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TAHÁK PRO (ZAČÍNAJÍCÍ) ODDÍLÁKY
Kdo jsou nejdůležitější lidé v Pionýru? Že by členové „vrchol-
ných“ orgánů? Nebo ti, kdo shánějí na vše peníze? Možná ti, 
co se zabývají propagací? Kdepak, jsou to ti, kteří přímo pra-
cují s dětmi, vedoucí oddílů a klubů. Bez nich by nic z výše 
jmenovaného nemělo smysl…
Dobře víme, že pro „oddíláka“ – obzvlášť začínajícího, je ně-
kdy obtížné se vyznat v  tom, co všechno Pionýr nabízí pro 
činnost, kde co najít, co znamená která zkratka a podobně.
Proto je tu tento „tahák“ který na jednom místě shrnuje důle-
žité informace z několika oblastí činnosti. A kdo ví, možná se 
tu něco nového dozvědí i zkušenější vedoucí.

ODDÍL JE PARTA
V Pionýru jsou oddíly různě velké a zaměřené, s rozličným 
věkovým složením. Všechny mají ale jedno společné. Jsou 
místem setkávání dětí i dospělých, školou komunikace, 
spolupráce a  vzájemného respektu. Pomáhají dětem 
ve  všestranném rozvoji, nabízejí spoustu zážitků 
s kamarády, dobrodružství, objevů…

Snad k tomu všemu svou troškou přispěje i tento speciál.
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ODKAZY
• Život oddílu – zapojení dětí do  tvorby činnosti: 

pionyr.cz/cinnost/nabidkove-programy/zivot-oddilu

• Opravdu dobrý oddíl – rady rodičům, jak vybrat 
správný oddíl pro dítě: pionyr.cz/rodice/dobry-oddil

• Dobrodružství na míru – vyberte si – přehled aktivit 
Pionýra s tipy na zapojení: Servis Pionýra / Ke stažení 
/ Publikace / Ediční řada 1 – "Co dělat"

• Inspiruj se – studnice námětů: www.pionyr.cz/inspi-
race/ (tento web ještě párkrát zmíníme) 

• Poradna pro rodiče i vedoucí, zaměřená na „speci-
fi cké" děti: pionyr.cz/inspirace/poradna

• Internetová Mozaika – nový web našeho zpravodaje, 
kde ale najdete i řadu článků z předchozích ročníků – 
je členěn tematicky i podle vydání: mozaika.pionyr.cz

VÝZVA
Popište v RISPu nabídku činnosti svého oddílu (obecné 
informace / upřesnění). Výhledově bude zobrazována 
na webu pionyr.cz.
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KDE BRÁT NÁMĚTY PRO DLOUHODOBOU ČINNOST?

VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM
Hledáte nápady, co dělat s oddílem? Ať už jde o  jednotlivé 
činnosti nebo dlouhodobý provázaný program, máme pro vás 
dobrou zprávu. Výchovné programy z  cyklu Výpravy za po-
znáním nabízejí ohromné množství námětů na konkrétní ak-
tivity, členěných podle tematických oblastí a věkových kate-
gorií. Navíc obsahují i výchovné cíle, rady pro zapojení dětí 

s  tzv. speciálními potřebami ve  vzdělávání a  další užitečné 
informace. 
To ale není všechno. Pokud si při práci s programy s něčím ne-
víte rady, vždy se máte na koho obrátit o radu, stačí napsat na 
e-mail: noveprogramy@pionyr.cz. Zapojené oddíly navíc mohou 
získat i hmotnou podporu, hlavně v podobě slev na E-mošce.

ETAPOVÉ HRY
Obzvláště ty celotáborové, zvané také CETEH, jsou tradiční 
součástí pionýrské činnosti. Nebudeme tu proto povídat o tom, 
co to vlastně je, a už vůbec ne, jak je psát. Připomeneme ale, 
že v Pionýru máme Soutěž etapových her, do které je možné 
hlásit jak hry táborové, tak celoroční, nebo třeba i zpracovaný 
program na víkendovku.
Proč by vás to mělo zajímat? Kromě možnosti poměřit své vý-
tvory s ostatními pionýry jsou to hlavně dva důvody. První je, 
že vybrané hry jsou vydávány a nabízejí spoustu inspirace, ať už 
chcete „zobat“ jednotlivé nápady, nebo zkusit celou hru. Druhý 
důvod je, že úspěšné hry jsou oceněny příspěvkem na činnost 
PS až do výše 10 000 Kč. Vydané hry i  informace k zapojení 
do soutěže najdete na webu: www.ceteh.pionyr.cz 
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JAK ZAČÍT
Chcete programy vyzkoušet, ale nevíte, co se pro váš oddíl nejvíc 
hodí? Nechte si poradit – napište na noveprogramy@pionyr.cz.

TIPY:
• Nechte se inspirovat etapovou hrou Cesta za duhou 

na  náměty výchovných programů, kterou najdete 
v květnové Mozaice 2015.

• Náměty na  roční plány činnosti vyšly v  červnové 
Mozaice 2016.

Obojí na Servisu Pionýra: Ke stažení / K náplni činnosti / 
Nabídkové Programy činnosti /Výpravy za poznáním / Nové 
metodické listy v Mozaice Pionýra

K ZAMYŠLENÍ
• Přemýšlíte nad výchovným cílem aktivit?

• Pomáhá vám jako vodítko Program Pionýra?

ETAPOVÉ HRY

Slovník zkratek a pojmů 
• PS – pionýrská skupina

• PC – pionýrské centrum

• KOP – krajská organizace Pionýra

• OV – oddílový vedoucí

• KIP – kvalifi kace instruktora (s platností v Pionýru)

• KOV – kvalifi kace oddílového vedoucího (s platností v Pionýru)

ODKAZY:
• Podklady k výchovným programům (metodické 

listy a příklady dobré praxe) najdete jednotlivě 
na webu Inspiruj se: pionyr.cz/inspirace/ anebo 
je lze stáhnout jako balík na  Servisu Pionýra: 
Ke  stažení / K náplni činnosti / Nabídkové pro-
gramy činnosti / Výpravy za poznáním.

• Jak se zapojit – aktuální informace o možnos-
tech zapojení najdete na pionyr.cz/inspirace/vy-
pravy (nebo také ve všité příloze Jak pracovat 
s výchovnými programy – Mozaika září 2015).

VÍTE, ŽE...
• výchovné programy máme i díky podpoře Evropského so-

ciálního fondu?

• i vy můžete naše programy obohatit o vlastní vyzkoušené 
aktivity?



CHCEME USPOŘÁDAT AKCI
 
Když se oddíl rozběhne a daří se mu, dřív nebo později obvykle přijde touha zkusit něco nového. Proto většina oddílů doplňuje 
svůj roční plán i o různé akce. Pod slovem akce se může samozřejmě skrývat leccos, my si tu představíme pár námětů na „víken-
dovky“ a na akce pro veřejnost.

NÁPADY NA VÍKENDOVKY 
můžete najít například v Mozaice a také na webu Inspiruj se:
• Noc s literaturou (Mozaika únor 2016)
• Pionýrská sobota (Mozaika březen 2017)
• Další příklady dobré praxe najdete na: pionyr.cz/inspirace/

priklady-dobre-praxe – vyzkoušet můžete třeba z kategorie 
nejmladších Oslavu státního svátku zábavně a Záchrannou 
misi na pomoc Zemi (které jsou vhodné pro věkově smí-
šené oddíly), Putování se zvířátky nebo z kategorie starších 
Po stopách „Yettiho“ (vyšlo i v Mozaice leden 2017). 

• Náměty na výlety najdete v samostatné rubrice v Mozaice 
(také na  internetu: mozaika.pionyr.cz/category/namety/
vylety/).

• Anebo zkuste spojit výpravy se zábavnou „hrou“ geoca-
ching. V každé Mozaice vychází geopozvánka (mozaika.pi-
onyr.cz/category/namety/geopozvanka/). Projekt Pionýrský 
geocaching nabízí kromě námětů i  hmotnou podporu – 
například pro založení vlastní „kešky“.
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TIP:
• Pro víkendové akce je možné využít podporu MŠMT 

(viz vydané Pokyny pro čerpání dotací MŠMT).

AKCE PRO VEŘEJNOST 
Začínáte a chcete dát lidem v okolí vědět, že tu jste? Nebo 
hledáte členy? Nebo se prostě jen chcete pobavit a nabíd-
nout činnost každému, kdo si ji bude chtít vyzkoušet? Akce 
pro veřejnost vám tohle všechno mohou splnit. Navíc jsou 
také dobrou příležitostí, aby se i děti ocitly v roli organizá-
torů, a dobře se hodí k zapojení i  těch odrostlejších členů, 
kteří třeba nemohou každý týden vést schůzku.
Zde je ale připomínáme jen pro úplnost. Jestli se chcete 
o  jejich pořádání dozvědět víc, zalistujte Mozaikami nazpět 
až k  dubnu 2016, kdy jim byl věnován tematický speciál. 
K němu byl připojen i příklad dobré praxe: Čertovská škola, 
kde jsou popsané praktické zkušenosti z jedné takové akce.

• VDK – vedoucí dětského kolektivu (název kvalifi kace 
s akreditací MŠMT, je ve dvou stupních A a B – pro in-
struktory a vedoucí)

• ZZA – zdravotník zotavovací akce (název kvalifi kace s akre-
ditací MŠMT)

VÍTE ŽE...
• v Pionýru každý rok proběhne více než tisíc akcí pro 

veřejnost?

ODKAZY
• Dejte o svých akcích vědět na www.pionyr.cz – vklá-

dat a upravovat je můžete na pionyr.cz/admin.

• Článek o  tom, jak natočit reportáž nejen 
do Zpráviček, najdete v Mozaice únor 2016.
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TÁBORY
Tábory, hlavně ty letní, jsou veliké a pro pionýry důležité téma, 
vždyť jsou vyvrcholením naší celoroční činnosti. Nepochybně 
by se o nich dalo popsat mnoho desítek stran, i proto se jim 
budeme samostatně věnovat v některém z budoucích speci-
álů Mozaiky. Ani v  tomto taháku ale nemůžou tábory úplně 
chybět, a tak tu uvádíme alespoň pár zajímavostí a základních 
informací.

ODKAZY
• Opravdu dobrý tábor – informační stránky projektu s nabídkou pionýrských táborů: www.dobrytabor.cz 

• Tábor volá – soubor metodických textů, návodů a rad k táborům: Servis Pionýra / Ke stažení / Publikace / Ediční řada 
1 – "Kdo a jak"

SPECIÁLSPECIÁL

VÍTE, ŽE...
• letní pionýrské tábory mají každoročně kolem 

20 000 účastníků a jejich počet stále stoupá?

• podsadový stan, běžný i na našich táborech, je český 
vynález?

• projekt Opravdu dobrý tábor odstartoval již v roce 
2005 a byl inspirací pro řadu podobných projektů?

NABÍDKY PRO TÁBORY
Chcete oživit program táborů netradičními aktivitami? Zkuste 
využít některou z následujících nabídek:

Sférické kino – projekční 
systém, který návštěvníci 
sledují uvnitř pojízdné ko-
pule. Nevšední zážitek 
z  projekce hvězdné oblohy 
či naučných fi lmů. Více in-
formací a  objednávky na 
www.sferickekino.cz.

Astrobus – do  poloviny 
června si můžete objednat 
exkurzi uspořádanou odbor-
níky Štefánikovy hvězdárny 

v Praze. Pomocí dovezené techniky zažijete nevšední pozoro-
vání oblohy a dozvíte se mnoho zajímavostí: www.observatory.
cz/astrobus-tabory.htm.

Vzpoura úrazům – naučný program Všeobecné zdravotní po-
jišťovny s praktickými ukázkami prevence úrazů a  rizikových 
situací od nebezpečí skoků do vody až po sbírání hub. Další 
informace na www.vzpoura-urazum.cz.

Dopravní výchova – pokud jste už využili lekce dopravní 
výchovy na  táborech a  chtěli byste tuto činnost zopakovat, 

pak vám doporučujeme obrátit se na  krajské koordinátory 
BESIPu přímo v místě konání tábora. Kontakty jsou k dispozici 
na  stránkách www.ibesip.cz, lépe je ale vyhledat např. goo-
glem (krajský koordinátor BESIP).

Cenové kalkulace vám vytvoří poskytovatelé na míru, pokud 
zmíníte neziskový charakter Pionýra, vyjdou vám vstříc…

To samozřejmě není vše, zkuste pozvat třeba kynology, záchra-
náře či městskou policii, k „předváděčkám“ pro děti jsou tyto 
instituce většinou vstřícné a nebývá problém se s nimi domluvit.

• LTŠ – letní táborová škola

• PVC – pionýrské vzdělávací centrum

• ÚPVC – Ústřední pionýrské vzdělávací centrum

• RESET – Republikové setkání pionýrských oddílů

• CETEH – celotáborová etapová hra

• ODT – Opravdu dobrý tábor (projekt)

VÝZVA
• Vložte své tábory do databáze ODT (Je to pro Pionýr 

důležitá propagace. Propagujme tím, co umíme nej-
lépe – svou činností.)

• Přemýšlejte, zda by se pro vás hodily i  různé 
méně běžné typy táborů (příměstský, pro rodiče 
s dětmi…).
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CHCEME SE POTKAT S OSTATNÍMI PIONÝRY
Říkáte si, že by bylo fajn poznat nové kamarády, kteří jsou na-
laděni na podobnou vlnu jako vy? Rádi byste si vyměnili zkuše-
nosti, načerpali nápady? Skvělou příležitostí k tomu jsou spo-
lečné pionýrské akce, ať už ty celorepublikové nebo krajské. 
Tady je výběr několika, které určitě stojí za zvážení (rozhodně 
to ale nejsou všechny).

RESET
Pionýry z celé republiky můžete potkat na RESETu (REpublikové 
SETkání pionýrských oddílů). Koná se každé dva roky, v roce 
2017 proběhne 9. – 11. 6. v Ostravě. Kromě samotného se-
tkání je pro děti vždy nachystána řada různých aktivit, výletů 
a podobně.

LEDOVÁ PRAHA
Největší otevřená akce Pionýra probíhá každý rok o víkendu 
na přelomu ledna a února (pololetní prázdniny). Nabízí mož-
nost zdarma nebo s výraznými slevami navštívit pražská mu-
zea, historické památky i další zajímavá místa a také se potkat 
s dalšími oddíly třeba i na koncertu Děti dětem.

PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK
Otevřená kulturní soutěž, do které se může zapojit opravdu 
každý, jednotlivci i  oddíly. Soutěžní oblasti jsou: Tance, 
Folklórní tance, Clona, Melodie, Divadlo, Výtvarná činnost,  
Literární soutěž, Dětská Porta. Jinými slovy jde o  činnosti, 
které v oddílech běžně děláme – a díky Sedmikvítku se v nich 
můžeme poměřit s ostatními pionýry.

UZLAŘSKÉ SOUTĚŽE
Každý rok na jaře v Českých Budějovicích soutěží nejen pio-
nýři ve vázání uzlů na čas v klání zvaném „O Putovní pohár 
Zlaté růže“ nebo také Turbánek. Obdobné soutěže probíhají 
i v rámci některých KOP (např. Jihomoravské či Plzeňské).

TO ZDALEKA NENÍ VŠE
Každý rok probíhá řada sportovních turnajů na úrovni kraj-
ských organizací, například v  ringu, vybíjené, volejbalu. 
Přibývá také akcí zaměřených na air-soft nebo paintball, ať už 
„skupinových“, jako tradiční Paintballová liga PS Čáslav, nebo 
společných, jako Airsoftový víkend v květnu.

• HVT – hlavní vedoucí tábora

• POZ – Programově organizační zajištění (dokument shrnující zá-
kladní informace o akci – co, kdy, kde, jak, kdo tomu velí apod.)

• ML – metodický list

• PDP – příklad dobré praxe

• ČRP – Česká rada Pionýra

JAK ZAČÍT
• Sledujte Mozaiku a Přihlašovnu, pak už jen stačí si 

vybrat a vyrazit…

ODKAZY
• Přihlašovna – nejen přihlašování, ale i podrobnější 

informace o akcích – www.prihlasovna.pionyr.cz
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VYRÁŽÍME ZA HRANICE
Když se řekne mezinárodní činnost, zní to jako něco vzdále-
ného, téměř mimo dosah, přitom to tak ale vůbec nemusí být. 
Příležitostí se dnes nabízí celá řada a mnoho pionýrských sku-
pin a oddílů jich využívá, ať už se jedná o vlastní výpravy třeba 
do přírody sousedních zemí, účast na mezinárodních táborech, 
výměny s partnerskými organizacemi. Hlavní je nebát se a  jít 
do toho.
Pamatujme ale na to, že nejde jen o výlety a procvičení jazyka, 
důležitou součástí a vlastně i podstatou mezinárodních aktivit 
je poznávání, rozšiřování obzorů, setkávání se s  lidmi z úplně 
jiného prostředí, které třeba trápí i baví totéž co nás, a samo-
zřejmě čerpání nových nápadů, které mohou obohatit naši 
činnost.

• VV ČRP – Výkonný výbor České rady Pionýra

• VZP – Výroční zasedání Pionýra

• RKP – Rozhodčí komise Pionýra

• KKP – Kontrolní komise Pionýra

• ÚP – Ústředí Pionýra

• RISP – Registrační informační systém Pionýra (risp.pionyr.cz)

JAK ZAČÍT
• Zapojte se do existujících akcí – například meziná-

rodní tábor IFM-SEI.

• Požádejte ústředí o pomoc s  hledáním partnerské 
organizace.

• Sledujte nabídky například na www.eurodesk.cz.

VÍTE, ŽE...
• řada pionýrských skupin i některé krajské organizace 

Pionýra mají vlastní dvoustranné dlouhodobé vazby 
na zahraniční organizace?

• do zahraničních aktivit se můžete zapojit třeba i přes 
Českou radu dětí a mládeže?

• od roku 2004 je Pionýr členem mezinárodní organi-
zace IFM-SEI?

ODKAZY
• Z klubovny až k oceánu – brožurka popisující his-

torii i  současné možnosti mezinárodní spolupráce 
Pionýra: Servis Pionýra / Ke  stažení / Publikace / 
Ediční řada 1 - "Kdo a jak"

• Grantový systém ERASMUS+ (semináře, vý-
měny, Evropská dobrovolná služba, tábory…) – 
www.naerasmus.plus.cz

• IFM-SEI – www.ifm-sei.org 



MOZAIKA SPECIÁL    2017 / 7

NÁMĚTY K ZAMYŠLENÍ A VYZKOUŠENÍ

DRUŽINY
mohou být impulsem pro rozvoj oddílu. V Pionýru byly dříve 
běžné, i  v  současnosti fungují v  některých našich oddílech 
(a třeba i u skautů). Jsou jednou z cest, jak podchytit přiro-
zené členění každého kolektivu.
Navíc mohou být srozumitelným odlišením mezi oddíly a zá-
jmovými kroužky.

CO JE PIONÝRSKÁ DRUŽINA
• Ustálená skupinka dětí, vedená „dítětem“ 15+, případně 

instruktorem. Osvědčená velikost je od 5 do 10 členů.

…A K ČEMU SLOUŽÍ
• Podporuje seberealizaci dětí a rozvíjí jejich aktivitu, inicia-

tivu (nikdo se neveze), samostatnost, tvořivost…

• Učí děti spolupracovat i bez autority vedoucího. Pomáhá 
rozpoznat a rozvíjet individuální role v týmu.

• Je příležitostí pro aktivity mezi schůzkami oddílu.

ČINNOST DRUŽIN
• Vždy musí platit zásada, že družina je součástí oddílu, nenahrazuje ho. I náplň činnosti družin   
 vychází z programu celého oddílu.

• Samostatné aktivity mohou probíhat na oddílových schůzkách i mimo ně. Je však nutné je peč-
livě vybírat podle věku i zájmů dětí (a pozor na bezpečnost!).

VEDOUCÍ DRUŽIN
• Vedoucí družiny je klíčová postava. Musí mít respekt, nápady, iniciativu a dokázat strhnout 

ostatní.

• Dostává příležitost rozvíjet své vůdčí schopnosti. Vedoucímu oddílu tak družiny pomáhají 
i s výchovou pomocníků a nástupců.

• Dle stanov mu musí být alespoň 15 let. (Pokud ale družiny pracují jen v rámci schůzek pod 
dohledem vedoucího oddílu, může být jejich neformálním „vedoucím“ i mladší dítě.)

• Vedoucí družiny musí vždy mít jasnou podporu vedoucího oddílu, aby mohl mít přirozenou 
autoritu u členů.

• E-moška – pionýrský e-shop (e-moska.pionyr.cz)

• Přihlašovna – web sloužící k přihlašování na akce (prihla-
sovna.pionyr.cz)

• Servis – celým názvem Servis Pionýra – web pro členy, kde 
lze hlavně v části Ke stažení najít mnoho různých pod-
kladů (servis.pionyr.cz)

CO JÁ JAKO VEDOUCÍ ODDÍLU?
I když vám družiny (hlavně zpočátku) moc práci neulehčí, ani není potřeba se bát, že oslabí vaši úlohu. Vedoucí musí 
dál vést celý oddíl, pracovat individuálně s vedoucími družin i dohlížet na samostatnou činnost družin.
Vložená energie se ale vrátí v obohacení činnosti, výchově nástupců a dalších možnostech individuálního rozvoje členů.

Více informací (byť v pracovní podobě) najdete také na Servisu Pionýra: Ke stažení / K náplni činnosti / Rozpracované 
a nedokončené náměty

„ODBORKY“ NEBOLI ODZNAKY ODBORNOSTI 
Jestli hledáte nové možnosti, jak posunout činnost oddílu o krok dál, zkuste uvažovat o dětských „odborkách“. Sice již v Pionýru 
nemáme jednotný ucelený systém odborností, o to větší je ale prostor pro vaši tvořivost.
Ze zkušeností je ověřeno, že odznaky odbornosti, jsou pro děti hodně motivační a mohou výrazně přispět k jejich osobnímu 
rozvoji ve zvolené oblasti (ať už jsou tyto oblasti obecnější – jako kuchař, fotograf apod. – nebo si vymyslíte nějaké své ryze 
oddílové).
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Sportovní turnajeSportovní turnaje

 Rukodělky Rukodělky  

Kamínka a LTŠKamínka a LTŠ

Zápisníky pro dětiZápisníky pro děti

RESETRESET

Dejte o sobě vědětDejte o sobě vědět

INSPIRACE

Chcete s dětmi tvořit a hledáte inspiraci? Náměty na rukodělné 
aktivity vycházejí v každé Mozaice (pohromadě je najdete 
na mozaika.pionyr.cz).

Vyzkoušejte při činnosti zápisníky pro nejmladší a mladší děti, 
uvidíte, že vám mohou být užitečné. Stačí si je objednat na 
E-mošce nebo napište na noveprogramy@pionyr.cz.

Nové informace, inspiraci i výměnu zkušeností nabízejí každý 
rok Kamínka a letní táborové školy (sleduj Přihlašovnu).

Nejvíce pionýrů na  jednom místě potkáš každý druhý rok 
na REpublikovém SETkání pionýrských oddílů.

Pořádají je většinou pionýrské skupiny a krajské organi-
zace, zpravidla jsou ale otevřené i ostatním pionýrům (sleduj 
Mozaiku, Horké novinky a web KOP).

Nezapomeňte informovat o svých otevřených akcích a táborech 
– obojí můžete vkládat a upravovat na pionyr.cz/admin.
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