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I. KDO JSME?
Pražská organizace Pionýra (POP) je středním organizačním článkem občanského sdružení
Pionýr. Sdružuje děti, mladé lidi i dospělé Pražany, kterým není jedno, jak děti v jejich okolí
tráví volný čas. Zcela zdarma a často ve veškerém svém volnu se tito lidé podílejí na výchově
mladých lidí a přípravě jejich dalšího aktivního života. Základním smyslem celého našeho
snažení je nabídnout všem dětem alternativy konzumního nicnedělání, možnosti, jak využít
volný čas a nasměrovat je k dalšímu rozvoji jejich osobnosti tak, aby i ony v budoucnu byly
přínosem celé společnosti. Doplňujeme tak nejen výchovu školní, ale také rodičovskou, která
se v dnešní uspěchané době často snižuje na minimum. V našich oddílech děti poznávají nové
kamarády, prožívají nová a nová dobrodružství a neustále se něčemu novému učí. Věříme, že
naše snažení není zbytečné a že dětem a celé společnosti přináší mnoho dobrého.

II. ORGANIZAČNÍ VÝSTAVBA POP
Oddíl: Základní organizační jednotka Pionýra. Základní činností oddílu jsou oddílové
schůzky a výlety či výpravy dle zaměření oddílu. Činnost oddílu zajišťuje kvalifikovaný
vedoucí oddílu spolu s instruktory.
Volnočasový klub: Jinou formou sdružování jsou volnočasové kluby. Jsou organizovány tak,
aby činnost byla přístupná i dosud neorganizovaným dětem.
Pionýrská skupina: Je základní organizační jednotkou mající způsobilost mít práva a
povinnosti (právní subjektivitu). Hlavním smyslem činnosti PS je vytvářet zázemí pro činnost
oddílů a volnočasových klubů. PS jsou i pořadateli pionýrských táborů.
Pionýrské centrum: Jde o volné sdružení pionýrských skupin především na území bývalých
obvodů (Praha 1 - 10). Pionýrské centrum slouží k případné koordinaci činnosti PS,
organizaci vzdělávání vedoucích těchto PS a podobně.
Pražská organizace Pionýra registrovala v roce 2004 2.717 členů v 55 pionýrských
skupinách. V tomto rámci působí 5 pionýrských center, 124 oddílů a 12 volnočasových
klubů.
Největší pionýrskou skupinou v Praze je 87. PS Javor Praha, která sdružuje 222 členů.
Průměrný počet členů na jedné PS je 49.
Pionýrské oddíly mají své zaměření, máme:
66
všestranných oddílů
28
turisticko-tábornických oddílů
21
sportovní oddíl
1
přírodovědný oddíl
2
kulturní oddíly
6
jiných oddílů

s. 3 z 12

Současně také oddíly členíme takto:
113 věkově prostupných oddílů
11
homogenních oddílů
99
22
3

koedukovaných oddílů
chlapecké oddíly
dívčí oddíly
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Věkové složení Pražské organizace Pionýra je následující:
do 9 let
10 – 12 let
13 – 15 let
16 – 18 let
19 – 26 let
27 a více
celkem

262
627
633
409
419
367
2717

III. ORGÁNY POP
Dle statutu Pionýra je nejvyšším orgánem Pražské organizace Pionýr (stejně jako všech
ostatních krajských organizací) Výroční zasedání Pražské organizace Pionýra. Schází se
nejméně jednou za tři roky a hlavním úkolem je zejména hodnotit a plánovat činnost POP.
Řídícím orgánem je Pražská rada Pionýra (PRP). Schází se nejméně dvakrát ročně, je
složena ze zástupců jednotlivých pionýrských skupin (zastoupení je dáno počtem členů PS).
Řídí činnost Pražské organizace Pionýra mezi jednáními výročních zasedání a činnost jejího
výkonného výboru.
Výkonný výbor Pražské rady Pionýra (VV PRP) je výkonným orgánem POP – řídí její
činnost mezi jednáními Pražské rady Pionýra a vykonává usnesení výročního zasedání.
Výkonný výbor PRP se schází dle plánu své činnosti nejméně 1x měsíčně.
Členy VV PRP byli do 22. dubna:
Radek Zázvůrek
Martin Jánský
Josef Hordina
Pavla Bártová
Daniel Grund, Ing.
Markéta Fraitová
Členy VV PRP byli od 22. dubna:
Martin Bělohlávek, Mgr.
Lee Louda, Ing.
Markéta Fraitová
Kateřina Brejchová, Bc.
Jindřich Červenka
Ladislav Šimek

- předseda PRP
- místopředseda PRP
- komise táborové činnosti
- místopředseda
- informační komise
- zahraniční komise
- ekonom PRP
- ekonomická komise

- předseda PRP
- místopředseda PRP
- vzdělávání
- ekonom PRP
- dotace
- táborová činnost
- akce
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Revizní komise Pražské rady Pionýra (RK PRP) je orgánem voleným Pražskou radou.
Náplní jeho činnosti je kontrola a metodické vedení subjektů POP v oblasti hospodaření.
Členy revizní komise PRP jsou:
Alena Šerá, Ing.
Jiří Duchoslav
Bohuslav Kühnel
Alena Košařová
Jan Šípal

- předseda RK PRP
- člen
- místopředseda RK PRP
- člen
- místopředseda RK PRP
- člen

Delegáti POP v České radě Pionýra - Česká rada Pionýra (ČRP) je orgán, který řídí na
celostátní úrovni občanské sdružení Pionýr. Je složena z delegátů krajských organizací
Pionýra a to podle klíče stanoveného Statutem Pionýra podle počtu registrovaných členů.
POP má v ČRP šest delegátů, z nichž jsou (dle Statutu Pionýra) tři mladší 26 let.
Delegáty POP v ČRP do 26 let do 13. listopadu byli:
Pavla Bárová ۰
Josef Hordina ۰
۰
Michal Vlk
۰

zahraniční sekce ČRP
organizačně – informační sekce ČRP
sekce ČRP pro organizaci vzdělávání a tvorbu metodických materiálů
organizačně – informační sekce ČRP

Delegáty POP v ČRP do 26 let od 13. listopadu byli:
Pavla Bárová, Josef Hordina, Jiří Let
Delegáty POP v ČRP v komoře věkově neomezené do 13. listopadu
Martin Bělohlávek,
Mgr.

Kateřina Brejchová,
Bc.
Jiří Tomčala, Mgr.

۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰

předseda České rady Pionýra
sekce ČRP pro organizaci vzdělávání a tvorbu metodických
materiálů
sekce ČRP pro tvorbu a realizaci výchovných projektů
sekce ČRP pro vnější a propagaci
zahraniční sekce ČRP
organizačně – informační sekce ČRP
ekonom ČRP
legislativně – informační sekce ČRP
sekce ČRP pro tvorbu a realizaci výchovných projektů
sekce ČRP pro vnější vztahy a propagaci
zahraniční sekce ČRP

Delegáty POP v ČRP v kategorii věkově neomezené od 13. listopadu
Martin Bělohlávek, Mgr. ۰
Kateřina Brejchová, Bc. ۰
Jiří Tomčala, Mgr.

předseda Pionýra
ekonom Pionýra
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Zázemí
Pro lepší podporu a pomoc pro řešení správně-organizačních záležitostí, problematiky
vzdělávání a dalších si POP vytvořila Kancelář POP, která se dobrovolným pracovníkům
snaží zajistit potřebný servis.

IV. ČINNOST POP
HLAVNÍ
Oddílová činnost v klubovnách: jde o základní činnost pionýrských oddílů a klubů.
Klubovny, které pionýrské oddíly či kluby na území Prahy využívají, jsou shrnuty
v následující tabulce:
vlastní klubovna
13
klubovna více oddílů
41
vlastní klubovna v ZŠ
6
třída v ZŠ
13
tělocvična v ZŠ
24
klubovna společně s jinou organizací
14
jinde
10
nemají se kde scházet
3
Jednodenní a vícedenní akce: nedílnou součástí činnosti pionýrského oddílu jsou tzv.
výpravy. Výpravy a výlety bývají pořádány nejen v termínech víkendů, ale také v době
podzimních, pololetních či velikonočních prázdnin. Jejich náplň je různá a je samozřejmě
určena především zaměřením oddílu. Těchto výprav a akcí je po celý rok opravdu velké
množství.
Prázdninová činnost: Tábory jsou jednou z dominantních činností pionýrských skupin.
Pořádáme tábory zejména v létě a zimě. Letní tábory jsou většinou vyvrcholením celoroční
činnosti. Pokud se nejedná o tábory putovní či vodácké, bývají většinou motivovány nějakou
celotáborovou hrou. Z metodických návštěv táborů pražských PS vyplývá, že nejčastějším
tématem celotáborových her byl Pán Prstenů.
počet táborů
počet účastníků
počet účastníků do 26 roků
průměrná doba trvání
průměrná cena

zimní tábory letní tábory
26
66
691 / 341
2799
159 / 132
2774
8 dnů
15 dnů
1847,- Kč
2112,- Kč

Letních táborů bylo 49 stanových, 5 v chatkách, 10 v budově, 11 kombinovaných (buď
budova-stany nebo budova-chatky) a 10 putovních – pěších nebo vodáckých.
SOUTĚŽE A AKCE
Pionýr je organizátorem velkého počtu nejrůznějších soutěží. Často jsou otevřené všem
zájemcům z řad veřejnosti i kolektivům a dětem z jiných organizací, škol i domů dětí a
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mládeže. (Podrobnosti viz www.pionyr.cz ). Mimoto jsou pionýrské oddíly často zvány na
soutěže pořádané jinými sdruženími. V těchto soutěžích si děti ověřují své znalosti a
schopnosti a často jsou významným motivačním prvkem pro další rozvoj jejich osobností.
Mnohé z nich jsou pořádány Pražskou organizací Pionýra nebo některými pionýrskými
skupinami. Mezi ty nejvýznamnější a největší patří tyto:
Pražské kolo Pionýrského Sedmikvítku v oblastech Dětské porta, Divadlo a Hudba pro
ročník 2004/2005 proběhlo ve středu 17. listopadu. Pořadatelem bylo Pionýrské centrum
Praha 10 a 230. PS Záře. Účastnilo se jej 45 soutěžících.
Pionýrský Sedmikvítek Republikové finále - Dětská porta: uskutečnil se XIII. ročník
v tradičním termínu pololetních prázdnin (4. – 6. 2.). Autorsko interpretační postupová soutěž
v oblasti folk, country a trampská píseň proběhla pod záštitou hl. m. Prahy, kterou poskytl
náměstek primátora, JUDr. Petr Hulinský.
Prostory pro vystoupení poskytl za výhodných podmínek hotel Olšanka. 324 účastníků z celé
republiky vystoupilo v 72 soutěžních vystoupeních v osmi interpretačních a dvou autorských
kategoriích. Mimopražští byli ubytováni v Základní škole Žerotínova Praha 3. Realizaci
celého RF Dětské porty zajistila 96. PS Veselí medvědi Praha 10 s podporou 78. PS Skalka
Praha 3.
Pionýrský Sedmikvítek Republikové finále - Divadlo a Hudba: jsou další soutěže, jejichž
republiková finále probíhají v Praze. Pořadatelem je 230. PS Záře Praha 8. Letos se
uskutečnila v termínu 14. –16. ledna 2004. Místem konání je již tradičně Divadlo Za plotem.
Finále této soutěže se účastnilo 318 soutěžících z celé republiky v celkem 107 soutěžních
vystoupeních (67 hudba, 40 divadlo).
Pionýrský Sedmikvítek - Pro Rock: na Dětské portě bylo možné pozorovat s přibývajícími
ročníky značné „přitvrzení“, především ve věkové kategorii 14 – 19 let. Vystoupení těchto
hudebních formací ani náhodou nezapadalo do žánrů folk a country. Proto vnikla tato
nejmladší soutěž Pionýrského Sedmikvítku. Pořadatelem je tradičně 96. PS Veselí medvědi
Praha 10. Pátý ročník se uskutečnil v Paláci Akropolis 16. října. Účastnila se jej 21 soutěžící
kapela z celé republiky ve dvou soutěžních kategoriích do dvaceti a nad dvacet let.
Pionýrský Sedmikvítek - Clona: staronová soutěž, kterou z Olomouce převzala a v novém
hávu představila 96. PS Veselí medvědi Praha 10 ve spolupráci s Domem dětí a mládeže
Děčín – Teplická ulice. Jde o soutěž videonahrávek a fotografií.
Zajímavostí jistě je i to, že v listopadu 2004 proběhla úspěšná výstava vítězných prací
z předcházejícího ročníku Clony v atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kterou
zajistilo Ústředí Pionýra v ČR a zabezpečil štáb PS – Clona. Záštitu nad akcí měla
místopředsedkyně Poslanecké sněmovny P ČR, JUDr. Jitka Kupčová.
Tahák aneb balónem do školy: akce proběhla v první školní den – 1. září. Nebyla nikterak
soutěžní, šlo spíše o to, nabídnout dětem, které se právě vrátily z prázdnin, příjemné setkání
se svými táborovými kamarády, aby si mohly společně zavzpomínat, prohlédnout fotky.
Kolektivů se na Letenské pláni sešlo dost. Odpoledne jim zpestřili vystupující hosté.
Pořadatelem byly Domy dětí a mládeže z Prahy, 96. PS Veselí medvědi a 78. PS Skalka.
Triglavská páka: netradiční přebor v přetláčení rukou pro padesátku soutěžících v pěti
váhových kategoriích uspořádala 36. PS Triglav 18. ledna 2004 v prostorách Základní školy
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Laudova. Borci soutěžili o ceny, nejlepším byly předány medaile za výsledky v kategoriích
jednotlivců i družstev.
Hřiště není jako silnice je dopravní hra, při které se z jednoho dětského hřiště v Praze 7
stane dopravní hřiště a děti se promění v auta. Každý účastník dostane vestu, která se podobá
automobilu, a může vyrazit na netradiční silnici. Cestou potkává kontroly, na nichž plní různé
dopravní kvízy. Nejúspěšnější řešitelé jsou pak odměněni drobnými či většími cenami podle
toho, jak se jim dařilo. 12. května 2004 přišlo na hřiště na Ortenově náměstí asi 94 účastníků.
Pořadatelem akce je PS Omega.
Večerní hra: 21. prosince proběhla v historické části Žižkova „Večerní hra Prahou“. Je již
tradicí, která se přes třicet let koná vždy ve čtvrtek před začátkem vánočních prázdnin.
Oddíly, ale i rodiče s dětmi, procházely kontrolami, které byly rozestavěny v okolí známých
kulturních památek starého Žižkova. Na stanovištích byly rozmístěny postavy, které jsou
významně spjaty s historií jednotlivých míst. Letošního ročníku se účastnilo 151 dětí a jejich
vedoucích. Akci organizuje tradičně Pionýrské centrum Praha 10 společně s 78. PS Skalka a
nově také se 147. PS Galaxie.
Pálení čarodějnic 2004 – akce jejíž jedenáctý ročník pořádala 230. PS Záře již tradičně 30.
dubna na školním hřišti ZŠ Dolákova. Jednalo se o kulturní a zábavné odpoledne pro děti i
dospělé, jehož se zúčastnilo přes 500 účastníků. Program tohoto zábavného odpoledne tvořily
různé hry a soutěže o drobné ceny, rukodělné činnosti, tradiční volba Miss čarodějnice a také
různá umělecká vystoupení tanečníků a šermířů. Na závěr nechyběl již tradiční koncert pod
širým nebem.
Výjimečnou akcí je Bambriáda
Jde bezpochyby o nejvýznamnější prezentační akcí občanských sdružení zabývajících se
volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, kde se představují široké veřejnosti - dětem i jejich
rodičům. Hlavním pořadatelem je Česká rada dětí a mládeže. Bambiriáda proběhla na dvaceti
osmi místech v České republice.
Její zaručeně největší součástí je Pražská Bambiriáda (20.5. - 23.5.) a proběhla na Letenské
pláni. Zde se prezentovala samozřejmě i Pražská organizace Pionýra prostřednictvím několika
skupin – především 73. PS Praha 10, 87. PS Javor Praha 4, 143. PS Jana Nerudy Praha 5, 188.
PS Bobříci Praha 10, 211. MSP Uhříněves, 230. PS Záře Praha 8, PS Omega Praha 8, v úzké
spolupráci s Ústředím Pionýra v ČR. Nepochybnou dominantou expozice Pionýra zde byla
krásná táborová brána s věží.
ZAJÍMAVOSTI
Pozoruhodnou je činnost pionýrského oddílu Bobříci (38. PS Kraken), který
ð sdružuje rodiče a děti (od dvou roků). Oddíl pořádá pravidelné schůzky, víkendovky,
zimní táboření i letní tábor (ve stanech).
V pionýrské soutěži tvůrců Celotáborových etapových her se člen 188. PS Bobříci,
ð p. Ladislav Šimek, umístil na 1. místě s hrou připravenou kolektivem vedoucích pro
letní tábor s názvem „Hobit aneb cesta tam a zase zpátky“.
V rámci zlepšování prezentace POP schválil výkonný výbor Pražské rady Pionýra na
ð podzim 2004 novou grafickou podobu webové prezentace POP.
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V. VZDĚLÁVÁNÍ
Podle Směrnice pro přípravu a vzdělávání ve sdružení Pionýr jsou všichni členové starší 15
roků povinni podle svého zařazení absolvovat přípravu, která je teoreticky i prakticky
připraví na zastávanou práci, nejčastěji na činnost s dětmi.
Pro zabezpečení tohoto zásadního úkolu je zřízeno Pražskou radou Pionýra a potvrzeno
Českou radou Pionýra Pionýrské vzdělávací centrum 01 POP (PVC), které zejména pro členy
Pionýra pořádá nejrůznější kurzy. V čele PVC je zvlášť kvalifikovaný garant pionýrského
vzdělávacího centra, kterým je Milena Kořínková. S PVC úzce spolupracuje sekce Pražské
rady Pionýra pro přípravu a vzdělávání, jejíž vedoucí je Lucie Rukavičková. Kurzy prakticky
zajišťují členové Lektorského sboru PVC, který tvoří členové POP a spolupracovníci
s potřebnou kvalifikací a zkušenostmi.
Pionýrské vzdělávací centrum 01 POP má od Pionýra pověření organizovat školení a jejich
úspěšným absolventům vydávat potvrzení:
 kurzy ke kvalifikaci dle akreditace MŠMT:
- Vedoucí dětského kolektivu
- Zdravotník zotavovacích akcí
- Hlavní vedoucí tábora
 kurzy ke kvalifikaci v rámci Pionýra:
- Pionýrské minimum
- Kvalifikace instruktora Pionýra
- Kvalifikace oddílového vedoucího
- Kvalifikace pro výkon volených a jmenovaných funkcí
 a jiné - Vůdce malých plavidel, Tvorba internetových stránek a podobně.
V roce 2004 prošlo přípravou celkem 144 účastníků.
S příznivým ohlasem byly přijaty 2 pracovní schůzky s vedoucími pionýrských skupin a
členy vedení PS s cílem dále přiblížit soustavu akreditovaného a vnitřního vzdělávání v
Pionýru a získat zpětnou vazbu v podobě názorů a podnětů z jednotlivých skupin.

VI. OCEŇOVÁNÍ
Pionýr, stejně jako většina jiných neziskových organizací, nemůže své dobrovolné pracovníky
odměňovat jinak než morálně. V rámci Pionýra je proto připravena soustava oceňování. Proto
i v rámci POP jsou pravidelně vyznamenáváni lidé, kteří svou nezištnou a vytrvalou prací
významně přispěli k rozvoji Pionýra, upevnění jeho pozice ve společnosti, nebo kteří svou
příkladnou prací v základních článcích vytvořili dětem příjemné podmínky pro trávení
volného času.
Česká rada Pionýra udělila:
-

nejvyšší vyznamenání Pionýra Křišťálová vlaštovka
Martinu Bělohlávkovi, Mgr. (230. PS Záře)

-

vyznamenání stříbrný Lipový list těmto členům POP
Ivaně Kožíškové, JUDr. (177. PS)
Mileně Kořínkové (211. MSP Uhříněves)

-

vyznamenání za Pionýrský čin
Karlu Blahetovi (230. PS Záře)
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VII. EKONOMIKA
Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2004
(v tisících Kč)
STAV K POSLEDNÍMU DNI

AKTIVA

ÚČETNÍHO OBDOBÍ

Software
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k softwaru
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
Pokladna
Účty v bankách
Aktiva celkem

27
187
-27
-187
261
6
105
372

STAV K POSLEDNÍMU DNI

PASIVA

ÚČETNÍHO OBDOBÍ

Vlastní jmění
Účet výsledku hospodaření
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Zaměstnanci
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného
zdravotního pojištění
Daň z příjmů
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní
Pasiva celkem

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31.12. 2004
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(v tisících Kč)
NÁKLADY

HLAVNÍ ČINNOST

Spotřeba materiálu
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné ostatní náklady

132
9
3
7
320
150
52
7
15
695

Celkem
VÝNOSY

HLAVNÍ ČINNOST

Tržby z prodeje služeb
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
Celkem

Výsledek hospodaření

198
2
55
403
20
177
855

160

Pražská organizace Pionýra neměla v roce 2004 žádnou hospodářskou činnost.

VIII. PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM
Veškerá činnost by byla ještě složitější bez pomoci společníků a přátel. Proto zde chceme
poděkovat všem našim partnerům či sponzorům, kteří nějakým způsobem pomohli naší práci.
Děkujeme za finanční i materiální příspěvky, ale také „jen“ za podporu, pomoc či vstřícnost
některých organizací, firem či úřadům.
Česká národní agentura „Mládež“ – podpora aktivit 159. PS
Česká asociace přetláčení rukou – zajištění vybavení pro soutěž Triglavská páka
Divadlo Za plotem – prostor pro soutěž Hudba a Divadlo
Emco, spol. s r.o. – ceny pro zúčastněné na akci Triglavská páka
Hotel Olšanka – vstřícné jednání a finanční podpora při organizaci Dětské porty
Městská část Praha 1 – poskytnutí grantu na podporu činnosti 9. PS
Městská část Praha 4 – poskytnutí grantu na zajištění tábora 177. PS
Městská část Praha 7 – podpora činnosti PS Omega
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Městská část Praha 8 – záštita akce Pionýrský Sedmikvítek – Hudba a Divadlo
Městská část Praha 11 – Jižní Město – podpora celoroční činnosti 38. PS Kraken a jejích akcí
Městská část Praha 17 – finanční podpora 36. PS Triglav (obnova MTZ a podpora
jednorázových akcí pro neorganizované)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – finanční podpora
Palác Akropolis – prostor pro Pro Rock
Základní škola Dolákova – ubytování účastníků Sedmikvítku Hudba a Divadlo
Základní škola Laudova – za poskytnutí klubovny a dalších prostor 36. PS Triglav (zdarma)
Základní škola Žerotínova – ubytování účastníků Dětské porty
Zastupitelstvo hl. m. Prahy a Magistrát hl. m. Prahy – finanční podpora celoroční činnosti
v klubovnách (úhrada nájmů) a aktivit pionýrských oddílů a pionýrských skupin
Zastupitelstvo hl. m. Prahy a Magistrát hl. m. Prahy – finanční podpora a záštita Dětské Porty
a Pionýrského Sedmikvítku

Výroční zpráva POP 2004 byla schválena Pražskou radou Pionýra na I. zasedání 5. května
2005.

Návrh usnesení: Pražská rada Pionýra
-

bere na vědomí informaci o zpracování zprávy
schvaluje předložený návrh textu Výroční zprávy Pražské organizace Pionýra 2004
ukládá:
a) zajistit grafické zpracování a tisk výroční zprávy
Z: místopředseda PRP
T: do 30. 6. 2005
b) distribuovat zprávu na pionýrské skupiny a PC (v rámci POP)
Z: tajemník Kanceláře POP
T: září 2005
c) distribuovat VZ POP 2004 spolu se VZ Pionýr 2004 našim partnerům
Z: předseda PRP
T: září 2005
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