Pražská organizace Pionýra

Výroční zpráva 2008
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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.
I v roce 2008 pražské pionýrské skupiny
potěšily děti a mládež stovkami akcí, které
v jejich účastnících vyvolávají touhu po poznání,
dobrodružství a navázání trvalých přátelství.
Většinu z nich jsme pořádali v přírodě, kde se děti
přirozeným způsobem učily postarat se o sebe,
spolehnout se na své kamarády a získávaly
praktické dovednosti, poznávaly historii lidí a
soužití se svým okolím. Děti díky oddílové
činnosti nacházejí pozitivní vzory pro svůj život.

Vedoucí a instruktoři našich oddílů a skupin,
kteří pocházejí nejčastěji z řad vlastních
odchovanců se rovněž aktivně účastní celé řádky
aktivit našeho sdružení. Vedoucí se navzájem
znají často již od dětských let a vědí, co od sebe
mohou očekávat v rámci týmové spolupráce,
popř. v rámci táborové činnosti. Pro náctileté už
několik let vyvíjíme aktivity v rámci pražského
projektu TeeDeet, kde pomocí zážitků získávají
dobré předpoklady pro práci na pionýrských
skupinách i mimo ně.

Vše konáme s tím, že naše snažení není
zbytečné a že dětem i této společnosti přináší
mnoho užitečného. Děkujeme proto mockrát
všem, kteří nám v tom pomáhají a prokazují nám
svou podporu morální i věcnou.

Ing. Lee Louda
předseda Pražské organizace Pionýra

D ě ti jsou nám partnery a mohou
spolurozhodovat o činnosti svého oddílu.
Přirozeně se tak učí obhajovat své názory a své
místo v partě vrstevníků, což jim je prospěšné
pro budoucí aktivní život v naší společnosti.
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Pražské pionýrské plesání
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Ve čtvrtek 6. 3. 2008 večer se sešli zástupci
řádky pionýrských skupin na tradičním
Pražském pionýrském plesání (PPP)
v Autoklubu.
Kolem 70 vedoucích a instruktorů se ve stylu
klasických tanců neboť tak bylo letošní plesání
zaměřeno protancovalo až do půlnoci. Ples byl
zahájen předtančením profesionálních
tanečníků a zábava se rychle rozproudila. A když
došlo na tančení ptáčka, mazurky a letkisu, to už
tančili skutečně téměř všichni v sále. Večer
zakončila smr š ť diskotékových š lágrů.
K poslechu a tanci zahrál nám oblíbený
pionýrský DJ Bašula.

www.dobrytabor.cz

Opravdu dobrý tábor

Kampaň Opravdu dobrý
tábor
Před letními prázdninami se mnoho rodičů
zajímá o vhodný a své účastníky rozvíjející
program pro své děti. Mnohaleté zkušenosti
občanského sdružení Pionýr říkají, že letní tábor
takovým programem
může být. Ovšem hrozí
mnohá nebezpečí nezodpovědných organizátorů, kteří bez
řádného zajištění letní
tábory pořádají. Proto
vznikla kampaň
Opravdu dobrý tábor, jejímž cílem je informovat
rodiče pomocí srozumitelného „osmera dobrého
tábora“ jak by měl bezpečný a řádně zajištěný
letní tábor vypadat.

V roce 2008 byla
pražská prezentační
kampaň realizována pomocí několika stanovišť
rozmístěných 16. dubna po celé Praze,
konkrétně u OC Eden, na Kubánském náměstí a
u stanice metra Ládví. Stanoviště vypadala jako
část klasického letního tábora, tedy několik stanů
s podsadou.

Celý den zde probíhala prezentace
informační kampaně zaměřené na rodiče,
provoz stanovi š ť zaji š ťovali dobrovolníci
z pražských pionýrských skupin.
Jako každoročně byla kampaň mezi rodiči
velmi úspěšná, dobrovolníci podali množství
důležitých informací a zvýšili tak povědomí
rodičů o kvalitě letních aktivit pro děti.
Více informací o kampani najdete na
www.dobrytabor.cz.

4

Český den proti rakovině
14. 5. 2008 se Pionýři již podruhé zapojili do
Českého dne proti rakovině sbírky, jejíž název
mluví za vše a za dvanáct
let existence se stala
největší a nejstarší sbírkou
u nás.
Pořadatelem sbírky je
Liga proti rakovině
Praha, jejíž hlavní cíle jsou
nádorová prevence,
zlepšení kvality života onkologických pacientů a
podpora onkologického výzkumu.
Protože pionýři sbírali po celé republice, ani
pražské PS nemohly zůstat pozadu zúčastnilo se
jich devět a mohli jste je potkat po celé Praze.
Byly to: 63. PS Sosna, 68. PS Lvíčata, 87. PS
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Javor, 117. PS Kalich, 143. PS J. Nerudy,
147. PS Galaxie, 230. PS Záře, PS Beta, PS
Omega. Jejich dobrovolníci celkem na podporu
boje s rakovinou vybrali téměř 400 tisíc korun
(celkem pionýři v celé republice získali
1 953 362,-).
Všem, kdo pomohli, patří veliký dík.

Bambiriáda

22. – 25. 5. 2008

Po několika letech se Bambiriáda vrátila na
Střelecký a Dětský
ostrov a opět přilákala
mnoho dětí i
dospělých. Pionýr
zbudoval svoji prezentaci ve špičce
Střeleckého ostrova,
kde na čtyři dny, po

které akce probíhá,
vyrostl opravdový
tábor. Vedle několika
podsadových stanů
zde byla funkční
kuchyně s jídelnou,
táborová brána,
indiánské týpí, ozna-movatel, ohniště, koutek
pro zpraco-vání dřeva, stožár s vlajkou...
A všechny stavby byly také využívány pro
program, v kuchyni se pekly placky, v týpí
probíhaly rukodělné programy, děti řezaly a
štípaly dřevo, střílely optickou
puškou na terč, plavily se po
Vltavě a spoustu dalších činností
jako na skutečném táboře.
Ostatně, když se dětem v našem
bambiriádním táboře zalíbilo,

mohli rodiče snadno
získat v přilehlém stánku
informace o tom, jak
vypadá opravdu dobrý
tábor a také nabídku
táborové, ale i celoroční
činnosti v Pionýru.

Pražské mosty
Dětské kolektivy i rodiny s dětmi se v sobotu
24. května 2008 opět po roce mohly potkat
s řadou historických postav. Po loňské úspěšné
hře Královská cesta, připravila Pražská
organizace Pionýra hru s názvem
Pražské mosty.
Desítky dobrovolníků z jednotlivých
pražských pionýrských skupin se
převlékly za české panovníky, husity či
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slavné umělce a na jednotlivých stanovištích na
trase Anděl, Národní dům Smíchov, Janáčkovo
nábřeží, Palackého most, Jiráskův most, Žofín,
Most Legií, Karlův most, Kampa, Sovovy mlýny
a Střelecký ostrov kladli účastníkům záludné
otázky z naší historie.
Na trasu dlouhou cca 2 hodiny se během
soboty vydalo přes 160 hlídek, celkem skoro
tisícovka účastníků.

Setkání pražských
pionýrských oddílů
O víkendu 6. - 8. 6. 2008 se
v Malé Hraštici u Dobříše uskutečnilo
setkání pražských skupin a oddílů.
Podtitulek celé akce zněl „Oslavy
Zlatého kokosu v lemuřím stylu“.
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Celkem se sešlo cca 130
pionýrů z osmi skupin.
Náplní víkendu byly
spousty her pro děti,
instruktory (noční ringostezka) i vedoucí (nacvičování a předvádění
lemuřích tanečků a divadlo).
Vyvrcholením byla sobotní Lemuří stezka
a nedělní terénní hra, kterou připravovali
vedoucí z Kamence.
Celé setkání proběhlo bez větších problémů a
i počasí nám vyšlo (tedy až na sobotní
bouřku). Všichni účastníci si přišli na
své a doufáme, že v roce 2010 se nás
sejde ještě více (krajské setkání probíhá
1x za 2 roky). Více informací o setkání
na www.lemuri.pionyr.cz.

ProRock
V sobotu 22. listopadu proběhlo v pražském
hudebním klubu „EXIT Chmelnice“ finále
v pořadí již IX. ročníku úspěšné celostátní
soutěže začínajících rockových kapel do 26 let
ProRock. Z deseti
finalistů vybrala
odborná porota celkem
tři vítězné kapely.
Hlavní cenou letos byla
účast na uznávaných
hudebních festivalech
Votvírák a Zavírák.
Celkovým vítězem se stala kapela Memphis z
Hradce Králové.
Od 13 hodin se na podiu vystřídalo deset
finalistů, kteří byli předvybráni z konkurence 42

kapel. K vidění a
poslechu byl klasický
rock, punk, punkrock, alternative rock
a mnoho dalších typů
rockové hudby.
Porota, ve které mimo jiné usedli známí
hudebníci Miloš Meier (Michal Pavlíček trio,
Kamil Střihavka & Leaders!), Bára Zemanová
(finalistka třetí řady soutěže Česko hledá
Superstar) a uznávaný hudební kritik a publicista
Jaroslav Špulák, neměla hodnocení vůbec
jednoduché.
Nakonec rozhodla takto:
1. místo - Memphis
2. místo - Divine
3. místo - TBA
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Porota dále udělila dílčí ocenění:

? vítěz juniorské kategorie (do 20 let) Koblížci
? divácky nejoblíbenější kapela Treska
? vítěz autorské soutěže Hangover Painters
Po skončení oficiální části a vyhlášení
výsledků následovala již tradiční after party.
Návštěvníci měli možnost zaposlouchat se do
hudby vítězných kapel. Jako první se divákům
představili výherci druhého místa, kapela Divine.
Soutě ž ní atmosféra
okamžitě opadla a při
výborném výkonu
kapely tancoval téměř
celý sál. Po nich
nastoupili na podium
hradečtí Memphis,
vítěz letošního ročníku
soutěže Prorock.
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Třešničkou na dortu pro
diváky byla finalistka III. řady
soutěže Česko hledá Superstar,
Bára Zemanová.
Zbývá už jen poděkovat
všem, kdo se na IX. ročníku
ProRocku podíleli. Finalisté,
porota, organizátoři,
návštěvníci, hosté, partneři, ti
v š i c h n i
v č e r a
na Chmelnici vytvořili úžasnou
atmosféru, na kterou jen tak
nezapomeneme. Všem vám patří velký dík,
vítězům gratulace, poraženým čest a slib,
že pokud budou mít chuť zkusit štěstí v ProRocku
za rok znovu, dveře mají otevřené… A věřte,
že bude o co hrát!

Zahrádkářský bowling
V neděli 14. 12. 2008 se od 18:00 hodin
v Bowling clubu 19 vedle O2 Areny uskutečnilo
další setkání vedoucích
a instruktorů na bowlingové dráze. Tentokráte s
podtématem „Zahrádkářský bowling“. Celkem
se se š lo něco kolem
40 lidiček z 9 PS.

přítomných a nálada
byla výtečná. Akce to
byla povedená a všichni
přítomní jí hodnotili
kladně a už se těší na
další turnaj.

Nejprve probíhalo
domlouvání bowlingových teamů a nakonec
se o „ovocnozeleninové koše“ rozhodlo
bojovat 6 teamů. Pak už nic nebránilo
vypuknutí turnaje a jednotlivé teamy se
postupně střídaly na dráze.
Mezitím probíhala družná zábava všech
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Na začátku července vyrazili členové VV PRP
(Markéta, Heri a Krtek) na okružní jízdu po
pražských táborech, aby se podívali, jak se
skupinám na táborech daří. Celkem jsme
navštívili 16 táborů a ujeli při tom přes 1000 km.
Celé putování bylo velmi pohodové a na žádném
táboře jsme nezjistili žádné zásadní problémy.
A kde všude jsme byli?
93. PS
Lhota pod Hořičkama TZ Větrník - celotáborová hra se nese v duchu
pirátů.
1. PS Náchod - Kamenec - není to sice
pražský tábor, ale když byla příležitost, museli
jsme přijet, Kamenec se prostě musí vidět.
230. PS Záře - Meziměstí - děti se vžily do
role stavitelů železnice na Divokém západě.
45. PS Praha 6, Dálava - Dolní Krupá
u Havlíčkova Brodu - i zde letos frčeli piráti.

96. PS Veselí Medvědi TZ Eustach Těmice - tady jsme
děti nezastihli, byly zrovna na
výletě.
87. PS Javor - Předboř děti tu zápolily v celotáborové
hře s fantastickým názvem
Strážci času.
188. PS Bobříci - Cetule
u Pacova - hra Tajemství ztraceného hradu byla v plném proudu právě
probíhala stavba katapultů.
49. PS Kočovníci - Lesná u Pacova - tábor
v duchu fantasy tu trval celý měsíc.
154. PS Paprsek - Lukavec u Pacova tábořiště je rozlehlé, ale prázdné děti jsou opět
na výletě.
143. PS Jana Nerudy - Čestín - zde jsou
vidět hlavně následky vichřice všude po okolí, ale
vedoucí i tak zvládají udržet tábor i program
v chodu.

21. PS Střelka Drahňovice - tady nás
překvapil hlavně hluchoněmý
klučina, který bez problémů
zapadl mezi ostatní děti.
1. PS Podskaláci Mitrovice u Mezna - další cesta v čase dětí žijí v
pravěku a v táboře je dokonce mamut i když
překližkový.
37. PS pplk. Vally - TZ Oselce - posouváme
se o pár tisíc let dál na Divoký západ.
68. PS Lvíčata - Nečín - a jsme zase
v pravěku. Mamuta tu mají také, tentokrát
pečeného.
241. PS Ledňáček - Stará Huť u Dobříše děti si hrají na galské hrdiny Asterixe a Obelixe.
V roce 2008 uspořádaly pražské pionýrské
skupiny 69 letních táborů s celkem 2480
účastníky.
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Teedeet
TeeDeet je skupina pionýrů nad 15 let, kteří
už jsou dost staří na to, aby byli v oddílech jako
děti, ale chtějí se stále bavit a potkávat
s vrstevníky i z jiných pionýrských skupin.
Získávají nejen nové zážitky a kamarády, ale také
náměty a inspiraci pro práci na svých
domovských pionýrských skupinách.
Mají za sebou již dva roky svého působení a za
tu dobu se nám neustále daří rozšiřovat nabídku
činností. V roce 2008 jsme vylepšili TeeDeet
web, kde je možné najít informace o všech
probíhajících akcích, vzájemně si popovídat,
probíhá zde fotosoutěž a také zde
jsou nastavena pravidla pro
účast na TeeDeet akcích
TeeDeet kodex a spousty
dalších věcí.

tee

d eet

Co se týče akcí, tak se
nám podařilo uskutečnit
první TeeDeet tábor, který
probíhal týden v srpnu na
TZ Morgana u Ledče nad
Sázavou (32. PS Pláňata).
Tábor byl úspěšný a tak
určitě nebyl poslední.
Z dalších akcí proběhla v září
už naše tradiční Akce Buben
2008, která tentokrát byla
postavena jako celovíkendová hra ve stylu Pevnosti Boyard, kdy si
všichni účastníci dali pořádně do těla.

náctiletý Pionýr může
vybrat, která ho
zajímá.
TeeDeeti rovně ž
mimo akcí jen a jen pro
ně pomáhají na dalších akcích POP a to např. na
Českém dni proti rakovině, Bambiriádě,
ProRocku a také třeba na koncertu Děti dětem.
Více informací na www.teedeet.cz.

Samozřejmě proběhlo i několik potkávaček,
ať už to byly bowlingy a nebo taneční párty a také
jsme se společně vydali zalyžovat. Prostě akcí je
poměrně hodně a jsou tak různorodé, že si každý
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V Pražské organizaci Pionýra spolupracuje
50 pionýrských skupin. Všechny mají něco
společného, přesto je ale zároveň každá
jedinečná. Pojďme si představit činnost několika
z nich.

87. pionýrská skupina Javor
Javor anglický (Acer anglicum) 2008
Na podzim 2007 jsme získali kontakt na londýnskou
(Wimbledonskou) skupinu organizace Woodcraft Folk,
která projevila zájem o spolupráci s naší skupinou.
Po několika vzájemných e-mailech jsme se rozhodli pozvat
anglické děti do ČR na tábor. Protože v Anglii mají
prázdniny jindy než my, byl termín návštěvy domluven
na 24. 7. - 4. 8. 2008. Druhý turnus upravil svůj program
tak, aby se ho anglická výprava mohla zúčastnit v týdnu
25. - 31. 7. 2008. Na zbytek pobytu byla naplánována
prohlídka Prahy.
Anglické děti se zapojily do táborového programu a při
něm se postupně seznamovaly i s českými dětmi.
Vyzkoušely si naše hry a soutěže, vyrazily na výlet
na zříceninu hradu Choustník nebo do táborského
podzemí, poseděly s námi u táboráku a ukázaly nám i pár
svých her.
www.javor87.cz
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Pionýrská skupina Omega
Pionýrská skupina Omega vytváří nabídku činnosti pro
děti od první třídy až po dospívající mládež. Děti i jejich
rodiče mají příležitost seznámit se s naší činností při
různých otevřených akcích: ukázkách deskových her v aule
blízké školy, sportovních turnajích v tělocvičně, dopravní
soutěži na místním hřišti či při výtvarně laděných
schůzkách v klubovně. Podle svých přání si děti mohou
vybrat mezi občasnými návštěvami klubů (Fit a Týn’s), nebo
pravidelnou účastí na schůzkách oddílů (Drak, Klíč, Lišáci).
Aktivity jsou doplněny tábory a výpravami na zajímavá
místa. Získat aktuální informace o pořádaných akcích
či prohlédnout si fotografie z činnosti je možné na
stránkách www.psomega.cz

Hřiště není/jako silnice
Letošní, již 8. ročník akce pro veřejnost Hřiště
není/jako silnice, proběhl v úterý 6. května tradičně na
hřišti Sedmikráska v Holešovicích. Přes devadesát dětí si
v průběhu odpoledne navléklo kartonová autíčka a na síti
silnic a křižovatek, v něž se hřiště na chvíli proměnilo, řešilo
kvízové otázky.
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1. pionýrská skupina Podskaláci
Není asi neobvyklé, že se na táborech natáčí z táborové
činnosti dětí film. My však každoročně natáčíme hraný film.
Motivace filmů je volená podle motivace celotáborové hry.
Ústřední postavou všeho dění je Pšouk. To je náš "rejža".
Tedy bývalý člen oddílu, který se každý rok uvolí a přijede
nám na tábor natočit ten náš trhák. Společnými silami
dáme dohromady scénář, Pšouk složí táborovou hymnu,
která se pak stane ústřední melodií filmu. V konkurzech
vybíráme herce na všechny hlavní role. Dále se ustanoví
parta kulisáků, maskérek, kostimérek. Služební družina
má na starost občerstvení.
Tábor žije natáčením od samého rána. Místo rozcvičky
je taneční setkání hereckých hvězd, po snídani se strojíme
do kostýmů a začíná se točit hned po první klapce. Film
natáčíme celý den a je to pěkná dřina. Ale stojí to za to.
V září máme v klubovně, nebo na naší základně
premiéru. Vyrobíme lístky, pozveme rodiče, kamarády!
Vždy je to ohromná zábava.
www.podskalaci.ic.cz
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68. pionýrská skupina Lvíčata
je zaměřena převážně na turistiku a pobyt v přírodě.
Dlouhodobě působíme na Praze 8 (Kobylisy, Libeň), kde
také rozvíjíme svou celoroční pravidelnou činnost každotýdenní oddílové schůzky v naší klubovně. Mimo
to jezdíme na jedno i vícedenní výpravy (včetně cyklisticky
a lyžařsky zaměřených), každoročně také pořádáme tři
tábory - jeden zimní lyžařský, letní stanový a letní vodácký.
V průběhu roku pořádáme i několik akcí pro veřejnost,
tou hlavní je podzimní dětské dopoledne na Okrouhlíku,
kterého se například poslední rok účastnilo přes 150 dětí.

Cesta do pravěku
V sobotu 11. 10. 2008 se v okolí přírodní památky
Okrouhlík v Praze 8 uskutečnil další ročník akce pro
širokou veřejnost - dětské dopoledne. Letos bylo
motivováno pravěkem a na stanovištích, která se nalézala
podél příjemné trasy přírodou, si tak každý mohl vyzkoušet,
jak by se mu v prehistorických dobách dařilo.
V cíli pak na každého, kdo prokázal absolvování všech
stanovišť, čekala odměna dle vlastního výběru.
www.lvicata.cz
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230. pionýrská skupina Záře
Pionýrská skupina Záře působí již od roku 1991 na
bohnickém sídlišti, kde se v klubovně několikrát do týdne
schází oddíly a pořádají různé akce. V současné době čítá
přes 100 členů a v rámci naší skupiny provozují
pravidelnou celoroční činnost čtyři oddíly:
Paprsek - je to parta nejstarších dětí naší skupiny, které
kromě jiných oddílových aktivit pomalu, ale jistě čekají
instruktorské zkoušky.
Rarášci - oddíl nejmladších.
Dračí doupě - kromě hraní slavné role-playingové hry
se oddíl věnuje i získávání skutečných znalostí a dovedností.
Veverky - 11 - 13 let s všestranným zaměřením.
Důležitou aktivitou je pořádání táborů, podzimních,
jarních, velikonočních a nakonec čtyř běhů letních táborů
s různým tematickým zaměřením. To nejdůležitější mají ale
všechny společné; pobyt s dobrou partou uprostřed
přírody na naší základně v Meziměstí u Broumova či
v jiných místech naší vlasti.
www.zare.cz
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63. pionýrská skupina Sosna
Jsme parta holek a kluků, malých i velkých, přes rok se
potkáváme na různých akcích, víkendových výpravách
a zimních a letních táborech. Každý tábor má svoje rituály,
svoje kouzlo a celotáborovou hru, letos prožijeme pravé
vikingské dobrodružství s Vikingem Vikem. V srpnu navíc
pojede malá skupina členů prozkoumat, jak to chodí na
táborech u našich sousedů v Rakousku…
Jsme tu pro všechny, malé i velké, které nebaví jen sedět
doma, hrát ty stejné videohry a koukat na stále stejné filmy
v televizi, ale chtěli by zažít něco nového, něco navíc.
Máme útulnou klubovnu v Hlaváčově ulici poblíž metra
Ládví.

Dračí doupě
Nově založený Klub Fantasy je určen pro všechny, kdo
se zajímají o dobrodružství, mají rádi fantasy, hledají
možnost zahrát si Dračí doupě i další hry inspirované nejen
touto tématikou a vyzkoušet si na schůzkách a výpravách
řadu nových činností. Musíte být tak staří, abyste uměli
počítat tečky na kostkách a tak mladí, abyste si chtěli hrát.
www.sosna.websnadno.cz
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32. pionýrská skupina Pláňata
32. PS Pláňata byla založena v lednu roku 2008, což z ní
dělá nejmladší pionýrskou skupinu v Čechách.
Zaměřujeme se na turistickou činnost a náctitelé. Přes rok
pořádáme množství akcí pro děti a náctileté, některé ve
spolupráci s dalšími pražskými oddíly a účastníme se akcí
pražských pionýrů.
Jméno naší pionýrské skupiny vychází z názvu místa
setkání nás všech, kteří jsem stáli u jejího zrodu. Byl to letní
tábor v Pláni, malé obci daleko na západ od Plzně, kousek
na jih od Manětínských lesů a co by kamenem dohodil
severovýchodně od Konstantinových Lázní. Na tomto
místě vzniknul nejprve nápad uspořádat samostatný turnus
tábora a později i myšlenka založit svou vlastní skupinu.
Pláň pro nás neznamená jen letní stanový tábor, ikdyž už to
je víc než dost. Hlavně je místem setkání lidí se společnými
zájmy, nápady a chutí vytvářet něco víc...
Druhý význam slova pláně je plané jablko, jablko
vyrostlé na plané jabloni někde na louce mimo ovocný sad.
I my jsme tak trochu zplaněli, vydali se jinudy než se po nás
chtělo. Snad i proto nám název Pláňata připadá jako ten
jediný správný.
www.32.pionyr.cz
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? Pražská organizace Pionýra v roce 2008
zaregistrovala 2 362 členů v 50 PS, 4 PC
? největší Pionýrskou skupinou je 87. PS Javor
se 135 členy
? průměrný počet členů jedné PS je 47
? 112 oddílů z toho: všestranné 45
turisticko-tábornické 28
sportovní 22
přírodovědné 1
kulturní 2
jiné 14
věkově prostupné 101
? oddíly:
věkově homogenní 11
koedukované 101
chlapecké 9
dívčí 2
? věkové složení členů POP:
do 9 let 280
10-12 let 390
13-15 let 498
16-18 let 371
19-26 let 415
27 a více let 408

? klubovny, které jsou využívány POP
vlastní 8
klubovna více oddílů 43
klubovna s jinou organizací 5
vlastní klubovna v ZŠ 5
třída v ZŠ 20
tělocvična v ZŠ 9
jinde 15
nemá se kde scházet 7
letních
táborů 69
počet
?
? průměrný počet dětí na táboře 36
z toho registrovaných v Pionýru 18
? průměrný počet pracovníků tábora 11
z toho nad 18 let 8
tábory:
věkově prostupné 54
?
věkově homogenní 14
pro rodiče s dětmi 1
chatkové 9
? tábory:
stanové 57
putovní 3
? průměrný příspěvek na tábor 3 280 Kč
? průměrná délka trvání 16 dní

Vzdělávání
Příprava a vzdělávání je nedílnou součástí činnosti
Pionýra a pro vykonávání mnoha úloh ve sdružení je
povinná. Podobně jako v ostatních krajích je při
Pražské organizaci Pionýra pro její zajištění zřízeno
Pionýrské vzdělávací centrum. Jeho řízením je
pověřen garant, který koordinuje lektorský sbor
i jednotlivé kurzy a semináře. Na této pozici se
v průběhu roku 2008 vystřídala Milena Kořínková,
která PVC vedla v několika předchozích letech, s nově
nastupujícím Mgr. Jiřím Tomčalou. V roce 2008
proběhly tyto vzdělávací akce:
a) Kurzy
VDK Vedoucí dětského kolektivu;
Zdravotník zotavovací akce;
Doškolovací kurz Vedoucí dětského kolektivu;
Doškolovací kurz Hlavní vedoucí tábora;
Doškolovací kurz Zdravotník zotavovací akce;
b) Semináře
Papírománie;
Konflikty na pionýrské skupině.
Celkem se jich zúčastnilo 47 vedoucích a instruktorů.
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Rozvaha (údaje v tisících Kč)
AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
II. 3. Stavby
II. 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
II. 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
IV. Oprávky d dlouhodobému majetku celkem
B. Krátkodobý majetek celkem
II. Pohledávky celkem
II. 1. Odběratelé
II. 4. Poskytnuté provozní zálohy
II. 17. Jiné pohledávky
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
III. 1. Pokladna
III. 3. Úcty v bankách
IV. Jiná aktiva celkem
IV. 1. Náklady příštích období
Aktiva celkem
PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
I. 1. Vlastní jmění
II. Výsledek hospodaření celkem
II. 1. Účet výsledku hospodaření
II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
B. Cizí zdroje celkem
III. Krátkodobé závazky celkem
III. 1. Dodavatelé
III. 5. Zaměstnanci
III. 7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
III. 9. Ostatní přímé daně
III. 17. Jiné závazky
IV. Jiná pasiva celkem
IV. 2. Výnosy příštích období
Pasiva celkem

Stav
k prvnímu
dni účetního
období

Stav
k poslednímu
dni účetního
období

19,00
27,00
239,00
0,00
42,00
187,00
10,00
-247,00
189,00
15,00
8,00
6,00
1,00
172,00
23,00
149,00
2,00
2,00
208,00

30,00
27,00
276,00
10,00
79,00
187,00
0,00
-273,00
172,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166,00
6,00
160,00
6,00
6,00
202,00

308,00
296,00
296,00
12,00
x
12,00
-100,00
-116,00
3,00
15,00
9,00
0,00
-143,00
16,00
16,00
208,00

272,00
316,00
316,00
-44,00
-44,00
x
-70,00
-70,00
12,00
16,00
7,00
2,00
-107,00
0,00
0,00
202,00

Výkaz zisku a ztrát
Stav k rozvahovému dni 31. 12. 2008, údaje v tisících Kč
Hlavní činnost

Náklady
I. Spotřebované nákupy celkem
1. Spotřeba materiálu
II. Služby celkem
7. Náklady na reprezentaci
8. Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem
9. Mzdové náklady
10. Zákonné sociální pojištění
12. Zákonné sociální náklady
V. Ostatní náklady celkem
24. Jiné ostatní náklady
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
VII. Poskytnuté příspěvky celkem
32. Poskytnuté členské příspěvky
Náklady celkem

205,00
205,00
322,00
14,00
308,00
296,00
227,00
68,00
1,00
7,00
7,00
25,00
25,00
26,00
26,00
881,00

Výnosy
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
2. Tržby z prodeje služeb
IV. Ostatní výnosy celkem
15. Úroky
VI. Přijaté příspěvky celkem
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
27. Přijaté příspěvky (dary)
VII. Provozní dotace celkem
29. Provozní dotace
Výnosy celkem
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
D. Výsledek hospodaření po zdanění

105,00
105,00
7,00
7,00
184,00
183,00
1,00
541,00
541,00
837,00
-44,00
-44,00

Účetní závěrka byla schválena na III. zasedání PRP konaném dne 14. května 2009.
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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.

Pražská organizace Pionýra
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