Výroční zpráva
Pražské organizace Pionýra
za rok

2007

...a povídky z několika našich táborů
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Úvod
Vážení přátelé,
do rukou se vám dostává výroční zpráva Pražské organizace Pionýra, která sdružuje děti,
mládež a dospělé Pražany v rámci jejich volnočasových a výchovných aktivit v občanském
sdružení Pionýr.
Každý rok pražské pionýrské skupiny potěší děti a mladé lidi stovkami akcí, které v jejich účastnících
vyvolávají touhu po poznání, dobrodružství a navázání trvalých přátelství. Většinu z nich pořádají
v přírodě, kde se děti učí postarat se o sebe, spolehnout se na své kamarády, získávají praktické
dovednosti, poznávají historii lidí a soužití se svým okolím. Děti díky oddílové činnosti nacházejí
kladné vzory pro svůj život.
Pozitivní zážitky získávají i vedoucí a instruktoři našich oddílů a skupin, kteří jsou nejčastěji jejich
vlastní odchovanci. Díky tomu se navzájem znají již od dětských let a vědí, co od sebe mohou očekávat v rámci týmové spolupráce, popř. v rámci táborové činnosti. Děti jsou nám partnery a mohou
spolurozhodovat o svém oddílu. Přirozeně se tak učí obhajovat své názory a své místo v partě vrstevníků, což jim je prospěšné pro budoucí aktivní život.
Několik let se v poslední době zaměřujeme i na program nabídky činnosti pro náctileté členy, kteří
se přirozenou cestou zapojují do dění našeho sdružení.
Vše konáme s tím, že naše snažení není zbytečné a že dětem i této společnosti přináší mnoho
dobrého. Děkujeme proto všem, kteří nám v tom pomáhají a prokazují nám svou podporu
morální i věcnou.
Ing. Lee Louda
předseda Pražské organizace Pionýra
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Akce POP

V pátek jsme se po dlouhé době vrátili zpět na Starý kontinent – do Evropy, konkrétně do Španělska. Dopoledne
strávily výpravy přípravou vlastního pokrmu k obědu. Nakonec jsme měli lívanečky, dále buřtguláš a třetí výprava
připravila „rizoto“ a vdolečky.

Pořádané POP

Den 14. – Tak se vše podařilo, Willy Fog se svými pomocníky dorazil do Londýna minutu před smluveným termínem,
jako důkaz doložil cestovní pas s vízy ze všech zemí, které jsme při naší cestě navštívili. Pak se předávaly diplomy,
ocenění a odměny a na závěr jsme naposledy na letošním
táboře spustili vlajku.

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Pražské pionýrské plesání 1. 3. 2007
Opravdu dobrý tábor 11. 4. 2007
Český den proti rakovině 16. 5. 2007
Bambiriáda 24.–27. 5. 2007
Královská cesta 26. 5. 2007
Večerníčková pyžam párty – bowling 4. 11. 2007
ProRock 8. 12. 2007

Pořádané PS

Willy Fog – cesta kolem světa | 68. PS Lvíčata
Den 13. – Hlavním bodem odpoledního programu byla Pionýrská stezka – soutěž, ve které mohli všichni dobře zúročit vědomosti a dovednosti nabyté nejen během tábora.
Jinak se tábor blíží ke konci – tj. příjezdu zpět do Anglie.
Ještě se ale budeme zítra muset snažit, abychom to stihli
do Londýna.

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Zimní přechod Brd 13. 1. 2007 – 45. PS Praha 6
Triglavská páka 13. 1. 2007 – 36. PS Triglav
Dětská porta 30. 1.–1. 2. 2007 – 96. PS Veselí Medvědi
Brdská čarodějnice 20.–21. 4. 2007 – 117. PS Kalich
Hřiště není jako silnice 25. 4. 2007 – PS Omega
Pálení čarodějnic 30. 4. 2007 – 230. PS Záře
Volejbalový turnaj Servác 12. 5. 2007 – 230. PS Záře
Tahák 1. 9. 2007 – 78. PS Skalka, 117. PS Kalich
Večerní hra Prahou 20. 12. 2007 – PC Praha 10, 78. PS Skalka

a celá řada dalších akcí pro vlastní členy
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TeeDeet
V roce 2007 se úspěšně rozjela sekce pro náctileté s názvem TeeDeet. Postupně přibývali (a stále přibývají) další a další. Za vrchol
roku lze označit akci Buben, kde se TeeDeetů sešlo asi nejvíce.
V průběhu roku jsme nechali vyrobit nová trička (dámská i pánská),
placky na batoh a také hrnečky s logem. Všechny tyto věci TeeDeeti nosí a používají, a to i na akcích mimo Pionýra.
TeeDeeti, kromě akcí určených přímo pro ně, pomáhají i při dalších
aktivitách POP. Například při Českém dni proti rakovině, Bambiriádě,
ProRocku a také třeba na VI. výročním zasedání Pionýra.

Speciálně ale stojí za zmínku náš odlet ze Xeny, kterému
předcházela poslední etapa. Z planety Země nám totiž poslali přesné datum a čas ideální pro návrat domů. Ovšem
aby tato zpráva nebyla zachycena a zneužita nepřítelem,
rozptýlila se po nejbližší velké osadě a my jsme dostali pouze souřadnice rohů ulic, na kterých se jednotlivé části nacházely. Vydali jsme se tedy, samozřejmě v kombinézách,
do nejbližší osady: Havlíčkova Brodu, čímž jsme se stali
středem pozornosti mnohých kolemjdoucích. Obešli jsme
ve skupinách všechna místa, přičemž nepřítel „Dark Suit“
nám byl neustále v patách, a sestavili zprávu o odletu.

V roce 2008 už proběhly nebo se chystají tyto akce: TeeDeet víkend na horách, TeeDeet akce pod širák a hlavně letní TeeDeet
tábor a další!

TeeDeet akce 2007
Vesmírná mise na Xenu | 45. PS,
oddíl Dálava
Náš letošní tábor se nesl v duchu cesty ke vzdálené planetě
Xena. Na začátku tábora jsme se raketou přesunuli ze Země
na Xenu a pak jsme celou planetu prozkoumávali po jednotlivých sektorech, kam jsme se vždy přesouvali raketou.
Na každém sektoru nás čekala nějaká záludnost – překonávali jsme trhliny a strže, vystoupili jsme na kráter nebo jsme
potmě hledali zásoby zaslané ze Země.

Akta X 5. 1. 2007
První TeeDeet akce byla celodenní detektivní hra po Praze, inspirovaná Akty X. TeeDeeti měli odhalit spiknutí agentů bývalé
KGB, kteří se snažili ukrást a odvézt důkazy o spadlém létajícím
talíři UFO.
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Bowlingy 19. 4., 31. 5., 6. 9., 22. 11. 2007
První TeeDeet výprava do Mezna 27.–29. 4. 2007
Na tuto dvoudenní výpravu nás přijelo 9 TeeDeetů, bydleli jsme
v základně 1. PS Podskaláci v Mezně. Celý víkend byl plný her –
volejbalu, talíře, hledání barelů v potoce, drsné hry Černá a bílá
a spousty jiných. Za zmínku ještě stojí velmi povedená hra „Na vraha“, kterou jsme hráli celý víkend. Rovněž večerní TeeDeet divadlo
bylo super.

Akce Buben 27.–30. 9. 2007
Z této akce, kterou jsme strávili v základně DDM Stod nedaleko
Plzně pod zříceninou hradu Buben, se zřejmě stane tradice. Celý
prodloužený víkend byl věnován tématu tolerance a empatie a byl
nabit nejen spoustou zábavy, ale i hrami, které nutily člověka k zamyšlení. Zajímavé bylo například malování vlastních postav v životní velikosti, noční hra „Den Trifidů“, a hlavně zážitková hra „Limit 20“ postavená na pocitech bezpráví, nadržování a vzbuzování
pocitu falešné spravedlnosti, u které postupem času atmosféra
velmi houstla. Všichni si jí budeme dlouho pamatovat.

Bowling je naše oblíbená společenská aktivita. Scházeli jsme
se na něj v naší tradiční herně „19“ na Českomoravské a návštěvnost byla dobrá. Vítězové například obdrželi dort nebo hrnečky,
obojí s logem TeeDeet.
www.teedeet.cz

Ale když jsme se v daný den a hodinu dostavili k naší
raketě připraveni k odletu na Zem, s hrůzou jsme akorát
mohli sledovat, jak nám díky zkratu na elektrickém vedení shořela před očima. Otevřeli jsme černou skříňku, jejíž
obsah nás po chvíli bádání a přemýšlení navedl na hledání
ztraceného záchranného modulu. Ten jsme vypustili ještě
před naším odletem na Xenu a byl v tuto chvíli naší jedinou
možností, jak se dostat zpátky domů. Vydali jsme se tedy
na dalekou cestu po stopách, které modul zanechal, a nakonec jsme byli úspěšní a nalezli jej. Vše se tedy povedlo
a my se vrátili zpátky na Zem, i když přistání bylo více než
tvrdé. Přivítal nás pan profesor, se kterým jsme přes rok
spolupracovali, a odměnil nás medailemi, abychom měli
vzpomínku na tutu vesmírnou výpravu.
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ProRock

z kapely The BLUE MOON. Celou soutěží nás provázel zkušený hudebník, několikanásobný účastník ProRocku, Tomáš Vondráček.

aneb každý Zappa nějak začínal!
V sobotu 8. 12. 2007 proběhlo v pražském klubu Exit Chmelnice
veřejné finále VIII. ročníku celostátní soutěže mladých rockových
kapel s názvem ProRock, pořádané Pražskou organizací Pionýra.
Dopoledne byla nutná pořádná příprava, aby vše pěkně odsýpalo
a také se postupně dostavily všechny kapely, které měly odpoledne vystoupit. Okolo třinácté hodiny to celé vypuklo...

Na pódiu se vystřídalo 10 finálových kapel (Kill the Pain, 13, Cink
aTej, Yxes Joke, Segment, ClayFeeders, Deliwery, Sheba‘s band, Konec chemického posypu a L. A.), které svedly urputný boj o to, kdo
se stane vítězem letošního, již osmého ročníku.

O tom, kdo to bude, rozhodla porota složená z opravdových odborníků. V čele poroty usedla česká rocková legenda Aleš Brichta,
mezi dalšími můžeme jmenovat hudební publicisty Petra Korála,
Jaroslava Špuláka a léty zkušeného porotce naší soutěže Míru Fišara. Své zastoupení mělo i něžné pohlaví, Veronika Smolíková,

A jak celé rockové klání nakonec dopadlo? Jednoznačně zvítězila
plzeňská rocková kapela L. A., která zároveň vyhrála i soutěž v autorské tvorbě. Na druhém místě skončila pražská punková skupina
Deliwery a na třetím místě jazzrocková kapela Konec Chemického
Posypu z Nového Boru.
Osobností celé soutěže se stala Bára Zábranská ze skupiny Deliwery a diváckou soutěž vyhrála metalová skupina Clay Feeders
z Klecan.

Po ukončení soutěže, v cca 19 hodin, zábava rozhodně neskončila, ba naopak. Čekal nás pestrý večer napříč styly rockové muziky
v podání několika zajímavých souborů. Nejprve vystoupila revivalová kapela The BLUE MOON následovaná kapelou s příznačným
názvem PROROCK, následně své umění předvedla vynikající grunge rocková kapela HEAD DOWN a celý rockový den zakončila kapela The NIGHTWISH REVIVAL PRAHA.
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Celá akce byla naprosto skvělá a kdo se zúčastnil, rozhodně toho nelitoval. Na závěr se ještě sluší jmenovitě poděkovat Aničce Hrabětové a Anetě Caklové, které mají obrovský podíl na tom, že se letošní ročník ProRocku uskutečnil.
Celá akce by se samozřejmě neobešla bez spousty dalších
lidí, kterým také patří velký dík, ať už majitelům klubu Exit
Chmelnice , kteří nám vyšli maximálně vstříc, sponzorům,
zvukařům a samozřejmě všem organizátorům, kteří to
celé kočírovali na místě.

Záštitu nad akcí přijali: Ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrát hlavního města Prahy a Česká rada
dětí a mládeže v rámci kampaně Každý jsme jiný, všichni
rovnoprávní.

www.pro-rock.cz
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Statistika POP
Pražská organizace Pionýra v roce 2007 zaregistrovala 2 341
členů v 51 pionýrských skupinách. Působí zde 4 pionýrská centra,
111 oddílů a 7 volnočasových klubů.

Největší pionýrskou skupinou je 87. PS Javor se 151 členy.
Průměrný počet členů v jedné PS je 47.

Pionýrské oddíly mají své zaměření, máme:

48
31
21
1
1
9

všestranných oddílů
turisticko-tábornických oddílů
sportovních oddílů
přírodovědný oddíl
kulturní oddíl
jiných oddílů

2007

Současně oddíly členíme takto:

100
11
101
8
2

věkově prostupných oddílů
věkově homogenních oddílů
koedukovaných oddílů
chlapeckých oddílů
dívčí oddíly

Expedice Záviš z Falknštejna |
147. PS Galaxie
Vše začalo, když nás kontaktovali Strážci času s žádostí
o pomoc. V různých dobách se vyskytly jisté krystaly, které
oslabují jejich moc. A proto se jich nemohou ani dotknout,
ani je zneškodnit.
Náš první přesun se uskutečnil do roku 1290 n.l., do doby
Záviše z Falknštejna přímo na jeho panství.
Po přesunu nás uvítal pohledný a milý pán Hroznata z Hůžic a odvedl nás k Závišovi. Sledovali jsme setkání Záviše
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s jeho bratrem Vítkem z Krumlova. Přišel i vůdce německých Křižáků Neuchtwagen.

#My jsme přihlíželi jejich rozmluvě a mimo jiné se dozvěděli, že se Závišovi narodil syn. Několik vyvolených mohlo jít
se Závišem na tajnou rodovou radu do sklepení. Tam jsme
se dozvěděli, že Záviš sbírá svaté relikvie za účelem posílení
moci při chystaném spiknutí. Ukázal nám praporec sv. Václava a oznámil nám, že pokračuje v hledání dalších relikvií.
Potom jsme šli se Závišem do svatyně, kde jsme přihlíželi
obřadu pod patronátem boha Gerovíta. Po skončení obřadu jsme mohli jít konečně spát.

Věkové složení členů Pražské organizace Pionýra
je následující:
do 9 let		

10–12 let
13–15 let
16–18 let
19–26 let
27 a více let
celkem		

266
415
544
354
387
375
2 341

Další den ráno vyhlásil Záviš se svojí ženou Alžbětou hry
na oslavu narození jejich syna. Po celý den jsme se utkávali v souboji s dřevci, vytlačování z klády, boji s kopím, šermu, vykrývání štítem a ve výdrži v držení meče. Po obědě
nám Záviš oznámil, že král Václav II. zpochybňuje vítkovské
rody. Proto jsme museli běhat po středověkých úřadech
a nechat si postupně vystavit rodový glejt. Musím přiznat,
že byrokracie nedoznala za několik století jejího fungovaní
žádných patrných změn.
Na večer Záviš odcestoval za králem a my se později dozvěděli, že ho král zajal a nyní se Závišem v kleci objíždí všechny vítkovské hrady a pod hrozbou popravy Záviše usiluje
o jejich vydání. My jsme se vydali společně se Závišovým
bratrem Vítkem na hrad Hluboká. Vítek se rozhodl ho králi
nevydat. V důsledku toho jsme viděli Závišovu smrt. Vítek
nám předal mapku od zakopaných relikvií a my jsme na nic
nečekali a šli je vykopat.
Na místě určení však už kopal agent Černé růže. Vzhledem
k tomu, že byl jen jeden, jsme se na něj vrhli a relikvie, prapor sv. Václava a sošku boha Gerovíta, jsme mu sebrali.
Najednou se za námi objevili další agenti a my radši utekli
zpět do tábora, kde jsme svedli bitvu o vstupní dveře a nakonec se úspěšně přesunuli zpět.

Naše mise byla úspěšná, neboť neznámou horninu držela
v ruce soška boha Gerovíta.
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Klubovny, které pionýrské oddíly či kluby využívají:
vlastní klubovna
klubovna více oddílů
klubovna s jinou organizací
vlastní klubovna v ZŠ
třída v ZŠ
tělocvična v ZŠ
jinde
nemá se kde scházet

8
40
9
7
5
22
16
5

věkově homogenní
pro rodiče s dětmi

tábory chatkové
stanové
putovní
průměrný příspěvek na tábor
průměrná délka trvání

Letní tábory:
počet letních táborů v roce 2007
prům. počet dětí na táboře
z toho registrovaných (prům.)
počet pracovníků tábora (prům.)
z toho nad 18 let (prům.)

tábory věkově prostupné

57
12
1
9
57
4
3 080 Kč
16 dní

Delegáti v České radě Pionýra:

70
36
16
12
8

do 26 let:

nad 26 let:

Jiří Let

Martin Bělohlávek

Pavla Bárová

Kateřina Brejchová

		

Jiří Tomčala
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Členové VV PRP:
Lee Louda, předseda
Ladislav ‚Ráma‘ Šimek, místopředseda
Roman Martinek, ekonom
Anna Hrabětová
Michal ‚Krtek‘ Rejzek
Jiří Streit
David Urban

Tajemník kanceláře POP:
Aneta Caklová

2007

Rozvaha
ke dni 31. 12. 2007
(v tisících Kč)
Aktiva

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

A.

Dlouhodobý majetek celkem

+25

+19

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

+27

+37

A. I. 2. Software

+27

+27

A. I. 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
A. II. 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
A. IV. 2. Oprávky k software
A. IV. 7. Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí
A. IV. 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
B.

Krátkodobý majetek celkem

B. II. Pohledávky celkem

+0

+10

+229

+229

+42

+42

+187

+187

-231

-247

-27

-27

-17

-33

-187

-187

+361

+384

+8

+208

B. II. 1. Odběratelé

+8

+9

B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy

+0

+7

B. II. 17. Jiné pohledávky

+0

+192

+353

+173

+41

+23

+312

+150

+0

+3

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem
B. III. 1. Pokladna
B. III. 3. Účty v bankách
B. IV. Jiná aktiva celkem
B. IV. 1. Náklady příštích období
AKTIVA CELKEM

+0

+3

+386

+403

Pasiva

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

A.

Vlastní zdroje celkem

+316

+313

A. I.

Jmění celkem

+321

+296

A. I. 1. Vlastní jmění

+321

+296

-5

+17

xxx

+17

A. II. Výsledek hospodaření celkem
A. II. 1. Účet výsledku hospodaření
A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
B.

Cizí zdroje celkem

B. III. Krátkodobé závazky celkem

-5

xxx

+70

+90

+70

+73

B. III. 1. Dodavatelé

+4

+3

B. III. 5. Zaměstnanci

+0

+15

B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění

+0

+9

+66

+46

+0

+17

+0

+17

+386

+403

B. III. 17. Jiné závazky
B. IV. Jiná pasiva celkem
B. IV. 2. Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

Výkaz
zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2007 		
(v tisících Kč)
Náklady
A. I.

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

Spotřebované nákupy celkem

+200

+0

+200

A. I. 1. Spotřeba materiálu

+200

+0

+200

+282

+0

+282

+282

+0

+282

A. III. Osobní náklady celkem

+290

+0

+290

A. III. 9. Mzdové náklady

+224

+0

+224

+65

+0

+65

+1

+0

+1

+3

+0

+3

+3

+0

+3

A. II. Služby celkem
A. II. 8. Ostatní služby

A. III. 10. Zákonné sociální pojištění
A. III. 12. Zákonné sociální náklady
A. V. Ostatní náklady celkem
A. V. 24. Jiné ostatní náklady
A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba
rezerv a opravných položek celkem
A. VI. 25. Odpisy dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku
A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem

+17

+0

+17

+17

+0

+17

+4

+0

+4

A.VII. 31. Poskytnuté příspěvky
zúčtované mezi organizačními
složkami

+1

+0

+1

A. VII. 32. Poskytnuté členské
příspěvky

+3

+0

+3

+796

+0

+796

Náklady celkem

Výnosy
B. I.

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

+67

+0

+67

B. I. 2. Tržby z prodeje služeb

+67

+0

+67

+0

+4

+4

+0

+4

+4

+196

+0

+196

+37

+0

+37

B. IV. Ostatní výnosy celkem
B. IV. 15. Úroky
B. VI. Přijaté příspěvky celkem
B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary)
B. VI. 28. Přijaté členské příspěvky

+159

+0

+159

+546

+0

+546

B. VII. 29. Provozní dotace

+546

+0

+546

B. VIII.Výnosy celkem

B. VII. Provozní dotace celkem

+809

+4

+813

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

+13

+4

+17

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

+13

+4

+17

Účetní závěrka byla schválena 6. března 2008 na X. zasedání Pražské rady Pionýra.
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Pražské organizace Pionýra za rok 2007
Pražská organizace Pionýra
Senovážné náměstí 977/24
116 47 Praha 1
praha.pionyr.cz
praha@pionyr.cz
č. účtu: 2099562001/5500
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Dokument „Výroční zpráva Pražské organizace Pionýra za rok 2007“
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