Úvodem

Akce

V roce 2010 oslavil Pionýr 20 let své obnovené činnosti a to
samé se týká i Pražské organizace Pionýra, která byla také
ustavena už v roce 1990. Je to dlouhá doba a já si myslím,
že za tu dobu Pionýr prokázal, že je životaschopnou organizací
pro děti, mládež, ale i dospělé. Jsem rád, že jsem jeho součástí
a věřím, že i v dalších letech bude Pionýr pokračovat ve svých
aktivitách, na jejichž konci jsou spokojené děti (a jejich
rodiče).
Pro Pražskou organizaci Pionýra znamenal rok 2010 také změnu
na pozici předsedy a tajemníka. Musím říct, že to pro mě bylo náročné období,
ale s pomocí mých spolupracovníků se nám společně podařilo vše zvládnout
a věřím, že i v budoucích letech se nám společně podaří pokračovat v trendu,
který nastavili mí předchůdci, a jsem přesvědčen, že je správný.
Závěrem bych rád poděkoval všem vedoucím, za jejich práci a věřím, že v ní všichni budou i nadále pokračovat, i když ne vždy je jejich práce jednoduchá, ale pro
společnost jistě velmi přínosná.
Michal „Krtek“ Rejzek

P ra ž s k é p i o n ý r s k é p l e s á n í 18. 3. 2010
Již páté „plesání“ se tentokrát uskutečnilo v Baráčnické Rychtě kousek od Malostranského náměstí. Letos bylo vše laděno do country-rockového hávu k čemuž
výraznou měrou přispěla skvělá kapela ŽIVÁ HUBA. Celkem se nás sešlo kolem
50 pionýrů, a to nejen z Prahy, a náramně jsme si celé plesání užili.

Pražská organizace Pionýra

Po d ě k o v á n í

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.

28. 3. 2010
Jednu březnovou neděli se dva osmičlenné týmy utkaly ve Finistéře, hře Prahou.
Vyhrát mohl jen tým, který určil polohu pražské Finistéry, včas dorazil do cíle
a tam jako první zkonstruoval součástku nutnou pro vyplutí do Nového světa.
Celou hrou týmy provázely hrací karty s fotkami míst, na kterých nejméně dvoučlenné skupinky plnily všemožné záludné úkoly... No prostě příjemně strávená
neděle.

Bambiriáda

23. − 25. 5. 2010
Za celé čtyři dny jsme se ani na moment nezastavili, neustále jsme měli plno.
Některé maminky k nám chodily najisto: „Jéé, pionýři, vy máte zase pro děti ty
soutěže, že jo?“ Dětičky se vyřádily na deskovkách, rukodělkách, lanových aktivitách, ve střelnici a v týpku, a rodiče si mezitím přečetli něco o našich ideálech
a Opravdu dobrém táboře. To je vůbec báječná kampaň. Když přišli rodiče-skeptici („no Pionýr, to my víme svoje“), dostali letáček ODT. Žádné vnucování našich
oddílů, jen rady, jak vybrat tábor. Výsledek? Nadšený rodič se probírá naší nabídkou táborů a vysílá své dítko na soutěže. Program, který jsme pro děti připravili,
musel být opravdu lákavý, protože mnohé z nich neváhaly opustit prostor Bambiriády a vydat se na den otevřených dveří do blízké klubovny jedné naší PS.

výroční zpráva 2010
Vzdělávání

Pražští Pionýři uspořádali v roce 2010 celkem 66 letních táborů, ať už ve stanech,
chatkách, budovách či putovních. Táborů se zúčastnilo přes dva tisíce dětí (2 299)
všech věkových kategorií nejen z Prahy.
Při metodických návštěvách, kdy jsme najeli více než 1 000 km, bylo navštíveno
celkem 8 táborů, na kterých nebyly zjištěny žádné závady.

Vedoucí dětského kolektivu − instruktor
Kurz úspěšně absolvovalo 18 osob, několik osob se neúčastnilo opravné zkoušky,
jeden účastník nakonec ani opravnou zkoušku nesložil.
Vedoucí kurzu: Jiří Tomčala

Te e d e e t

Zdravotník zotavovacích akcí − seminář
Kurzu se účastnilo 6 osob.
Vedoucí kurzu: Kateřina Kopřivová
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Seminář „Hospodář na táboře“
Seminář absolvovalo 7 účastníků.
Vedoucí kurzu: Markéta Fraitová
Kurz „Člen rady“
Kvalifikaci na základě testového zkoušení získalo 7 členů POP.
Vedoucí kurzu: Jiří Tomčala
Lektor vzdělávacích aktivit
Kurz byl uskutečněn v rámci projektu „Klíče pro život“.
Zahájen byl na podzim 2010.
Vedoucí kurzu: Jiří Tomčala

Lezení na horostěně

6. 10. 2010
Po dlouhém domlouvání a hledání vhodného místa jsme se vypravili na horolezeckou stěnu. Vybrali jsme si lezecké centrum Mammut v pražských Holešovicích.
Vedle mnoha různě obtížných stěn je k dispozici také 3D stěna, boulder a někteří
odvážní spidermani lezli i po stropě.

Te e d e e t v o d a – V l t a v a

27. − 29. 8. 2010
Na konci srpna se vydalo 26 nejen Teedeetů z nejen pražských PS splout část řeky
Vltavy z Vyššího Brodu do Zlaté Koruny. Nutno podotknout, že počasí nebylo nic
moc, což nebylo dvakrát příjemné hlavě těm, kteří se docela často nedobrovolně
koupali, ale i přesto jsme si všichni tuto akci náležitě užili. AHOOOOOJ!!!

Akce Buben 2010
O víkendu 17. − 19. 9. 2010 proběhl již čtvrtý ročník „Akce Buben 2010“, který
pořádá Teedeet team. Tentokrát se zúčastnilo pouze 10 účastníků + 5 vedoucích,
ale i tak jsme si všichni užili – obzvlášť nedělní bubnování na hradě Buben bylo
naprosto super.

P r o R o c k 13.11.2010
Během jedenáctého finále se na podiu pražského Music Clubu Exit Chmelnice
vystřídalo deset vynikajících mladých začínajících rockových kapel. K vidění
a hlavně poslechu byla muzika od jemnějších pop-rockových tónů až po pořádný
metalový nářez. Soutěžící do svých vystoupení dali vše, naservírovali nám svoje
největší pecky a vytvořili strhující atmosféru. Porota ve složení Jarda Špulák
(hudební publicista), Pavel Měšťánek (kapela Medvěd 009), Artur Kaiser (PromoProdukce, a.s.) a Miroslav Fišar (spoluzakladatel soutěže ProRock) rozhodla následovně:
1. místo − Cheeseboutique, 2. místo − The Contact, 3. místo − Exil 51.

Letní činnost

Vedoucí dětského kolektivu − vedoucí
Do kurzu zahájeného v roce 2009 se přihlásilo 11 zájemců, kurz v roce 2010 úspěšně zakončilo 10 z nich, jedna osoba se neúčastnila zkoušek z důvodu kolize termínů s jiným typem studia.
Vedoucí kurzu: Ladislav „Ráma“ Šimek

Zdravotník zotavovacích akcí
Z přihlášených 11 účastníků kurz úspěšně absolvovalo 9.
Vedoucí kurzu: Kateřina Kopřivová

4. − 6. 6. 2010
Toto setkání pionýrů z Prahy (více jak 50 lidí ze 7 PS) se uskutečnilo na TZ Kapr
u Popovic u Benešova. Celé setkání se neslo v duchu divokého západu, kdy jsme
pomáhali šerifovi z pevnosti Fort Carp zachránit jeho oblíbeného psa. Víkend to
byl nabitý spoustou her a soutěží – prostě všichni, kteří přijeli, určitě nelitovali.
Velký dík si zaslouží organizátoři, jmenovitě David Urban a Ondřej Machulda,
za skvěle připravenou akci.

Teedeet jsou akce věnované všem náctiletým pražským pionýrům i nepionýrům.
Teedeet je parta náctiletých, kteří mají chuť se potkávat s vrstevníky z jiných
pionýrských skupin a zažít spolu spoustu zábavy a dobrodružství.
Teedeet je parta nadšenců.
Teedeet je možnost získat nové nápady a náměty pro práci na pionýrské skupině.
V roce 2010 bylo pro věkovou kategorii 15+ uspořádáno několik akcí – zajímavá
a tajuplná hra po Praze – Finistéra, letní sjezd Vltavy s celkem 26 vodáky, tradiční
podzimní Akce Buben. Teedeeti také, jako každoročně, pomáhali s organizací
ProRocku, což je soutěžní přehlídka autorské a interpretační tvorby mladých
hudebních skupin, orientovaných na rock, kterou naše organizace pořádá.

Statistika POP

Počet členů: 2 081 | Počet pionýrských skupin: 44 | Počet pionýrských center: 3
Průměrný počet členů jedné PS: 47 | Počet oddílů: 102
Počet otevřených klubů: 9
Věkové složení členů POP: do 9: 238 | 10−12: 386 | 13−15: 334 | 16−18: 338 |
19−26: 401 | 27 a více: 384

Orgány POP
Předseda: Lee Louda do 25. 3., Michal Rejzek od 25. 3.
Ekonom: Roman Martinek
Výkonný výbor PRP: Anna Hrabětová | Jakub Kořínek | Ondřej Machulda |
Jiří Streit | David Urban
Garant PVC 01: Jiří Tomčala
Předsedkyně Revizní komise PRP: Alena Šerá

E k o n o m i k a – schváleno na VII. jednání Pražské rady Pionýra 24. 3. 2011
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Předseda Pražské organizace Pionýra

Finistéra- hra po Praze

Pražské setkání pionýrských skupin

Pražská organizace Pionýra 2010
Setkání oddílů a skupin Fort Carp

