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Akce POP  

Bambiriáda 22. -25. 5. 2014 

Tak zase po roce jsme se sešli na Bambiriádě, která se koná pátým rokem 

v Dejvicích na Kulaťáku. Celkem se v naší expozici vystřídalo cca 40 dobrovolníků 

z 6 PS (45.PS Praha 6, 49.PS Kočovníci, 68.PS Lvíčata, 143.PS Jana Nerudy, 160.PS 

Vampoš a 188.PS T.O. Bobříci).  

Děti měly možnost projít naše jednotlivá stanoviště, na kterých získávaly razítka do 

pilotního průkazu. Za odměnu dostaly magnetky s motivem kosmonauta. 

Také měly možnost  vyfotit se v naší maketě pionýrské kosmické lodi, která 

odkazovala na motto celé Bambiriády „Už jsme zde (znovu) 25 let“. 

Rovněž jsme se věnovali propagaci Pionýr Open. Tato akce, která má ukázat 

činnost jednotlivých skupin, proběhne v týdnu 5.-14.9.2014 po celé ČR (z Prahy je 

zapojeno 12 PS). 

Nutno říci, že letošní počasí si s námi opět pohrálo a po čtvrtečním tropickém dni 

v pátek přišla velká bouřka 

doprovázená krupobitím a 

velkým větrem, ale naštěstí 

se nikomu nic nestalo. 

V sobotu a neděli bylo 

střídavě zataženo a 

slunečno – skoro by se dalo 

říci, že za čtyři dny se na 

Bambiriádě vystřídala 

všechna roční období. 

Naši expozici také můžete 

vidět ve Zprávičkách na 

Déčku (http://decko.ceskatelevize.cz/zpravicky) – stačí si najít datum 23. 5. a  

jsme hned na začátku. 

Závěrem bych ještě jednou rád poděkoval všem, kteří se na přípravě Bambiriády 

podíleli. 

 

Článek sepsal Michal Rejzek, předseda POP 
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Setkání pražských pionýrů je za námi  

O víkendu 13.-15.6.2014 se na TZ Morgana u Ledče nad Sázavou uskutečnilo setkání 

pionýrů z Prahy. Účast byla bohužel velmi malá (11 dětí + 18 vedoucích a 

instruktorů z 4 PS), ale i tak jsme si všichni víkend pěkně užili. Velký dík patří 

organizátorům z 188.PS T.O. Bobříci.  

V pátek oddíly dorazily ve dvou 

partách. Ta první se sice trošku 

mačkala ve vlaku, ale zato jim 

zase neujel přípoj ve Světlé nad 

Sázavou jako partě druhé. Nebylo 

jich mnoho, takže pro ně vyrazila 

dvě auta, protože to bylo rychlejší 

než čekat na další přípoj, který jel  

bůhvíkdy. 

Po ubytování následovalo posezení u ohně, kde každá výprava ostatním předvedla 

nějakou scénku ze života své PS. Poté se hrálo na kytary a zpívalo dlouho do noci. 

V sobotu ráno po snídani nám bylo vysvětleno, jak bude celý den probíhat lov 

bobříků a organizátoři nám rovněž sehráli pár scének ze života Rychlých šípů. 

Poté jsme už vyrazili pod 

vedením Rámy cestou necestou 

směr Sluneční zátoka, v jejímž 

průběhu se lovili různí bobříci. 

Ve Sluneční zátoce jsme se 

naobědvali a po krátkém 

odpočinku vyrazili na další 

cestu, která nás mimo jiné 

zavedla do vesničky Pavlov, 

kde mají záchrannou stanici 

pro živočichy a mají tam i Vydrýska (bohužel jsme ho neviděli). 

Cestou jsme opět ulovili něco bobříků a pohodovou cestou a za občasného deště 

jsme kolem šesté hodiny večerní dorazili zpět na naši základnu. 

Po odpočinku a večeři následoval další program, kdy děti pod vedením Božena 
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odešly hrát na louku míčové hry a pro vedoucí a instruktory byla připravena sociální 

hra, kdy museli hájit či rozporovat různá společenská témata jako např. jaderná 

energie ano x ne, atd. 

V neděli jsme si trošku přispali a po snídani začala Stezka správného táborníka, kde 

děti musely plnit různé úkoly. 

Protože  nás čas trošku tlačil, nezbývalo než vše vyhodnotit, zabalit si věci, 

naobědvat se a vyrazit na vláček do Prahy. 

Výsledky lovu Bobříků – kdo ulovil jaké: 

68. PS Lvíčata – bobřík plavec, bobřík odvahy, bobřík květin, bobřík osamělosti 

188.PS T.O. Bobříci – bobřík mrštnosti, bobřík míření, bobřík záchrany, bobřík 

plavec, bobřík květin, bobřík zručnosti, bobřík síly 

PS Záře – bobřík plavec, bobřík odvahy, bobřík velkého mlčení, bobřík ušlechtilosti 

Výsledky Stezky správného táborníka: 

Mladší: 

1. místo – Agáta a Jonatán (66,5 bodů) 

2. místo – Míša a Kuba (64 bodů) 

3. místo – Filip a Marek (55,5 bodů) 

Starší: 

1. místo – Jíťa (38 bodů) 

2. místo – Kuba a Kája (37 bodů) 

3. místo – Maruška (36,5 bodů) 

 

Účast na Setkání: 

45. PS Praha 6 (4 osoby) 

68.PS Lvíčata (6 osob) 

188.PS T.O. Bobříci (9 osob) 

PS Záře (10 osob) 

 

Bohužel mě velmi mrzelo, že se nás sešlo tak málo. Nevím, čím to je, ale je 

zřejmé, že to zda tuto akci zachovat či nikoliv, budeme muset probrat na 

podzimním zasedání PRP. Já osobně jsem pro zachování této akce a již jsem 

dokonce oslovil potenciální organizátory Setkání 2016, ale rozhodnutí bude na 

delegátech PS. 

Článek sepsal Michal Rejzek, předseda POP 
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Předvánoční bowling je za námi  

V neděli 8. 12. 2013 v podvečer se v bowlingové herně na náměstí Republiky sešlo 

cca 40 pionýrů, aby si zahráli bowling a také si trošku popovídali.  

V turnaji se tentokrát soutěžilo o Fidorkové medaile. 

Jak to dopadlo ? 

1. místo – Lvíčata (Ondří, Honzík, Radek, Martí, Píďa) – 579 b. 

2. místo – Coletin tým (Colet, Alex, Béďa, Petr, Činkyn) – 525 b. 

3. místo – Záře II. (Páča, Štajn, Kubyšta, Langí, Eva) – 505 b. 

4. místo – Záře I. (Martin, Kuba, Terka, Kolouch, Koty) – 472 b. 

5. místo – Bobříci + náplava (Božen, Iva, Ráma, Míra, Mates) – 448 b. 

6. místo – Kočovníci (Lukáš, Marcel, Fanda, Kája, Tonda) – 447 b. 

7. místo – 143 (Pája, Michal, Martin, Vašek, Honza) – 334 b. 

 

Pokud bude zájem, tak se za rok opět v nějaké herně jistě sejdeme. 

 

Článek sepsal Michal Rejzek, předseda POP 
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Letní činnost 

Pražští Pionýři uspořádali v roce 2014 celkem 65 letních táborů, ať už ve stanech, 

chatkách, budovách či putovních .... Táborů se zúčastnilo více než dva tisíce dětí 

(2 373) všech věkových kategorií nejen z Prahy. 

 

Při metodických návštěvách, kdy jsme najeli více než 800 km, bylo navštíveno 

celkem 8 táborů, na kterých nebyly zjištěny žádné závady.  
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Statistiky POP 

Počet členů: 1 834 

Počet pionýrských skupin: 39 

Počet pionýrských center: 2 

Počet oddílů: 81 

Počet otevřených klubů: 8 

 

Věkové složení členů POP: 

do 9:  264  

10-12: 363 

13-15: 331 

16-18: 188 

19-26: 318 

27 a více: 370  

 

Orgány POP 

Předseda: Michal Rejzek 

Ekonom: Markéta Fraitová 

 

Výkonný výbor PRP: 

Ondřej Machulda  

Jiří Streit 

Ladislav Šimek (do 13. 3.) 

Jindřich Červenka (od 13. 3.) 

 

Garant PVC 01: Ladislav Šimek  

 

Předseda Kontrolní komise POP:   

Ing. Alena Šerá (do 13. 3.) 

Mgr. Jan Matoušek (od 13. 3.) 
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Vzdělávání - PVC 01 

Priority ve vzdělávání: 

Jednou z priorit loňského roku bylo uspořádání semináře o procesech ve 

vzdělávání. Uskutečnil se v rámci podzimního zasedání PRP a hodnotíme jej 

velmi pozitivně. Jedním z důvodů zajímavých závěrů byl dostatečný čas na 

diskuzi, který vznikl právě rozhodnutím udělat zasedání jako výjezdní. 

Nejzajímavějším závěrem 

byla výzva uspořádat 

vzdělávání instruktorů a 

vedoucích prostřednictvím 

víkendových seminářů a 

s důrazem na zážitkovou 

formu. Tedy způsob 

organizace kurzů, který 

jsme v předchozích 

letech opustili pro malý 

zájem ze strany skupin. 

V příštím roce tedy chceme takový kurz opět otevřít – viz plán práce. 

Další prioritou bylo předávání funkce garanta PVC 01. K této věci zatím nedošlo 

a nejsou zatím ani připraveny potřebné dokumenty. Nicméně spolupráci 

s Jindrou Červenkou hodnotím jako prospěšnou a v tuto chvíli pro vzdělávací 

centrum stabilizační. Dalo by se říci, že došlo k vymezení pravomocí trochu 

jinak, než bylo plánováno, ale pro PVC 01 prospěšně. Zatím tedy zůstává 

pozice garanta stejná a případné předání funkce proběhne, pokud to bude 

prospěšné. 

Stabilizace lektorského sboru, jako další priorita, se sice nedaří podle našeho 

plánu a ideálních potřeb, ale drobné posuny jsou patrné. Každopádně se 

budeme v tomto směru dále snažit. 

Mezi prioritami jsem loni uvedl také hledání vhodného prostoru pro pořádání 

vzdělávacích akcí v Praze. Nenašli jsme sice prostor, kde by bylo možné 

zbudovat stálé vzdělávací místo, ale rozšířili jsme nabídku prostor, které 

budeme využívat a následně zhodnotíme jejich vhodnost a využitelnost. 
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Podmínky pro činnost PVC: 

Ohledně prostor pro vzdělávací akce je dostatek vhodných prostor v Praze i 

mimo Prahu (pro víkendové výjezdy), 

které využíváme. Zůstává tedy 

problém lektorského sboru, který 

potřebuje posílit. O to se dlouhodobě 

snažíme, nicméně pokroky jsou 

pomalé. Z hlediska materiálového, 

tedy pomůcek, je centrum dobře 

zajištěno, ale velký problém vidíme 

v kvalitě učebních textů, které jsou 

zastaralé, případně dokonce 

neexistují (nebo spíše nejsou 

k dispozici). Stav učebních textů 

trápí i pražské PS, což bylo dalším 

závěrem diskuze v rámci výjezdního 

zasedání. Hodláme se tedy v tomto 

směru více angažovat a iniciovat 

změnu ve spolupráci s ÚPVC. 

Hodnocení výchovně-vzdělávací činnosti PVC  

Základní příprava – V roce 2014 jsme pořádali na jaře kurzy kvalifikace instruktora 

a kvalifikace oddílového vedoucího. V obou případech formou tří odpoledních 

seminářů a závěrečného víkendového výjezdu. Kurzu KOV se účastnilo a také 

absolvovalo 8 osob, kurzu KI se zúčastnilo 12 osob, úspěšně absolvovalo 10 osob. 

V rámci kurzu KOV jsme shledali časovou dotaci jako nedostatečnou a rozhodli se 

pro příští rok přidat dva odpolední semináře. 

Odborná příprava – V uplynulém roce proběhl kurz hlavního vedoucího tábora a 

doběhl kurz hospodáře PS. Kurzu HVT se zúčastnilo 12 osob, 11 jich kurz 

úspěšně dokončilo, jeden nedokončil. Kurz hospodáře navštěvovalo 13 osob, 

úspěšně jej dokončilo 10 osob. 
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Rozšiřující příprava – V rámci výjezdního zasedání PRP proběhl seminář o 

procesech ve vzdělávání, způsobu přípravy na PS a diskuze o dalším směřování 

PVC 01. Závěry semináře jsou zapracovány do plánu práce. 

Kvalifikace s obecnou platností – Uskutečnil se kurz HVT, viz výše v odborné 

přípravě. 

Metodická činnost – Vzdělávací centrum dlouhodobě nabízí spolupráci s PS na 

pořádání kurzů v podobě, kterou mohou samy skupiny ovlivnit. V roce 2014 tuto 

možnost nevyužila žádná PS, ale bylo to široce diskutováno v rámci výjezdního 

zasedání a některé PS uvažují o uspořádání kurzu v dalších letech. 

Personální zabezpečení činnosti PVC 

Práce zkušební komise – Zkušební komise se podílely na přípravě testů pro 

konkrétní kurzy (revize testu se dělá před každým kurzem) a především na 

ústním zkoušení, které je základem většiny probíhajících kurzů. Z diskuze 

v rámci LS vyvstala potřeba zrevidovat testy a standardizovat proces zkoušení, 

což chceme ve spolupráci s ÚPVC v dalším roce učinit. 

V roce 2013 bylo vydáno 42 dekretů, stav je tedy setrvalý. Nicméně PVC má 

mírný nárůst počtu kurzů a ukazuje se, že především v případě kurzů, které 
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nepořádáme často, není problém je naplnit. Zvláště pokud logisticky a 

ekonomicky zvládáme kurz otevřít i při menším počtu účastníků nežli 

v dřívějších letech. 

Práce lektorského sboru – Lektorský sbor se setkává při přípravě kurzů. Další 

funkce LS se vzhledem k časové vytíženosti jejích členů nedaří naplňovat. 

Každopádně bychom rádi v dalším roce aktivizovali LS při revizi testů a skript 

pro Pionýrské minimum – vyplynulo z diskuze na výjezdním zasedání jako 

zásadní potřeba PS. 

Závěrem – Zapojení Jindry Červenky do systému vzdělávání napomohlo 

stabilizaci vzdělávacího centra. Dalším kladným prvkem v loňském roce byl 

seminář na výjezdním zasedání. Věřím, že i v dalším roce bude pokračovat 

tento proces a zlepší se spolupráce vzdělávacího centra a jednotlivých PS 

v Praze. 
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Ekonomika - rozvaha 

schváleno na II. jednání Pražské rady Pionýra 22. 3. 2015 
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Ekonomika - výkaz zisku a ztráty 

schváleno na II. jednání Pražské rady Pionýra 22. 3. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pionýr, z. s. - Pražská organizace Pionýra 
Výroční zpráva 2014 

Strana 14 (celkem 14) 

Poděkování 

Za podporu činnosti pionýrských skupin děkujeme především Ministerstvu školství, 

mládeže a tělovýchovy, Magistrátu hlavního města Prahy a příslušným městským 

částem hl. m. Prahy, které svou podporu poskytují přímo pionýrským skupinám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Pionýr, z. s. - Pražská organizace Pionýra    Web: www.praha.pionyr.cz 

Senovážné náměstí 977/24                           Email: praha@pionyr.cz 

110 00 Praha 1                                             Mobil: 777 248 701 


