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NEJLEPŠÍ PIONÝRŠTÍ FILMAŘI
Vybrat letošní vítězné video v soutěži Clona byl trochu oříšek. Přihlášených příspěvků bylo jen pět, proto byla 
videa hodnocena společně, bez dělení do tematických kategorií. I proto bylo těžké je mezi sebou porovnávat. 
Navíc je každé dost originální. Nakonec u  poroty nejvíce zabodovalo krátké video „OlbramChallenge 
– dodgeball vánoční turnaj“. A proč? Protože plní v podstatě dvě funkce – jednak dokumentuje průběh 
turnaje, a navíc představuje tento netradiční sport takový, jaký je – rychlý, drsný a tvrdý. Technicky je video 
velmi dobře zpracované – pěkné záběry, dobré přechody i efekty. A co že to ten dodgeball vlastně je? Taková 
trochu jiná vybíjená, dalo by se říct – a věřte, že od těchto pionýrů byste míčem dostat nechtěli. 

Druhé místo získal Martin Vašek ze 14. TSP ZS Po cestách vlasti s dokumentem o vojenských bunkrech. 
Porota ocenila zajímavý nápad, prolínání skutečnosti s fi kcí a vtipnou formou podaná fakta. 

Na třetí příčce se umístilo video Romana Valenty ze 7. PS Borač – 63. PTO Phoenix, které je vlastně upoutávkou 
na další video o táboře. Tématem jsou Hvězdné války a porota ocenila hlavně technickou stránku videa –
výborně zpracované prostřihy z fi lmů, titulky. Video také dobře ukázalo náplň tábora.

Mirka Tolarová

Bohužel se stala nemilá věc a při přípravě výsledků fotografi cké soutěže Clona pro Mozaiku řádil šotek… 
Z výsledků věkové kategorie D a tematické kategorie X (tedy 25. výročí Pionýra) nedopatřením vypadla 
vítězná fotografi e Terezy Jungwirthové „Pionýrská rozmanitost ve  skoku“. Tento snímek se stal v  této 
kategorii jednoznačným vítězem, v Mozaice zveřejněná fotografi e Šárky Zeusové „My jsme Dravci“ skončila 
na druhém místě. Za chybu se omlouvám a děkuji za pochopení.

Ještě máme jednu opravu a omluvu.
Tato fotografi e byla ve  výsledcích 
Clony vyhlášena jako výtvor Barbory
Rázkové, její autorka, a tím pádem 
i vítězka v kategorii B – schůzky je 
ale Adéla Tesařová z PS Zliv.
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 KALENDÁRIUM | nabídkový plán akcí a soutěží

 2. 4.  O 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

 11. 5. Český den proti rakovině  celá ČR Liga proti rakovině

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

  12. 11.  IX. výroční zasedání Pionýra Pardubice Pionýr  

!! NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PVC
 Hlavní vedoucí tábora  
 26. – 28. 2.  TZ Jitřenka Zelená Lhota Plzeňské PVC 
 10. – 13. 3.   Brno, Údolní 58a Jihomoravské PVC 
 11. – 13. 3.  Ústí nad Labem, Důlce Ústecké PVC 
 1. – 3. 4.  TZ Mrtník Středočeské PVC
 1. – 3. 4.  Ostrava, Bajkalská Moravskoslezské PVC
 22. – 24. 4.  Skavsko u Morkovic Olomoucko-zlínské PVC

 27. – 29. 5.  Kaliště TZ Bělice PVC KO Vysočina

Zdravotník zotavovacích akcí
 15. – 26. 4.  Ústí nad Labem, Důlce Ústecké PVC
 16. 4. – 5. 6.  Beroun Středočeské PVC

 

NABÍDKA OTEVŘENÝCH AKCÍ PS (z www.pionyr.cz)

 27. 2. – 5. 3. Jarňáky s BORem Rokytnice nad Jizerou 121. PS BOR

 5. 3. Ringo 2016 Božejov PS Koloušci 

 24. a 25. 3. Velikonoce v dílně Pelhřimov PS Koloušci

 21. – 24. 4. Výstava keramiky Božejov PS Koloušci

 12. 5. Turnaj o kuličkového krále Habartov PS des. St. Roubala

TO TO LETÍ
Čím déle jsem v redakci Mozaiky, tím více mám pocit, že čas strašně letí. Před nedávnem jsme psali o kon-
certu Děti dětem a Ledové Praze a už je to tu zase, a zase je to fajn. Totéž platí pro Pionýrský Sedmikvítek, 
který tradičně plní vydání na konci a začátku každého roku. I tentokrát je zmíněn na několika stránkách, 
dokonce i v rubrice Seznamte se je o něm řeč. Nejde ale jen o věci, které se každý rok opakují. Vždyť si 
zalistujte zpět – zdá se to jen pár vydání do minulosti, kdy jsme představovali kandidáty na VIII. výroční 
zasedání Pionýra, navázali jsme přibližováním nových stanov, splavně jsme přešli do přípravy Konference 
o činnosti Pionýra a teď už nám neúprosně naskakují termíny k dalšímu výročnímu zasedání, a tím pádem 
ho bude jistě přibývat i na stránkách Mozaiky.
Co z toho vlastně plyne? Asi jen to, že se v tom našem spolku opravdu nenudíme, což je každopádně dobře. 
Doufám, že totéž bude platit i až budete číst tuto Mozaiku. A kdybyste měli nápady a připomínky, které 
byste chtěli do dalších vydání promítnout, určitě napište na mozaika@pionyr.cz.

Jakub

KYTIČKY SE BLÍŽÍ! 
V  květnu (středa 11. 5.) bude 
opět příležitost zapojit se 
do  Českého dne proti rakovině 
a  podpořit nejen boj s  touto 
nemocí, ale i  povědomí o  ní 
– a  navíc v  praxi ukázat, co 
znamená pionýrský ideál Pomoc. 
Podrobnosti najdete v  příloze 
této Mozaiky.

!!
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DĚTI HRAJÍ DĚTEM
UŽ 19 LET
Víkend 29. – 31. ledna byl opravdu nabitý. Kromě Ledové Prahy (o které se dočtete na straně 6 a také v příští Mozaice) přinesl jako každý 
rok i koncert Děti dětem. Již 19. ročník této přehlídky vystoupení úspěšných účastníků Pionýrského Sedmikvítku přivítal opět přes tisícovku 
návštěvníků a v hledišti i na jevišti bylo pořádně živo!

Na  jevišti se o  to postarala řádka vystupují-
cích, která byla tradičně pestrá. Diváci letos 
nadšeně tleskali například latinskoameric-
kým tancům v  podání Holešovského klubu 
Gradace, moderní choreografi i taneční sku-
piny Trick, nálada se trochu uklidnila při folk-
lórním pásmu souboru Kamýček, sál rozvlnily 
i písničky s kytarou Dua K.A.P., a  to je jen 
malý výběr…
V hledišti rozruch zajistily barevné plechovky, 
které si mohl každý vzít u vstupu a které díky 
čtyřem druhům náplní sloužily jako rozličně 
znějící chrastítka. Jako by nestačilo tisíc dětí 

v  jedné místnosti… :) Moderátorka Jana 
Rychterová v mezičasech působila, jak sama 
říkala, coby dirigent plechovkového orches-
tru a  různě kombinovala jednotlivé zvuky 
v  různých rytmech, což vzhledem k  počtu 
chrastících dětí znělo docela působivě. 
Tečkou za  programem 
koncertu bylo vystou-
pení Jany Rychterové, 
která ukázala, že kromě 
moderování umí i  zpí-
vat. Její dětské písničky 
o  zvířatech či o  sportu 

děti rozhýbaly a závěrečná o tělocviku zvedla 
na  nohy půlku sálu. Jana Rychterová hezky 
spolupracovala s dětmi v hledišti i s těmi, co 
přišly za ní na pódium.

Jakub

Ke koncertu Děti dětem již od prvního ročníku neoddělitelně patří i pře-
dávání Putovních pohárů předsedy vlády České republiky za dlouhodobý 
přínos pro rozvoj práce s dětmi v oblasti kultury. Pro rok 2016 jej z rukou náměstkyně vedoucího Úřadu vlády Miluše Tvrzské převzali: Středisko 
volného času Domeček Hořovice (Melodie), Pionýrská skupina Koloušci Božejov (Rukodělné činnosti), Folklórní soubor Kamýček (Folklórní 
tance), Středisko volného času Radovánek Plzeň (Dětská Porta) a Taneční škola Atlas Přerov (Tanec). 

Součástí tradice koncertu Děti dětem je také udělování pionýrských vyznamenání. I letos si několik našich dobrovolníků ze sobotního večera odneslo víc než pěkný zážitek. Vrcholem oceňování bylo nejvyšší pionýrské vyznamenání – Křišťálová vlaštovka, kterou přímo na pódiu, kde mu dělaly společnost i manželka a tři dcery, převzal Lee Louda ze 147. pionýrské skupiny Galaxie. Další udělená ocenění
Martina Franková, 2. PS Julia Fučíka – u příležitosti 25. výročí obnovení samostatného PionýraEmilie Franková, 2. PS Julia Fučíka – u příležitosti 25. výročí obnovení samostatného PionýraMiroslav Klimecký, PS Kopřivnice – Lipový kvítek zlatý
Petr Žingor, PS Kopřivnice – Lipový kvítek zlatý
Emilie Filová, PS Kopřivnice – Léta věrnosti zlatá
Božena Klimecká, PS Kopřivnice – Léta věrnosti zlatá
Bohumír Švec, 160. PS Vampoš – Léta věrnosti diamantová
Markéta Fraitová, PS Záře – Lipový list stříbrný 

Blahopřejeme všem oceněným!



Záštitu nad osmnáctým ročníkem koncertu Děti dětem přijali: předseda vlády ČR 
Bohuslav Sobotka a předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček. 

Záštitu nad devatenáctým ročníkem koncertu Děti dětem přijali: předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, předseda 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.
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Koncert Děti dětem je 
tradičním vyvrcholením 
a  přehlídkou vybraných 
vystoupení Pionýrského 
Sedmikvítku – otevřené 
ku l tu rně -umě l e cké 
soutěže, které se 
každoročně účastní 
několik tisíc dětí. Mezi soutěžními 
oblastmi (Hudba, Divadlo, Tanec, Dětská 
Porta, ProRock, Rukodělná činnost 
a výtvarné práce, Clona – fi lm, foto, video, 
Folklórní tanec a Literatura) si každý může 
najít tu svou, ve  které se chce poměřit 
s vrstevníky.
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LEDOVÁ PRAHA POŠESTNÁCTÉ – REKORD PŘEKONÁN?
Je to tak, ve dnech 29. až 31. ledna proběhl 
už 16. ročník největší otevřené akce Pionýra, 
kterou spolu s ním pořádá i Nadace Dětem 
3. tisíciletí. Základní myšlenka Ledové Prahy 
se za ty roky nezměnila, pořád nabízí nejen 
vám, pionýrům, ale i dětem z jiných spolků, 
školním třídám, dětským domovům i  rodi-
nám s  dětmi možnost navštívit během po-
loletních prázdnin zdarma nebo s  velkou 
slevou řadu pražských muzeí, historických 
památek a dalších zajímavostí a pamětihod-
ností. Těchto „zastávek“ bylo letos přes 40, 
takže se dá s  úspěchem předpokládat, že 
nikdo asi neobešel úplně všechny. V nabídce 
bylo možné najít tradiční, i když stále atrak-
tivní místa, jako jsou expozice Národního 
muzea, Pražský hrad, Muzeum Policie ČR, ale 
i ta novější, jako je Muzeum Karla Zemana, 
muzeum čokolády (Choco-Story), Zrcadlový 
labyrint a  kaleidoskopické kino. Úplnými 
novinkami tohoto ročníku byly Síň slávy 
českého fotbalu a Síň slávy českého hokeje. 
Na  řadě míst byly přichystány doprovodné 

programy, například v  Poštovním muzeu 
probíhala výstava dětských knih, v  Muzeu 
pražských pověstí a strašidel byly připraveny 
tematické vycházky, účastníci „Ledovky“ 
mohli navštívit i Divadlo Za plotem a v něm 
fi nále dvou soutěží Pionýrského Sedmikvítku 
– Dětské Porty a Melodie.
A proč v titulku mluvíme o překonávání re-
kordu? Minulá Ledová Praha byla nejen ju-
bilejní, patnáctá, ale také překonala všechny 
předchozí ročníky počtem účastníků větším 
než 14 000. Letos, i když jen „o chlup“ jsme 
tento rekord patrně překonali, protože po-
dle rozdaných karet bylo návštěvníků letošní 
Ledové Prahy bezmála 15 000! Nechme se 
překvapit, jak na toto číslo odpoví příští roč-
ník, protože „Ledovka“ rozhodně nekončí.

Chcete vědět, jak si tuto povedenou akci 
užili sami účastníci? Pak si nenechte ujít 
příští Mozaiku, kde si přečtete jejich zprávy 
a zážitky.

redakce

Záštitu nad 16. ročníkem Ledové Prahy přijali předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
Jan Hamáček a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Děkujeme!

PS Beroun-Zavodi

PS Beroun-Zavodi

PS Beroun-Zavodi PS Brodek u Prostejova

PS Za Vodou

PS svibicka sestka

PS OmegaPS DravciPS Dravci

PS Za VodouPS Za Vodou
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V HOLEŠOVĚ OPĚT ROZKVETL SEDMIKVÍTEK
OBLAST VÝTVARNÁ, KERAMICKÁ A RUKODĚLNÁ
Slavnostní galavečer s  vyhlášením výsledků 
celorepublikového fi nále výtvarné, keramické 
a  rukodělné soutěže Pionýrský Sedmikvítek 
proběhl v pátek 8. 1. ve  společenském sále 
SVČ TYMY. Tuto akci pořádá PS M. Očadlíka 
Holešov ve  spolupráci s  SVČ TYMY již 
počtvrté. 

Slavnostního galavečera se zúčastnili malí vý-
tvarníci nejen z Holešova ale také Zborovic, 
Kroměříže, Kopřivnice a opět přijely také děti 
z Jevišovic. Účastníkům z Vysočiny a z Čech 
budou výsledky a  ocenění zaslány poštou. 
Páteční slavnostní vyhodnocení s programem 
bylo pro všechny přítomné malé výtvarníky 
i jejich rodiče velkým zážitkem, o který se po-
starali účinkující (tanečníci ze společenských 
tanců, pompony, breakdance, Mág Radekr, 
pěvecké duo Kája a Verča a bubeníci z Rytmu 
pro život). Tohoto galavečera se zúčast-
nila také místopředsedkyně Pionýra Darina 
Zdráhalová, která oceněným dětem předá-
vala diplomy a ceny. Po skončení vyhlášení se 
všichni přemístili do galerie, kde  měli mož-
nost prohlédnout si všechny soutěžní práce. 
Na závěr bylo připraveno pro děti i jejich do-
provod malé občerstvení.
Výtvarný Sedmikvítek je rozdělen do  tří 
oborů a pěti věkových kategorií. Celkem se 
sešlo přes 300 prací od více než 350 autorů 
z celé republiky. Převážně šlo o vítězné práce 

z krajských kol. Práce vzniklé v kalendářním 
roce 2015 hodnotila šestičlenná odborná po-
rota a ocenila jich celkem 52. Nejvíce umís-
tění měla PS Jevišovice, SVČ Holešov a  PS 
Brodek. Porotu i  veřejnost nejvíce zaujala 
keramická tvorba PS Koloušci. 
Všem oceněným dětem z  celé republiky 
gratulujeme a  těšíme se na  spoustu dalších 
krásných prací při vyhodnocení Sedmikvítku 
2016. Děkujeme všem sponzorům za  jejich 
podporu. 

Jarmila Vaclachová

KDO BYLI VÍTĚZOVÉ?
V  tomto přehledu jsou uvedeni jen 
vítězové (v  kategorii D výtvarných prací 
byla udělena tři první místa) rozdělení dle 
soutěžních okruhů i  věkových kategorií. 
Kompletní výsledky najdete na  adrese: 
www.sedmikvitek.pionyr.cz.

Výtvarné práce
A: Dominik Rýpar – TYMY MŠ Míškovice
B: Nikol Halašková – I. ZŠ Holešov
C: Hana Trněná – PS Brodek
D:  Markéta Nováková – I. ZŠ Holešov
 Ludmila Dostálíková – PS Zborovice
 Gabriela Malčíková – PS Brodek
E, F: Anna Vaňková – PS Brodek

Keramika
A: Oliver Hrnčiřík, Martin Kevický – TYMY 
Barvička
B: Dalimila Fabíková – PS Jevišovice
C1: Ivana Zrníková – TYMY ZŠ Martinice
C2: Kateřina Blažková – PS Koloušci
D: Žaneta Žežulářová – PS Koloušci
E, F: Pliešovská Jana – PS Koloušci

Rukodělné práce
A: Kotlan Jakub – PS Nepomuk
B: Pavlína Vychodilová – PS Brodek

C1: Alexandra Petričová – PS Kopřivnice
C2: Jan Sedlář – I. ZŠ Holešov
D: Magda Krčmářová – PS Kroměříž
E, F: Iva Částková – PS Jevišovice
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KAMÍNKA – PRVNÍ „OCHUTNÁVKA“ PROGRAMU
Kamínka se již rozehřívají na  pracovní 
teplotu, aby to v  dubnu mohla rozpálit. 
Postupně nám přibývají do  kotle polínka, 
která pomohou navodit tu správnou atmo-
sféru, na kterou se všichni těšíme. Snažíme 
se najít pro každého to jeho polínko, které 
mu bude vyhovovat a na  které se tak těší. 
Z široké škály připravovaných programů vám 
tady nabídneme malou ochutnávku. Širší 
nabídku programů Kamínek najdete v době 
vydání Mozaiky na webu: kaminka.pionyr.cz 
První polínko přiložil do Kamínek Petr Dvořák 
s  jeho senzačními ˇXandyho bezkontaktními 
hrami. Dále na vás čeká několik rukodělek – 
např. Pletení z papírových ruliček a Výroba 
tematických přáníček. Těšte se také na semi-
náře otevírající diskuzi o  tématech, jež jsou 
pro nás důležitá, např. Jak se fotí do novin, 
Jak být vidět online, či Jak funguje tábor. 
A především, na Kamínkách se ani na chvíli 
nezastavíte, díky většině programů v pohybu 
– jako je Gorka Morka, Netradiční hry v tělo-
cvičně, nebo Stavba lanových překážek.

Část programů Kamínek otevře dveře lek-
torům i z jiných organizací – např. jihočeská 
ČTU nám představí své Instruktoráky, TOMíci 
uvedou profesionální Fotokurz a  zážitko-
vou formu zdravovědy. Navíc budete mít 
možnost poznat krásy moravské metropole, 
kouzlo nočních rozjezdů a  zažijete pohled 
z nejvyšší budovy ČR.
A pokud vám něco chybí nebo můžete na-
bídnout vlastní program, tak neváhejte a na-
pište nám na e-mail:  jirka.balej@gmail.com. 
Věříme, že najdou odvahu i  ti, kteří nikdy 
nelektorovali, ale oddíl vedou už několik let, 
a tak jistě mají co nabídnout ostatním, přece 
jen – do Kamínek přikládáme všichni.
Věřím, že teď můžu zakončit tento příspě-
vek lehce upravenou verzí známého moudra: 
„Duben, na Kamínka jedem!“

Jirka Balej
Ilustrační foto: Kamínka 2015

AKTUÁLNÍ STŘÍPKY Z MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI
IFM-SEI
• Na  podzim se 
v  termínu 6. – 9. 
října připravuje 
setkání Evropské 
sítě organizací 
IFM-SEI (místo 
konání se nachází 
mezi Helsinkami 
a  Stockholmem). 
Pionýr byl proto 
požádán o  participaci na projektu 
Erasmus+ pro zajištění účasti dvou svých 
delegátů. Pokud bude projekt podpořen, 
budou v  rámci pravidel programu hrazeny 
výdaje spojené s vysláním delegace.

• V samém závěru ledna nás o podobnou 
podporu projektu požádala rakouská orga-
nizace Kinderfreunde. Organizace pořádá 
od  14. do  16. května mezinárodní výměn-
nou akci. Předpokládaná delegace Pionýra 
by měla být sestavena cca ze 7–8 mladých 
lidí. Vzhledem ke krátkému termínu a prak-
tické nemožnosti získání odezvy z naší orga-
nizace jsme se rozhodli podporu projektu 
nepotvrzovat.

• Ze čtyř pionýrských skupin, které proje-
vily zájem o účast na Mezinárodním táboře 
IFM-SEI se zatím zaregistrovaly dvě (PS 
Polička a 32. PS Galaxie Brno). Zbylé o účasti 
stále jen uvažují. Každá z delegací zahrne cca 

10–15 účastníků. Během tábora proběhne 
také řádný kongres IFM-SEI.

Erasmus+
• Pionýr se pro potvrzení podpory projektu 
IFM-SEI registroval v databázi programu EU 
a získal registrační číslo (PIC) pro jednoznač-
nou identifi kaci žadatelských a zúčastněných 
organizací.

Aktuální informace
• Aktuální informace najdete na  Servisu 
Pionýra (Program/Mezinárodní činnost/
Aktuální informace) a občas také v Horkých 
novinkách.
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JAK DOPADLA SOUTĚŽ SAMI O SOBĚ?
Do letošního ročníku soutěže Sami o sobě se zapojilo celkem jedenáct 
pionýrských skupin a jedna krajská organizace. Většina z nich se sou-
těže účastní pravidelně.

Nejpočetněji byla zastoupena hned první kategorie A – Zprávy uve-
řejněné v  médiích, kde svými příspěvky porotce nejvíce zaujala 
Pionýrská skupina des. Stanislava Roubala z Habartova. Své příspěvky 
zasílají do Zpravodaje města Habartov, Sokolovského deníku, umisťují 
je i na novinky.cz. O druhé a  třetí místo se společně podělily také 

stálice této soutěže PS Hrádek a  PS Jince. 
Zde porota při rozhodování bere v úvahu po-
čty uveřejněných článků, uvedení příslušnosti 
ke spolku Pionýr, četnost a pravidelnost dopi-
sování do sdělovacích prostředků nebo vhod-
nou volbu média, kde byl příspěvek uveřejněn.

V  nejméně zastoupené kategorii B – Výroční 
zpráva posuzovala porota složená z pionýrů na-
příč republikou pouze dva příspěvky. Výroční 
zprávy jsou hodnoceny co do  kvality obsahu 
i  provedení. A  i  když vítězná „výročka“ PS 
Kopřivnice příliš konkurentů neměla, přesto 
musela kritéria splňovat.

Uživatelská přehlednost, rozsah informací, nápaditost prezen-
tace, souvislost se spolkem Pionýr, vzájemné odkazy se stránkami 
www.pionyr.cz a užívání jednotících prvků dle grafi ckého manuálu… 
nejen to, se hodnotí v kategorii C – Internetová prezentace skupiny 
či oddílu. Porotcům se nejvíce líbily stránky pionýrů z  Čáslavi, kde 
zaujala především jednoduchá grafi ka doplněná o  pěkné fotogra-
fi e. O druhé a  třetí místo se tentokrát podělili pionýři z Habartova 
a  ze Safíru Kdyně. V  těsném závěsu za  nimi byly stránky pionýrů 
z Kopřivnice a Nepomuku.

Když zalistujete Mozaikou Pionýra nebo se podíváte do aktualit na pi-
onýrském webu, zjistíte, že mezi časté přispěvatele patří habartovští, 
hrádečtí a kopřivničtí. Porota v kategorii D – Příspěvky do pionýrských 
médií – Mozaika Pionýra, internetové stránky udělila první místo PS 
Kopřivnice. 

A  co vy? Zasíláte své příspěvky do Mozaiky Pionýra? Dejte o  sobě 
ostatním vědět, napište na mozaika@pionyr.cz a  příště budete mít 
také příspěvek do soutěže Sami o sobě. Mimochodem, rubrika s pří-
spěvky od vás se jmenuje také Sami o sobě.

Poslední dílčí kategorií je E – Propagační předměty pionýrské sku-
piny, kde porotci hodnotí jejich nápaditost, kvalitu zpracování, práci 
s jednotícími prvky a informační hodnotu. Zde první místo získala PS 
Nepomuk, na druhém místě se se svými propagačními předměty umís-
tila Pražská organizace pionýra a třetí místo patří PS Čáslav.
Porotce zaujala například turistická vizitka Běhu na  Michalovickou 
Putnu od 1. PTS Táborník Mladá Boleslav.

A kdo získal cenu absolutního vítěze ročníku Sami o sobě 2015? 
Po  součtu všech bodů udělených porotci vystoupala na  nej-
vyšší příčku Pionýrská skupina Nepomuk. Druhé místo obsadila 
Pionýrská skupina Kopřivnice a na třetím místě skončila Pionýrská 
skupina Čáslav.

Všem účastníkům soutěže děkujeme za  zaslání příspěvků a vítězům 
blahopřejeme.

Kompletní výsledky si můžete prohlédnout na webu 
samiosobe.pionyr.cz.

Mirka Tolarová

CO DÁL?
Další ročník soutěže Sami o sobě je za námi. A  teď je třeba si 
odpovědět na pár otázek. Co udělat pro to, aby se do soutěže za-
pojilo více pionýrských skupin a oddílů? Plní soutěž své poslání, 
pro které byla založena (tedy motivovat, inspirovat a přenášet 
zkušenosti dál)?
Uvažujeme o tom, jak soutěž zmodernizovat. Musí se od základu 
změnit, nebo stačí jen drobné úpravy? Vyhovují stávající kate-
gorie, nebo je třeba je nahradit novými, například Propagačním 
počinem roku? Víte o  někom, kdo takový propagační počin 
uskutečnil, ale sám se do soutěže nikdy nepřihlásí? Měl by mít 
možnost přihlásit jej i někdo jiný? To je mnoho otázek, které si 
teď klademe a věříme, že na ně spolu s vámi najdeme odpovědi. 
Proto vás prosíme, napište nám na  propagace@pionyr.cz, co si 
o tom myslíte.
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DOBŘANY

Dětský pohádkový bál
Jako každý rok pořádala Pionýrská sku-
pina Dobřany dne 24. ledna 2016 v  sále 
Kulturního domu v Psychiatrické nemocnici 
Dětský maškarní karneval za  účasti asi 60 
masek a dalších dětí – od těch, které dělaly 
první krůčky, až po  ty větší a  jejich dopro-
vod. Akci pořádala pionýrská skupina za fi -
nanční pomoci města a za velké spolupráce 
s Městským kulturním střediskem. Hudební 
doprovod zajistilo Duo Charvis. Karneval za-
hájila promenáda masek, kdy každá maska 
měla kartičku s číslem a diváci pak rozhodo-
vali, která maska se jim nejvíc líbí. Kartičky 
pak odevzdali a porota sečetla body. Vítězi 
se stali „Dalmatini“, žirafa a  malý kovboj. 
Jako vždy došlo i na vystoupení samotných 
dětí s básničkou a písničkou a oceněni byli 
i nelepší tanečníci. Na závěr se ještě konalo 
slosování dětských vstupenek a všechny děti 
dostaly drobnou odměnu. S dětmi tancovali 
i rodiče a prarodiče, vznikala řada fotek a vi-
deí potomků do rodinných alb.
Další fotografi e naleznete na 
www.dobrany.pionyr.cz ve fotogalerii.

Kateřina Mašátová, PS Dobřany

HOLEŠOV

„Kamarádi“ z Holešova zvítězili v celostát-
ním kole Dětské Porty.
29. – 30. 1. 2016 se konalo v  Praze celo-
státní fi nále Dětské Porty a  Melodie. Toto 
fi nále se již tradičně uskutečnilo v  divadle 
Za plotem v Bohnicích. Z Holešova se zúčast-
nili Kamarádi z PS M. Očadlíka. V jednotliv-
cích soutěžila na  divadelních prknech také 
Karolína Vaclachová a  Veronika Ivánková. 
Kamarádi i  obě dívky předvedli v  Praze 
před odbornou porotou velmi dobrý výkon. 
Všechny písně měly velký ohlas u  diváků, 
kteří je za  to odměnili potleskem. Pro zú-
častněné znamenalo vystoupení na prknech 
Divadla Za plotem před opravdovou porotou 
velkou zkušenost a  odnesli si z  vystoupení 
nezapomenutelný zážitek. Obrovskou radost 
měly děti z oddílu Kamarádi, které v celostát-
ním fi nále ve  své kategorii zvítězily! Děkuji 
všem mladým zpěvákům za výborné výkony 
a přeji všem, aby jim písničky přinášely radost 
a pohodu. Všem ještě děkuji za vzornou re-
prezentaci našeho města i regionu.

Mgr. Jarmila Vaclachová
PS Dr. Mirko Očadlíka, Holešov

KDYNĚ

Třetí ročník volejbalového turnaje PS Safír 
Kdyně
I dobrovolníci, kteří se věnují práci s dětmi, 
si někdy musí odpočinout a užít si trochu zá-
bavy. Proto se již potřetí sešli vedoucí z ce-
loročních oddílů, vodáckých i stálých táborů 
pionýrské skupiny Safír Kdyně, aby poměřili 
své dovednosti ve  volejbalu. Tentokrát se 
do soutěže přihlásilo hned sedm týmů – dva 
vodácké, jeden učitelský, tři z prvního běhu 
LPT Plichtice a  jeden z  druhého. Hrálo se 
na dva sety po 15 bodech systémem každý 
s každým.
Jako obvykle se na  špici vítězů umístil tým 
instruktorů a  vedoucích z  plichtického prv-
ního běhu a protože jsou už jejich sportovní 
výkony daleko před ostatními týmy, dostali 
odměnou pracovní rukavice, jejichž použití 
by mohlo jejich umístění na  příštím turnaji 
značně ovlivnit. Po udělení dalších pěkných 
odměn a závěrečné fotografi i byla celá akce 
zakončena společnou zpívanou.
Všem týmům patří velký dík za účast, divá-
kům za podporu. Všichni se již těší na příští 
ročník. Fotky najdete na webu pionýrské sku-
piny Safír Kdyně nebo na facebooku. 

Pavla Tochorová, PS Safír Kdyně

ešova 
rt
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STRÁŽ POD RALSKEM

Den otevřených dveří 
Dne 4. prosince od 15.00 do 16.00 bylo kaž-
dému umožněno nahlédnout do prostor bu-
dovy Pionýrské skupiny Výři a do centra pro 
volný čas dětí a mládeže – Šešule. Tuto akci 
uspořádala Pionýrská skupina Výři ze Stráže 
pod Ralskem.
Každý, kdo této možnosti využil, byl prove-
den a  seznámen s budovami. K  nahlédnutí 
byly zejména dvě hlavní místnosti, ve kterých 
se každý pátek schází pionýrská skupina. Zde 
se děti učí vztahu k přírodě a hrají hry. K dis-
pozici bylo i promítnutí videa s akcemi a ak-
tivitami pionýrské skupiny a  rekonstrukce 
obou budov.
Na každého, kdo si našel ve svém čase volno 
a  přišel se podívat, čekalo i  občerstvení, 
které připravili vedoucí z PS Výři.
V druhé budově byl k nahlédnutí především 
prostor boulder – horolezecká stěna, kterou 
rádi navštěvují místní, ale i  turisté z  jiných 
měst, kteří mají možnost ubytovat se zde 
na Šešuli.

Očekávali jsme návštěvu především z  řad 
zastupitelstva, ale bohužel skoro nikdo této 
možnosti nevyužil, a tak naše prostory navští-
vili především rodiče dětí z našeho oddílu.

Výří Mikuláš 
Pátek 4. a sobota 5. prosince byly mikulášské 
dny. Na páteční besídce čekali na děti oškliví 

čerti s Mikulášem a andělem a také s velkým 
košem dobrot. Hodné děti se neměly čeho 
bát, ale ty zlobivé musely slíbit, že budou 
příští rok sekat dobrotu. Čerti tak nakonec 
odešli do pekla zase s prázdnou. 
V  sobotu naše mikulášské masky navštěvo-
valy i rodiny doma. Pečlivá příprava kostýmů 
se podle reakcí podařila, ale i  když se děti 
čertů bály, nakonec všechny zvládly zareci-
tovat básničku nebo něco zazpívat a mohly 
dostat dáreček.
PS Výři ze Stráže pod Ralskem 

HRÁDEK U ROKYCAN

Ohlédnutí za našimi akcemi
16. 12. 2015: hračky pro děti z Domu sv. 
Zdislavy, jarmark a zpěv koled
Tato krásná akce se stala městskou tradicí 
a  pionýři patří k  hlavním organizátorům. 
Vše začalo prodejem zabijačkových dobrot, 
v  předsálí probíhalo vybírání hraček pod 
vánočním stromkem, jarmark vánočních vý-
robků a  různého zboží, které může sloužit 
jako vánoční dárky. V sále zatím vystupovaly 
nejprve děti z MŠ a pak ze ZŠ. Krása! 
Večer přes 500 dětí a dospěláků zpívalo dvě 
koledy v doprovodu Českého rozhlasu Plzeň. 
Vše šlo jako na  drátkách, protože příprava 
byla poctivá.

31. 12. 2015: odpolední Silvestr u  pionýr-
ských chat
Kdo se chce v Hrádku se starým rokem roz-
loučit při ohýnku a s vuřtíkem, má možnost 
každý rok od 14 do 16 hodin přijít k pionýr-
ským chatkám. Při přátelské náladě si přijdou 
na  své dospěláci i  děti. Závěr setkání patří 
prskavkám i malému ohňostroji. 

22. 1. 2016: výroční jednání pionýrských 
vedoucích
Rada pionýrské skupiny Hrádek se schází ka-
ždý měsíc, ale jen jedenkrát má její jednání 
slavnostní ráz. Čtyřicet účastníků jednalo 
o celoroční práci s dětmi, s dopěláky, s členy 
Pionýra i dalšími zájemci o pionýrské akce. 
Po celý rok 2015 měla Pionýrská skupina 17 
oddílů, 288 registrovaných členů. V  roce, 
kdy Pionýr oslavil 25 let od  obnovení své 
činnosti, uskutečnila skupina právě 25 sku-
pinových akcí pro veřejnost. Připravila také 
dva běhy letního tábora pro 240 účastníků. 
Po hodnotícím jednání následovala volná zá-
bava při kytarách a veselém zpěvu. 

Co chystáme do léta?
16. 2. Vynášení basy
8. 3. Závod dálkově řízených aut
8. 3. Módní přehlídka
8. 4. Cyklistické závody
16. 4. Krajský závod „Pionýrská stezka“
23. 4. Country bál
30. 4. Stavění májky, čarodějnice, bubnování
11. 5. Den proti rakovině
13. 5. Pohádkový les
21. 5. Zlatá udice – lov ryb
21. 5. Staročeské máje a jarmark
21. 5. Májová taneční veselice
28. 5. Turnaj v karate o pohár starosty
28. 5. Dětská pouť se soutěžemi

Vlasta Vasková 
vedoucí Pionýrské skupiny Hrádek

• 8. 2. oslavil své 55. naroze-
niny Peter Padúch z PS Kájov 
(Jihočeská KOP).

• 8. 2. oslavil své 40. narozeniny 
Lukáš Hypš z PS Objevitelé 
(Liberecká KOP)

• 19. 2. slaví své 45. narozeniny 
Josef Svoboda z PS Kamarádi 
(Královéhradecká KO).

Blahopřejeme!
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propagace

STAŇTE SE TELEVIZNÍMI REPORTÉRY
V  minulém vydání Mozaiky jsme vás 
informovali o  možnosti stát se tak trochu 
reportéry zpravodajství České televize, 
tedy o  možnosti natočit své vlastní video 
a  zaslat ho do  studia. Je to určitě dobrá 
příležitost, jak zviditelnit svou pionýrskou 
skupinu, pozvat na připravovaný tábor nebo 
třeba otevřenou akci, a  tím prezentovat 
vlastně celého Pionýra. Dnes bychom vás 
rádi seznámili i  s dalšími možnostmi jiných 
televizních stanic.

ČT DÉČKO
Pořad zprávičky se vysílá každý den v 18.40 – 
18.45 a je určen přímo pro dětské diváky. Pro 
vytvoření vlastního příspěvku do  Zpráviček 
nemusíte mít žádné speciální vybavení, stačí 
domácí kamera, foťák nebo lepší mobilní te-
lefon. Při natáčení je třeba dodržet několik 
pravidel, aby vaše podklady pro reportáž byly 
použitelné.
• Redaktorem by mělo být dítě školního 
věku (pozor, zde je nutný souhlas zákonného 
zástupce). Klade otázky, ohlásí se do kamery 
a namluví komentář.
• Natočit pár minut záběrů z  akce (bez 
komentáře redaktorů nebo kameramana 
na místě). Lepší je natáčet statické záběry bez 
pohybu kamerou, a to několik samostatných 
videoklipů (+/- 10 zapnutí kamery), ale zato 
z více různých pohledů a prostředí.
• Natočit 1–3 rozhovory s  dětskými 
účastníky (cca 1 minuta jeden rozhovor). 
Pokud je to vhodné, tak natočit i  rozhovor 
s organizátorem.
• Natočit ohlášení redaktora do  kamery 
např. „Pro Zprávičky Vilemína Králíčková, 
Pionýrská skupina Za plotem, Jahodnice.“
• Kvalita zvuku musí být taková, aby bylo 
rozumět, co lidé říkají. Je vhodné točit rozho-
vory z blízka (tzn. co nejblíže před obličejem, 
kde ještě kamera dokáže zaostřit obraz) a po-
kud možno v klidu (ne ve větru ani v hluku 
nebo při muzice). Je-li ke kameře možné při-
pojit externí mikrofon, je to ta nejlepší volba.
• Pozor na kvalitu obrazu, je třeba točit vi-
deo ve vyšším rozlišení.
• Video-soubory by měly být ve  formátu 
MPG4, AVI, MOV.
Všechny podklady zašlete na  zpravicky@
ceskatelevize.cz. V případě, že jsou data příliš 
velká, využijte například ulozto.cz.

TV PRIMA
V novém pořadu Divácké zprávy se můžete 
taktéž stát spolutvůrci zpravodajství. Stačí jen 
natočit vlastní video a poslat pomocí aplikace 
www.natocvideo.cz. Natáčet můžete na jaké-
koli kamery. Samozřejmě i v mobilních tele-
fonech! Bonusem je, že videa jsou následně 
bodována a  tvůrce videa má tak možnost 
vyhrát až 5 000 Kč. Ten, koho vyhlásí porota 
Diváckých zpráv reportérem týdne, dostane 
každý týden dokonce 10 000 Kč. 

A jak se stát diváckým reportérem? 
Především si stáhněte do svého mobilu apli-
kaci „Natoč video“, pomocí které můžete 
posílat své záběry přímo z  ulice. Můžete 
se také registrovat na  webových stránkách 
www.natocvideo.cz, kde se můžete přihlásit 
přes Facebook nebo vyplnit krátký registrační 
formulář.
Videa od diváků budou tvořit základy jednot-
livých reportáží. Redaktoři TV Prima reportáž 
pouze dotvoří. Za diváky budou vyjíždět, bu-
dou s nimi velmi aktivně spolupracovat. 
Divácké zprávy jsou vysílány každý všední 
den v 19.40.
Zdroj: www.iprima.cz

DALŠÍ MOŽNOSTI, JAK SE 
PREZENTOVAT
K  propagaci své činnosti nemusíte využívat 
jen televizní stanice. Přínosné je také ro-
zesílat články do  regionálních tisků, určitě 
také vychází ve  vašem městě nějaké místní 
noviny…

Novinky.cz
Zajímavou možností, kterou nabízí Seznam.cz, 
je publikace vlastních článků na Novinkách.
cz, nejnavštěvovanějším zpravodajském 
serveru v České republice. Stačí se zaregist-
rovat na  www.novinky.cz/vase-zpravy/start. 
Poté vám přijdou domů poštou do schránky 
přihlašovací údaje. 
A  pak už vám nic 
nebrání vkládat 
články např. o tom, 
jakou chystáte akci 
ve  vašem regionu 
apod. Důležité 
je psát články 
za  sebe, za  osobu, 
jako za nezávislého 
redaktora a  psát 
o  akci objektivně-
jako by ji pořádal 
někdo jiný (psát 
ve  třetí osobě – 
„pionýrská skupina 
pořádá…“), pro-
tože jinak by mohl 
být článek vyhod-
nocen jako PR a ne-
byl by schválen. 
Většinou jsou však 
články publikovány 
bez problémů.

Kulturní přehledy
Další možností je zveřejňovat své akce v růz-
ných kulturních přehledech na webech tomu 
určených. Stačí se jen zaregistrovat a po ob-
držení přihlašovacích údajů, které vám při-
jdou na  e-mail, se na  stránkách přihlásit 
a vložit svůj článek a fotku. Někde dokonce 
ani přihlášení nevyžadují, stačí zaslat svůj 
„tip“ pomocí jednoduchého formuláře.
Občas je potřeba zmenšit fotku na  takovou 
velikost, kterou web vyžaduje. Pomůžou vám 
prográmky jako např. IrfanView nebo Image 
Resize.
Navštěvované weby jsou např. Atlasceska.cz, 
Kdykde.cz, Kudyznudy.cz, Kamsdetmi.com, 
Pidak.cz, Peknyden.cz.

Tematické weby
Můžete si také vyhledat na internetu stránky, 
které se věnují našim tématům, jako děti, tá-
bory apod. a zaslat jim článek o tom, co dě-
láte. Zkuste využít třeba stránky Ceskaskola.
cz, Borovice.cz, Adam.cz nebo Child.cz. Stačí 
zaslat článek na e-mail uvedený v kontaktech 
daného webu.

Pionýrské informační kanály
Prezentovat se lze také přes naše infor-
mační kanály. Vkládejte články na  náš web 
www.pionyr.cz. Stačí na Servisu Pionýra hned 
na úvodní stránce nahoře kliknout na „vložit 
článek“. 
Své tábory vkládejte na  www.pionyr.cz/
admin. Zobrazí se poté v  přehledu táborů 
na  stránce  www.pionyr.cz/rodice/dobry-ta-
bor/prehled. Na stejném místě lze vkládat 
i otevřené akce.
Využívat můžete také náš Facebook www.
facebook.com/Pionyr.cz. 
A  samozřejmě, nezapomínejte posílat své 
příspěvky do Mozaiky! 

Eva

NEZAPOMEŇTE!
Před odesláním obrazového 
materiálu je nutné zkontrolovat, 
zda odesíláme opravdu to, co 
chceme prezentovat na veřejnosti 
– pěkný obraz podkreslený 
nevhodnými výrazy není úplně to 
nejvhodnější.

Myslete také na to, že z reportáží 
by mělo být vidět a  slyšet, že se 
jedná o pionýrskou akci.
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oddílová fi lmotéka 

ODDÍLOVÁ FILMOTÉKA: DOMÁCÍ NÁSILÍ
V minulém vydání Oddílové fi lmotéky jsme 
se zabývali alkoholismem a  dnes přichází 
na řadu další málo veselé téma, které s alko-
holem bohužel často souvisí: domácí násilí. 
První obrázek, který vám patrně naskočí, jsou 
v mnoha fi lmech (pokud ne ve  skutečnosti) 
viděné ženy s  velkými slunečními brýlemi, 
které skrývají podlitiny od ran. Domácí násilí 
má ale mnoho podob: bití, ponižování, sexu-
ální nátlak, hladovění, …
Že je toto téma důležité připomínat, ukazují 
výzkumy a statistiky, kterých sice není moc, 
ale shodují se v tom, že množství žen, které 
se během života staly terčem domácího ná-
silí, jde do desítek procent – otázka je, ko-
lik jich o  tom nikdy nepromluví. A nezapo-
meňme, že oběťmi mohou být i muži. Úplně 
samostatnou kapitolou je pak týrání dětí.
Filmy, které najdete v nabídce níže, jsou pro 
silnější povahy, tak je pouštějte jen po pečli-
vém uvážení. Pokud byste chtěli téma přiblí-
žit i dětem, určitě se najdou i pohádky, které 
s ním pracují – jen se podívejte třeba na Tři 
oříšky pro Popelku.

Jako obvykle ještě dodáme, že cílem této rub-
riky není určit, které jsou ty jediné správné 
fi lmy na dané téma, ale nabídnout inspiraci 
a  podnítit debatu. Použitelných snímků je 
pochopitelně více, než zde vybrané dva do-
mácí a dva zahraniční.

ČESKÉ
Sebemilenec (2013, režie Filip Renč) – drama 
podle románu Simony Monyové, spisova-
telky, která byla sama obětí domácího násilí 
a nakonec byla manželem zavražděna. Příběh 
osamělé podnikatelky, jejíž euforie z nového 
vztahu se rychle mění v utrpení.
CSFD.cz: 60 %, IMDB.com: 7/10

To všechno z  lásky (2004, režie Tomáš 
Kudrna) – krátký (27 minut) dokumentární 
fi lm je sestaven ze tří příběhů – zpovědí žen, 
které se staly oběťmi domácího násilí. Ty po-
pisují postupný vývoj jejich „vztahu“ i snahu 
z něj utéct.
CSFD.cz: 89 %, IMDB.com: nehodnoceno

ZAHRANIČNÍ
Dospívání po americku (1993, režie Michael 
Caton-Jones) – příběh svobodné matky do-
spívajícího syna, jež si začne s mužem, který 
je zpočátku slušný, ale postupně se začne 
projevovat jako alkoholik a tyran. Žena situ-
aci relativně zvládá, ale její syn se s otčímem 
dostává do ostrých konfl iktů.
CSFD.cz: 82 %, IMDB.com: 7,3/10

Purpurová Barva (1985, režie Steven 
Spielberg) – fi lm podle stejnojmenného 
románu Alice Walkerové, oceněného 
Pulitzerovou cenou, zahrnuje několik dese-
tiletí. Vypráví příběh nevzdělané 
venkovské ženy, která se po  vy-
nuceném sňatku s hrubým mužem 
uzavírá do  sebe. Až přátelství se 
dvěma dalšími ženami jí dodá no-
vou sílu.
CSFD.cz: 84 %, IMDB.com: 7,8/10

Další tipy: Au! (dokument), 
Precious, Noci s nepřítelem

STAŇ SE CHYTRÁKEM MĚSÍCE – TEST PRO VLASTENCE
V tomto kvízu si prověříme, jak jste na tom 
s českými reáliemi, jako jsou státní symboly, 
pověsti, významné osobnosti dějin… A kdo 
čte pozorně celou Mozaiku, na jednu otázku 
najde odpověď na  jiné stránce. Tak pojďme 
na  to, správné odpovědi můžete jako vždy 
posílat na e-mail mozaika@pionyr.cz.

1) Co symbolizuje červená barva na české 
státní vlajce?
a) Krev, kterou prolili čeští vlastenci 
za svobodu.
b) Odvozuje se od barvy státního znaku.
c) Symbolizuje slovanskou vzájemnost.

2) Víte, jaké je správné rozložení barev 
na vlajce, visí-li svisle?
a) Bílý pruh je vlevo, červený vpravo, modrý 
klín nahoře.
b) Bílý pruh je vpravo, červený vlevo, modrý 
klín nahoře.
c) Na umístění červeného a bílého pruhu ne-
záleží, modrý klín však musí být vždy nahoře.

3) Jak se podle pověsti jmenoval bratr pra-
otce Čecha?

a) Lech
b) Mech
c) Praotec Čech žádného bratra neměl.

4) V čele převratu, který v říjnu 1918 vedl 
ke  vzniku samostatného Československa, 
stála pětice politiků. Které z následujících 
jmen patří mezi takzvané „muže 28. října“?
a) Karel Kramář
b) Tomáš Garrigue Masaryk
c) Alois Rašín

5) Jak se jmenoval hlavní orgán vnitrostát-
ního protirakouského odboje, který během 
první světové války podporoval Masaryka, 
Beneše a další politiky působící v exilu?
a) Československá národní rada
b) Národní výbor
c) Maffi e

6) Během druhé světové války se 
v  Protektorátu Čechy a  Morava šířila le-
genda o  neohroženém bojovníkovi, který 
všemožně škodil okupantům i kolaboran-
tům. Jak se tento první československý su-
perhrdina jmenoval?

a) Žiletkář
b) Pérák
c) Motýlí muž

7) A  na  závěr 
něco aktuálního. 
Tipnete si, kolik 
má současná čeština slov?
a) Přibližně 80 tisíc
b) Přibližně 150 tisíc
c) Přibližně 250 tisíc

Sebemilenec To všechno z lásky Dospívání po americku Purpurová barva

Chytrák měsíce ledna
Jako v  některých předchozích vydá-
ních, máme i  tentokrát chytráky, kteří 
zaslali všechny odpovědi správné, dva 
– a jde o v této rubrice známá jména:
Šárka Zeusová, PS Dravci, Ústí nad 
Labem
Jan Koudelka, PO Souhvězdí, PS 
Dravci, Ústí nad Labem
Blahopřejeme!

Správné odpovědi z minula:
1) c; 2) b; 3) b; 4) c; 5) b; 6) a; 7) b
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NAZUJTE TOULAVÉ BOTY
ZA TAJEMSTVÍM MARLENKY
Kraj: Moravskoslezský
Máte rádi Marlenku? Poodhalit tajemství tohoto zázraku z  medu 
můžete v novém návštěvnickém centru Marlenka ve Frýdku-Místku, 
které společně s  Beskydským informačním centrem Frýdek-Místek 
připravilo komentované prohlídky výrobního procesu oblíbeného me-
dového dortu. Máte jedinečnou možnost nahlédnout do „kuchyně“ 
a  podívat se, jak vznikají na  unikátní výrobní lince medové dorty, 
a také na to, jak se vyrábí kuličky Marlenka a další výrobky.
Ubytování nabízí například SVČ Asterix v Havířově.
Více informací: visitfm.cz/kam-ve-fm/pamatky/
exkurze/192-exkurze-v-marlence

KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK
Kraj: Královéhradecký / Liberecký
Ať už jsou rozmary počasí jakékoliv, v KRNAPu je vždycky co dě-
lat. Potřebujete si protáhnout nohy po dlouhých zimních večerech? 
Můžete se vydat na  Sněžku. Chcete si zalyžovat, nebo máte raději 
sáňky? Krkonoše nabízejí nesčetné možnosti k nejrůznějšímu sportov-
nímu vyžití – od plavání po procházky v lesích. V Harrachově můžete 
navštívit sklárnu, pivovar či unikátní sněhový hrad Harrachštejn, kde 
se nebudou nudit malí ani velcí. Nedaleko se nachází i Pančavský vo-
dopád, který je nejvyšší v republice.
Chcete-li být co nejblíže srdci KRNAPu, ubytujte se v  DDM Pod 
Střechou v Rokytnici nad Jizerou, odkud se budete moct vydat na vý-
let nejen do krkonošské přírody, ale třeba i za kulturou a poznáním 
do Liberce, Harrachova či Jablonce nad Nisou. Ubytování v Krkonoších 
nabízí také pionýrská chata Espero.
Více informací: www.krnap.cz; www.krkonose.eu/cs

MUZEUM ŠKODA
Kraj: Středočeský
Zajímá vás historie i současnost automobilového průmyslu v České re-
publice? Automobilka Škoda Auto a.s. se jako jedna z mála může po-
chlubit více než stoletou nepřerušenou výrobní tradicí. Škoda Muzeum 
vám představí její příběh, který se od  roku 1895 odehrává v Mladé 
Boleslavi. Novým a fascinujícím způsobem objevíte historii a legendy 
značky Škoda. Nově prezentovaná sbírka je rozdělena do třech tema-
tických oblastí – Tradice, Evoluce a Výroba – v nichž se dozvíte o histo-
rii značky a prohlédnete si historické vozy. V muzeu najdete také řadu 
interaktivních prvků a audiovizuální médií. Po předchozí domluvě je 
možné i sjednat prohlídku výrobních provozů v Mladé Boleslavi.
Ubytování nabízí např. DDM Mladá Boleslav v Bezdědicích, odkud se 
do muzea dostanete asi za hodinu.
Více informací: www.skoda-auto.cz

OBUVNICKÉ MUZEUM
Kraj: Zlínský
Expozice „Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost" představuje 
historii fi rmy Baťa od  jejího založení v  roce 1894 až do znárodnění 
československé části koncernu po druhé světové válce. Při návštěvě se 
projdete staletími i kontinenty. Mezi sbírkovými předměty naleznete 
střevíce z dob dávno minulých, současné módní botky nebo „boty“, 
které ještě dnes obouvají domorodci na různých místech naší planety. 
Pestrá paleta exponátů a  interaktivních prvků v  expozicích potěší 
všechny generace návštěvníků, nejen rodiny s dětmi, ale také odbor-
níky či příchozí zajímající se o éru Batismu v jejím komplexním pojetí.
Ubytování lze dohodnout v nedalekých Napajedlech v DDM Matýsek.
Více informací: www.14-15.cz
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rukodělky

KRABIČKA NA SLADKOSTI VE TVARU SNĚHULÁKA
Pojďte si s námi vyrobit sněhuláčka, kterého 
mohou děti použít třeba na ukrývání sladkostí 
od Mikuláše, z  velikonoční koledy nebo jen 
tak od babiček. :) S použitím jiných barev vlny 
můžeme snadno získat úplně jiné postavičky.

Co budete potřebovat?
Plechovku, bílou vlnu, barevnou ponožku, 
černý fi lc nebo barevný papír, šípek, lepidlo 
(např. Herkules), štětec, tavnou pistoli, nůžky.

Jak na to?
1. Celou plechovku postupně natíráme lepi-
dlem a omotáváme vlnou. 
2. Z fi lcu nebo barevného papíru vystřihneme 
oči a pusu sněhuláka a přilepíme.
3. Tavnou pistolí nalepíme šípek jako nos.
4. Na horní část plechovky navlékneme po-
nožku jako čepici. Na  konci ponožky udě-
láme uzel. Nad uzlem ponožku nastříháme 
a máme střapec na čepici.

Kamila Podlská
1.PTS Dolní Slivno

DOPLŇ BUBLINU
Máme tu další možnost procvičit si ostrovtip a představi-
vost. Jaký text by měl být v bublině? Co udělalo výletní-
kům takovou radost? Doplň text do bubliny a dodej tak 
fotce svůj vlastní nový příběh. Záleží jen na tvojí fantazii 
a smyslu pro humor. Tak se ozvi a třeba se spolu s tebou 
zasmějí i ostatní čtenáři Mozaiky.
A jako vždy – žádná odpověď není správná ani špatná. Své 
nápady posílej na adresu mozaika@pionyr.cz. Ty nejvtip-
nější otiskneme v příštím vydání Mozaiky.

Né, Ledová 
Praha už 
skončila!!!

Neboj, příští 
rok bude zas.

Text do bublin: Lucie Uhlíková, 63. PS Sosna
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geopozvánka

I V ZIMĚ LZE VYRAZIT S GPSKOU NA LOV
Milí piokačeři, také se tak moc těšíte na jarní 
prázdniny, až s dětmi vyrazíte někam na hory 
a budete doufat, že vám sněhové podmínky 
dovolí „nazout“ sjezdovky nebo běžky? 
Vězte, že v  tom nejste sami. Ale stejně, ať 
už jedete na hory nebo do města, všude se 
dá i  v  zimě nějaká ta keška odlovit. Zda je 
keška vhodná k  zimnímu keškování, zjistíte 
většinou z jejího listingu. 

ŠUMAVA
Keška Plane (GC5DJVG) se nachází na území 
chráněné krajinné oblasti Šumava, necelé dva 
kilometry od obce Nové Hutě a pouhých 600 
metrů od horní stanice lanovky Kobyla u ly-
žařského střediska Zadov (Churáňov). Pláně 
leží na  křižovatce turistických, cyklistických 
a běžkařských tras.

Chystáte-li se využít veškeré sportovní vyžití, 
které nabízí Lipno a  Lipenská přehrada, ur-
čitě vyzkoušejte multinu Naucna stezka Lipno 
– Frymburk (GC5VTHH). Ta vede z větší části 
po upravené běžkařské trati.

Jste na Zelené Lhotě? Vydejte se na běžkách 
po  oblíbené hřebenovce z  Pancíře, kam se 
pohodlně dostanete lanovkou, na  nejvyšší 
vrchol Pancířského hřbetu – Můstek. Tam 
na  vás kromě krásné přírody čeká keška 
Mustek (GC54Z3F) a  odměnou vám budou 
i výhledy do okolí. Pokračujte dále po histo-
rické obchodní cestě na Prenet. Odtud je to 
už sešupem zpátky na Zelenou Lhotu.

KRUŠNÉ HORY
Klínovec je ráj pro sjezdaře, možná právě 
proto tu byla založena speciální tradička SSK 
– Sjezdaru sen Klinovec (GC5GHMP). Vlastník 
této keše založil v okolí ještě pár podobných 
zimních keší. Kousek od  této keše – napří-
klad traverzem přes sjezdovku a ještě trochu 
dál, najdete kešku Klinovec – Prameny SZ #06 
(GC1ZQDJ), ke které se pohodlně dostanete 
třeba na běžkách.

JIZERSKÉ HORY
Pokud se budete pohybovat v  okolí 
Bedřichova, tak určitě vyrazte na  běžkách 
na Jizerskou magistrálu. Keška s názvem Skol! 
(GC5MJAF) přímo vybízí k zimnímu odlovu. 
V  popisu keše se dovíte, co vlastně tento 
lyžařský pozdrav znamená. A když už tu bu-
dete, zajeďte se podívat třeba na  tradičku 
Nova Louka (GC1G18Q).

KRKONOŠE
V  zimě se jako nejvhodnější hodí k odlovu 
earthkešky, protože tradičky bývají většinou 
pod sněhem. Jednu takovou najdete, když 
se z  Rokytnice nad Jizerou necháte vyvést 
lanovkou na  Lysou horu, odtud se vydáte 
na Harrachovy kameny (GC4JVX9). Záleží jen 
na vás, zda si výlet uděláte delší, nebo se přes 
Dvoračky vrátíte zpátky do Rokytnice.
V  Rokytnici najdete i  kešku Geocache 
LYZARKA | Skier (GC36TTN), kterou můžete 
hledat s malými lyžaři, když jdete na  svah. 
Nebo ji můžete odlovit jako odměnu cestou 
do tepla. 

ORLICKÉ HORY
Jedete s  dětmi do  Orlických hor, třeba 
do Deštné? Zkuste se vypravit k Masarykově 
chatě, kde si v  teple u  čaje můžete přečíst 
dlouhý listing kešky ZIELENIEC – SERLICH 
1027 m n.m. (GC43MC7) a potom ji venku 
odlovit. Vede tudy běžkařská trať.

JESENÍK
Lazne Jesenik (GCX82Q), je dle popisu keše 
připravená na zimu a spoustu sněhu. Tak po-
kud se budete pohybovat v Lázních Jeseník 
na běžkách nebo i bez nich, nezapomeňte si 
ji přidat ke svým úlovkům.

Kešky, které zde uvádíme, jsou vybrány 
pouze namátkou. Ale pokud budete hledat 
na  www.geocaching.com, vyhledávejte ty 
keše, které mají v atributech uvedenou sně-
hovou vločku (a text available in winter), ty 
by totiž měly být dostupné i v zimě. Teď už 
zbývá jen zabalit běžky, sjezdovky nebo sněž-
nice a GPSku a hurá na zimní lov!

Anička
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SAMOTÁŘ SLÁVEK
…skončeno a frčím už taky domů, říkám si v duchu a balím si své saky a paky po školení oddíláků (KOV). Když tu najednou poněkud nesměle 
přichází jedna z vedoucích a že prý by se chtěla na něco zeptat. „Tak sem s tím,“ já na to.

Martina začíná popisovat, jak jí dělá starost jeden z kluků v oddíle, asi dvanáctiletý Slávek.

ZAČÍNÁ SE ROZVÍJET NÁŠ 
DIALOG
Já: „Tak spusť, co ti leží na srdci, máš nějakou 
starost?“
M: „V oddíle mám takovýho kluka, no, je mu 
12 a chodí k nám asi od druhé třídy. No a on 
vlastně… jéje, teď je mi to takový hloupý…“
Já: „Nic není hloupý, povídej…“ – povzbu-
zuji ji.
M: „On vlastně vůbec nezlobí, jako bych 
o něm ani nevěděla. Ale připadá mně, že se 
trápí.“
Já: „A  jak tě to napadá, že se trápí? Podle 
čeho bych to mohla poznat, kdybych tam 
u vás na schůzce byla?“
M: „To já nevím, jestli by ti to taky připadalo, 
že se trápí, ale mně to tak připadá.“
Já: „Aha, tak tobě připadá, že se trápí… a po-
dle čeho tak usuzuješ…“
M: „No, on často jen tak postává stranou 
od druhých. Když třeba čekáme před schůz-
kou venku, tak si s nikým nepovídá, najde si 
nějakej kout, kde skoro nikdo není, hraje si 
s provázkem, pořád něco uzlíčkuje a šmodr-
chá. A když za ním někdo přijde, tak spíš tak 
jako stroze odpoví, že dobrý. Málokdy s ně-
kým blbne. To ho častěji vidím, že si vezme 
knížku a jde si třeba číst, když jsme na víken-
dovce nebo když si hrajeme deskovky tak..." 
(a odmlčí se).
Já: „Tak co?“
M: „No, když o  tom přemýšlím, tak on 
vlastně nemá ani moc rád nějaké rušné a bo-
jové hry, a když hrajem deskovky, tak si nej-
raději vytáhne hru pro jednoho, nebo šachy, 
baví ho logické hry, ale bojovky, hlučné hry, 
nebo nějaké pranice, to vůbec nevyhledává… 
To přece není normální.“
Já: „A co je podle tebe normální?“ – opáčím 
s úsměvem.
M: „No přece takovej kluk by měl být dravej, 
veselej a kamarádit se s druhejma. Mně při-
jde, že Sláva musí mít nějaké trápení.“

MUSÍ MÍT NĚJAKÉ TRÁPENÍ? 
Ne, nemusí. A tak se spolu pouštíme do pře-
mýšlení o tom, že Slávek patrně patří k uza-
vřenému, tzv. introvertnímu typu dětí, pro 
které je spíše typické to, že nejsou tolik spon-
tánní, více tíhnou ke klidu, jsou zdrženlivé, 
méně nápadné a od druhých si udržují od-
stup. Taky hodně přemýšlejí a plánují. Nejsou 
výbušné, své city kontrolují, málokdy jsou 
agresivní a  zpravidla také nemají moc rády 
hlučné hry s agresivním nábojem. A většinou 
na ně bývá spolehnutí.
M: „No, to jo, spoleh to na něj je, celé to 
na Slávka sedí. Ale fakt se netrápí? Jak bych 
to mohla poznat?“

CO MYSLÍTE, JAKÉ VYSÍLÁ 
SLÁVEK SIGNÁLY O TOM, ŽE SE 
NETRÁPÍ?
A tak s Martinou rozebíráme:
- Zda se nějak výrazně změnila jeho ná-
lada, projevy v chování. Změny nálad a pro-
jevů jsou zpravidla signálem nějaké nepo-
hody, když se z výřečného a veselého dítěte 
najednou stane samotář bez nálady.
- Jestli se zúčastňuje aktivit a dění v oddíle, 
chodí pravidelněji, umí se zapojit a užít si ně-
jaký typ činností? Pokud ano, zase je to pro 
nás signálem, že je mu dobře a je spokojený.
- Zdá se, že je mu dobře, nevyhýbá se kon-
taktům s někým klidnějším, nebo má něja-
kého svého parťáka.
- Jak ho berou ostatní v oddíle, vybírají si 
ho do týmu, nebo vždy stojí mimo.
- A  jak vlastně fyzicky vypadá, co by nám 
řeklo jeho tělo, pohled, připadá nám zhrou-
cený, jakoby stažený do sebe?
- Co by asi řekli rodiče, kdybychom se jich 
zeptali na to, jak se chová jinde, jestli je v ji-
ných situacích podobný, nebo jestli je to u nás 
výjimka (pokud by to v oddíle byla výjimka, 
tak asi něco není v pořádku ve vztazích, nebo 

to, co děláme, pro něj není zajímavé, neumí 
se sám začlenit).

PŘEMÝŠLEJ
Povídali jsme si s  Martinou dost dlouho, 
a pak odcházela s  jasnější myslí a úsměvem 
a uklidněná, s  tím, že Slávka bude pozoro-
vat a  při dalším setkání, že si popovídáme 
znovu. Mně autobus, na který jsem pomýš-
lela, beznadějně ujel. Ale při čekání na další 
mne hřálo svědomí, že naši vedoucí pře-
mýšlejí. Pozorují děti a není jim jejich cho-
vání jedno. To, že se napoprvé nemusí trefi t 
do „diagnózy“ není podstatné, důležité je, že 
dítě vnímají. Což bylo i to poslední, co jsem 
Martině při loučení kladla na srdce: „Ať ti to 
vydrží, o dětech a o tom, co s nimi děláš, dál 
přemýšlej. A ptej se. Ahoj.“

kolektiv autorů
Ilustrační foto. PS  Kamýk

  PŘÍČINY
• osobnostní typ dítěte (uzavřenost, intro-

verze), v dětství je tento osobnostní typ méně 
„viditelný“;

• delší doba zvykání si na nové, neznalost pro-
středí, potřeba rozkoukat se, zvyknout si, začlenit 
se;

• extrémní samotářství může být způsobeno soci-
ální fobií či jiným psychickým onemocněním, ale 
s tímto se patrně v oddíle nesetkáme.

• Pozor: nápadným a alarmujícím signálem by pro 
nás mělo být, pokud dítě, které bylo dříve družné, 
komunikativní, veselé, najednou změní své cho-
vání; příčinou pak může být závažnější problém 
a my bychom se měli snažit zjistit jaký.

  CO DĚLAT 
• snažit se pozorovat a rozpoznávat signály o tom, jak 

se dítě cítí, snažíme se zmapovat, jestli podobným 
způsobem reaguje i jinde, zeptáme se rodičů, dítěte, 
případně jim řekneme o tom, že nás zajímá, jestli je 
dítěti ve skupině dobře;

• všímáme si skupinového ovzduší, můžeme zmapovat 
vztahy ve skupině, pozice dětí, ale pozor, k tomuto je 
přece jen zapotřebí zkušenost a odbornost, pomoci 
nám mohou třeba v pedagogicko-psychologické 
poradně;

• zařazujeme aktivity různorodé, vyvážené;

• respektujeme potřebu dítěte, nesnažíme se jej za ka-
ždou cenu rozveselovat, pomůžeme mu třeba jen tím, 
že jsme vedle něj.
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odpovídáme

ODPOVÍDÁME…
Velmi si vážíme čtenářských reakcí a snažíme 
se na ně odpovídat. Nejlépe přímo v Mozaice 
Pionýra. Někdy to ovšem trvá déle – jako 
v následujícím případě odezvy na psaní Jirky 
Bohuslava (z  PS Hraničář Červená Voda). 
Důvod byl prostý – odpověď byla připra-
vena, ale nápor na  obsah Mozaiky kolem 
Konference o činnosti způsobil, že na ni stále 
nevybýval prostor.
Dopis sám o sobě nebyl dlouhý, ale obsahoval 
velké množství otázek, které by z prosté od-
povědi učinily rozvětvený a nepřehledný text 
– proto i zde bude reakce základní, ale dotazy 
týkající se historie a využití státní i pionýrské 
symboliky budou mít samostatný prostor 
v dalších vydáních.

PŘIPOMENUTÍ
V  červnové Mozaice 2015 bylo závěrečné 
povídání seriálu s výrazně provokativním ná-
bojem „Proč?“. Začínalo testovou otázkou 
o  symbolice červené barvy na  státní vlajce 

– a nabízelo tři varianty odpovědí. O nějakou 
dobu později přišlo psaní s odezvou.
Jirka upozornil, že v článku sice byla položena 
otázka, ale nebyla na  ni uvedena odpověď, 
protože správná odpověď ze tří nabízených 
nevysvětlovala symboliku (červené) barvy, ale 
odkazovala na barvy státního znaku. Přesto se 
jednalo o odpověď správnou – protože: žádná 
jiná není. Zkrátka ofi ciální výklad neexistuje 
– co značí červená (či jakákoli jiná) barva 
na naší státní vlajce, není nikde zakotveno.

O VÝZNAMECH
Státní symboly defi nuje ústavní zákon, ale ten 
neobsahuje žádné výklady – když červená, 
tak proč zrovna červená a  co značí. Ve vět-
šině z nás je jakási (podvědomá) touha hledat 
za vším obsah (někdy zejména ten tzv. skrytý), 
tak zde ofi ciálně uveden není. Což ovšem ne-
znamená, že není vůbec – ale ofi ciální po-
pisy vždy zachycují pouze historický vývoj, 
v tomto případě vývoj a proměny vlajky. Leč 
neozřejmují – že když je na vlajce bílá, značí 
to toto… červená toto… a modrá toto…
Což byl mimochodem i jeden z motivů, proč 
v  r. 1992, respektive 1993 převzala Česká 
republika původní československou vlajku – 
pokud by totiž modrý klín měl přímou sym-
bolickou vazbu na Slovensko, bylo by to ne-
jenom porušení zákona o rozdělení federace 
(což skutečně bylo), ale i pošlapání zdánlivé 
slovenské symboliky. Jenže modrý klín žád-
nou významovou vazbu ke Slovensku neměl 
ani v době vzniku původní vlajky, ani v roce 
1993 – proto ČR prostě využila „volné“ vlajky 
a přijala ji za svou.

SKUTEČNOST BÝVÁ ČASTO PROSTŠÍ, NEŽ 
SI MYSLÍME
Máme sklon vidět ve věcech a dějích něco, co 
tam často ani není. My se však domníváme 
(ba leckdy jsme na 100 % přesvědčeni), že to 
tam přece musí být. Jde o pocit zcela přiro-
zený, ale ne vždy naplněný. Případ volby barev 
na vlajce České republiky je toho dokladem. 
Pro ty, kdo nedůvěřují, mohu doporučit vědu 
zvanou vexilologie (což je pomocná histo-
rická věda mající svoji Českou vexilologickou 
společnost). Přesvědčíte se, že takové bádání 
může být vpravdě dobrodružné, ale stejně se 
úředního výkladu o symbolice červené barvy 
na naší vlajce nedopátráte. Vždy jde jen o ná-
zory, co znamenat může. Ale o tom zase roz-
hodně stojí za to si povídat s dětmi.

Martin

předsedův glosářÚNOR BÍLÝ, POLE SÍLÍ
Také se vám tento 
způsob zimy … 
zdá být poně-
kud nešťastným? 
(Abych parafrá-
zoval známou 
větu z  Vančurova 
Rozmarného léta.) 
Nejsem obdivo-
vatel zimy a  mi-
lovník zimních 
sportů, ale 15°C 
v  lednu a  únoru? 

A kvetoucí petrklíče patří k únoru?
Vedle toho ovšem jsou věci, které se stávají 
zcela přirozenou součástí těchto dnů.

19. ROČNÍK
koncertu „Děti dětem“ – už i ofi ciální hosty 
akce přivádí k  výrokům: „20 let – to už je 
nějaká tradice! Co s tím napřesrok uděláte?“ 
Stručně a  suše jsem odpovídal, že budeme 
pokračovat, což vyvolalo obdivná pokyvo-
vání hlavou. Třebaže zákulisí přípravy znám 
a vím, že je rok od roku těžší akci nachystat.

Výzvou nepřestávat je ovšem i skutečnost, že 
se ve Strakově akademii – sídle předsedů vlád 
– vystřídalo od  roku 1998 deset premiérů, 
ale žádný z nich neodmítl v udělování putov-
ních pohárů pokračovat. A šlo (stranicky ne-
sporně) o velmi pestré osobnosti. Je to proto 
záležitost především našeho rozhodování.

25. ROČNÍK DĚTSKÉ PORTY
byl letos také kapitolou samou o  sobě. 
V  Jihlavě na  I. ročníku DP bylo 48 soutěží-
cích. Do dnešního dne prošly Dětskou Portou 
ovšem tisíce účastníků. A jak bylo z rozměru 
republikového fi nále patrné, ani zde se ne-
chystá konec tradice. Proto i  zde patří už 
několikáté generaci organizátorů obdiv a dík.
Dětská Porta rozrostlá do celého Pionýrského 
Sedmikvítku – přes nejrůznější peripetie, 
které její historii provázejí – nekončí. 

LEDOVÁ PRAHA = 15 000
Nechci o  „LP“ psát, že se vymkla kontrole, 
protože se nevymkla. Ale skutečnost, že 
od začátku ledna chodily (nebo telefonovaly 
či psaly) na ústředí desítky, možná spíš stovky 

lidí s dotazy, kdy začne distribuce „Ledovek“, 
je dokladem, že akce zapustila hodně bytelné 
kořeny. A 15 000, což je opatrný odhad po-
čtu účastníků vycházející z množství rozda-
ných karet – to je porce, nad kterou i „profe-
sionální organizátoři“ uznale pokyvují hlavou.
I  letos akci provázejí úspěchy i  potíže, ale 
která akce podobného rozměru je nemá? 
A proto stojí za zaznamenání, že pochvalných 
ohlasů je zcela drtivá většina.

NEJDE O HONBU ZA ČÍSLY
byť předcházející řádky k  tomu mohou svá-
dět. Mám však za  to, že je na místě si je 
připomenout, zaznamenat. Jsou totiž dokla-
dem, že děláme práci, která není povrchní 
a má širší dopad. A můžeme na ní být i hrdi.
První měsíc roku 2016 lze z tohoto úhlu po-
hledu označit za  úspěšný, navzdory podiv-
nostem, které právě probíhající roční období 
provází. Ať jsou v  podobném duchu snad 
(s  přáním zmenšení povětrnostních výkyvů) 
i měsíce další – to bude prima, nemyslíte?

Martin
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no toto!

GLOBÁLNÍ MIGRÉNA POKRAČUJE
Téma migrační krize jsme v minulé Mozaice jen zlehka otevřeli, tentokrát postoupíme o další krůček, věnovat se mu ale budeme ještě jednou, 
v březnovém vydání.

POJMY A DOJMY
I když cílem tohoto článku není detailně in-
formovat o migraci a objasňovat, o co vlastně 
jde (k  tomu jsou jiné zdroje a  tady málo 
místa), přesto považujeme za nutné podívat 
se na některé základní pojmy a jejich význam.

Imigrant vs. uprchlík
Být uprchlík není to samé, jako být imigrant. 
Uprchlík utíká před něčím, imigrant přichází 
někam (zjednodušeně: emigrace = odchod; 
migrace = přesun; imigrace = příchod). 
Zatímco ten, co prchá, často nemá na výběr 
(a je mu relativně jedno, kam uprchl, hlavně, 
že se má lépe než tam, odkud uprchl), řada 
imigrantů výběr má (a jdou za tím nejlepším 
možným). Uprchlictví je tedy podmnožinou 
migrace a oba pojmy je nutné rozlišovat.
Proč lidé prchají a migrují? Důvody mohou 
být politické (např. diktatura), etnické či 
náboženské (např. perzekuce kvůli původu 
či vyznání) a v neposlední řadě jsou to vo-
jenské konfl ikty, přírodní katastrofy, špatné 
podmínky v rodné zemi (hladomor, extrémní 
sucha, chudoba, apod.). Odejít z  vlasti sa-
mozřejmě může i  člověk, který nechce nést 
následky za trestní čin, nebo který se nechce 
podílet na obraně vlasti, která je v konfl iktu.
Pak jsou tu ti, kteří migrují dobrovolně, 
a  to za  studiem, za  prací, za  sňatkem, 
za rodinou…
Součet těchto faktorů vede k neustálému po-
hybu lidí po planetě. Když se k obvyklému 
množství přidá například vlna uprchlíků vy-
volaná ozbrojeným konfl iktem (aktuálně 
Sýrie, Irák a Afghánistán), může dojít k pře-
kročení kritického standardně zvládaného 
množství a tedy k tomu, o čem se v poslední 
době mluví jako o migrační krizi.

Chudáci nebo příživníci? Pohledů je více…
Mnoho více či méně hlasitě vystupujících 
osobností odmítá názor, že do  Evropy při-
cházejí z  Blízkého východu a  severu Afriky 
(k  migraci dochází ale i  v  rámci Evropy, 
např. z  Ukrajiny, Kosova, Albánie, Srbska, 
Ruska…) skutečně uprchlíci, utíkající před 
válkou či hladem. Argumentují tím, že čluny 
a lodě, na kterých připlouvají, jsou plné mla-
dých bojeschopných mužů, kteří by udělali 
lépe, kdyby se postavili do  války za  svou 
zemi a  když už, tak pryč poslali spíše své 
ženy a děti. Těžko se ale ubránit zamyšlení: 
Co vlastně znamená bojovat za  svou zemi? 
Na  tuto otázku může být složitá odpověď 
i v našich celkem přehledných podmínkách. 
A  co teprve třeba v  Sýrii, o  kterou se pře-
tahuje diktátor s několika skupinami vzbou-
řenců a do toho i takzvaný Islámský stát…
K tomu se přidávají další argumenty, jako kul-
turní odlišnosti, někdy chybějící kvalifi kace, už 
tak velké sociální zatížení státu atd., atd.

Řada je ale i  těch, kteří tvrdí, že běžencům 
je nutno pomoci nejen proto, že je to naše 
lidská povinnost, ale také proto, že mohou 
v dlouhodobém výhledu oživit vadnoucí ev-
ropskou ekonomiku. Jako jistý kompromis se 
jeví názor, že bychom se měli zaměřit na po-
moc v  místech, odkud migranti odcházejí, 
aby bylo možné je tam navrátit. Navíc by-
chom tak nepodporovali ilegální organizace, 
které na přesunech lidí vydělávají peníze.

EXISTUJE JEDNOZNAČNÝ 
POHLED NA VĚC?
Všichni pionýři sdílejí hodnoty vplývající 
z našich Ideálů. Z nich lze určitě vyčíst, a tu-
díž respektovat, například, že princip kolek-
tivní viny je nepřijatelný či že máme morální 
povinnost pomáhat lidem v  nouzi, stejně 
jako nás nabádá k  vlastenectví a  ochraně 
našeho kulturního dědictví… Lze z nich od-
vodit jediný správný postoj na aktuální mig-
rační problematiku? Je při přečtení Programu 
Pionýra jasné, že jsme všichni „sluníčkáři“ 
vítající migranty s otevřenou náručí nebo na-
opak zarputilí obránci hranic? Jasná odpověď 
není.
Ideály Pionýra jako 
Pomoc, Přátelství 
a  Překonání sice 
působí jedno-
značně, ale život 
nikdy není tak 
jednoduchý a  na-
bízí otázky jako 
„Pomoc komu?“ či 
„Přátelství s kým?“, 
navíc nás další Ideál 
– Paměť – vede 
k  ochraně našeho 
historicko-kultur-
ního prostředí. 
Všechny tyto po-
hledy mohou v my-
slích různých lidí 
vést k úplně odliš-
ným výsledkům.
Je to stejné jako 
v mnoha jiných si-
tuacích, které ná-
zorově radikálně 
rozdělují společ-
nost. Zvláště, když 
informační pro-
středí (utvářené 
především sdělova-
cími prostředky) je 
zcela nepřehledné, 
a  samo tak rádo 
zrcadlí nekom-
promisní přístupy. 
Slušní lidé, kteří ctí 
obdobné hodnoty 

a nikdy neměli důvod na sebe křivě pohléd-
nout, najednou stojí na  opačných stranách 
pomyslné barikády*/. Ať už jsou důvodem 
odlišné životní zkušenosti, jiné informace, 
charakterové založení atd., stojí na svých ná-
zorových pozicích často pevně a brání si je.
I když ale naše Ideály nedávají jednoznačný 
návod pro každou situaci, která může přijít, 
jistě jsou připomínkou, že bychom se měli 
vždy zachovat nejen tak, abychom měli pro-
blém „z krku“, ale bychom si také zachovali 
úctu sami k  sobě. A  nabádají-li k  něčemu 
ZCELA konkrétnímu, tak rozhodně k  aktiv-
nímu postoji – hledání, pochybování a  po-
znávání, protože jenom to může pomoci 
překonávat i osobní nejistotu (nezřídka pře-
růstající ve strach) z neznámého.

redakce
pokračování příště

K ZAMYŠLENÍ? 
Kolem tématu migrace je řada skutečností, které přinejmenším nutí 
k zamyšlení, pojďme se podívat na některé z nich:
- Migrace není žádný moderní fenomén. Je součástí lidských 
dějin od nepaměti, vždyť i naši předci Slované kdysi přišli na naše 
území, zřejmě k nevoli zde sídlících kmenů.
- Současné množství žadatelů o  azyl v  ČR je spíše průměrné. 
Nejvíce žadatelů bylo v  letech 2003 a 2004 z Kavkazské oblasti. 
V  současnosti je výrazně nejvíce žadatelů o  azyl v  ČR z Ukrajiny 
(přes 44 %), následuje Sýrie s necelými 10 %.
- V  loňském roce (kdy bylo podle OSN v pohybu nejvíce osob 
od konce 2. světové války) byl azyl v ČR udělen 82 osobám, 294 
osobám pak možnost zůstat v  ČR po dobu 1–3 roky. (Že by va-
lící se vlnu migrantů odklonily všechny ty „vlastenecké“ příspěvky 
na Facebooku?)
- Dle aktuálních statistik je na území ČR zachyceno cca 9 nelegál-
ních migrantů týdně.
- Výrazně chudší státy v oblasti Blízkého východu přijaly násobně 
více uprchlíků než evropské země.
- Do Evropy přicházejí často mladí zdraví lidé s chytrými telefony 
a podobně. Co to znamená? (Možná jen to, že ten, kdo je starý, ne-
mocný a nic nemá, si cestu jednak nemůže dovolit a patrně by ji ani 
nezvládl… Není to hezké ani spravedlivé, je to smutná skutečnost.)
- V roce 2014 utonulo ve Středozemním moři více než 3000 mi-
grantů, do května 2015 dalších 1500.
- Co si myslet o tom, že jeden z nejhlasitějších odpůrců imigrace 
do ČR je napůl Japonec?
- Co vypovídá, že pojem vyjadřující především směs kladných 
vlastností (říznutých naivitou) – „sluníčkář“ – je často používán jako 
hanlivý?
Zdroje:
www.euractiv.cz,
ec.europa.eu,
www.clovekvtisni.cz

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

*/ To je ovšem daleko častější „problémová situace“ než pouze k tomuto tématu. Jde vcelku o běžný polarizovaný postoj (nejčastějším příkladem 
jsou volby, najmě třeba poslední volby prezidenta republiky).
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rozhovor

okénko IX. VZP
PLATÍ: 12. LISTOPAD 2016, PARDUBICE
Dnes jen krátké resumé – aby snad ne-
vznikl pocit vakua v běhu přípravy IX. VZP: 
Obsahová komise se dvakrát sešla a  jed-
nala, jsou připraveny podklady pro oblastní 
porady… Víme, kdy a  kde budeme jednat. 
Podstatné je nyní, abyste i na PS přijali tyhle 
informace a využili je.

Vyšlete účastníka na  oblastní poradu, kde 
se dozvíte základní záměry a  rozsah úprav 

dokumentů, na  základě dosud doručených 
připomínek. Využijte čas do  11. července 
k formulaci svých případných vlastních pod-
nětů. Zužitkujte jednání Rady PS – zvláště 
pokud ho konáte spíše zřídka – a zvolte de-
legáta VZP klidně už nyní. Může se pak při-
hlásit i na Přihlašovně a získávat přímo další 
informace.
Zaznamenejte si do  kalendářů PS datum 
12. 11. a na  tento den (nejlépe) neplánujte 

žádnou velkou akci, nebo už nyní počítejte 
s tím, že jeden člověk (případně + jeden ná-
hradník) se žádné chystané skupinové aktivity 
nebude účastnit. Připusťte v  té souvislosti 
myšlenku, že přístup: „Ostatní jistě rozhod-
nou i bez našeho delegáta a my se s těmi roz-
hodnutími určitě (nějak) srovnáme.“ – je sice 
jistě založen na důvěře, ale daleko vhodnější 
je být u toho nezprostředkovaně.

Martin

VENI, VIDI A CO DÁL?
Blíží se výroční zasedání s volbami. I když se o nich (zatím) moc nemluví a pro jiné to zase není až tak nosné téma, pominout se nedají. Zašli jsme 
na kus řeči za jedním ze současných členů Výkonného výboru ČRP, Jakubem Hrdličkou.

Patříš, Kubo, věkem nesporně mezi mladší 
členy výkonného orgánu Pionýra. Pokusme 
se nějak shrnout ta tři léta strávená na špičce 
funkcionářské pyramidy? Začněme třeba 
tím…

Co Ti působení ve VV ČRP dalo?
Jednou z největších zkušeností bylo naučit se 
rozhodovat a následně přijmout za  své roz-
hodnutí odpovědnost. Při každém hlasování 
jsem si v duchu promítl váhy, kde na  jedné 
misce jsou projekty, které se vydařily, a na té 
druhé jsou ty, které nás stály mnoho pro-
blémů a  některé třeba i  dodnes splácíme. 
A potom bylo nutné se rozhodnout na  zá-
kladě argumentů a předložených materiálů, 
kam bude patřit ten, o kterém zrovna hlasu-
jeme. Zda se nám to povedlo a kolik „našich 
projektů“ a akcí bylo úspěšných, musíte po-
soudit vy.
Jako velký osobní přínos dále vidím možnost 
procestovat naši „pionýrskou zemi“. Podíval 
jsem se na mnoho míst v  republice, kde se 
Pionýr svou prací vtiskl do  podvědomí lidí 
a dodnes tam aktivně působí. V rámci účasti 
na  oblastních poradách a  akcích krajů jako 

jejich patroni jsem se seznámil se spoustou 
pionýrů, kteří zde pracují a kteří mi ukázali, 
že mnohdy jde zvládnout i nemožné.

A co ti to naopak vzalo?
Co mi to vzalo? Popravdě nejvíce asi čas. Čas, 
který bych mohl věnovat jinde. Často pře-
často řešíme stálý problém: „Kde se to bude 
konat?“. Byť nežijeme v  tak velké repub-
lice, vždycky tam „půl dne“ pojedou jedni 
nebo druzí. Už si ani nepamatuji, kdy – ale 
to i s ohledem na zátěž ve studiu – jsem byl 
naposledy na oddílové schůzce. V kombinaci 
s prací a studiem mimo domov a cestováním 
s  výkonným výborem už moc času na  po-
díl při další běžné činnosti s  oddílem a  PS 
nezbývá.

Jsi spokojený se svým působením 
ve VV ČRP?
Upřímně musím říci, že úplně ne. Budu mluvit 
ovšem o svém přínosu, a to sebekriticky mu-
sím vyslovit, že jsem mohl dokázat mnohem 
víc. Do VV ČRP jsem přišel se zkušenostmi 
z kraje a České rady Pionýra, ale tady je to 
jiné. Velkou porci času jsem přece jenom mu-

sel strávit rozkoukáváním 
a  seznamováním se se 
všemi danými problémy 
a  tématy, záběr práce 
je totiž širší, než jsem si 
představoval. A  protože 
jednání rozhodně nebyla 
formální, vyžadovala pří-
pravu. Myslel jsem si, že 
to přece jen je snazší. 
Najednou tu byla pří-
prava Konference o  čin-
nosti, jejíž uspořádáním 
jsme strávili i ve VV ČRP 
hodně času, ostatně tam 
jsem se konečně pořádně 
chytil jednoho z  témat. 
A teď, když jsem na něm 
začal pracovat, tak 
máme půl roku do konce 

mandátu. Dnes si kladu otázku, zda jsem své 
působení ve výkoňáku neuspěchal. Ale bylo 
by to o tři roky později lepší? Nebo měl ka-
ždý své začátky takové? Na to ještě nedokážu 
odpovědět. Rozhodně ale musím poděkovat 
všem kolegům, starším a zkušeným funkcio-
nářům ve výkoňáku, že mi mou nezkušenost 
či častou zvídavost nijak neomlátili o hlavu, 
ale trpělivě mě zasvětili do tématu a vysvětlili 
všechny okolnosti. A na závěr je zajímal můj 
názor či připomínky.

Budeš tedy kandidovat v listopadu znovu?
Bohužel. Věřím, že do  listopadového 
Výročního zasedání Pionýra zvládnu dokon-
čit svou oblast a  poté dám šanci někomu 
dalšímu. Dospěl jsem nyní do  fáze, kdy už 
nemám potřebu se někam hnát a případně si 
dokazovat, zda na to mám nebo ne. Naopak, 
chci se vrátit tam, kde jsem se sám cítil uži-
tečnější a kde jsem za sebou hned viděl vý-
sledky. Což na té vrcholové úrovni, vzhledem 
k setrvačnosti velkého spolku, trvá déle.
Chci se nyní začít naplno věnovat rodině 
a  více času opět trávit s  dětmi na  víken-
dovkách či na  brigádách na  naší táborové 
základně.

Co bys vzkázal novým kandidátům?
Všem, kteří nastoupí v  listopadu před fó-
rum a budou chtít poponést pomyslnou šta-
fetu v tomto spolku zase o kousek dál, přeji 
hodně trpělivosti, energie, nových nápadů 
a  velkou porci pionýrství. Je třeba si uvě-
domit, že to není jen o  nějakém posezení 
v  teple na  ústředí nebo někde na  hotelu. 
Naopak jsou to dlouhé hodiny příprav, de-
bat a hlasování do pozdních nočních hodin, 
práce ve vlastním volném čase, plnění úkolů 
a mnoho dalších. Přináší to však spolupráci se 
zajímavými a zkušenými lidmi, nové poznatky 
a inspiraci do vlastního života a také spoustu 
zážitků a vtipných historek ze zákulisí.
Doufám, že za 25 let společně oslavíme ku-
laté půlstoletí!

Ptal se Martin
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z ústředí

CO SE DĚJE V TRÁVĚ, VLASTNĚ NA SENU, ZKRÁTKA 
NA ÚSTŘEDÍ…
Co se na ústředí děje a co tu kdo vlastně dělá 
a  k  čemu je to dobré… Takové otázky čas 
od  času zazní třeba na  oblastních poradách, 
ale někdy i  jen tak mezi řečí. Odpověď na ně 
je stejně proměnlivá, jako samotná práce 
ústředí. Někdy je to spousta „zvenku“ ne moc 
zajímavých drobností a  i  když je práce dost, 
není příliš o čem vyprávět (alespoň nijak zvlášť 
poutavě). Jindy je tu ale fakt živo. Zveme vás 
proto na exkurzi…

Hnedka v první „obydlené“ místnosti – na se-
kretariátu – najdete Irenu Černou. Ta v lednu 
pravidelně například schraňuje dokumentaci 
činnosti vzdělávacích center, ale léta zpět se 
v  lednu rozhodně nenudí, protože organi-
zační zajištění Ledové Prahy a koncertu Děti 
dětem je především na ní. I letos tu poleto-
vala sem tam, rozdávala úkoly brigádníkům, 
zvedala telefony, řešila všechno, co se prů-
běžně vyrojilo… 
Spolu s ní tu dlouhé roky „sedávala“ Zuzka 
Krausová, ale teď už si tu pomalu zvyká 
Marcela Hanusková (více v minulé Mozaice 
na s. 20). Zuzka s Marcelou celý leden pro-
cházely spousty šanonů, šuplíků, dokumentů, 
složek v  počítači, na  Servisu a  kdo ví, co 
ještě… prostě předávání, jak má být. Marcele 
z toho nepochybně šla chvílemi hlava kolem, 
ale zatím od nás neutekla. :)
Kdo by nakoukl dveřmi napravo, našel by 
Martina Bělohlávka, který kromě toho, že je 
předseda našeho spolku, má také „na triku“ 

chod ústředí a všechno mu tak či onak pro-
jde pod rukama. V  lednu měl kromě běžné 
agendy a dvojího předávání práce hlavu pl-
nou především přípravy IX. VZP a  také ob-
lastních porad, které startují, ale i několika 
jednání na ministerstvech…
Zabočíte-li vlevo ze sekretariátu, ocitnete 
se v první ze vzájemně propojených kance-
láří. V  té Anna Nováková chystala geoca-
chingovou hru na Ledovou Prahu, podklady 
do  Mozaiky, ladila weby. Jirka Tomčala se 
v  lednu věnoval hlavně přípravě podkladů 
IX. VZP, ale též jednal s IFM-SEI o budoucích 
projektech.
Dále přijdete do  nejobsazenější kanceláře 
ústředí. Vlevo se nachází redakční kou-
tek, kde Terka Trojanová chystala podklady 
k  Ledové Praze a  koncertu Děti dětem, le-
táčky k akcím, grafi ku výroční zprávy a aktu-
álně „láme“ Mozaiku… Jakub Kořínek v pře-
stávkách mezi Mozaikou chodí do  rozhlasu 
anebo natáčí po  telefonu rozhovory, chystá 
tiskové zprávy, čte korektury všeho možného 
a tak dále. Naproti nim je Jirka Perkner, který 
má letos na povel inventury, takže se v lednu 
rozhodně nenudil. A také Eva Holíková, která 
si chystá složky a hromádky pro předání své 
práce před odchodem na mateřskou a v me-
zičase zajistila tiskovou konferenci…
Blížíme se ke  konci. V  předposlední míst-
nosti obzvlášť vyzvání telefon Vendy Nejedlé, 
která především se začátkem roku (a  tím 
pádem s probíhající evidencí členů pro rok 

2016) odpovídá na spoustu více i méně slo-
žitých otázek k RISPu. Když se objeví akutní 
chyba, obratem ji řeší s fi rmou, která systém 
spravuje, a vůbec se jí o našem registračním 
systému nejspíš i zdá…
Exkurzi končíme v království ekonomky Káči 
Brejchové a účetní Zuzky Hlávkové. Káča by 
jako heslo měsíce ledna jistě zvolila slovo 
tabulky. Proč? Tak si to představte: projekty, 
rozpočty, vyúčtování, závěrky… zkrátka 
v  nich byla celý měsíc doslova zanořená – 
ke  konci ledna musí totiž Pionýr odevzdat 
vyúčtování dotací na  MŠMT, ale neminula 
ji také příprava VZP a  práce na  směrnici 
o  hlavní činnosti. Zuzka připravovala pod-
klady pro Kateřinu a  vůbec pro uzavření 
účetnictví roku 2015… A do toho všeho za-
čal obě dámy průběžně navštěvovat auditor, 
který se sice tváří přátelsky, ale klade řadu 
záludných dotazů.
Může se vám to na výkaz práce zdát málo? 
No, nepíšeme zde o  spoustě zdánlivě ne-
nápadných drobností, kontaktech s  oddíly 
a  jejich vedoucími či přečastých jednáních 
s právníkem ohledně vlekoucích se sporných 
záležitostí atd.

Jakub

TISKOVKA PO DOMÁCKU
Ve  čtvrtek 21. ledna jsme prožili na ústředí 
netradiční dopoledne. Svolali jsme sem to-
tiž tiskovou konferenci, jejímž hlavním té-
matem byla pozvánka na  Ledovou Prahu. 
I  když k  tomu obvykle využíváme jiné pro-
story, rozhodli jsme se tentokrát pojmout tis-
kovku trochu více po domácku. Proto jsme 
se s novináři nejen setkali v naší zasedačce, 
ale nabídli jsme jim pohoštění, které vzniklo 

většinou předchozí večer v  kuchyních pra-
covníků ústředí.
Novinářů dorazilo sedm (např. z Kulturního 
kompasu, Práva nebo Pražského deníku), což 
je na naše tiskové konference slušný průměr. 
Kromě složky plné podkladů nejen k aktuál-
ním tématům, ale i o Pionýru celkově, získali 
už zmíněné informace k 16. ročníku Ledové 
Prahy, aby mohli čtenáře a  posluchače 
svých médií na akci pozvat. Dále se dozvě-
děli o koncertu Děti dětem či o Pionýrském 
Sedmikvítku. Samostatný blok informací byl 
věnován novému Programu Pionýra, jak byl 
schválen na  Konferenci o  činnosti Pionýra 
v listopadu 2015.
Novinářům bylo méně formální prostředí 
zjevně příjemné, protože celá konference 
proběhla pohodově a  přátelsky. A můžeme 
se klidně pochválit, i připravené pochoutky 
sklidily úspěch, některé až takový, že jsme 
sami skoro nestihli ochutnat… :)

Jakub

A  k  tomu všemu tisíc a  jedna 
maličkost… Ale neberte to jako 
stěžování, my totiž máme svojí práci 
rádi! :)

Týýýjo, kam ty holky mizej, kdo se s náma bude mazlit?
Neboj, vždyť určitě čas od času přijdou na návštěvu… ;)
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SEZNAMTE SE: PS KAMARÁDI CEST OKŘÍŠKY
Seriál seznamek tentokrát zamířil 
na  Vysočinu, konkrétně do  Okříšek neda-
leko Třebíče. Tamní skupinu Kamarádi cest 
můžete znát například ze zpráv o oblastních 
kolech Pionýrského Sedmikvítku, s jejím ve-
doucím Michalem Nejedlým jsme si ale poví-
dali i o spoustě dalších věcí.

Pro začátek tě poprosím o představení vaší 
skupiny. Zkus shrnout kolik vás je, co vás 
baví, jaké máte tradice a podobně.
Naše Pionýrská skupina se skládá ze tří od-
dílů, celkem o  147 členech. První oddíl – 
Florbalový je zaměřen na  sportovní aktivity, 
a jak název sám napovídá, jeho hlavní náplní 
je fl orbal. V  oddíle je registrováno nejvíce 
členů ze skupiny. Skládá se ze čtyř věkových 
kategorií – nejmladší, mladší, starší a  ju-
niorští hráči. Naši fl orbalisté, pod názvem 
PSKC Okříšky, hrají krajskou soutěž v katego-
rii junioři a dorostenci, pak také republikovou 
soutěž. Musím říci, že fl orbalový oddíl velice 
dobře reprezentuje naši skupinu, což doka-
zuje i dobrým umístěním na  různých mimo 
tabulkových turnajích, kterých se zúčastňují, 
jako jsou Nisa Open Liberec, Praga Games, 
Open Game Brno, Summer Cup Hodonín, 
ale také zahraniční turnaj Stupava Cup, 
kam hráči jezdí už několik let, a  je to jeden 
z velmi oblíbených turnajů. Florbalový oddíl 
vede náš bývalý vedoucí oddílu, Josef Kula 
a ostatní trenéři z řad dospěláků. Je to práce 
velice náročná, mnoho tréninků, víkendové 
zápasy a  turnaje. Jsme velice hrdí na  to, že 
se jim tak daří. 

Druhým je oddíl Kamarádi cest, běžná parta 
dětí, instruktorů a dospělých, kteří vytváří zá-
jmovou činnost, jak v  klubovně oddílu, tak 
i na puťácích, výletech do kina, letních a zim-
ních táborech či pobytech na naší táborové 
základně. 
Třetím oddílem jsou pionýři z Třebíče, kteří 
se k nám přidali ze zaniklé skupiny PS Hájek. 

Je to parta starších členů, kteří nezapomněli 
na tradice svého oddílu, a dále pořádají své 
výšlapy do přírody a účastní se sportovních 
turnajů ve volejbale. I oni hrdě reprezentují 
naši skupinu na řadě turnajů a klání. 
Jako jiné skupiny pořádáme letní a  zimní 
tábory, různé sportovní soutěže pro děti 
z  okolí. K  našim tradičním akcím patří, 
mimo pořádání krajského kola Sedmikvítku 
a Pionýrské stezky, lesní hra Safari, která náš 
oddíl provází vždy na  začátku sezóny, snad 
od dob, co jsem do oddílu nastoupil. Stejně 
tak i vycházka na Štědrý den do lesa, spojená 
s nadělováním pamlsků pro zvířata. Tyto akce 
určitě patří k letitým tradicím našeho oddílu.

Zmínil jsi krajské kolo Sedmikvítku, které 
pořádáte (čtenáři se o  něm mohli dočíst 
v  minulé Mozaice), jak jste se k  tomu 
dostali?
Naše skupina nejprve začala pořádat Dětskou 
Portu v roce 1996. Nevím, jak to vlastně za-
čalo, v  té době jsem byl v  instruktorském 
věku, když náš vedoucí Josef Kula s  tím 
nápadem přišel. Možná po  vzoru Veselých 
Medvědů nebo Zlatého slavíka z  Jihlavy, 
kteří nám byli po léta vzorem v pořádání této 
akce. Postupem času přešla soutěž na název 
Sedmikvítek, a  to po přidání výtvarné části, 
což bylo v roce 2001. A jak šel čas, přibyl ta-
nec a fotografi e, a tak Sedmikvítek bez pře-
stávky pořádáme každý rok. 

Zajištění takové soutěže je spousta práce, 
to si asi umí leckdo představit, zkus ale 
říct, kde berete energii pořádat ji každý 
rok, co vám to dává?
Je velká pravda, že přípravy jsou obrovské 
a někdy až vysilující. Nemůžu mluvit za ko-
legy, kteří jsou velkou součástí sedmikvítkov-
ského provozu. Každý máme na  starosti ur-
čitou část soutěže. Po tolika letech pořádání 
to jde vše tak nějak automaticky. Už jsem si 
několikrát říkal, proč se vlastně ženu do této 
akce. Ale hned jak se v pátek setmí sál, roze-
hraje se znělka Sedmikvítku, která nás dopro-
vází od  začátku, a vystoupí první zpěváček, 
tak se dívám po šedivém sále na porotce a di-
váky, jak se zaujetím sledují soutěžící, a vždy 
si říkám, ano, má to smysl. U procházení vý-
stavy hned zapomenu na  tu týdenní dřinu, 
nachystat zatemnění sálu, navozit techniku, 
porady s kolegy nad přípravou. Prostě si uží-
vám díla, které jsme společně stvořili. 

Sedmikvítek ale není zdaleka to jediné, 
co děláte. Mluvil jsi o fl orbalovém oddíle, 
pořádání stezky a dalších aktivitách. Tvoří 
všechny tyto části spíš jeden velký celek, 
nebo fungují odděleně?
Na všech akcích skupiny se podílejí převážně 
členové ze všech oddílů, na  brigádách při 
stavění táborové základny, pořádání sportov-
ních akcí, atd. Florbalové turnaje, které po-
řádáme, má spíše pod palcem oddíl fl orbalu. 
Letní a zimní tábor je pro všechny členy i ne-
členy, takže se různě oddíly namíchají. Dá se 
říci, že dost pilotních akci děláme společně, 
ale také si každý oddíl pořádá i ty svoje, jen 
se svými členy.

Jak takové společné tábory pro různě za-
měřené oddíly vypadají?
Tak jako spousta jiných skupin, pořádáme 
tábory s  různými tématy celotáborové hry. 
Je fakt, že naše skupina pořádá tábory v růz-
ných koutech republiky. Máme totiž svoji 
táborovou základnu kousek od sídla skupiny, 
a trávíme tam dost času přes rok. A tak nám 
nepřijde moc dobré pořádat tábory v místě, 
co děti znají jako své boty. Proto využíváme 
nabídek ostatních skupin k pronájmu tábo-
rových základen, a  každý rok tak trávíme 
své tábory na  jiném místě. Na  naše tábory 
se může přihlásit každý, kdo má zájem. 
Florbalový oddíl pořádá pro své členy něko-
likadenní putovní soustředění, třeba v okolí 
naší pronajaté táborové základny. Využijí 
tak možnost podniknout výlety do turisticky 
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PS KAMARÁDI CEST OKŘÍŠKY
• Vznik: 13. 9. 1974 

• Počet oddílů: 3

• Charakteristika: sportovní, všestranný a turistický

• Počet členů: 147 

• Schůzky: : 4x týdně tréninky, 1x týdně oddílová schůzka, každý 
druhý měsíc pobyt – výšlap 

• Věk členů: nejmladší 5 let, nejstarší 64 let, průměrný věk 18 let

• Počet vedoucích a instruktorů: vedoucích 15, instruktoři 4

   VEDOUCÍ PS
• Jméno:  Michal Nejedlý

• Děti: bezdětný

• Má rád: táboření, historický šerm, muziku 

• Zaměstnání: revizní technik elektro 

• Funkce v Pionýru: vedoucí PS

• Kontakt: pionyrvysocina@volny.cz

zajímavých lokalit a přitom mají nedaleko zá-
zemí. Takže se dá říci, že využijeme základnu 
hned dvakrát.

Jak se říká, kdo nic nedělá, nic nezkazí. Vy 
toho děláte docela hodně, tak určitě nara-
zíte čas od času i na nějaké potíže. Co vás 
trápí nejvíc?
Každá věc má svoje. Nemůžu říci, že nemáme 
s  něčím potíže, ale nemůžu také říci, že je 

máme. Myslím si, že jsme stejní jako ostatní 
kolegové. Některé věci děláme na poslední 
chvíli, i když bychom neměli. Někdy prostě, 
když řekneme: „My jsme ti, co dělají dobro-
volně s  dětmi,“ tak neohromíme úředníka, 
jak by si mnozí přáli. Myslím, že bereme 
vše tak, jak to je, a mnozí z nás chápou, že 
to zkrátka někdy bez těch pravidel nejde. 
Musím říci, že nám nikdo klacky pod nohy 
nehází, i když jsme i tuto situaci zažili. Takže 
si žijeme docela dobře. 

Tak to je super! Zkus to vzít i z druhé strany 
a říct, co se vám naopak nejvíc daří, co vám 
dělá fakt radost?
Určitě máme radost, když se o našich akti-
vitách mluví, když jsou děti spokojené, ale 
hlavně když si po  letech vzpomenou na  tu 
a  tamtu akci, kterou s  námi prožily. Mám 
radost, když se vrátí instruktor v dospělém 
věku a  chce pracovat na  skupině nebo ale-
spoň na táboře.
Největší radost mi dělají kolegové, kteří se 
zapojují do všech pořádaných aktivit, a když 

je ouvej, vždy přiloží ruku k dílu. Vážím si je-
jich práce.

Řekni mi prosím sám za  sebe: Proč jsi 
vlastně pionýr?
Já jsem členem od roku 1987 a na Pionýru se 
mi líbí to, že je všestranný, můžu být v oddíle 
sportovním, přírodovědném, vědeckém, v ja-
kémkoliv. S děvčaty, s chlapci, a to si myslím, 
že je to „nej“ co Pionýr má. Hlavně, když se 
dívám na kolegy na skupině, v krajské radě. 
Jsme jedna parta, a o to hlavně jde.

„Načali“ jsme druhých 25 let novodobého 
Pionýra, co si myslíš, že pro nás do  bu-
doucna bude největší výzva?
Myslím si, že dost zabrat nám dají komerční 
aktivity, které díky našemu dobrovolnickému 
času nemůžeme přesáhnout. Musíme se sna-
žit udržet členy, ale také hlavně nástupce, 
kteří budou pokračovat v tom, co jsme začali 
nebo v  čem jsme pokračovali my po našich 
předchůdcích.

Ptal se Jakub
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RISP OČIMA BLONDÝ
Již minule jsem naznačila, že se koncem roku 
2015 dočkal RISP jedné velké aktualizace, 
kterou je vkládání dokumentů jak k osobám, 
tak k  jednotkám. Tento článek se proto vě-
nuje právě této aktualizaci. S  vazbami, kte-
rým jsme se věnovali doposud, budeme po-
kračovat zase příště.

DOKUMENTY
Nová funkcionalita vznikla na  základě po-
žadavku ze spolku a  týká se vkládání doku-
mentů do RIPSu. Jedná se např. o registrační 
listy, osvědčení o zdravotní způsobilosti, ale 
také nájemní smlouvy, souhlasy s  volbou či 
jmenováním a další. 
Mezi výhody využití dokumentů v  RISPu 
beze sporu patří, že se jedná o databázi dů-
ležitých dokumentů ihned po  ruce, se kte-
rými můžeme dále pracovat, pak také např. 
využití dokumentů s elektronickým podpisem 
a v neposlední řadě je to doklad pokračují-
cího vývoje systému.

Použití dokumentů v RISPu má svá pravidla:
a) Dokumenty lze vkládat k osobám nebo  
 k jednotkám, kde má každá oblast své 
 logické druhy dokumentů. 
b) Vkládané dokumenty mohou mít formát  
 PDF, JPG a další grafi cké formáty.
c) Některé typy dokumentů jsou s ohledem  
 na jejich charakter vázané, a to buď   
 na členství, nebo na funkci.

JAK NA TO?
Vkládání dokumentů u osob probíhá v něko-
lika krocích, nejprve začneme v horní liště vý-
běrem lidí, po načtení seznamu označíme tu 
osobu, ke které chceme vkládat dokument, 
a zobrazíme její detail. 
Ve  druhém kroku vybereme v  horní liště 
„Dokumenty“. Zobrazí se nová lišta týkající se 
právě dokumentů, kde můžeme vybrat mož-
nost „Přidat“. Po výběru „Přidat“ se nám zob-
razí seznam typů dokumentů, které můžeme 
k dané osobě „Přidat“, jedná se o osvědčení 
o  zdravotní způsobilosti a  výpis z  rejstříku 
trestů (viz obrázek). V  případě obou do-
kumentů musíme zadat název dokumentu 
a platnost, popř. poznámku.
Velmi jednoduše lze také dokument odebrat, 
tlačítko odebrat nalezneme vedle tlačítka 
„Přidat“ v liště dokumentů.

Další typy dokumentů, ke kterým se dosta-
neme níže, jsou vázané na funkci a členství.

Obdobně jako u  osob pracujeme s  doku-
menty u jednotek. Opět začneme v horní li-
ště, tentokráte výběrem jednotky. Následně 
vybereme v horní liště „Dokumenty“.
Při vkládání dokumentů k  jednotkám vybe-
reme tlačítko přidat. Zobrazí se nám druhy 

dokumentů patřící k  jednotkám – můžeme 
sem vložit zakládací listinu, souhlas s umístě-
ním sídla, nájemní smlouvu a další, ale také 
volitelný (volný) typ. Opět nesmíme zapo-
menout vložit název dokumentu a platnost, 
popř. poznámku. Také odebírání dokumentu 
probíhá stejně.
V  případě, kdy chceme dokument vložený 
k  jednotce nebo k  osobě stáhnout, stačí 
pouze označit správný řádek a  kliknout 
na ikonu „Dokument“ (viz obrázek). Vybraný 
dokument se začne ihned stahovat.
Existují i  dokumenty, které se nepřikládají 
způsobem zmíněným výše, jedná se o  typy 
dokumentů, které jsou spjaty s  vazbou. 
V tomto případě máme dva typy vazeb, první 
je na členství, kde se jedná o registrační list 
člena. Ten není přidáván přímo přes „doku-
menty“ z  horní lišty, ale přes seznam osob 
v oddíle nebo PS. Zde stačí označit zvolenou 
osobu a přidat dokument přes volbu v  liště 
„přidat dokument“ (viz obrázek).

Druhý typ je vazba na  funkci. Mezi doku-
menty spjaté s  touto vazbou patří souhlas 
s  volbou či jmenováním, jmenovací listina 
a výpis z usnesení o volbě. Tyto dokumenty 
také nejsou přidávány přímo přes „doku-
menty“ z horní lišty, ale tentokráte přes se-
znam funkcionářů v oddíle nebo PS. Zde stačí 
opět označit osobu a přidat dokument přes 
volbu v liště „přidat dokument“.

CO DÁL
Do  RISPu je možné, kromě běžných doku-
mentů, vkládat dokumenty s  elektronickým 
podpisem, se kterými je možné dále praco-
vat. Tím se díky jednomu dobrému nápadu 
vkládání dokumentů posunulo na  vyšší 
úroveň.
Všechny takové náměty jsou pro RISP velmi 
důležité. Každá aktualizace dokazuje zlep-
šení a vývoj systému ku prospěchu uživatelů. 
Momentálně je další aktualizace již v jednání, 
takže se máme na co těšit.
Nicméně příště se vrátíme k vazbám a tento-
kráte se budeme po vedoucím klubu a oddílu 
věnovat vedoucímu PS, jenž má na  starost 
správu celé pionýrské skupiny.

V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů, ale 
především námětů na zlepšení mne kontak-
tujte na vendy@pionyr.cz.

Vendy

ŽŮŽO!
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KONVERZE DOKUMENTŮ
Pro účel využití nové funkčnosti RISP, by bylo vhodné, neřkuli nutné, aby byly do „kapes na dokumenty“, jak tento prostor označujeme, 
ukládány dokumenty, které mají charakter originálu nebo ověřené kopie. Jak ale získat úředně ověřenou kopii například souhlasu s umístěním 
sídla v elektronické podobě, která bude mít skutečně charakter úředně ověřené kopie?

Postup je vcelku jednoduchý a  měl by ho 
zvládnout každý obecní úřad s  rozšířenou 
působností a  pobočky České pošty s  kon-
taktním místem CZECH POINT. Ostatně toto 
logo jistě mnoho z vás již zná a služby tohoto 
státního projektu využívá a možná o tom ani 
neví…
 

JAK TEDY NA KONVERZI 
Z LISTINNÉ DO ELEKTRONICKÉ 
PODOBY A CO TO ZNAMENÁ?
Autorizovaná konverze znamená úplné pře-
vedení dokumentu v listinné podobě do elek-
tronické podoby nebo úplné převedení 
elektronického dokumentu do  dokumentu 
v listinné podobě. Dokument, který provede-
ním konverze vznikl, má stejné právní účinky 

jako dosud používaná ověřená kopie. Pozor! 
Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdi-
vost údajů obsažených ve vstupu a jejich sou-
lad s právními předpisy.

Pokud chcete převést například zmíněný 
souhlas s  umístěním sídla, vezměte origi-
nál nebo úředně ověřenou listinu a  vyrazte 
na kontaktní místo. Zde požádejte o konverzi 
z listinné do elektronické podoby. Budete vy-
zváni, abyste si zvolili místo, kam chcete do-
kument nahrát - CD/DVD, někde i fl ash disk 
nebo možnost zaslání do tzv. Úschovny, tedy 
do úložiště konvertovaných dokumentů, kde 
si jej nejpozději do  3 dnů vyzvednete, pak 
bude nenávratně smazán a vy byste si ho mu-
seli nechat zkonvertovat znovu.
Úředník dokument převede do elektronické 
podoby ve  formátu PDF verze 1.7 a  vyšší 
a  vrátí vám listinu, ze které konvertovaný 
dokument pořizoval. V případě, že jste zvolili 
uložení dokumentu do  tzv. Úschovny, vydá 
vám ještě jeden papír, na  kterém jsou uve-
deny instrukce k vyzvednutí dokumentu.

Dokument z úřadu s údaji obsahuje číselné 
kódy (Pořadové číslo dokumentu a Pořadové 

číslo provedené konverze) a  také webovou 
adresu úschovny. Po zadání adresy se zobrazí 
formulář, do  kterého uvedete číselné kódy. 
Zobrazí se vám ikona dokumentu, ten si stáh-
něte a uložte do svého PC, je vhodné ho při 
stahování rovnou opatřit i názvem, který mu 
náleží. 
(zdroj: www.czechpoint.cz)

A CENA?
Česká pošta má veškeré tyto úkony zpoplat-
něné, obce s rozšířenou posobností (respek-
tive státní správa) mají zákonem dáno, že 
tyto úkony, stejně jako ověřování, mají pro 
neziskový sektor (a  ne jen ten) vykonávat 
zdarma. Ne všichni úředníci jsou s  tím však 
seznámeni…

Je ale třeba mít na paměti, že pokud zvolíte 
uložení dokumentu na CD/DVD, který jste si 
nepřinesli, bude vám za CD/DVD účtována 
cena dle ceníku daného místa.
Co si ale budeme vyprávět, jiný kraj jiný mrav 
a v našem případě co obec, to jiný přístup, 
takže otázka stanovení ceny je i otázkou ak-
tuálních vztahů s místní samosprávou. 

Zuzana Krausová

STRUČNĚ Z VV ČRP
Výkonný výbor České rady Pionýra jednal 
ve dnech 15. a 16. ledna v Praze, co bylo ten-
tokrát náplní programu? Asi největší prostor 
byl věnován debatě o  další práci s  výstupy 
listopadové Konference o  činnosti Pionýra, 
ta probíhala především ve  dvou rovinách. 
Členové VV se jednak vzájemně informovali 
o plnění svých osobních úkolů, které si roz-
dělili bezprostředně po  konferenci. Dále se 
rozprava zabývala stanovováním aktuálních 
cílů vycházejících jak z výstupů jednotlivých 

sekcí KČP, tak především směřujících k  na-
plňování schválené Vize 2040. Mezi cíli pro 
rok 2016 je tak například přepracovat systém 
pionýrských vyznamenání, včetně úpravy pří-
slušného vnitřního předpisu, či práce na jed-
notných šablonách formulářů a dokumentů. 
Projednán byl i  plán kroků v  oblasti infor-
mačních toků, který rovněž vychází z výstupů 
KČP. Na  konferenci ostatně navazuje i  pří-
prava Směrnice o  hlavní činnosti, u  níž byl 
probírán a plánován další postup.

Čím dalším se VV ČRP zabýval? Nebylo toho 
málo, proto další témata zmíníme již stručněji. 
Projednány a schváleny byly návrhy na vyzna-
menání, která byla udělena na koncertu Děti 
dětem (viz str. 4–5). Přípravě koncertu samot-
ného a zároveň probíhající Ledové Prahy byla 
také věnována část jednání, i když tou dobou 
již byly dolaďovány jen drobnosti. Činnosti se 
dotýkala i další témata, jako uzavření aktu-
álního ročníku soutěže Sami o  sobě (str. 9), 
plánování nadcházejících akcí, jako je turnaj 
v ringu (23. 4. 2016, Dolní Slivno), 41. roč-
ník branné hry Cesta odhodlání (10. – 12. 6. 
2016, Mladá Boleslav) i RESET na rok 2017.
Součástí jednání samozřejmě byly i  aktu-
ální informace o stavu hospodaření Pionýra, 
o podaných investičních projektech, o stavu 
pionýrských nemovitostí… A  dojít muselo 
i  na  plánování dalších jednání, aktuálně to 
byla nyní již proběhlá porada předsedů KOP, 
blížící se oblastní porady, ale i IX. výroční za-
sedání Pionýra (12. 11. 2016, Pardubice).
Na  závěr ještě zmiňme, že v  rámci obvyk-
lého bloku informací o  vnějších vztazích 
Pionýra proběhla informace o  tom, že bylo 
prodlouženo naše členství v České radě dětí 
a mládeže.

JakubNa Konferenci o činnosti Pionýra se lecos „upeklo", teď je nutné s tím dál pracovat.
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NAKUPUJÍCE V SEDĚ,  NEDOPADNĚTE BLEDĚ
V minulých článcích jsme si vysvětlili, že pro-
dej v obchodě má zvláštní režim. Je vynucen 
tím, že kupující – konečný spotřebitel – ne-
musí a není ani povinen mít znalosti, kterých 
je třeba k tomu, aby si vybral zboží správně. 
Proto je povinností prodávajícího – podnika-
tele – ke zboží poskytnout informace, vysvět-
lení a výrobek i předvést (je-li to možné).

POKROK NELZE ZASTAVIT
Čilí obchodníci, aby pokryli celý trh, přišli 
před více než 100 lety s prodejem na  inze-
rát a pak i podle katalogu. Nynější doba pak 
s  prodejem prostřednictvím tzv. e-shopů. 
Malá odbočka: V  souvislosti s  inzertním 
prodejem se mi vybavuje případ z  devade-
sátých let. Nápaditý mladý muž reagoval 
na  poptávku po  prvních mobilních telefo-
nech kompaktních rozměrů. V  řadě novin 
zveřejnil inzeráty nabízející telefony kvalitní 
značky za 25 % ceny s tím, že jde o telefony 
užívané cca 1 měsíc. Byla ovšem požado-
vána platba předem – tuším 1650 Kč za kus. 
Prvních 25 zákazníků skutečně telefon ob-
drželo. Informace se šířila rychlostí blesku, 
objednávky se hrnuly a  částky na účtu pře-
sáhly 500  000 Kč. Další zákazníci, když své 
balíčky rozbalili, ovšem objevili půlku cihly 
(stavební cihly!). Informační linka vzdorovala 
vykradením zásilky na poště, ovšem případu 
se velmi rychle ujala policie, zadržela nastr-
čeného „bílého koně“, který přišel do banky 
vybrat hotovost, ten vyzradil dodavatele 

cihel, který pak od soudu odešel s nepodmí-
něným trestem několika let. Zajímavé ovšem 
bylo, že ač se pachatel doznal, že rozeslal jen 
25 telefonů, z poškozených se přihlásila ne-
celá třetina. Asi dokážu pochopit stud těch, 
kteří důvěřivě poslali peníze, aby pak, zřejmě 
za zlomyslného posměchu blízkých a přátel, 
obdrželi cihlu, a ještě ne celou, a kteří se dal-
šího zesměšnění chtěli vyvarovat.

NAKUPOVÁNÍ PŘES INTERNET
Ale zpět k internetu: umožnil nejenom zboží 
nabízet ve  statických vyobrazeních, ale 
i v pohybu, ze všech stran, ve všech velikos-
tech, to doplnit informacemi (snadno aktu-
alizovanými), ohlasy spokojených či nespo-
kojených zákazníků, vznikly specializované 
webové stránky k porovnání cen jednotlivých 
obchodníků, prostě vznikl tak segment poho-
dlného a snadného nakupování bez potřeby 
navštívit prodejnu. Nakupování v e-shopech 
je v novém občanském zákoníku považováno 
za  nakupování na  dálku, smlouva se bere 
za uzavřenou ihned v okamžiku odeslání ob-
jednávky a od tohoto data se budou počítat 
související lhůty. 
Každý provozovatel (podnikatel) e-shopu má 
vůči zákazníkům rozsáhlé informační povin-
nosti. V rámci nich musí uvést zejména: 
a) pokud lze využít práva na  odstoupení 
od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro 
uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro 
odstoupení od smlouvy, 

b) údaj, že v pří-
padě odstoupení 
od  smlouvy ponese 
spotřebitel náklady 
spojené s  navrácením 
zboží, jestliže toto 
zboží nemůže být vrá-
ceno pro svou povahu 
obvyklou poštovní 
cestou, 
c) o  případech, 
kdy nelze od  smlouvy 
odstoupit (např. 
u  zboží, které bylo 
upraveno podle přání 
spotřebitele nebo 
pro jeho osobu, nebo 
zboží, které podléhá 
rychlé zkáze) popří-
padě za jakých podmí-
nek mu právo na  od-
stoupení od  smlouvy 
zanikne.

CO SE HODÍ 
VĚDĚT
Zboží na  obrazovce 
počítače nemusí od-
povídat skutečnosti 
a  výrobek není ani 
možné vyzkoušet, 
proto se na  zboží 
(smluvní vztah) 
vztahuje možnost 

odstoupení od smlouvy do 14 dnů, a dvou-
týdenní lhůta se počítá od  doby převzetí 
(vyzvednutí na poště nebo osobního odběru 
ve  výdejnách). U  písemného odstoupení je 
rozhodujícím den odeslání a jako včasné musí 
být prodávajícím respektováno.
Vedle toho je lhůta pro odstoupení prodlou-
žena až o  jeden rok – to pokud obchodník 
zákazníka neinformoval o  zákonné čtrnácti-
denní lhůtě. 
Vráceny musejí být všechny peníze, které byly 
od  spotřebitele (kupujícího) přijaty, včetně 
nezbytných nákladů na dopravu (podle ceny 
nejnižší možné přepravy). Není však možné 
produkty vracet v poničeném stavu – lhůta 
je určena pro ověření vlastností zboží. Je-li 
třeba zboží opravit, může prodávající při-
stoupit ke snížení vracené částky. Prodávající 
však není oprávněn vyžadovat vracení v ori-
ginálním obalu, s ochrannými fóliemi či eti-
ketami, různými visačkami a  podobnými 
poťouchlostmi.

REKLAMACE
V  rámci reklamace je možná sleva z  kupní 
ceny, pokud bude zboží doručeno poško-
zené, při výskytu závad v záruční dvouroční 
lhůtě, je třeba určit podstatné či nepodstatné 
porušení smlouvy – to podle druhu a povahy 
vady. V prvním případě je možné zvolit vý-
měnu poškozeného zboží, požadovat opravu 
či slevu z  kupní ceny a  nakonec je možné 
od  smlouvy odstoupit a  požadovat vrácení 
peněz. Pokud bude vadou nepodstatné po-
rušení kupní smlouvy, je možná sleva, vý-
měna nebo oprava. Odstoupit od  smlouvy 
lze až v okamžiku, kdy prodávající do 30 dnů 
od doby reklamace nesjedná nápravu – např. 
nevymění zboží nebo nezajistí opravu. 
Reklamace musí být vždy umožněna stejnou 
cestou, jako došlo k doručení zboží – při do-
dání poštou lze stejným způsobem reklamo-
vat. Přípustná je i  reklamace na obchodním 
místě včetně servisů a  na  všechny případy 
se vztahují shodné reklamační postupy. Při 
převzetí vadného zboží musí být příjemcem 
reklamace vystaveno potvrzení o přijetí a do 
3 dnů musí být zákazník informován o  roz-
hodnutí o reklamaci – tedy, zda je vyhodno-
cena jako nedůvodná, a pokud jako důvodná, 
jakým způsobem bude odstraněna vada. 
Na odstranění vady má prodávající 30 dnů.
K novému občanskému zákoníku byl v  této 
souvislosti vydán prováděcí předpis – nařízení 
vlády č. 363/2013 Sb. ze dne 30. října 2013 
o vzorovém poučení o právu na odstoupení 
od  smluv uzavřených distančním způsobem 
nebo mimo obchodní prostory a  vzorovém 
formuláři pro odstoupení od  těchto smluv. 
Jeho obsah je na internetu volně k dispozici 
a seznámení se s obsahem velmi doporučuji. 
Příště si povíme o „cesťácích“.

Michal Pokorný
advokát

právní zástupce Pionýra
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1. 3. 1456 se narodil Vladislav Jagellonský, český a uherský král 
z dynastie Jagellonců († 13. 3. 1516).
1. 3. 1946 se narodil Jan Kodeš, jeden z nejlepších českých tenistů 
historie, např. vítěz na French Open 1970 a 1971 a ve Wimbledonu 
v roce 1973. (obr. 1)
2. 3. 1896 oznámil francouzský fyzik Henri Becquerel objev nového 
typu záření – přirozené radioaktivity.
2. 3. 1936 se narodil John Tusa, česko-britský historik, novinář 
a administrátor umění.
2. 3. 1956 se narodila herečka Lenka Kořínková.
3. 3. 1916 se narodil Stanislav Zimprich, vojenský pilot a účastník 
bitvy o Británii († 12. 4. 1942).
4. 3. 1826 se narodil Adolf Seifert, lékař, regionální historik a chme-
lař († 11. 6. 1910).
6. 3. 1836 skončila po třináctidenním obléhání tzv. bitva u Alama. 
4 000 vojáků mexické armády porazilo posádku 189 texaských dobro-
volníků hájících pevnost Alamo.
6. 3. 1946 podepsal Ho Či Min dohodu s Francií, která v ní uznává 
Vietnam jako autonomní stát.
6. 3. 1946 se narodil David Gilmour, britský kytarista a zpěvák, člen 
skupiny Pink Floyd. (obr. 2)
6. 3. 1986 prolétla sovětská kosmická sonda Vega 1 ve vzdálenosti 
8900 kilometrů kolem Halleyovy komety. (obr. 3)
7. 3. 1716 se narodil malíř Josef Stern († 1. 7. 1775).
7. 3. 1816 zemřel Karel Ignác Thám, český obrozenecký fi lolog, bás-
ník a překladatel, autor Obrany jazyka českého (* 4. 11. 1763).
7. 3. 1876 obdržel Alexander Graham Bell patent na telefon.
7. 3. 1936 vypovědělo Německo Locarnskou smlouvu a obsadilo 
demilitarizované území Porýní.
9. 3. 1776 vyšlo dílo Bohatství národů skotského ekonoma Adama 
Smithe.
9. 3. 1936 se narodil František Vízner, český umělec, sklářský výtvar-
ník a designér († 1. 7. 2011).
12. 3. 1916 se narodil Jacques Fresco, americký multidisciplinární 
vědec († 1. 5. 2011), známý snahou o racionální využití všech dostup-
ných vědeckých poznatků pro lepší budoucnost lidstva i celé planety.
12. 3. 1956 se narodil Steve Harris, baskytarista a zakládající člen 
skupiny Iron Maiden. (obr. 4)
13. 3. 1886 se narodila Růžena Pelantová, sociální a politická 
pracovnice. V americkém exilu založila Národní radu žen svobodného 
Československa († 1959).
15. 3. 44 př.n.l. začínaly v Římě Březnové Idy (v tehdy platném 
římském kalendáři tak byla označena část měsíce začínající úplňkem), 
kdy byl zavražděn Caesar.
15. 3. 1926 se narodila česká spisovatelka Ludmila Freiová 
(† 12. 10. 2014).
17. 3. 1896 se narodil významný český fotograf Josef Sudek 
(† 15. 9. 1976). (obr. 5)
17. 3. 1936 se narodil Jiří Grygar, astronom a popularizátor vědy, 
mj. byl jedním z patronů při udělení názvu 147. PS Galaxie v r. 1983.
18. 3. 1916 se narodil stíhací pilot Josef Bryks, († 12. 8. 1957). 
Působil v britském vojenském letectvu. Byl sestřelen a zajat, pětkrát 
se pokusil o útěk, nakonec byl osvobozen v roce 1945 spojenci. 
18. 3. 1956 se narodil Zdeněk Vřešťál, folkový písničkář (skupiny 
Nerez a nyní Neřež).
18. 3. 1956 se narodil Ingemar Stenmark, švédský závodník a držitel 
nejvíce vítězství z mezinárodních závodů ve sjezdovém lyžování. (obr. 6)
19. 3. 1896 zahájila společnost Elektrická dráha Praha – Libeň – 
Vysočany provoz elektrické tramvaje.
19. 3. 1936 se narodil slovenský herec Vladislav Müller 
(† 20. 7. 1996). (obr. 7)
20. 3. 1916 publikoval Albert Einstein obecnou teorii relativity.
20. 3. 1946 se narodil písničkář Pavel Žalman Lohonka. (obr. 8)

20. 3. 1976 se narodil americký zpěvák Chester Bennington, člen 
skupiny Linkin Park. (obr. 9)
21. 3. 1916 se narodil Bohumír Martínek, voják a velitel sestřele-
ného výsadku Bronse († 15. 3. 1943).
21. 3. 1926 se narodil Karel Bedřich Absolon († 2. 10. 2009), 
známý chirurg žijící od r. 1948 v USA, kde také působil jako univer-
zitní profesor.
21. 3. 1546 se narodil Bartholomeus Spranger, vlámský manýristický 
malíř († 27. 6. 1611).
22. 3. 1896 se na Císařské louce uskutečnilo poprvé pražské derby 
Sparta–Slavia. Sparta zvítězila 1:0.
22. 3. 1926 se narodil kameraman Jan Němeček († 6. 7. 2004) pra-
coval např. na fi lmech Černý Petr (s Milošem Formanem), Kdo chce 
zabít Jesii?, Nebeští jezdci, Ať žijí duchové…
22. 3. 1946 se narodil český mezinárodní šachový velmistr Jan 
Smejkal.
24. 3. 1926 se narodil Dario Fo, italský satirický dramatik, divadelní 
režisér, skladatel a výtvarník, nositel Nobelovy ceny za literaturu (1997).
26. 3. 1926 byla v Československu založena Národní obec fašis-
tická, v čele obce stál generál Radola Gajda. (obr. 10)
26. 3. 1806 se narodil Josef Slavík, houslista a hudební skladatel 
(† 30. 5. 1833).
26. 3. 1946 se narodil Jan Berwid-Buquoy, český a německý polito-
log a historik.
28. 3. 1936 se narodil Zdeněk Svěrák, herec, scenárista a dramatik – 
zejména Divadla Járy Cimrmana.
28. 3. 1986 se narodila americká zpěvačka a herečka Lady Gaga. 
(obr. 11)
29. 3. 1936 se narodil Karel Pacner, český publicista a spisovatel.
30. 3. 1746 se narodil španělský malíř Francisco Goya 
(† 16. 4. 1828).
31. 3. 1936 se narodila herečka Jana Rybářová († 11. února 1957), 
zářila ve fi lmech 50. let, ale spáchala sebevraždu den předtím, než 
měla dostat vytouženou roli v novém fi lmu (Vlčí jáma). (obr. 12)

Připravil Lee

MÝLITI SE JE LIDSKÉ
Kdy jindy si připomenout tuto hlubokou pravdu, než při mezinárodním 
dni omylů, který je v přehledech sice uváděn vtipně s datem 30. 2., ale 
pochopitelně se slaví až v březnu. Na výběr je ale i spousta dalších více 
i méně žertovných významných dnů:

1. 3. Mezinárodní den omylů 
2. 3. Mezinárodní den boje spisovatelů za mír 
6. 3. Mezinárodní den jódu 
8. 3. Mezinárodní den žen; Světový den ledvin 
10. 3. Evropský den památky obětem terorismu 
11. 3. Evropský den mozku 
15. 3. Světový den spotřebitelských práv 
18. 3. Den úklidu světa; Mezinárodní den nenávisti 
19. 3. Světový den invalidů 
20. 3. Světový den divadla pro děti a mládež; Světový den štěstí; 
  Světový den frankofonie 
21. 3. Světový den lesů; Mezinárodní den zdravého spánku; 
   Světový den poezie; Mezinárodní den za odstranění rasové   

 diskriminace 
22. 3. Světový den vody 
23. 3. Světový den meteorologie 
24. 3. Mezinárodní den boje proti tuberkulóze; Den horské služby v ČR 
27. 3. Světový den divadla 
28. 3. Den učitelů ČR 



LEDOVKA JE ZA NÁMI
Tím nenarážíme na oblevu, ale na to, že ve dnech 29. až 31. ledna proběhl již šestnáctý 
ročník akce Ledová Praha, kterou Pionýr pořádá společně s Nadací Dětem 3. tisíciletí. 
Letošní ročník pravděpodobně ještě překonal ten loňský – k návštěvě pražských muzeí, 
památek a dalších zajímavostí přilákal bezmála 15 000 účastníků!


