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Akce POP
Kamenec for Teedeet
O víkendu 15.-17.4.2011 se na základnu v Kamenci v Orlických horách sjelo
11 účastníků, teedeetů (15+), a program připravili vedoucí z 1.PS Náchod (Terka a
Mirek), jejichž je Kamenec domovská základna.
Se

setměním

dorazili

poslední

účastníci a program
mohl začít. Kliky,
klus a pořadová...
byly

proloženy

hrami,

které

účastníkům
pomáhaly seznámit
se

a

sehrát

se

v nové skupině. Po večeři následovalo seznámení s paintballovými zbraněmi –
s důrazem na bezpečnost – a také krátké opakování z topografické přípravy –
především práce s azimuty a souřadnicemi.
Možná byste si mysleli, že po večerní hygieně jsme mohli spokojeně spát až do
rána. Ale to bychom nebyli na Kamenci, aby v noci nepřišlo nějaké překvapení…
Když jsme se se sobotním budíčkem začali soukat ze spacáků, byla před námi
důkladná rozcvička. Běh a strečink, kliky a sed-lehy na milion způsobů, cviky na
koordinaci. Snídaně.
Poté, co jsme si vyzkoušeli maskování, následoval přesun podle koordinátora? na
základnu v lesích, kde nás čekalo konečně trochu odpočinku a „opulentní kulinářské
orgie“ připravené v lese, tedy polévka a pečínka s plackami.
Odpolední zaměstnání bylo věnované očekávanému paintballu. Skupinky spolu
zápolily se střídavým štěstím v čelním střetnutí, či v útoku na pozici v kopci. Ještě
předtím se z však účastníků i organizátorů krátce stali komparsisti

do natáčení

dokumentárního pořadu. A když jsme se po večeři přesunuli nočním lesem do svahu
nad táborem, nalezli jsme zde základy domku ze sudetoněmecké vsi Rassdorf,
s připraveným ohništěm, u kterého jsme strávili večer.
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A protože zvykání si na spánkovou deprivaci a práce pod tlakem ke Kamenci patří,
tak se nocí opět rozlehl výbuch dělobuchu a účastníci se stali členy diverzní
výsadkové skupiny, plnicí skrytě úkoly na území ovládaném nepřítelem. Obě dvě
skupiny si počínaly obratně a úspěšně.
V neděli jsme zahájili den veselou soutěžní rozcvičkou a pak již následoval
očekávaný nácvik jednotlivých obtíží na překážkové ? dráze, se kterými si všichni
zdárně poradili, a mnozí se dokonce s nemenším úspěchem pokoušeli závodit
s časem při překonávání dráhy celé.
Víkendu se zúčastnilo několik zkušených teedeetů (včetně šéfa teedeet-teamu
Rámy), ale i několik nových zájemců o činnost teedeetů, se kterými se určitě zase
brzy uvidíme.
Článek sepsal Mirek Havela z 1. PS Náchod

Lezení na Pikovické jehle
O víkendu 13.-15.5. 2011 vyjela parta devíti nadšenců nejen z Prahy do blízkosti
Pikovic vyzkoušet v praxi to, co trénovali přes zimu na umělé stěně v Holešovicích.
V pátek jsme vlakem přijeli do Petrova
u Prahy, vyzvedli Rámu s lany a železem, a
poté se přesunuli vyhledat kemp
v nedalekém lese.
Večer byl ve znamení písniček u kytary,
vycházky za západem slunce a večeře
pečené

na

ohni

a

jiných

bohulibých

činností.
Prosluněná sobota byla vyhrazena lezení.
Pod vedením zkušených instruktorů, (Ke)Čupa a Lovce, jsme zdolali Pikovickou
jehlu, naučili se jistit na skále, slaňovat i stavět cesty.
Díky nočnímu dešti jsme nejeli na vodu, avšak tu jsme si po uschnutí vynahradili
pestrou posázavskou krajinou po cestě do Jílového.
Akce to byla podařená, škoda, že nás nejelo více – mno třeba příště.
Článek sepsal Marek Doležel z 188. PS T.O. Bobříci
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Jaro, léto, podzim zima, s PIONÝREM je vždy príma !
Letošní rok na Bambiriádě, která se konala 26.-29. 5. 2011 na Víťězním náměstí
v Praze 6, nabízela pionýrská expozice aktivity, ukazující, že v našich oddílech a
klubech lze smysluplně trávit volný čas po celý rok – už slogan „BAVÍME SE CELÝ
ROK“ říkal své.
Byly

zde

přichystány

aktivity

odpovídající každému ročnímu období:
JARO –

kuličky,

LÉTO –

tábornické

dovednosti, PODZIM – výroba a pouštění
draků, ZIMA – výlov zamrzlého rybníka.
Jako každý rok zde byla nabídka táborů
a mimoškolních aktivit pro předškolní
nebo již školou povinné děti. Rodičům
jsme také poradili, jak vybrat Opravdu
dobrý tábor.
Specialitou naší expozice byla „Pionýrská dračí pošta“ – papírového draka, kterého
si děti vyrobily, mohly přidělat na heliem plněný balonek a vyslat do světa. Draky,
které pak někdo našel a poslal nám je e-mailem zpět, pak spolu s informací, kam
až doletěly, vystavujeme na adrese www.praha.pionyr.cz/draci.
Článek sepsal Michal Rejzek, předseda POP

Pobambiriádní bowling
V úterý

28.

6.

2011 v podvečerních

hodinách

proběhla

v Bowling

clubu

19 v Ocelářské ulici „pobambiriádní veselice“ jako poděkování všem, kteří měli
podíl na poměrně hladkém průběhu celé Bambiriády.
Měli jsme k dispozici 4 bowlingové dráhy a také útrata se platila z rozpočtu POP.
Neočekával jsem nějak extra účast, ale trošku mě zamrzelo, že se nás sešlo pouze
12 (7× 45.PS Praha 6, 2× 68.PS Lvíčata, 1× 1.PS Podskaláci a 2× nepionýři). Nicméně
i přes to jsme si to celé užili a přítomní určitě nelitovali, že dorazili.
Článek sepsal Michal Rejzek, předseda POP
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Teedeet voda – Lužnice 26.-29.8.2011
Na konci srpna se vydala parta 19 Pionýrů nejen z Prahy na vodu. Po loňské plavbě
po Vltavě padla letos volba na Lužnici, a i když v ní nebylo moc vody, akce to byla
opět velmi podařená a všichni si parádně užili závěr prázdnin.
V pátek ráno jsme se
dopravili vlakem do
Suchodola

nad

Lužnicí, kde jsme se
setkali s kamarády po
týdenním vandru
Novohradskými
horami.
Jelikož
poledni,

bylo

po

jely

se

meandry jen do kempu v Majdaleně. Řeka byla rychlá, ale mělká. Přesto jsme
dokázali najít místo pro vodní taškařice.
V sobotu za rozvodím řeka téměř vyschla – museli jsme chvíli brodit. K tomu se
spustil déšť. Naštěstí druhý den zase bylo nádherně.
V neděli se jelo až do Veselí, kde jsme se odměnili pořádným jídlem a po setmění
se vydali zaplavat si do nedalekých Pískoven.
Osm zbývajících kilometrů jsme proložili zábavou na lodích, která vyvrcholila
vodním kláním v soběslavském kempu.
Článek sepsal Marek Doležel z 188. PS T.O. Bobříci

Akce BUBEN 2011
O víkendu 16. – 18. září proběhl další ročník tradiční Teedeet akce Buben. Již dobře
známá základna pod zříceninou hradu přivítala tentokrát 14 Teedeetů, kteří se
přenesli do temného dávnověku. A protože dávnověk byl opravdu temný, zjistili
účastníci, že se stala vražda a museli přijít na to, kdo ji spáchal.
V pátek jsme dorazili na základnu poněkud chaoticky. Odjezd blokovala zacpaná
Praha a také nutnost nakoupit jídlo, takže účastníci jedoucí vlakem dorazili
neplánovaně dříve. Na základně nás ovšem čekal starý známý správce, takže nebyl
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žádný problém. Stále jsme nebyli kompletní, dva účastníci dorazili až pozdě v noci.
Takže páteční večer jsme věnovali malé vzpomínce na předchozí Bubny a promítli
si povedená videa z předloňska.
Ráno po snídani se účastníci přesunuli na hrad, kde museli nalézt a naučit se
zpaměti tajnou formulku. Jejím opakováním pak přivolali šamana. Řada Teedeetů
se obávala a nevěřila příliš své paměti, ovšem formulka se ukázala velmi
jednoduchá,

zněla

totiž R. Pak se zase
projevilo,

kolik

Teedeetů

ráčkuje,

ale

to

už

mezi

účastníky důstojně
sestoupil
Všichni

šaman.
přítomní

pak obdrželi novou
identitu,

tu

pravěkou, kde se
dozvěděli své nové
jméno (žula, granit, pískovec, znělec…), oblíbené zvíře a způsob lovu, místo, kde
se vyskytovali v inkriminovaný okamžik vraždy a své zaměstnání nebo bych měl
spíše říci svoji úlohu v pravěké společnosti. A protože si na Buben měli všichni
přivézt kost a kůži, konala se následně nefalšovaná pravěká módní přehlídka. Za
účast v ní získali všichni své první informace pro pátrání po vrahovi.
Letošní Buben hodně využil skály a zdi hradu, takže polovinu soboty jsme trávili
v rámci slaňování. Nejprve malý trénink na sedmimetrové stěně a následně si, kdo
se odvážil, mohl slanit patnáct metrů kolmé stěny.
Po lehkém obědě jsme se sešli před základnou, kde startoval bláznivý orientační
závod. Účastníci si v něm kostkou vyházeli nejen družstvo, ?, v němž závod
absolvují, ale také směr a vzdálenost, jak daleko musí zvoleným směrem jít. Jít je
tady poněkud nepatřičné sloveso, protože polovinu okolního prostoru přetíná říčka
Mže, na druhou stranu se zase zvedají skály a zřícenina obtékaná zarostlým
potokem. Všichni se ale svého úkolu zhostili se ctí, přestože někteří naivně věřili,
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že při dobrém utažení kanad jim horem voda nenateče. Výsledek závodu pak
vlastně vůbec nebyl důležitý, hlavně se užilo spoustu zábavy.
Po náročné venkovní aktivitě byl opět zapojen mozek účastníků. Nejprve všichni
seznámili ostatní se svým pravěkým zaměstnáním. Bylo ovšem nutné použít nějaké
zašifrované sdělení, ta nejnápaditější byla oceněna dalšími informacemi. Pak,
rozděleni do dvojic, seznámili svého partnera se svým pravěkým jménem (nebo
spíše s charakteristickými znaky kamene, jehož jméno jim bylo přiřčeno),
pochoutkou, kterou si připraví ze svého oblíbeného zvířete a dalšími věcmi.
Problém byl v tom, že si vše museli zapamatovat a to i následně při sdělování
informací ostatním. Navíc některé informace nebyly dosti přesné a úspěšně
zaváděly. Po představení všech dvanácti účastníků tedy začalo horečnaté
zapisování a luštění, na jehož konci se v pozdní sobotní večer podařilo přeci jenom
třem jedincům odhalit vraha.
V neděli jsme si ještě užili vysoké lanové lávky přes skalní rokli a trochu bláznivého
skákání do napnutého lana. Ale další program nám přerušila nepřízeň počasí a
hlavně to, že další prima víkend je u konce a musíme se vrátit do naší civilizované
současnosti.
Článek sepsal Ladislav Šimek z 188. PS T.O. Bobříci

XII. ročník rockové soutěže ProRock má své vítěze
V sobotu 12. 11. 2011 proběhlo v pražském klubu „Exit-Us Chmelnice“ finále
v pořadí již 12.ročníku ProRocku (soutěžní přehlídka autorské a interpretační tvorby
mladých hudebních skupin, orientovaných na rock a příbuzné žánry v rámci
Pionýrského Sedmikvítku). Všech deset soutěžících předvedlo vynikající vystoupení
a na pódiu ze sebe vydalo maximum. Vítěz ale mohl být jen jeden.
Odborná a přísná porota ve složení Miroslav Fišar (hudebník), Artur Kaiser
(PromoProdukce),

Michal

Novák

(Bandzone.cz),

Jaroslav

Špulák

(hudební

publicista), David Vaněk (hudebník) rozhodla následovně a v konečném hodnocení
dokonce udělila i vlastní „Divokou kartu začínajícím juniorům“.
Ocenění za nejlepší autorskou skladbu získala kapela „Mistake“, která se zároveň
stala i vítězem mezi Juniory.
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Divácky nejúspěšnější kapelou se stala „Magnetikum“. Již zmiňovanou divokou
kartu porota udělila mladé kapele „Czech It!“
Celkově na 3.místě se umístila jihočeská kapela „Roof“. 2.místo připadlo kapele
„Mistake“, která se tak do počtu ocenění
stala

nejúspěšnějším

konečně

celkovým

finalistou.
vítězem

se

No

a

stala

brněnská partička „Corposant“, jejichž
nadějný bubeník byl vyhlášen největší
osobností celé soutěže.
Všem vítězům, ale i ostatním finalistům
gratulujeme a děkujeme. Byli jste všichni
super!!!
Velký dík samozřejmě patří i porotě a všem partnerům soutěže.
Jen doplníme, že první možnost vidět některé vítěze živě máte již na konci
prosince, 29. 11. v pražském klubu RETRO na akci „Vánoční fest 2011“.
Článek sepsala Anna Hrabětová z 121. PS Bor

Předvánoční bowling se vyvedl
V neděli 11. 12. 2011 se od 18:00 hodin v bowlingové herně v Dejvicích
(www.bowlingdejvice.cz) uskutečnilo tradiční předvánoční setkání vedoucích a
instruktorů na bowlingové dráze.
O výhru v podobě textilního zboží z E-mošky (koshulky, mikiny a trička) se utkalo
celkem 7 týmů. A jak turnaj dopadl:
1.místo – Tři oříšky pro Popelku – Popelka, Téra, Petr, Langí, Bára – 534b.
2.místo – Záře – Barča, Terka, Kája, Štajn, Páča – 491b.
3.místo – 333 – Ondra, Radek, Píďa, Koty, Verča – 489b.
4.místo – ? – Kája, Láďa, Marcel, Fanda, Martin – 449b.
5.místo – Rámovi šmudlové – Colet, Honzík, Forrest, Popelka, Ráma – 439b.
6.místo – Kočovníci – Jakub, Luky, Míša, Jiřík, Singr – 413b.
7.místo – Lamy – Lenka, Kája, Helča, Mirka, Vašek – 314b.
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Celkem se nás sešlo kolem 45 lidí, a protože si všichni tuto akci pochvalovali, je víc
než pravděpodobné, že za rok se zase na bowlingové dráze sejdeme.
Článek sepsal Michal Rejzek, předseda POP

Letní činnost
Pražští Pionýři uspořádali v roce 2011 celkem 67 letních táborů, ať už ve stanech,
chatkách, budovách či putovních.... Táborů se zúčastnilo skoro dva a půl tisíce dětí
(2 472) všech věkových kategorií nejen z Prahy.
Při metodických návštěvách, kdy jsme najeli více než 1 500 km, bylo navštíveno
celkem 9 táborů, na kterých nebyly zjištěny žádné závady.
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Statistiky POP
Počet členů: 1 927
Počet pionýrských skupin: 44
Počet pionýrských center: 3
Počet oddílů: 96
Počet otevřených klubů: 10
Věkové složení členů POP:
do 9: 286
10-12: 335
13-15: 310
16-18: 242
19-26: 370
27 a více: 384

Orgány POP
Předseda: Michal Rejzek
Ekonom: Roman Martinek
Výkonný výbor PRP:
Markéta Fraitová (od 24. 3.)
Anna Hrabětová (do 24. 3.)
Jakub Kořínek (do 24. 3.)
Ondřej Machulda
Jiří Streit
Ladislav Šimek (od 24. 3.)
David Urban (do 24. 3.)
Garant PVC 01: Mgr Jiří Tomčala (do 30. 6.)
Předsedkyně Revizní komise PRP: Ing. Alena Šerá

Strana 10 (celkem 14)

Pražská organizace Pionýra
Výroční zpráva 2011

Vzdělávání - PVC 01
V roce 2011 ukončili ke 30. červnu činnost garant PVC 01 Jiří Tomčala a tajemník
PVC 01 Ivana Macháčková. Následně byl započat proces jejich nahrazování, na
pozici tajemníka nastoupila v říjnu Hana Farkačová a zároveň se začalo pracovat na
schválení Ladislava Šimka do funkce garanta. To se z důvodu nedostatečně
obsazeného lektorského sboru v oblasti BOZP zatím nepodařilo. Po dohodě s VV ČRP
a garantem ÚPVC Ludmilou Kočí pracovalo PVC 01 po zbytek roku s omezenou
pravomocí – organizovalo kurzy prostřednictvím ÚPVC, přičemž byly vypsány kurzy
dle plánu sestaveného ještě Jiřím Tomčalou v předchozím roce.
V první čtvrtině roku 2011 byla činnost PVC 01 limitována také ukončením a
odevzdáním potřebné dokumentace Kurz organizátora a lektora vzdělávacích kurzů
organizovaného v rámci projektu Klíče pro život.
V květnu realizovalo PVC 01 kurz kvalifikace oddílového vedoucího, ze 14 účastníků
úspěšně absolvovalo 11 osob. Prostřednictví ÚPVC byly zahájeny kurzy Vedoucího
pionýrské skupiny a Vedoucí dětského kolektivu – Instruktor, které budou ukončeny
v roce 2012.
Celkové hodnocení činnosti PVC
Vzhledem k rezignaci Jiřího Tomčaly na funkci garanta PVC 01 a problémům se
schválením nového garanta, a také vzhledem k velkým administrativním nárokům
spojeným s kurzem lektorů v rámci projektu Klíče pro život, byla činnost PVC 01
v roce 2011 značně minimalizována. Jsme si vědomi, že v následujících letech bude
třeba pro plnění funkce vzdělávání v rámci POP rozšířit a stabilizovat lektorský sbor
a celkově optimalizovat práci PVC 01. Na schválení Ladislava Šimka do funkce
garanta se intenzivně pracuje.
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Ekonomika - rozvaha
schváleno na III. jednání Pražské rady Pionýra 31. 3. 2012
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Ekonomika - výkaz zisku a ztráty
schváleno na III. jednání Pražské rady Pionýra 31. 3. 2012
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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:
Pražská organizace Pionýra

Web: www.praha.pionyr.cz

Senovážné náměstí 977/24

Email: praha@pionyr.cz

110 00 Praha 1

Mobil: 777 248 701
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