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FOLKLORNÍ TANCE OPĚT NA VYSOČINĚ
Soutěž folklorních tanečních souborů, která je součástí Pionýrského Sedmikvítku, je 
jedinou svého druhu v ČR. Její fi nále se konalo 20. – 22. 11. 2015 na Vysočině. Celkem 
se zúčastnilo 336 účastníků. Další doprovodné kulturně-historické aktivity probíhaly 
v Přibyslavi a Jihlavě. Účastníci navštívili mimo jiné keramickou dílnu, přibyslavské 
podzemí a  kostelní věž. Místostarosta města Přibyslav Michal Omes seznámil 
účastníky s historií města, jejími rodáky a kulturními památkami. V  rámci soutěží 
proběhla dílna vedoucích souborů s porotou a mezi vedoucími souborů. V porotě 
zasedali tři odborníci na folklorní tanec: předsedkyní byla Radka Erenbergerová, členy 
byli Hana Šteidlová a Jana Rosecká. 

Sedmikvítek splnil své poslání. Setkaly se děti z  různých zemí, různých kultur, 
i různého věku. Děti měly možnost naučit se některé odlišné taneční prvky, které náš 
folklor používá. 

Maďarští hosté ze Szekszárdu budou na výměnách souborů spolupracovat i v  roce 
2016. 

Při pátečním slavnostním zahájení se soubory navzájem učily tance z regionů ČR. Celý 
soutěžní program moderovali Ludmila Ďoubalová a Petr Dajč. Program, mimo soutěž, 
doplnili začátečníci z maďarského souboru ze Szekszárdu. Jako v minulých letech 
byl připraven přímý přenos soutěže na internetu, který sledovaly desítky rodin nejen 
v  České republice, ale zejména v Maďarsku. Velice se nám osvědčilo přepracování 
propozic do  více věkových kategorií. Narostla tak konkurence v  jednotlivých 
kategoriích. 

Ceny souborům  spolu s předsedou krajské organizace Pionýra Mgr.  Jiřím Němcem 
předával místostarosta města Přibyslav Michal Omes. Program s námi dále sledovala 
radní Kraje Vysočina Dr. Marie Kružíková.

Děkujeme za  pomoc a  spolupráci pionýrským skupinám Mláďata Chotěboř, Jiřího 
Wolkera Havlíčkův Brod, Výšina Havlíčkův Brod, dále za  práci tlumočníka panu 
Ing. Jozefu Domonkošovi, zvukařům a osvětlovačům. 

pořadatelé
Vítězové dle kategorií:

I: Okřešánek

II: Kamýček

III: (bez umístění)

IV: Kamýčan

V: Bystrouška 

VI: Ifjú Szív (Mladá srdce)

í:
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S CHUTÍ DO TOHO…
a půl je hotovo! Něco na tom asi je, protože jsme se ani nenadáli a máme tu půlku ročníku. Skončil také 
rok, který se do obsahu Mozaiky výrazně promítal hlavně díky 25. výročí a Konferenci o činnosti Pionýra. 
V tomto čísle sice ještě najdete patrony Pionýra a článek o dění před 25 lety, jsou to už ale jen dozvuky, 
v druhé polovině ročníku se s těmito tématy již nebudete setkávat pravidelně.
Dost už ale o minulém roce, začíná ten nový a nepochybně i v něm bude o čem psát. Kromě spousty va-
šich akcí nás čekají stálice jako Kamínka v dubnu, na podzim opět dáme hlavy dohromady při Výročním 
zasedání Pionýra, bude toho zkrátka dost. 
Za celou redakci vám přeju povedený nejenom start roku 2016.

Jakub

 KALENDÁRIUM | nabídkový plán akcí a soutěží

 29. – 31. 1.  Pionýrský Sedmikvítek  Praha 96. PS Veselí Medvědi
 – Dětská Porta, Melodie

 29. – 31. 1.  Ledová Praha Praha Pionýr, Nadace   
   Dětem 3. tisíciletí

 30. 1.  Koncert Děti dětem Praha Pionýr, Nadace   
   Dětem 3. tisíciletí

 2. 4.  Putovní pohár Zlaté Růže České Budějovice Jihočeská KOP

 8. – 10. 4.  Kamínka Brno JmKOP

 23. 4.  Český pohár v ringu Dolní Slivno 1. PTS Táborník

 6. – 8. 5.  Airsoft víkend Mladá Boleslav 1. PTS Táborník

 10. – 12. 6. Branná hra Cesta odhodlání Mladá Boleslav 1. PTS Táborník

  12. 11.  IX. výroční zasedání Pionýra předběžně  Pionýr
  Pardubice !!

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PVC
 Hlavní vedoucí tábora  
 1. – 3. 4.  TZ Mrtník Středočeské PVC
 26. – 28. 2.  TZ Jitřenka Zelená Lhota Plzneňské PVC
 11. – 13. 3.  Ústí nad Labem, Důlce Ústecké PVC
 27. – 29. 5.  Kaliště TZ Bělice PVC KO Vysočina

 10. – 13. 3.   Brno, Údolní 58a Jihomoravské PVC
 22. – 24. 4.  Skavsko u Morkovic Olomoucko-zlínské PVC

 1. – 3. 4.  Ostrava, Bajkalská Moravskoslezské PVC

PFRČČÍ
IONNNÝRR

RČČÍR
I V ROOCE

20
16
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CLONA: NEJLEPŠÍ FOTKY ROKU 2015
Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 93 
soutěžících ve  čtyřech věkových kategoriích 
(A – 15 soutěžících, B – 20 soutěžících, C – 26 
soutěžících a D – 32 soutěžících), což oproti 
loňsku znamená nárůst téměř o 80 procent! 
Stejně jako loni soutěžilo nejvíce fotografů 
v  nejstarší kategorii (tedy nad 26 let), ale 
oproti předchozímu ročníku výrazně stoupl 
počet malých a mladých fotografů. 
Úplně nejmladšími účastníky jsou pětiletá 
Michaela Kolářová z  PS Hrádek a  Václav 
Brand z PS Tuláci Klatovy, kterému v době, 
kdy snímky vyfotil, bylo 3,5 roku. Za zmínku 
stojí, že Míšina fotka „Čistá radost Lukáška“ 
obsadila druhé místo ve své kategorii i druhé 
místo v internetovém (facebookovém) hlaso-
vání. Snímek získal 45 hlasů. Cenu veřejnosti 
v  tomto hlasování získává snímek „Norský 
živel“ Jana Chrástka z PS Šenov (67 hlasů).
Oproti loňskému roku jsme změnili tematické 
kategorie a více je přizpůsobili tomu, že jsme 

dětský spolek. Osobně mám radost z toho, že 
je jednoznačně nejvíce snímků v kategoriích 
Tábory a výpravy a Příroda a životní prostředí.

Mirka Tolarová
kompletní výsledky najdete  

na  sedmikvitek.pionyr.cz

VÍTĚZNÉ SNÍMKY
V přehledu dále jsou jen fotky, které ve své kategorii zvítězily (v jedné kategorii byla udělena dvě  první místa). Výběr z ostatních oceněných 
fotografi í najdete na straně 28.

Příroda – Karolína Chovancová – PS Zborovice 
(Mláďátka) „Paprsky“ Příroda – Natálie Vybíralová – 

PS Zborovice (Mláďátka) „Přes 
pavučinu“

Schůzky – Natálie 
Vybíralová – PS Zborovice 
(Mláďátka) „Listí“

Pionýrský úsměv - portrét – 
Natálie Vybíralová 
PS Zborovice (Mláďátka) „Bea“

 Tábory a výpravy – Ondřej Sobota – PS Kaznějov 
„Únava“

Tábory a výpravy – Lucie Kolářová – 7. PS Borač 
(63. PTO Phoenix) „Na sněhu“

Pionýrský úsměv – Petr Sládek 
PS Trojlístek Strašice „Gumídek“ 

Příroda – Michal Kowalski – PS Šenov (Paalpixanové) „Les v mlze“
Extra – 25 let Pionýra – Karel Slípka 
PS Kájov „Roztančená Husovka“

Schůzky – Barbora 
Rázková – PS Hrádek 
„6 – bez názvu“

Věková kategorie B 
(1997 až 2002)

Věková kategorie 
A (2003 a mladší)

SLOŽENÍ POROTY:
Vladimír Baxa – profesionální fotograf 
se zaměřením na portréty a svatby

Jaroslav Vogeltanz – profesionální 
fotograf se zaměřením na  přírodu, 
desítky let praxe (dnes ZOO Plzeň, 
dříve Pravda, Plzeňský deník)

Zdeňka Šimková – fotografka se 
zaměřením na portréty a jezdectví

Marek Novák – amatérský fotograf

Miroslava Tolarová – členka VV ČRP, 
redaktorka Plzeňského deníku

Do  letošního ročníku bylo také 
přihlášeno několik videí, jejich 
vyhodnocení přineseme v  některém 
z příštích čísel Mozaiky.
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ZVLÁŠTNÍ CENA POROTCE
Porotce: Vladimír Baxa
Snímek: B8 – Barbora Rázková – PS Hrádek 
„4 – bez názvu“
Zdůvodnění: Jako každý rok je mi velmi líto 
když nemohu ocenit fotografi e špatně umís-
těné v  kategoriích. Rád bych zvlášť ocenil 
snímek, který mi do  kategorie Příroda moc 
nesedí. Velmi pěkně vystihuje atmosféru při 
hře na  schovávanou, divák na  snímku hned 
začne hledat, kde se ještě někdo schovává. 
Skvěle kompozičně umístěná dívka u pikoly 
a perfektní silueta běžícího chlapce… pěkně 
nasvíceno podvečerním světlem. Skvělé 
načasování.

Porotce: Marek Novák
Snímek: B7 – Barbora Rázková – PS Hrádek 
„Zvědavé poupě“
Zdůvodnění: Uchvátila mě atmosféra snímku. 
Příroda vs. technika. Rozkvetlá květina (něco 
nového) vs. old-schoolové auto. Černobílá 
snímku svědčí.

Porotce: Zdeňka Šimková
Snímek: D22 – Alena Stříbrná – PS Jitřenka 
Kdyně „Táta“
Zdůvodnění: Bohužel mi přišlo, že snímek 
nesplňoval zadání kategorie – úsměv. Avšak 
kvalita fotografi e a její provedení je z mého 
pohledu naprosto luxusní. V  této tváři je 
vepsáno mnoho moudra a zkušeností (jistě 
za více než 25 let, které pionýr letos osla-
vil).  Gratuluji autorovi/autorce, že se po-
vedlo vše zachytit v tak nádherném portrétu.

Schůzky – Lucie Fišerová – PS Vysočina Svitavy 
„Pod duhou“

Tábory a výpravy – Kamila Podolská  
1. PTS Táborník (Dolní Slivno) „Pomóóóc“

Pionýrský úsměv – portrét 
Eliška Hronková – PS Tuláci Klatovy „Kamarádství“

Extra – 25 let Pionýra – Eva Bejšovcová  
PS Ivanovice na Hané (Lvíčata) „Luk“

Věková kategorie C 
(1989 až 1996)

Příroda – Tereza Dufková – PS Ptáčata Domažlice „Příroda v boji proti industrializaci“

Schůzky – Eliška Vránová 
PS Plejády Šternberk „Padááám“

Příroda – Alena 
Stříbrná – PS Jitřenka 
Kdyně „Hladovění“

Tábory a výpravy – Roman Valenta 
7. PS Borač (63. PTO Phoenix) „Na cestě“

Extra – 25 let Pionýra – Šárka Zeusová 
PS Dravci (Svišti) „My jsme dravci“

Pionýrský úsměv – portrét – Alena Stříbrná 
– PS Jitřenka Kdyně „Táta“

Věková kategorie 
D (1988 a starší)
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SEDMIKVÍTEK KVETE DÁL!
V minulé Mozaice jste si na  straně 8 mohli 
přečíst o třech oblastních kolech Pionýrského 
Sedmikvítku. Tentokrát pro vás máme další 
zprávy z Kopřivnice a Okříšek.

KOPŘIVNICE
V  sobotu 5. 12. 2015 se usku-
tečnilo v klubovně PS Kopřivnice 
oblastní kolo Pionýrského Sedmikvítku v ob-
lasti výtvarná a  rukodělná činnost. Sešlo se 
kolem 80 prací z  Frýdku-Místku, Okříšek, 
Kopřivnice a okolí. 
Během dne si mohly děti přijít vyrobit an-
dílka ze šišek anebo si něco namalovat a při-
tom hlasovat, která práce se jim líbí – na celé 
čáře vyhrály posedy ze špejlí. Porota měla 
docela dost práce vyhodnotit, co má postou-
pit do celostátního kola v Holešově. Kdo byli 
vítězové jednotlivých kategorií?

Keramika: kat. C: Jirka Brau; kat. D: Veronika 
Matějná
Rukodělná činnost: kat. B: Jiří Thomke; 
kat. C: Barbora Tomečková; kat. F: Štěpánka 
Foltinová, Miroslav Klimecký; kat. G: Klárka 
Ambrožová
Výtvarná činnost: kat. A: Karolína Malá; kat. 
C: Lenka Vrbancová; kat. D: Daniela Zelírová; 
kat. F: Miroslav Klimecký

Pionýrská skupina Kopřivnice pořádala 
i  soutěž v oblastech Hudba, Divadlo, Tanec 
a Dětská Porta, která proběhla 14. 11. 2015 
v kině Kopřivnice. 
První polovina programu byla tvořena taneč-
ními vystoupeními, po přestávce následoval 
zpěv, recitace a  Dětská Porta. Než porota 
vše vyhodnotila, tak na  scénu přišel Pavel 
Kohn, který svým zpěvem a hrou na kytaru 
zabavil publikum. Nejvíce zastoupenou kate-
gorií byly letos tance. Celkem jsme viděli 20 
vystoupení. Porota to měla opravdu těžké, 

neboť hodnotila krásné a  povedené tance 
skupin, v další kategorii například sólo zpě-
váky. Ti nejlepší soutěžící byli nominováni 
do republikových fi nále v Praze a v Holešově. 
Po  vyhlášení výsledků a  z  radosti z  po-
stupu do  republikového fi nále jsme si 
na  závěr na  pódiu všichni společně zatan-
čili. Děkujeme porotě a  také Stage BOX 
za ozvučení celé soutěže.
A kdo jsou vítězové?

Tanec: Thara Junipr DC – Malá mořská víla; 
Karolinky a  panenky – Panenky; Valašské 
Meziříčí – Starship
Hudba: Barbora Barglová a  Michaela 
Bryndová – Vánoční setkání, V jesličkách dítě 
spinká
Dětská Porta: Pavel Kohn; Šedé myšky – Tři 
kříže, Batalion
Divadlo: Šedé myšky – O velké řepě

PS Kopřivnice

OKŘÍŠKY
Čtrnáctý ročník soutěže Pionýrský 
Sedmikvítek a 389 soutěžících, takto jedno-
duše by se dala představit dětská postupová 
umělecká soutěž Sedmikvítek, kterou orga-
nizuje, již tradičně, naše Pionýrská skupina 
Kamarádi cest Okříšky. Soutěž se uskutečnila 
o víkendu 13. – 15. listopadu.
Okříšské krajské kolo zahrnuje pět oblastí: 
Dětská Porta, Melodie, Tanec, Výtvarná 
a  rukodělná činnost, Fotografi e. Vměstnat 
všechny tyto obory do  jednoho víkendu je 
vždy tak trochu logistický oříšek. Převážná 
část soutěže se odehrává v místním sále so-
kolovny. Taneční soutěž se však přesouvá 
do  tělocvičny při ZŠ Okříšky, z důvodu vět-
ších prostor.

Páteční soutěžní den náležel všem zpěvákům, 
zpěvačkám a  hudebním skupinám. Ve  32 

vystoupeních byly k slyšení nejen moderní hu-
dební žánry, ale také folk a country. Soutěžící 
k nám přijeli z blízkého i vzdáleného okolí. 
Nechyběly také zpěvačky z  domácí scény, 
které rozhodně byly konkurencí pro ostatní 
soutěžící. Zmiňme Kateřinu Plockovou, která 
se umístila ve své kategorii na prvním místě 
a  obdržela od  poroty doporučení na  účast 
ve fi nálovém kole Sedmikvítku v Praze. Pátek 
patřil také všem mladým výtvarníkům a  fo-
tografům. Symbolickým přestřižením pásky 
byla ofi ciálně otevřena bohatá a  inspirativní 
výstava těchto mladých talentů. Obohatili 
ji nejen výtvarníci a  fotografové z Okříšek, 
ale také z Mohelna, Rouchovan, Předína či 
Třebíče. Fotografi ckou soutěž také podpořili 
svými snímky členové z pionýrských skupin 
Vysočiny. Poslední tečkou na  závěr dne byl 
ohňostroj zpestřený ohňovým vystoupením 
fakíra Jimiho.

Sobota patří tanečníkům. Taneční soutěž se 
odehrála v tělocvičně při ZŠ Okříšky. Bohužel, 
i  přes účast tanečníků z  Brna byla taneční 
soutěž v  letošním roce skromná. Doufejme, 
že do dalších ročníků se opět setkáme s vět-
ším nadšením, na  které jsme poslední roky 
byli zvyklí. I  přesto se bylo na  co dívat. 
Zmiňme taneční kroužek „Aerobic Okříšky“, 
který exceloval mezi ostřílenými tanečníky 
z Třebíče či Brna. I sobotní soutěžní den měl 
svou tečku, a jak jinak odměnit soutěžící a di-
váky než dětskou diskotékou, kde si mohli 
společně všichni zatančit a odreagovat se. 
Na  poslední den Sedmikvítku bylo již vše 
připraveno. Diplomy byly napsány, po-
háry a věcné ceny připraveny. Čekalo se jen 
na první tóny znělky, která nás provází všemi 
ročníky Sedmikvítku. Nedělní odpoledne 
mohlo začít. Mezi jednotlivá vystoupení byla 
začleněna vyhlášení výsledků společně s pře-
dáváním cen a pohárů. O zpestření nedělního 
Galakoncertu se zasloužil folklórní soubor 
Okřešánek, který představil dvě pásma s ná-
zvem „Na  řemesla“ a „Na pastvě“. Poslední 
tečkou za třídenním maratonem bylo fi lmové 
představení „Fimfárum, do  třetice všeho 
dobrého“. 
Tím skončil čtrnáctý ročník Sedmikvítku. 
Doufáme, že se všem líbil. Děkujeme účast-
níků, sponzorům i  divákům za  projevenou 
přízeň, a těšíme se na další spolupráci v příš-
tím roce.

Tým Kamarádů cest Okříšky
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předsedův glosář

PIONÝR – UZNANÁ ORGANIZACE
ANEB JSME V DOBRÉ SPOLEČNOSTI
Nejde o  úplně novou zprávu, ale nyní je 
aktuální hned ze dvou příčin. Dne 17. pro-
since předala ministryně školství, mládeže 
a tělovýchovy zástupcům třinácti spolků dětí 
a mládeže dekrety, které dokládají, že získaly 
čestný titul „NNO uznaná MŠMT pro práci 
s dětmi a mládeží“. Druhý důvod je ten, že 
uznání je aktuální od 1. ledna nového roku 
a má platnost pět roků.

K ČEMU JE TO DOBRÉ?!?
Opakujeme tuhle zprávu poněkolikáté – a tak 
je přirozené, že souběžně zaznívají i dotazy, 
když to znovu probíráme: Jaký to má význam?
První důvod smyslu usilování o tento titul je 
zajištění určité (ekonomické) jistoty, protože 
tzv. uznané organizace mají na pět roků za-
jištěn partnerský vztah s MŠMT, což by mělo 
přinést větší jistotu v grantovém řízení. Jde 
tak o vyslyšení opakovaných výzev, že nulová 
jistota ve  fi nancování výchovných spolků 
(pokud získávaly prostředky z  roku na  rok) 
omezuje jejich rozvoj. Což je zásadní posun 
ve srovnání s předcházejícími roky.
Druhým důvodem je sdělení veřejnosti, že 
Pionýr se nepohybuje na okraji. Je organizací 
osvědčenou, spolehlivou a  respektovanou, 
chcete-li „uznanou“. Má promyšlený vý-
chovný program, funkční přípravu vedoucích 
a činnost, která stojí za podporu. Titul tak má 
být i signálem pro veřejnost.
Třetí význam spočívá v tom, že jisté znehod-
nocení titulu z  předchozích období je pře-
konané. Záplava držitelů z minulosti je pryč. 
Dnes je uznaných organizací třináct v  celé 
republice. I to o něčem může svědčit.

SAMOTNÝ TITUL NIC NEŘEŠÍ
musí být naplněn další prací – to je nesporné, 
ale společnost nositelů, ve  které se Pionýr 
nachází, je společností dobrou. A  z  toho 
plyne nám všem závazek – pokud se chceme 
v  této společnosti udržet, nesmíme usnout 
na vavřínech.

redakce

PF - PIONÝR FRČÍ
Samozřejmě vím, 
že PF (jako zau-
žívaná zkratka) je 
pour féliciter – tj. 
blahopřání. Přesto 
jsem využil ino-
vaci z  naší Pfky 
i leitmotivu celého 
roku 2016: Pionýr 
frčí. Neučinil jsem 

tak však na protest cizáckým zvykům a jako 
obhajobu českých výkladů. (Mimochodem, 
na západ od našich hranic Pfky příliš neznají 
a  ještě méně užívají… a  to ani ve  Francii, 
která je její pramátí.)

Líbí se mi však významová novinka PF = 
PIONÝR FRČÍ. Protože více než přání s  vá-
nočními motivy, nezřídka čerpajícími z  ná-
boženských symbolů, může být i  jedna ka-
ždá Pfka jiná a originální: někdy hravá, jindy 
vtipná nebo ještě lépe s  nějakým otiskem 
osobnosti autora. Svým způsobem je prosto-
rem pro vynalézavost – témat se nabízí široká 
paleta. A  to je přece přesně to typické pro 
Pionýr: nápaditost, hravost, rozmanitost, 
všestrannost…
Myšlenka, že Pionýr frčí, má více významů 
a  navíc – odráží, jak už jsem naznačil, 
i  ústřední motiv nabízený pro letošní rok: 
pohyb a sport. A  je jen na nás, jak moc ho 

využijeme či budeme pojímat. Rovněž je 
stále aktuální odpovědí na některé bolestín-
ské plačky, jak moc Pionýr někde nemají rádi, 
nebo že nám kdosi připomněl „hříchy minu-
losti“. Pobízím proto všechny, abychom to-
hle fňukání či přecitlivělost nahradili hrdostí 
a  zdravým(!) sebevědomím. Máme se neje-
nom čím chlubit, ale hlavně nemáme důvod 
přemrštěně trpitelsky bědovat.

Proto přeji nám všem, aby po celý rok 2016 
Pionýr frčel – abychom byli v pohybu, nese-
trvávali jsme na místě, ale postupovali, byť 
nezřídka jen symbolicky, vpřed.

Martin

předsedův glosář
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aktualita

NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ? DARUJ KOUSEK SEBE!
Je leden, začíná nový rok. Na  začátku roku 
očekáváme, jaký bude, kam se posunou ne-
vyřešené věci, jakým směrem se bude ubí-
rat svět. Je to i  čas předsevzetí.  Přesto mi 
dovolte, abych se vrátila o  pár týdnů zpět, 
do doby nakupování dárků.

Čas vánoční, čas dárků, čas nadělování ra-
dosti. I já jsem koukala, co nadělit svým blíz-
kým. Jakým dárkem jim mohu udělat radost. 
Výběr správného dárku je důležitá věc. Měl 
by obdarovanému nejen udělat radost, ale 
být i  k  užitku (alespoň trošku). Při hledání 
v  teple domova na  internetových stránkách 
jsem narazila na zajímavý článek.  Přivedl mě 
na myšlenku dárku, který nejenže udělá ra-
dost, ale zároveň i zachrání život. 

Šestiletý Alex je z Kypru a jeho příběh oblétl 
Evropu. Má vzácné onemocnění – a k tomu 
velmi specifi cký genotyp. Dárce kostní dřeně, 
kterého nutně potřebuje, se proto hledá ještě 
obtížněji než u jiných dětí. Velmi pravděpo-
dobně se přitom nachází někde v  České re-
publice. Zbývá jediné: najít ho.

Dárce pro něj už dva měsíce hledá celá 
Evropa. Iniciativa Save Alex (česky Zachraň 
Alexe) oslovila lidi v Německu, Belgii, Itálii, 
Lucembursku, Francii, Velké Británii, pomoc 
nabídli i  lidé z USA, Austrálie nebo Nového 
Zélandu. Zatím marně. Šance, že se záchrana 
podaří, ale stále existuje. Matka šestiletého 
chlapce je z Kypru, otec je ale Čech. Možná 
se vám informace o otci z Čech zdá nepod-
statná, ale v případě Alexe jde o důležitý de-
tail. Genotyp, který Alex potřebuje, je typický 
pro lidi ze střední Evropy. Alexovi rodiče teď 

upírají své naděje k  Česku. S  pomocí praž-
ského Institutu klinické a experimentální me-
dicíny (IKEM) se teď jeho rodiče snaží oslovit 
co největší počet Čechů.

Když se Alexe snažili zachránit na Kypru, při-
šla darovat krev velká spousta lidí. Včetně 
vojáků kyperské armády.
O totéž se teď IKEM a další snaží i v Česku. 
Hledají se hlavně mladí zdraví lidé ve  věku 
18 až 35 let. Šance, že se mezi nimi najde 
ten, kdo Alexe zachrání, je právě v této sku-
pině nejvyšší. Ostatní pak mohou pomoci 
dalším pacientům, kteří na kostní dřeň – za-
tím marně – čekají. Úspěšnost léčby pomocí 
transplantace krvetvorných buněk je přitom 
velká: u dospělých pacientů 60 – 80 %, u dětí 
dokonce 70 – 90 %.

Při čtení těchto řádek mě přepadl smutek 
nad nespravedlností života, ale přišel i  ná-
pad. Mezi námi pionýry je spousta těch, kteří 
splňují podmínky pro dárce – věk 18 – 35 
let, zdravý, nebere dlouhodobě žádné léky 
a podobně. 
A tak se ptám: Najde se mezi pionýry dárce 
pro Alexe? Pomůžeme šestiletému chlapci?  

Můžeme mu dát dárek, který nás nic nestojí, 
ale přesto je to dárek největší – jeho život. 
Můžeme mu darovat kousek sebe.
Mezi pionýry spoustu let probíhá akce 
„Zdravá pionýrská krev“ – možná je čas ji 
rozšířit i na dárce kostní dřeně. Zamyslete se 
prosím nad tímto článkem.
Pokud jste v  sobě našli odvahu a  chuť po-
moci nejenom Alexovi, ale jakémukoliv pa-
cientovi, a nevíte si rady, jak na  to, tak mě 
kontaktujte. Ráda vám s tím pomohu.

Ivana Mochurová 
i.mochurova@gmail.com, 607 814 571

NAJDE SE DÁRCE MEZI 
PIONÝRY?
Zaregistrujte se na nadace.kostnidren.cz!!
Podmínky vstupu do registru
• věk 18–35 let (evidence v databázi regis 
 tru do 55 let věku dárce)
• ochota pomoci jakémukoliv pacientovi  
 nejen z ČR, ale i ze zahraničí 
• hmotnost více než 50 kg 
• dobrý zdravotní stav (žádné závažné  
 onemocnění – ani v minulosti) 
• bez trvalé medikace a léčby (výjimkou  
 je antikoncepce) 
• ochota podstoupit odběry krve a pří  
 padná další vyšetření
• ochota věnovat svůj čas a pohodlí  
• zdravotní pojištění platné v ČR
Dárcovství krvetvorných buněk je dobro-
volné, bezplatné a anonymní!
Kdo se zaregistruje a získá kartu dárce, na-
pište mi prosím. Díky všem. 

Ivana Mochurová

KAMÍNKA – CO VÁS ČEKÁ
Jak už jistě víte, letošní Kamínka nás za-
vedou do  moravské metropole – do  Brna. 
Přihlašování je v plném proudu, a tak nevá-
hejte dlouho. Pojďme si představit, na co se 
můžete těšit.
Už v pátek, kdy přijedete, na vás bude čekat 
zahajovací rituál Kamínek ve  znamení čtyř 
živlů – oheň, země, voda, vzduch. Abychom 
se doslova naladili na stejnou vlnu, přineste 
si své vlastní hudební nástroje, společně si 
totiž na  rituálu zazpíváme. Znění písničky 
se dozvíte ještě před akcí, abyste si ji mohli 
natrénovat. Rituálem také začne průběhová 
hra, kterou si s námi můžete zahrát během 
celých Kamínek.
Od soboty se pak můžete těšit na plno zají-
mavých dílen, diskusí a her. Ať už vás zajímají 
hry, rukodělky nebo diskuse nejen o Pionýru, 
určitě si přijdete na své. Netradiční pak bu-
dou i  typicky brněnské programy. Program 
Kamínek budeme průběžně aktualizovat 
na  Přihlašovně. Kamínka také dávají pro-
stor novým a  pionýrským lektorům, takže 

pokud myslíte, že máte co nabídnout, určitě 
se ozvěte šéfovi programu – Jirkovi. Kontakt 
na něj najdete na webu – kaminka.pionyr.cz.
Všechny další informace k vám postupně do-
putují, vyplatí se sledovat web a  facebook 
Kamínek.

Víťa Ondráček
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No toto! 

CO VY A VAŠE DĚTI NA TO? JAKÉ MÁTE ZKUŠENOSTI? PIŠTE NA MOZAIKA@PIONYR.CZ!

STAŇTE SE REPORTÉRY ČT
Česká televize spustila nový projekt iReportér, 
který umožňuje komukoliv pomocí počítače 
nebo chytrého telefonu  nabídnout vlastní 
videa k  odvysílání. Vše najdete na webové 
adrese: www.ceskatelevize.cz/ireporter. Pro 
pořadatele pionýrských akcí je to příležitost 
výrazně pomoct prezentaci vlastních aktivit 
i celého Pionýra. 
Podobné možnosti nabízejí i  další televizní 
stanice, k nim si více povíme v příští Mozaice, 
teď se pojďme podívat, jak projekt iReportér 
představila sama Česká televize.

Z WEBU ČT

PROJEKT iREPORTÉR JE TU! Pošlete video 
do ČT. Uvidíte ho na obrazovkách
Nová webová stránka iReportér je novým 
projektem České televize. Staňte se součástí 
zpravodajské redakce ve veřejnoprávní České 
televizi. Posílejte aktuální videa. Uvidíte je 
na obrazovkách České televize.
Aktuální zpravodajské video může být co-
koliv. Událost ve  vaší obci, nehoda na dál-
nici, přelet balonů, místní fotbalové utkání. 
Zkrátka poptávka v České televizi po vašich 
videích je veliká a  rozmanitá. Nikdy nevíte, 
co se hodí pro odvysílání ve  veřejnoprávní 
televizi. Sledujte témata, která zpravodaj-
ství ČT poptává, a buďte rychlí. Pokud tedy 

natočíte video, je důležité, aby se video do-
stalo do naší redakce co nejrychleji.

Jak k nám video poslat
K dispozici jsou vám naše stránky iReportéra, 
kde vpravo nahoře stačí kliknout na „nahrát 
video přes web“. Samo vás to pak navede, 
jak video nahrát. Ke  stažení jsou i mobilní 
aplikace, které jsou k dispozici ke stažení pro 
smartphony v AppStore nebo na Google Play.
Těšíme se na vaše videa. Sledujte naše stránky 
(www.ceskatelevize.cz/ireporter), kde vás 
budeme každý den informovat o  tématech, 
o která máme aktuálně zájem a která určitě 
pošleme do České televize. …

Co můžete nabídnout
Není to tak těžké. Právě se to děje, jste 
u  toho, je to zajímavé, důležité pro vaši 
obec, kraj? Zajímalo by to zbytek republiky? 
Událost, jako byl výbuch v  Litvínově v po-
lovině srpna, je aktuální. Takové video naši 
redakci, ale i Českou televizi, zajímá.
Stejně tak ale můžete posílat videa, jak vaši 
obec navštíví prezident republiky, nebo 
i hejtman vašeho kraje. Můžete natočit, co 
vás trápí, jako nedokončený chodník, hlavní 
silnice bez semaforu, nefungující světelný 
přejezd, …
Koná se u vás ve městě či vesnici nějaká velká 
akce, kulturní událost jako veletrh nebo 

i průvod? I taková videa z těchto nevšedních 
akcí zajímají Českou televizi. Kam nemůže 
reportér s kameramanem, tam nasadíme vás.

Dodržujte 4+2
KDO, CO, KDY, KDE a PROČ a JAK. Pokud 
Vaše video neodpoví na  tyto otázky, tak 
na ně odpovězte v popisu videa. Je důležitá 
aktuálnost, ale také přesnost faktů, a ty nám 
mohou pomoci získat více informací. …

Autor: Tereza Kušová
www.ceskatelevize.cz

GLOBÁLNÍ MIGRÉNA
V  závěru minulého roku opadla mediální 
smršť na téma vlny imigrantů přicházejících 
do Evropy, zlé jazyky tvrdí, že vše utichlo kvůli 
počasí. Jde ale o stále aktuální problematiku, 
kolem které je značné množství názorových 
různic a  diskuze se vedou všude. I  když je 
pravda, že výrazněji celý problém jen těžko 
ovlivníme, tak nemůžeme ani tvrdit, že se 
nás netýká.
Soudíme, že je vhodná chvíle, abychom 
se s  trochou odstupu na  celou věc podívali 
i  v  Mozaice, i  když tentokrát jde jen 
o  stručný „výkop“. Jako dříve se pokusíme 
nabídnout více různých pohledů. Nebudeme 
se ale příliš pouštět do popisování událostí 
a vysvětlování, co se vlastně děje, protože to 
se dočtete na mnoha jiných místech.
Do  tématu se pouštíme s  vědomím, že 
s  ohledem na  jeho složitost půjdeme 
(i  při obvyklých více pokračováních) jen 
po  povrchu a  budeme odkazovat na  další 
zdroje. Nechceme však před ožehavým jevem 
zavírat oči – neboť mezi úlohy vedoucích 
oddílů i  ostatních funkcionářů patří 
ovlivňovat postoje našich členů a  členek 
v duchu pionýrských ideálů.

JE DOBRÉ „O TOM“ MLUVIT 
S DĚTMI?
Jak moc se migrace promítla v  oddílech? 
V praktické rovině asi pramálo (i když si lze 
představit výjimky) - ale jako téma k  de-
batě, to už je úplně jiná věc. Děti se vždy 
na  spoustu věcí ptají, nebo se baví mezi 
sebou. Ptaly se i vás? A  jak jste si poradili? 
Otázkou asi je, zda to vlastně do oddílu vů-
bec patří? Je to téma pro děti? A nemělo by 
být probíráno někde úplně jinde?
V  první rovině nám pomůže k  odpovědi 
známá poučka ze sexuální výchovy: Kdy jsou 
děti dost „velké“ na  to o některých věcech 
mluvit? Přece ve chvíli, kdy se na ně samy ze-
ptají. Zde je to obdobné: Pokud se ptají a de-
batují mezi sebou, můžete si o tom pohovořit 
i společně (ale samozřejmě přiměřeně).
A  co druhá rovina? Je vhodné o  této věci 
mluvit v oddílech? Jde přece jen o  citlivou 
záležitost. Postoj k  ní vychází nejen ze zá-
kladních hodnot, jež se snažíme předávat 
dětem i  my, ale z  celkového světonázoru 
jedince – a  jeho formování je privilegiem 
a zodpovědností rodičů. Mnohokrát opako-
vaná zkušenost však říká, že zavírání očí před 

čímkoliv příliš nepomáhá, a proto i  tématu 
migrace, které zkrátka objektivně existuje, si 
nelze nevšímat.
Důležitý je ale respekt k  různorodým názo-
rům. Postoj a názory vedoucího nesmějí být 
prosazovány jako dogma, a  to nejen kvůli 
tomu, že bychom tím narazili na zmíněné pri-
vilegium rodičů. Především proto, že vedoucí 
není vykladač jediné správné pravdy */, má 
v  těchto situacích plnit spíše roli průvodce 
poukazujícího na možná různá pojetí a ná-
měty k uvažovaní.

MÁTE VLASTNÍ ZKUŠENOST?
V tomto vydání Mozaiky máme jen omezený 
prostor, proto se k  tématu budeme vracet 
ještě později, pro příští pokračování ale uví-
táme vaše související prožitky a  zkušenosti 
z činnosti oddílů a klubů. 
Co nás konkrétně zajímá: Ptaly se vás děti? 
Probírají situaci mezi sebou? Vznikají kon-
fl ikty? Ale i vše ostatní, co vás k tématu na-
padne… Stačí napsat na mozaika@pionyr.cz.

Redakce
*/ POZOR: Nezaměňovat s výkladem pravi-
del hry, ta se musejí dodržovat!

aktualita
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HRÁDEK U ROKYCAN

Lampičková slavnost
Je to tradiční akce, které se zúčastňu-
jeme s mladšími dětmi a  některými rodiči. 
Pionýři z Hrádku jezdí 25. listopadu na sva-
tou Kateřinu do  Rokycan za  dětmi z  MŠ 
Harmonie. Společně pak jdou s různými svě-
týlky a  lampiony až na náměstí, kde si při-
pomenou začátek adventu a přípravu na vá-
noční čas. Všichni si společně zapívají a  je 
pohoda. Letos nás jelo na tento výlet vlakem 
přes šedesát!

Pekelná jeskyně s nadílkou
Přes stovku dětí, rodičů a  pionýrských ve-
doucích přišlo 3. 12. v podvečer do  lesa 
za  přírodní kino, kde jsou pískovcové jes-
kyně. Děti čekala světelná stezka, po  které 
přišly k  Mikuláši, Belzebubovi a  Andělovi. 
Po chvilce se u ohně vyrojili další čerti. Každá 
skupinka dětí předvedla písničku nebo ří-
kanku, následovala nadílka a  čekání, až se 
vystřídají všichni účastníci. V  úplné tmě, 
kterou rozrážela ohnivá hranice, zaznělo lou-
čení svaté trojice a brumlání čertů. Ti nikoho 
z dětí nemuseli odnést a v pekle proto nedo-
stali pochvalu. Peklo se zlobilo a chrlilo oheň, 
jako krásný a barevný ohňostroj. Dík za pří-
pravu patří pionýrským vedoucím a  dětem 
z oddílů Lvíčata a HOP.

Turnaj v kata a kumité
V sobotu 12. 12. se uskutečnil turnaj v kata 
a  kumité. Hlavní organizátor, trenér a  ve-
doucí Milan Soukup, zapojil do  soutěžení 
22 chlapců a děvčat. Atmosféra závodů byla 
i  vánoční a  bylo milé, že rozhodčím přišli 
pomoct i někteří rodiče. Hlavní pohár, který 
věnovala Vlasta Vasková, vedoucí pionýr-
ské skupiny a místostarostka Hrádku, vyhrál 
Tomáš Krtil. Všichni účastníci dostali drobné 
ceny a  diplomy. Pionýrský oddíl karate se 
schází v  tělocvičně každý týden ve  středu 
a pátek a na dětech jsou vidět výsledky jejich 
pravidelného sportování.

Vlasta Vasková, vedoucí PS Hrádek

JINCE

Je další důvod proč bojovat
Pionýrská skupina Jince, vedení Základní 
školy a Mateřské školy Jince společně uspo-
řádali 23. ročník Turnaje jineckých nadějí 
v šachu, který byl zároveň 19. ročníkem ote-
vřeného přeboru školy. Původně se jednalo 
o turnaj pro začínající hráče bez výkonnost-
ních tříd, dnes je to uznávaná soutěž, kterou 
Šachový svaz započítává do  krajského pře-
boru. Nadále ji však může hrát každý, kdo má 
zájem a splňuje věkovou podmínku.
Letos bylo změnou, že mezi ocenění přibyl 
putovní pohár, který věnovala Středočeská 
krajská rada Klubu českého pohraničí 
plk. Jiřího Vrzala, čímž se tento spolek přihlá-
sil k trvalé podpoře Pionýra.
Organizátory mile překvapila velká účast 
soutěžících. Absolutní vítězkou celého tur-
naje se stala Lea Rosenbaumová z Chodouně 
(Berounsko), reprezentující Šachový klub 
Zdice. Následoval nejlepší domácí hráč, člen 
šachového kroužku Pionýra a  šachového 
oddílu TJ Jince Martin Šilhánek. Třetí místo 
obsadil Vojtěch Kovářík z ŠK Příbram-Baník. 
Odměnou jim byly poháry, které jim zůstávají 
natrvalo. Medaile za  umístění v  otevřeném 
přeboru školy si odnesli titíž hráči.
Samostatně byla vyhodnocována soutěž 
Naděje pro hráče bez výkonnostních tříd 
mladší 10 let. Zde se o  medaile podělili: 
1. František Vejr z Jinců, 2. Josef Belda ze ŠK 
Zdice a 3. Michal Krejča (Pionýr a TJ). Z dí-
vek byly nejlepší Lea Rosenbaumová, Eliška 
Kováříková (Baník) a Tereza Lísková (Pionýr 
a TJ). 
K  vyplnění času mezi jednotlivými koly 
a k pobavení nehrajících účastníků pomohly 
nešachové soutěže a hry, které organizovaly 
Marie Maršálková z  Jince a  Petra Švábová 
s Nikolou Kuchtovou z Mirovic na Písecku.
Všichni účastníci obdrželi pamětní listy 
a pěkné ceny, za které organizátoři všem pří-
znivcům moc děkují.

Miroslav Maršálek, hlavní organizátor

KDYNĚ

Procházka se strašidly
Pionýrská skupina Jitřenka Kdyně pořádala 
večerní strašící procházku po  okolí Kdyně 
„Strašidla“. 16. listopadu se sešlo u hřbitova 
téměř 600 zájemců, kteří se chtěli projít 
po strašidelné stezce odvahy a dobrovolně se 
chtěli bát. Tato akce má již svojí tradici a my 
se každým rokem snažíme vymýšlet nová 
a nová strašidla. Letos přibyla například stra-
šidla v podobě zombie krvavé zdravotní ses-
třičky, oběšenec, duch pirátky, průchod stra-
šidelnými třásněmi nebo třeba různá sousoší.
Strašidelná cesta byla dlouhá čtyři kilometry 
v úplné tmě okolo Kdyně a na cestě na účast-
níky číhalo 35 strašidelných stanovišť.
Protože na  start byly děti s  rodiči pouštěny 
po malých skupinkách, čekání na startu dě-
tem zpestřila ohňová vystoupení šermířů 
z  volnočasového pionýrského klubu Avalon 
z Plzně.
Velké poděkování patří všem dobrovolní-
kům, a že jich letos bylo 61, kteří si našli čas 
a přišli ze sebe udělat strašidlo.

Ivana Mochurová, vedoucí PS Jitřenka

Zdobení stromku pro zvířátka
Přestože je advent ve  znamení jarních tep-
lot, udělaly si v sobotu 19. prosince děti ze 
Kdyně malý výlet do lesa, kde zvířátkům oz-
dobily vánoční stromeček a nadělily jim dob-
roty do krmelce. Účastníků se sešlo více než 
třicet včetně rodičů a prarodičů. 
Aby se děti cestou nenudily, připravili jim ve-
doucí krátkou stopovačku se šesti ukrytými 
zprávami. Po  jejich nalezení plnily děti jed-
noduché úkoly: otázky o  lesních zvířatech, 
cvičení, hod šiškou, prolézání pavučinou, po-
znávání stop nebo zpěv koled.
U  lesního krmelce jsme vyložili z  batůžků 
spoustu jedlých ozdob, jako jsou jablka, oře-
chy, mrkev, seno, kaštany, žaludy, bukvice 
nebo lojové koule pro ptáčky. Všichni se sa-
mozřejmě řídili radou myslivců a nepoužívali 
žádné provázky a háčky, které by mohly zví-
řátkům ublížit. 

Pavla Tochorová, PS Safír

10
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KOPŘIVNICE

Vánoční výtvarné činohrátky
V  sobotu 28. listopadu jsme se sešli v  klu-
bovně u dalšího výtvarného tvoření. Byla to 
sobota před první adventní nedělí a téma tak 
bylo víc než jasné. První přišli na  řadu an-
dělíčci. Pomocí malé polystyrenové kuličky 
jsme si nejprve připravili hlavičku, namalovali 
obličej a  vyrobili vlásky. Po  přilepení hlavy 
k šišce zbývalo vystřihnout pro andělíčka kří-
dla a dozdobit.
Druhou vánoční ozdobou na stromeček, kte-
rou si děti mohly vyrobit, byla hvězda z ro-
ličky od toaletního papíru. Ta se nejprve celá 
oblepila barevným papírem a poté rozstříhala 
na tenká kolečka. Po slepení koleček dohro-
mady vznikla pěkná barevná hvězda.
Děti se zabavily tvořením vánočních ozdůbek 
celé tři hodiny a  užily si společně předvá-
noční čas.

Dodgeball Christmas party
Dodgeball k  nám přišel z  Ameriky, proto 
jsme v  sobotu 5. prosince náš vánoční do-
dgeballový turnaj uspořádali ve  stylu Santa 
Clause (i přesto, že nám doma dárečky nosí 
výhradně Ježíšek!).
Na turnaj jsme zkoušeli získat fi nanční pod-
poru. Bohužel nakonec projekt nevyšel a naše 
sny o mezinárodním turnaji s účastí známých 
z Rakouska a Nizozemska se rozplynuly.
Sešlo se nás kolem dvaceti a užili jsme si po-
byt v  tělocvičně v  malém domácím počtu.  
Hráli jsme tři a tři, duely, všichni proti všem, 
úplně nakonec jsme vytvořili tři týmy po šesti 
a zahráli si konečně pořádný dodgeball. 

Vánoce ve Pstruží
Vánočně laděný víkend v  termínu 11. – 13. 
prosince si přijela na  naši oblíbenou chatu 
ve Pstruží užít parta pionýrů.
V  pátek jsme si společně zahráli několik 
her nebo si jen tak povídali. V sobotu jsme 
se ještě před přípravami stihli protáhnout 
venku. Zahráli jsme si společně fotbal a také 
odlehčenou verzi tolik oblíbených Hunger 
Games. Odpoledne již patřilo přípravě vá-
noční tabule a večeře. Po večeři zpívání koled 
a pouštění lodiček a také jsme si za neuticha-
jícího smíchu rozdávali dárečky. Večer jsme 
stihli udělat i Silvestr s pořádným ohňostro-
jem a prskavkami. Poté si všichni už jen uží-
vali vánoční atmosféru v kruhu přátel.

Kamila Šumšalová, PS Kopřivnice

NEPOMUK

Vánoce od října
Pionýrské vánoce v  Nepomuku začínají již 
od  října, kdy naše výtvarné oddíly Pusík 
a  Knofl íci tvoří vánoční dekorace pro vý-
zdobu dětských pokojíčků a  domácností. 
Nechybí rovněž vánoční výstavka z těchto vý-
robků v naší klubovně. Zajímavá je i adventní 
dílna, která je připravena pro maminky dětí 
a má už u nás několikaletou tradici. Letošním 
tvořením byl nádherný vánoční zápich. 
Kromě povídání o vánočních starostech a ra-
dostech byla připravena i soutěž v rozpoznání 
čtrnácti druhů koření. Pro děti jsme také při-
pravili náš tradiční podvečer „Nebe a peklo“. 
Strašní čerti byli na dvorku a dárečky rozdá-
val Mikuláš v našem nebíčku. Tři party čertů 
s  andělem a  Mikulášem roznášely dárečky 
a také slzičky po dětech v Nepomuku. Čerti 
byli hrozní a není divu, že bylo slyšet vzlykání 
a pláč. Mikuláš to však za básničku nebo pís-
ničku vše napravil. Pro sportovce jsme zor-
ganizovali „Vánoční turnaj ve stolním tenisu“ 
a turnaj v bowlingu. Předvánoční čas jsme za-
končili přespáním v naší klubovně spojeným 
s  vánočním tvořením, povídáním o  zvycích 
a tradicích těchto svátků. U stromečku jsme 
si předali dárečky a popřáli si krásné vánoční 
svátky a do nového roku 2016 jen vše dobré, 
zdraví, štěstí, lásku a  samé pěkné zážitky 
z akcí v Pionýru.

Miroslav Dvořák, PS Nepomuk

HOLEŠOV

Vánoční turnaj ve fl orbale
Sportovní hala SVČ TyMy byla 13. prosince 
svědkem velkého sportovního klání. Konal 
se zde Vánoční turnaj ve fl orbale, který pořá-
dala PS M. Očadlíka Holešov. Do Holešova se 
sjelo celkem 14 týmů z Otrokovic, Napajedel, 
Bystřice pod Hostýnem, Roštění, Rackové 
i Holešova. Turnaj byl rozdělen do dvou ka-
tegorií. Ve starší byly týmy rozděleny na dvě 
skupiny – A a B. V  základním kole hrál ka-
ždý s  každým. Nejlepší týmy ze skupin se 
pak utkaly o první místo, zvítězilo družstvo 
hasičů z  Roštění. V mladší kategorii se se-
šlo šest týmů a  zvítězil místní tým PS. M. 
Očadlíka Holešov. Tento Vánoční turnaj fi -
nančně podpořil Zlínský kraj. Děkujeme všem 
zúčastněným týmům za skvělé sportovní vý-
kony a  všem divákům za  vytvoření správné 
atmosféry.

Jarmila Vaclachová, PS M. Očadlíka 

• 4. 1. slaví své 45. narozeniny 
Jana Engstová z 45. PS Praha 6 
(Pražská OP).

• 10. 1. slaví své 45 narozeniny 
Petra Vošáhlíková z PS Šťáhlavy 
(Plzeňská KOP).

• 31. 1. slaví své 65. narozeniny 
Jiří Duchoslav ze 78. PS Skalka 
(Pražská OP).

Blahopřejeme!



MOZAIKA PIONÝRA    2016 / 05

12

vzdělávání

MÉNĚ DISKUTUJME A VÍCE DĚLEJME.
NEJVYŠŠÍ ČAS ZAČÍT PRACOVAT 
S VĚKOVOU KATEGORIÍ 15+.
Řádky, které píšu, budou tematicky navazo-
vat na text, který jsem psala v minulém čísle 
Mozaiky. Jde o  oblast velmi diskutovanou, 
ale přesto námi někdy podceňovanou, neboť 
hmatatelnějších výsledků ve spolku nemáme.

NĚKDE TO JDE!
Ano, jsou taková pionýrská vzdělávací centra 
a  pionýrské skupiny, které dokáží pracovat 
s touto věkovou kategorií. Mají člověka nebo 
tým lidí, kteří se touto problematikou zabý-
vají. Výsledek jejich práce je pak radostný, 
povzbuzující, motivační a dává jim smysl při-
pravovat a  realizovat aktivity a akce. Pokud 
se mladí lidé na  těchto akcích nenudí, při-
náší jim uspokojení a motivaci být v Pionýru, 
pak je to ta správná cesta. Mladí neodchá-
zejí ze skupin, ale vrací se, pomáhají, jezdí 
s  dětmi na  akce, tábory… Prostě nedokáží 
opustit „něco“, čemu věří a  co je motivuje 
pokračovat dál. Mohou to být studenti, kteří 
odešli do jiných měst, ale přesto je to táhne 
„domů“ tam, kde mají vazby, vzpomínky 
a kde je jim dobře. 

MUSÍ SE ZMĚNIT (ZKVALITNIT) 
NABÍDKA PVC
V plánování většiny pionýrských vzdělávacích 
centrech chybí nabídka vzdělávacích akcí 
pro věkovou kategorii 15+. PVC se zabývají 
především vzdělávání Kvalifi kace instruktora, 
ale dalšími možnostmi vzdělávání, jinými for-
mami a metodami v oblasti této věkové kate-
gorii se nezabývají.
Především vzdělávací centra by měla na-
bídnout setkávání těchto mladých lidí. 
Centra musí napomáhat budování lidských 
vztahů, prakticky naplňovat sounáležitost 

a  pospolitost mezi mladými 
dobrovolníky. Práce s  lidskými 
zdroji a  personalistika musí být 
pro vzdělávací centra prioritní. 
Je nutné změnit práci center, je 
nutné změnit myšlení lidí, kteří 
se podílí na vzdělávání v  jednot-
livých krajích. Připravit a vybavit 
dobrovolníka znalostmi a doved-
nostmi je jen část práce center, 
pak musí následovat další krok, 
a to je umístění (doporučení) lidí 
na  správné místo, pak totiž tihle 
lidé budou zažívat sebeuspoko-
jení a odvedou kvalitní práci pro 
Pionýr.
Změna myšlení bude nejtěžší proces, daleko 
těžší, než získat nebo vzdělat člověka, který 
se bude práci s 15+ věnovat. ÚPVC sice na-
bídne možnost vzdělávání pro lektory, kteří 
se budou věnovat této věkové skupině, ale 
předpokládá se, že nadšení a zájem musí vze-
jít od samotných lektorů. Postrádá smysl při-
pravovat a organizovat vzdělávací akci a pak 
přemlouvat lidi, aby se přihlásili. Takhle to 
totiž nemůže fungovat! Garanti a  lektorské 
sbory vzdělávacích center musí cítit potřebu 
změny. Bez jejich motivace a invence změna 
není možná. 

KVALITNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE 
Velmi často hodnotíme práci PVC podle 
kvantity proškolených dobrovolníků, ale 
málo pohlížíme na  rozmanitost a  kvalitu 
nabídky vzdělávacích center. Nehoňme se 
za  čísly, nepyšněme se, kolik absolventů 
vzdělávacích akcí nám prošlo PVC. Zkusme 
pohlížet na kvalitu akcí, na  to, kolik dobro-
volníků nám znovu přijelo na další nabídkové 
vzdělávací akce, jak jsou spokojeni, co jim 

akce dala, kam je posunula. Zjišťujme, zda 
načerpali inspiraci, nabyli nových zkušeností, 
akce jim po všech stránkách byla přínosem. 
Využívejme podkladů z  evaluačních dotaz-
níků, pracujme s nimi.

Tyto řádky píšu v čase, kdy bychom měli re-
kapitulovat svoji práci roku minulého a vstu-
povat do nového roku s  cíli, které bychom 
chtěli naplnit nebo se k nim alespoň přiblížit.
Zkusme tedy přemýšlet o tom, co jsem tu na-
psala. Pokusme se uvažovat jinak a  zkoušet 
jiné, nové cesty. Jsme pionýři, tak do  toho 
pojďme. Kdo jiný než my a kdy jindy než teď?
Budu se těšit na nové méně probádané cesty 
a cestičky ve vzdělávání. Budu ráda za každý 
změněný krok v  práci vzdělávacích center, 
který bude směřovat ke kvalitě a bude se do-
týkat věkové kategorie 15+.
Přeji odvahu ke  změně. Přeji uspokojení ze 
vzdělávacích akcí, které nabídnou  moderní 
trendy a stanou se vyhledávanými.

Lída Kočí
garant ÚPVC

Ilustrační foto: kurz VDK-B, 2015
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ODDÍLOVÁ FILMOTÉKA: ALKOHOLISMUS
V době novoročních předsevzetí si asi mnoho 
lidí po celém světě v duchu říká, že přesta-
nou pít alkohol, nebo jej alespoň omezí. 
Možná, že některým z nich by v dodržení ta-
kového slibu mohlo pomoci zhlédnutí fi lmů, 
které tentokrát nabízí oddílová fi lmotéka.
Téma alkoholismu je bohužel dlouho-
době aktuální a  je dost pravděpodobné, že 
v  mnoha oddílech najdeme děti, které se 
s ním setkávají i v  rodině. Po  relativně ne-
vinných fi lmech z minulého vydání je proto 
tentokrát nutná opatrnost. Opět také připo-
mínáme, že fi lmotéka je zamýšlena spíše pro 
podnícení debaty s instruktory. Pokud byste 
chtěli zapojit i děti, tak jen po pečlivé úvaze 
a výběru fi lmu, který „skousnou“.
Jako obvykle ještě dodáme, že cílem této 
rubriky není určit, které jsou ty jediné 
správné fi lmy na dané téma, ale nabídnout 
inspiraci. Použitelných snímků je pochopi-
telně více, než zde vybrané dva domácí a dva 
zahraniční.

ČESKÉ
Ikarův pád (1977, režie František Filip) - dra-
matický příběh rodiny ohrožené alkoholis-
mem. Otec, hudebník v baru, propadá alko-
holu. Jeho žena už nevěří jeho slibům a hledá 
východisko v novém vztahu. Jediný, kdo otci 
věří, je syn Ondřej, který ho přiměje, aby se 
dobrovolně léčil.
CSFD.cz: 91 %, IMDB.com: 8,3/10

Dobří holubi se vracejí (1988, režie Dušan 
Klein) – snímek zachycuje život v protialko-
holní léčebně. Kromě boje se závislostí na al-
koholu zápolí přítomní s ošetřovatelem, který 
udržuje hodně tvrdý režim a trestá jakékoliv 
projevy neposlušnosti.
CSFD.cz: 81 %, IMDB.com: 7,2/10

ZAHRANIČNÍ
Opustit Las Vegas (1995, režie Mike Figgis) 
– fi lm podle autobiografi cké předlohy zachy-
cuje pád osamělého scenáristy Bena, kterého 

opustila žena a jeho postavení v Hollywoodu 
je též na vážkách, na úplné dno. Ben uniká 
do Las Vegas s cílem upít se k smrti. Zde se 
sbližuje s prostitutkou, která prožívá jeho po-
slední dny s ním.
CSFD.cz: 84 %, IMDB.com: 7,6/10

Let (2012, režie Robert Zemeckis) – drama 
pilota, který vinou technické závady hava-
ruje s  dopravním letadlem. Sice díky svým 
zkušenostem zachrání většinu cestujících a je 
považován za hrdinu, během vyšetřování ale 
vyplyne, že byl během letu pod vlivem drog 
a alkoholu a celý příběh dostane úplně jiný 
směr.
CSFD.cz: 75 %, IMDB.com: 7,3/10

Další tipy: Tažní ptáci (volné pokračování 
Ikarova pádu), Deník zabijáka, Když láska 
nestačí: Příběh Lois Wilsonové, 28 dní, Čistý 
a střízlivý

Ikarův pád Dobří holubi se vracejí Opustit Las Vegas Let

STAŇ SE CHYTRÁKEM MĚSÍCE
Tentokrát s kvízem volně navážeme na minulé 
vydání, kdy jste přiřazovali slavné osobnosti 
dějin k jejich výrokům. Navazujeme známými 
větami z úst českých politiků současnosti. Asi 
není velké překvapení, že srovnání vyznívá 
poněkud tragikomicky. Některá z   jejich pro-
hlášení jsou jen úsměvná, jiná spíše smutná, 
najdou se i urážlivá a xenofobní… I to vše ale 
může být vodítkem ke správným odpovědím.

SLAVNÉ VÝROKY NAŠICH 
POLITIKŮ

1) Dámy a pánové, nechci se vás dotknout 
– kdo z vás to má?
a) Stanislav Gross
b) Miloš Zeman
c) Jiří Paroubek

2) Možná se ptáte, o  jaké republice sním. 
Odpovídám: o republice samostatné, svo-
bodné, demokratické, o  republice hos-
podářsky prosperující a  zároveň sociálně 
spravedlivé, zkrátka o  republice lidské, 
která slouží člověku, a proto má naději, že 
i člověk poslouží jí.
a) Václav Klaus
b) Václav Havel
c) Karel Schwarzenberg

3) To se budete muset jet někam opálit, za-
čít dělat s rodinou binec a na náměstí dělat 
ohně.
a) Miroslav Sládek
b) Jiří Čunek
c) Tomio Okamura

4) Pokud budeme lidem před volbami ote-
vřeně říkat, co máme v plánu, nikdy ve vol-
bách nevyhrajeme.
a) Bohuslav Sobotka
b) Miroslav Kalousek
c) Mirek Topolánek

5) Bublinková voda je konzervativní, ta bez 
bublinek je okázalý módní výstřelek.
a) Josef Lux
b) Václav Klaus
c) Petr Cibulka

6) Slovenská piva jsou dobrá leda tak 
na proplachování zubních protéz.
a) Miloš Zeman
b) Miroslav Sládek
c) Václav Klaus

7) Že se jedná o  falešné esemesky, jsem 
pochopil v  okamžiku, kdy mně přišla 

esemeska od Miroslava Kalouska a  vyzý-
vala mě k morální obrodě.
a) Lubomír Zaorálek
b) Petr Nečas
c) Mirek Topolánek

výběr z kvízu převzatého  z www.rozhlas.cz

Chytrák měsíce prosince
Chytrákem minulého měsíce se opět stává:
Jan Koudelka, PO Souhvězdí, PS Dravci, Ústí 
nad Labem
Blahopřejeme!

Správné odpovědi z minula:
1) a; 2) b; 3) a; 4) a; 5) c; 6) a; 7) a; 8) c; 
9) b; 10) c
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NAZUJTE TOULAVÉ BOTY
MASOPUST
Kraj: Pardubický
Hamry u Hlinska patří k obcím, kde se ještě udržel zvyk staročeských 
maškar, které se konají jednou v  roce na  závěr církevního období, 
kdy se odděluje čas zvaný masopust. Na českém venkově byl časem 
svateb, zabijaček a tancovaček, hrály se divadelní scénky s masopustní 
tematikou a vesnice procházely průvody masek. Masopustní slavnosti 
se v Hamrech konají po několik generací v téměř nezměněné podobě 
a masopustní masky mají tradiční podobu.
V nedalekém Hlinsku nabízí ubytování např. tamní DDM.
Více informací: www.masopusthamry.cz

GALERIE UMĚNÍ PRO DĚTI
Kraj: Hlavní město Praha
V samém centru Prahy zahájila v březnu 2012 svou činnost nová ga-
lerie, která je zaměřená především na děti a na  ty, kteří stále rádi 
pracují s vlastní fantazií a nebojí se tvořit. Děti – „diváci“ se v  této 
galerii stávají i „tvůrci“. Děti jsou v GUD nejen těmi nejdůležitějšími 
návštěvníky, ale také specifi ckými „partnery“ umělců a „spolutvůrci“ 
exponátů. Vystavená díla nemají defi nitivní podobu. Umělci od po-
čátku koncipují pro tuto galerii své instalace tak, aby na nich děti 
mohly dále aktivně pracovat, prožily si použitý materiál, zkusily si vý-
tvarnou techniku, rozvíjely náměty svou fantazií, intenzivně zapojily 
všechny smysly.
Možností ubytování v  hlavním městě je mnoho. Sídlí zde několik 
DDM, krajská organizace Pionýra i řada pionýrských skupin.
Více informací: www.galeriegud.cz

SVÍČKÁRNY UNIPAR A RODAS
Více krajů
Firma Unipar patří mezi přední výrobce interiérových a aromatických 
svíček na světě. Nahlédnout do výroby můžete v Českém Krumlově. 
Děti a milovníci ruční výroby si zde můžou vyzkoušet zručnost a vy-
robit si vlastní svíčku.
Více informací: www.ckrumlov.info/docs/cz/kpr1143.xml
Pokud byste toužili po  větším kreativním vyřádění, navštivte 
Svíčkárnu, mýdlárnu a výrobnu kosmetiky Rodas, která má zázemí ne-
jen v Českém Krumlově, ale i v Olomouci, Liberci, Praze, Plzni, Kutné 
Hoře a Ústí nad Labem. V dílně si můžete vytvořit nejen svíčky, ale 
i mýdla, koupelové soli a voskové pastelky dle vaší fantazie.
Více informací: www.rodas.cz

PROHLÍDKA PIVOVARU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Kraj: Jihočeský
Přijďte se podívat do tajemné kuchyně pivovarníků, kteří už 700 let 
připravují v Českých Budějovicích pivo podle originální receptury, které 
si získalo oblibu po celém světě. Vrcholem prohlídky je ochutnávka 
piva přímo v  ležáckém sklepě. Za návštěvu v  Českých Budějovicích 
stojí mimo jiné i  nejstarší památka města – Dominikánský klášter 
s chrámem Obětování Panny Marie.
Ubytování v  Českých Budějovicích je možné sjednat například 
s Jihočeskou KOP.
Více informací: www.visitbudvar.cz
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rukodělky 

PÍSKOVÉ OBRÁZKY
Co budete potřebovat? 
Barevné písky – buď je koupíte už obarvené 
(na  www.barevnypisek.cz, kde vás pár při-
pravených obrázků a kelímků s pískem vyjde 
na  nějaký peníz), nebo si je obarvíte sami. 
Koupíte si písek na koupání pro činčily (1 kg 
cca 40 Kč). Pak budete potřebovat tempery, 
jednorázové rukavice, plech na pečení, pečící 
troubu (v  létě jde sušit na  sluníčku), papír 
na pečení, jemné sítko, kelímky na obarvený 
písek, tvrdý karton na obrázek (nebo již ho-
tový rámeček s klipy), tužku, kopírák, obou-
strannou lepenku, odlamovací nůž na vyřezá-
vání tapety, samolepící tapetu, lak na  vlasy 
na zpevnění hotového obrázku, nebo lepidlo 
na ubrouskovou techniku, podložku na pře-
bytečný písek. 

Jak na barvení písku?
1) Nejdřív obarvíte písek. Připravíte si sil-
nější igelitový sáček a tempery. Do sáčku na-
sypete trochu písku, přidáte k němu temperu 
(na ¼ kg půl velké tuby) zavřete a  v  sáčku 
promícháváte. 

2) Když je hotovo, vysypete na plech vylo-
žený pečícím papírem a dáte sušit do trouby 
puštěné na  nejnižší teplotu, kterou občas 
otevřete, aby pára vyšla ven. Případné hrudky 
rozdrobte, nebo válečkem na nudle rozdrťte. 
3) Pak přes sítko prosejte a hotový nasypte 
do skleničky. 

A jak na obrázek? 
1) Vezmete tvrdý karton např. z krabice. 
2) Pomocí oboustranné lepenky, kterou kla-
dete v pásech jednu vedle druhé, na něj při-
lepíte samolepící tapetu lícem dolů.
3) Pak si děti na to nakreslí obrázek, nebo si 
vezmou kopírák, přes který přenesou vybraný 
obrázek na tapetu. 

4) Dál odlamovacím nožem vyříznou, tak 
aby neprořízly tapetu, celou vždy tu část 
obrázku, kterou budou vysypávat některou 
z barev písku. 
5) Nasypou písek, trochu přimáčknou a pře-
bytečný písek sklepnou na podložku a vrátí 

do krabičky. Tak postupují, dokud není celý 
obrázek pokrytý pískem. 
6) Pak stačí přelakovat, případné slabé kon-
tury „vyťupkovat“ lihovým fi xem – pozor, ne 
s ním kreslit, zničil by se. 
7) Teď už jen stačí obrázek např. zarámovat 
– buď papírovým okrajem, nebo do  hoto-
vého rámu – a přidělat tavnou pistolí zezadu 
poutko na pověšení.

Přejeme příjemné tvoření.
PO Delfíni Dobřany
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DOPLŇ BUBLINU
Je tu další příležitost trochu využít fantazii a  doplnit text 
do bubliny. Co se asi na  fotce děje? Kam kluci jedou? A ne-
chtějí náhodou jet někam úplně jinam? Záleží jen na  tobě 
a  tvojí představivosti a  smyslu pro humor, co všechno může 
být mimo záběr. Tak se ozvi a dodej fotce svůj vlastní příběh!
A jako vždy – žádná odpověď není správná ani špatná. Jde jen 
o to se zasmát a třeba dát zobrazené situaci nějaký úplně nový 
nečekaný náboj. 
Své nápady posílej na adresu mozaika@pionyr.cz. Ty nejvtip-
nější otiskneme v příštím vydání Mozaiky.

Fotíš do Clony?Néé, na SD 
kartu...

Text do bublin: PS Kamýk
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NA LEDOVKU S GPSKOU POČTVRTÉ
S Pionýrským geocachingem jsme na Ledové 
Praze putovali po místech ze starých fotogra-
fi í, prohlédli si stavby významných architektů 
z první poloviny 20. století nebo se nechali 
vést po celuloidových stopách. Ani letos vás 
o procházku s GPSkou neochudíme.

Tentokrát se vydáme na putování po starých 
pražských apatykách a  lékárnách. A  že jich 
v Praze bylo. My se na našem putování za-
stavíme jenom na šesti místech, někde byste 
dnes již nehledali lékárnické váhy ani různé 
potřeby apatykářů a  mastičkářů, jinde tra-
dice zůstala zachována.

JAK NA TO?
Máte dvě možnosti. Buď použijete pouze 
nápovědy z  tohoto vydání Mozaiky, nebo 
si můžete na  stránkách www.geo.pionyr.cz 
v sekci Ke stažení stáhnout doplňující soubor 
s fotografi emi a zajímavostmi o místech, kde 
jsou virtuální kešky umístěny. Stejný soubor 
naleznete i na stránkách www.ledovapraha.cz.
Stačí pouze odlovit šest virtuálních keší, zjis-
tit správné odpovědi na otázky a pak už jen 
sestavit souřadnice pro fi nální kešku dle uve-
deného schématu (nic nenásobte).

Finální keška je zřízena pouze u příležitosti 
Ledové Prahy a bude na svém místě od pátku 
29. ledna do neděle 31. ledna 2016.
Na prvních padesát „kačerů“ čeká odměna 
v podobě příležitostného CWG.
Pro lovce kešek ještě jedno upozornění, tyto 
kešky si nemůžete zaregistrovat do  svého 
listu odlovených keší. Jsou zřízené pouze pro 
hru Pionýrský geocaching na Ledové Praze.

Pokud už se s námi vypravíte na vycházku, 
vezměte si s  sebou fotoaparát a  nezapo-
meňte fotit. Na www.geo.pionyr.cz můžete 
potom svoji reportáž spolu s  fotografi emi 
vložit. A pokud si myslíte, že se vám povedlo 
vytvořit dobrou fotoreportáž, pošlete nám ji 
na mozaika@pionyr.cz. Máte-li zájem o bližší 
informace, kontaktujte Annu Novákovou 
na  e-mailu: anna.novakova@pionyr.cz nebo 
telefonicky 777  793  702 (na  toto číslo 
volejte i  v  případě, pokud nebude keška 
na svém místě).

Přejeme úspěšný lov.
Tuto lékárnu již v Nerudově ulici v Praze nenajdete. 
Dlouhou dobu byl prostor využit i jako muzeum lé-
kárnictví. Dnes je expozice přestěhována na  zámek 
Kuks.

V Nerudově ulici i v některých dalších lékár-
nách se už i dříve prodávala homeopatika.

Malby rostlin jsou dnes již připomínkou na  to, že 
v prostoru, kde stojí hlavní pošta, byla první bota-
nická zahrada svého druhu v Evropě. Založil ji lékár-
ník Angelo z Florencie v době vlády krále Karla IV.

V této apatyce se vyráběla ve své době velmi známá 
Pražská mast. Když už nestačily prostory, musela 
se výrobna mastí přemístit do  továrny v  Dolních 
Měcholupech, kde se později z ní stala fi rma Léčiva.

Bod A
N 50° 05.310´  E 14° 23.917´
Otázka: Počet oken v osmém patře domu, kde se dříve nacházela lékárna. 

Bod B
N 50° 05.317´  E 14° 24.129´
Otázka: Počet schodů na chodníku vedle vchodu do lékárny.

Bod C
N 50° 05.182´  E 14° 25.160´
Otázka: Součet první a druhé číslice na červené tabulce s číslem domu U zlaté koruny.

Bod D
N 50° 05.245´  E 14° 25.379´
Otázka: Součet všech číslic (ale opravdu všech) na červené tabulce s číslem domu.

Bod E
N 50° 04.969´ E 14° 25.360´
Otázka: Počet ozdobných koulí na vratech do zahrady vynásobte 2 a odečtěte 1.

Bod F
N 50° 05.009'  E 14° 25.670'
Otázka: Celkový počet poštovních schránek vedle obou vchodů na hlavní poštu.

Finální keška: N 50°05.ABC´ E 14°25.DEF´ N 50°05. E 14°25.´ ´A B C D E F

nnnnnnnnyyyyyr.yyr.yyyyyryy cccz
nntnntnntnntn aaaaaktkaka ujtuj e Ae Ae n

nnnnnnnnnnnn aa.a.naa ovavakovk a@piony

mmístě))..

me úúúúúspěss šnýšnýšnýný lov.
Tuto lékárn
Dlouhou 
kárnictv
Kuks.
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PEČLIVÁ PATRICIE
„Tak už pojď, musíme stihnout autobus, jinak jdeme pěšky…“ – Petra sedí na posteli a pečlivě si, s klidem sobě vlastním, úhledně skládá 
vše do kufru, vyndává pečlivě srovnané komínky ze skříně, pečlivě srovnává, vyndává a zase srovnává…. V hlavě se mně míhají a vynořují 
vzpomínky na běžné schůzky. Rukodělky je obtížné dokutat do konce, neboť opět pomalu rozmýšlí, pečlivě si vybírá. Při přehazované nebo 
vybíjené stojí s míčem a přemýšlí, komu hodit, a stojí a stojí (mezi tím všichni přeběhnou na druhou stranu). 

Kdyby se, tak jako v historii kdysi, dávala příjmení podle nějaké charakteristiky, jmenovala by se Petra Pečlivá.

A tak si jednou večer přemýšlím o tom, jestli 
je to osobnostní rys, nebo úzkost. A všímám 
si následně toho, jak reaguje maminka, když 
pro Petru přijde. Mluví pomaleji, nabádá 
Petru, aby si vše pěkně srovnala, aby si pěkně 
upravila oblečení. Nikde není vidět napětí, 
úzkost. Zdá se tedy, že pečlivost a pomalost 
je osobnostním rysem dívky. Nerozhodnost, 
váhavost, klid, pomalé pracovní tempo. 
Zdá se, že se tedy s tímto nedá příliš hnout. 
Nezbývá, než se při plánování aktivit připra-
vit na to, co je dítěti přirozené. Nemůžeme si 
dělat ambice na to, abychom to nějak měnili.

To když se vrátím ve vzpomínkách na oddí-
lové děti dál, vybavím si úplně jinou pečli-
vou, Patricii Pečlivou. Ve většině aktivit, které 
Patricie dělala, byla nápadná velmi pomalým 
tempem, pečlivým rozvažováním, skoro ni-
kdy nevystřelila odpověď, vlastně skoro ni-
kdy neřekla nic špatně, říct nějakou „blbost“, 
to raději mlčela. Vlastně často na schůzkách 
mlčela. Při hrách, kde bylo potřeba se jakkoli 
rozhodovat a šlo o čas, Patricie často prohrá-
vala, protože se prostě nemohla rozhodnout, 
kudy poběží, co si má vybrat za kartičku…
Při vytváření velmi dlouho váhala, než střihla 
do  papíru, neustále očima hledala pomoc 
a podporu u někoho z vedoucích a očividně 
se jí ulevilo, když pomoc přišla. Patricie si 
o ní však slovy neřekla, jen pohled vyplašené 
laně, myšičky v  pasti, volal. Páti pečlivost 

byla jiná, byla plná úzkosti a strachu z toho, 
že její výkon nebude dokonalý, že se dopustí 
chyby, strachu, že to nezvládne.  Bylo to po-
znat i na  jejím těle, stála schoulená, jakoby 
zmražená, zdálo se, že skoro ani nedýchá. 
Asi i Patriku utvářelo její rodinné prostředí 

a  zkušenosti, které se světem získávala. 
Rodinné prostředí těžko ovlivníme, to ani 
není náš úkol. My můžeme Pátě pomoct 
tím, jaké zkušenosti se světem získá u  nás 
v oddíle. 

kolektiv autorů

  PŘÍČINY
• Osobnostní nastavení, vzor a vý-

chova v rodině.

• Úzkost, nejistota, malá 
sebedůvěra. 

• Váhavost, obtížně se rozhoduje.

• Preciznost.

  CO DĚLAT 
• Poskytovat dítěti podporu, pomoc činnosti ukončovat, třeba zúžit výběr, 

napočítat do 10, schválit, povzbudit gestem, pokývnutím…

• Dávat příležitost k tomu, aby dítě muselo tyto situace zkoušet.

• Obrnit se trpělivostí, tolerancí, ochotou situaci dítěte rozumět a chápat.

• Lépe se zvládá rozhodování ve dvojici, nejsem na to sám, někdo to tak tro-
chu rozhodne za mne, učím se odkoukáváním, nápodobou.

• Volit raději úkoly a činnosti kratší, aby bylo reálné, že je dítě dokončí.

• Využívat hry, kde hraje náhoda důležitou roli.

PORADNA
Máte ve svém oddíle také takovou Patricii nebo jiný „náročnější“ pří-
pad a hledáte radu „jak na něj“? Druhý rok vám čtenářům – oddílo-
vým vedoucím i instruktorům – dáváme možnost přečíst si „O dětech 
trochu jiných“.

Při popisu chování dětí a zvládání jejich specifi k vycházíme z dlou-
holeté praxe zkušených oddílových vedoucích. Reagujeme přitom 
na podněty, které nám přicházejí prostřednictvím vzdělávacích akcí, 
ale i poradny. Pro to, aby pro vás tato rubrika byla přínosem, nás 
zajímá, s jakými obtížemi se při oddílové činnosti potýkáte. Pojďte se 
stát i vy spolutvůrci stránky o tak trochu jiných dětech a napište nám.

Oceníme zejména popis
• konkrétních situací, ve kterých jste si nebyli jisti svojí reakcí,
• perných chvilek, ke kterým byste se chtěli vrátit a rozebrat je,
• chování dítěte, které se svými projevy vymyká,
• specifi ckého přístupu, který konkrétní dítě vyžaduje.

Své dotazy a náměty můžete zasílat prostřednictvím Poradny pro ve-
doucí (www.pionyr.cz/inspirace/poradna). Na  vaše dotazy odpovídá 
tým odborníků z oborů psychologie, speciální pedagogiky a školství. 
A nebojte se, všichni jsou také zkušení oddíloví vedoucí.za

tát ci stránvy spo

byli jist
á

reakc
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PIONÝRSKÉ BENEFITY
Pionýr se snaží posílit pocit sounáležitosti pomocí republikových akcí, přinést i dobrou zábavu či přispět k výměně zkušeností mezi členy. Právě 
setkávání z nás dělá jeden spolek, ne samostatné jednotky. Také se snaží usnadnit práci všem svým dobrovolníkům, ať už třeba v podobě různých 
nabídkových programů nebo vzdělávacích akcí, námětů na činnost na webu, nebo námětů v pravidelných rubrikách v Mozaice či poskytováním 
důležitých informací všemi dostupnými prostředky… Možná to někomu může přijít mnoho a možná někomu málo. A možná přijdete ještě sami 
na další výhody, kterými vám Pionýr usnadňuje život…

SERVISNÍ ZÁZEMÍ
Jsme vám k  dispozici s  nápomoc-
nou rukou či radou. Stačí volat 
na  234  621  299, 777 248 720, ohledně 
táborů na  222  247  529. Psát můžete na 
pionyr@pionyr.cz. 

PORADNA
Máte v oddíle tak trochu jiné dítě? Potřebujete 
poradit, jak ho zvládnout, nebo se jen ujistit, 
že vaše postupy jsou správné? Někdy stačí 
i pocit, že člověk v tom není sám. Připraven je 
pro vás tým odborníků. Jděte na web Pionýra 
(www.pionyr.cz/inspirace/poradna) a  pište 
nám do  poradny, která řeší problémy ze-
jména z oblasti integrace a inkluze dětí.

DOTACE
Všechny pionýrské skupiny mají možnost 
získat centrálně administrované dotace na 
akce, nákup a údržbu materiálu, vybavení 
a provozní náklady kluboven, … zkrátka na 
zajištění své činnosti. K nim je možné přidat 
dotace na výjezdy do zahraničí, opravy a re-
konstrukce objektů, pořádání regionálních, 
krajských či celorepublikových akcí nebo 
realizace nějakého mimořádného projektu. 
Většina „papírování“ je u těchto dotací za-
jišťována na úrovni Pionýra, na straně PS je 
omezena hlavně na nezbytné vyúčtování. 
Rádi vám poskytneme více informací na výše 
uvedených kontaktech, nebo je najdete též 
na Servisu Pionýra (Servis/Ke stažení/Dotace 
MŠMT).

POJIŠTĚNÍ
Pojištění odpovědnosti, úrazové pojištění 
i pojištění majetku, to vše pro vás Pionýr za-
jistí, stačí se ozvat. Jak potom postupovat při 
hlášení škodné události, najdete na  Servisu 
Pionýra (Servis/Ke stažení/Pojištění).

PiTEL
Chcete si telefonovat s  ostatními pionýry 
zadarmo? Pak se přidejte do našeho PiTLE. 
Záměrně píšeme měkké i, nejedná se o žádný 
„pytel“, ale o  „Pionýrskou TELefonní síť“ 
od  společnosti Vodafone. Ozvěte se nám 
a vše vám zařídíme. Více informací získáte též 
na Servisu Pionýra/Ke stažení/PiTEL.

SOFTWARE MONEY
Snažíme se hospodářům pionýrských skupin 
co nejvíce usnadnit život. Každý z nich má 
zdarma k dispozici nejrozšířenější účetní pro-
gram Money. Pro bližší informace pište na 
vendy@pionyr.cz

PROSTOR NA WEBU (ANEB 
DOMÉNY 3. ŘÁDU)
Ani za  webové stránky nemusí pionýrské 
skupiny nic platit, stačí si vyžádat doménu 3. 
řádu a každý tak může získat prostor na webu 
s  jednotným názvem domény pionyr.cz. 
Vaše stránky se tak budou jmenovat např. 
„www.pskolousci.pionyr.cz".

NÁMĚTY NA ČINNOST
Najdete je v našem „Inspiruj se“ na 
www.pionyr.cz/inspirace/ nebo se rovnou 

můžete zapojit mezi pionýrské skupiny využí-
vající výchovné programy. Stačí jen podepsat 
smlouvu a podle zvolené úrovně zapojení – 
například čtvrtletně poslat krátkou zprávu 
a 1x za rok nový námět na další metodický 
list (=písemně zpracovaný návod na hru, ru-
kodělku, tip na výlet…). Na oplátku obdržíte 
šanon s přehledně uspořádanými náměty pro 
vybranou věkovou kategorii, které jsou sou-
částí uceleného systému, a pracovní mate-
riál pro děti. Pokud ke zpětné vazbě přidáte 
i příklad dobré praxe – získáte navíc sadu 
materiálu jako je sportovní náčiní, kreativní 
potřeby, drobné odměny pro děti. Přihlaste 
se na noveprogramy@pionyr.cz.

EDIČNÍ ČINNOST
Pionýr vydává publikace v  několika edič-
ních řadách. Jejich různorodost je ovlivněna 
především potřebami z  oblasti přímé práce 
s dětmi či např. ekonomiky. Podstatná část 
publikací je vydávána pro vnitřní potřebu 
Pionýra mimo jiné i  proto, že na  trhu ob-
dobné materiály není možné získat. Můžete 
si je stáhnout na Servisu Pionýra/Ke stažení/
Publikace.

INFORMAČNÍ TOKY
O nejdůležitějších událostech, změnách, no-
vinkách a dalších upozorněních je každý člen, 
který má nějakou funkci v Pionýru, informo-
ván prostřednictvím Horkých novinek (vnitřní 
newsletter Pionýra). Pokud od  nás e-maily 
nedostáváte, nejspíš jste neuvedli v  RISPU 
na sebe e-mailový kontakt, zašlete nám ho, 
rádi vás mezi adresáty zařadíme!
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Dále můžete nejen získávat informace, 
ale i  sdílet své zkušenosti a  vyměňo-
vat si rady s  ostatními pionýry prostřed-
nictvím uzavřené skupiny na  Facebooku 
„Pionýr (offi cial)“. Přidejte se k  nám na 
www.facebook.com/groups/pionyr.offi cial/ 
Aktuality zveřejňujeme také na veřejné face-
bookové stránce pionýra: www.facebook.
com/Pionyr.cz 
Informace je též možné hledat a  sdílet 
na webu Pionýra www.pionyr.cz, nebo v na-
šem časopise Mozaika Pionýra. Víte o  ně-
kom, kdy by chtěl nově dostávat Mozaiku? 
Využijte každoroční výzvu Prvních 100, 
kdy prvních sto zájemců získá celý ročník 
Mozaiky Pionýra zdarma. Ozvěte se nám na 
mozaika@pionyr.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ
Možná vám přijde, že třeba informační toky 
nebo vzdělávání jsou přece samozřejmost, 
ale vězte, že kvalitní vzdělání v  kurzech 
s  akreditací MŠMT je opravdu benefi tem, 
kterým se nemůže chlubit každá organizace. 
O  aktuální nabídce kurzů ve  svém kraji 
se informujte ve  svém pionýrském vzdě-
lávacím centru. Kontakty najdete na 
www.pionyr.cz/kontakty/vzdelavaci-centra. 
Pionýr nabízí i další vzdělávací akce jako letní 
táborové školy, tzv. „LTŠky“, nebo každoroční 
oblíbenou akci Kamínka plnou různých dílen, 
seminářů a debatních kroužků. Sledujte web 
kaminka.pionyr.cz nebo se k  nám přidejte 
na Facebooku: www.facebook.com/kaminka.
pionyr.cz. Na další ročník se můžeme těšit již 
příští rok na jaře 8. – 10. dubna 2016.

SPOLEČNÁ PROPAGACE
Ať už chystáte akci pro veřejnost, nábor 
členů, nebo chcete drobnou pozornost pro 
rodiče či třeba starostu obce, jistě se vám 
budou hodit pionýrské propagační a dárkové 
předměty (které můžete objednávat na pio-
nýrském internetovém jarmarku E-moška – 
e-moska.pionyr.cz). Stejně tak užitečné 

mohou být jednotné vzory tiskovin a letáčků, 
které znáte ze společných propagačních akcí 
(jako například Pionýr Open). 
Jsou i další možnosti, jako zveřejnění tábora 
v  přehledu projektu Opravdu dobrý tábor 
nebo pozvánka na  vaše otevřené akce na 
www.pionyr.cz (vkládejte na www.pionyr.cz/
admin).

REPUBLIKOVÉ AKCE
Jmenujme dvě největší: Setkat se s kamarády 
pionýry z  celé republiky na  jednom místě? 
To je RESET, neboli REpublikové SETkání pi-
onýrských oddílů, které se koná každé dva 
roky na jiném místě. 
Navštívit s oddílem pražské památky a další 
zajímavá místa se slevou nebo zadarmo? To 
vám umožní Ledová Praha, kterou můžete 
navštívit každý rok během pololetních prázd-
nin (více na www.ledovapraha.cz).

STUDENTSKÉ PRÁCE
Pro studenty, kteří hledají téma pro svou 
ročníkovou, diplomovou nebo bakalář-
skou práci, přibyla nově v  sekci „Inspiruj 
se“ zajímavá nabídka. Podívejte se na 
www.pionyr.cz/inspirace/student.

SLEVY
Sháníte odměny do  soutěže? Nebo potře-
bujete dovybavit klubovnu? Nezapomeňte, 
že máte slevu u  vybraných prodejců. Zde 
vám předkládáme jejich ucelený pře-
hled. Kompletní informace (ceníky, sle-
vové kupóny…) najdete na Servisu Pionýra/
Ke stažení/Fundraising/Slevy a  nově také 
na E-mošce v záložce „Výhody a slevy“.

ALBI
Veškerý sortiment se slevou až 40% oproti 
kamenným obchodům.
Objednávejte na e-mailu: michal.smid@albi.cz 
nebo si na  stejném e-mailu vyžádejte svoje 
přístupové údaje do e-shopu Albi, ve kterém 
budete moct nakupovat rovnou za naše pio-
nýrské ceny.

DINO TOYS
Nakupujte se slevou až 40% oproti kamen-
ným obchodům.
Objednávejte na: fakturace@dinotoys.cz, 
do kopie dejte kadnerova@dinotoys.cz.

MINDOK
Můžete získat zboží se slevou až 25% oproti 
kamenným obchodům. 
Objednávejte na e-mailu: obchod@mindok.cz.

SPORT-D
Sportovní vybavení se slevou 10%. 
Objednávejte na  e-mailu: info@sport-d.cz 
nebo si na  stejném e-mailu vyžádejte vy-
generování slevového kupónu do  e-shopu 
Sportu-D.
Slevu můžete též uplatnit v  kamenné pro-
dejně na adrese Kl. Čermáka 109, Čáslav.

LIMAN SPORT
Nášivky, výšivky, vlajky, stany, potisky triček, 
šátky, placky… se slevou 5%. Pro uplat-
nění slevy uveďte u  objednávky v  e-shopu 
na  www.limansport.cz název PS/KOP, IČO 
a do poznámky napište SLEVA.

KNIHCENTRUM.CZ
Knihy se slevou můžete mít na 
www.knihcentrum.cz. Při nákupu na e-shopu 
zadáte slevový kód do  příslušné kolonky, 
která se nabízí v košíku.

SFÉRICKÉ KINO
Ojedinělý zážitek se slevou 12% můžete ob-
jednat dětem na: sferickekino@gmail.com. 
Více se dozvíte na sk-mobilniplanetarium.cz. 
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IX. VZP SE PŘIBLIŽUJE
Přehoupl se nový rok a  výroční zasedání je 
zase o  kus blíž. A  s  ním i  rozhodování, co 
v pionýrských stanovách funguje dobře a co 
méně či špatně, a bude proto účelné to po-
jmenovat a navrhnout ke změně.

CO SE ASI MĚNIT NEBUDE…
to je fi lozofi e základního dokumentu. Tři roky 
jeho fungování nijak nezpochybnily dvě zá-
kladní teze užité při jejich tvorbě:
- v  nejvyšší možné míře vycházet z  plat-
ného Občanského zákona a
- vytvářet co nejméně „vlastních“ řešení, 
která by vycházela jen z  dosavadní praxe 
Pionýra,
což v  konečném důsledku má vytvořit co 
největší právní jistotu rozhodování spolku 
i  do  budoucna (proto jsou uplatněny oba 
zmíněné principy).
Řeč o  tom byla na  úvodním jednání 
Obsahové komise IX. VZP. Přímo na  něm, 
ale ani později se zatím neobjevily návrhy 
na změnu v otázce přístupu. Z toho plyne, že 

bude-li se něco ve stanovách měnit, pak asi 
spíše dílčí záležitosti a nedojde k přemrště-
ným zásahům.
Na místě je proto otázka:

FUNGUJÍ STANOVY?
Jsou srozumitelným a  fungujícím základním 
organizačním předpisem? O  srozumitelnosti 
se občas hovoří s  neúctou – v  dokumentu 
jsou pasáže, které jsou „lektorským oříškem“. 
Ovšem stížnosti na  jejich neúčelnost – ne-
jsou. Dá se proto říci, že stanovy fungují, že 
plní svůj účel: být nástrojem pro organizaci? 
Vyjdeme-li z  dosud shromážděných pod-
nětů ke změně, musíme odpovědět, že přes 
mnohé nářky Stanovy Pionýra fungují a – přes 
svoji v některých částech nespornou nároč-
nost a objemnost – hlavní účel plní.
Na místě je proto výzva:
Máte-li špatnou zkušenost s  uplatňováním 
stanov, pokud jste v uplynulých dvou letech 
narazili na  potíže, neváhejte a  napište své 
připomínky.

Teď je ten správný čas!
Adresa, kam své návrhy můžete směřovat, je: 
obsahvzp@pionyr.cz nebo oslovte zástupce 
své KOP v obsahové komisi.

Martin

ÚSTŘEDNÍ ŠKATULATA
Téměř každý, kdo v posledních měsících viděl 
Zuzku Krausovou, mi vzápětí položil otázku: 
No, a co tam budete bez Zuzky dělat? Dotaz 
je to možná lehce přehnaný (protože Zuza 
není celé ústředí), ale na druhou stranu je pro 
mnoho lidí zhmotněním přeludu známého 
jako Ústředí Pionýra. Ostatně aby ne, když 
je to právě ona, kdo je osm roků člověkem, 
s nímž se každý – kdo se na ÚP obrací – setká 
nejdříve a možná i nejčastěji…

ZUZKO, DÍKY
Nejdříve proto několik slov k  Zuzaně 
Krausové, byť mnoho lidí stále říká 
Daňhelkové… Na  ústředí nastoupila k  1. 1. 
2008 a  skutečně(!!) kromě krátkého inter-
mezza, kdy zkoušela něco lepšího, zde pra-
covala osm roků, což už je pořádná porce. 
V lecčems se i změnila, ale ne v tom základ-
ním, je to pionýrka na  svém místě. Tím se 
nechválím, že jsem ji tehdy vybral, ale popi-
suji pocit, který po dlouhá léta spolupráce se 
Zuzkou mám. A tuším, že nejsem sám, proto 
ty dotazy, které nezřídka nesly i  obavu: Co 
přijde po ní? Zvládnete to tam (bez ní)?
Vzhledem k jejímu očekávání to od poloviny 
ledna budeme muset zvládnout. S vědomím, 
že ten, kdo nastoupí po ní, to bude mít hodně 
těžké, protože srovnávání se Zuzkou neujde.

PŘICHÁZÍ MARCELA
I  proto jsme pátrali poměrně dlouho… Ale 
doufám, že se hledání vyplatilo. A  od  po-
loviny ledna budete slýchat v  telefonu hlas 
Marcely Hanuskové (marcela@pionyr.cz). 
Je to pionýrka z PS Ptáčata Domažlice, stu-
duje vysokou školu a  působí na  nás prima 
– věříme, že tomu tak bude i směrem k vám 
všem, kteří budete na ústředí psát nebo tele-
fonovat. Převezme naprostou většinu Zuzčiny 
agendy, vyjma nemovitostí. Není ovšem 
zkrátka novou Zuzkou, jak se někdy zjed-
nodušuje. Věřím, že bude Marcelou a vnese 
do naší společné práce i nové věci.

PŘÁNÍ
Oběma pionýrkám: zdraví, výdrž a trpělivost 
– tuším, že to budou potřebovat. Těm, kdo 
budou volat na ústředí, aby měli také špetku 
trpělivosti, přece jenom se zapracovat v ob-
čas hodně dynamickém dění na ústředí není 
úplně snadné. A úplně všem, aby měli pocit, 
že práce ústředí má smysl.

Martin

Krátký výběr z  dosud došlých podnětů 
ke změnám ve stanovách
Jsou rozděleny do dvou typů:
- Formální
Upozorňující na  nezbytnost nahradit 
slovo „sdružení“ správným pojmem spo-
lek, doplnění chybějící předložky v textu, 
záměny velkých a  malých písmen (bez 
vlivu na smysl sdělení) a podobné.
- Obsahové
Navrhující věcné změny, například začít 
užívat pojmu „prevence rizikového cho-
vání“ místo zatím užívaného termínu „so-
ciálně-patologické chování a  jevy“, po-
třeba zřetelného vymezení problematiky 
zániku pobočného spolku…

okénko IX. VZP
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PATRONI PIONÝRA
I když „pětadvacítkový“ rok již skončil, stále nám zbývají Patroni Pionýra, které jsme v Mozaice ještě nepředstavili, se třemi z nich se můžete 
seznámit na této stránce.
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JIŘÍ PETR
Vedoucí odboru školství a  kultury MěÚ 
Svitavy

Mgr.  Jiří Petr nastoupil po ukončení vysoké 
školy jako učitel, později jako zástupce 

ředitele na  I. ZŠ ve  Svitavách. Svůj volný 
čas věnoval vždy dětem a  sportu. Býval zá-
stupce skupinové vedoucí PS Vysočina při ZŠ 
Komenského náměstí ve Svitavách. Řadu let 
byl oblíbeným oddílovým vedoucím, na  tá-
borech se oháněl v kuchyni. Aktivně hraje fot-
bal, své zkušenosti předává dalším malým fot-
balistům. Dnes pracuje jako vedoucí Odboru 
školství a kultury na MÚ ve Svitavách. Je čle-
nem správní rady Nadačního fondu Valentina 
Oswalda Ottendorfera a Nadace Josefa Plívy. 
S manželkou Annou má dvě děti.

Když se řekne Pionýr, vybaví se mi rok 1984, 
kdy jsem byl jako začínající učitel na základní 
škole osloven, zda bych nevedl technický oddíl 

v  Pionýrské skupině Vysočina Svitavy. Tam 
jsem se setkal s úžasnými lidmi, kteří se vě-
novali práci s dětmi, a kupodivu za  to nikdo 
nic nechtěl. 
Dnes je pro mě potěšením sledovat současné 
dění v PS Vysočina, kde se v posledních letech 
vytvořila super parta lidiček okolo manželů 
Petrželových, kteří všechen svůj čas věnují 
dětem. 
Co popřát do  dalších minimálně pětadvaceti 
let? Snad jediné, chuť do nikdy nekončící práce 
s  dětmi, štěstí na  kamarády a  v  neposlední 
řadě zdraví všech.

PAVEL KAVINA
Ředitel odboru na  Ministerstvu průmy-
slu a obchodu, zástupce ČR v mezinárod-
ních organizacích International Seabed 
Authority a Interoceanmetal, bývalý skupi-
nový vedoucí

Pavel Kavina vystudoval Přírodovědeckou 
fakultu UK, obor ložisková geologie 
a  geochemie, doktorandské studium 

zaměřené na ekonomiku nerostných surovin. 
Absolvoval na  Hornicko-geologické fakultě 
VŠB v Ostravě. Dlouhodobě se zabývá pro-
blematikou nerostných surovin, surovinovými 
strategiemi jednotlivých zemí, cenami suro-
vin a  zahraničním obchodem s  nerostnými 
surovinami. V letech 1997 až 2004 pracoval 
jako analytik nerostných surovin v České ge-
ologické službě – Geofondu, od  roku 2004 
pracuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu, 
nejprve jako analytik, poté vedoucí oddělení 
politiky nerostných surovin, v  současnosti 
jako ředitel odboru surovinové politiky. 
Na  Metropolitní univerzitě Praha vyučuje 
předmět Energetická bezpečnost Asie. Je au-
torem více než 50 odborných článků, statí či 
příspěvků o nerostných surovinách.
Pavel Kavina je ženatý a má tři děti. Mezi 
jeho zájmy patří genealogie, etnografi e a pří-
rodní vědy.

Díky Pionýru jsem poznal skvělou partu mla-
dých úžasně kreativních vedoucích z  tzv. ko-
mise FJFI, kteří pro nás chystali parádní hry 
i dobrodružné tábory, ale hlavně jsem potkal 
manžele Danuši a  Evžena Pokorných, dobré 
duše celé naší skupiny. Z dětského obdivu se 
později stala touha se jim alespoň trošku po-
dobat, a  tak jsme společně se sestrou založili 
vlastní oddíl, ze kterého se postupně vyvinula 
báječná partička, se kterou jsem prožil jedno 
z nejkrásnějších období svého života – výpravy, 
tábory, legrácky, recese… Kdo to nezažil, neu-
věří, kdo ano, ten ví moc dobře, o čem mluvím. 
Nebýt naší skupiny, byl bych o mnoho zážitků 
a o mnoho přátel chudší.
Přeji Pionýru hodně obětavých invenčních ve-
doucích a  instruktorů a  ještě víc rozzářených 
dětských očí u táboráků. 

JIŘÍ VYSOKÝ
Podnikatel, bývalý skupinový vedoucí

Jiří Vysoký pochází z Náchoda, kde působí 
i podnikatelsky, je jednatelem fi rmy Integraf 
s.r.o., Jeho velký koníček patří vzduchu – 
létání, a  to jak aktivnímu, protože se často 

prohání po  nebi jako sportovní pilot, tak 
i pracovnímu, neboť jedna z fi rem, v níž pů-
sobí, je orientována do letecké výroby…
V  Pionýru vyrostl v  Pionýrské skupině 
Náchod, jejíž tradice sahá do  50. let. Sám 
dlouhá léta mimo jiné působil i jako její sku-
pinový vedoucí. Často jezdil také na  tábory 
do Kamence jako vedoucí a hlavní vedoucí 
pionýrského tábora. Jistě se najde i dost pi-
onýrů, kteří si Jiřího vybaví jako jednoho 
z instruktorů vyhlášené Letní táborové školy 
na Kamenci. V Pionýru se již angažují i jeho 
starší děti.
Jiří Vysoký je ženatý a má čtyři děti. Má rád 
čínskou kuchyni. 

Od  dětských let jsem chodil do  Pionýra. 
Nevím, jestli jsem měl „kliku“, nebo to bylo 
normální, ale já v té době 70. – 80. let to měl 
bez nějakého politického přesvědčování. 

Jsem z učitelské rodiny a moji rodiče se věno-
vali práci s dětmi i mimo školu. Protože byli 
pionýry, Pionýr mě provází celý můj dosavadní 
život. Vzpomínky na  pravidelné středeční 
schůzky v  oddíle se zaměřením na  brannou 
činnost, nácviky spousty dovedností v přírodě, 
tělocvičně, klubovně, atd. Bezva parta kluků 
i holek, kdy jsme se setkávali nejen při pra-
videlné činnosti během roku, ale i na  letních 
táborech po mnoho let.
A  to vše bez televize, telefonů a  jiných elek-
tronických radovánek. Naopak, lesní činnosti 
v odkazu „indiánských předků“ a zvládání je-
jich dovedností vždy naplňovalo moji klukov-
skou duši. 
A  co dnes vím zcela jistě, že jediná investice 
která má v životě smysl a rozhodně se vyplatí, 
je investice do dětí a do práce s nimi.
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SEZNAMTE SE: PS DRAVCI
Pro lednové vydání pionýrské seznamky jsme 
zamířili do  Ústí nad Labem za  PS Dravci, 
která patří k  těm největším. O  její historii 
i  současnosti jsme si povídali s  vedoucím 
Rudou Zeusem.

K historii se dostaneme později, zkus nám 
ale nastínit, jaká je Pionýrská skupina 
Dravci dnes? Kolik vás je, co rádi děláte, 
kam rádi jezdíte?
Jaká je? No, dost veliká. Počet členů už 
dávno překročil číslo 230. A ve své činnosti je 
velice různorodá. V každém místě, kde máme 
členy a oddíly, jsou jiné podmínky. Jiné je vě-
kové složení, jiné zaměření vedoucích, a tím 
i zaměření činnosti oddílu. Od keramiky a ru-
kodělek, přes kulturu, sport a  turistiku až 
k takzvaným všestranným oddílům. V našich 
10 oddílech děláme opravdu skoro všechno, 
využíváme vzdělávací programy, hrajeme 
geocaching. Scházíme se v Ústí nad Labem, 
Dobkovicích, Mostě, Litvínově a  Dubí. 
Přes rok jezdíme na  jarní a  letní tábory, 
Velikonoce, podzimky, akce pro mladší, starší 
a vedoucí, výroční oheň. Také pořádáme plno 
jednodenních akcí a  navštěvujeme pravi-
delné pionýrské akce. Často využíváme naše 
základny v Zásadě a Mařenicích, kde je nám 
opravdu dobře, občas vyrážíme na Tisou, pod 
stany nebo na základny jiných spolků. 

A teď k té (byť nedávné) historii. Není to 
tak dlouho, co jste byli mnohem menší 
skupina. Co se vlastně stalo? 
Naší skupinu založila v  roce 1999 Šárka 
Chocholoušková (dnes Zeusová). Já jsem při-
šel k Dravcům do Ústí ze 3. pionýrské sku-
piny Litoměřice v roce 2004. To nás bylo asi 
35. Situace se vyvinula tak, že jsem byl časem 
zvolen skupinovým vedoucím Dravců. Jak šel 
čas, zanikala řada pionýrských skupin v kraji. 
Jednou z nich byla po čase i ta v Litoměřicích 
a přes veškeré snahy se nám zde bohužel ne-
podařilo činnost zachovat. Dále se rozpadala 
PS Tuláci v Ústí nad Labem a její aktivní čle-
nové našli své útočiště u nás. Když se nějak 
nepohodli v Dubí, přesvědčil jsem vedoucí, 
aby v Pionýru zůstali, a tak byl na světě další 
oddíl. Problémy s  penězi v  PS Rozmarýn 
Most jsme na Magistrátu města Most vyrov-
nali, a uzavřeli novou smlouvu na klubovnu, 
a tak přibyl další oddíl. Ani v Litvínově to ne-
zaniklo a oddíl Perla severu se také stal naší 
součástí. A když zanikla PS Smog v Ústí nad 
Labem, našla u nás také zázemí. Dále máme 
aktivní děti ze Štětí a Litoměřic. Výjimkou je 
oddíl v Dobkovicích u Děčína, který před lety 
vznikl na přání a za podpory bývalého pana 
starosty. Dravci jsou tedy vlastně takovým 
malým krajem v ÚKOP.

Co vás pohánělo k  nabírání dalších lidí – 
chtěli jste být co největší, nebo jste ne-
chtěli nechat Pionýr v  okolních obcích 
padnout?
Můj sen byl mít velkou funkční skupinu, a tak 
se mi v podstatě splnil, zdálo se mi škoda, 

aby zanikla dlouhodobá historie některých 
skupin, aby některá města byla smazána z pi-
onýrské mapy, tím spíš, když byl člověk, který 
chtěl vést oddíl. Vážím si každého, kdo je 
ochotný vést oddíl, pak děti nejsou problém.

Dost se nabízí otázka, jak moc jste opravdu 
jedna skupina? Stmelili jste se, máte spo-
lečné akce?
Toto byl a stále je dost těžký oříšek, přesvěd-
čovat někoho, že když už je u Dravců, tak by 
měl jako Dravec vystupovat a  v  dokumen-
tech používat jméno skupiny. Ale poslední 
dobou se to moc zlepšilo. Většina bývalých 
skupin si dělá vlastní letní tábory, takže jich 
máme sedm, i jarní tábory děláme tři, ale vět-
šinu ostatních akcí děláme společně a není 
výjimkou, že nás jede i 70. Hodně se snažíme 
pracovat s oddíláky a instruktory a stmelovat 
se napříč městy.

Když zmiňuju společné akce, tak jde 
těžko přehlédnout, že někdo z Dravců je 
snad na každé celopionýrské akci, ať je to 
Ledová Praha, RESET, Kamínka, pořádáte 
Sedmikvítek… Kam jezdíte nejradši?
No jsme moc rádi, že je nás vidět a  slyšet, 
že je naše činnost prospěšná. Tím, že je nás 
dost vedoucích, je to trochu snazší. Třeba bez 
Ledové Prahy si už ani neumíme začátek roku 
představit. Sedmikvítek je také naše silná 
disciplína. Moc rádi jezdíme na RESET. Dříve 
jsme se účastnili i Pionýrské stezky, které je 
moc škoda. 
Dravci jsou i tahouny krajských akcí, zajišťu-
jeme kurzy PVC, akce pro veřejnost, atd. Je 
toho prostě moc a moc.

Vraťme se ale k tomu, jak se v posledních 
letech rozrůstáte. Slučováním s  bývalými 
skupinami jste získali i několik základen, 
kluboven, zkrátka nemovitostí. To je určitě 
dobrá věc, ala většině skupin úplně stačí 
starat se o jednu, jak to zvládáte?
Opravdu jak se dá! Staráme se o  základnu 
převzatou od Smogu v Mařenicích u Cvikova, 
základnu Pionýra v Zásadě u Kadaně, tábo-
rovou základnu Bojanov v Dolní Libochové 
na  Vysočině, zděděnou po  Orionu, kterou 
jsme pronajali PS Mládí z Brna, klubovnu (byt) 
v  Litoměřicích, dále se staráme o  původní 
klubovnu Dravců na Dobětické v Ústí, klu-
bovnu v Dobkovicích, klubovnu Rozmarýnu 
v Mostě, klubovnu Perly severu v Litvínově, 
některé oddíly se schází na Důlcích, a pro-
tože jsme hlavně Ústečáci, tak na nás padá 
i tíha péče o tuto nemovitost Pionýra, kterou 
má svěřenu do užívání Ústecká KOP. Jen pro 
zajímavost provoz kluboven a  základen nás 
měsíčně přijde cca na  25  000 Kč. Naštěstí 
pracovitých rukou máme dost a  snažíme se 
vše udržovat.

Jako vždycky se chci ale zeptat i  na  věci 
mimo vaši skupinu. V Pionýru jsi vyzkou-
šel spoustu různých „rolí“. Umíš říct, co je 

naše slabina a  co nám jde naopak hodně 
dobře?
Mně osobně vadí taková nejednotnost. 
Málokdo pionýra pozná na první potkání a to 
je škoda. Také mne trápí neaktivní skupiny.
Zato naše nabídková činnost je opravdu roz-
manitá, každý si tu něco najde, každý začí-
nající vedoucí má hodně možností, co si vy-
brat právě pro sebe. Výchovné programy byl 
také opravdu dobrý počin. Velmi kvalitní jsou 
i naše pionýrské akce a máme moc kvalitní 
zázemí.

Zmínil jsi složitější budování sounáležitosti 
jednotlivých oddílů ke skupině. Promítá se 
to nějak i do sounáležitostí k Pionýru?
Ještě dnes mi někteří kamarádi vyčítají, že 
o  „můj“ jeden hlas byl v  roce 2007 schvá-
len nový znak Pionýra (pozn.: je to myšleno 
obrazně, hlasování bylo poměrně těsné, ale 
ne o  jediný hlas). Já jsem ale přesvědčený, 
že jsme udělali dobře. Znak Pionýra máme 
na  všech viditelných místech v klubovnách. 
Používáme ho při všech akcích, rádi ho pre-
zentujeme na veřejnosti a při jednání s part-
nery. Jsme jednou ze skupin, které vykoupily 
na  E-mošce dětské velikosti zelených košil 
a  nosíme je. Na  našich slavnostních akcích 
skládají noví členové Dravců slib a dostávají 
skupinový šátek. Jenom ve znaku a v košili to 
jistě není, ale myslím si, že o Dravcích nikdo 
nemůže pochybovat. Jsme pionýři. Jsme sou-
částí té mnohatisícové prima party. A  ví se 
to o nás.

Budu i trochu osobní. Proč jsi pionýr? Co ti 
to dává a co bere?
Proč jsem pionýr? No když jsem v roce 1987 
vstoupil do Orionu v Litoměřicích, ani jsem 
netušil, co to se mnou udělá. Když jsem se 
pak stal instruktorem, věděl jsem, že to bude 
pro mne osudová organizace. Postupně jsem 
pronikal do různých funkcí, a tak se mi Pionýr 
pěkně dostal pod kůži, neumím si předsta-
vit, že bych v něm nebyl. Pionýr je vlastně 
moje rodina a dává mi elán do života, radost 
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z  prožitku, možnost plánovat a  realizovat 
akce pro děti a vedoucí. Je to skvělá parta. 
Občas jsou to ale nervy, když najednou nemá 
nikdo čas, když chybí peníze, když rupne 
topení na  základně, když není žádný volný 
víkend…

Když si představíš blízkou pionýrskou bu-
doucnost, na co se nejvíc těšíš?
Protože nemám rád zimu, těším se moc 
na  jaro, na  první akce na  Zásadě nebo 
Mařenicích, na  veselé děti při soutěžích 
a hrách, na  spokojené vedoucí… no prostě 
na první jarní akci.

Ptal se Jakub

PS DRAVCI
• Vznik: 8. 9. 1999 

• Počet oddílů: 10

• Charakteristika: turistický, sportovní, rukodělný, všestranný

• Počet členů: 247

• Schůzky: od pondělí do pátku většinou od 16:00 do 18:00

• Věk členů: 3–72

• Počet vedoucích a instruktorů: 35

   

VEDOUCÍ PS
• Jméno:  Rudolf Zeus

• Děti: 2

• Má rád: svou rodinu, Pionýr, odpovědnost, pracovitost, úctu

• Zaměstnání: koordinační pracovník ÚKOP, správce 
nemovitosti

• Funkce v Pionýru: vedoucí oddílu, vedoucí Pionýrské skupiny, 
předseda Ústecké KOP

• Kontakt: rudolfzeus@seznam.cz
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LEDEN 1991
Dny ubíhaly, měsíce míjely – a  rok utekl. Byl tu leden 1991. Rok od přelomové Mimořádné konference pionýrských pracovníků v Brně byl 
pryč… Mnoho věcí vypadalo jinak než před rokem, bohužel nezřídka v rozporu s původními představami. A vedle skutečnosti, že jsme bojovali 
za udržení činnosti v oddílech a na skupinách, probíhala jednání s jinými sdruženími, zejména s Českým Junákem (tehdy, dnes Junákem – Českým 
skautem), ale hlavně fi nišovala příprava I. republikové konference Pionýra v ČR.

DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI
Co se dělo kolem nás? Nelze to pominout, 
protože dění vně Pionýra ať přímo či nepřímo 
souviselo…
1. 1. proběhla cenová liberalizace: byla za-
vedena vnitřní směnitelnost Československé 
koruny, současně byly zastaveny regulace 
pro zahraniční i vnitřní obchod – byla zave-
dena volná cenotvorba. Byly tak ukončeny 
mohutné přerozdělovací procesy, které před 
rokem 1989 výrazně dotovaly řadu výrobků 
(např. většinu potravinářského zboží). Tzv. 
vnitřní směnitelnost koruny nabídla domácím 
fi rmám možnost nakupovat devizy.
V Praze se 12. – 13. 1. konal sněm Občanského 
fóra, který rozhodl o  přerodu všelidového 
hnutí v  politickou stranu s  individuálním 
členstvím. Přijatý „Výchozí politický program 
OF“ ji jednoznačně směřoval ke straně pravi-
cové orientace, s čímž ovšem podstatná část 
OF nesouhlasila.
Dne 16. ledna 1991 (za účasti českosloven-
ské protichemické jednotky) byla zahájena 
operace známá pod názvem Pouštní bouře. 
Někdy známá též pod označením: válka 
„v přímém přenosu“. Šlo o mezinárodní zásah 
proti irácké okupaci Kuvajtu – právě médii 
označovaný za nejdůležitější bojovou operaci 
od konce 2. světové války.

VÍKEND 26. – 27. LEDNA
vstoupil do  naší historie prvními veřejnými 
aukcemi, jimiž byla zahájena malá privati-
zace, orientující se na  drobné provozovny 
v  oblasti maloobchodu, služeb a  veřejného 
stravování. V rámci Pionýra byla tato sobota 
a neděle významná tím, že v Praze 8, v pro-
storách Základní školy Burešova proběhla I. 
republiková konference Pionýra v  České re-
publice. Toto jednání – dnes stojící z hlediska 
„číslování“ mimo řadu vrcholných sněmování 
dospělých pionýrů – však mělo zcela zásadní 
význam pro další směřování i rozvoj Pionýra. 
Jednání konference bylo samozřejmě také 
přiměřeně bouřlivé, i zde docházelo k ostrým 
diskusím (a  „bojům o  slovíčka"), nicméně 
bylo i velmi konstruktivní – roční fungování 

samostatné obnovené organizace – přineslo 
svoje plody. Konference schválila zejména 
Program Pionýra a  Statut Pionýra s  tím, že 
jejich platnost bude vyhlášena na  zasedání 
ČRP po  celostátní konferenci Pionýra (čímž 
byly de facto nahrazeny tzv. prozatímní doku-
menty Pionýra z ledna 1990).
Schválila také další materiály, mezi nimiž 
byly například: „Aktuální úkoly organizace 
Pionýr“, dále šlo o  „Směrnici ke  sjednocují-
cím prvkům v organizaci Pionýr", jednání se 
přihlásilo k  výzvě Občanského deníku „Věc 
veřejná" zabývající se otázkou práv dítěte, 
byli schváleni také delegáti na připravovanou 
Celostátní konferenci Pionýra a tak dále.

JDEME DÁL, I KDYŽ NĚKDY 
ZTUHA
Vedle intenzivních příprav tohoto sněmování 
však probíhal běžný život – na  pionýrských 
skupinách, ORP… Došlo (poprvé!) k úplnému 
ekonomickému osamostatnění Pionýra, což 
s sebou přineslo těžko představitelné množ-
ství „drobných" organizačních problémů. 
Nesmí zapadnout také fakt, že přes usilov-
nou snahu představitelů České i  Federální 
rady Pionýra nedošlo k  naplnění usnesení 
Mimořádného sjezdu Socialistického svazu 
mládeže (z ledna 1990) a ekonomické vyrov-

nání mezi Pionýrem a Svazem 
mladých zůstalo pouze v  te-
oretické rovině… Jednoduše 
řečeno – představitelé SM 
si realizovali svoje ekono-
mické zájmy zcela bez ohledu 
na kohokoli jiného a Pionýru, 
kromě toho, co bylo „vybojo-
váno“ do podzimu 1990, od-
mítli jakkoli dále pomoci či vy-
jít vstříc našim požadavkům.
Pionýr to stavělo do  složité 
situace, mimo jiné i  proto, 
že se na  něj valily útoky 
od  junáků a  skautek s  poža-
davky na  náhrady za  maje-

tek předaný zejména v  roce 1970. Pohříchu 
na mnoha předávacích dokladech bylo uve-
deno, že materiál převzal okresní výbor (či 
přípravný okresní výbor) či jiný zástupce SSM. 
Představitelé Pionýra si však uvědomovali, že 
vyřešení tohoto problému – tedy vyrovnání 
se s minulostí, včetně ekonomického narov-
nání, bude nesmírně „politicky" citlivé a vý-
znamné. Návazně na smlouvu z června 1990 
byla v lednu 1991 připravena k podpisu další 
dohoda vypořádávání movitého a  nemovi-
tého majetku mezi Pionýrem a Junákem. Zde 
je poctivé přiznat, že se na  jednání tehdej-
šího předsednictva ČRP kolem ní strhla velká 
a  vášnivá diskuse. A byla přijata jen těsnou 
většinou hlasů. Dohoda (ve  stručnosti) za-
ručovala celým přecházejícím skupinám 

možnost odejít s  veškerým jejich majetkem 
a  tam, kde odcházela jen část členů, mohli 
„s  sebou“ vzít poměrnou část majetku PS. 
(Zbývá už jen krátce povzdechnout, že je 
škoda našeho nedokonalého zmapování pře-
daného majetku z úrovně PS… Třebaže v tom 
máme čisté svědomí, dává nám to méně pře-
svědčivé argumenty k  tvrzení o čestném vy-
rovnání se s minulostí, než by bylo potřeba.)
Tímto povídáním končí pravidelný seriál 
článků o Pionýru před 25 lety, k historii se ale 
ještě určitě vrátíme v dubnové Mozaice.

Martin

PŘIPOMENEME
Na  rozdíl od  Slovenska totiž 
v  roce 1990 v  Čechách, na  Moravě 
a  ve  Slezsku neproběhlo vrcholné 
jednání, které by navázalo 
na mimořádnou celostátní konferenci 
z ledna 1990. Naši slovenští kolegové 
připravili své vrcholné jednání 
a  rozhodli celou řadu věcí, které 
(zcela defenzivně vystupující) Česká 
ústřední rada PO  SSM, respektive 
Česká rada Pionýra před květnem 
1990, již poněkud alibisticky 
ponechala nově se tvořícímu orgánu. 
„Nová“ ČRP byla od  svého vzniku 
„zavalena“ operativními problémy 
a  přípravy zásadního koncepčního 
jednání tak musely být odsunuty 
na pozdější dobu. Z dnešního pohledu 
to znamenalo „ztrátu tempa", 
oslabení pozice vrcholných orgánů 
Pionýra v  ČR a  zmenšení prostoru 
pro diskuse i  praktická organizační 
opatření.

Nevýhodu se však vedení Pionýra 
snažilo proměnit ve výhodu. A dalo si 
velkou práci s obsahovou přípravou 
vrcholného jednání – kromě diskusí 
na  oblastních poradách na  podzim 
1990 byl nejvýznamnější akcí 
obsahový seminář z  listopadu 1990 
(viz předcházející díly), který přinesl 
zásadní podklady pro formulování 
náplně činnosti i  organizačních 
zásad – Programu Pionýra a  stanov. 
Stejně tak byl zmíněný čas využit 
na  dořešení ožehavého problému 
vztahu tehdejších republik a  tzv. 
federálu – který byl defi nitivně 
vyřešen v  prosinci 1990 – i  zde se 
mohlo před konferenci předstoupit 
s  konkrétním výsledkem, který byl 
dobrým východiskem pro přípravu 
celostátní konference Pionýra 
(chystané na duben roku 1991).
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RISP

ŽJÓVA!RISP OČIMA BLONDÝNY
V minulém čísle jsme si povídali o části práv 
a  povinností vedoucího oddílu z  pohledu 
RISPu. V  tomto čísle nás čeká pokračování 
a uzavření vedoucího oddílu.

VEDOUCÍ ODDÍLU (2. ČÁST)
Vedoucí oddílu se stará o  celou správu od-
dílu, a  to o  oddíl jako celek, kde se jedná 
o správu a editaci informací o oddíle (místo 
konání akcí, pravidelnost akcí, věkové slo-
žení, název ad.) a dále o editaci členů a aktu-
álnost jejich údajů. 

Při vložení členů do oddílu, o kterém jsme si 
psali minule, je důležitá volba, jestli bude mít 
daný člen přístup do RISPu, tedy jestli bude 
z pohledu RISPu aktivní nebo pasivní. Tato 
volba může proběhnout rovnou při vkládání 
osoby, v  poslední fázi po  zobrazení detailu 
uživatele, viz obrázek, nebo kdykoliv potom, 
např. pokud se z dítěte stává instruktor, mů-
žeme jeho profi l aktualizovat a změnit z pa-
sivního na aktivní. 

EVIDENCE ODDÍLU
Pokud máme v seznamu všechny osoby, stá-
vající i nově přidané, můžeme přejít k další 
fázi, kterou je evidence 2016. Obdobně 
probíhá hlášení o  evidenci nových členů. 
Evidence oddílu pro nový rok probíhá v pod-
statě v několika fázích:

a) zaevidování nových členů 
b) případné změny funkcionářů
c) volba evidence 2016
d) načtení seznamu osob s výběrem těch,  
 co mají být zaevidovány
e) vygenerování pdf s evidencí oddílu

V případě změn zásadních údajů o oddíle ge-
nerujeme Změnový list, o kterém jsme psali 
v minulém čísle Mozaiky.

JAK NA TO?
Informace o oddíle budeme opět spravovat 
přes záložku Editace. V editaci vybereme pro-
fi l oddílu, kde se nám zobrazí základní infor-
mace o něm. V horní liště rozklikneme detail 
jednotky, kde můžeme zahájit editaci oddílu. 

Pokud budeme editovat osoby, o  kterých 
jsme si psali minule, zaměříme se na  je-
jich profi l z  pohledu aktivity nebo pasivity 
k RISPu. Opět přes záložku Editace a profi l 
oddílu v horní liště vybereme osoby. V pří-
padě, že upravujeme členství u  stávající 
osoby, vybereme ji ze seznamu. Zobrazíme 
její detail, kde pod základními údaji můžeme 
zaškrtnout pole aktivní uživatel, které rozho-
duje o  tom, zda má uživatel do RISPu pří-
stup s ohledem na  jeho základní pravomoci 
v něm.

Po  aktualizaci seznamu osob můžeme za-
hájit novou evidenci oddílu, tentokráte pro 
rok 2016, viz obrázek. Začneme Seznamem 
evidencí v horní liště, kde se nad touto liš-
tou zobrazí ještě jedna, ve  které je záložka 
Evidence 2016. Evidence probíhá v několika 
krocích:

a) Zaevidování nových členů – probíhá přes 
přidání osob, podrobný návod byl v minulém 
čísle Mozaiky. 
b) Případné změny funkcionářů – přes funk-
cionáři – přidat, odebrat, vyměnit, funkcio-
nářem se může stát pouze osoba ze seznamu 
osob – tedy, pokud má být funkcionářem 
někdo nový, je třeba jej nejdříve vložit do se-
znamu osob. 
c) Volba evidence 2016 – tlačítko v horní 
liště.

d) Načtení seznamu osob – seznam osob, 
zaškrtání těch, co mají být zaevidovány, poté 
nahoře vlevo – přidat zaškrtnuté do evidence. 
Pokud na někoho zapomeneme, v  této fázi 
jej lze ještě dodatečně přidat. 
e) Vygenerovat pdf – nahoře vpravo. Poté 
se evidence od  vedoucího oddílu dostává 
postupně přes předsedu KOP až ke schválení 
na úrovni Pionýra.

Obdobně probíhá hlášení o  evidenci no-
vých členů. To najdeme v Seznamu evidencí, 
v  horní liště vpravo. Zde se nám zobra-
zují osoby, které jsme přidali. Zaškrtneme 
všechny, které chceme zaevidovat do oddílu, 
a poté zaškrtneme v horní části nad sezna-
mem přidat zaškrtnuté do evidence.

CO DÁL
Vedoucí oddílu se stará o  editaci oddílu 
i osob, včetně aktualizací doplňujících údajů, 
např. u osob vkládá získané kvalifi kace. 
Nejdůležitější povinností je však vytvořit evi-
denci oddílu a  případná hlášení o  evidenci 
nových členů v průběhu roku nebo změnové 
evidence, prováděné v případě změny zásad-
ních údajů v informacích o oddílu.
Kromě toho může vedoucí oddílu také zís-
kat práva delegovaná, čímž se rozšíří jeho 
možnost editace na ta data, která patří k roli, 
do  níž byl delegován, např. pravomoci ve-
doucího PS.
V neposlední řadě může vedoucí oddílu nově 
vkládat k jednotlivým členům nebo k oddílu 
jako celku dokumenty, o tomto tématu si po-
víme příště.
V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů, ale 
především námětů na zlepšení mne kontak-
tujte na vendy@pionyr.cz.

Vendy
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PRÁVNÍ RADA PRO NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ
Když jsem uvažoval o tématu tohoto článku 
– na přelomu starého a nového roku, prochá-
zel jsem si své dřívější příspěvky. Téměř každý 
obsahoval rady, jak postupovat v  situacích 
více či méně konfl iktních. Jako většina oby-
vatelstva, vyjma chronických kverulantů, ne-
mám konfl ikty rád. Jak se jim ale vyvarovat? 
Jedině prevencí! U  právních jednání, čině-
ných v písemné formě, preventivní pravidlo 
zní: „Podepsat můžeš, přečíst musíš!“
Konkrétní podobu má v  podrobném čtení 
smluv, podmínek, potvrzení, dodacích listů 
a  podobných písemností, které podepisu-
jeme. Přiznejme si upřímně, kolikrát jsme, 
coby uživatelé internetu, zaškrtli políčko 
„Rozumím a s podmínkami souhlasím“, aniž 
bychom je opravdu četli. Takové chování pro 
nás může mít velmi neblahé důsledky.

VŠEHO MOC ŠKODÍ
Kamarád kdysi objednal pro manželku, 
přes internet, dárkovou kosmetickou sadu, 
všechny „fajfky“ odškrtal, zboží zaplatil 
a  manželce udělal sadu. Jaké ovšem bylo 
jeho překvapení, když po  měsíci mu byla 
doručena další, tentokrát obsahující 20 mý-
del, po 14 dnech 25 šamponů, následovaná 
dodávkou parfémovaného toaletního papíru 
(60 rolí). Když návdavkem obdržel sadu 5 zá-
chodových štětek s  pozlacenými rukojeťmi, 
začal jednat. Firma nereagovala na  vzkazy, 
na e-maily, a  tak se vydal na místo osobně. 
Pracovník mu vysvětlil, že když potvrdil pod-
mínky, získal možnost nakupovat za zvýhod-
něné ceny „akční zboží“ a pokud objednávku 
neučinil, měla fi rma právo mu zaslat zboží 

„akčně nejvýhodnější“ s  tím, že vyúčtování 
– fakturu – obdrží vždy na  konci čtvrtletí. 
Kamarád si to zavinil sám, neboť nejenomže 
si nepřečetl podmínky, ale při vyplňování 
formuláře uvedl své identifi kační číslo a byl 
tak, v souladu s podmínkami, zařazen do ka-
tegorie podnikatelů – nikoliv do  přihrádky 
jednorázových nakupujících – spotřebitelů. 
Pracovník fi rmy projevil vstřícnost – zboží 
převzal zpět a věc se vyřešila tím, že kamarád 
zaplatil balné a poštovné. Ne každá fi rma je 
ovšem takto vstřícná. 

NÁKUPY PŘES INTERNET
V zákoně jsou již výslovně upraveny a je snad 
všeobecně známo, že spotřebitel má právo 
odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, 
a pokud o tomto právu nebyl poučen, lhůta 
se prodlužuje o rok. 
Zvláště záludné jsou smlouvy pojistné, 
smlouvy o dodávkách energií od  alternativ-
ních dodavatelů a smlouvy o půjčkách v rámci 
nebankovního sektoru (ovšem i  smlouvy 
s  bankou jsou velmi komplikované). Vždy 
proto máme právo, ale i povinnost (vůči sobě 
a  svým blízkým), smlouvu prostudovat, pří-
padně se poradit. Pokud takto nepostupu-
jeme, je to nezodpovědné, ale není ještě vše 
ztraceno – vede to ale ke konfl iktu, ke kte-
rému by jinak nedošlo. Ke  slovu se dostává 
zákon, eventuálně i soud. 

CO NA TO ZÁKON?
Zákonodárce si je naštěstí vědom toho, že ne 
každý obchodník jedná férově a slušně, přímo 
do občanského zákoníku zabudoval ustano-

vení k  ochraně 
nás – spotřebitelů 
a stanovil: 
1. Výslovně jsou 
zakázána ujed-
nání, která v  roz-
poru s  požadav-
kem přiměřenosti 
vytvářejí význam-
nou nerovno-
váhu práv nebo 
povinností stran 
v  neprospěch 
spotřebitele. 
2. Veškerá sdě-
lení vůči spotře-
biteli musí podni-
katel učinit jasně 
a  srozumitelně 
v  jazyce, ve  kte-
rém se uzavírá 
smlouva. 
3. Je-li smlouva 
nejasná (vylo-
žitelná různým 
způsobem), po-
užije se výklad 
pro spotřebitele 
nejpříznivější. 
4. Nepřihlíží se 
k  ustanovením 

odporujícím pravidlům stanoveným zákonem 
k ochraně spotřebitele, a  to i  tehdy, pokud 
se spotřebitel vzdá zvláštního práva, které mu 
zákon poskytuje. 

Z prvé zásady (požadavek přiměřenosti) platí 
výjimka u nákupu zboží nebo plnění (napří-
klad sběratelský předmět sám o  sobě zane-
dbatelné hodnoty) a  jeho ceny (sběratelská 
cena), pokud jsou spotřebiteli informace 
o  jejich povaze poskytnuty jasným a  srozu-
mitelným způsobem. Fakticky se sice jedná 
o  stav nepřiměřenosti, ovšem obě smluvní 
strany jsou s  tím srozuměny a  z  nějakého 
důvodu (třeba sběratelská vášeň) je pro ně 
stav jinak obecné „nepřiměřenosti“ de facto 
„přiměřený“. 

K odstranění pochybnosti o tom, co je či není 
„nepřiměřené“ zákon výslovně defi nuje (uve-
dením příkladů) zakázaná ujednání, například 
taková, která: 
a) vylučují nebo omezují spotřebitelova 
práva z  vadného plnění nebo na  náhradu 
újmy, 
b) zavazují jej plnit, zatímco podnikateli 
vznikne povinnost plnit splněním podmínky 
závislé na  jeho vůli (například až bude mít 
dostatek času), 
c) umožňují, aby podnikatel nevydal spotře-
biteli, co mu spotřebitel vydal (např. zálohu), 
i v případě, že spotřebitel smlouvu neuzavře 
či od ní odstoupí, 
d) zakládají podnikateli právo odstoupit 
od smlouvy bez důvodu, zatímco spotřebiteli 
nikoli – to je ona situace, kdy smlouva vytváří 
významnou nerovnováhu práv nebo povin-
ností stran v neprospěch spotřebitele,
e) zavazují spotřebitele neodvolatelně k pl-
nění za  podmínek, s  nimiž neměl možnost 
seznámit se před uzavřením smlouvy – tím 
se vytváří opět nerovnováha práv, neboť 
v budoucnu může být spotřebitel nucen či-
nit něco, co nemohl předvídat nebo není ani 
schopen zajistit, 
f) dovolují podnikateli, aby ze své vůle 
změnil práva či povinnosti stran, 
g) umožňují podnikateli cenu zvýšit, aniž 
bude mít spotřebitel při podstatném zvýšení 
ceny právo od smlouvy odstoupit, 
h) zbavují spotřebitele jeho práva určit, 
který závazek má být poskytnutým plněním 
přednostně uhrazen. 

Jejich výčet není úplný – obsahuje nejčastěji 
se vyskytující případy, zároveň však slouží 
jako výkladová pomůcka pro situace v  zá-
koně nepopsané, ovšem co do obsahu a do-
padu srovnatelné.

Takže, pionýři: Podepsat můžete, přečíst 
musíte!

Michal Pokorný
Advokát
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1. 2. 1876 se narodil Franta Anýž, český řezbář, cizelér a medailér 
(† 8. 10. 1934).
1. 2. 1896 proběhla v Turíně světová premiéra opery Bohéma 
od Giacoma Pucciniho.
1. 2. 1926 se narodila americká umělecká fotografka Vivian 
Maierová, jejíž snímky vešly ve známost převážně až po její smrti 
(† 21. 4. 2009). (obr. 1)
1. 2. 1956 se narodil Josef Lux, český politik z KDU-ČSL 
(† 21. 11. 1999). (obr. 2)
2. 2. 1816 se narodil Wenzel Neumann, rakouský a český podnika-
tel a politik († 2. 11. 1880).
2. 2. 1936 byl v kriminalistice poprvé použit detektor lži.
2. 2. 1986 se poprvé v historii Lucemburska mohly ženy zúčastnit 
parlamentních voleb.
5. 2. 1796 byla v Praze založena Společnost vlasteneckých přátel 
umění, předchůdce dnešní Národní galerie.
5. 2. 1906 se narodil herec Bohuš Záhorský († 22. 9. 1980). 
(obr. 3)
6. 2. 1926 se narodil textař a spisovatel Václav Fischer 
(† 15. 7. 2013).
7. 2. 1906 se narodil ruský letecký konstruktér Oleg Antonov 
(† 4. 4. 1984). (obr. 4)
7. 2. 1956 se narodil český výtvarný umělec František Skála, který 
při tvorbě využívá nalezené předměty a přírodniny.
8. 2. 1926 začalo hrát Osvobozené divadlo.
9. 2. 1916 se narodil americký ekonom John Lintner, profesor 
na Harvardu, jeden ze spolutvůrců modelu pro oceňování kapitálo-
vých aktiv († 8. 6. 1983).
10. 2. 1996 poprvé porazil superpočítač Deep Blue fi rmy IBM 
šachového velmistra Garriho Kasparova.
11. 2. 1896 se narodil český fi lmový režisér Miroslav Cikán 
(† 1. 2. 1962).
12. 2. 1736 byl uzavřen ve Vídni sňatek Marie Terezie a budoucího 
císaře Františka I. Štěpána Lotrinského. Z manželství vzešlo 16 dětí.
12. 2. 1956 se narodil český imitátor a dabér Václav Faltus.
13. 2. 1866 se Jesse James a jeho gang v městečku Liberty 
(Missouri) dopustil první ozbrojené bankovní loupeže ve Spojených 
státech v období míru. (obr. 5)
14. 2. 1876 si Alexander Graham Bell nechal patentovat telefon.
14. 2. 1946 byly v Anglii znárodněny banky.
14. 2. 1956 na tajném zasedání XX. sjezdu Komunistické strany 
SSSR přiznal Nikita Chruščov Stalinovy zločiny.
15. 2. 1786 objevil William Herschel mlhovinu Kočičí oko.
19. 2. 1986 byla zahájena výstavba vesmírné stanice Mir. (obr. 6)
20. 2. 1966 se narodila americká modelka a herečka Cindy 
Crawford. (obr. 7)
21. 2. 1846 se narodil český básník Svatopluk Čech 
(† 23. 2. 1908).
21. 2. 1916 první světová válka: začala bitva u Verdunu.
22. 2. 1866 se narodil český politik Jindřich Gustav Maštalka 
(† 9. 9. 1926).
22. 2. 1966 se narodil Steve Irwin, australský dobrodruh, ochránce 
životního prostředí a hlavní postava seriálu „Lovec krokodýlů“ 
(† 4. 9. 2006). (obr. 8)
23. 2. 1756 se narodil český matematik František Josef Gerstner 
(† 25. 7. 1832).
24. 2. 1856 se narodil Matyáš Žďárský, jeden ze zakladatelů alp-
ského lyžování, malíř a sochař († 20. 6. 1940). (obr. 9)

24. 2. 1946 byl Juan Perón zvolen prezidentem Argentiny. Během 
jeho vlády upadla země do hluboké hospodářské krize a v září 
1955 byl nakonec svržen při vojenském puči. Téměř 20 let strávil 
v emigraci. V roce 1973 byl opět zvolen prezidentem, ale 1. 7. 1974 
zemřel.
24. 2. 1946 se narodil český dirigent Jiří Bělohlávek. (obr. 10)
25. 2. 1956 se narodil český zpěvák a akordeonista Jim Čert.
25. 2. 1986 provedla sonda Voyager 2 první průlet kolem planety 
Uran. (obr. 11)
26. 2. 1361 se narodil český a německý král Václav IV. 
(† 16. 8. 1419).
26. 2. 1616 byl Galileo Galilei předvolán před církevní soud v Itálii, 
u kterého údajně řekl své slavné: „A přece se točí!“
26. 2. 1846 se narodil Buffalo Bill, vlastním jménem William 
Frederic Cody, americký dobrodruh a legendární postava Divokého 
západu, jeden ze symbolů vybíjení bizonů († 10. 1. 1917).
26. 2. 1886 se narodil Karel V. Schwarzenberg, kníže orlické větve 
rodu Schwarzenbergů († 6. 9. 1914).
28. 2. 1906 se narodil Bugsy Siegel, americký gangster († 20. 6. 
1947). Rozpoznal potenciál Las Vegas pro provoz hazardních her 
a přitáhl tam pozornost mafi e. Město tak začalo být na konci 40. let 
20. století obrovským zdrojem příjmů pro organizovaný zločin.
28. 2. 1946 se narodil rakouský šansoniér, poeta a herec Ludwig 
Hirsch († 24. 11. 2011).
28. 2. 1956 se narodila Naďa Johanisová, česká ekologická eko-
nomka, environmentalistka.
28. 2. 1986 byl ve Stockholmu zavražděn švédský premiér Olof 
Palme. Pachatel nebyl dosud dopaden, ani nebylo objasněno, zda šlo 
o útok šílence či atentát s politickým podtextem. (obr. 12)

Připravil Lee

NEJEN VALENTÝN
Že v polovině února přijde den všech zamilovaných, ví leckdo, již 
méně lidí asi ví, proč je to právě tento den, po  kom se jmenuje 
a že nejde o žádný moderní komerční výmysl. Kromě toho ale únor 
nabízí spoustu dalších zajímavých dnů – třeba světový den mokřadů 
by mohl být dobrou inspirací pro nějakou vtipnou aktivitu, škoda, že 
nepřipadá na léto… Najdou se ale i takové, které jsou spíše námě-
tem pro vážnější povídání. Vyberte si sami:

2. 2. Světový den mokřadů 
4. 2. Světový den boje proti rakovině 
6. 2. Mezinárodní den nulové tolerance ženské obřízce 
8. 2. Světový den manželství 
11. 2. Světový den nemocných 
12. 2. Darwinův den 
13. 2. Světový den rádia 
14. 2. Světový den léčby zvukem;
  Svátek zamilovaných 
20. 2. Světový den sociální spravedlnosti 
21. 2. Mezinárodní den mateřského jazyka;
  Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu;
  Mezinárodní den boje proti kolonialismu
22. 2. Evropský den obětí; 
  Den sesterství 
29. 2. Mezinárodní den boje proti vzácným chorobám



CLONA: NEJLEPŠÍ FOTKY ROKU 2015
Na stranách 4 a 5 jste se dozvěděli, kdo byli vítězové jednotlivých kategorií fotografi cké 
soutěže Clona, která je součástí Pionýrského Sedmikvítku, a mohli jste se i pokochat jejich 
snímky. Oceněných fotografi í (2. a 3. místa) bylo ale mnohem víc a výběr (všechny se sem 
vážně nevejdou) z nich vám přinášíme na této stránce. Tak co na ně říkáte?


