tom 
či onom (nejčastěji na  adresy ustredi@pionyr.cz, 
mozaika@pionyr.cz, pionyr@pionyr.cz). Takové vý-
zvy mají zpravidla dobrý důvod a reakce na ně po-
může někomu dalšímu s jeho prací pro náš spolek.

Rozhodně ale nemusíš čekat na vyzvání, když máš 
něco na srdci – ať už je to připomínka k webu nebo 
třeba nápad na  nový propagační předmět, určitě 
se ozvi! Můžeš na uvedené adresy, nebo si v kon-
taktech pro členy můžeš najít spojení na konkrétní 
funkcionáře a psát přímo jim.
Znovu se tím vracíme k myšlence, že vše, o čem se 
tu dočteš, je vlastně společné dílo. Stačí k němu při-
spívat i po troškách, hlavně ho nenechat chátrat…
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PIONÝŘI VEŘEJNOSTI – INFORMUJI, TEDY JSEM
Pojďme společně vytvořit pestrou nabídku
Proč je dobré zadávat otevřené akce na web Pionýra?
Pionýrské skupiny pořádají celou řadu akcí, které může na-
vštívit i veřejnost, nebo jsou určeny přímo pro ni. Co u vás, 
pořádáte například otevřenou klubovnu nebo Mikulášskou? 
Tak nezapomeň na  vložení do  přehledu otevřených akcí. 
Nejen, že tím může být podmíněno získání fi nanční pod-
pory na  akci, hlavně tak společně vytváříme pestrou na-
bídku. Vysíláme návštěvníkům stránek zprávu, že v Pionýru 
je z čeho vybírat.
Plánované akce můžeš vkládat kdykoli (klidně i na celý rok do-
předu) přes odkaz Vložit událost na stránce Pro členy. A kdo 
ví, možná právě díky tomu získáte nové členy do oddílu.

A co Opravdu dobrý tábor na webu?
Přes tlačítko Vložit událost je možné zadat na webu i tábor, 
jen je třeba hned na začátku vyplňování formuláře zvolit jako 
typ akce Tábor. Aplikace funguje celoročně, takže letní tábor 
může být v přehledu klidně už od podzimu. Určitě je také 
dobré zadávat i vaše zimní tábory. 

Dejte vědět, že patříte k Pionýru
Pionýr nabízí svým pobočným spolkům možnost vytvořit si 
vlastní webové stránky na doméně 3. řádu. Pokud je ještě 
nemáte a uvažujete o nich, stačí napsat na e-mailovou ad-
resu domeny@pionyr.cz, kde se dozvíte bližší informace 
nebo rovnou na  tuto adresu zaslat vyplněný formulář, kde 
bude uvedený žádaný název domény ve  tvaru vasedomena.
pionyr.cz, název organizační jednotky, která o přidělení do-
mény žádá a e-mailový a telefonní kontakt na osobu, které 
bude správa domény svěřena. Bližší informace se v  brzké 
době objeví na webmaster.pionyr.cz.

Šablony webových stránek pro KOP a PS
Pro ty, kteří chtějí mít vlastní stránky v doméně 3. řádu s mi-
nimem úsilí, bude od května 2018 možnost využít šablonu, 
která grafi cky vychází z webu Pionýra. Šablona je postavena 
na redakčním systému WordPress. Samotné vkládání obsahu 
na web je potom podobné práci s textovým editorem a jeho 
obsluhu zvládne po kratičkém zaškolení každý.

TIP: 
Při vyplnění všech údajů o táboře, označených barev-
nými hvězdičkami, lze vytisknout vyplněný schvalovací 
list a zadávání informací tak probíhá pouze jednou.

KDYŽ ZADÁVÁME AKCI PŘES JEDNOTNÝ 
FORMULÁŘ:
• Musíme nejprve vybrat, o jakou akci se jedná (podle 

toho se nám zobrazí políčka k vyplnění).
• Popis akce se vyplatí neodfl áknout, aby z něj bylo 

poznat, o jakou akci půjde.
• Vyberte pěknou fotografi i, která vystihuje vaši akci 

nejlépe. Nemáte-li ji k dispozici, můžete u otevře-
ných akcí použít tématické logo. Pokud nevyberete 
nic, automaticky se zobrazuje u vaší akce logotyp 
Pionýra.

• Máte-li vyplněno, nezapomeňte akci odeslat 
ke  schválení administrátorem (tlačítko zveřej-
nit). Na  příslušném místě webu se zobrazí až 
po schválení.

POZOR:
Ani sebelepší grafi ka vám nepomůže, když budou 
na vaší webové nebo facebookové stránce staré infor-
mace. Zveřejňujte informace o tom, co jste dělali, dě-
láte a budete dělat. Je to známka toho, že jste aktivní 
a žijete.

Buďte vidět
Chceš pomoci propagaci svojí PS, klubu nebo oddílu 
na webu Pionýra? Stačí v RISPu vybrat, že chcete za-
dané informace zobrazit na webu. U oddílů a klubů 
je důležité doplnit zaměření. Důležitá je i  informace 
kdy a kde se scházíte (včetně GPS souřadnic). Díky ní 
budete mimo jiné vidět v mapě na stránce Kontaktů. 
Navíc tak společně propagujeme celý Pionýr, ukazu-
jeme veřejnosti, že je nás hodně a kde všude nabízíme 
činnost pro děti.

TIP: 
Pořádáte otevřené akce? Potřebujete na nich rozdávat 
drobnosti? Využijte zvýhodněný propagační balíček 
Pionýra (dostupný na E-mošce).

TIP: 
Když např. na  www.pionyr.cz nemůžete něco najít, 
nevíte, kudy nějakou informaci zveřejnit či komu ji 
poslat, nezoufejte. Napište na pionyr@pionyr.cz a váš 
dotaz se dostane k někomu, kdo vám poradí.

KOMUNIKACE A SDÍLENÍ INFORMACÍ
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DEJTE O SOBĚ VĚDĚT – VYUŽÍVEJTE MOŽNOSTI, KTERÉ SE NABÍZEJÍ

MOZAIKA SPECIÁL – vydal Pionýr, z. s. pro svou vnitřní potřebu. Odpovědný redaktor: Jakub Kořínek.
Kontakty: Pionýr, Senovážné nám. 977/24, Praha 1, e-mail: mozaika@pionyr.cz, www.pionyr.cz

Využívejte možností www.pionyr.cz. Pozvánku na  vaši otevřenou akci si můžou přečíst všichni návštěvníci webu 
a zprávy z vaší činnosti se mohou zobrazovat hned na úvodní stránce.

Na veřejné facebookové stránce Pionýra se mohou objevit 
i vaše pozvánky na akce, fotky a další aktuality.

Nezapomeňte posílat zprávy do Mozaiky. Přečtou si je 
nejen ostatní pionýři. Mozaiku posíláme i na desítky dal-
ších adres (MŠMT, úřady, knihovny…) a navíc si ji kdokoli 
může přečíst na internetu.

Pionýrem vydávané výroční a  tiskové zprávy můžete vy-
užít i  při prezentaci vlastní činnosti. (Najdete je na 
www.pionyr.cz v části Pro média.)
Anebo můžete na PS či KOP vydávat i vlastní, mnohým se 
to už osvědčilo.

Máte hezké fotky z akce? Vložte je na Instagram s hash-
tagem #Pionyr. A nezapomeňte je také přihlásit do Clony.


