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Úvodník aneb nový ročník a nový vzhled

Vlastně až s pohledem na první stránku tohoto čísla mi došlo, že Mozaika Pionýra, jediný 
pionýrský časopis, se narodila v dobách, kdy o internetu mnozí jen slyšeli a mít doma 
počítač bylo výsadou nadšenců, odborníků a těch, kteří na to měli... Zato pionýři začátkem 
devadesátých let neměli vlastně nic. Tzv. pionýrské časopisy, vydávané někdejší Ústřední 
radou PO SSM byly ze zákona o zabavení majetku Socialistického svazu mládeže převedeny 
i s jejich vydavatelstvím Mladá fronta do správy Fondu dětí a mládeže, který měl sloužit 
veškeré mládeži – no a jak to s jeho „péčí“ dopadlo, víme. Většina majetku zmizela, včetně 
řady kdysi oblíbených dětských časopisů a ty nejlukrativnější skoupily zahraniční mediální 
firmy. 
Pionýr samozřejmě tiskovinu, která by informovala stále početné sdružení dětí a mládeže, 
nutně potřeboval. A tak vznikla Mozaika. Zpočátku opravdu jen jako jakýsi zpravodaj 
o rozhodnutí orgánů, chystaných akcích a událostech. Postupně a stále častěji se zákonitě 
začaly objevovat i zprávy o životě oddílů, skupin, táborů. Přibyly i technické možnosti: 
počítačové zpracování textů, stále kvalitnější tiskárny a kopírky, elektronické fotografie... 
Z poloúředního organizačního zpravodaje se začal klubat skutečný časopis pro pionýrské 
vedoucí a funkcionáře. Nebylo to bez problémů, připomínek, diskusí. To patří k věci. 
A tvář Mozaiky se měnila a mění i letos. Zejména její grafická úprava a budiž potěšující, že 
tvorba tohoto ročníku se soustředila na Ústředí Pionýra, bez závislosti na grafických studiích, 
jejichž pracovníci sice lépe či hůře zvládali profesionální zpracování našich podkladů, ale 
nějaké pionýrství jim bylo fuk. 
Inu, uvidíme, co na to vy, čtenáři... Klidně nám i vynadejte. Ale nezapomeňte také aspoň 
půjčit každé číslo i „svým“ instruktorům a dalším spolupracovníkům na skupinách a v radách. 
Mozaika je určena i jim a zvyšovat náklad není, žel, v ekonomických možnostech sdružení. 
A připomeňme si: Mozaika je k vidění samozřejmě i na pionýrském internetu.

Krtek, šéfredaktor

Z Republikového setká-
ní pionýrských oddílů

Důležité informace

Školní prázdniny 07-08;    
Z jednání VV ČRP 

Rozhovor s předsedou 
Pionýra P. Haladou

Předseda putoval 
po 17 táborech

Z Republikového srazu; 
Setkání se Senťany

Ze zahraničních aktivit

Divoká Orlice u Atlan-
tiku

Pionýrské osudy

Rozhovor s předsedou 
PS PČR

Na nástěnku: Světová 
mapa přátel pionýrů

Tržiště; Další příběhy 
Robina a Páti

Sami o sobě regionů 
a skupin

Ze soutěží Sedmikvítku

Začínáš vést oddíl? 
Proč a jak...; CETEH

Abeceda výprav

Kouřové signály
(reportáž)

Kaleidoskop; Galerie 
osobních výročí

Z ČRDM; O dětech 
z rozvedených rodin...

Servis

„Silná pětka“
o jednom oddíle

Regionální akce a soutěže

KOP název akce oblast 
činnosti pořadatel termín 

konání místo konání 

KOPKvK Habartovské toulky pochod PS des. S. Roubala 22. 9. 2007 Habartov

SKOP Podzimní stezka 
Polabím 2007 pochod PS MOV „STŘELKA“  

Kostelec n. L. 6. 10. 2007 Brandýs n. L.

PlKOP Na vlastní pěst 2007 branná 
hra PS Horní Bříza 14. 10. 2007 Horní Bříza

SKOP
Celorepubliková soutěž 
– Vánoční házedla 
(balzové modely)

sportovní 1. PTS Táborník 8. 12. 2007 6. ZŠ Ml. 
Boleslav

SKOP Informatika, soutěže  
pro veřejnost volný čas 1. PTS Táborník 14. – 15. 12.  

2007
Klub Oáza 
Ml. Boleslav

Ka
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m

 regionální akce a soutěže 
                                  Pionýra

Kalendárium republikových akcí
název akce oblast činnosti pořadatel termín konání 

RF Pionýrské Stezky všestranná Zlínská KOP 21. – 23. 9. 2007

RF Tábornické Stezky turistická a tábornická Liberecká KOP 21. – 23. 9. 2007

Sami o sobě propagace Pionýr 30. 9. 2007

Pionýrský Sedmikvítek  
Pro Rock kulturně – umělecká POP 20. 10. 2007

Uzávěrka přihlášek 
k Soutěži etapových her ediční činnost Pionýr 31. 10. 2007

Pionýrský Sedmikvítek 
Folklórní tanec kulturně – umělecká KOP kraje Vysočina 16. – 18. 11.2007

Pionýrský Sedmikvítek 
Clona (Foto, film, video) kulturně – umělecká 96. PS Veselí medvědi 

a 69. PS Netopýr 15. – 16. 12. 2007

republikové akce a soutěže 
                                  Pionýra

7. 
9. 

15. 

16.17. 

18.19. 
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Kdy budou jaké prázdniny?
Vyučování ve školním roce 2007/2008 začíná ve všech základních, středních a základních uměleckých 
školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2007. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 
31. ledna 2008. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2008. 
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2007. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2007 a skončí ve středu 2. ledna 2008. 
Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2008. 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2008. 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín Okresy, obvody hl. města Prahy 

4. 2. – 10. 2. 2008 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, 
Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník 

11. 2. – 17. 2. 2008 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, 
Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město 

18. 2 – 24. 2. 2008 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, 
Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná 

25. 2 – 2. 3. 2008 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, 
Děčín, Přerov, Frýdek-Místek 

3. 3. – 9. 3. 2008 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, 
Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín 

10. 3. – 16. 3. 2008 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, 
Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál 

Nabídka 
vzdělávacích akcí
Hlavní vedoucí dětských 
táborů:
2. – 3. 11. Mladá Boleslav

Z ostatních akcí:
Tvorba internetových 
stránek – 11. 11. Mladá 
Boleslav
Jak založit nový oddíl 
– 11. 11. Mladá Boleslav

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 20. března a pátek 21. března 2008. 
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 30. června do neděle 31. srpna 2008. 

(Z webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vyhláška č.j. 16325/2006-20).  

Výkonný výbor ČRP v srpnu jednal na TZ Zásada
O nemovitostech Pionýra a kontrole z MŠMT ● O jednáních s Junákem i s odboráři ● O letní 
činnosti ● O vztazích s ČRDM ●
Prázdninové jednání Výkonného výboru České rady Pionýra 
proběhlo 11. srpna na TZ Zásada – a nebylo to náhodou. 
Podstatná část jednání byla totiž věnována právě základnám, 
a problematice nemovitostí převzatých od Fondu dětí a mládeže 
(„v likvidaci“), resp. od České republiky. 
TZ Zásada nebyla jen prostředím pro jednání, ale rovněž cílem 
– její provoz byl totiž provázen problémy. O nich byla řeč již 
na minulém jednání VV ČRP (v červnu t.r.) s tehdy přizvanými 
zástupci uživatele (PS Úsměv) a srpnové jednání bylo vlastně 
kontrolním dnem o naplnění uložených opatření. Proto proběhlo 
detailní seznámení s provozem, správou, úklidem a stavem 
nemovitosti, to vše s ohledem na investici do opravy domu. 
A nešlo o žádnou formalitu, což později prokázalo jednání se 
statutárním zástupcem uživatele, který musel od členů VV ČRP 
vyslechnout i nejednu připomínku, protože přes posun v některých 
záležitostech jiné úlohy přetrvaly… 
Okruh problémů kolem nemovitostí tvořil další důležitou část 
programu, mimo jiné v návaznosti na kontrolu Pionýra revizní 
skupinou z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která je 
zaměřena na dodržování podmínek daných smlouvami mezi FDM a 
Pionýrem. 
Došlo rovněž na informace z jednání vně i uvnitř sdružení, 
např. o obsahu jednání s novým starostou Junáka, ale rovněž 
s místopředsedou Českomoravské komory odborových svazů – kvůli 
uvažovanému zdanění členských příspěvků (v souvislosti s připravovaným „vládním batohem“ daňových opatření), představiteli 
ČRDM a jiných sdružení o připomínkách pro ministerstvo vnitra ohledně zákona o dobrovolnictví a další.
Důležité bylo rovněž jednání o průběhu letní činnosti, která byla letos bohužel poznamenána v první polovině července vážnými a 
nemilými událostmi. Metodické návštěvy na PT však obecně zaznamenávaly dobrý průběh a zabezpečení táborů. V té souvislosti byl 
rovněž oceněn průběh kampaně Opravdu dobrý tábor 2007, která v letošním roce přinesla další pokrok v prezentaci Pionýra.
Neformální diskuse provázela projednávání oblasti mezinárodní činnosti či vztahu Pionýra a České rady dětí a mládeže, která 
letos v červnu oslavila 9. výročí založení – přestože se tak stala nejdéle fungující platformou sdružení dětí a mládeže v ČR od roku 
1990, řada našich výhrad k její práci přetrvává. Informace o zahraničních aktivitách jsou nepoměrně optimističtější, bohužel i zde 
však ještě platí, že jde o aktivity, které ještě vcelku málo zasahují do faktické činnosti oddílů a skupin. Ale z hlediska vnějšího, 
mezinárodního postavení Pionýra jsme na tom velmi dobře.
V organizačních a ekonomických otázkách byla tradičně řeč i o některých méně oblíbených jevech (spor s Mravencem či stále 
neuzavřený problém PS CKU Alfa), stejně jako o již zvykových součástech programu: stavu registrace, aktuálních akcích, informace 
o stavu finančního majetku a podobně. Martin

► zde se kuly pikle



    „Hlavně bych byl rád, abychom své vnitřní problémy 
    řešili v klidu a trochu s nadhledem“, 
    říká předseda Petr Halada před VI. výročním zasedáním  Pionýra
V listopadu se sejde VI. výroční zasedání Pionýra. Co považuješ v jeho jednání 
za nejdůležitější? Bude to diskuse o novém znaku Pionýra?
Nemyslím si, že nejdůležitějším bodem programu by měla být diskuze o znaku Pionýra. Věřím, 
že to bude jeden z důležitých bodů, ale stejnou váhu a časový prostor bychom měli vytvořit 
i na projednání Programu Pionýra, na diskuzi o naší práci v oddílech a na skupinách. 
Které další problémy by mělo VZ vyřešit?
Hlavně bych byl rád, abychom své vnitřní problémy řešili v klidu a trochu s nadhledem. V paměti 
mi utkvěla bouřlivá atmosféra zasedání v Mladé Boleslavi a v Brně a tudy cesta pro zkvalitnění 
práce našeho sdružení nevede.  
Co považuješ za největší úspěchy Pionýra za období, kdy jsi byl ve funkci jeho 
předsedy?
Úspěchy mého „volebního období“ v první řadě nejsou mými úspěchy, ale podílelo se 
na nich mnoho lidí, je to tedy kolektivní dílko. Co mne nejvíce potěšilo, je organizace 
Poselství a letošní zasedání České rady Pionýra, rozšířené o další aktivní a mladé členy, 
vydání katalogu nemovitostí, zkvalitnění vnitřního informačního toku na skupiny – 
Mozaiky a vznik Tu-ňáka, web Pionýra.
Co se naopak nepodařilo?
Mnoho se toho nepodařilo. Hlavně neumíme předávat informace dalším členům naší organizace a mnoho důležitých podnětů se 
nedostane k těm, kterým jsou vlastně určeny. Také se někteří stále bojíme naši organizaci dostatečně propagovat na veřejnosti.
Co podle tvého osobního názoru v životě Pionýra překáží? Není to např. jistá uzavřenost, až neviditelnost některých 
pionýrských skupin?
Že je mnoho pionýrských skupin, ale i několik krajů uzavřeno, jak krabička sardinek, je hluboká pravda. Mně ale v Pionýru nejvíce 
chybí přehršel lidí s entuziasmem, tedy s nádherným nadšením věci organizovat, připravovat a ne bourat nebo hledat problémy. 
Ne že by se nenašli, ale těch druhých je kolem nás dost a stále se mi nedaří je setřást.  
Jaké vztahy má současný Pionýr s dalšími sdruženími a organizacemi v České radě dětí a mládeže? Nacházíme zde opravdu 
spolupráci, nebo převládají stále i po 17 letech ještě nějaké averze?
Já se s averzemi mezi organizacemi nesetkávám, tudíž považuji naše vztahy s dalšími organizacemi v ČRDM za standardní.  

Ptal se Karel Krtička
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Názory

Zorka Šašková, PS Tuláci, 
Klatovy: Měla by se nějak 
jednoduše shrnout ta naše 
historie, aby se vědělo, 
jak to bylo doopravdy. Dost 
lidí se ptá, jestli nejsme 
komunisti. A dost pionýrů 
i oddílů se možná proto 
jakoby schovává.

Franta Srch, 1. PS 
Podskaláci, Praha: Škoda, 
že Mozaiku dostávají jen 
vedoucí. Mně chybí často 
informace o nejrůznějších 
akcích, které by mě 
mohly zajímat. Mě vlastně 
nejvíc přitáhlo „odétéčko“, 
o kterém mi řekla vedoucí. 
Nebo loňská Bambiriáda, 
kde jsem poznal, co pionýři 
vlastně dělají. Pomohlo ale, 
že se objevuje i v tisku, že 
pionýři dělají dobré tábory. 

Lucka Bauerová, 63. PS 
Sosna, Praha: O pionýrech 
se pořád málo ví. Možná, že 
i u nás ve škole nějací pionýři 
jsou, ale nevím o nich. 
Nejsme vidět. Chyba ale 
bude asi hlavně v oddílech 
a skupinách. Ale někde by se 
také veřejně mělo objevit, 
co jsou opravdu pionýři. 
A nemyslím, že by se 
to vylepšilo změnou znaku. 

Mirek Havela, 1. PS Náchod: 
Dost lidí to svoje pionýrství 
tají. Diskutuje se o znaku 
Pionýra. Řekl bych, že 
jedním z pionýrských ideálů 
je paměť, úcta k tradicím, 
a tak by se neměl vymazat 
ani ten starý znak. Znak se 
přece nemění podle módy, 
co se zrovna nosí... Když se 
mluví o modernizaci, tak ji 
ve změně znaku nevidím. 
Ta je podle mne spíš v lidech, 
v tom co a jak dělají.

Anketa
Zeptali jsme se účastníků republikové akce Pionýra – Kouřové signály:
„V listopadu se sejde VI. výroční zasedání Pionýra, jeho nejvyšší orgán. Na co by jeho delegáti 
neměli zapomenout?“

Předseda Pionýra Petr Halda je profesí 
pedagog. Učí v Kamýku nad Vltavou, kde jej 
v minulých volbách zvolili jeho spoluobčané 
i starostou města.
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Předseda Pionýra na putování po 17 táborech
Letem táborovým světem
Plán trasy putovního tábora mi koncem června v hrubých rysech načrtla Irena na Ústředí 
a nezbývalo nic jiného, než vypsat konkurz na účastníky. „Rozeslal“ jsem si jednu 
přihlášku, která se vrátila vyplněná. Putování bylo naplněno na 100% a mohlo se vyrazit... 

NA SEVER...
V úterý 3. července 2007 jsem se kolem 
větrné elektrárny dokodrcal do vesničky 
Tisá u Děčína. V tomto malebném koutu 
naší vlasti nedaleko skal (kde se natáčel 
film Letopisy Narnie) vlastní Pionýr 
zchátralou secesní vilku v přestavbě, a tak 
jsem přijel zkontrolovat stav rekonstrukce 
střechy. Náš Renault Kangoo se silným a 
svižným motorem se pak přeplazil přes 
Děčín do Mařenic. Našel jsem tu bývalou 
školu nedaleko kostela, ale tábor bohužel 
ne. Smutná okna nevlídně mžourala, 
a tak jsem pokračoval do Mukařova. 
Do tábora mě hlídka dětí nevpustila, 
ale o to srdečnější bylo přivítání hlavní 
vedoucí Halky Johanové. Dění na táboře 
se hemžilo strašidly a i jinak zajímavým 
programem. Tábor běží v budovách, které 
jsou v majetku obce a pionýrská skupina 
z Nymburka s obcí jedná o případném 
odprodeji. 
Hned vedle tábora nymburských je tábor 
mladoboleslavských pionýrů. Bylo tu sice 
málo dětí, ale zase zde byl vidět obrovský 
kus práce, odpracované dospělými členy 
skupiny na opravě kluboven. 

SMĚR VÝCHOD...
Druhý den jsem hned ráno přepadl 
v Maloticích na táboře 6. pionýrské 
skupiny Kolín Jirku Žďáru. Velmi zajímavě 
řešený tábor mile překvapil. Velká louka 
pro stany, hřiště a zázemí umožňuje 

pořádat mnoho zajímavých her. Kuchyně 
s jídelnou je citlivě zasazená do zajímavé 
úžlabiny. V jídelně pak najdete velký 
kamenný stůl pro řešení důležitých 
táborových problémů. 

Zajímavý tábor mají i pionýři z Dobrušky v 
Suchém dolu na Pardubicku. Základna byla 
podpořena částkou 420 000 Kč a peníze 
jsou dobře využity. Srub s jídelnou, kuchyní 
a záchody vypadá skvěle. 

S budovatelským nadšením jsem se setkal 
také na táboře PS Pohoda z Jaroměře 
nedaleko Vamberku. Dobrovolníků v roli 
tesařů a zedníků tu má Ivana Vejvodová 
dost a dost, a tak jí tábornická vylepšení 
doslova rostou před očima. Je také dobrým 
admirálem s velkým kormidlem uprostřed 
tábora. Za zmínku stojí propagační 
materiály, které skupina připravuje 
k prezentaci sdružení. 

Damašek, to není jen název látky, ale také 
části vesnice Pustá Rybná, kde se nachází 
letní tábor Pionýrské skupiny Polička. 
Tábor jsem nejprve hledal na druhé straně 
obce, ale vedoucí skautského tábora, který 
jsem tu objevil, mě poslala správným 
směrem. K táboru mě pak dokonce 
dovedly směrové šipky instalované obcí 
na rozcestníky. Tábor ohromil velikostí, 
počtem dětí, biologickou čistírnou 
a udržovanou budovou uprostřed. Ocenil 
jsem starostlivost vedení skupiny o tábor 
a také kvalitní pečivo z místní pekárny. 

NA VYSOČINU...
Další den jsem se přehoupl na Vysočinu 
a navštívil táborovou stavbu dotovanou 
MŠMT. Tábor nedaleko Heraltic obýval 
Pepa Chládek s Kladeňáky, a když jsem 
tam v deset hodin dorazil, probíhaly 
zrovna tábornické soutěže a tak jsem si 
s nimi i zastřílel. Chaloupka ve správě PS 
Okříšky vypadala moc dobře a je od ní 
hezký výhled do okolí. 

Nedaleko Řihákova mlýna u řeky Oslavy 
se nachází tábor 31. PS Lesní moudrost 
z Brna. Tábor jako na dlani si postavili 
sami a hrají zde celotáborovou hru MASH. 
Na nástupu byly všem přiděleny hodnosti, 
rozdána trička a všichni se moc těšili. 

94 dětí se zúčastnilo tábora 96. PS Veselí 
Medvědi, který proběhl v TZ Eustach 
Těmice u Kamenice nad Lipou. Krásné 
prostředí okolí tábora umožnilo hlavní 
vedoucí Lucii Zázvůrkové realizovat 
zajímavý program o životě Romů. 



text a foto: Petr Halada

...A NA JIH...
Jižní Čechy přivítaly stínem listnatých 
stromů v okolí Třeboně. Nedaleko 
Plané nad Lužnicí najdete táborovou 
základnu Vávrovka, kde zrovna 
stopovali velbloudí karavanu. Tak 
jsem si raději šel prohlédnout krásně 
opravenou základnu, kde Pavel Čulík 
s několika dalšími dobrovolníky pracovali 
na zvelebení půdního prostoru. Objekt je 
skvěle zrenovovaný a pokud vás náhodou 
omrzí se kochat detaily stavby, pak se 
vypravte do nedalekého lesa, kde najdete 
neuvěřitelnou pavučinu prolejzaček. 
Zvýšit si hladinu adrenalinu jsem sice 
nestihl, ale určitě sem ještě přijedu. 

Malonty jsou vesnička na jihu Čech, u které 
probíhá hned několik táborů – mimo jiné 
i tábor 117. PS Kalich Praha, postavený 
na krásné louce, uprostřed které jako 
velké sopky stojí tee-pee. Vařil zde Roman 
Martinek a jeho bramborové knedlíky 
se špenátem byly moc dobré. Asi deset 
kilometrů od Malont je zapadlá vesnička 
Leopoldov s táborem pionýrů z Českého 
Krumlova. Základna je to sice malá, ale 
hezká. Nově vystavěný srub byl podpořen 
dotací téměř 1,6 mil. korun. Nikdo zde však 
nebyl, pouze soused rybníkář, který nás 
provedl po svém království asi 15 rybníků, 
kde chová pstruhy. 

...A NA ZÁPAD... 
Odtud spěchám směrem na západ 
ke Spálenému Poříčí, neboť tam se 
nachází základna PS Starý Plzenec, kde 
do nových chatiček bylo investováno 

420 000 korun. Sympatičtí vedoucí mě 
provedli táborem a pak s dětmi vyrazili 
do lesa na hru. Nácvik tanečních figur 
jsem viděl na táboře PS Beroun Závodí, 
kde jsou také děti ze zařízení Klokánek. 
Pod skalou schovaný jsem našel tábor 
PS Kožlany, ke kterému mě dovedl 
perfektně zpracovaný plán cesty. 

Poslední zastávka byla v kempu 
v Chrustenicích, kde jsem se chtěl 
informovat o možnosti uspořádat zde 
setkání pionýrů 2009. Vedoucí kempu 
však neprojevil valný zájem, tak trochu 
mě vlastně vyhodil. Poslední kilometr byl 
nakonec ujet, poslední houska snězena 
a poslední kofola vypita. Nezbývalo nic 
jiného, než si zamávat a vzpomínat na 
druhý ročník předsedova putovního 
tábora.

Petr Halada 

Pionýři letos uspořádali přes 400 táborů 
všeho druhu – stálé, stanové, pěší, putovní, 
vodácké... Letní volno si na nich zpestřilo více 
než 16 tisíc dětí – členů i nečlenů Pionýra.
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Republikové setkání pionýrských oddílů 
8. – 10. 6. 2007  – Česká Kanada                

Na červnové, v pořadí již 11. republikové setkání pionýrů z celé republiky v kempu Osika v České 
Kanadě u Nové Bystřice 8. – 10. 6. 2007 přijelo na šest stovek pionýrů a vedoucích z 29 skupin 
a oddílů. O pohodový a bezstarostný průběh setkání se postaralo jak slunečné letní počasí, tak 
i úsměvy jihočeských organizátorů, pro něž nebylo nic problémem. V neposlední řadě pohodě 
přispělo malebné okolí plné přírodních krás a turisticky zajímavých památek jihočeského Bystřicka, 
jinak též České Kanady. A tak nic nebránilo tomu, aby se všech 29 pionýrských skupin společně 
se slovenskými hosty z Dětské organizace FÉNIX vrhlo do bohatého programu, který Jihočeši připravili.

Páteční „příjezdový“ den byl plný očekávání a samozřejmě 
i budování stanových útočišť účastníků. Po dvou letech se 
tu však shledávali i kamarádi z Čech a Moravy, potřásali si 
rukama, vyprávěli si zážitky a zkušenosti a nebylo těžké 
potkat skupinky vedoucích debatující do pozdních večerních 
hodin. 
Sobota byla bohatá na zážitky – kdo chtěl, mohl si jít 
prohlédnout blízký hrad Landštejn, lehká opevnění z roku 
1938, nebo se zapojit do krajských soubojů sportovních 
a dovednostních her a soutěží. Pro zapřísáhlé milovníky 
komunikace byla připravena soutěž v psaní SMS, na své 
si přišli i luštitelé SUDOKU. Připraveny byly i ukázky 
historického šermu, zájemci si mohli zastřílet z kuše nebo 

luku. Nu, a protože teplota neustále stoupala, mnozí 
využili chladivé vody místního rybníka. Málem se v něm 
ocitl i usměvavý klaun, který s účastníky celý den laškoval 
a pokoušel je. Mnohé lákala i projížďka památným parním 
vláčkem na úzkorozchodné trati do Jindřichova Hradce, jaký 
se prostě jinde nevidí...
Po celý rok usilovaly mnohé pionýrské oddíly o to, aby se mohly 
setkat se Senťany – mimozemšťany, kteří nás kontaktovali 
na začátku pionýrského roku. A právě zde vrcholilo jejich 
snažení – hra Signály z vesmíru byla ukončena. Pro ty, co 
se soutěže SIZVES neúčastnili, byla připravena ohnivá show, 
koncert kapely „Jen tak tak“ a vystoupení slovenské Dětské 
organizace Fénix. 

Signály do budoucna a nejen z vesmíru
Co by se stalo, kdyby na sraz 
přijelo všech 32 oddílů  
a skupin, které se účastnily 
velké soutěžní hry Signály 
z vesmíru v plném počtu? 
Kemp by asi nestačil!
Naštěstí – nebo bohužel? – přijeli 
„jen“ Táborníci (PS Úsměv), Píďalky 
(PS Kampanus), Akropolis (PS Galaxie). 
Správný táborník (PS Vysočina), 
Berušky (PS Kamýk n. Vlt.) a Střelka 
(PS Čestlice-Podlesáci). A dohromady 
jich bylo přes šedesát. Ale vidět je bylo 
všude, tedy i na programu pionýrského 

setkání. Snad také proto, že se po celý 
pionýrský rok věnovaly Signálům, 
leckdy daly přednost tomu, co pro ně 
mělo výjimečnost – ať to byla prohlídka 
hradu Landštejna, jízda úzkokolejným 
vláčkem, soutěže a hry, jichž tu byla 
nabízena celá řada.
Naproti tomu v sobotu, kdy byly 
na programu soutěže a tréninky 
ze SIZVESu, si je vyzkoušela i řada 
ostatních účastníků setkání. Snad 
největší rozruch vyvolali „piráti 
z Tortugy“, kteří se v čele se svými 
vedoucími do všeho vrhali jako mořský 
příval. A byli moc dobří! 

text: Kateřina Kopřivová, Lukáš Michlovský

foto: Katka Vávrová, Michal Houda, Radek Lenemajer

Z řad sizvesáků to zase byly Střelky 
z Čestlic, které nejenže pomáhaly 
jako organizátorky, ale jejich členové 
si znovu zopakovali své výkony ze hry. 
K organizátorům se rovněž přidali 
i instruktoři z pražské PS Galaxie.

Zadání Centra zaujala
Z bohaté nabídky tréninků byly 
na setkání vybrány „měsíční skoky“ 
(skoky snožmo z místa), „skafandrový“ 
(psaní se zadrženým dechem), 
oblíbené „pití v beztížném stavu“ – 
zabralo i tady, a upravená varianta 
„centrifugy“ (natočit v předklonu 



u láhve obrátky a pak oběhnout trasu 
s balónky). Zvlášť tato soutěž probíhala 
obvykle za bouřlivého povzbuzování 
„trénujícího kosmonauta“ a končila 
jeho záchranou do několika náručí. 

Samostatně proběhla „módní 
přehlídka“ skafandrů, která ukázala 
jaký důvtip a šikovnost i materiály 
využily posádky k jejich zhotovení. Byla 
totiž součástí večerního programu, kdy 
Lukáš Michlovský spolu s předsedou 
Pionýra Petrem Haladou vyhlašovali 
oficiální zakončení SIZVESu a předali 
diplomy účastníkům hry.

Přistání Senťanů
Ale ani večer ještě Signály neskončily. 
Na posádky čekalo dlouho ohlašované 
setkání se Senťany! Protože toho dne 
panovalo veliké horko, na které nebyli 
naši hosté připraveni, uskutečnilo se 
až ve večerních hodinách. Posádky se 
rozdělily na malé skupiny, které prošly 
lesní cestou lemovanou odrazkami. 
U vojenského bunkru dostaly baterku 
a pokračovaly po odrazkách až 
k Senťanům. Ti si pro ně připravili 
uvítání a předali jim své poselství 
pro Pozemšťany. Po pionýrech si celou 
trasu prošli i vedoucí skupin.

Ráno na posádky čekaly účastnické 
glejty za účast v SIZVESu a vše zakončilo 
předávání drobných dárků, které si 
vyrobily jednotlivé skupiny – kytičky, 
přívěsky, náhrdelníky a jiné ozdobičky. 
Bylo to moc hezké. A snad byla hezká 
i hra, její Program zadání, akce 
a hry i tréninky. Možná to byl i signál 
pro budoucí podobné republikové, ale 
třeba i regionální i skupinové velké 
soutěžní hry.

Připravili Lukáš Michlovský 
a Vlastislav Toman 

Probuzení do nedělního rána provázely 
rozpaky – přišel další den s kamarády, ale 
zároveň byl i poslední. Naštěstí organizátoři 
nedali splínu šanci a nabídli program plný 
adrenalinu a nových zážitků. V kempu se 
to začalo hemžit vojáky, hasiči, policisty… 
Že by se něco stalo? Ale kdepak, to nám 
svou práci přijely představit jednotky 
Integrovaného záchranného systému 
s technikou. Pro veškeré to hemžení 
nebyl čas myslet na chvíle odjezdu. 
Ale i ta přišla. 
Loučili jsme se s úsměvem 
na tváři, třebas‘ někde 
ukápla i slzička smutku – 
odjížděli jsme s vědomím, 
že se za dva roky zase 
shledáme. Díky, Jihočeši, 
setkání se povedlo. 
Kateřina Kopřivová, Lukáš 
Michlovský



Berlín: seminář
o rovnoprávnosti
Ve dnech 30. července až 5. srpna jsem se zúčastnila týdenního diskusního fóra, organizovaného 
Pople To People International (PTPI) – čili Lidé lidem mezinárodně – v Berlíně, pod hlavičkou kampaně 
Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní (All Different All Aqual), s názvem An Approach To Tolerance 
(Cesta k toleranci). 
Pozvaní byli mladí lidé ve věku od 15 do 19 let z 24 zemí Evropy (z každé země dva), aby reprezentovali kulturu své země. 
Ve výsledku se nás sešlo 33 z Albánie, Rakouska, Belgie, Bulharska, Estonska, Francie, Německa, Itálie, Makedonie, Polska, 
Rumunska, Ruska, Švédska, Ukrajiny, Británie, Chorvatska, Maďarska, Španělska a České republiky. Druhým českým účastníkem byl 
Marek Kašík ze Šternberka, člen pionýrské skupiny Plejády a aktivní člen šternberské pobočky PTPI. 
Ubytování v působivém vzdělávacím centru Kurt Löwenstein na předměstí Berlína skýtalo velmi příjemné prostředí a zázemí 
pro všeliké různorodé semináře, hry a aktivity, ale hlavně diskuse. Jednacím jazykem se stala angličtina, ačkoli jediným rodilým 
mluvčím byla Angličanka Naomi. 
Hlavními body programu byly interaktivní diskusní semináře za účelem zvýšit mezinárodní senzitivitu, seznámit se s institutem 
základních lidských práv a svobod v souvislosti s tolerancí a seznámení se s kampaní Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní. 
První den jsme ale hlavně prezentovali svoje země na takzvaném kulturním veletrhu, kde se každý dozvěděl nejtypičtější znaky 
kultur všech zastoupených zemí. V rámci jednodenní exkurze do německé metropole jsme se také zúčastnili interaktivního semináře 
v berlínském židovském muzeu s názvem Emigrace, což bylo velmi zajímavé, zábavné a po celodenním putování po Berlíně v pravdě 
osvěžující. Poslední den jsme se detailněji seznámili s organizací PTPI a v rámci semináře o vedení a rozvoji projektů jsme mohli 
vyjít na trh s vlastními ambicemi do budoucna. 
Organizátorům, povětšinou dobrovolníkům z Německa, Francie, Bulharska, Rumunska a Česka, se podařilo vytvořit velmi přátelskou 
atmosféru – večerní grilování, společenské hry, táborák a závěrečná diskotéka nás opravdu velmi sblížily, a tak loučení probíhalo 
leckdy i dramaticky. I když mě mrzelo, že nabitý týden končí a my se vracíme zpátky domů, stále ještě mě hřeje příjemný pocit, 
že máme přátele po celé Evropě. Hana Farkačová, 117. PS Kalich, Praha

10 zahraničí

„Tábořili“ jsme v Litvě
Vrcholily přípravy na náš letní tábor, když se 
k nám dostala informace o tom, že se hledá pět 
lidí na  mezinárodní tábor do Litvy, blízko moře, se 
zajímavým programem. Rozhodnout o účasti jsme se 
museli do příštího dne. 
Během pěti hodin byla bleskově vytvořena naše delegace: Katka, Petra, 
Hanka, Milan a Vašek. Celé se to seběhlo strašně rychle, ale tato příležitost 
se musela chytnout za pačesy.
Byla to naše první zahraniční akce, nadšení nechybělo, ale i tak u některých 
z nás panovaly obavy z prvního letu, angličtiny a jak to tam bude celé 
vypadat a chodit. 
Tábor proběhl ve dnech 24. 6. – 5. 7. 2007.
První dva dny jsme strávili prohlídkou hlavního města Vilniusu. Nechyběla 
ani přivítací párty, kde se pomalu a jistě vytrácel strach z komunikace 
v  angličtině. 
Další den jsme se přesunuli autobusem na místo tábora, do kempu „Pasaka“. 
Ten je umístěn 500 metrů od Baltského moře, má kapacitu 400 osob 
a fotbalové, volejbalové a basketbalové hřiště, krytý bazén, saunu, divadelní 
sál a bufet.
Tento tábor je údajně jediným pořádaným táborem pro děti a mládež 
v Litvě. 
Zahraničních účastníků bylo přibližně 35 z členských organizací IFM-SEI: 
z Ukrajiny, Ruska, Lotyšska, Gruzie, Dánska, Finska a nás z ČR.
Celou dobu pršelo. Za celý pobyt vysvitlo slunce pouze dvakrát, takže 
radovánek u moře jsme si moc neužili a překazilo to i plány organizátorů 
s programem, který se nesl v duchu divadla a filmu. 
S profesionálními herci z Litvy jsme rozvíjeli naše herecké schopnosti před 
kamerou. Ty jsme uplatnili při natáčení  krátkých filmů s profesionálními 
filmaři. Nechyběly ani různé seznamovací a komunikační hry a debata 
na hlavní téma celého tábora – tolerance. Každý večerní program, který se  
postupně proměnil v diskotéku, byl plný divadla, tance a hudby.
Celý tento pobyt pro nás byl poznáním naprosto odlišné organizace tábora 
„jinde v zahraničí“. Konkrétně nás zaujaly odlišné hygienické návyky, téměř 
žádný celodenní program pro děti, laxní vedoucí... bylo by to na dlouhé 
vyprávění. 
Byla to pro nás zajímavá životní zkušenost i přes to, že jsme na spoustu věcí 
měli jiný názor či jiné zvyklosti.
Hlavním poznatkem asi bylo vědomí a uznání toho, jak kvalitní jsou naše 
pionýrské tábory. Hanka Klimecká, PS Obránců míru Kopřivnice 

Mezinárodní semináře
Chtěli byste také někam „vyrazit“? Zajímají 
vás některá témata? Vyberte si z následujících 
seminářů.

28. 10. – 2. 11. 2007 „Výchova k lidským právům“ 
Vzdělávací centrum Kurt Löwenstein, Wertpfuhl, 
Berlín, Německo:
Seminář je zaměřen na téma kampaně „Každý jsme 
jiný, všichni rovnoprávní“ (informace o kampani: 
www.kam-pan.cz a v minlých číslech Mozaiky). 
Účastníci získají informace o lidských právech 
v různých zemích, zvláště pak o dětských právech 
a budou uvedeni do metodologie práce s lidskými 
právy ve skupině osob. Dále získají informace o výše 
uvedené kampani Rady Evropy a jak se mohou 
zapojit. 
Zváni jsou přímo vedoucí oddílů dětí a mládeže. 
Jazyk semináře je angličtina. Cena: 0. 

4. 11. - 11. 11. 2007 „Ekologie a trvale udržitelný rozvoj“
Vzdělávací centrum Kurt Löwenstein, Wertpfuhl, 
Berlín, Německo:
Tento tvořivý seminář je zaměřen na problematiku 
metod, jak mohou organizace dětí a mládeže 
vychovávat své členy k ochraně přírody a životního 
prostředí. Dále se bude zabývat tématem, jak 
změnit náš běžný život, abychom dosáhli trvale 
udržitelného rozvoje. 
Jazykem semináře je angličtina. Cena: 0. 

Pro předběžné přihlášení na obě akce kontaktujte 
Jiřího Leta, letik@pionyr.cz, 234 621 320, 
777 745 885 do konce září 2007.
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„Tábořili“ jsme v Litvě

Tábořit se nemusí jen v českých a moravských luzích a hájích. 
Pionýr s podporou MŠMT a ve spolupráci s organizacemi IFM-SEI 
umožňuje rok od roku většímu počtu oddílů a skupin vyrazit 
i za hranice. Rokycanský oddíl Divoká Orlice se tak letos 
dostal na bretaňské pobřeží Atlantického oceánu. O svých 
zážitcích pravidelně informovali naši cestovatelé i Mozaiku. 
Zažili toho ale tolik, že otisknout můžeme jen část...
● Je 19. července. Cestujeme z Plzně do Paříže a pak 
s řeckou skupinou v autobusu na pobřeží Atlantického oceánu 
do města Lanester. Hostí nás sdružení Frankas, největší dětská 
a mládežnická organizace ve Francii. Spát jdeme až po půlnoci. 
Druhý den dopoledne sportujeme s Francouzi a Řeky a přitom 
se vzájemně seznamujeme. Odpoledne nás čeká velká hra 
a večer diskotéka na uvítanou. 
● Včerejší diskotéka nás zmohla, ale už v osm hodin ráno 
jsme na nohou. Jedeme do Passeportu, centra pro mládež, 
kde je několik hřišť, stolní tenis a spousta stolních her. Eva, 
Jana, Petr, Petra, Marek a Michal se vydali na koňskou farmu. 
Projížďka lesem trvala asi hodinu a pak se musela koním vyčistit 
kopyta a museli se vyhřebelcovat. Dívky vyráběly bižuterii, 
a zbytek vyrazil do lesa a dlouho se nevracel, neboť se účastnil 
bojové hry. Odpoledne se z nás stali horolezci a navštívili jsme 
horolezeckou stěnu. 
● Nedělní budíček byl už v 6.00, což byl šok. Na nohou nás 
držel fakt, ze vyrážíme do oceánského muzea Oceanopolis 
s tučňáky, žraloky, duhovými rybičkami a lachtany. Prošli jsme 
si i tropickým deštným pralesem. Poté jsme navštívili historické 
městečko Pont-Aven.
● Dnes jsme vyrazili do města Lorientu. Zlatým hřebem je 
návštěva přístavní pevnosti, k níž jsme dojeli lodí. Viděli jsme 
modely historických vojenských lodí, chlapce zaujal průřez 
torpédem z 2. světové války, obrovská mina z téže doby a děla 
ze středověkých válek. Dívky se rozplývaly při pohledu na oceán 
plný plachetnic a motorových člunů.
● Připravili jsme prezentaci České republiky – vaříme typická 
česká jídla, která okamžitě mizí z jídelních stolů. Děvčatům 

se podařilo uvařit, 
usmažit a upéct 
b r a m b o r á k y , 
řízky s brambory 
ve slupce, česnečku, 
bábovku, jablkový 
koláč, karamelové 
a sýrové tyčinky, 
c h l e b í č k y 
a jednohubky. 
Na oplátku 
jsme ochutnali 
typická řecká 
a francouzská 
jídla. 
Musíme také 
předvést tradiční 
české tance. 
Bára, Helena, 
Pavel a Marek 
z a t a n c o v a l i 
českou polku 
na písničku 
Uhlíře a Svěráka 
„Není nutno“ 
a zaznamenali 
velký úspěch. 
Večer nás 
čekala návštěva 
creperie, kde 

ochutnáváme crepes, 
speciální palačinky, 
které se pečou pouze 
v Bretani. Najedli jsme 
se sladkých i slaných 
crepes a pak jsme 
mohli hrát tradiční 
francouzskou hru 
petanque, stolní tenis 
či stolní fotbálek, nebo 
se věnovat navlékáni 
korálků či kresleni. V půl 
dvanácté naše česká 
návštěva naskákala 
do aut a odjela na noční 
prohlídku města, 
zakončenou návštěvou 
lorientskeho přístavu. 
Tam jsme přihlíželi 
vykládání a zpracováni 
ryb. V Bretani totiž 
pravě začala rybářská sezóna. Všechny zaujali tuňáci, žraloci 
a další mořští živočichové. 
● Dnes jedna naše skupina zůstala v Passeportu a věnovala 
se cirkusovým kouskům a druhá výrobě sádrových masek 
na maškarní ples, míčovým hrám a módě. Michal s ostatními 
vyrazil na kajaky se sympatickým francouzským instruktorem, 
který jim po celou plavbu dodával energii a instrukce. Večer 
se část oddílu vydává na rozbouřený oceán na plachetnici 
a na motorovém člunu. Na jedno odpoledne se z nás stali praví 
bretaňští mořští vlci. Večer jsme si pekli svou vlastni pizzu 
v nádherném prostředí chovatelské stanice, v níž si francouzské 
děti pěstují holuby, morčata, králíčky, prasátka, oslíky, 
slepice a další zvířectvo. A vlastnoručně upečená pizza všem 
samozřejmě velmi chutnala.
● V sobotu nás čekal výlet do Quiberonu a do Carnac. Viděli 
jsme útesy a rozbouřené moře, starobylé menhiry a na plážích 
jsme sbírali mušličky a ulity mořských živočichů. Večeřeli 
jsme pak v Bretani oblíbené podobné mořské plody. Některým 
to chutnalo, jiní se ošklíbali. 
● Nedělní program je v nedalekém Hennebontu, kde jsou 
středověké oslavy. Navštívili jsme historické trhy, místní pevnost 
s muzeem uvnitř, viděli jsme historický průvod kostýmovaných 
postav celým městem a rytířské souboje na koních.
● Poslední den v Lanesteru vyrážíme nakoupit francouzské 
potraviny, které chceme přivést svým nejbližším do Čech. 
A odpoledne se loučíme a balíme. Večer je diskotéka. 
Další den nasedáme do autobusu, který nás s našimi řeckými 
přáteli veze do Paříže. Objíždíme pařížské památky a před 
Eiffelovou věží je 
čas na pár fotografií 
na památku. 
S Řeky se loučíme 
na pařížském letišti 
Charlese de Gaulla 
a sami míříme 
k autobusovému 
nádraží na cestu 
do Čech. 
Těšíme se na příští 
rok, kdy zase my 
budeme hostit 
f r a n c o u z s k é 
děti u nás 
v Rokycanech.
Michal McLeek Mašek 

Za poznáním,  zážitky i zábavouOddíl Divoká Orlice vyrazil z Rokycan k Atlantiku

Michal McLeek Mašek



Pionýrské osudy
V minulých dvou ročnících Mozaiky jsme v seriálu Kořeny mapovali minulost a vývoj našeho pionýrského 
hnutí, jeho úspěchů i omylů. V tomto ročníku bychom rádi věnovali prostor osobním vzpomínkám 
těch, bez nichž by pionýři v Čechách a na Moravě už možná nebyli.

Franta Kubů, vedoucí PS Bílá Cerkev, Strašice:

„Dělejte to na plný pecky, pak to má smysl...!“
„Nějak se mi to začalo líbit...“
Do pionýrské organizace, tehdy ČSM, vstoupil František Kubů někdy v roce 1956.
„Tenkrát to bylo asi tak – co třída, to pionýrský oddíl a často vedoucím oddílu byla 
třídní učitelka,“ vzpomíná. „Nechci tvrdit, že to bylo vždycky úplně špatně, ale pravé 
ořechové to taky nebylo. Každý rok byl jiný vedoucí, někdy to bylo parádní, jindy 
méně. Ovšem letní pionýrské tábory na Častoboři u Slapské přehrady neměly chybu. 
Jak jsem ukončil, si už nepamatuji, ale na gymplu – tenkrát SVVŠ – jsem byl osloven 
jednou spolužačkou: nechceš se mnou vést oddíl sedmáků? Chtěl jsem a nějak se mi 
to začalo líbit.“ 
Po maturitě nastupuje do vojenské školy a opět je osloven, tentokrát ne spolužačkou, ale jedním majorem, s nímž vede turisticko-
zálesácký oddíl. Po skončení školy v roce 1968 a nástupu k útvaru zabrousí na dva tábory ke skautům v Sedlčanech.
 „Po roce 1970 se všechny dětské a mládežnické organizace spojily. Až v roce 1972 jsem se domluvil s  kolegou od útvaru a vyrazili 
jsme do Jinecké školy s myšlenkou, že založíme turisticko-zálesácký oddíl,“ vypráví. „Byli jsme parádně přijati, naše iniciativa 
byla pochválena a potom přišla sprcha v podobě věty: Dáme vám jednu třídu a s nimi můžete svůj záměr realizovat. Naše námitka, 
že naše činnost asi nebude všechny děti bavit, že bychom radši udělali nábor mezi zájemci napříč všemi třídami, nebyla podle 
vedení školy realizovatelná. Tím to skončilo.“ 
Od medailí k trestu
V roce 1976 je přeložen do Strašic a shodou okolností bydlí v domě, kde žije i místní skupinářka. „Po nějakém čase, jsem se jednou 
mezi řečí dozvěděl, že shání na letní tábor zdravotníka. Nabídl jsem se, u posádkového lékaře jsem načerpal přehršel rozumů 
a chytrou knížku a vyrazil na tábor. Náš lékař občas přijel (měl tam dvě dcery) udělal mi kontrolu, ledacos poradil a celý tábor 
i po zdravotní stránce proběhl bez závad. Po prázdninách jsem se už zapojil, tak říkajíc, na plný úvazek.“ 
Nejdříve zástupce vedoucího oddílu, rok na to už vedoucí oddílu, na tábory jako oddílák. Na táboře v roce 1981 se domluvil 
s předsedou OV Svazarmu a zakládá od 30. 9. 1981 turisticko-branný oddíl Hvězda, který existuje dodnes. 
„No a pak to jelo jako po dráze. Mraky akcí, schůzky, spousty výletů, stálé tábory, puťáky, soutěže, atd. Po nějakém čase jsem 
se stal členem vedení PS, přišly i okresní funkce, časem jsem se stal členem krajské turisticko-branné  komise. Náš oddíl pořádal 
vlastní tábory, které měly dobrý zvuk. Sem tam nějaké ocenění, i medaile, ale přišla i pohroma. Po táboře v roce 1985 mi bylo 
zakázáno vést letní tábory (dodnes nevím proč). Nejpikantnější na tom je, že lidi, co prosadili ten zákaz, zanechali urychleně 
pionýrské činnosti hned v roce 1989.“ 
Oddílák i skupinář
V lednu 1990 se účastní konference pionýrských pracovníků v Brně, stává se členem přípravné Federální rady Pionýra, posléze 
zastupuje okres Rokycany v České radě Pionýra. „V podstatě jsem byl prvním a zároveň posledním předsedou Okresní pionýrské 
rady v Rokycanech. No a protože naší PS ve Strašicích hrozil z personálních hledisek zánik, stal jsem se před několika lety 
vedoucím PS.“ 
Tím je stále, i vedoucím oddílu. Ostatní funkce přenechal mladším. Loni byl na svém prý posledním táboře ve funkci hospodáře. 
Letos nemohl vzhledem ke změně zaměstnání, ale návštěvu tábora si neodpustil. 
„Mám-li co vzkázat nastupující generaci pionýrských vedoucích,“ říká, „pak tohle:
Když už to jednou děláte, dělejte to na plný pecky, pak to má smysl...!“

Odešla
Eliška Otajovičová
Ochotná kamarádka 
a vedoucí, která vždy 
pomohla a vždy si 
na děti udělala čas – tak 
jsme ji znali všichni. 
A jestli jsou v „nebi“ 
nějací pionýři, určitě je 
vede Eliška.
Členem Pionýra byla od r. 1970, tedy 36 let. V sedmi 
letech vstoupila do oddílu při pionýrské skupině 
Kamarád v Kynšperku nad Ohří. Chytla se drápkem 
a z pionýrky se stala instruktorka a posléze vedoucí 
oddílu. A když bylo třeba zvolit novou vedoucí 
skupiny, nepadlo jiné jméno než „naše“ Eliška. A tak 
začala s nelehkou prací ve funkci vedoucí pionýrské 
skupiny, právě té, ve které jako dítě začínala. 
Posledních šest let vedla pionýrský oddíl Vycházející 
slunce v Kynšperku.
Eliška pracovala jako mistrová mládeže v SOŠ 
Kynšperk nad Ohří a věnovala se dětem v zaměstnání 
i po práci. 
Zemřela 22. 4. 2007 ve věku 43 let. Své dovednosti, 
znalosti a přátelství předávala dál mnoha dětem 
i dospělým, proto na ni vždy budeme s láskou 
vzpomínat. Za Krajskou organizaci Pionýra

 Karlovarského kraje František Kováč

Hadži je „Velmistrem žánru“
Člen Redakčního střediska Pionýra a autorského kolektivu Mozaiky 
Pionýra Vlastislav Toman – Hadži získal na letošním 12. Festivalu 
Fantazie (Chotěboř 29. 6. – 8. 7.) ocenění za dlouholetou 
organizátorskou a tvůrčí práci s titulem „Velmistr žánru“. Ocenění 
mu udělili organizátoři ankety Aeronautilus, kde na jedné straně hlasují 
odborníci a spisovatelé i nakladatelé, na straně druhé pak čtenáři – 

účastníci festivalu. K titulu patří i skleněná 
plastika kosmické rakety Aeronautilus.

Další autorská ocenění za rok 2007 získali 
spisovatelé a překladatelé (povídka, 
román, překlad, ilustrace obálky, web) 
Ondřej Neff, Zdeněk Rampas, Jaroslav 
Mostecký, Jan Kantůrek. 

Na festivalu se pro téměř dva tisíce 
účastníků uskutečnila řada přednášek, 
besed, diskuzí, setkání, promítání 
videoprogramů i filmů, seriálů, byla 
tu herna deskových her i počítačová 
klubovna. Mezi hosty festivalu 
byla řada autorů, překladatelů, 
ilustrátorů, ale třeba i herci-
dabéři postav ze známých sci-fi 
seriálů. red

12 pionýrské osudy
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Co se Vám vybaví, když se setkáte se slovem pionýr? Zažil 
jste sám jako pionýr něco hezkého, zajímavého?

Je to vzpomínka na má školní léta, neb jsem byl jeho členem. 
Vlastně v té době ani jiná podobná organizace neexistovala. 
Pionýr to bylo hlavně o zpestření mého volného času. Díky němu 
jsem rozvíjel své tehdejší koníčky – modelářství a sport. Myslím 
si, že spousta mých vrstevníků se díky němu mohla zaměřit 
na své dovednosti.

Volný čas dětí a mládeže se ukazuje jako  problém, související 
na jedné straně se širokými možnostmi jeho využívání, ale 
na druhé straně i s kriminalitou. V čem vidíte roli různých 
sdružení dětí a mládeže?

Děti jsou podle mého názoru většinou přitáhnuty svým zájmem 
k nějaké činnosti, kterou by tyto organizace měly rozvíjet a 
podporovat tak, aby se děti nenudily a tím netíhly k vámi zmíněné 
kriminalitě. Zejména jako politik se snažím o výstavbu nových 
hřišť, nebo výstavbu, či rekonstrukci nejrůznějších sportovišť a 
v neposlední řadě o podporu organizací nebo sdružení, která se 
o volný čas dětí starají. Velmi hodnotím známé kroužky, které 
jsou pro děti důležité a podporují jejich rozvoj pro budoucí 
život, či uplatnění.

Co může pro užitečné a společensky prospěšné využívání 
volného času mladé generace udělat legislativa – tedy 
i poslanci parlamentu? 

Kromě ovlivnění toku finančních prostředků, mohou poslanci 
vytvářet legislativní normy, které by v obecné rovině zajistily 
podporu: osob, organizací, sdružení apod., o kterých jsem 
mluvil v předchozí odpovědi.

Mají mít sdružení dětí a mládeže nějaké úlevy? V této 
souvislosti ocitujme z Lidových novin z 22. května 2007: 
„Poslanci chtějí ulevit občanským sdružením od administrativy, 
kterou na ně klade loňská novela zákona o sdružování. Podle 
ní musí mít sdružení ve svém názvu označení ,,občanské 
sdružení“, či zkratku ,,o. s.“. Většina ze současných asi 66 
000 sdružení ale tuto podmínku nesplňuje. Doplnění názvu, 
na které mají čas do července 2009, je spojeno se změnou 
stanov a jejich registrací u ministerstva vnitra. Další náklady 
by si vyžádala změna hlavičkového papíru, webových stránek 
a vizitek. Zástupci všech pěti sněmovních klubů proto nyní 
navrhli jinou novelu, která uvedenou povinnost opět ruší. 
Autoři upozornili na to, že tak zbaví zbytečné administrativy 
nejen občanská sdružení, ale i veřejnou správu. Poslanci ODS, 
ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a Strany zelených podepsaní pod nynější 
novelou chtějí, aby ji dolní komora projednala ve zrychleném 
režimu.“

V jakém stádiu je zmíněná novela?

Pokud se o této novele bude v PSP hlasovat, pravděpodobně ji 
podpořím. Možná se ještě zamyslím nad návrhy dalších možných 
úlev pro tato sdružení, protože si myslím, že jsou prospěšná 
pro společnost.

Můžete prozradit svůj postoj k uvažované novele, o níž hovoří 
např. i server iHned 21. května 2007: „Sdružení, která pracují 
s dětmi a mládeží, má podpořit novela, kterou předložila 
skupina 12 poslanců ze všech sněmovních stran. Novela zařazuje 
sdružení dětí a mládeže mezi organizace, jimž může veřejná 
správa poskytnout státní nemovitost k bezúplatnému užívání a 
nemusí po nich chtít běžný komerční nájem...“

Jednoznačně toto podporuji a podporovat budu. Nicméně si 
myslím, že je ale třeba nastavit správná „pravidla hry“, tzn. 
aby peníze, které budou na tyto aktivity vyčleněné, posloužily 
tomu účelu, kterému posloužit skutečně mají.

Dobrovolnictví je dnes upraveno z.č. 198/2002 Sb., který 
ovšem tuto oblast – dle našeho mínění – nevhodně rozčlenil. 
Garantem zákona je ministerstvo vnitra, ale cítíte jako 
významný představitel zákonodárných sborů možnost rozšíření 
pojetí dobrovolnictví, aby se stalo univerzálním, neboli – aby člen 
spolku mohl být zároveň dobrovolníkem pro svoji organizaci? 
Podporuji dobrovolnictví – i pro něj by měla být nějaká odměna. 
Nemám na mysli formy mzdy, ale třeba nějaké náhrady nebo 
výhody a podobně.

Zajímavou a přitažlivou činnost dětských oddílů a skupin 
si nelze představit bez nutného materiálního zázemí – 
kluboven, tábořišť a jednoduchých sportovišť a samozřejmě 
také nutného vybavení, oblečení do přírody i pro další 
aktivity. Ceny všeho rostou a ukazuje se, že v mnoha 
rodinách už na potřebné vybavení dětí v tomto směru chybějí 
finance. Děti zůstávají pak doslova „na ulici“ a dostávají se 
do vlivu různých negativních jevů, part i jedinců. Nehrozí 
v souvislosti s projednávanými „úspornými“ opatřeními další 
zhoršení situace?
Ano – podle mého názoru zhoršení situace reálně hrozí. Jsem 
osobně zásadně proti těmto úsporným opatřením. Tyto částky 
jsou ve srovnání s jinými výdaji zanedbatelné a není proto 
podle mého názoru třeba je rušit nebo omezovat. 

Co byste chtěl vzkázat té více než tisícovce vedoucích 
dnešních pionýrů a jejich oddílů a případně i všem 
pionýrům?
Skláním se před vaší obětavostí, s jakou přistupujete ke své 
práci. Na nás politicích je, abychom vám ji co nejvíce 
zjednodušili, tzn. pomohli vám s výstavbou nových hřišť, 
sportovišť, financováním výbavy, zařízení kluboven a prostorů 

a v neposlední řadě i v mezinárodní 
výměně zkušeností. I nadále bude jedním 
z mých cílů zasadit se o to, aby děti měly 
dostatek volnočasových aktivit.

Ptali se Martin Bělohlávek a Karel 
Krtička
FOTO: web psp.cz

„Skláním se před vaší obětavostí, 
s jakou přistupujete ke své práci,“
vzkazuje pionýrům předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky, Ing. Miloslav Vlček

Rozhovor Mozaiky

Ing. Miloslav Vlček
Narozen 1. února 1961, členem ČSSD je od roku 1993 
a v roce 1993 byl poprvé zvolen do Poslanecké sněmovny 
PČR. Je členem několika parlamentních výborů 
a předsedou Poslanecké sněmovny PČR.
Je členem čestného předsednictva Nadačního fondu  
Pro srdce Hané. 
Miloslav Vlček je podruhé ženatý, z prvního manželství má 
syna Jakuba (25 let) a dceru Karolínu (23), se současnou 
manželkou mají syna Miloslava (3) a dceru Terezu (0,5).

► z rodinného alba



Nástěnka

Naši kamarádi ve světě
V těchto zemích sídlí členská sdružení mezinárodní organizace IFM-SEI, které je Pionýr 
od roku 2004 plným členem. Jedná se o nejvýznamnější aktivní partnery. Statut plného 
členství v IFM-SEI má více než 50 organizací v celém světě, z nichž největší část sídlí v Evropě 
a Latinské Americe. Více informací naleznete na www.ifm-sei.org

Slovensko:
Organizace Fénix na Slovensku, se kterou během posledních let Pionýr navázal úzkou 
spolupráci. Jedná se o velmi podobnou organizaci historicky vycházející z bývalého Pionýra. 
Více informací na www.do-fenix.sk

Ostatní pionýři
Pionýrské organizace ve světě, o kterých víme, nicméně s nimi nemáme žádný kontakt 
a podrobné informace. Část z nich, obdobně jako někdejší PO SSM, není ani samostatná, 
takže nemohou nezávisle rozhodovat ani o své mezinárodní činnosti.

V rámci postupně rozvíjející se zahraniční činnosti Pionýra máme ve světě 
mnoho přátel, se kterými udržujeme větší či menší kontakty. Hlavním 
partnerem jsou organizace sdružené v IFM-SEI, se kterými si máme nejvíce 
co říci na úrovni evropské i světové. Pro lepší představu, ve kterých zemích 
naši přátelé žijí a aktivně působí poslouží následující mapa.

K zahraniční činnosti
Pro jasné pochopení zahraniční činnosti je třeba si uvědomit, že každá partnerská organizace je více či méně odlišná. Především činnost 
členů IFM-SEI je velmi rozmanitá. Potkáte zde organizace, které se zabývají uplatňováním dětských práv, organizace podporující 
participaci dětí a mládeže, ale i Pionýru podobné pravidelně pracující s dětmi v tématicky zaměřených oddílech. Proto je při zájmu 
o zahraniční kontakty vždy nejlepší oslovit členy zahraniční sekce ČRP nebo přímo zahraničního tajemníka na Ústředí Pionýra. 

Pionýři mají kamarády na celém světě
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Evropské fórum mládeže
V Evropě navíc funguje Evropské fórum mládeže, které by se dalo přirovnat k ČRDM na evropské úrovni. Má dva druhy členů, a to 
národní rady mládeže a mezinárodní organizace působící v Evropě. IFM-SEI je jeho členem, tudíž i Pionýři jsou jeho členem. ČRDM 
o členství zatím usiluje. 

Pionýři mají kamarády na celém světě Afrika
Mauritius
Senegal
Západní Sahara

Asie
Indie
Indonesie
Bhútán
Srí Lanka

Bangaldéš
Irán

Evropa 
Arménie
Belgie
Bělorusko
Česká republika
Dánsko
Finsko

Francie
Kypr
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Malta
Německo
Nizozemsko
Norsko
Portugalsko

Rakousko

Španělsko

Švédsko

Švýcarsko

Velká Británie

Latinská 
Amerika 
Argentina
Bolívie

Brazílie

Ekvádor

Chile

Kolumbie

Mexiko

Nikaragua

Peru

Urugvay

Venezuela

Střední východ
Izrael
Palestina

Ostatní pionýři 
mimo IFM-SEI
Ruská Federace
Čína
Severní Korea
Kuba
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Měsíc dvou roků
Podle indiánských názvů je září měsícem lovu. Po létě je naše září 
měsícem lovu zřejmě proto, že bylo třeba zajistit pro kmen dostatek 
masa pro nadcházející zimu. A tak se lovilo, sušilo... Mnohým oddílům 
s turistickým, tábornickým, či přírodovědným zaměřením tedy začíná 
měsíc lovu.
Já bych ale všem oddílům s jakýmkoliv zaměřením navrhoval, aby se září 
nazývalo měsícem dvou roků – školního a pionýrského. Lov nám samozřejmě 
nezačíná, ale škola určitě, a pro pionýrskou činnost před sebou máme opět 
začátek, startujeme.
Berete to? Tak zkuste vymyslet i naše, pionýrské názvy pro další měsíce! 
Vtipné, nápadité, originální, zkrátka naše! Adresu Mozaiky jistě znáte 
a mejl můžete použít i můj (scifiveta@quick.cz).

                                                                                       
  Hadži

Podíváme se do minulosti
Jeden se někdy diví, co 
se v hlavách našich kluků 
a děvčat vylíhne. Tentokrát 
opravdu byly na počátku 
staré fotky města. Ani byste 
nevěřili, jaká se nad nimi 
rozjela debata, místy až 
hádka. To když se nedalo 
přesně určit, co je na záběru 
– který dům, obchod, celá 
ulice.
Tak jsme se toho s Míšou, mojí 
zástupkyní, chytli a navrhli 
pro podzimní a zimní měsíce 
„Expedici Minulost“. 
Budeme hledat nejen staré 
fotografie, ale i obrázky, 
noviny a časopisy, možná 
i knihy, průvodce, a památkové 
předměty (suvenýry). A aby 
toho bylo víc, pionýři mají 
hledat i nějaké významnější 
občany, třeba i umělce nebo 
pamětníky nějakých událostí, 
a podle možností zapsat 
jejich vzpomínky.
Družiny bodují každá 
sama za sebe. Povedou si 
zápisníky a pokusí se udělat 
nějaká alba, a na závěr snad 
bude i veřejná výstavka. 
Samozřejmě také hodnocení, 
kdo bude nejlepší.
Můžete mi věřit, že takové 
hledání a pátrání může být 
hotová detektivka! Mám 
doma knížečku Staré příběhy 
z plzeňského Petrohradu, 
kterou napsal František 
Ptáčník, a nevěřili byste, kolik 
zajímavostí o téhle části mé 
rodné Plzně dokázal zjistit. 
Úplně mě to láká, jednou 
něco takového dát dohromady 
s našimi Plameňáky.

Oddílák Boubín

Robin a Páťa – Expedice Minulost

Tržiště nápadů a zkušeností

Co jsou správné party? 
Už jste někdy přemýšleli o tom, které družiny nejlépe fungují? Zkušení vedoucí i učitelé říkají, že 
v každé takové skupince by měl být jeden vůdčí člen (i když takovou funkci nemá), jedna či dvě 
poklidné povahy, naopak aspoň jeden buřič nebo věčný nespokojenec – a chybět nesmí šašek, tedy 
povaha veselá, trochu zmatkářská, ale kamarádská. 
Připomíná vám takové složení družiny nějaký známý malý kolektiv, třeba klub? Například Rychlé 
šípy ze seriálů a knížek Jaroslava Foglara nebo seriálové Strážce Vlastislava Tomana, ale i jiných 
příběhů? Samozřejmě, že takové složení se vždycky nepovede, ale praxe ukazuje, že se často 
vytváří samo i přirozenou cestou – pak není dobré je rušit nebo měnit, ale podporovat.
Ostatně, máte u vás také takovou partu? Představte ji ostatním na stránkách Mozaiky! Třeba 
fotkou s popisem nebo o ní napište nějakou příhodu. Patrik 

Potravinou určenou k přímé konzumaci – 
to je přímo odborně řečeno! – jsou lískové 
ořechy (Corylus avellana). Někde jsou 
jich plné lesy a meze. Jako kluk jsem měl 
u dědečka dvě „lísková údolíčka“. Větve mi 
sloužily na výrobu luků nebo oštěpů. Ale vy 
se asi spokojíte s oříšky, které jsou velmi 
chutné a výživné, neboť mají velký podíl 
rostlinného tuku a vitamínů. Lisováním se 
z nich získává olej. 
A pokud se nestydíte ubrat zajícům z talíře, 
zkuste využít i jetel (Trifolium pratense 
a Trifolium repens). Červený a bílý jetel 
(jeho květy voní!) jsou běžnými lučními 
rostlinami. Nejstravitelnější částí obou 
druhů jetele jsou listy a po nich květy. Mohou 
se vařit samostatně v podobě špenátu, nebo 
se přidávají do polévek, dušené zeleniny, 
omáček a salátů. 
Dobou chuť vám přeje

Tramp                                                                                         

Podzimní jídelníček
Jako doplněk předprázdninové nabídky 
jedlých plodů přírody (viz A přece jsou 
jedlé), jěště vám nabídnu pár rad, k využití 
toho, co přináší podzim.
Nejznámější asi všem je růže šípková (Rosa 
canina), která se vyskytuje téměř všude – 
meze, lesy, křoviska. Teď na podzim se 
objevují její plody – červené šípky, které 
obsahují plno drobných semínek. Před 
použitím je musíte ze šípků odstranit, 
právě tak i chloupky, které působí dráždivě. 
Vařením se z šípků vyrábí sirup, ale mohou 
se přidávat i do polévek. Jejich sběrem si 
však můžete vydělat i nějaké peníze. Na 
výpravě si můžete ze šípků uvařit čaj, když 
je nadrobno nakrájíte a povaříte deset 
minut. Čaj nejenže osvěží, ale také pomáhá 
proti zácpě. Šípky jsou velkým zdrojem 
vitamínu C.
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Připínáček se ptá
Zkontrolovali jste použitou letní výstroj a vybavení • 
a zajistili před uložením potřebné opravy?
Udělali jste pro veřejnost výstavku nebo nástěnku • 
z letní činnosti a tábora?
Jaký je početní stav vašeho oddílu na začátku nového • 
pionýrského roku? Budete získávat nové členy a víte 
jak?
Zkusíte uspořádat nějakou veřejnou akci, abyste • 
se občanům i dětem představili? Mohou to být 
například závody na kolech, inlajnkách, skejtech, ale 
i koloběžkách. A co třeba drakiáda?
Už jste si připravili plán činnosti – aspoň na dva tři • 
měsíce?
Kam a proč zamíříte na podzimních výpravách? Poradili • 
jste o tom s dětmi? 

SIZVES nekončí?!
Zarazilo vás, že titulek je zakončen otazníkem 
i vykřičníkem? Jak to tedy je? Celoroční hra 
Signály z vesmíru (SIZVES), byla experimentem, 
který měl hledat odpověď na vaše mnohokrát 
vyřčené volání po celorepublikové hře. Jak 
experiment dopadl, o tom se v Mozaice dovíte 
jinde.

Pro vás, kteří jste se SIZVESu zúčastnili, ale 
i pro ty, které nezaujal, máme jedno doporučení: 
Zařazujte i nadále do svého programu hry 
a tréninky nebo soutěže, které jste v loňském 
ročníku nacházeli na stránkách Mozaiky nebo 
na pionýrském webu. Jak se například ukázalo 
na republikovém setkání v České Kanadě, 
zasoutěžili si tam s náramným nasazením 
i členové oddílů, kteří se SIZVESu nezúčastnili. 
Dejte šanci i vašim dětem!

A když se vám zachce, můžete si podle MOZAIKY 
hru sami zorganizovat pro svůj oddíl nebo 
skupinu. Můžete si některé prvky SIZVESu 
upravit, zdokonalit – a nám poslat k otisknutí. 

SIZVES sice skončil, ale je na vás, co a jak bude 
pokračovat. Proto i ten otazník s vykřičníkem.

Hadži 

Do klubovny
Zahrajte si klepanou
Jsou hry, které v pravý okamžik dovedou děti zaujmout 
a zklidnit, a nepotřebujeme k nim žádné pomůcky. To platí 
pro „klepanou“, kde stačí jen větší stůl (podle počtu dětí). 
Hráči položí ruce na desku stolu a organizátor hry začne 
dávat povely – klepat, klid nebo ruce dolů.
Takže organizátor současně s povelem klepat, klepe prsty 
do stolu a hráči ho následují. Na povel klid všichni (tedy 
i on) přestanou. Při povelu ruce dolů dají hráči zase ruce 
pod stůl.
Organizátor se ovšem snaží hráče splést. Sám třeba klepe, 
ale zavolá ruce dolů, kdo se splete je vyřazen. Při větším 
počtu hráčů je dobré mít k organizátorovi pomocníka, 
který pomáhá s dozorem.
Hru můžete připravit jako soutěž družstev (družin), 
v časovém limitu na počet trestných bodů atp.

Rozluštěte kód!
Před příchodem družin do klubovny v ní rozmístěte barevné 
lístečky. Na každou družinu deset lístků stejné barvy, 
na ně napíšete tajný kód. Může to být po jednom písmenu 
na lístek nebo i části slov (slabiky). Lístečky ukryjete tak, 
aby vždy kousek (růžek) vyčníval.
Ve vhodný čas družinám oznámíte, že v klubovně je 
umístěno deset lístečků s tajným kódem a rozdělíte jim 
barvy. Některé oddíly mají místo názvů družiny právě 
barvy, ty můžete využít.
Na daný povel začne hledání a samozřejmě i sestavování 
tajného kódu. Zvítězí družina, která jako první najde svých 
deset lístečků a rozluští (sestaví) kód. Hru můžete zpestřit 
také tím, že kód je povelem pro splnění nějakého úkolu. 
Jestli jednoduchého nebo náročnějšího, to už je na vás. 
Dokonce můžete připravit pro každou družinu jiný, ale 
stejně náročný úkol.

Upraveno podle knihy Hry pro jiskry a pionýry 
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Sami o sobě

Poznámka redakce: Na těchto stránkách zařazujeme 
i „starší“ příspěvky, které nám bohužel došly až 
po uzávěrce červnového čísla Mozaiky. Možná někde 
někomu pomohou i k inspiraci...

Hrádek u Rokycan:
Pionýři spolu s městem: Staročeské máje
V sobotu 26. 5. 2007 slavil Hrádek pravé staročeské máje. Předcházely jim tři 
měsíce příprav a sobotních nácviků. Hrádecká mládež od patnácti do sedmadvaceti 
let vytvořila osm kroužků po čtyřech dvojicích. Tedy celkem 64 tančících. K tomu 
pět drábů a dvacet členů Hrádecké dechovky. Pod patronací našeho sdružení 
Pionýr, Městského úřadu a Domu kultury převládali členové Pionýra. 
V sobotu ráno aktéři v krojích přišli do Domu kultury, kde byla poslední secvičná a 
zkouška s živou kapelou. Venku zatím probíhal jarmark s prodejem dětských výrobků 
z pionýrských oddílů a keramiky od sdružení NĚ-HA. 
V 10.00 hodin na slunečné a zalidněné náměstí vpluli tanečníci a zaujmuli s tanečnicemi 
pozice na bílých kytičkách namalovaných na celém prostranství. Staročeská Beseda 
byla rozdělena voláním májovníků „Čí jsou máje? Nášééééé! Čí je májka? Našééé!“ atd. 
Po sólech se starostou Jaroslavem Perlíkem a hlavní organizátorkou Vlastou Vaskovou, 
s rodiči a ostatními známými přijel na náměstí vůz tažený dvěma koňmi. Po napentlení 
a po naložení zásob vyjel na celodenní trasu po Hrádku. Za ním se řadila chasa a závěr 
tvořila kapela, která vyhrávala do kroku. Zastávky byly u jednotlivých obydlí děvčat. 
Zde se tančilo, pantáta dával poplatek za tanec s dcerou a bylo samozřejmě pohoštění 
pro všechny návštěvníky. Maminky se „vytáhly“ a připravily lahůdky pro mlsné a hlavně 
žíznivé žaludky. 
Konec průvodu byl opět na náměstí v 18.00 hodin. Zde Kecal vyhlásil letošní májovnici, 
podle toho, který tatínek dal nejvíce do klobouku. 
Večer v sále Domu kultury hudební skupina Holiday udělala opět dobrou náladu a 
všichni se dobře bavili. Ve 22.00 hodin se krojované „kytičky“ rozestavily po sále 
i na pódium a zatančily si Besedu. Tolik nadšení a optimismu mohlo hory přenášet! 
Konce zábavy se všichni dočkali relativně svěží, přestože za sebou měli doslova 
tropický den. 
Akce byla zařazena do městského kulturního kalendáře, takže město uhradilo 
půjčovné za kroje. Pionýr Hrádek získal na část nákladů dotaci prostřednictvím Pionýra 
z prostředků Ministerstva školství. Vlasta Vasková, PS Hrádek

Habartov:
Pionýři na stezce
s A-TOMem
Na pionýrské základně „Bystřina“ se sjely 
19. 5. děti z pionýrských skupin z Březové, 
Nejdku, Rotavy, Habartova, a také naši 
kamarádi z A-TOM Bukovany. Konalo se 
zde Oblastní setkání Pionýra se soutěží 
Pionýrská stezka. 
Program zahájily různé populární hry, ale 
po poradě rozhodčích začal brzy závod.
Soutěžily dvoučlenné hlídky, rozdělené 
do pěti věkových kategorií, které plnily 
na osmnácti stanovištích určené úkoly. Naše 
Pionýrská skupina Habartov přišla na start 
kolem půl jedenácté. Při soutěži jsme si 
užili prolézání skrz kopřivy, křoví, vysokou 
trávu, stoupání do kopců, ale také pořádnou 
legraci a hlavně soutěžení. Plnili jsme např.: 
morseovku, indiánské měsíce, souhvězdí, 
ohně a ohniště, stavěli stan, poznávali hrady 
a zámky nebo třeba přišívali knoflík.
V cíli jsme si zašli na vydatný a výborný 
oběd – polévku a gulášek. Poté jsme už jen 
odpočívali a nabírali zpět ztracenou sílu, nebo 
hráli vybíjenou a jiné hry až do vyhlášení 
výsledků. 
K večeru byl svolán nástup a my mohli 
jenom doufat, že snad nějaká cena bude 
naše. Většina z nás se dočkala. Naše skupina 
obsadila všechna první místa a získala tak zpět 
putovní pohár za 1. místo v soutěži skupin, 
na druhém místě se umístila PS Březová 
a na třetí místo se dostala PS Nejdek. 

Kristýna Marková, Anna Doušová, 
Pionýrská skupina Habartov 

► Hrádek u Rokycan – Staročeské máje      .

Holešov:
Putování starým Řeckem
Letos již podvacáté ožila louka pod hotelem Zubříč u Osíčka. Po celé prázdniny se zde konaly tábory s různou náplní. Základna patří 
Pionýrské skupině Dr. M. Očadlíka Holešov a pionýři zde pravidelně tráví prvních čtrnáct dnů v měsíci srpnu. 
Letošní motivací tábora bylo Putování starověkým Řeckem. Během něj děti prožily spoustu dobrodružství a hravou formou se dozvěděly 
spoustu zajímavých věcí o životě starých Řeků. Děti byly rozděleny do šesti oddílů – Mykény, Delfy, Troja, Korint, Athény a Sparta. Tyto 
oddíly usilovaly o objevení bájného města Eménos. Při putování jim pomáhali jejich tatos a mamos (vedoucí družin) a řečtí bohové. 
Ti jim také připravili nejednu zkoušku. Děti vyráběly řecké amfóry, které musely být nejen krásné, ale i funkční, plavily se po „moři“ 
ve svých flotilách, nacvičily řeckou báji o Ikarovi, prožily tvrdý vojenský režim ve Spartě, přepravovaly zboží korintským průplavem a 
celý jeden den prožily ve znamení olympijských her. Při tom všem se táborníci stihli naučit spoustu nových písniček, uvařit si čaj z lesních 
bylin a také typicky řecké jídlo, naučili se řecký tanec. Kromě toho všeho na táboře nechyběly hry (Oko za oko, Klíče od pevnosti), 
závody v lese, tábornické dovednosti a tak dál. Táborníky přijeli také navštívit muzikanti z  hudební skupiny Texas, která zpestřila 
večerní program u táboráku, milou návštěvou byl také Vladan se svým kánětem Harisovo Regina. 
Tradičně k táboru patří návštěva rodičů táborníků. Letos se opět sjelo na naši louku kolem stovky hostů, kteří byli přítomni Sympóziu 
řeckých měst. I když počasí nebylo ideální, odpoledne proběhlo v příjemné atmosféře a děti ukázaly svým rodičům část toho, co se 
na táboře naučily. 
Poděkování si zaslouží všichni. Velmi si vážíme pomoci sponzorských příspěvků několika přátel i firem z okolí. 
Děti si odvezly kromě zážitků z tábora také nová přátelství a měly tak možnost na vlastní kůži prožít táborové moto: „Přátelství je jedna 
duše ve dvou tělech.“ (Aristoteles). A s Aristotelem jsme se všichni v sobotu 11. 8. rozjížděli domů a slova táborové hymny budou určitě znít 
táborníkům ještě dlouho v uších: „Aristoteles – je nás plnej les. Protože jsme chytrý děcka, jedem do Řecka“. Hlavní mamos – Jarka 
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Nepomuk:
Neurazy cyklisty neurazily
V  Neurazech 16. – 17. 6. 2007 proběhl 3. ročník cyklovyjížďky Plánický 
hřeben – TOUR, který pořádá Pionýrská skupina Nepomuk, oddíl Babeta 
Neurazy. Hlavními hosty byla Lucie Kovaříková (první žena, která na kole 
objela svět) a její přítel Michal Jon. Jejich cesta trvala přesně tři roky, ujeli 
68 175 km a navštívili 34 zemí. Lucie s Michalem jsou bezvadní mladí lidé 
a setkáni s nimi bylo pro všechny velmi příjemné.
Program zahájil v 10 hodin na fotbalovém hřišti v Neurazech  starosta obce Jiří 
Ptáček a místostarosta Miroslav Hrubý. Pořadatelé připravili vyjížďku (trasy 
6-80 km v krásné krajině Plánického hřebene), které se zúčastnilo přes 70 cyklistů, 
a další doprovodný program, historický šerm, jízdu na koni, soutěže pro děti 
i dospělé, besedu s promítáním s hosty Lucií a Michalem a taneční zábavu, která se protáhla až do rána.
U šermířů si každý zájemce mohl zastřílet z kuše, osahat zbroj a popovídat o tomto krásném, ale trochu nebezpečném koníčku. 
Důkazem toho byl i závěr představení, kdy dva prsty jednoho z šermířů utrpěly značné poškození. 
Pořadatelé mysleli i na děti. Dětský stan s kobercem, skluzavkou, skákacími zvířátky, s místem na malování, trampolínou 
a stavebnicemi, byl hojně využíván. Dále připravili spoustu soutěží o krásné ceny. V 17 hodin přišli na besedu i necyklisté, a počet 
účastníků stále narůstal. Naštěstí se pořadatelům podařilo dostatečně zastínit vojenský stan, aby byly vidět fotky a mohlo 
se zůstat na hřišti pod širým nebem. Lucka s Michalem opravdu zaujali a všem se vyprávění a fotky moc líbily.
Po náročném dni přišli na nedělní start vyjížďky jen nejzdatnější. Lucka s Michalem samozřejmě nechyběli a za Černými barony 
do Nepomuka vyrazilo 20 cyklistů. V cíli čekalo občerstvení a skákací hrad pro děti, který si opravdu užily.
Každý účastník si domů odvezl určitě spoustu zážitků i nějaké dárečky. Pořadatelé vyhodnotili nejmladší, nejstarší, nejzajímavější 
účastníky a spoustu soutěží.
Tak příště neváhejte a přijeďte do Neuraz! Text a foto: Marie Svejkovská

Krušné hory – Doupov... XXXII. ročník Branné hry Cesta Odhodlání

„Zachraňte Ropakistán!“
Po  dvaatřicáté se sjeli ve dnech 8. – 10. června 2007 příznivci branné hry „Cesta odhodlání“. 
Pořadatelem byl tentokrát Dům dětí a mládeže „Šuplík“ Kadaň a k rozhodujícímu klání 
pozval všechny účastníky do Perštejna u Klášterce nad Ohří, aby bojovali o palmu 
vítězství v členitém terénu mezi Krušnými horami a vojenským  výcvikovým prostorem 
Hradiště – Doupov. 
Družstva, kterých se letos sjelo z celé České republiky 13, vyrazila na trasu v opravdu tvrdých 
podmínkách. Autorem trasy a náplně stanovišť byla parta pracovníků DDM „Šuplík“ Kadaň. 
Soutěžní kolektivy, které vyšly v  pátek odpoledne ze železniční stanice Pernštejn, prošly 
po cyklostezce pod zříceninou hradu Šumburk, a pak pod rouškou tmy v Klášterci nad Ohří 
překonaly Ohři (plaváním, broděním, zkrátka v plavkách) a pod zříceninou hradu Egerberg 
vystoupaly pod kótu Havran ve výšce 736 m.n.m. a po splnění řady úkolů skončily v bivaku 
v oblasti Kotviny. Po letech měla družstva v noci klid, ale byl to klid pouze relativní, protože 
někteří dorazili do bivaku i ve dvě hodiny ráno. Zkušená soutěžní družstva zvládla bivak bez 
problémů a ráno vyrazila na trasu, která se točila po úpatí Krušných hor s převýšením, jež 
v závěru dne vyvrcholilo výstupem na Úhošť ve výšce 593,3 m.n.m. sestupem do historické Kadaně a pak proti proudu Ohře 
dosažením cíle v Zásadě.
Pro představu čtenářům uvádíme letošní úkoly na stanovištích: práce se souřadnicovým systémem map, poskytování první pomoci, 
střelba ze vzduchovky, znalost ptactva, turistické a mapové značky, orientace na mapě a v terénu, a řada dalších tábornických 
a turistických dovedností a série stanovišť s ekologickým zaměřením, protože celá hra probíhala pod ekologickou motivací 
s názvem „Zachraňte Ropakistán!“. 
Náročnost trasy, kterou soutěžící kolektivy ve složitém počasí zdolaly, podtrhla i celková délka 27 km ve všech kategoriích 
(s kompletní výzbrojí a výstrojí).
Většina družstev se vracela v sobotu do 21.00. Nebylo nutné nikoho hledat. Všichni dostali najíst (na trase si družstva vařila 
sama) a v tábořišti zaplál táborový oheň u něhož vydržela řada účastníků až do rána. 
Nedělní ráno přineslo pokračování pěkného, až horkého počasí a hlavně vyhlášení výsledků.
Pořadatelem XXXIII. ročníku v termínu 13. – 15. 6. 2008 je opět nepionýrský subjekt, organizace ochránců přírody, oddíl Ranger 
Krásná Lípa ve spolupráci s Národním parkem České Švýcarsko. Kdo by měl zájem o účast na této akci pro vyspělé dětské 
a mládežnické kolektivy, může získat informace u garanta hry Ing. Jirky Vostřela – tel.: 326 981 000, do zaměstnání 973 230 852, 
dále 606 249 377 e-mail: generaljirka@seznam.cz. Ing. Jirka Vostřel – Generál, garant BHCO 

Vítězové:

V kategorii „M“ (mladší): 

„Vyvolení“ ze SPTO Brno.

V kategorii „S“ (starší): „Ztracení“ 

ze SPTO Brno – „Tutíni“ ze PTO Brno 

a „Křováci“ z PS MOV „Střelka“ 

Kostelec nad Labem.

V kategorii „I“ (instruktoři 

a vedoucí): 4. koedukovaný oddíl 

Junáka „Stopa“ Děčín, družstvo 

„Rozšířená přeprava“ ze SPTO Brno, 

„Broučata z Vilory“ opět ze SPTO 

Brno.

     ► Nepomuk – Neurazy cyklisty neurazily.



Z literární soutěže Pionýrského Sedmikvítku 2006

Literární soutěž Pionýrského Sedmikvítku je určena pro všechny, kteří chtějí světu ukázat svoji 
tvorbu a své nadání. Do soutěže se lze zapojit hned v několika kategoriích – próza, poezie, komiks 
a oddílový (školní) časopis. Tak jako všechny soutěže Sedmikvítku, je i tato určena pro všechny 
děti – pionýry i „nepionýry“ ve věku do 18 let. 
Ilustrace jsou z další oblasti Sedmikvítku – fotosoutěže Clona z ročníku 2006.

Zuzana Kytlicová, Tlumačov (15 let )
„S úvahami letí čas a s časem život.“
Člověk stárne a mění se i jeho povaha. Člověk se dostává do proudu, kdy si nedává vůbec 
na nic pozor, pluje nezávazně a neopatrně minutu po minutě, vteřinu po vteřině.
Proplouvá poetikou nynějšího času a stále sní o životě z filmu. Omyl – filmové životy jsou 
smyšlenou pohádkou. Život jako v pohádce – jak naivní představa! Snad jen zlomek naší 
populace žije tak, jak chce. Nikdo se ani nepootočí za holkou, která nežije tak, jak by 
sama chtěla. Jde s otráveným výrazem, nikoho nezdraví, s nikým se nebaví a oči si schovává 
za černým neprůhledným sklem.
Stromy jsou holé – bez listů. Ona ze zoufalství bloudí parkem, už neví, co má dělat. Propadla 
se hlouběji, než sama chtěla. Chce se odtud dostat, ale nejde to, je na dně. Rodiče s dětmi, 
jdoucí na odpolední procházku, na ni házejí pohrdavé pohledy, bodající ji do tváře jako ostré 
nože. Vyhrknou jí do očí slzy, snažila se být silná, ale už nemůže dál… Leží v listí, v očích slzy, 
stékající jí po tvářích. Třese se zimou, snad čeká, že jí někdo pomůže – podá pomocnou ruku. 
Je to jen naivní představa.  Lidé procházejí bez povšimnutí, už se ani nedívají, zoufalství 
a lítost není jejich styl.
Dostane nápad, sama se diví, že ještě dokáže myslet, sbírá poslední síly a vstává, už ani 
nebrečí, snaží se držet na nohou, ale sama neví, kam jde. Míří za park ke hřbitovu, sotva se 
drží na nohou, tvář od slz. Je bílá a rty má fialové, je jí vážně zima, ale stále jde dál. Zastavila 
se před branou. Je to nezvykle vysoká brána, propletená mrtvým svlačcem, zrezivělá, kovová 
a stará. Jde z ní až hrůza.
Chytne za kliku, velká hřbitovní brána strašidelně zaskřípe díky zrezivělým zámkům. Pomalu tlačí na obrovskou kliku, vedoucí 
do mrtvého světa. Když jí konečně projde, ucítí jemný závan dodávající jí sílu, prochází se mezi hroby a přemýšlí. Začíná cítit 
strašnou úzkost, otočí se a uvidí mírný kopec plný seschlých větví a listů a na něm most. Nikdy tam takový most nebyl. Jde tedy 
k němu, zadívá se na vodu, jež klidně plije pod mostem. Stojí na místě a naráz pochopí, že její život už nemá žádnou cenu. Skočí 
… je konec.
Škubla sebou. Procitá. Oči má plné slz, tvář zpocenou, vždyť žije, byl to jen sen, sen díky němuž pochopila, že je vždycky čas 
na nový začátek. Zvedla se z postele, oblékla a vyrazila ven. Procházela parkem plným sněhu. Zabloudila také na hřbitov, který se 
zdál krásný a klidný pod bílou pokrývkou. Vypadal jako nepopsaný list papíru, na nějž začne ona sama od dnešního dne psát svůj 
nový – snad lepší – životní příběh.

Tomáš Lyga, Písek (15 let)
„Tenkrát v kupé.“
Na pražském nádraží zastavil vlak. Plno lidí na nástupišti se cpalo dovnitř, aby si mělo kam sednout. I pan Voškubálek si pospíšil. 
Hubenější chlapík s protáhlým obličejem, který byl oblečen do černého saka, na hlavě klobouk, v ruce kufr… utíkal zběsile uličkou 
ve vlaku, aby našel nějaké to volné kupé. Pozdě. V každém kupé už nějací ti lidé byli, a tak si pan Voškubálek vlezl do kupé 
se starším pánem. „Dobrý den, máte zde volno?“, zeptal se zdvořile. „Cožé?“ ozvalo se jenom. No, to jsem si vybral, pomyslil si 
pan Voškubálek a celou větu ještě jednou zařval.
„Ano, ano… Jistě, jen si přisedněte.“

„Děkuji,“ řekl, a když se vzápětí ozvalo další: „Cožé?“ už začal pomalu přemýšlet, že si sedne někam 
jinam.

V domnění, že mu ten děda dá pokoj, si pan Voškubálek sedl a začal si 
připravovat nějaké důležité papíry do práce. Ale ono ne. Ten dědek si nedal 
pokoj. Sotva začal, hned mu jeden vyrval z ruky a povídá: „Co to je?“ 
„Když dovolíte,“ řekl pan Voškubálek dopáleně, „rád bych si to dodělal. 
V klidu!“
„Jistě, jistě!“ řekl starý pán a papír mu zase podal zpátky. Chvíli se zdálo, 
že to bude zase v pořádku, když v tom ten dědek začal vyprávět své příběhy 
z dětství, jak jeho tatínek také dělal nějakého úředníka a spoustu dalších 
pitomostí. Pan Voškubálek si v duchu nadával do hus a kačen. Nemohl se ani 
pořádně soustředit, a když ten děda najednou začal zběsile máchat rukama, 
aby doplnil své vyprávění, tak už to pan Voškubálek nevydržel.
„Pane,“ rozkřikl se na něj. Dědek nechápavě přestal. Z obličeje se mu dal 
vyčíst výraz „Cože?“ Vám se můj příběh nelíbí?“ „Víte,“ pokračoval pan 
Voškubálek, „já se tu snažím pracovat.“ „Cožé?“ „Vždyť nic neporcujete,“ 
koukal na něj nevěřícně. „Pracovat! Pracovat!“ řval na něj, dokud si to dědek 
neuvědomil. „Jdu si odskočit a než se vrátím, ať už vás tu nevidím,“ řekl pan 
Voškubálek, papíry hodil do kufru a odešel.
Když se vzápětí vrátil, dědek se na něj podíval a povídá: „Kde se tu berete? 
Říkal jste, že…“ Ale nedořekl. Pan Voškubálek teď zíral na místo, kde ještě před 
chvílí byl jeho kufr. „Kde mám kufr?“, zeptal se, teď už úplně zrudlý vztekem. 
„No…“ začal děda a podrbal se na plešce, „říkal jste, že jdete vyskočit, abyste 

mě už neviděl, a tak jsem vám ten kufr hodil oknem ven.“ A ukázal na otevřené okno, kde dál uháněla krajina. Pan Voškubálek 
nebyl schopen slova. „Ze začátku jsem si říkal,“ pokračoval dědek, „jaká by to byla zábava vám to tady nechat, ale řekl jsem si, 
že nebudu darebák, promiňte mi ten výraz, a hodil jsem vám ho ven.“ Pan Voškubálek měl chuť mu jednu vrazit.
Vlak začal brzdit. Ještě měl šanci dostat svůj kufr. Vyběhl z vlaku na nástupiště a vydal se směrem, odkud vlak přijel. Otočil se, 
když vlak ojížděl. Nejenom, že mu ten dědek vyhodil kufr, kvůli němu přijde pozdě do práce, kterou nebude mít dodělanou, ale 
on mu ještě z toho vlaku bezelstně mává…
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► Nikola Hrdá, Oleška, kategorie M

► Jan Vrba, 

Podzim, kategorie M
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Tento malý rádce by ti měl 
pomoci lépe zvládnout 
a „přežít“ první rok. Považuj 
ho za jakési přípravné 
období, za „nultý ročník“. 
Během této doby bude tvůj 
oddíl získávat svou konkrétní 
„tvář“. Bude se vytvářet 
jeho základní zaměření, 
nosný program. Tedy to, aby 
postupem času byl opravdu 
sám sebou, originální, 
vyhledávanou a uznávanou 
„značkou“, správnou 
pionýrskou partou. Své 
představy budeš upřesňovat 
a konkretizovat v návaznosti 
na to, jak rychle se vzájemně 
poznáte – tedy ty a členové 
oddílu – jak spolu dokážete 
komunikovat, „být na stejné 
vlně“. 
Co nejdříve vtahuj děti 
do veškerého dění, nejen 
jako „konzumenty“ toho, co 
sám připravuješ a vymýšlíš, 
ale také jako svoje aktivní 
pomocníky a navrhovatele. I ti 
nejmenší na to mají mnohdy 
víc, než se zdá na první 
pohled. Prostřednictvím 
oddílové činnosti se totiž 
nemůžeš realizovat jenom 
ty, ale také každý jeho 
člen. Jen tak se můžeš stát 
tvůrcem oddílu, který časem 
bude nejen dobrý, ale pokud 
možno také „dlouhověký“. 

Co, proč a jak

Začínáš vést oddíl? A znáš už odpověď na otázku:

Proč to dělám?
Všechno, co člověk dělá, má nějaký důvod – motivaci. Například „děláme 
nějakou školu“, abychom se po jejím ukončení mohli věnovat nějaké 
smysluplné činnosti. Do práce chodíme, protože „bez práce nejsou koláče“. 
Je to jediný poctivý zdroj peněz nutných na živobytí. Studium, práce, 
celoživotní vzdělávání – to je zkrátka nutnost a motivací je život sám. Co však 
motivuje lidi, kteří se zcela dobrovolně, na základě vlastního, svobodného 
rozhodnutí, bez nároku na jakoukoliv odměnu, rozhodli značnou část svého 
volného času a velké množství energie věnovat práci s dětmi?
Co tě přivedlo k dětem? Byl jsi členem nějakého oddílu, klubu? Něco ti to dalo a chceš to zkrátka 
a dobře „předat dál“? Uspokojuje tě práce s dětmi, protože v ní vidíš nějaký smysl? Můžeš se 
tak seberealizovat? Máš chuť ověřit si v praxi, že to, co se ti nelíbilo v tvém oddíle dokážeš 
dělat lépe, přitažlivěji, úspěšněji? Ztotožňuješ se s programem Pionýra, s jeho Ideály a chceš se 
pokusit obojí z „pěkných slov“ přetavit 
do konkrétní činnosti oddílu? Určitě ses 
alespoň jednou „našel“ nebo „našla“ 
v některém z podobných důvodů, 
kterými lze obhájit tvé předsevzetí stát 
se dobrým „oddílkem, oddílačkou“. 
Dobrá motivace je samozřejmě důležitá, 
neboť bez ní lze jen těžko uspět. Avšak 
sama o sobě v žádném případě nestačí. 
Všichni jsme v životě neustále nějak 
motivováni: vlastními záměry, plány, 
sny, potřebami, ale i vlivem okolí. 
Mnohé se nám podaří díky vlastní píli, 
cílevědomosti, vytrvalosti proměnit 
ve skutečnost. Také tvoje rozhodnutí 
pracovat s dětmi bude vyžadovat velké 
nasazení. 
Zpočátku – v prvních týdnech 
a měsících – budeš možná trošičku 
„bloudit“ a určitě zjistíš, že se pouštíš 
do něčeho, co vůbec není jednoduché. 
Předpokládám, že to nevzdáš. 

Mirek

Odpověz si:
1. Co tě přivedlo k dětem, proč se chceš stát oddílovým vedoucím?2. Kolik času můžeš této práci věnovat – dejme tomu týdně? Jak dlouho chceš dělat oddílového vedoucího?

3. Myslíš, že stačí sejít se s dětmi a hrát nějaké hry, které tě napadnou (nebo které navrhnou děti)?
4. Jaké základní zaměření činnosti bude mít tvůj oddíl: bude to oddíl zájmový nebo tzv. všestranný?
5. Co uděláš pro to, aby se každý jednotlivý člen mohl v oddíle nějak realizovat?6. Co víš o práci oddílového vedoucího: měl jsi ji možnost nějak blíž poznat, poradil ti někdo – třeba ten, kdo už oddíl vede delší dobu, nebo sis o tom něco přečetl?7. Máš mezi staršími kamarády ve skupině někoho, komu se chceš podobat?8. Máš takový vzor alespoň z nějaké knížky?

O celoročních hrách (1)
Etapové hry (CETEH) patří k  osvědčeným formám činnosti nejen na letních táborech. 
Dodávají programům činnosti potřebný spád a mnoho příležitostí, jak zajímavě skloubit 
nejrůznější aktivity. Hraní si na „něco“, na „někoho“ je základní vlastností všech dětí a často 
i dospělých a zkušení vedoucí vědí, že příští tábor začíná s koncem toho předchozího. 
Čili, nejpozději v září. Bude se možná proto hodit seriálek zkušeností a rad, jak na to.
Mnohé oddíly, v nichž je tradicí, že většina členů pojede i na příští tábor, vytvářejí 
na principu CETEH hry celoroční, motivující život oddílu a jeho družin, cíle výprav, umožňují 
vytvářet určité herní role (vedoucí se stávají hejtmany, důstojníky, šamany atd.). Děti 
mají obvykle i možnost „postupu“ od neznalého „zelenáče“ až po významnou roli v čele 
herního kolektivu – což pomáhá i výchově dětského oddílového aktivu a přípravě budoucích 
instruktorů i vedoucích.
Do každé hry s jakoukoliv základní motivací lze nenásilně zařazovat vše, čím se pionýrský 
oddíl chce podílet na výchově dětí – samostatnost, rozhodnost, spolupráce v týmu, šance 
uplatňovat své JÁ, posilování zdravého sebevědomí, a v neposlední řadě nenásilné učení se 
novým věcem spolu s prohlubováním dosud získaných znalostí a dovedností. 
Téma a motivy hry by většina členů vedení oddílu (i tábora) i dětí měla znát. Osvědčilo se několik etap volby. Věnuje-li se tomu 
jedna schůzka, většina malých dětí něco plácne, když už musí, bez přemýšlení. Kývne autoritativnímu „náčelníkovi“ na jeho 
osobní návrh, aby byl pokoj. Proto se osvědčily různé krátké testíky nebo besedy na téma „můj hrdina, koho si vážím, komu se 
chci podobat...“ 
Osvědčuje se i to, že na tématu je dobré shodnout se předem s ostatními členy vedení oddílu. Pokud mají jinou představu, tlačí 
často děti k tématu, které je moc nezajímá a hra pak kolísá. Instruktoři totiž mívají tendenci prosazovat svou představu bez 
ohledu na možnosti, znalosti a věk dětí.
Při úvahách o ději a etapách hry je proto třeba důsledně dbát věkových zvláštností – převažujícího průměrného věku účastníků, 
podle toho stanovovat i náročnost požadavků. Nároky je nutné upravovat i podle konkrétní účasti dětí na každé jednotlivé 
akci. 
Nejvíc musí o tématu hry vědět vedoucí oddílu. Je samozřejmě možné někoho vzdělaného a sečtělého vedením hry pověřit jako 
„režiséra“, který sjednocuje a realizuje představy vedoucího oddílu a ostatních autorit. 
Příště: O tématech a dramaturgii... Krtek
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Abeceda výprav
Téma první

Dělat je? A proč?
Těžko si lze představit, že by v Pionýru mohl existovat oddíl, jehož členové 
by si někdy nevyrazili do přírody. Nejen pro turistický oddíl, který je na pěší 
přesuny v přírodě přímo „dělaný“, ale podnikání výprav je zpestřením 
činnosti úplně pro všechny oddíly bez rozdílu zaměření. 

Vycházka – výlet – výprava – to je část víkendu, který mohou 
děti prožít jinak. Na výpravách se toho dá stihnout mnohem 
víc, než na běžných oddílových schůzkách. Na ně lze ostatně 
výpravami navázat. Schůzka přece může být aspoň zčásti 
i přípravou na budoucí víkendové dobrodružství. Každá výprava 
by měla mít svůj program a neměla by se stát  jenom nějakým 
„blouděním“ v terénu.
Abeceda výprav je téma, které jsme letos do Mozaiky zařadili 
nejen proto, že je tzv. „atraktivní“, ale i proto, že uspořádat 
výpravu, která bude „v pohodě“, vyžaduje znát a ovládat celou 
„abecedu“ opravdu dobré výpravy. 
Někteří vedoucí (nejen začínající) podléhají představě, že 
podniknout s dětmi nějaký výšlap do přírody není nic složitého. 
Stačí se na tom prostě domluvit, stanovit den „D“, hodinu „H“ 
a hotovo. Jaképak rady?! Jenomže ono to opravdu tak 
snadné není. Kdo nechce, aby se dobře myšlený záměr 
proměnil v docela obyčejný propadák nebo dokonce 
v „drasťák“, tak by přece jen měl respektovat několik 
pravidel.
Poradíme zde. Jak často dělat výpravy, jak je dobře 
připravit, jak si rozvrhnout čas. 
Jak stanovit kilometráž respektující schopnosti, možnosti 
a trénovanost tvých „pěšáků“. Uvedeme vyzkoušené 
činnosti, povíme si, co všechno se dá na výpravě dělat, 
aby nešlo jen o „polykání kilometrů“. 
Společně si probereme, zda je lepší chodit po značených 
turistických cestách, nebo po vlastních stezkách. 
Připomeneme si, jak by měl být každý pěšák vybaven 
a vyzbrojen, jak je to s jídlem a pitím, odpočinkem. 
Jakkoli se to zdá divné, tak ti také poradíme, jak „chodit“. 
Správně zvolená technika chůze i její tempo pomáhá 
zdolávat nejrůznější terén s přiměřeným vynaložením 
sil. Má také hledisko zdravotní, neboť pěší turistika 
(nebo cykloturistika) jako aktivní pohyb prospívá zdraví, 
ale vyžaduje trénink a určitou zkušenost. 

Výpravy do přírody umožňují prožít velká dobrodružství. Budou 
jiná než na televizní obrazovce nebo v počítačové hře. Každý je 
totiž prožije bezprostředně, po svém – sám a současně s ostatními 
kamarády v oddíle. Vydat se pěšmo po neznámých – byť značených 
– cestách je samo o sobě napínavé. Krom toho mnoho nového, 
zajímavého uvidíme, možná i někoho potkáme. Jakou tvář bude 
mít krajina kolem nás? Kdo jako první spatří zajímavého brouka, 
dokáže určit polní květinu, objeví pozoruhodný kámen? 
Možná si pohladíme kmen vzácného stromu. Prsty se dotkneme 
hlubokých rýh v kůře, strom s námi promlouvá tichým šumem svých 
listů i občasným zaskřípěním větví pročesávaných větrem. Když 
obejmeme rukama strom, nabíjí nás svou silou a v tu chvíli si plně 
uvědomujeme, že stejně jako on i my jsme součástí divukrásné 
přírody. 
S ohledem na nutnost překonávat nejrůznější terén se leckdy 
dostaví únava. Někdy si propotíme triko, jindy promokneme 
až na kost. Musíme se postarat každý sám o sebe a současně najít 
dost sil pomáhat ostatním.
Tím vším se zocelujeme, stáváme se odolnějšími, vytrvalejšími. 
Každá výprava – zvláště pak v náročnějším terénu – dokonale 
prověří naše síly, postřeh i vlastnosti každého pionýra. 

Na přípravě a samotném průběhu výpravy mohou aktivně 
spolupracovat i děti. Jak je zapojit, to si rovněž alespoň 
na několika příkladech také probereme. No a celé téma ukončíme 
malým zamyšlením nad tím, zda některý z cílů oddílových výprav 
(včetně programu) může stát dobrou oddílovou stálicí.
Vraťme se k úvodní otázce v titulku: dělat výpravy a proč? 
Odpověď je jednoznačná: ano, dělat. Je to možnost, jak společně 
strávit delší čas. Je-li účelně vyplněn, poskytuje nejen nevšední 
zážitky, ale umocňuje oddílovou pospolitost. Z hlediska vztahu 
k přírodě jednoznačně a bez pouhých slov vede děti k tomu, 
aby si nejen všímaly jejích krás a zázraků, ale také ji chránily. 
Třeba tím, že budou vědět, jak se chovat v lese. Tento vztah 
a respekt si odnesou do dalšího života a budou-li jej jednou 
pěstovat také u svých dětí, pak výpravy podnikané s pionýrským 
oddílem splnily svůj účel. Mirek

Pozvánka
Pozvánka na X. ročník tradičního branného závodu rodin a jednotlivců
Na vlastní pěst – 14. října 2007
Na trati (7 km) v okolí Horní Břízy budou připraveny 
soutěžní disciplíny branného charakteru (např. 
střelba ze vzduchovky, lana a žebříky) určené 
pro děti i dospělé.

Kde: 
Horní Bříza za železničním mostem pod restaurací Oáza.

Kdy: 
od 9.00 do 12.00h.

Startovní kategorie:
1) děti 1. – 5. třída (jednotlivci)
2) děti 6. – 9. třída (jednotlivci)
3) dospělí nad 15 let (jednotlivci)
4) rodiny (alespoň 1 dítě školou povinné + alespoň 1 dospělý).

S sebou: sportovní oblečení a obuv (vhodné do přírody), 
20,-  Kč na startovné za účastníka.

První tři soutěžící z každé kategorie budou 
odměněni.
V závodě není hodnotícím prvkem čas. Akce se uskuteční téměř 
za jakéhokoli rozumného počasí. Pro vzdálenější účastníky lze 
zajistit ubytování ve školní ubytovně nebo ve třídě. Občerstvení 
zajištěno.

Informace a přihlášky: Jaroslav Novák 737 740 661 
nebo PS Horní Bříza, U Vrbky 595, 330 12 Horní 
Bříza.

Akci pořádá PS Horní Bříza ve spolupráci 
s PS MP Obora, SDH Horní Bříza.
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Kdo nepřijel, zaváhal... Kouřové signály z Jizery

znalosti, čas, 
zkušenost, nebo jiné 
možnosti. V neformální debatě si 
nakonec asi všichni uvědomili, že stresovat se 
školními či pracovními problémy nemá prostě smysl, protože 
do školy (nebo do práce) se zkrátka musí a jediná šance, jak se 
takovým stresům vyhnout, je změnit školu, zaměstnání, nebo 
tam prostě nechodit a riskovat další stres z postihu pro porušení 
zákonů, či získávání prostředků na obživu.

V závěru akce účastníci hodnotili: Celý týden pro ně byl přínosem 
jak z hlediska odborného, tak i jako zdroj nových nápadů 
a inspirace pro oddílovou a táborovou činnost. Jak podotknul 
jeden z účastníků: „Stálo to za to a kdo nepřijel, zaváhal...“ 

David Urban a Karel Krtička

V týdnu 19. - 25. srpna se na pionýrskou 
základnu Jizera do Horní Sytové sjeli instruktoři 
a začínající vedoucí na týdenní akci „Kouřové 
signály“, zaměřenou na aktivní prevenci 
závislosti mladých lidí na tabákových výrobcích 
a její předcházení. Díky podpoře kampaně Help 
byl program nabitý zážitky. Pro letošek tento 
kurz svým způsobem nahradil republikové Letní 
táborové školy z minulých let.
Závažnost problematiky závislostí mladých lidí i dětí 
nejen na tabáku podtrhla účast řady lektorů z uznávaných 
vědeckých pracovišť a agentur. Odborníci na lanové aktivity, 
vodní sporty, cyklistiku, horolezectví, Agentura Eteria 
(PhDr. Jiří Němec a Mgr. Ivana Bodláková), Agentura Echo 
(Pavel Čulík, Jaroslav Včelák, Radek Krejča – lektorský 
sbor s dlouholetou pedagogickou praxí) a MUDr. Lenka 
Štěpánková z Centra léčby závislosti na tabáku. 
Outdorové zážitky
Závislosti mladých lidí jsou často způsobeny nudou, špatnou 
společností, falešnými kamarády  a dalšími jevy společnými pro 
dnešní děti a mladé lidi. Jak těmto vlivům lze čelit, ukázala 
první část programu pod vedením odborníků z agentury Echo, 
věnovaná outdorovým aktivitám. 
Účastníci se tak stali součástí expedice na horu K2, dopoledne 
probíhal výcvik, odpoledne byly založeny dva výškové tábory. 
Druhý den ráno, po noci strávené v druhém výškovém táboře, 
byla za úsvitu vztyčena vlajka na vrcholu. Expedice byla ukázkou 
toho, jak vypadá profesionálně připravovaný moderní program 
pro mladé lidi.
Další den dopoledne probíhala odborná beseda na téma závislosti. 
Protože aktivní bezpečnost je jednou z nejdůležitějších 
podmínek správně připravené aktivity, následovalo praktické 
cvičení první pomoci, které vrcholilo simulací autohavárie. 

Neformálně  
o stresech
P r o b l e m a t i k a 
závislostí je 
ze značné části 
z á l e ž i t o s t í 
psychickou, proto 
byl jako poslední 
část týdenního 
programu zařazen 
den s psychologem 
a sociologem, kde 
se účastníci kromě 
tématu práce 
s problémovou 
mládeží dozvěděli 
i něco o sobě. 
Pro některé bylo 
jistě důležité 
zjištění, o němž 
je na praktických 
d ů k a z e c h 
p ř e s v ě d č o v a l 
psycholog Jiří 
Němec, že člověk 
se nemá stresovat 
problémy, které 
stejně nedokáže 
řešit, protože 
na řešení nemá 

David Urban a Karel Krtička



Galerie osobních výročí
Na rubriku zvanou Galerie jste si v minulých Mozaikách Pionýra již určitě zvykli. 
Připomínáme v ní životní jubilea významných členů sdružení. Tentokrát je jich více 
než obvykle – v posledním čísle minulého ročníku se na Galerii nedostalo a někteří 
pionýři navíc nečekali, až Mozaika začne zase vycházet, a klidně měli narozeniny 
o prázdninách. My se na ně ale nezlobíme, naopak jim přejeme všechno nejlepší 
a spoustu nápadů pro další pionýrskou činnost!

1. 6. oslavil  Stanislav Mlíka z PS Mladá garda (pardubická KOP) 60. narozeniny;• 
14. 6. oslavila Jana Jandová z 93. PS (Pražská OP) 50. narozeniny;• 
10. 6. oslavil František Kubů z PS Bílá Cerkev (Plzeňská KOP) 60. narozeniny;• 
1. 7. oslavil Zdeněk Dráždil z PS T. O. Mešnice (KOP kraje Vysočina) 55. narozeniny;• 
5. 7. oslavila Mgr. Jana Jurčagová z 6. PS Svibická šestka (Moravskoslezská KOP) • 
50. narozeniny;
16. 8. oslavil Miroslav Mašek z PS Tábornický klub Písek (Jihočeská KOP) • 
55. narozeniny;
23. 8. oslavil Josef Müller z PS Mladých požárníků (Plzeňská KOP) 55. narozeniny;• 
2. 9. slaví Zita Kovandová z PS Jiřího Wolkera Havlíčkův Brod (KOP kraje Vysočina) • 
50. narozeniny;
13. 9. slaví Věra Řežábová z PS Mikulka (Plzeňská KOP) 55. narozeniny;• 
13. 9. slaví Josef Všetečka z PS Hájek-Třebíč (KOP kraje Vysočina) 55. narozeniny;• 

Stejně jako v celé Mozaice Pionýra, která je otevřená vašim námětům, i v Galerii se mohou 
objevit vaše příspěvky. Víte-li o někom, komu byste zde chtěli popřát k narozeninám, 
pošlete nám s předstihem základní informaci (viz výše uvedený přehled) a o jeho výročí 
se dozvědí všichni naši čtenáři.
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Z Ústředí Pionýra
Na část prázdnin prostory pracovišť  ●
našeho Ústředí osiřely. Většina 
pracovníků vyrazila nejméně na dva 
týdny na opravdu dobré tábory svých 
oddílů a skupin. A ti ostatní s různými 
úkoly vyrazili na tábory také. Provoz 
tak zajišťovaly hlavně služby spolu 
s několika osvědčenými pomocníky – 
brigádníky. Dovolených si nikdo moc 
neužil. 
Zahraniční tajemník Pionýra  ●
a viceprezident celosvětové 
organizace IFM-SEI cestoval 
i do světa. Na rekreaci mu ale moc 
času nezbývalo, protože pořád něco 
organizoval a o něčem jednal.
Už před začátkem prázdnin naběhl  ●
na naše počítače v Ústředí seznam 
121 úkolů, od úklidu pracovišť až 
po přípravu důležitých materiálů 
pro jednání orgánů Pionýra, nutných 
ke splnění a řešení do konce srpna. 
Ke splnění některých stačil den 
a jeden člověk, ale např. zpracování 
různých publikací už vyžaduje desítky 
hodin a jen příprava tohoto čísla 
Mozaiky ještě víc. Suma sumárum: 
o letních vedřinách na odpočinek 
nikomu moc času nezbylo občas ani 
o víkendech.
Jirka Jirsa se zejména v srpnu  ●
dost zapotil. Příčinou nebylo ani 
tak vedro, jako spíš nová grafická 
podoba Mozaiky, která má vyjít 
vstříc požadavkům na mladší 
a modernější tvář. O něco méně se 
potil šéfredaktor Krtek, když sháněl, 
urgoval, upravoval i psal příspěvky 
a články, ale on už si zvykl.

Světový skauting oslavil ve své kolébce Anglii 
100 let svého trvání. Před sto lety totiž 
britský generál Sir Baden-Powel uspořádal 
pro první skautský oddíl svůj první tábor. 
Média rovněž informovala, že v současnosti 
sdružují skautské organizace na celém světě 
na 27 000 000 členů. V 9. čísle minulého 
ročníku jsme podle zdrojů, publikovaných 
českým Junákem, uváděli 40 000 000. 
Omlouváme se...

Do kin vtrhl další z řady 
Potterovských příběhů – 
tentokrát Fénixův řád. 
Minimálně jeden z členů naší 
redakce ho již shlédl a je 
s filmem spokojen. Na táboře 
navíc zjistil, že celá jedna 
generace dnešních dětí 
roste s Harrym a ztotožňuje 
se s ním jako s generační 
osobou. Zajímavý fenomén.

Česká protipirátská unie oznámila, 
že na severní Moravě bylo 
zatčeno čtrnáct vysokoškolských 
studentů a všichni byli obviněni 
z nezákonného šíření filmových děl 
po internetu. Takže paliči pozor.

Nová vědecká měření 
ukázala, že planeta 
Země je o 2,5 
milimetru menší, než 
se dosud myslelo. 
Možná se nám matička 
trošku smrskla vinou 
globálního oteplování 
či jiného fenoménu.

Uplynulo šedesát let 
od chvíle, kdy se 
u Roswelu v Novém 
Mexiku (USA) prý pokusilo 
neúspěšně přistát UFO. 

Poslankyně Kateřina 
Konečná, dle médií 
trávila prázdniny jako 
vedoucí na pionýrském 
táboře ve Vrbně pod 
Pradědem. „Dětem 

na táboře je od 7 do 15 let a Konečnou oslovují „Káťo“. 
Mnoho z nich ani netuší, že „Káťa“ je poslankyní.“ 

Foto Aha!
Nejvyšší soud potvrdil • 

rozsudky, podle nichž patří práva 
na loutky Spejbla a Hurvínka 
nynější ředitelce jejich divadla 
Heleně Štáchové.

Jednu z dvaceti evropských • 
cen pro mladé vědce European 
Young Investigators Award 
získal za objevný výzkum 

v oblasti elementárních částic 
poprvé v dějinách Čech – 
fyzik Martin Schnabl, působící 
na Princetonské univerzitě 
v USA.

Fyzikální olympiádu • 
v íránském Isfahánu vyhrálo 
družstvo pěti českých 
středoškoláků.

Extrémy počasí budou • 
se vzrůstající teplotou 
klimatu stále vyhrocenější, 
komentoval letní výkyvy 
počasí náměstek ředitele 
h yd rometeo ro l og i c kého 
ústavu Radim Tolasz. Horka 
a sucha si v Evropě „užíváme“ 
zhruba třikrát déle, než naši 
předkové na konci 19. století. 
Patrný je trend k déletrvajícím 
vlnám veder, a to zejména 
od padesátých let minulého 
století. K tomuto závěru 
došla skupina meteorologů 
z univerzity v Bernu, která 
porovnávala záznamy 
o teplotách na čtyřiapadesáti 
různých místech Evropy. 
Od Švédska a Finska na 
severu až po balkánské státy 
a Španělsko na jihu.

Vatikán prohlásil katolíky za „jedinou • 
skutečnou církev Kristovu“. No vida. To se 
asi celé řadě jiných křesťanských církví líbit 
nebude. 

Noviny přinesly zprávu, že Rusko na protest • 
proti plánům Ameriky umístit v Česku a Polsku 
obrannou raketovou základnu odstupuje 
od odzbrojovací smlouvy uzavřené mezi 
tehdejším Sovětským svazem a NATO po konci 
studené války. 

Dvě třetiny českých občanů se v průzkumu • 
agentury CVVM vyslovily proti umístění 
amerického obranného radaru na území 
České republiky.

Za účasti českého ministra zahraničí Karla • 
Schwarzenberga odhalili v Londýně pamětní 
desku na domě, kde žil a pracoval proslulý 
rytec Václav Hollar (1607–1677).

Bývalý náčelník generálního štábu armády • 
ČR Jiří Šedivý se stal náměstkem šéfa NATO 
Jaap de Hoop Scheffera.

Ve stáří 92 let zemřel válečný hrdina, • 
voják československé Armády bojující proti 
Hitlerovi, plukovník Ota Brück.

Strmě vzrostla cena chmele. Uvidíme jak se • 
to projeví na cenách pěnivého moku v blízkém 
období. Ostatně ceny obilí také strmě rostou, 
tedy na celosvětových trzích. Takže i rohlíky 
a chléb podraží. Pivo jakbysmet.



V neúplných 
rodinách už žije přes 
400 tisíc dětí
Tam, kde se vyskytuje domácí násilí, reagují 
děti agresivitou či jsou obětí šikany. 

Ročně se v Česku rozvádí přes třicet tisíc 
manželství. V důsledku rozvodů je v naší 
republice už přes 400 tisíc dětí, které nemalou 
část dětství a dospívání prožívají v neúplných 
rodinách. Jen loni toto tzv. sociální osiření zažilo 
na vlastní kůži 28 117 dětí. 

PRAHA – „ČR patří se skandinávskými zeměmi, Belgií a Rakouskem 
k těm státům EU, kde se lidé často rozvádějí. U nás se rozpadá 
prakticky každé druhé manželství,“ upozorňuje Anna Šťastná 
ve studii zabývající se vlivem rozvodů na životní dráhu dětí, 
kterou vydal Sociologický ústav.
Neúplné rodiny patří spíše k sociálně slabším. Zbylý rodič nemá 
často peníze na špičkové vzdělání svých dětí.
Ty většinou nemohou navštěvovat drahé zájmové kroužky 
a provozovat finančně náročné sporty. Na druhé straně rozvod 
vede děti k větší samostatnosti.
Rozvod vždy dítě zatíží
Rozvod klade náročné požadavky na dítě i tehdy, je-li šetrný 
a oba rodiče se snaží, aby dopady na psychiku jejich ratolesti 
byly co nejmenší. Klidná ovšem řada rozvodů rozhodně není.
Rodiče „přes dítě“ chtějí toho druhého zničit, či potrestat 
za to, že se manželský svazek rozpadl. Zejména tam, kde 
se vyskytuje domácí násilí, reagují děti na zažitá traumata 
agresivitou, nebo se naopak stávají oběťmi šikany a trpí 
psychickými poruchami. V dospívání pak mají sklon 
napodobovat zažitý vzorec násilného partnerského chování.
Zejména dívky z rozvedených rodin se snaží rychle provdat 
a z původní rodiny odejít. Hledají citovou oporu u kohokoli, 
kdo by je mohl mít rád. Brzkým sňatkem unikají z neutěšené 
reality, chudoby a nedostatku, nebo se nesnášejí s novým 
partnerem jednoho z rodičů.
„Rychlé, neuvážené svatby citově nevyzrálých žen jsou pak 
zdrojem rozvodů, protože mladí lidé do manželství vstupují 
nepřipraveni, ani neumějí zvládat partnerské problémy 
vzájemnou komunikací,“ uvádí se ve studii.
Nejlepší prevencí je funkční rodina
Děti z rozvedených rodin také v dospělosti nezřídka preferují 
tzv. život na hromádce. Vliv na jejich životní postoj mají 
i opětovné sňatky rodičů. Vznik nové rodiny, kde se často 
sejdou „dvoje děti“ - původní a nového partnera či partnerky.
„Nejlepší prevencí před problémy je funkční rodina, kde panují 
harmonické vztahy. Rodiče by neměli zapomínat, že láska 
dětí, vzájemné dobré vztahy nemohou být výsledkem povelů, 
soudních příkazů a rozhodnutí. Nedají se vysoudit, naordinovat 
ani vynutit,“ shodují se psychologové. Jiří Vavroň

Poznámka Mozaiky: Publikovaný článek o dopadech 
rozvodů rodičů na děti stojí jistě za zamyšlení. 
Známým faktem ale je i to, co uvedená sociologická 
studie nezahrnula: dětem v podobných situacích 
může alespoň na čas pomoci i dobrý oddíl a zkušení 
a citliví vedoucí.
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Z ČRDM
Čím žila ČRDM 
o prázdninách
Stejně jako Pionýr, 
i mnohá ostatní sdružení 
ČRDM mají v létě jeden z vrcholů celoroční 
činnosti. Přestože jednotlivá sdružení mají 
plné ruce práce s prázdninovým programem, 
v kanceláři ČRDM prázdniny nejsou. Pro ty 
z vás, které zajímá, čím se naše národní rada 
mládeže přes léto zabývá, přinášíme několik 
aktualit.

● Výzva k otevření zahraničních akcí mladým 
Bělorusům
Prostřednictvím organizace Občanské Bělorusko 
navštívili ČR zástupci běloruských neziskových organizací. 
Při rozhovoru vysvětlili situaci, kdy jsou organizace 
pracující s mládeží, zvláště tzv. neregistrované, tedy ty, 
které vládní garnitura považuje za nelegální, izolovány 
od vnějšího světa. Proto ČRDM vyzývá sdružení, aby 
v případě možnosti otevřela své zahraniční akce mladým 
Bělorusům. Podle jejich vyjádření není vycestování tolik 
obtížné, pokud se jedná o akci kulturního charakteru 
nebo o akce typu workcamp. Nabídky budou do Běloruska 
směřovat přes Občanské Bělorusko, které má síť kontaktů 
a možnost opatřit např. překlady nabídek do běloruštiny. 
ČRDM bude přes zástupce v Řídícím výboru programu 
Mládež prosazovat, aby se spolupráce s Běloruskem stala 
národní prioritou pro příští rok. Své nabídky můžete posílat 
organizaci Občanské Bělorusko, Olga Smirnova, e-mail: 
olga.smirnova@civicbelarus.eu, tel.: 222 955 586.

● Stanovisko ČRDM k hranici trestní 
odpovědnosti mladistvých
Na konci června vznikl návrh stanoviska ČRDM k otázce 
hranice trestní odpovědnosti. Formulací stanoviska 
chce ČRDM přispět do diskuse doprovázející novelizaci 
Trestního zákoníku. Je v něm kladen důraz na prevenci 
a individuální posouzení každého případu přestupku 
či trestného činu. Za pozornost stojí, že výchozím 
materiálem pro pracovní skupinu ČRDM bylo již dříve 
zpracované stanovisko Pionýra k této otázce. Mnoho 
myšlenek původního pionýrského textu zůstalo ve 
stanovisku ČRDM zachováno.

● „Putování“ – fotografická výstava
Letní, fotografický projekt Putování proběhl v rámci 
kampaně „Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní“. V jednom 
červencovém týdnu navštívily děti z Arménie, Ukrajiny, 
Ingušska a Čečenska čtyři letní tábory v severních Čechách 
a setkali se se spoustou českých táborníků, kteří je po dobu 
jedné až dvou nocí na svých táborech hostili. Zjistily, 
jak vypadá běžný táborový den, a měly možnost se plně 
zapojit do programů. Na oplátku měly pro české táborníky 
připravený program na téma uprchlictví a lidská práva
O putovním týdnu vypovídají autentické fotografie 
dětí, viděné jejich očima. Na internetové adrese  
kam-pan.cz/putovani si můžete fotografie prohlédnout 
a oznámkovat je. A nyní se dostáváme k pozvání na závěr 
- autoři vítězných snímků, budou ověnčeni cenami 
na slavnostní vernisáži výstavy, kterou budou tvořit 
dokumentární fotografie pořízené fotografy během 
projektu. Tato výstava bude ke shlédnutí 
ve foyer Domu OSN (nám. Kinských 6, 
Praha 5) od 10. září. 
Jakub

Napsali o dětech...
27. 8. 2007
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Druhé vydání katalogu základen
V úvodu prvního vydání Katalogu táborových základen a kluboven Pionýra 
a pionýrských skupin jste se mohli dočíst tato slova: „Již v tuto chvíli se počítá 
s dalším vydáním, a proto nezoufejte, pokud byste chtěli svou základnu či 
klubovnu do katalogu zahrnout, ale nyní tam není. Naopak zašlete potřebné 
podklady na Ústředí Pionýra v ČR a vaše nemovitost bude do příštího vydání jistě 
zahrnuta.“ 
Druhé vydání se skutečně blíží a mělo by být nejen obsáhlejší, ale i uživatelsky 
příjemnější. Již se do něj začaly scházet podklady. Rádi bychom, aby bylo co 
nejkompletnější, proto i zde v Mozaice Pionýra prosíme o zaslání potřebných 
informací. Mnoho času nezbývá – uzávěrka obsahu katalogu je totiž již 21. září. 
Přesto věříme, že vyplnit přiložený formulář (je k dispozici i  elektronicky 
na vnitřních internetových stránkách servis.pionyr.cz v sekci základny – nemovitosti 
Pionýra) nebude trvat dlouho, protože jde o základní informace. Pokud vaše 
nemovitost již v prvním vydání katalogu je a chcete ji ponechat beze změny, není samozřejmě třeba cokoli posílat. Chcete-li 
změnit jen některé údaje, stačí vyplnit pouze příslušné kolonky s novými informacemi.
Pro zaslání formuláře a případné dotazy použijte e-mailovou adresu jakub@pionyr.cz, nebo poštovní adresu Ústředí Pionýra, 
Senovážné náměstí 977/24, 116 47 Praha 1.
Přestože první vydání katalogu bylo poměrně obsáhlé, věříme, že je v Pionýru celá řada dalších nemovitostí, jež publikovány 
nebyly a určitě za to stojí. 
Čím více podkladů se sejde, tím větší službu nám všem výsledná publikace prokáže.

Pozvánka
na výstavu

Hry a hlavolamy
Výstava proběhne ve dnech 13. - 17. září 2007 v kulturním domě Vltavská v Praze. Pro dětské kolektivy 

z řad dětských občanských sdružení (min. 10 osob) je stanoveno symbolické vstupné 5,- Kč při návštěvě 

ve čtvrtek a pátek od 14.00, v sobotu pak při příchodu do 10.00. Podmínkou je včasná registrace.

 
V rámci letošního třináctého ročníku jsme připravili speciální workshop pro pracovníky dětských kolektivů 

s názvem „Využití her a hlavolamů při výchově v dětských kolektivech“. 

Cílem programu je přiblížit nejen hry a hlavolamy samotné, ale také jejich možnost využití při volnočasových 

aktivitách dětských skupin. Workshop je určen všem vedoucím dětských oddílů či klubů, pracovníkům domů 

dětí a mládeže či školních družin. Termíny workshopů jsou 13. a 16. 9. 2007. 

Nabídka pro tábory i víkendy
Areál Rota Černé údolí se nachází v srdci Novohradských hor v malebné oblasti přírodního parku 
Novohradské hory. Možnost koupání v říčce Černá případně v nedaleké nádrži Ktiš. Novohradky 
jsou protkány sítí cyklostezek a v zimní sezóně je zde ideální terén pro běžkaře. 
V areálu je možno pořádat letní pionýrské tábory ve stanech s podsadou i zimní tábory v kapacitě 
penzionu Rota. Zde je k dispozici celkem 34 lůžek s vlastí koupelnou a toaletou a dále 35 
lůžek se společnou sprchou a toaletou. Dále společenská místnost a restaurace s možností 
celodenního stravování. Celý areál je elektrifikován a je zde rozvod pitné vody. Tábořiště je 
umístěno v krásném koutku areálu u lesa a je odděleno hradbou stromů od ostatního areálu.
Kontakt: Tomáš Suchanský, tel.: 720 643 309, e-mail: suchanskyrota@seznam.cz

Ceník pokojů:
Letní tábor – stany s posadou 60 Kč osoba a den,  Penzion pokoje – lůžko 150 Kč/den, pokoj 
č. 1  invalida: 3 lůžka, pokoj č. 2 až 8: 2 lůžkový, pokoj č. 9: 1 lůžkový,  pokoj č. 10 až 13: 

4 lůžkový rodinný apartmán. Dvě místnosti s minikuchyňkou, ložnice – 
dvě postele a dvě postele v druhé místnosti, 

po úpravě sedačka. 
V ceně není zahrnuta pobytová taxa 8 Kč 
lůžko/den.
Po dohodě možno zajistit celodenní 
stravování cca 100 Kč osoba a den.
Těšíme se na vaší návštěvu a podrobnosti 
rádi doladíme! 

Tom zvaný Řízek



Pojďte si vyprávět o Ježíškovi a jeho světě!
Zúčastněte se rodinné soutěžní hry Česko 
vypráví a zpívá o Ježíškovi.
Tato hra navazuje na loňskou soutěžní hru Čes-
ko kreslí Ježíška.
V rodinné soutěžní hře Česko vypráví a zpívá
o Ježíškovi můžete soutěžit ve třech uměleckých 
oborech. 
Můžete napsat pohádku o Ježíškovi, jeho světě 
a jeho příhodách, případně o lidových tradicích 
Vánoc. Nebo můžete na stejné téma složit bás-
ničku, která se stane textem písničky o Ježíškovi. 
Kdo raději maluje, ten může nakreslit Ježíškovo 
nejoblíbenější zvířátko.
Upozorňujeme, že z nejlepších pohádek bude 
sestavena a vydána krásně ilustrovaná pohádko-
vá knížka. Nejlepší básničky zase zhudební čeští 
hudební skladatelé, takto vzniklé písničky nazpí-

Pojďte si vyprávět o Ježíškovi a jeho světě!

Hlavní partneři

VELKÁ RODINNÁ SOUTĚŽNÍ HRA

vají děti i čeští zpěváci a vše bude 
vydáno na CD. Pohádková knížka i CD

s písničkami podle dětských básniček 
budou uvedeny na vánoční trh v roce 2008.

Výtěžek z prodeje pohádkové knížky i CD bude 
prostřednictvím občanského sdružení Život 
dětem věnován na pomoc těm dětem, které to 
nejvíc potřebují. 
Finalisty ve všech uměleckých oborech čekají 
zajímavé ceny. Vedle toho, že budou uveřejněni 
v pohádkové knížce a na CD, vyhrají pobyt  na 
atraktivním dětském letním táboře i další ceny. 
Propozice soutěže najdete na poštách,
v prodejnách Jednota COOP a Fotolab.
Soutěž potrvá od 1. 10. 2007 do 15. 1. 2008.
Své práce zasílejte na adresu:
Ježíškova dílna
Boží Dar, PSČ 362 62
Vše potřebné se dozvíte na:

WWW.CESKYJEZISEK.CZ
nebo tel./fax: 387 311 169 / od 9:00 - 15:00 hod

Pořadatel soutěže:

Ukázky puzzlí a knihy o Ježíškovi /

www.ceskyjezisek.cz
Více informací na:

Ježíšek u okna Ježíšek na obláčkuJežíšek naděluje Ježíškova dílna
Kniha - leporelo

Ježíšek a Barborka

Partneři

ZAHÁJENÍ 1. 10. 2007

možno objednat: www.ceskyjezisek.cz
nebo tel./fax: 387 311 169 / od 9:00 - 15:00 hod

Mediální partneři



Příště: Podaří se získat nové členy do oddílu? A jak?

KRIZE


