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OPERACE DOMINO
O víkendu 18. – 20. září se v Mařenicích u České Lípy sešly tři airsoftové
oddíly z pionýrských skupin z Hrádku u Rokycan, Ústí nad Labem
a Chomutova na 5. ročníku republikového setkání, které z důvodů jarního
nouzového stavu bylo přeloženo na podzim. I přes skutečnost, že se setkání
nemohly zúčastnit i ostatní oddíly, se nás sešlo krásných 60 hráčů.
Setkání jsme v pátek zahájili úvodním nástupem, kde jsme všechny seznámili
s programem, a pro jistotu připomněli povinnost dodržování hygienických
opatření.
Hned v sobotu ráno jsme po snídani vyrazili na celodenní program. Scénář byl
jednoduchý – dva týmy proti sobě postupně dobývaly jednotlivá stanoviště,
až na sebe narazily uprostřed herního pole a začal tak tvrdý boj. K velkému
překvapení byl boj velice vyrovnaný a ani jednomu týmu se nepodařilo dále
postoupit a dobýt další bod. Změna nastala až po obědové pauze, kde se,
i vinou mezery v pravidlech, podařilo červenému týmu dobýt půlicí bod
a získat tak územní převahu, kterou doposud držel modrý tým. Poté se ale
situace znovu ustálila a ani jeden tým už další bod nezískal. Hra tak skončila
nerozhodně. Večer pak následoval volný program a odpočinek, který si
všichni po několikahodinovém zápasu plně zasloužili.
V neděli dopoledne pak byly na programu menší doprovodné hry obohacené
o soutěže. A po obědě už následoval jen úklid a postupný odjezd domů.
Věřím, že si všichni účastníci tento ročník, i přes odklad termínu a hygienické
komplikace, užili a s mým oddílem se již těšíme na další ročník. Zároveň
bych rád jménem organizačního týmu poděkoval všem za zachování fair-play
a za účast.
za Task Force Hrádek – Eduard Hubl, vedoucí oddílu

DĚKUJEME MINISTERSTVU OBRANY ZA FINANČNÍ PODPORU AKCE!
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HLAVNĚ TO NEZABALIT!
Pro nadpis úvodníku jsem si vypůjčil titulek, který v této Mozaice najdete i na dvoustraně
14–15. Není to nedostatkem inspirace, ale spíš tím, že tenhle titulek vystihuje nejvýraznější téma, které se vine touto Mozaikou, byť soustředěné je hlavně na několika
posledních stránkách, o tom ale dále.
Co že je tedy na zmíněné dvoustraně? Najdete na ní inspirativní příklady aktivit, které
vyzkoušely některé pionýrské skupiny, jež hledají cesty, jak v činnosti pokračovat i při
dodržení všech omezujících opatření. Nejen, že hledání nových cest k pionýrům prostě
patří, ale v současné podivné době nám nic moc jiného nezbývá. Ať chceme, nebo ne,
činnost pionýrských oddílů a skupin bude do určité míry omezená určitě ještě nějakou
dobu. Nemůžeme očekávat, že se všechna opatření šmahem zruší a bude zase všechno
jako dřív. Právě proto je nutné hledat způsoby, jak se s „koronáčem“ naučit žít a nepřestat dělat to, čemu je tolik pionýrských dobrovolníků oddáno doslova tělem i duší.
A právě proto je tu několik stránek věnováno námětům pro pokračování činnosti při
všech omezeních. Kromě už zmíněných příkladů tu najdete například námět na online
schůzky, nebo třeba představení nové aktivity Výzvy a E-odborky, která nabízí nejen
úkoly pro děti a možnost splnit dvě odbornosti on-line, ale především příležitost pro
pokračování oddílové činnosti i v současném mimořádném stavu.
První polovina Mozaiky je jako obvykle věnovaná aktuálnímu dění, najdete v ní proto
například zprávu ze setkání airsoftových oddílů, ohlasy Českého dne proti rakovině,
zprávu o finále Dětské Porty, které probíhalo on-line, anebo třeba rozhovor představující nového kandidáta na předsedu Pionýra.
Jakub
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FOTOREPORTÁŽ – AIRSOFTOVÉ SETKÁNÍ
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ZPRÁVY A INFORMACE

Kalendárium akcí

Krátké aktuality

Český den proti rakovině

Sami o sobě

AKTUÁLNĚ K EPIDEMII
PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE O EPIDEMII KORONAVIRU
A JEJÍM DOPADU NA PIONÝRSKOU ČINNOST SLEDUJTE WEB
PIONYR.CZ/EPIDEMIE.

Dětská Porta on-line

SPOLEČNĚ PROTI RAKOVINĚ

NÁZORY, KOMENTÁŘE A ROZHOVORY

Sbírka Český den proti rakovině proběhla netypicky
na přelomu září a října, Jak se povedla? A Jak probíhala
z pohledu našich dobrovolníků?

12, 13

6, 7

PŘEDSTAVUJEME KANDIDÁTA
NA PŘEDSEDU PIONÝRA
Co ho ke kandidatuře přivedlo a jaké má
představy?

12 –13

Představujeme kandidáta na předsedu Pionýra

14 –19

NÁMĚTY PRO VEDOUCÍ

Hlavně to nezabalit – příklady aktivit

Výzvy a E-odborky

HLAVNĚ TO NEZABALIT
Příklady aktivit, které lze s oddíly dělat i při
současných omezeních způsobených koronavirem
a zůstat díky nim s dětmi v kontaktu.

16, 17

Pionýrská apatyka – závěry

14, 15

VYZKOUŠEJTE VÝZVY A E-ODBORKY
Nabízejí individuální výzvy, splnění dvou odborek
on-line, ale především společnou aktivitu pro děti
a jejich vedoucí.

Průvodce oddíláka

On-line schůzky

20

VÝZVY A E-ODBORKY
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CO SE CHYSTÁ
KALENDÁRIUM | nabídkový plán akcí a soutěží
5. 12.

Mezinárodní den dobrovolníků
Blíží se - nepřehlédněte!
Tradičně spojený s výzvou „Zahrajte dobrovolníkům“.

prosinec 2020

RF Pionýrského Sedmikvítku – Tance, Holešov, PS Dr. Mirko Očadlíka
Soutěž probíhá zasilatelskou formou, termín vysílání na webu bude upřesněn.

jaro 2021

RF Pionýrského Sedmikvítku – Melodie, České Budějovice, JčKOP
Bližší informace najdete na webu melodie.pionyr.cz.

20. 2. 2021 *
20. 3. 2021 **

RF Pionýrského Sedmikvítku – Výtvarná část, Holešov, PS dr. M. Očadlíka Holešov, SVČ TYMY
Bližší informace na sedmikvitek.pionyr.cz.

28. 2. 2021*

RF Pionýrského Sedmikvítku – Clona, Plzeň, PlKOP
Bližší informace na sedmikvitek.pionyr.cz.

20. 3. 2021

RF Pionýrského Sedmikvítku – Divadlo, České Budějovice, JčKOP
Bližší informace na divadlo.pionyr.cz.

20. 3. 2021

Florbalový turnaj pro amatérská družstva, Mladá Boleslav, 1. PTS Táborník Mladá Boleslav
Bližší informace budou zveřejněny na webu pionyr.cz.

27. 3. 2021

O Putovní pohár Zlaté růže – uzlařská soutěž, Jindřichův Hradec, JčKOP
Bližší informace budou zveřejněny začátkem roku 2021 na pionyr.cz/JihoceskaKOP/o-putovni-pohar-zlate-ruze/

31. 3. 2021 *
24. 4. 2021**

Soutěž technických dovedností, Holešov, PS dr. M. Očadlíka Holešov, SVČ TYMY
Bližší informace budou zveřejněny na webu pionyr.cz.

24. 4. 2021

Český pohár v ringu, Mladá Boleslav, 1. PTS Táborník Mladá Boleslav
Bližší informace budou zveřejněny na webu pionyr.cz.

14. – 16. 5. 2021 RF Pionýrského Sedmikvítku – Dětská Porta, Kroměříž, OZKOP
Bližší informace na detskaporta.cz.
31. 5. 2021*

RF Pionýrského Sedmikvítku – Literární část, Kroměříž, OZKOP
Bližší informace na sedmikvitek.pionyr.cz.

12. 6. 2021

„O štít města Mladá Boleslav“ – soutěž v plastikovém modelářství, Mladá Boleslav, 1. PTS Táborník Mladá Boleslav
Bližší informace budou zveřejněny na webu pionyr.cz.

Uvedené termíny jsou stanovené předběžně a mohou se měnit. Informovat vás budeme např. na www.pionyr.cz/epidemie.
Výkonný výbor ČRP při svém mimořádném jednání rozhodl o tom, že z důvodu zhoršující se a zcela nepředvídatelné
epidemické situace neproběhnou v roce 2021 dvě tradiční akce: Ledová Praha a koncert Děti dětem.
* uzávěrka pro zasílání soutěžních prací ** vyhlášení výsledků

NABÍDNĚTE PIONÝRSKÝ
DOBRÝ SKUTEK
I KDYŽ SCHŮZKY A AKCE NEPROBÍHAJÍ, MŮŽEME NAPLŇOVAT IDEÁL POMOC.
Obraťte se na městské či obecní úřady a nabídněte dobrovolnickou pomocnou ruku, například:
• hlídání dětí pracovníků IZS,
• doučování dětí a pomoc s domácími úkoly,
• nákupy pro seniory
• a další aktivity dle místních podmínek.
NEZAPOMÍNEJME TAKÉ NA ZDRAVOU PIONÝRSKOU KREV. POPTÁVKA JE AKTUÁLNĚ
NEJEN PO KRVI, ALE PŘEDEVŠÍM PO KREVNÍ PLAZMĚ OSOB (MUŽI A BEZDĚTNÉ ŽENY),
KTERÉ PRODĚLALY NEMOC COVID-19 A JSOU JIŽ BEZ PŘÍZNAKŮ.
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STRUČNĚ Z JEDNÁNÍ VV ČRP
Na začátku října (2. a 3.) jednal Výkonný
výbor ČRP. Nabízíme stručný výběr z probíraných témat.
Jednání bylo jako obvykle otevřeno informacemi z různých jednání, například
s Ministerstvem školství či Českou radou
dětí a mládeže. Ke každému jednání VV
ČRP patří také hodnocení proběhlých aktivit – tentokrát šlo o letní tábory, vzdělávací
dny (KoPr) či Pionýrskou apatyku.
Vzhledem k proměnlivé epidemické situaci, která výrazně ovlivňuje činnost Pionýra
a jeho pobočných spolků, projednal VV

PROVOZ
ÚSTŘEDÍ
PIONÝRA
Ústředí Pionýra přešlo do převážně
distančního režimu (až do odvolání). Naléhavě proto prosíme, využívejte přímé e-mailové a telefonické
spojení na jednotlivé pracovníky
(viz pionyr.cz – kontakty pro členy).
Pokud se potřebujete s některým
z pracovníků na ústředí sejít, domluvte setkání předem. Děkujeme.

ČRP také řadu organizačních záležitostí
a plánů do budoucna. Mezi nimi bylo
například rozhodnutí o zrušení společenského večera k 30. výročí obnovení samostatné činnosti Pionýra, změna RF Dětské
Porty na online akci, záměr oblastních
porad 2021, Kamínek 2021 a samozřejmě
také Výročního zasedání Pionýra (listopad
2021) – jak v organizační, tak obsahové
a personální rovině (více také na str. 12
a 13).
Část jednání byla věnována také ekonomice. Zde byly kromě základních informací

o finanční situaci Pionýra projednány například informace o nemovitostech, žádosti o změnu účelu dotací z programu
PROČ, první verze rozpočtu Pionýra na rok
2021 a řada dalších otázek.
V závěru byl prostor také na debatu o záměru ukončit řádné členství Pionýra v mezinárodní organizaci IFM-SEI (ať už zcela
nebo přechodem do role pozorovatele),
o kterém bude pravděpodobně rozhodovat Česká rada Pionýra v listopadu.

SLEDUJTE ÚSTŘEDNÍ KANÁL
Videa s aktuálními informacemi o situaci a jejím vlivu
na život našeho spolku
vám přináší „Ústřední kanál“, který můžete sledovat
ve facebookové skupině
Pionýr (official) a Youtube
stránce Pionýra. Další pokračování budou dle vývoje
situace přibývat. Pokud
máte náměty nebo otázky,
na které byste chtěli dostat
ve videu odpověď, pište
na pionyr@pionyr.cz.

OHLÉDNUTÍ ZA ĽUDOVÍTEM
LUPTÁKEM
Dne
6.
října
odešel
Doc. PhDr. Ľudovít Lupták,
CSc. (narozen 2. května
1940),
zakladatel
naší
partnerské
organizace
na Slovensku DO Fénix.
Setkali jsme se poprvé v roce
1990 – ještě v PO SSM
(PO SZM). Následně jsme
se s Ľudovítem Luptákem
rozešli, abychom se zase
sešli… On už ve Fénixu, já
zůstal pionýrem. Ľudo nebyl
jednoduchým člověkem, ale
byl pracovitý, znalý, lidský,
i proto jsem zprávu o jeho skonu přijal s upřímným zármutkem.
Čest jeho památce.
Martin

V neděli 22. listopadu uplyne přesně 35 let od smrti Oldřicha
Kryštofka, jednoho ze zakladatelů samostatného Pionýra (1968–
1970). Letos by mu bylo již 98 let. Více se o něm dočtete na
pionyr.cz (Kdo jsme / Lidé / Historické osobnosti).
MOZAIKA
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SPOLEČNĚ PROTI RAKOVINĚ
I V NETRADIČNÍM TERMÍNU
V neobvyklém termínu, netradičně ve dvou dnech, 30. září a 1. října, se letos uskutečnila sbírková akce Český den proti
rakovině (ČDPR). Pionýr je už od roku 2007 partnerem sbírky, a tak děti i vedoucí samozřejmě i tentokrát, byť ve zpřísněném
hygienickém režimu, vyrazili do ulic pomáhat prodejem symbolických žlutých kvítků měsíčku lékařského.

SEDMNÁCT MILIONŮ – A STÁLE PŘIDÁVÁME!
Od roku 2007 nevynechal Pionýr jediný rok zapojení do této sbírky. Za ta léta
přispěli dárci prostřednictvím pionýrských dobrovolníků již více než 17 000 000 Kč
na činnost Ligy proti rakovině Praha.
Ačkoli ještě neznáme kompletní přesný výsledek letošní sbírky, už teď s jistotou
víme, že i tentokrát byli dárci štědří. Našim sběračům do pokladních vaků přispěli
částkou přesahující 1 000 000 korun. A to je s ohledem na všechny okolnosti parádní výsledek. Všem dárcům i dobrovolníkům děkujeme!

ZPRÁVY OD NAŠICH
DOBROVOLNÍKŮ
Kytičkový den v Habartově
Sešli jsme se brzy ráno, připravili si kytičky,
kasičku, oblékli žlutá trička a vyrazili do „terénu“ prodávat. Tato akce je známá i v našem malém městě a někteří lidé nás sami
vyhledali, aby si kvítek od nás zakoupili.
Postupně jsme prošli skoro celé město.
Společně se zakoupenou kytičkou jsme
rozdávali leták zaměřený na nádorové onemocnění ledvin a močového měchýře. Letos
poprvé se kytičky mohly prodávat ještě pár
dnů po termínu sbírky v kamenných obchodech. Nám s prodejem pomohli v prodejně
potravin u Pňáčků na náměstí a moc jim
za to děkujeme. Společně jsme prodali 376
kytiček a vybrali za ně 9 014 korun.
Anna Kováčová
PS des. St. Roubala Habartov

Letos jsme oslovili také obchodníky, kteří
ochotně sbírku podpořili – např. manželé Koneční – Zdravá výživa Holešov
a Bystřice pod Hostýnem, paní Rektoříková
Optika Holešov, Naše trafika na nám. E.
Beneše v Holešově a lékárna Sušilova ulice
v Holešově.
Kytičky se také prodávaly v SVČ TYMY,
klubovně
ve
Smetanových
sadech,
v Pacetlukách atd.
Děkujeme všem, kdo se do sbírky zapojili, i těm, kdo přispěli. Vybraná částka
13 059 Kč byla zaslána na účet Ligy
proti rakovině.
Jarmila Vaclachová
PS Dr. Mirko Očadlíka, Holešov

HRÁDEK
Deštivé zprávy z Kopřivnice
I letos jsme prodejem kytiček podpořili boj
proti rakovině, i když nám počasí nepřálo.
Bylo nás sedm členů z Olbramských tygrů,
tři z oddílu Šedých myšek + dva instruktoři.
Také nám pomohly pečovatelky z pečovatelské služby na České, celkem jsme prodali
780 kytiček a vybrali 19 042 Kč. Děkujeme
všem, kteří se zúčastnili, ať už jako prodejci
nebo jako kupující.
Božena Klimecká
PS Kopřivnice

HOLEŠOV
HABARTOV
Pionýři z Holešova se aktivně zapojili
do „Květinkového dne“
I v Holešově se uskutečnila sbírka Český den
proti rakovině. Zapojili se členové PS Dr. M.
Očadlíka, členové PDM a také dospělí dobrovolníci. Bohužel i podzimní sbírka probíhala v podmínkách nestandartních, proto
v ulicích nebylo tolik žlutých triček jako jiné
roky.
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V Hrádku se zapojily i maminky s batolaty
Letos proběhla sbírka v netradičním termínu,
i tak ale vyrazilo do ulic Hrádku 10 děvčat
a chlapců z Pionýrské skupiny Hrádek. Akce
byla podpořena vedením města, základní
a mateřskou školou. Zapojily se i maminky
s batolaty z oddílu Klubíčko.
Celkem se prodalo 848 kytiček za 16 964 Kč.
Všem, kdo sbírku podpořili, patří velký dík.
Vlasta Vasková
PS Hrádek

KOPŘIVNICE
I letos jsme šli do kytek 
Stejně jako již tradičně se ke sbírce připojila
i naše skupina. 13 odvážných s úsměvem,
rouškou a taky trochu zívajíc vyrazilo ráno
do ulic Prahy prodávat kytičky.

ZPRÁV Y A INFORMACE

Prodávali jsme jako diví, jedna akční dvojice
si dokonce šla už v 9 ráno pro 500 nových
kytiček. Ale odpoledne už prodej neprobíhal tak rychle, a proto nám večer zbylo
od různých dvojic celkem 618 neprodaných
kytiček. Ale jsme pionýři a nevzdali jsme se,
a tak jsme ve dvou s pomocí jedné maminy
vyrazili doprodat zbytek kytiček i ve čtvrtek.
A šlo to, prodáno jsme měli ve čtvrt na 10. 
Narazili jsme i na „hrubce“, ale lidí, kteří si
žlutý kvítek vyjadřující podporu a pomoc
nemocným koupili, byla většina.  Dnes již
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víme, že jsme prodali 5775 kytiček a vybrali krásných 151 123 Kč.
Náš úkol je u konce, a tak se musíme
pořádně pochválit.  A také velmi
poděkovat těm, kteří si od nás, ale
i od ostatních prodejců, kvítek měsíčku
lékařského koupili.
Opět jsme dokázali, že pionýrský Ideál
Pomoc není jen slovo. Stálo to rozhodně za to.
Vendy
63. PS Sosna

63. PS SOSNA

SAMI O SOBĚ
HOLEŠOV:
Pionýrský Sedmikvítek
opět rozkvetl

KOPŘIVNICE:
Zahájení činnosti
Naše pravidelná činnost byla
po prázdninách obnovena, rozjely
se oddíly Šedé myšky a Olbramští
tygři a několik klubů (Dodgeball,
Deskové hry, Výtvarné činnohrátky a snad nově Jugger,
Famfrpál a Turistický klub). V pátek 11. 9. jsme měli v klubovně
den otevřených dveří, samozřejmě
s dodržením nařízení ohledně covid19. Oddíl Šedé Myšky také přihlásil své video-vystoupení do „virtuální“ Dětské Porty.
Božena Klimecká, PS Kopřivnice

Více než padesátka mladých
výtvarníků v pátek 2. 10.
prošla dílnami Sedmikvítku,
které pořádala PS Dr. M.
Očadlíka ve spolupráci se
SVČ TYMY Holešov. Dílničky,
které
jsme
připravovali
již na jaro, byly rozděleny
do čtyř témat: Tvoření za pomoci odstředivá síly, Artprotis
– malování vlnou, Podzimní
motivy a čtvrtá dílnička nabízela velmi variabilní tvorbu
z papírových ruliček.
Martina Sigmundová, SVČ

NEPOMUK:
Pionýrská výstava
TYMY

HRÁDEK:
Činnost od jara do podzimu
Na začátku roku měla skupina
18 oddílů a 348 členů. Na jaře
koronavirus přesunul činnost
do virtuální roviny. Na konci
května začaly opět oddílové
schůzky. Připravovaly se tábory, ale ani ty nám nevyšly.
Uskutečnili jsme velkou společnou akci s městem – Hrádecký
okruh. V létě proběhly příměstské tábory a airsoftový kemp.
Naši vedoucí se zapojili do organizace zábavného odpoledne na počest výročí 695 let
od první písemné zmínky o naší obci a 45 let od povýšení Hrádku
na město. Nový školní rok jsme přivítali akcí Dobrodružství na míru.
Poslední událost pro děti byly cyklistické závody s městskou policií.
Situace s koronavirem nás ale opět omezuje. Čas ukáže, co nás čeká!
Vlasta Vasková, vedoucí Pionýrské skupiny Hrádek

k 30. letům obnoveného Pionýra
se uskutečnila v klubovně
v Nepomuku ve dnech 29. 9. až
2. 10. 2020. Byla v celém našem
pionýrském domě – v osmi místnostech, na chodbách, dvorku
a dokonce i na půdě. Za třicet
let naší bohaté činnosti jsme nashromáždili bezpočet materiálů, který sloužil pro prezentaci.
Miroslav Dvořák, PS Nepomuk

KDYNĚ:
Odpoledne plné her přilákalo stovky dětí
Po dlouhé koronavirové pauze se
v září děti dočkaly svého odpoledne na čerstvém vzduchu po boku
rodičů i kamarádů. V areálu sídliště Na Koželužně si pro stovky dětí
připravili vedoucí a instruktoři z PS
Safír dvanáct stanovišť. Pozvání
na akci také přijaly všechny složky
IZS, kterým patří velké poděkování za trpělivost a nápaditost při práci s dětmi.
Pavla Hrubá, PS Safír Kdyně

VÍCE SE DOČTETE NA MOZAIKA.PIONYR.CZ
MOZAIKA

LISTOPAD 2020
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NÁMĚTY PRO VEDOUCÍ

DĚTSKÁ PORTA – do třetice všeho dobrého
Proč do třetice? Protože republikové finále Dětské Porty se konalo už potřetí za sebou v Kroměříži. A protože už to byl třetí
pokus o uskutečnění 29. ročníku soutěže, a tentokrát se ho povedlo dotáhnout až do konce. Ale pojďme hezky postupně.
Republikové finále bylo, tak jak je v posledních letech zvykem,
naplánováno na květen do Kroměříže, ale kvůli nouzovému stavu
nemohlo proběhnout. Organizační štáb Dětské Porty rozhodl
o přesunu na zářijový termín, ale situace nebyla o moc růžovější,
a tak nakonec na začátku září došlo ke zrušení podzimní prezenční
formy republikového finále. Ale to bychom nebyli pionýři, abychom to tak snadno vzdali. Rozhodli jsme se, že se vydáme pro
nás zatím neprobádanou cestou – zkusíme přenést Dětskou Portu
do on-line prostředí.

zeptali, jak se jim moderovalo, obě se shodly na tom, že jim chybělo publikum, na které by mohly reagovat. V průběhu vysílání si
ale na tuto skutečnost zvykly a my musíme jen dodat, že se obě
Jany skvěle doplňovaly a bylo hezké sledovat, s jakými emocemi
prožívají jednotlivá soutěžní vystoupení.

A CO NA TO SAMOTNÍ SOUTĚŽÍCÍ?

ORGANIZÁTOŘI V JEDNOM KOLE
A rozjel se kolotoč. Během krátké doby jsme dali dohromady nové
propozice, nastavili parametry pro soutěžní videa a rozeslali je
všem, kteří na oblastních kolech získali postupové listy do republikového finále. Stihli jsme to celé ještě před zákazem zpěvu. 
A pak už jsme jen čekali na první videa. Nejprve jich přišlo pár,
ale postupně přibývala, až se nám sešlo celkem 35 soutěžních
videí v 8 kategoriích. A kolotoč příprav na vysílání se točil dál.
Matěj z ústředí dal do kupy všechna soutěžní videa, otitulkoval je
a perfektně připravil pro on-line vysílání. Darina poskládala vizitky
od soutěžících, které byly základním materiálem pro moderátorky.
Byly vydány i první Struny (zpravodaj Dětské Porty), kde byli představeni členové odborné poroty a čtenáři mohli najít bližší informace o plánovaném vysílání.

JEDEME NA ŽIVO
V sobotu 24. 10. v 10 hodin se rozběhlo na pionýrském Youtube
kanálu první republikové finále Dětské Porty ve virtuální podobě.
Ve „studiu“ na Starém pivovaře byly připraveny moderátorky Jana
Štěpánová a Jana Rychterová a za kamerami a u technického pultu
zase Vladislav Františ a Petr Staroveský, kteří se postarali o pohodový průběh sobotního více než třiapůlhodinového maratonu
písniček a mluveného slova. Když jsme se moderátorek po vysílání
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Lucka Dolejšová, vítězka kategorie JP (pozn.: Děti s doprovodem
dospělé osoby), nám po odvysílání finále napsala, jak se jí natáčelo
a kdo všechno se na přenos díval: Natáčelo se mi dobře, sice mě
vůbec nebavilo to pořád natáčet znova, když do toho začal vrčet
sám od sebe kávovar a znova, když jsem tam udělala chybu, ale
bylo to fajn. Dívali jsme se na celé finále, taky na to koukaly moje
kamarádky, babi a děda, příbuzní a dokonce i naše paní sousedka.

Položili jsme pár otázek Jeleně Jurečkové, vedoucí oddílu Šedé
myšky.
Šedé myšky vyhrály v kategorii Zpívající oddíl, máš nějaké reakce
od oddílových dětí? Koukaly se na sobotní vysílání?
Ano koukali jsme se vedoucí, děti i rodiče. Jsme rádi, že jsme to
zvládli, i když se to zkomplikovalo s natáčením a s covidem 19,
protože jsme měli málo společných chvil.
Zpíváte si jen tak pro radost a pak chvíli zkoušíte, než jedete
na soutěž, nebo jsou za tím vším dlouhé hodiny příprav?
Nic moc jsme se nepřipravovali. Jednu až dvě schůzky před natáčením. Když je dobrá oddílová parta, tak si určitě každý rád zazpívá na schůzkách nebo u táboráku. Je potřeba si to zkusit. My

NÁMĚTY PRO VEDOUCÍ

jsme taky z počátku nechtěli se něčeho účastnit, ale skupinová
vedoucí (Božka) nám řekla, když jsme začínali se Sedmikvítkem, že
to nic není, zkusit něco nového, nemít strach a zažít víc.
Stejně zpíváme pro radost s kytarou na různých výpravách, ale
i bez ní. Stačí začít zpívat a děti se samy přidávají a zpívají písně,
které znají. Máme štěstí, že Bára hraje na kytaru od mala a nyní je
v oddíle už instruktorkou. Určitě se najde v každém oddíle někdo,
kdo umí zpívat apod.
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jen moje.“ Jeho přání bylo ještě v průběhu dne vyslyšeno, protože
nám ještě v sobotu po vysílání na mail Dětské Porty přistála nabídka na kytaru pro Honzu. Organizátoři už se postarali o propojení obou stran a věříme, že Honza bude mít vlastní kytaru. Někdy
prostě stačí nebát se a vyslovit svá přání nahlas.

Chcete vědět, jak to všechno bylo a kdo vyhrál? Pusťte si záznam
z vysílání republikového finále na pionýrském Youtube kanálu
nebo na detskaporta.cz, kde si můžete také přečíst Struny.
Myslíš si, že je v Pionýru víc takových oddílů, které by se mohly
Dětské Porty zúčastnit? Co bys vzkázala vedoucím oddílů, je čeho
se bát?
Můžeme doporučit všem, aby to zkusili, neb na takových akcí je
zábava a poznáte nové kamarády.

REPUBLIKOVÉ FINÁLE DĚTSKÉ PORTY V ČÍSLECH
•
•
•
•

35 soutěžních videí
10 přihlášených autorských skladeb
3 hodiny 36 minut a 51 vteřin odvysílaného času
154 sledujících v jeden čas (pozor, nemusí to být vždy
jeden člověk)

• 100 a více sledujících v průběhu celého vysílání
• 1360 zhlédnutí videa se záznamem z vysílání (do 26. 10.
do 16.00 hodin)

SOBOTA SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
I vysílání on-line s sebou přináší krásné příběhy. Např. Jan Novorka
v odpovědi na otázku „Kdybys měl kouzelnou hůlku – jaké by bylo
Tvoje přání?“ uvedl „Vyčaroval bych si novou kytaru, která by byla
DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM, BEZ KTERÝCH BYCHOM REPUBLIKOVÉ FINÁLE 29. ROČNÍKU DĚTSKÉ PORTY NEMOHLI USPOŘÁDAT.

Děkujeme také panu Mgr. Jaroslavu Němcovi, starostovi města Kroměříž, a panu Mgr. Miroslavu Kašnému, radnímu pro kulturu
Zlínského kraje, za převzetí záštity nad republikovým finále Dětské Porty 2019/2020.
MOZAIKA
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APATYKA A JEJÍ V ÝSTUPY
Na začátku září se sešli v konferenčním centru Immanuel všichni, kteří chtěli přiložit pomocnou ruku a ukázat další směr, kterým by
se měly oblasti Činnost a Lidé v Pionýru ubírat dál. Zaznělo zde mnoho myšlenek, které určitě stojí za to uchopit a převést do našeho
spolkového života. A záleží jen na nás všech, jak s výstupy, které z jednání vzešly, naložíme. Mnohdy totiž nejde jen o to, že nám někdo
„shora“ řekne, co máme dělat. Dost často jde také o to, co děláme v oddílech a na skupinách, jak předáváme informace a jak využíváme
možnosti, které nám Pionýr nabízí.

NĚJAKOU ČINNOST DĚLÁME PŘECE VŠICHNI
Když se probíráme výstupy z pracovních skupin, které byly svým
obsahem zaměřené na oblast činnosti v Pionýru, zjistíme, že vždy
se alespoň trochu dotknou vzdělávání. To má své opodstatnění,
právě při vzdělávání se dozvídáme o nabídce Pionýra v oblasti činnosti, ať už se jedná o nabídkové výchovné programy, základní
přehled o pionýrských akcích a soutěžích nebo si ukážeme různé
typy fungování oddílů. Ale teď už k samotným výstupům.

Výchovné programy
V sekci se mluvilo například o tom, jak přiblížit nabídkové výchovné programy z cyklu Výpravy za poznáním vedoucím oddílů.
Z dotazníkového šetření, které probíhalo na jaře, vyplynulo, že
respondenti využívají ve své oddílové činnosti výchovné programy
ať už vlastní, spolkové nebo převzaté odjinud. Důvodem, proč nejsou ve větší míře využívány pionýrské programy, je touha po realizaci vlastního nápadu bez „omezování a svazování“. Proto na jednání zaznělo následující (a možná záměrně v podobě otázek):
• Přispělo by očištění od legend (Putování se psem, Tajemství
staré truhly, Osmá planeta)?
• Využili by vedoucí „bubliny“ k výchovným programům (bubliny v pěti oblastech, fotky nebo texty o splnění podmínky
v oddíle)?
• Pionýrské Odborky právě procházejí ověřováním a už teď
ze zpětné vazby od ověřovatelů víme, že budou potřebovat
úpravy. Jedna z otázek, která se objevila, je: Bude i třetí stupeň odznaků odbornosti, určený vedoucím a instruktorům?
• Účastníci sekce se také shodli na tom, že by přivítali akce typu
Fazole (setkání oddílů pracujících s výchovnými programy)
a byli by rádi, kdyby se na nich vytvořil prostor nejen pro porovnávání znalostí a dovedností dětí, ale i pro výměnu zkušeností mezi vedoucími. Jaká je ideální frekvence těchto akcí?
Dle názoru přítomných jsou to prý dva roky.
• Zjistit, zda je ve spolku poptávka po vytvoření přehledu očekávaných dovedností v jednotlivých věkových obdobích.
Pokud ano, tak vytvořit „sumu“ dovedností a znalostí, které
by mělo dítě mít – čím chceme děti vybavit, a to bez ohledu
na zájmové zaměření oddílu.
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Soutěže a akce
Sekce soutěží a akcí částečně ladila už vymyšlené. Kupředu byly
posouvány akce a soutěže na podporu talentů (např. Pionýrský
Sedmikvítek, sportovní soutěže, ale i Odborky). Diskutovány
byly i nápady na databázi podkladů ke stanovištím hry UZNADO
na webu Pionýra nebo webové stránky s pravidly pro hru.
Zajímavou myšlenkou na podporu sportovních soutěží je zavedení
ligového systému v jednotlivých sportech – něco jako pionýrská
liga. A odtud už je jenom skok k další myšlence – síťování, kdy by
došlo k propojení stejně nebo obdobně zaměřených pionýrských
oddílů a skupin. Něco podobného už funguje u airsoftových oddílů. Na otázku, v jakých intervalech dělat RESET, aby se dokázal
trefit vždy do kulatého výročí obnovení Pionýra, účastníci Apatyky
odpověď nenašli.
Životaschopný oddíl
Životaschopný oddíl je ten, který dokáže získávat a udržet dostatek dětí a k nim potřebný počet oddílových pracovníků. Na svém
jednání sekce stanovila několik momentů ohrožujících životaschopnost oddílů. Jedná se například o nedostatek oddílových
vedoucích a instruktorů pro celoroční oddílovou činnost, kdy jednou z příčin je jejich odliv kvůli studiu na středních a vysokých
školách. Problémem je i nedostatek prostor pro celoroční činnost
(klubovny, tělocvičny, apod.). Jak je to u vás?
Sekce životaschopného oddílu by ráda založila pracovní skupinu,
která se bude komunikací s oddíly a mapováním systémů práce
v oddílech zabývat dlouhodobě. Tady je prostor pro všechny, které
tato myšlenka zaujala.

LIDÉ JSOU NÁŠ POKLAD
Bez lidí by Pionýr nebyl. Skvěle připravení a dobře motivovaní
mladí i ti zkušenější jsou hnacím motorem celého spolku. Kdyby
jich nebylo, nebyl by nikdo, kdo by dělal oddílové schůzky, organizoval hry a soutěže, jezdil s dětmi na výpravy a na tábory nebo
zajišťoval veškeré aktivity ze „skupinového“ zázemí.
Model nového systému PVC/škol v Pionýru
Účastníci sekce, ve složení garanti PVC a předsedové KOP, se
shodli na potřebě upravit směrnici pro vzdělávání a nastavit jinou

ZPRÁV Y A INFORMACE

formu vzdělávání pro specifické skupiny našich členů, jako jsou
například táboroví instruktoři a vedoucí. Dále vnímají důležitost
spolupráce mezi pionýrskými vzdělávacími centry (PVC), a to především při přípravě a realizaci akreditovaných kurzů.
Na jednání byly probírány i možnosti využití prostředků z digitálního světa, které by mohly být
významnou podporou pro lektory jednotlivých
PVC. Jednou ze zajímavých myšlenek je také
kombinace vzdělávání distanční a prezenční
(zážitkovou) formou, kdy se účastník kurzu připraví teoreticky z materiálů, které mu budou
jeho PVC doporučeny (například v elektronické
formě), a následně po prokázání potřebných teoretických znalostí formou testu, se bude moci
zúčastnit prezenční části kurzu, kde si bude moci
ověřit získané teoretické znalosti zážitkovou
a praktickou formou. To je zajímavá myšlenka,
co vy na to?
Kategorie 14+
V této sekci se mluvilo o tom, jak pracovat s věkovou kategorií, ze které si můžeme vychovávat
pionýrské pracovníky. Jako důležité vidí účastníci
sekce nabídnout mladým 14+ i jinou činnost,
než je pouze instruktorování. Cílem je, abychom
mladé zcela nezahltili pouze zodpovědností
a prací, protože i když si to ne vždy přiznají, je
to stále věková kategorie, která si chce také občas „hrát“. Na to navazuje i myšlenka vytvořit
na pionýrských skupinách takový prostor, aby
se předávaly kompetence 14+ postupně, a předešlo se tak skokovému přerodu z dítěte na instruktora. Zde je určitě i jistá návaznost na oblast
průvodcování.
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Motivace a odměňování dobrovolníků
Účastníci v sekci se shodli na tom, že je nutné, aby lidé cítili ocenění za svou práci jako poctu. Pionýr potřebuje něco, co by lidi
motivovalo k práci a sjednocovalo je - Pionýrství.

Jeden z výstupů ze sekce Motivace a odměňování dobrovolníků. Určitě stojí za to si jej pořádně prostudovat, protože obsahuje myšlenky, které by mohly být blízké každému z nás.

Průvodcování
Z jednání této sekce vyplynulo, že je nutné přípravu dobrovolníků
vnímat jako důležitou součást činnosti pionýrské skupiny na úrovni
oddílů i vedení pionýrské skupiny. Doporučuje Průvodcování
jako součást přípravy dobrovolníků zařadit do kompetence PVC
a na tuto oblast klást důraz v rámci základního vzdělávání (KI,
KOV, funkcionáři). Jako podporu průvodcům nabízet nadstavbové
semináře formou praktického nácviku, zaměřené na problematiku
vedení týmu, komunikaci, práci s dospělými, zpětnou vazbu a manažerské dovednosti.

Vše, co jste si na těchto stránkách mohli přečíst, s sebou nese
i velký kus práce. Na tuhle práci ale nemáme žádné stroje, tady
je třeba lidská práce. Budeme moc rádi, pokud budete mít zájem
přispět svým časem, znalostmi i dovednostmi ve výše uvedených
oblastech. Každý totiž může něco udělat a přiložit ruku k dílu,
nemusí to být nutně na „republice“, důležitá je práce na KOP
a ta nejdůležitější je na PS. Mozaika života Pionýra se skládá
z maličkostí. A na každém kamínku záleží.
Máte-li zájem, napište na mail: anna.novakova@pionyr.cz nebo
zavolejte na telefonní číslo 777 793 702 a vaše nabídka se pak
přesune do rukou člověka, který bude danou oblast posunovat
směrem kupředu. Věřte, že každý z nás má co nabídnout, a my
za každou nabídnutou spolupráci děkujeme.
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NÁZORY, KOMENTÁŘE, ROZHOVORY

PŘEDSTAVUJEME KANDIDÁTA
NA PŘEDSEDU PIONÝRA
Předseda Obsahové komise nadcházejícího Výročního zasedání Pionýra Dušan Pěchota
oznámil, že se bude ucházet o funkci předsedy Pionýra, a tak jsme ho hned požádali
o rozhovor, aby se o něm i čtenáři Mozaiky dozvěděli víc.
Máme ještě přibližně rok do VZP a ty
ses rozhodl oznámit svou kandidaturu
na předsedu spolku. Není to brzy?
Myslím si, že ne. Otázku své kandidatury
mám vyjasněnou, a tak není důvod to neoznámit. Navíc věřím, že to může vyvolat
diskuzi a najde se ještě nějaký jiný kandidát.
Jakou diskuzi máš na mysli?
Kdykoli se na tohle téma někde hovořilo,
měl jsem dojem a stejně tak i mnozí další,
že se nás to tak úplně netýká. Vždyť předseda musí být z Prahy nebo okolí. Jak bychom dojížděli? Nikoho tam neznáme… Jak
poskládám orgány, když lidi, které znám,
jsou také od nás z jižních Čech… A navíc se
stejně nikomu do další práce nechce, tak ať
si to tam nahoře nějak vyřeší. Podobně jsem
to viděl i já. Na směřování spolku jsem se
podílel svou prací ve VV ČRP. Při minulém
výročním zasedání jsem sice souhlasil s kandidaturou na místopředsedu Pionýra, ale samotné „předsedování“ je něco jiného.
Z tvých slov je jasné, že u tebe došlo k nějaké změně či posunu…
V letošním roce se mi život změnil poměrně
zásadně. Velký díl na tom měl i tolik zmiňovaný Covid-19. V březnu jsem částečně
přišel o práci, zastavily se schůzky s dětmi,
vlastně se zastavilo skoro vše. Najednou
jsem měl víc volného času a souhlasil jsem,
že pomohu s rekonstrukcí chaty Espero,

kterou má Pionýr v Rejdicích. Při normálním
režimu by to možné nebylo. Pracoval jsem
jako kurýr pro jednu regionální banku a postupem let jsem se stal i správcem jejích nemovitostí. Práce jsem tedy měl víc než dost,
ale koronavirus vše změnil. S dozorováním
rekonstrukce jsem pomáhal Báře a ve chvíli,

mě po dvaceti letech trošku odpočine. Při
rozhodování jsem bral v potaz i možnou
kandidaturu do nějaké funkce, najednou
to zkrátka dávalo smysl. Velkou roli v tom
hrála i podpora kolegů z výkonného výboru, kteří mou kandidaturu podpořili a slíbili, že mne v tom nenechají samotného.

VELKOU ROLI HRÁLA I PODPORA KOLEGŮ Z VÝKONNÉHO
VÝBORU, KTEŘÍ MOU KANDIDATURU PODPOŘILI A SLÍBILI, ŽE
MNE V TOM NENECHAJÍ SAMOTNÉHO.

kdy Bára dala výpověď, mne oslovil Martin
Bělohlávek, zda to nechci vzít po ní. Být to
běžný a standardní rok, nešel bych do toho.
O změně práce jsem do té doby nepřemýšlel, ale letos bylo vše jinak. Takže jsem
po dvaceti letech odešel z banky a stal se
zaměstnancem Pionýra.
Zní to krásně a jednoduše. Ale skutečnost je trochu jiná, že?
Celý proces jsem ve svém vyprávění trošku
zkrátil. Samozřejmě zasedla rodinná rada
a řešili jsme změnu v našich životech. Přece
jen jsem byl dosud rodině pořád nablízku
a připraven něco zařídit, pomoci apod. Při
práci z Prahy je to o dost složitější, ale dceři
do plnoletosti zbývá jen pár týdnů, takže
tatínka už tolik nepotřebuje. Vždyť kapesné
se dá poslat i na účet. A manželka si ode

Takže myslíš, že kandidát na předsedu
nemusí být z Prahy a okolí?
Jednoduchá otázka, složitá odpověď.
Nedovedu si představit, že bych kandidoval
na pozici předsedy, byl zvolen a pak teprve
začal řešit, jak to udělám. Pro nás mimopražské to znamená přesunout svůj život
z jednoho města do druhého. Další byt,
protože denní dojíždění v řádu hodin není
tak úplně možné. Změna lidí kolem sebe.
Prostě se člověku život obrátí naruby. Ale
jsem důkazem, že to možné je.
Co tě ke kandidatuře vedlo?
Je toho víc. Jako člen Výkonného výboru
ČRP pracuji už několik let, a tak jsem získal vhled do činnosti spolku. Díky práci
na ústředí jsem nakoukl i pod pokličku
provozu kanceláře. Zúčastnil jsem se

V ÝROČNÍ ZASEDÁNÍ PIONÝRA JEDEN DEN, ČI DVA?
Jedním z podnětů po minulém výročním
zasedání byla otázka, proč takto důležité
jednání není dvoudenní, aby bylo na projednávání a diskuze více času. Dotazů byla
spousta a zdálo se, že je to téma, které
spolek zajímá. Myšlenka byla diskutována
i na jednání ČRP, kde vyplynulo zadání důkladně zvážit možnost rozšíření VZP v roce
2021 na dva dny. Nicméně od výročního
zasedání uběhla spousta času a nálada
ve spolku už zase může být jiná. Navíc se
musíme rozhlédnout kolem sebe a bohužel si přiznat, že současná situace do téhle
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otázky promlouvá silným hlasem. Dění
v letošním roce nás donutilo zrušit spoustu
akcí, bez nichž jsme si život ve spolku nedovedli představit. Namátkou jde o republikové setkání, Ledovou Prahu 2021 či
Dětskou Portu. Těžko v této chvíli předvídat, v jaké fázi bude v listopadu 2021 boj
s nemocí Covid-19, a proto se musíme připravit na všechny alternativy.
Přípravu „distančního režimu“ jednání
necháme na obsahové komisi. Co se týče
dvoudenního jednání, dovedu si program
docela dobře představit, protože máme
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spousty pionýrských akcí napříč republikou a na části se podílel i organizátorsky.
Potkal jsem spoustu pionýrů i pionýrek.
Jsem vedoucím funkční pionýrské skupiny
v Jindřichově Hradci, kde vedu i oddíl modelářů. Spravuji táborovou základnu, kterou naše skupina vlastní. Vlastně takový

kam a zda pomohou, už jen krčí rameny.
Mnohdy slyším, že to je starost ústředí, ale
takto to nemůže fungovat. Vždyť ústředí
Pionýra by mělo být jakousi servisní organizací pro spolek či přesněji pro kraje tak,
jak to ukládají Stanovy. Není přece možné,
aby tahle malá parta lidí organizovala čin-

KDYŽ BUDEME JEN TAK POSTÁVAT SE SLOVY ONO BY SE
MĚLO, TAK TO CELÉ JEDNOHO DNE SKONČÍ.
PROTO I MÁ KANDIDATURA. NA OTÁZKU KDO? UŽ
NEODPOVÍDÁM NĚKDO, ALE ODPOVÍDÁM JÁ.
úplně obyčejný vedoucí PS se všemi starostmi, které dobře znáte. Myslím si, že tak
to je správně – předseda by měl z vlastní
zkušenosti vědět, co obnáší práce na skupině. Řekl bych, že jsem pionýrem trošičku
prorostlý, a proto mi není jedno, kam se
spolek bude v budoucnu posouvat, a rád
bych přispěl svojí troškou ke zdárnému cíli.
Takže máš plány jak dál?
Musíme si přiznat, že představa obrovské
změny, která přijde, když budu zvolen, je
asi nesmyslná. Ve výkonném výboru sedím už spoustu let a na řízení spolku jsem
se mohl určitou měrou podílet. Navíc si
myslím, že nějaký velký třesk by byl jen
na škodu. Nicméně vidím věci, které bych
chtěl dělat trošku jinak. Teď nechci, aby to
vypadalo jako kritika současného vedení,
ale třeba v komunikaci vůči krajům máme
určité mezery. Stejně tak třeba RISP a jeho
ovládání bych si dovedl představit jinak.
Podobný názor mám i na webové stránky.
Větší pozornost by si zasloužila propagace
Pionýra a mohl bych pokračovat. Jenže každé A má i svoje B. Když se mluví o změnách, je spousta těch, co vědí, že by se
mělo něco dělat jinak, ale na otázku jak či

ve spolku spoustu otázek, na které hledáme odpovědi – například budoucnost
Mozaiky, mezinárodní spolupráce, etický
kodex dobrovolníka, PR Pionýra a mnohé
další.
Má tedy být výroční zasedání dvoudenní
nebo jednodenní? Odpovědi od předsedů krajů přišly v poměru 6:5 ve prospěch dvoudenního jednání. To však není
úplně jednoznačná odpověď, a proto navrhuji na toto téma vypsat anketu. Vždyť
jde o otázku, která se dotýká všech členů
Pionýra, a tak by měli mít možnost o ní

nost celého spolku. Navíc jsou to lidé, kteří
musí plnit běžné administrativní a další
úkoly, které jim ukládají instituce a zákony.
Zahlcujeme ústředí činností, kterou by
v mnoha případech měly řešit krajské kanceláře. To je ostatně důvod, proč dostávají
na svou činnost finanční podporu. Nechci
tu plakat nad tím, co by se mělo, ale přesto
přidám pár otázek.
• Co děláme pro propagaci vlastních
akcí, když už se najde někdo, kdo je
připraví? Většinou žalostně málo.
• Jak řešíme otázku dospělých členů
spolku, kterých máme ve spolku skoro
polovinu? Většinou mizerně. Tuhle
problematiku si zatím nechceme moc
přiznat, přestože jejich činnost je pro
spolek zásadní.
• Chceme, aby se o Pionýru více mluvilo,
ale co proto děláme? I ve chvílích, kdy
se nám něco povede, to nedovedeme
„prodat“.
Myslím, že je potřeba si přiznat, že to není
spolek ústředí nebo předsedy. Je to spolek náš. Naše „firma“, která se bude rozvíjet, jen když jí dáme něco navíc. Nadšení,
srdce, činy. Když budeme jen tak postávat

rozhodnout. V nejbližších dnech k vám
dorazí informace o anketě formou horkých novinek. Věnujte jí prosím pozornost,
i na vašem názoru záleží.
A drobné připomenutí na závěr. Součástí
Výročního zasedání Pionýra jsou i volby
do orgánů. Pokud máte tip na někoho,
kdo by mohl zastávat některou z volených
funkcí, anebo i vy sami přemýšlíte nad
kandidaturou, klidně mi pište či volejte
(dusan@pionyr.cz, 608 709 757).
Dušan
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se slovy ono by se mělo, tak to celé jednoho dne skončí.
Proto i má kandidatura. Na otázku kdo?
už neodpovídám někdo, ale odpovídám já.
A věřím, že se najdou i další, kteří budou
ochotni pomoct mi to změnit.
Volební období je pětileté, tedy pokud se
VZP nedohodne jinak. Stačí to na nějakou změnu?
Na rovinu říkám, že kratší období je nesmysl, za rok či dva se nedá změnit nic.
Každý musí mít prostor se rozkoukat a prostor pro změnu. Stejně tak musí ta obrovská změna v osobním životě dávat smysl.
Přirovnal bych to k politice, jen podmínky
nejsou úplně stejné. Když politik kandiduje,
musí mu zaměstnavatel po dobu politické
kariéry držet místo, aby se měl po skončení
kam vrátit. To u nás není. Nejsem už nejmladší, spíš bych řekl, že jsem mírně starší.
Přináší to klid, zkušenosti, určitý nadhled,
ale zároveň i starosti, co bude dál. Ale zpět
k původní otázce – za pět let se dá udělat
spousta práce, pokud se najdou lidé, kteří
pomůžou.
Náš rozhovor by mohl pokračovat, ale
prostor není neomezený. Otázka na závěr: Co lidé kolem tebe? Myslím ty, kteří
ti slíbili pomoc. Máš nějakou představu?
Nešel bych do toho bez lidí, na které se
mohu já i spolek spolehnout. Představu
kandidátů na pozice místopředsedů, členů
VV ČRP, ale i do komisí už tedy mám. Ale
věřím, že se někdo zvedne ze své pohodlné židličky a řekne si, že u toho chce také
být a přidá se. Někdo, kdo to vidí stejně
nebo podobně a je ochoten pro to udělat
něco navíc. Na úkor svého volného času,
na úkor rodiny, pohodlí.
ptal se Jakub

TERMÍNY, KTERÉ STOJÍ ZA VAŠI
POZORNOST
13. 7. 2021
Limit pro předložení návrhů změn
ve Stanovách a Programu Pionýra a Řádu
pro přípravu a jednání VZP ze strany PS/
KOP. (písemně předsedovi ObK)
13. 9. 2021
Jednotlivá PS volí na svých zasedáních
delegáta VZP, a to tak, aby písemná informace zpracovaná na delegačním listě
PS byla v tomto datu předaná na Ústředí
Pionýra.
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HLAVNĚ TO NEZABALIT!
Jak udržet činnost a kontakt s dětmi i při všech opatřeních? Nabízíme pár vyzkoušených příkladů.

PS SAFÍR KDYNĚ – tvořivé výzvy
a bezkontaktní hra
Tento školní rok jsme se s našimi Mrňousky
viděli pouze jednou v září a ještě k tomu
venku, ale to pro nás nebylo moc pohodlné, protože je náš oddíl zaměřený pro děti
ve věku 0–3 roky. A protože se nám i našim
dětem stýskalo a bylo nám líto, že se nemůžeme vidět, rozhodli jsme se, že si pro děti
připravíme tvořivé výzvy vždy na týden a teď
nově jsme zkusili i bezkontaktní hru.
Jelikož máme děti, které neumí číst ani
psát, tak bylo jasné, že výzvy musí být jen
pomocí obrázků a fotek, aby děti viděly, jak
to mají dělat. Musím říct, že rodiče jsou
nadšeni a děti s radostí tvoří a posílají nám
výtvory na naši společnou facebookovou
skupinu, přes kterou v téhle době s rodiči
komunikujeme.
Bezkontaktní hru máme tvořenou ze série
5 fotek v místě bydliště, kde se děti musí
vyfotit na důkaz, že tam byly, a poslat nám
do zprávy 5 fotek z těchto míst. Protože
máme hodně dětí z vedlejší vesnice, vytvořili
jsme trasy hned dvě – jednu trasu pro Kdyni
a druhou pro Kout na Šumavě. Za splnění
úkolu pak pro ně máme připravené odměny.
Kačka, Barča a Vlaďka – PS Safír Kdyně,
oddíl Mrňouskové

recept – v zásobě máme další). Zároveň jsme
se zapojili do Koronachallenge od Oddílu
Poutníci a účastnili se Předčítače, který teď
spoluorganizujeme a 11. 11. se k nám můžete připojit i vy. Potkávali jsme se i s vedoucími, hráli jsme hry, či pořádali mezioddílové
„pubkvízy“.
Na druhou vlnu jsme chtěli být lépe připraveni. Když to začalo vypadat, že nás zase zavřou, svolali jsme válečnou poradu. Dopadlo
to následovně: Naši činnost jsme přesunuli
na online platformu Discord, kde se můžeme
potkávat jak v rámci „družinek“, tak s rodiči
i mezi vedoucími. Dále jsme se rozhodli některé schůzky rozdělit na Kreativní, Povídací,
Hrací a Plné zajímavostí. V první takto rozdělené schůzce jsme si upekli buchtu, zahráli online deskové hry a pověděli si něco
o bezpečnosti na internetu. A myslím, že to
dopadlo výborně.
Co říci závěrem? Nebojte se onlinu. Jistě,
všichni se těšíme, až se zase potkáme
osobně, ale je potřeba pracovat s tím, co
je. Pokud si nevíte rady, nebo máte pochybnosti, tak nám klidně napište a rádi si s vámi
popovídáme a posdílíme zkušenosti.
Mája Šafaříková
oddíl UFO (www.oddilufo.cz)
213. PS UFO, Praha

či hledání soch v okolí bydliště. Za splnění
každé výzvy je 1 bod, bodování ale příliš
netlačíme, je to spíš doplněk pro ty, které to
více motivuje.
Kromě výzev jsme přidali i část „Zábava“,
kde si všichni můžou zkusit nejen zábavné
kvízy. Na podzimky pak chystáme bezkontaktní venkovní hru po Modřicích, při
které se budou sbírat kousky kódů podle
fotonápověd – tak uvidíme, jaký o tuto týdenní aktivitu bude zájem. Do výzev se už
teď zapojilo 16 účastníků, ale máme za sebou zatím jen první týden, a tak doufáme,
že počet ještě naroste. Však sami koukněte
na brabrouci.cz/online.
Paša – 66. PTO Brabrouci – PS Modřice

IKTÓMI – DUBÁNCI, KEŠKY I ŠITÍ
KOSTÝMŮ

ODDÍL UFO – pečení, městečko
Palermo i pubkvíz pro vedoucí
Když na jaře začala karanténa, nevěděli
jsme, co s tím. Než nám došlo, že se můžeme scházet i online, chvíli nám to zabralo.
Pak jsme to ale rozjeli.
Online schůzky probíhaly v normálním čase,
hráli jsme hry jako Městečko Palermo (nevěřili jsme, že to bude fungovat, ale je to
fakt sranda!), Krycí jména, Gartic.io atd., ale
hlavně jsme si povídali a udržovali kontakt.
Mimo pravidelné středeční setkávání jsme
dělali i online či offline výlety (každý UFOun
sám za sebe). Vymýšleli jsme výzvy, chatboty a pekli jsme (video na youtube, podle
kterého si děti mohly vyzkoušet jednoduchý
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BRABROUCI – výzvy, hry i kvízy
Myšlenka na online aktivity se rodila již při
jarní vlně, tam však moje úsilí směřovalo
k Buď Ideální a na čistě oddílové aktivity již
nezbýval čas. Nyní jsme se hned po začátku
přerušení kontaktní činnosti pustili do aktivit tak, aby děti vstaly od počítačů a zároveň si trochu aktivně procvičily i tábornické
dovednosti.
Každý týden vyvěšujeme jednu aktuální výzvu, kterou lze plnit jen daný týden. K tomu
přibývají dlouhodobé výzvy všeho druhu
pro aktivnější účastníky, například vyrábění
krystalů ze soli, přespání doma ve spacáku

I přes všechny lockdowny se stále snažíme
zůstat co nejvíce v kontaktu s našimi dětmi
a jejich rodiči. Záměrně neděláme schůzky
on-line, jak by se možná nabízelo, protože
si myslíme, že děti mají sezení u počítače
po on-line výuce až až. Naopak se je snažíme trochu dostat ven a rozpohybovat.
E-mailem a přes naše Facebookové stránky
posíláme rodičům a dětem různé tipy na výlety, tvoření, hry, knížky, půjčujeme oddílové
deskové hry, posíláme „výukové“ materiály
(např. vlastnoručně vyrobené pexeso s mapovými značkami atd.). Zároveň je prosíme
o zpětnou vazbu, aby nám napsali nebo
vyfotili, jak se jim podařilo úkoly splnit, poslali jejich tipy na výlety atd. Děti tak třeba
dostaly za úkol vyrobit dubánky – kromě
návodu na YouTube, jak se dubánek vyrábí,
jsme jim poslali i tipy na výlet, kde najdou
dostatek žaludů na jejich výrobu, a seznámili
jsme je s knihou o dubáncích.
Také jsme jim napsali, že bude mezinárodní
den stromů, a poslali odkaz na audio knihu
„Muž, který sázel stromy“ s tím, že pokud
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jim nějaké žaludy zbydou, mohou je jít zasadit. Také jsme dětem poslali souřadnice
naší skupinové multicache, aby si ji mohly
jít ulovit. Dalším úkolem bylo vyrobit draka.
Drak mohl být jen krásný – na ozdobu, ale
kdo chtěl, mohl nám poslat i fotku, jak jeho
drak létá. Další výzva byla trochu o pohybu
– naučit se dělat pořádné kliky a skákat přes
švihadlo. Děti, které rády píší, nám mohou
poslat básničku třeba o tom, jak se mají.
Na jaře jsme se zase věnovali výrobě indiánských kostýmů na tábor. Posílali jsme různé
návody a tipy, jak ušít a vyzdobit správné
indiánské šaty. Sdíleli jsme také různé
osvědčené recepty na vaření a pečení, třeba
na velikonoční perníčky. Sdíleli jsme i výzvu Pionýra „Buď ideální“ a nyní určitě pošleme i E-odborky. Využíváme bezva tipy na
www.ucimesevenku.cz a www.jdeteven.cz.
A hlavně se už moc těšíme, že se brzy zase se
svými dětmi uvidíme…
Danka Chaloupková
11. PTO Iktómi (PS Vlci Brno)

PS JITŘENKA KDYNĚ – čtenářská
výzva a pestrobarevné šaty
Pionýrská skupina Jitřenka Kdyně se snaží
se svými členy a jejich rodiči zůstat i v této
těžké době v kontaktu. Máme vymyšleno
několik akcí.
První je čtenářská výzva, kterou jsme dětem
vyhlásili na poslední schůzce, a do které
se zapojují i rodiče, za což jsme moc rádi.
Pokaždé, když přečtou nějakou knihu, tak
ji vyfotí, pošlou nám ji a my si ji zapíšeme
do tabulky. Cílem je zaplnit celou abecedu,
přičemž knihy píšeme jak podle autorů, tak
i podle názvu knihy.
Druhý úkol máme připravený – to bude obrázek postavičky, která bude mít vystřiženou
část oblečení, například šaty. Děti budou mít
za úkol si vybrat postavu, jít s ní do přírody
a vždy ji přiložit k nějakému povrchu či krajině a vyfotit ji. Každý tento povrch nebo
krajina tak postavičce propůjčí chybějící část
oblečení.
A dalším úkolem bude výzva na postřeh, kterou jsme viděli na FB stránkách, kde často
čerpáme inspiraci.
Ivana Mochurová – PS Jitřenka Kdyně
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PS ÚDOLÍ SLUNCE – SCHŮZKY
V KÝBLU

LVÍČATA – ŠIFROVAČKA V OKOLÍ
KLUBOVNY
To, že nám zakázali dělat schůzky, ještě
neznamená, že necháme děti sedět doma
na zadku! Hned v pondělí potom, co nám zavřeli úplně všechno, jsem místo schůzky měl
pro děti připravenou šiforvačku po stopách
v okolí klubovny. Děti měly týden (po–ne)
na to celou hru projít (byla krátká, jen 7 stop,
které musely najít podle mapy). Na konci je
čekal poklad. Někteří to udělali již v pondělí
(kupříkladu jedna skupinka spolužáků ze
třídy), další jednotlivě nebo po sourozeneckých skupinkách v průběhu týdne. Celkem
trasu prošlo 15 z 23 dětí, které mají naše dvě
mladší družinky. (A k tomu ještě pár mladších
sourozenců a rodičů.) Kartičky byly běžně zalaminované a musím poděkovat sousedům,
že všechny vydržely celý týden ve veřejném
prostoru a nikdo jim nic neudělal.
Pusťte se do něčeho podobného. Dejte dětem důvod jít ven. To je to, co od nás potřebují (kromě sociálního kontaktu, který se ale
zařizuje mnohem hůř…).
S pionýrskou POMOCÍ
Radovan – 68. PS Lvíčata, Praha

Co se schůzkami, když jsou zakázané a nechcete se pouštět do on-line, kterého mají
školáci už tak dost? My vrazili vše do kýblu.
Ze starých kyblíků od jogurtu, které dobře
těsní, jsme pomocí pionýrské igelitky, papíru, izolepy, nůžek a fix vytvořili pionýrské
schránky na schůzkové úkoly. Děti prostřednictvím vývěsky, SMS zprávy a FB stránek
získaly nápovědu, od kdy a kde najdou první
schránku. Ta obsahovala úkol, drobný dárek
a indicii k další schránce. Vlastně zjednodušený geocaching.
Schránky jsou venku, v přírodě, takže v rámci
zdravotních procházek, které jsou povolené,
je možné je navštívit bez omezení.
Úkoly ve schránkách jsou činnosti, co by se
dělaly na schůzce, byť zjednodušené, aby
nestály rodiče moc práce. A taky odpovídají
roční době – výrobky z přírodnin. S úkoly
nám pomáhají pracovní listy z Výprav za poznáním, které mají děti doma a mohou si je
vyplnit.
Za najití schránky získají děti drobnou odměny, aby byly motivované k hledání. V našem případě jde o pionýrské drobnosti – píšťalka, tužka, magnetka, KPZ, reflexní páska
(na tu bude třeba asi větší kýbl)…
Co se týče zpětné vazby o plnění úkolů, zatím nevíme. Požádali jsme děti o fotodokumentaci a zprávu na FB, ale není to povinné.
Plnící členové by měli vyplňovat pracovní
listy zápisníků. Zvažujeme, že součástí bude
tvorba jakéhosi deníčku plnění.
Teď jen aby schůzky v kýblu netrvaly moc
dlouho a přálo nám počasí. Alternativou je
truhla s číselným zámkem u klubovny, ale
uvidíme – snad se brzo uvidíme.
Čus virus a covidu zmar
Katka Součková
PS Údolí slunce, Hamry nad Sázavou
PS: Také jsme zvažovali vysílat jednou
týdně úkoly obecním rozhlasem v čase
schůzky, ale p. starosta s tím zatím nesouhlasí, nevíte proč? :-P
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ZŮSTAŇTE S DĚTMI V KONTAKTU
V YZKOUŠEJTE V ÝZV Y A E-ODBORKY
Představujeme novou aktivitu pro pionýrské oddíly, kterou můžete se svými oddílovými dětmi využít i při schůzkách na dálku.
Přibližte pomocí výzev dětem pionýrské odborky, nebo jim umožněte získat odbornost Kuchaře či Fotografa on-line. Určitě se vám
pak na výpravách budou hodit.
Celý projekt vychází z pionýrských odborností, se kterými už některé naše oddíly
pracují. Vybírá z nich ale ty aktivity, které
se nejvíce hodí pro současnou situaci, kdy
se oddíly nescházejí a jsou v kontaktu jen
na dálku. Ačkoli jsou úkoly určeny pro jednotlivé děti, důležitou roli zde hrají také
vedoucí oddílů (o tom víc dále).
Aktivity jsou členěny do dvou částí. V části
Výzvy jsou jednotlivé úkoly, které jsou
nabídkovou aktivitou pro děti a také možností pro pokračování „běžné“ oddílové
činnosti a udržení kontaktu s dětmi (i když
na dálku).
V části E-odborky pak najdete dvě odborky, které lze splnit a získat on-line, bez
nutnosti fyzicky se potkat. Nezáleží, jestli
jste s odborkami pracovali už dřív a nechcete přestat, nebo je právě tady vyzkoušíte poprvé.

ODDÍLÁCI V HLAVNÍ ROLI
Výzvy a E-odborky jsou příležitostí s dětmi
pracovat i v tomto mimořádném stavu.
Ačkoli jde o aktivitu cílenou na děti, oddíloví vedoucí jsou při ní zcela nepostradatelní. Pokud se jí rozhodnete využít,
oslovte jakoukoliv cestou děti ze svého
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oddílu, aby se do výzev zapojily a pokračovaly tak v oddílové činnosti.
Oslovením a nabídkou to ale nekončí. Děti
si sice možná najdou Výzvy na internetu
samy, mohou si z nich vybírat, plnit je,
posílat si mezi sebou zprávy o tom, jak si
s nimi poradily, povídat si o nich na online
schůzkách…

Ale při jejich plnění je důležitá i role oddílových vedoucích. Právě vedoucím se
totiž děti budou chlubit se svými úspěchy
nebo žádat o radu a pomoc. Vedoucí znají
své děti nejlépe, mají jejich důvěru, dovedou je pochválit, povzbudit a motivovat.
Vedoucím budou děti také zasílat fotky
z plnění výzev. Proto také právě od oddílových vedoucích potřebujeme informaci
o dětech, které výzvy splnily (nechceme
přece, aby o tom děti psaly někomu
cizímu).
Jak na to? Na stránkách pionyr.cz/eodborky
najdete odkaz na tabulku pro zaznamenání základních informací o dětech, které
se rozhodly výzvu přijmout a splnily ji.
Možná právě některé z vašich dětí získá
odměnu v podobě trička. Výherce budeme losovat ze zaslaných tabulek, proto
je potřeba každé dítě zapsat tolikrát, kolik
výzev splnilo.
Bude také na oddílových vedoucích, aby
posbírali fotky nebo videa, kterými jim
děti doloží splnění výzvy. Budeme moc
rádi, když nějaké povedené snímky pošlete i nám na adresu vyzvy@pionyr.cz.
(Pozn.: Do tabulky uveďte adresu, na kterou má být tričko zasláno. Ideálně svoji,
ať si s oceněným dítětem můžete odměnu
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předat přímo, pokud bydlí někde v rozumném dosahu. Pokud by takové předání bylo
složité, uveďte adresu na dítě a zašleme
tričko rovnou k němu. Nezapomeňte také
uvést, jakou má mít tričko velikost.)

VÝZVY
Jsou určeny hlavně pro ty děti, které se
zatím nechtějí pustit do plnění kompletní
odbornosti, nebo ještě nemají vybráno,
která by byla ta pravá. Na každý týden budou zveřejněny tři výzvy z různých oblastí,
aby děti mohly vyzkoušet různé činnosti
a ochutnat tak z každé odborky něco.
Jde o aktivity, které zvládne skoro každý,
a většina z výzev může kromě toho oddílového života na dálku utužit i ten rodinný.
Taková dobrá pomazánka na svačinu by
mohla doma potěšit, co vy na to?
Je také dost dobře možné, že při plnění výzev některé z dětí zaujme konkrétní odbornost. Pak bude dobré to vést v patrnosti,
až se oddíly zase budou scházet – a pustit
se do plnění vybrané odborky naplno.
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na schůzkách, při akcích či výpravách. Vybrali jsme ale dvě, které
mohou děti klidně získat i teď,
když se oddíly nescházejí. Vše lze
totiž plnit individuálně a doložit
on-line.
Jde
o
odbornosti
Fotograf
a Kuchař. Pro každou z nich je vytvořena virtuální „třída“ v aplikaci
Google Classrooom, kde děti najdou podmínky, které je potřeba
pro získání odbornosti splnit.
Mohou tu také vkládat například
fotky a další soubory, které dokládají, jak si s úkoly poradily. Takto
získané odbornosti platí úplně
stejně jako ostatní, získané při
běžné oddílové činnosti.

JAK NA ODBORKY
V GOOGLE CLASSROOM
Pro přístup k e-odborkám je třeba
mít účet Google, který dítěti může
poskytnout třeba i rodič. Každá
odborka (Kuchař a Fotograf) má
svůj vlastní odkaz, kterým je třeba
se přihlásit do kurzu na Google
Classroom (po kliknutí na logo
odborky).
Učebna na Googlu obsahuje předem připravené podmínky pro
splnění odborky. Některé úkoly
obsahují kvízy, jiné třeba odkazy
na YouTube či další materiály,
které dětem mohou při plnění
PRVNÍ VÝZVY DO 1. 11. 2020
pomoct.
Pokud má dítě jistotu, že má splněnou ur- čujeme tedy používat webovou verzi na
čitou podmínku, připojí k ní zpracované https://classroom.google.com.
Všechny úkoly dané odborky najdete
požadavky a označí ji jako odevzdanou.
Do učebny se můžete podívat i z chyt- v kartě „Práce v kurzu”. Plnit je můžete
rého telefonu, přes který se lze také při- v libovolném pořadí. Obě „třídy“ mají také
hlásit. Stačí si stáhnout aplikaci Google své „učitele“, kteří dětem v případě poClassroom pro Android nebo iOS, jen se třeby poradí s ovládáním aplikace, nebo
přes ní hůře odevzdávají úkoly, doporu- i zkonzultují jednotlivé podmínky a jejich
plnění.

E-ODBORKY KUCHAŘ
A FOTOGRAF
Znáte pionýrské Odborky? Stačí si projít
jejich názvy a je jasné, že vycházejí z toho,
co v oddílech běžně děláme. Jsou také
příležitostí dál rozvíjet to, co konkrétním
dětem jde a co je baví. Některé z nich
se dají pořádně plnit jen spolu s oddílem

VŠECHNO SE DOZVÍTE NA WWW.PIONYR.CZ/EODBORKY.
MOZAIKA
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PRŮVODCE ODDÍLOVÉHO VEDOUCÍHO:
Řekni mi, co děláš, a já ti povím, kdo jsi
Pro název dnešního článku jsem použil parafrázi známého citátu. První polovina vypadá triviálně, jenže umíme skutečně popsat,
co děláme? Jistě, pokud zrovna vařím nebo hraju tenis, je to vcelku snadné, jenže když se nás někdo zeptá, „Co v tom tvém oddíle
vlastně děláte?“, umíme odpovědět?
Pokládám tuhle prostou otázku účastníkům
vzdělávacích kurzů. A přestože jsou na ni
dopředu upozorněni, jejich odpovědi se dají
shrnout do jednoduchých frází: hrajeme hry,
jezdíme na výlety, je u nás zábava. Z toho
se ovšem dá domyslet pramálo. Teď si třeba
někdo říká: „Proč se o tom vůbec bavíme,
naše činnost je pestrá a zajímavá, děti k nám
chodí, tak co?“ Možná je to i pravda, já ale
považuju za důležité umět popsat činnost
oddílu, jeho zaměření, a zkusím teď napsat
proč.
Důležitý aspekt byl naznačen už v úvodu.
Odpověď na otázku, „co v oddíle děláte?“ je
zásadní při prezentaci oddílu, jednání s partnery, získávání nových členů… Čím lépe dokážeme svoji činnost popsat, tím lépe si naši
činnost ten druhý představí. Obava, že nás
díky tomu odmítne, není tak závažná jako
nebezpečí, že nás odmítne pro nepochopení
či nedostatek informací.
Zaměření oddílu je podstatné i pro vlastní

Oddíl mi taky dává příležitost zkusit věci,
které jsem nikdy nezkusil. Nikdy dříve jsem
netočil lasem krinolínu, tak to zkusím rovnou
s děckama. Nevyznám se moc v rostlinkách,
tak budeme dělat společně herbář… I tady
děti přijmou hru, jen musím být připraven,
že jim to půjde lépe a rychleji než mně.

KAŽDÝ ČLOVĚK MÁ ZÁJMY, JSOU SOUČÁSTÍ JEHO
OSOBNOSTI, POKUD TEDY ODDÍL UMOŽŇUJE ROZVÍJET
TY JEHO, ZVYŠUJE SE MOTIVACE PRO ÚČAST V ODDÍLE.
členy. Činnost je jednou z věcí, s nimiž se
člen ztotožňuje. Každý člověk má zájmy, jsou
součástí jeho osobnosti, pokud tedy oddíl
umožňuje rozvíjet ty jeho, zvyšuje se motivace pro účast v oddíle. A koneckonců, různorodé zájmy členů obohacují činnost.
Teď lze namítnout, že zájmy dětí jsou často
přelétavé a povrchní. Chvilku je baví to
a pak zase ono. To je pravda, děti jsou tak
nastaveny, aby zkoušely a zkoumaly svět kolem sebe. V oddíle nám to ale nemusí tolik
vadit. Menším dětem pomůžeme pestrou
nabídkou najít, co je zajímá. Starší děti už
nějaké vyhraněné zájmy mají. A v oddíle
jsou také vedoucí a instruktoři se svými zájmy. Je super, když máš v oddíle odborníka
třeba na uzlování, horskou turistiku nebo
rukodělky. Anebo i něco netradičního, třeba
mineraloga… V dlouhodobě pracujícím oddíle lze zájmy rozvíjet skutečně do hloubky,
a děti bude bavit i roztloukání kamenů při
hledání trilobitů či máchání v potoce při rýžování zlata.
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Nakonec, jsou zvyklé se učit a poznávat nové
věci, paměť mají lepší než já.
Teď máme hromadu činností, jenže jak z nich
sestavit tu vhodnou odpověď? Můžeme
použít vlastní odhad, co sami považujeme
za důležité a zajímavé. To je běžný postup.
A protože máme zápisník (viz zářijový článek), máme i poznamenány zájmy členů
oddílu. Víme také, co jsme dělali v uplynulém měsíci, roce. Nemusíme si tedy těžce
vzpomínat nebo přímo vymýšlet. Je tu ale
ještě jedna možnost, zkus někdy otázku „co
děláme v oddíle?“ položit dětem. U menších
lze použít i návodnější „co se ti líbilo, co ses
naučil…?“ Možná bude zajímavé sledovat,
co si z naší činnosti odnesly samotné děti,
a z jejich odpovědí můžeš formulovat zaměření oddílu.
Jak už jsem naznačil, u starších dětí se zájmy
upevňují a prohlubují. Dlouhodobě pracující oddíl dává skvělou možnost tyto zájmy
rozvíjet. I Pionýr na toto myslí se svojí nabídkou odborek. Pravda, je jich jen 12, ale
i na tobě je, zda se odborky budou používat

a nestanou se jen mrtvou raritou. S odborkami
se můžeš seznámit zde: odborky.pionyr.cz.
Možná máte v oddíle i další odborky nebo
děcka, co mají jiné zájmy, klidně nám o tom
napiš na mozaika@pionyr.cz, pošli vaše podmínky plnění. Třeba o některou z vašich odborek bude příště nabídka rozšířena.
Oddíly Pionýra jsou většinou registrovány
jako všestranné. Dobrou zprávou může být,
že přibývá oddílů technických, sportovních či
branných, tedy že mají konkrétní zaměření.
Jistěže i technický oddíl může vyjet na výlet
a navštívit hrad, i sportovní oddíl může občas dělat rukodělky… Neznamená to tedy, že
oddíl může dělat jen to, co je součástí jeho
zaměření. Věřím, že teď už dokážou všechny
oddíly popsat své zaměření. Třeba se při příští registraci objeví oddíly turisticko-historické, objevitelské, pozorovatelů přírody…
A co zajímavého v oddíle děláte vy? Napiš
nám o tom na mozaika@pionyr.cz. Jsem zvědav na skutečně jedinečné náměty a zájmy
v pionýrských oddílech.
Láďa Ráma Šimek

REAKCE ČTENÁŘŮ
Ahoj, my zahajovací rituál nemáme, ale
máme rituál na konec schůzky.
Máme oddíl pro děti ve věku 0–3 roky.
Vždy, když uklidíme pomůcky a hračky,
tak si zatančíme… Máme několik písniček a básniček s pohybem, které si děti
v kroužku vybírají, a postupně tančíme.
Tímto se rozloučíme a dětičky odchází s rodiči domů.
Kačka – PS Safír Kdyně, oddíl Mrňouskové
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JAK NA ONLINE SCHŮZKY
Na jaře jsme vyzkoušeli schůzky online a osvědčily se až nečekaně dobře. Výhodou pro mne je, že vedu družinku už starších dětí
(11 až 14 let), všichni umí aspoň na základní úrovni ovládat počítač, mají mobil a nepotřebují rodiče, aby jim pomohli se na online
schůzky přihlašovat. Navíc s celou družinkou spolehlivě komunikuju už nějaký čas přes WhatsApp (je na to fajn, protože nemá
věkové omezení, má ho každé dítě, nezabírá moc místa a je uživatelsky jednoduchý). Tam jsem jim posílala všechny technické
informace, odkazy na lvíčovýzvy a na videohovory.
Online schůzky jsme měli každý týden
v našem běžném čase na Google Meet
(jako Lvíčata máme GSuite). Meet má
obrovskou výhodu, že si účastníci nemusí
zakládat žádný účet, jenom stačí poslat
odkaz. Zároveň má i aplikaci, takže i když
třeba někdo neměl přístup k počítači, mohl
jít na schůzku na mobilu.
Jako hlavní cíl online schůzek jsem si stanovila udržování blízkých vztahů v kolektivu
a stmelování družinky i takhle na dálku.
Chtěla jsem vytvořit bezpečné prostředí,
kde si můžou děti navzájem sdílet, jak se
potýkají s celou tou situací, a zároveň se
odreagovat, pokecat si, něco si zahrát.
Takže ve finále byly online schůzky o dost
volnější než ty offline.

MNOHEM VÍC NEŽ HRANÍ
I DĚTI TVOŘILY PROGRAM
Dlouhodobě se snažím podporovat iniciativu dětí při výběru činností a na online
schůzkách to fungovalo skoro líp než normálně (dost tomu možná „pomohlo“ to, že
jsem neznala skoro žádné online hry, a tak
to trochu spadlo na ně – každý dostal prostor nám svojí oblíbenou multiplayer hru
ukázat). Takhle nás hodně bavily třeba rádoby online Monopoly (aplikace Business
Tour), Golf Battle, Dobyvatel nebo Aktivity
online. Některé deskovky se dají převést
do online podoby, třeba jsme nafotili kartičky z Černých historek a hráli s nimi, nebo
boardgamearena.com převádí deskovky
do online rozhraní. Nejvíc nás ale bavilo
gartic.io (hra, kde jeden kreslí a ostatní hádají), to jsme hráli furt. 

Internet ale neposloužil jen jako nástroj.
Jeho použití hodně nahrávalo tématům
informační a mediální gramotnosti. Jednu
schůzku jsem třeba postavila na testíku mediální gramotnosti od Jednoho světa na ško-

to tím, že mě to hodně zajímá a kladu na to
dost důraz).
Jinou schůzku jsme věnovali aplikacím,
povídali jsme si o tom, jak a k čemu každý
z nás mobil a počítač využívá. Sdíleli jsme
si tipy na aplikace, které nám přijdou uži-

KAŽDÝ ČLOVĚK MÁ ZÁJMY, JSOU SOUČÁSTÍ JEHO
OSOBNOSTI, POKUD TEDY ODDÍL UMOŽŇUJE ROZVÍJET
TY JEHO, ZVYŠUJE SE MOTIVACE PRO ÚČAST V ODDÍLE.

lách (https://mqtester.jsns.cz/) – děti si ho
vyplnily, posdíleli jsme si výsledky a pak
jsme to společně procházeli a vysvětlovali si,
co bylo potřeba, otevřelo to spoustu otázek
a fakt jsme tím strávili dvě hodiny (ale asi je

tečné. Řešili jsme, kolik času trávíme online,
kde jsou nějaké hranice (co je a co už není
zdravé, co už je netolismus…). Hodně se
tou dobou mluvilo o filmu V síti, tak to zase
krásně nahrávalo na povídání o (ne)bezpečí
na internetu a tak podobně.

PRO KAŽDÉHO NĚCO
Celkově musím říct, že to vlastně bylo super,
protože většinu času se děti v naší činnosti
snažíme od mobilů držet dál a ukazovat jim
svět venku, takhle zase ony mně ukázaly jejich online svět a třeba právě ty děti, které se
normálně tolik nezapojují a moc nevynikají,
tak se zapojovaly výrazně víc a bylo vidět, že
ví spoustu zajímavých věcí. 
Jeden tip na závěr: Na jedné schůzce
jsem chtěla použít online šifrovačku,
ale nějak jsme se k tomu nikdy nedostali – každopádně tahle vypadala dobře:
trails.cryptomania.cz/trail/dopis/
Aga, 68. PS Lvíčata
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DÁVÁ MOŽNOST SPLNĚNÍ DVOU
PLNÝCH ODBOREK ON-LINE

VŠECHNO SE DOZVÍTE NA WWW.PIONYR.CZ/EODBORKY.

