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Akce POP a vybrané akce PS  

Zimní přechod Brd  
V sobotu ráno 16. 1. 2016 se v Řevnicích před nádražím sešlo cca 80 (nejen) pionýrů, 
aby se zúčastnili tradiční akce 45. PS Praha 6 – Zimní přechod Brd, což je soutěž mezi 
oddíly na různá témata. Letos jsme se zaměřili na „Podivuhodnou ZOO“.  
 
Jednotlivé oddíly byly seznámeny s tím, že v lesích v trojúhelníku Babka – Skalka – 
Jezírko, se pohybuje 5 sněžných mužů (žen), které je třeba ulovit (pořídit jejich 
fotografii) a následně u nich splnit nějaký úkol. 
 
Poté už nezbývalo než se vydat na cestu a dát se do hledání. Hledání to bylo občas 
náročné, protože yettiové chvilku nepostáli a občas to byl opravdový lov. 
 
Nakonec jsme se všichni sešli v lesním divadle v Řevnicích, kde proběhlo vyhodnocení. 
A jak to všechno dopadlo? 

1. místo – oddíl OkO (45. PS Praha 6) 
2. místo – oddíl Sírius K (KČT) 
3. místo – oddíl Sírius H (KČT) 
4. místo – 8 Hrozných (bývalý členové 

oddílu Dálava z 45. PS a jejich 
kamarádi) 

5. místo – oddíl Sagitta (109. PS Vyšehrad) 
6. místo – oddíl Krakeni (73. PS Vodovod) 
7. místo – oddíl Kočovníci (49. PS 

Kočovníci) 
8. místo – oddíl Lvíčata (68. PS Lvíčata) 

 
Akce to byla, myslím, povedená, počasí také vyšlo a velký dík patří Bizonovi a jeho 
oddílu OkO za přípravu celé akce. 
 

Michal Rejzek, 45. PS Praha 6 
 
Jak jsme poznávali pohádky  
I s novým rokem pokračuje 117. PS Kalich s výpravami pro předškoláky a jejich rodiče. 
V sobotu 24. 1. 2016 jsme počítali se sněhem a zimou, a tak jsme zařídili na odpoledne 
pohádkovou prohlídku s princeznou Aničkou na zámku v Mníšku pod Brdy.  
 
Dopoledne jsme vyrazili k baroknímu areálu Skalka. A cestou, co bychom mohli dělat 
jiného než poznávat pohádky. Bob a Bobek a jejich rozcvička, maxipes Fík a závod v pití 

mléka, krteček a stavění rakety ze sněhu či Rumcajs 
a trefování vojáků a císaře pána. 
 
A když jsme se konečně vyškrábali na Skalku, mohli 
jsme se pořádně vyblbnout na zbývajícím sněhu, 
provětrat sáně a boby a také se naobědvat u ohně 
místního občerstvení. Rodiče využili možnosti dát si 
kávu či něco dobrého, děti spíše sjíždění svahu. Už 
pak byl čas vyrazit, abychom stihli prohlídku. Cesta 
dolů byla poměrně rychlá, zato velmi klouzavá. 
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Na prohlídku jsme tak dorazili s mírnou rezervou. A už zase poznáváme. Krakonoš 
z Krkonošských pohádek, Popelka, Červená karkulka a spousta dalších. Všechny pohádky 
děti poznaly. 
 
A po prohlídce? Už nezbývalo nic jiného, než rozdat dětem samolepky s motivy 
z výpravy, natisknout razítka do památníčků a počkat na autobus domů. Na výpravu 
v únoru nás čeká odpoledne plné hraní v tělocvičně a první společné přespání. 
 

Článek a foto převzato z webu 117. PS Kalich 
 
Ledová Praha PS Záře  
V pátek 29. ledna 2016, o pololetních prázdninách se PS Záře i letos, stejně jako každý 
rok vydala na „Ledovou Prahu“. A že to byl opravdu nabitý den.  
 

Sraz byl ráno v klubovně, odkud jsme se bez zbytečného otálení přesunuli MHD na 
náměstí Republiky a dál pokračovali pěšky do Celetné ulice. Naším prvním cílem bylo 
Wax museum Prague – muzeum voskových figurín, kde jsme chtěli být, jakmile otevřou, 
abychom se vyhnuli čekání ve frontě na vstupenky. 
 

U muzea jsme skutečně byli první. Dokonce ještě dříve než paní pokladní, protože 
otevírali až o hodinu později. Vzhledem k tomu, že bylo krásné počasí, nám to ale 
vůbec nevadilo. Zahráli jsme si pár her na Staroměstském náměstí a prošli se na Karlův 
most, kde jsme si kromě pohledu na Pražský hrad užili i krmení racků. O voskové 
figuríny jsme ale nepřišli. Ukázal se nám třeba Karel IV. s manželkami, Bílá paní 
z Rožmberka nebo Harry Potter. 
 

Další byla na programu komentovaná prohlídka Staroměstské radnice. I přesto, že trvala 
poměrně dlouho, jsme ji všichni zvládli na jedničku. Nejlepší na ní bylo zákulisí 
apoštolů Orloje a podzemí s vězením. 
 

Pak přišel čas se posilnit. Sice jsme měli výborné svačinky od rodičů, ale nebyla by to 
správná Ledová Praha, kdybychom se nestavili na něco „zdravého“, tentokrát v KFC. 
Plni nových sil jsme vyrazili do Muzea kostek se spoustou známých i neznámých variant 
LEGA. Jaké bylo naše překvapení na konci prohlídky, když jsme zjistili, že naši vedoucí 
nám nejsou v patách. Zůstali daleko za námi v herně, odkud odcházeli jen velmi 
neochotně. 
 

Naše cesta pokračovala procházkou kolem Národního divadla, přes Vltavu, do Českého 
muzea hudby. Cestou přes most Legií nás zaujalo hřiště na Střeleckém ostrově a bylo 
rozhodnuto ještě si trochu užít jarní počasí. Po několika zkušebních kolech jsme si 
nakonec dali závod ve zdolávání překážek na čas. 
 

V muzeu hudby pro nás měli připravený kvíz s otázkami a odpověďmi ukrytými 
v expozici s příslibem odměny za jeho vyřešení. V tu chvíli bylo jasné, že plánovaný 
návrat ke klubovně včas nestihneme, naštěstí ale existují mobily, takže zatímco děti 
hledaly odpovědi na kvíz, vedoucí se s rodiči domluvili na pozdějším návratu. Pak už 
jsme si jen prohlédli výstavu a vyrazili zpátky ke klubovně. 
 

Ledová Praha nás opět nezklamala, užili jsme se skvělý den a už se těšíme na příští rok. 
 
 

Pavla Šobrová, PS Záře 
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Setkání pražských Pionýrů je za námi  
O víkendu 16. - 18. 9. 2016 se na TZ Morgana u Ledče nad Sázavou uskutečnilo setkání 
Pionýrů z Prahy. Setkání se zúčastnili zástupci 8 pionýrských skupin, což představovalo 
celkem 83 účastníků.  
 
V pátek večer se sjely 
jednotlivé výpravy na 
Morganu, a protože se brzo 
stmívá, tak už zbyl jen čas na 
přivítání, vzájemné 
představení, postavení stanů 
a pak následné posezení 
u ohně. 
 
V sobotu dopoledne se 
jednotlivé skupiny vypravily 
na výlety po okolí – někdo 
navštívil záchrannou stanici 
živočichů v Pavlově, někdo 
zámek v Ledči nad Sázavou. 
 
Po obědě následovala soutěž mezi skupinami, kdy na jednotlivých stanovištích plnily 
hlídky různé úkoly např. uzly, mapové značky, zdravovědu, lanové překážky, atd. 
V průběhu odpoledne se také bylo možné zúčastnit fotosoutěže, kdy si jednotlivé 
skupiny vylosovaly téma a pak ho měly ztvárnit s tím, že pozadí jim bude přiděláno 
digitálně. 
 
Po dobré večeři následoval opět oheň a na kytary se hrálo dlouho do noci. 
 
V neděli dopoledne všichni společně vytvářeli 3D obraz " Pionýři na Morganě" a pak už 
zbýval čas jen na balení, oběd a následoval odchod na vlak. 
 
Setkání to bylo, myslím, povedené a dokonce se nám podařilo poručit „větru dešti“, 
protože za celý víkend spadlo jen pár kapek. 

 
Michal Rejzek, 45. PS Praha 6 

 
450 kosmonautů v Ďáblickém háji!  
Nevěříte, že se to v Ďáblickém háji mohlo hemžit kosmonauty? A přesto – první říjnový 
den, v sobotu 1. 10. 2016, se zde konala každoroční akce „Lesem ke hvězdám“ – večerní 
stezka pro děti, kterou pořádá 68. pionýrská skupina Lvíčata.  
 
Letos bylo úkolem dětí ovládnout na deseti stanovištích dovednosti, které potřebuje mít 
každý kosmonaut, a dojít až do cíle, kde na ně čekala zasloužená odměna. Kdo prošel 
celým kosmonautským výcvikem, mohl v cíli nasednout do vesmírné rakety; pro 
účastníky byla také otevřena ďáblická hvězdárna, ze které bylo možné pozorovat obřím 
dalekohledem noční oblohu a promítal se zde krátký pohádkový film. 
 
Vraťme se ale na začátek: ještě než se účastníci vydali na trasu, byl pro ně v prostoru 
startu připraven oheň, na kterém si mohli opéci buřty. 
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Počasí bylo pěkné a teplé, úkoly byly nápadité: na jednom stanovišti bylo třeba 
zapamatovat si kosmické obrazce a procvičit tak svou paměť; zamotáním hlavy a 
následnou chůzí po kladině podstoupily děti trénink orientace a rovnováhy ve stavu 
snížené gravitace; výcvik dále zahrnoval prověření znalostí o vesmíru a sluneční 
soustavě; zkouška opravy vesmírné rakety připravovala budoucí kosmonauty na 
nenadálé situace a sběr svítících vzorků neznámé tekutiny je něco, s čím musí dnešní 
kosmonauti také počítat. 

 
Večer se k radosti všech opravdu vydařil a 
spokojeni byli všichni: děti, rodiče 
i organizátoři. Akce, která začínala startem 
prvních posádek v 17:30 a končila 
vypuštěním posledních účastníků v 19:30, se 
nakonec zúčastnilo skoro 450 dětí a všechny 
stezku hravě zvládly – takže můžeme 
s jistotou říci, že nedostatku kvalifikovaných 
kosmonautů se opravdu nemusíme bát a 
budoucí vesmírný program tak má 
nakročeno k úspěchu. 

 
Za sobotní akci je třeba poděkovat i všem více než 55 dobrovolníkům – pionýrům 
i dalším kamarádům, kteří se podíleli na jejím zajištění. 
 
A pokud jste letošní Lesem ke hvězdám propásli, není třeba věšet hlavu. Budeme se na 
vás těšit i příští rok! Můžete nás ale potkat i dříve, na našich dalších akcích, které 
pořádáme během celého roku. 
 

Tereza Vodvářková, Ondřej Machulda, 68. PS Lvíčata 
 

Letní činnost 
Pražští Pionýři uspořádali v roce 2016 celkem 55 letních táborů, ať už ve stanech, 
chatkách, budovách či putovních. Táborů se zúčastnilo více než dva tisíce dětí (2 033) 
všech věkových kategorií nejen z Prahy. 
 

Při metodických návštěvách byly navštíveny 2 tábory, na kterých nebyly zjištěny žádné 
závady.  
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Statistiky POP 

Počet členů: 1 804 

Počet pionýrských skupin: 39 

Počet pionýrských center: 1 

Počet oddílů: 76 

Počet otevřených klubů: 7 

 

Věkové složení členů POP:   

do 9:  284  

10-12: 317 

13-15: 330 

16-18: 216 

19-26: 273 

27 a více: 384  

 

 

Orgány POP 

Předseda: Michal Rejzek 

Ekonom: Markéta Fraitová 

 

Výkonný výbor PRP: 

Ondřej Machulda  

Jiří Streit 

Pavla Bárová  

Miroslav Smolík (do 19. 6. 2016) 

 

Garant PVC 01: Ladislav Šimek  

 

Předseda Kontrolní komise POP:   

Mgr. Jan Matoušek 
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Vyznamenání a ocenění 
•  Lee Louda (147. PS Galaxie) – křišťálová vlašťovka (nejvyšší pionýrské 

vyznamenání udělované každý rok pouze jednou členům nad 26 let za práci pro 
Pionýr i v Pionýru) 

•  Radek Zázvůrek (96. PS Veselí Medvědi) - bronzová medaile MŠMT 2. stupeň  
•  Markéta Fraitová (PS Záře) – lipový 

list stříbrný (za práci a významnou 
pomoc při rozvoji pionýrského 
hnutí) 

•  Mirek Švec (160. PS Vampoš) – léta 
věrnosti diamantová (za 50 let 
aktivního a nepřerušovaného 
členství v Pionýru). 

•  Jan Matoušek (21. PS Střelka) - léta 
věrnosti zlatá (za 40 let aktivního a 
nepřerušovaného členství v Pionýru) 

 
Vzdělávání - PVC 01 

Priority ve vzdělávání: 

V roce 2016 bylo trvající snahou PVC 01 rozšíření lektorského sboru, které se tentokrát i 

zdařilo. Podařilo se pro práci v lektorském sboru získat Ondru Kubarta a rozšířit tak 

lektorský sbor v oblasti BOZP, o což jsme dlouho usilovali. Dále se podařilo získat finance 

a vyslat Lenku Leciánovou a Tondu Kantu na kurz lektora zdravovědy. A také se vrací 

zpátky Petr Vlach pro lektorování v oblasti práva. Dá se říci, že lektorský sbor se podařilo 

docela slušně stabilizovat a ve většině oblastí máme dobrou zastupitelnost lektorů. Což 

ovšem neznamená, že bychom se další možnosti rozšíření lektorského sboru bránili. 

Další prioritou v roce 2016 bylo rozšiřující vzdělávání formou seminářů. Na podzim se 

uskutečnil seminář o možnosti vzdělávání na PS, tzv. průvodcování. O seminář byl malý 

zájem, uskutečnil se za účasti 4 lidí ze 3 PS. Pořádání seminářů se do budoucna 

nevzdáváme a budeme zkoušet najít témata a formy, které osloví více potenciálních 

účastníků. 

Poslední prioritou, kterou jsme si stanovili v předchozím roce, bylo doplnění řádné 

kvalifikace u všech členů PS spadajících pod POP. PVC za tímto účelem již třetí rok za 

sebou vypsalo kurz pro funkcionáře na PS. Kontrola potřebných kvalifikací proběhne na 

POP v rámci registrace na rok 2017. Nicméně předpokládám, že kurzy pro funkcionáře 

budou tvořit i dále pravidelnou nabídku. 

Další události roku 2016: 

Nad rámec plánu činnosti došlo v roce 2016 na našem PVC ještě k následujícímu. Katka 

Vlachová vyslovila ochotu převzít funkci garanta PVC. Patřičné kroky jsou připraveny 

společně s tímto dokumentem a žádost o změnu garanta bude podána tedy v lednu. Jako 

odstupující garant věřím, že Katka posune PVC zase trochu dále. Ostatně má navíc, oproti 

mě, také pedagogické vzdělání, a tedy, myslím, i lepší předpoklady pro funkci garanta. 

Také druhá událost nad rámec původního plánu je v souvislosti s Katkou, která byla 

oslovena Gymnáziem PORG k uspořádání kurzu zdravotníka pro své pedagogy. V roce 2016 
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byl nakonec pro PORG zorganizován nejen kurz zdravotníka, ale také kurz první pomoci 

v rámci školy v přírodě. Obě akce přinesly do rozpočtu POP slušné peníze, které nám 

umožnily vyslat dva mladé lektory na kurz lektora první pomoci, jak jsem již zmínil dříve. 

Věřím, že spolupráce s PORGem bude i dále pokračovat a přinese do rozpočtu POP další 

prostředky. 

Podmínky pro činnost PVC: 

V létě roku 2016 došlo ke smutné události, zemřel správce TZ Mrtník, kterou jsme 

pravidelně a rádi využívali jako zázemí pro naše kurzy. PS Švermováček hledá tedy nového 

správce a věřím, že bude brzy možné zase příjemné prostředí TZ Mrtník využívat. Jinak 

tedy platí, že jak pro kurzy pořádané přímo v Praze, tak i pro kurzy mimopražské máme 

vhodné prostory k pořádání. Na administrativním chodu PVC se podílí tajemník POP, což 

podle mého funguje dobře. 

Hodnocení výchovně-vzdělávací činnosti PVC 

Základní příprava – V roce 2016 dobíhal kurz VDK-B (instruktor), který byl započat na 

podzim roku 2015. Všech 15 účastníků kurzu splnilo závěrečné zkoušky. Já osobně jsem 

měl z kurzu dobrý pocit, zapojení účastníků bylo dobré, v rámci kurzu proběhly i nějaké 

další zážitkové aktivity, které účastníkům dodaly další náměty pro činnost ve svých 

oddílech, navázané kontakty třeba dále využijí ve své činnosti. 

Na jaře proběhl ještě kurz oddílového vedoucího pro staré bardy a praktiky. Kurz byl určen 

především vedoucím, kteří mají praxi 5 a více let, jsou schopni některé oblasti doložit 

diplomy a dekrety z jiných kurzů a jen jim prostě chyběla kvalifikace oddílového 

vedoucího. Kurz úspěšně absolvovalo 27 osob. 

Na podzim byl dále naplánován kurz VDK-B společně s kurzem VDK-A. Kurzy nakonec 

nebyly otevřeny pro nedostatečný zájem (na kurz VDK-B bylo přihlášeno 5 osob, na kurz 

VDK-A 4 osoby). 

Odborná příprava – V roce 2015 jsme také uskutečnili víkendový kurz kvalifikací pro 

volené funkce, a to jmenovitě člena rady, hospodáře PS a vedoucího PS. Kurzů se ve 

společné části i v následných nadstavbách účastnilo 19 osob. Kvalifikaci člena rady získalo 

6 osob, kvalifikaci hospodáře PS získalo 6 osob a kvalifikaci vedoucího PS získalo 7 osob. 

Kurz proběhl na ZŠ Jižní na Spořilově, kde jsme pro kurz našli velmi dobré zázemí. 

Předpokládám , že i v dalších letech pro tento kurz rádi ZŠ Jižní využijeme. 

Rozšiřující příprava – Na podzim 2016 proběhl již dříve zmíněný seminář o průvodcování, 

ovšem za poměrně slabého zájmu 4 osob. Zatím, zdá se, si s nabídkou seminářů nevíme 

moc rady a nedaří se nám jimi oslovovat členy PS. 

Kvalifikace s obecnou platností – V roce 2016 byl dokončen kurz VDK-B, plánovaný kurz 

VDK-B a VDK-A, který měl začít na podzim, nebyl otevřen kvůli nízkému zájmu, viz výše. 

V roce 2016 proběhl také nad rámec plánu kurz ZZA pro učitele Gymnázia PORG. Kurz 

absolvovalo 20 účastníků, byl uspořádán na klíč pro gymnázium a PVC jej uspořádalo jako 

možnost získání nemalých prostředků pro činnost Pionýra. 
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Metodická činnost – Vzdělávací centrum nabízí spolupráci s PS na pořádání kurzů 

v podobě, kterou mohou samy skupiny ovlivnit. V roce 2016 doběhl kurz instruktora 87. PS 

Javor. Kurz úspěšně absolvovali 3 účastníci. 

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. 

Přehled vydaných osvědčení 

kódové označení Osvědčení počet osob 

Kurz oddílového vedoucího – VC-01-01-16 27 

Člen rady – JA-01-02-16 6 

hospodář PS – JA-01-04-16 6 

vedoucí PS – JA-01-03-16 5 

VDK-B 15 

ZZA pro PORG 20 

celkem 79 

V roce 2016 bylo vydáno 59 dekretů v rámci kurzů pro členy spolku, což je trochu 

nadprůměrné. Množství vydaných dekretů ovlivnil především kurz pro starší vedoucí 

s dlouhou praxí. Celkový počet dekretů ještě navyšuje kurz ZZA pro PORG, který ovšem 

přinesl především finanční prostředky Pionýru a jehož absolventi nepůsobí v oddílech a PS. 

Práce lektorského sboru – Lektorský sbor se i v roce 2016 scházel pouze při přípravě 

jednotlivých kurzů. Podařilo se nicméně sbor výrazněji posílit a věřím, že se to projeví i 

na jeho práci do budoucna. 

Závěrem – Rok 2016 přinesl v našem PVC poměrně výrazné změny. Věřím, že budou mít na 

další činnost centra příznivý vliv. 
 

Ladislav Šimek, garant PVC01 
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Ekonomika - rozvaha 

schváleno na VI. jednání Pražské rady Pionýra 1. 4. 2017 
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Ekonomika - výkaz zisků a ztrát 

schváleno na VI. jednání Pražské rady Pionýra 1. 4. 2017 
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Ekonomika - příloha k účetní závěrce 

schváleno na VI. jednání Pražské rady Pionýra 1. 4. 2017 
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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: 

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

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

110 00 Praha 1                                                  Mobil: 777 248 701 


