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Vybrané akce PS  

Jaké to bylo letos na uzlech 6. -7. 4. 2018 
93. PS Orion se i letos vydala na uzle – soutěž O Putovní pohár Zlaté růže. Letos se konal 
již 25. ročník, z toho již 15. v Českých Budějovicích. My jsme jeli na soutěž již 23×. 
Letošní soutěž jsme shrnuli do několika poznámek:  
 

� Na závody nás odjelo celkem 13. Páteční večer jsme pilně trénovali a zkoušeli 
řady, abychom dosáhli co nejlepších výsledků. Rovněž i v sobotu ráno. 

� Místnost na spaní jsme měli stejnou jako vloni, hned vedle jen pro nás umyvadla 
a WC. To se nám líbí. A uprostřed ještě prostor na hry. 

� Místo oslavy v cukrárně byl letos zvolen bowling, což všichni uvítali. Byl to dobrý 
nápad. Určitě to někdy zopakujeme. 

� Bohužel byly překonány jen tři osobní rekordy, někteří měli dokonce horší čas než 
v minulých letech. Malá příprava? Usnuli jsme na vavřínech? 

� Jsme jediná výprava, která vyhrála již 4× za sebou oba poháry – pro vítězný 
kolektiv a pro vítěznou štafetu. Dlouho jsme na pohár čekali, než se ho podařilo 
vyhrát, ale nyní oddíl vládne závodům s přehledem. 

� V sobotu večer jsme pro 
pobavení a oddych hráli 
hry, které jsme vyhráli, 
ať už jednotlivci nebo 
jako kolektiv. 

� V neděli jsme si pěkně 
pospali, vstávali později. 
Naštěstí jsme jen balili, 
uklízeli a potom se 
loudavě vydali na vlakové 
nádraží. Stavili jsme se 
jen na náměstí a potom 
už jsme spěchali na vlak. 

� Za rok bude jubilejní – 
XXVI. ročník – a bude opět 
v Jindřichově Hradci. Tak snad uspějeme i tam. Místní konkurence se na nás 
určitě připraví. 

 
Jana Jandová, 93. PS Orion 

 
Pálení čarodějnic 2018  
30. duben 2018 – Základní škola Glowackého se opět proměnila v rej čarodějnických 
kostýmů na počest tradičního Pálení čarodějnic, které pořádá Pionýrská skupina Záře 
jako svou největší akci pro veřejnost. :-) Děkujeme všem za návštěvu!  

 
Na programu byly stanoviště pro děti, díky kterým si mohly vyzkoušet své schopnosti 
v různých disciplínách, ať už to bylo tříbení smyslů při rozpoznávání koření, poučení 
o tom, jak se chovat v lese, „myslivecké“ střílení ze vzduchovky, chůdy a lanová lávka 
nebo třeba uhádnutí hádanky. Těmito úkoly děti provázely klasické pohádkové bytosti – 
na stanovištích u nás pomáhají nejen děti z oddílů, instruktoři a vedoucí, ale i nejmladší 
kamarádi. Každý, kdo nasbíral body u všech stanovišť, pak za svoji pouť dostal 
zaslouženou odměnu. 
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Jako vždy se nám také přihlásila řada 
odvážných čarodějek a čarodějů do 
Miss čarodějnice, kde porota pečlivě 
vybrala nejkrásnější vítěze, kteří byli 
oceněni na pódiu. Naše akce je vždy 
z pódia moderovaná, abyste měli lepší 
přehled o tom, co se kde právě děje a 
v mezičase doprovázíme náš program 
hudbou pro děti. 
 
V 16:00 náš pan ohnivák slavnostně 
zapálil hranici i se symbolickou obří 
loutkou čarodějnice. A naštěstí jsme 

nemuseli nic hasit, přestože bylo opravdu sucho a přes den foukal pořádný vítr. Dále byl 
oheň udržován k využití posezení a opékání buřtů. Hned vedle ohniště stál totiž náš 
bufet, ve kterém se daly za malý poplatek zakoupit špekáčky, nealko pivo, limo a další 
dobroty. Akce pokračovala večerní volnou zábavou. 
 

Článek převzat z webu PS Záře 
 
TeeDeeT voda úspěšně proběhla  
V termínu 29. 8. - 1. 9. 2018 jsme vyrazili na řeku Vltavu. Ve středu večer jsme se 
v počtu 12 členů sešli v Praze na Hlavním nádraží a nasedli na vlak do Vyššího Brodu, 
kde jsme už za tmy rozložili stany v kempu Pod Hrází.  
 
Ve čtvrtek ráno jsme převzali lodě a vybavení od půjčovny Kanak, zabalili si a vydali se 
na řeku. Abychom cestou nehladověli, vždy jsme si po ránu dali společnou vydatnou 
snídani. Obědy jsme řešili cestou v restauracích či občerstveních a večeře jsme v kempu 
uvařili z vlastních zásob na vařičích. Náš čtvrteční cíl byl kemp Branná vzdálený něco 
málo přes 20 km. 
 
Cestou jsme narazili na 3 jezy, z čehož hned první byl pro jednu posádku osudným a 
cvakla se- posádka vyvázla bez zranění a nenastala ani žádná materiální ztráta. Do 
kempu jsme dorazili odpoledne. Zde 
jsme strávili dobrodružnou noc 
v tee-pee. 
 
Páteční den nás čekala cesta do 
Českého Krumlova- kemp Krumlov 
(U Trojice) vzdálený přibližně 17km. 
Druhý den jsme sjeli 5 jezů- tyto už 
jsme všichni zvládli na jedničku. Po 
rozložení stanů jsme vyrazili po 
památkách města. 
 
V sobotu byl na řadě poslední úsek 
sjezdu- do Zlaté Koruny. Jelikož ale 
celou noc i ráno vydatně pršelo a 
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teploty se ani zdaleka neblížily k 20°C, rozhodli jsme se poslední úsek nesjíždět. Vrátili 
jsme lodě a vybavení, sbalili si a rozjeli se rovnou zpět do svých domovů. 
 
I přes ne úplně ideální počasí jsme si akci všichni nadmíru užili! 

 
Jakub Mareš, PS Záře 

 
Setkání POP 2018  
O víkendu 21. - 23. 9. 2018 se na základně u Červeného hrádku u Sedlčan sešlo cca 
80 pionýrů ze šesti PS, aby si užili další pražské setkání, které se pořádá jednou za 
dva roky.  
Počasí nám hlavně v sobotu přálo, a tak si 
myslím, že si celý víkend všichni pěkně 
užili, 
protože o zábavu bylo velmi dobře 
postaráno. 
 
Účastníci Setkání: 

� 49. PS Kočovníci (12 účastníků) 
� 68. PS Lvíčata (18 účastníků) 
� 93. PS Orion (11 účastníků) 
� 147. PS Galaxie (21 účastníků) 
� 188. PS T.O. Bobříci (8 účastníků) 
� PS Záře (12 účastníků) 
� Krtek :-) 

 
Za organizaci děkujeme 147. PS Galaxie. 

 
Michal Rejzek, 45. PS Praha 6 

 
 
Až k nové planetě! Lesem ke hvězdám podesáté  6. 10. 2018 
S krásným babím létem a začínajícím podzimním zbarvením listů stromů přichází i první 
říjnová sobota a v její podvečer v Ďáblickém háji na Praze 8 startuje už desátý ročník 
akce Lesem ke hvězdám.  
 
Letos se děti se na palubě kosmické lodi vypráví do vesmíru, aby se pokusily najít novou 

planetu vhodnou k životu. Všichni totiž víme 
o hrozících nebezpečích na Zemi – otrávená 
atmosféra, přelidnění, znečištění životního 
prostředí i vyčerpané přírodní zdroje. 
Malí členové posádky projdou trasou 
s 10 stanovišti, na kterých je čekají 
důstojníci vesmírné lodi nebo zelení 
mimozemšťané. Nechybí ani zajímavé úkoly 
a dekorace, ze kterých mnohé díky 
propracovaným světelným efektům vyniknou 
hlavně za tmy. A co všechno obnáší náš let? 
Na startu nastávající členové posádky lodi 
dostávají odznak člena mise. Před tím než 
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se vydají do vesmíru, mají ještě 
možnost přisednout k ohni a posilnit se 
teplým čajem a opéct si špekáček. 
A hurá do vesmíru! 
I přes pěkné počasí má naše vesmírná 
loď poruchy, které nám komplikují 
cestu a posádka je musí řešit. Na 
prvním stanovišti je potřeba posbírat a 
vrátit zpátky šrouby, které jsme ztratili 
při turbulencích, když jsem prolétali 
atmosférou. Na dalším zastavení je 
potřeba opravit rozbitý motor a tak to 
pokračuje dál a dál… 
Časem konečně doletíme a přistaneme na vyhlédnuté planetě. Jsme u cíle – hurá! 
Následně se však dozvídáme, že nic není tak jednoduché. Planeta už je obydlena. 
Mimozemšťané jsou naštěstí přátelští, a i když nám nedají tip, kde jinde hledat, naučí 
nás, jak se chovat na naší planetě, abychom ji neničili a mohli se na ni vrátit. Potom 
zamíříme zpátky domů na Zem. V cíli už nás nadšeně vítají a dostáváme nějaké 
drobnosti jako dárek. Odměnou je nám také promítání na ďáblické hvězdárně i možnost 
podívat se dalekohledem. 
Vesmírnou misi absolvovalo na 450 dětských účastníků, o které se staralo přes padesát 
členů posádky – pomoci s organizací nám přišlo i několik kamarádů z dalších pionýrských 
skupin. Pohádkový les pořádáme rádi a doufáme, že nepřináší radost jen dětem, ale 
i dospělým. Nás to rozhodně baví. Vždyť les s tolika světýlky musí mít určité kouzlo snad 
pro každého. A ať už jste to tenhle rok stihli nebo ne, přijďte se podívat i příště. 
Těšíme se zase za rok! 
 

Tereza Vodvářková, 68. PS Lvíčata 
 
Předvánoční bowling  
V neděli 9.12. se v bowlingové herně na Žižkově sešlo 
více než 45 Pionýrů z 8 PS, aby si zahráli bowling. 
Atmosféra byla dobrá, výkony jednotlivých teamů 
také. Myslím, že si nedělní podvečer všichni užili. 
Omluvte prosím horší kvalitu fotek.  
 
A jak to dopadlo? 

1. místo – Hoď ho tam (Monča, Terka, Ditík, Váša, Ráďa) – 529 b. 
2. místo – Bobříci (Rychlík, Iva, Míša, Božen, Marcel) – 506 b. 
3. místo – A spol (Kubyšta, Karel, Martina, Pája, Ondra) – 467 b. 
4. místo – Rámovci (Ráma, Quido, Mates, Docent) – 465 b. 
5. místo – Arnyka (Ivoš, Myšák, Tom, Elvis, Mára) – 464 b. 
6. místo – Lvíčata (Honzík, Radek, Kuba, Aga, Terka) – 433 b. 
7. místo – Ufo (Filip. Severka, Vojta, Myšák) – 429 b. 
8. místo – Paprsek (Ondra, Martin, David, Filip) – 427 b. 
9. místo – Orioňáci (Otík, Vydřička, Tom, Alí, Máťa) – 350 b. 

 
Michal Rejzek, 45. PS Praha 6 
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Letní činnost 
Pražští Pionýři uspořádali v roce 2018 celkem 53 letních táborů, ať už ve stanech, 
chatkách, budovách či putovních. Táborů se zúčastnilo 1 599 dětí všech věkových 
kategorií nejen z Prahy. 
 

Při metodických návštěvách bylo navštíveno 14 táborů, na kterých nebyly zjištěny žádné 
závady.  
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Statistiky POP 
Počet členů: 1 851 
Počet pionýrských skupin: 36 
Počet pionýrských center: 1 
Počet oddílů: 71 
Počet otevřených klubů: 7 
 
Věkové složení členů POP: 
do 9:  287 
10-12: 388 
13-15: 279 
16-18: 250 
19-26: 279 
27 a více: 368  
 
 
 

Orgány POP 
Předseda: Michal Rejzek 
Ekonom: Markéta Fraitová 
 
Výkonný výbor PRP: 
Ondřej Machulda  
Pavla Bárová  
Mgr. Kateřina Vlachová  
Jakub Mareš (od 24. 3. 2018) 
 
Garant PVC 01:  
Mgr. Kateřina Vlachová 
 
Předseda Kontrolní komise POP:   
Mgr. Jan Matoušek 

 
 
 

Vyznamenání a ocenění 
 

•  Radek Zázvůrek (96. PS 
Veselí Medvědi) - 
domovník roku (za 
příkladnou péči o TZ 
Medvědín ve Sloupu v 
Čechách) 
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Vzdělávání - PVC 01 

Priority ve vzdělávání: 
V roce 2018 jsme v našich řadách 
hledali lektory, které by ÚPVC 
mohlo zařadit do statusu tzv. 
Autorizované osoby – tj. nového 
modulu prozkušování některých 
akreditovaných kurzů v rámci 
Pionýra. Získali jsme tak možnost 
zkoušet zájemce o kvalifikace 
Samostatný vedoucí volnočasových 
aktivit dětí a mládeže, Hlavní 
vedoucí zotavovací akce dětí a 
mládeže, Garant bezpečnosti pro 

oblast práce s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání , Vedoucí 
volnočasových aktivit dětí a mládeže, Lektor dalšího vzdělávání. Bližší informace 
týkající se těchto kvalifikací viz www.narodnikvalifikace.cz. 
V roce 2019 zrealizovat kurz HVT – na tento rok má Pionýr ještě akreditaci, je 
pravděpodobné, že v dalších letech bude získání kvalifikace už jen skrze autorizovanou 
osobu. 
Dalšími prioritami je dlouhodobé plánování pořádání kurzů v období 2019 - 2021 a 
zlepšení komunikačních kanálů mezi PVC 01 a možnými účastníky kurzů. 

Další události roku 2018: 

Díky grantu Magistrátu Hl.m.Prahy jsme získali prostředky na 5 akreditovaných 
kurzů realizovaných dle podmínek grantu smluvně s jinými subjekty v období září – 
prosinec 2018/leden 2019. Absolventi těchto akreditovaných kurzů pak dle 
dosaženého vstupně vzdělání (konkrétně pedagogického směru) získali osvědčení o 
absolvování, či přímo licenci. 

Jednalo se o kurzy: Instruktor vodní turistiky (kurz pro nezájem zrušen BP Sport), 
Instruktor cyklistiky (kurz pro nízký zájem zrušen), Stavění nízkých lan (9, Lanové 
centrum Proud Brno), Zážitková pedagogika v praxi (18, PŠL), Instruktor lyžování 
(leden 2019). Udělení licence a osvědčení bylo v dikci smluvního subjektu. 

Hodnocení výchovně-vzdělávací činnosti PVC 

Základní příprava  

Kvalifikace instruktora Pionýra (březen 2018, 21 účastníků, z toho 1 nečlen). 
Jednalo se o jednovíkendový kurz doplněný o 2 semináře v Praze v odpoledních 
hodinách. Ačkoliv jsme splnili minimální časovou dotaci vyžadovanou osnovami a 
probrali všechna témata, nebudeme kurz v této zkrácené podobě již nadále 
realizovat. V tomto pojetí není dostatečný prostor na praktický nácvik a osvojení si 



Pionýr, z. s. - Pražská organizace Pionýra 
Výroční zpráva 2018 

Strana 9 (celkem 17) 

dovedností, rovněž je program kurzu maximálně zhuštěný a účastníci jsou již v 
odpoledních hodinách unavení. 

Kvalifikace oddílového vedoucího (říjen – listopad, 15 účastníků, z toho 1 nečlen). 
Kurz momentálně probíhá, závěr v polovině prosince 2018. Kurz bude ze stejných 
důvodů jako KIP prodloužen do 3 víkendů. 

Nadstavbové semináře: 

V období květen – červen byly zrealizovány semináře k GDPR a právu na táborech, 
seminář k Hygienické vyhlášce č.106/2001 s pracovnicí KHS. 

Podmínky pro činnost PVC: 
I nadále pro pobytové kurzy využíváme TZ Šverováček Mrtník, pro krátké víkendové 
kurzy pak klubovnu 121. PS Bor, pro semináře prostory kanceláře POP. Rádi bychom 
pro plánovaná „neformální setkávání s výměnou zkušeností“ využívali klubovny 
jednotlivých PS. 
 Na administrativním chodu PVC se podílí tajemník POP, což je vzhledem k jiné 
vytíženosti garanta PVC stěžejní. 

Odborná příprava   

Vedoucí PS + člen rady (leden – únor 2018, celkem 14). Kurz probíhal formou 5 
odpoledních seminářů v Praze. Byl určen spíše zkušeným zájemcům s praxí v radě 
PS, nicméně v kurzu byli zapsaní i účastníci ve věku 18, 19 let. Kurz v této podobě 
už nadále nebudeme pořádat, od roku 2019 počítáme s 10 měsíční přípravou 
(průvodcováním) v období září – červen s frekvencí setkávání 1x/měsíc. Účastníkům 
to přinese možnost pozorovat a realizovat nabité vědomosti v praxi. 

Hospodář PS (leden – únor 2018, celkem 8). Kurz probíhal formou 7 večerních 
seminářů. Nadále bude jeho forma identická s kvalifikací VePS. 

Rozšiřující příprava – Viz grantové kurzy Magistrátu Hl.m.Prahy 

Kvalifikace s obecnou platností  

Zdravotník zotavovací akce (březen – duben 2018, 10). Kurz proběhl v klubovně 
121. PS Bor v podobě 2 víkendů. 

Metodická činnost – Vzdělávací centrum nabízí spolupráci s PS na pořádání kurzů 
v podobě, kterou mohou samy skupiny ovlivnit. 

Personální zabezpečení činnosti PVC 

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. 
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Přehled vydaných osvědčení: 
kódové označení Osvědčení počet osob 
Kurz oddílového vedoucího (stále běží) VC-01-05-18 15 
Kurz instruktora oddílu  VD-01-03-18 21 
Hospodář PS  JA-01-02-18 8 
Vedoucí PS + člen rady  JA-01-01-18 14 
Zdravotních zotavovacích akcí  ZA-01-04-18 10 
Celkem 68 

V roce 2018 bylo vydáno 68 dekretů vydaných PVC 01 v rámci kurzů pro členy 
spolku, dalších 27 v rámci grantových kurzů (viz výše). 

Práce lektorského sboru  

Lektorský sbor se v roce 2018 povětšinou scházel v rámci přípravy jednotlivých 
kurzů, v září se pak sešel na schůzce věnované jeho budoucímu rozvoji  a následně 
svolal schůzku s vedoucími PS dne 1. 11. 2018 k otázce plánování dalšího rozvoje a 
práce PVC v letech 2019 – 2021. 
 

 
Mgr. Kateřina Vlachová, garant PVC 01 
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Ekonomika - rozvaha 

schváleno na IV. jednání Pražské rady Pionýra 4. 4. 2019 
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Ekonomika - výkaz zisků a ztrát 

schváleno na IV. jednání Pražské rady Pionýra 4. 4. 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pionýr, z. s. - Pražská organizace Pionýra 
Výroční zpráva 2018 

Strana 13 (celkem 17) 

Ekonomika - příloha k účetní závěrce 

schváleno na IV. jednání Pražské rady Pionýra 4. 4. 2019 
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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 


