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Akce POP a vybrané akce PS  
 
TeeDeeT Laser game – akce 15+  
Ve čtvrtek 14. 3. 2019 úspěšně proběhla další akce. 
Tentokrát jsme navštívili LazerFun na Českomoravské. 
Celkem se nás sešlo sedmnáct pionýrů ze sedmi 
různých PS (PS Záře, 96. PS Veselí Medvědi, 16. PS 
CZČD DISK, 68. PS Lvíčata, 121. PS BOR, 73. PS 
Vodovod, PS Veteráni Kladno).  
 
Zahráli jsme si tři hry laser game, pokaždé v jiných, 
náhodně rozdělených týmech. V přiložených fotkách 
můžete, mimo jiné, vidět, jak si kdo vedl.  
Akci jsme si užili, seznámili jsme se s novými kamarády a těšíme se na další TeeDeeT 
akci, kam jste všichni zváni!  
 

Jakub Mareš, PS Záře 
 
TeedeeT Jump Park úspěšně zdolán!  
Ve sváteční středu 8. 5. 2019 jsme se s TeeDeeTy vypravili do Jump Parku na Jarově. 

Šestnáct pionýrů ze tří PS se sešlo v podvečer, aby si užili hodinu 
skákání na trampolínách a nejen to.  
 
Vyzkoušeli jsme také horolezeckou stěnu, slackline a nakonec 
i 3D vybíjenou. Pohybovou, pro některé novou, aktivitu jsme 
si užili. 

Jakub Mareš, PS Záře 
 
 
 
Sloupský Folkytonk 15. 6. 2019  
96. PS Veselí Medvědi uspořádala v sobotu 15. 6. 2019 v lesním divadle kousek od své 
táborové základy ve Sloupu v Čechách první ročník festivalu mladých muzikantů 
Sloupský FolkyTonk a pražská piodelegace v čele s předsedou POP si tuto akci 
nenechala ujít.  
 
Přijeli jsme již v pátek a po skvělé 
večeři následovala volná zábava přímo 
na TZ Medvědín. 
V sobotu ráno, po opět stejně skvělé 
snídani, jsme se přesunuli do lesního 
divadla, kde se postupně vystřídalo 
12 kapel či jednotlivců a musím říct, že 
jim to hrálo velmi dobře. Kapela 
Ambiam do svého vystoupení zařadila 
výuku irských tanců, kdy Božen 
a Mareček z 188. PS T.O. Bobříci 
ukázali, že mají taneční vlohy (dokonce 
je můžete vidět ve Zprávičkách na ČT ). 



Pionýr, z. s. - Pražská organizace Pionýra 
Výroční zpráva 2019 

Strana 3 (celkem 15) 

Třešničkou v celém programu bylo vystoupení Jaroslava 
Samsona Lenka, kapely Cop a kapely Madalen. 
Festival končil až kolem 22. hodiny, ale následně se 
zábava opět přenesla na TZ Medvědín, kde v ní někteří 
pokračovali až do brzkých ranních hodin. 
Musím říct, že jsem  si osobně celý víkend neskutečně užil 
a velmi rád se zúčastním i příští rok a doufám, že 
delegace pražských pionýrů bude větší než letos. Velký 
dík patří všem Veselým Medvědům za skvěle zvládnutou 
akci – bylo to vážně moc prima! 
Složení pražské delegace: Krtek (předseda POP), Kubyšta 
(PS Záře), Božen a Mareček (188. PS T.O. Bobříci) 
a v sobotu večer ještě Koty (PS Záře). 
 

Michal Rejzek, 45. PS Praha 6 
 
Sešli jsme se ve Sloupu 13.-15. 9. 2019  
O víkendu 13.-15. 9. 2019 se na TZ Medvědín ve Sloupu v Čechách sešlo cca 
70 instruktorů a vedoucích nejen z pražských PS (21. PS Střelka, 40. PS Košík, 45. PS 
Praha 6, 49. PS Kočovníci, 68. PS Lvíčata, 
73. PS Vodovod. 93. PS Orion, 96. PS Veselí 
Medvědi, 117. PS Kalich, 137. PS, 160. PS 
Vampoš, 188. PS T.O. Bobříci, PS Záře a PS 
Řečkovice Brno), aby se společně poznali, 
načerpali nějakou inspiraci a v neposlední řadě 
se pobavili.  
V pátek večer proběhla zábavná soutěž „Tipni 
si“ a každý už tak ví, jaké číslo dveří má 
kancelář POP, kolik pionýrů se jmenuje Novák 
či kolik je nejstaršímu pionýru z Prahy. :-)  
Následně byla pro zájemce připravena noční 
Ringostezka. 
V sobotu pro nás měla připravený program Prázdninová škola Lipnice a musím říct, že 
program stál za to a do nějaké části se zapojili staří i mladí. Například hra „Kdo je tady 
blbec“, si určitě najde místo v každém oddíle. :-) Večer pak došlo na oheň, kytary 
a báječnou kýtu na rožni. 
V neděli už proběhla jen snídaně, pak se každý vydal, kam potřeboval, někdo ještě na 

výlet na hrad Sloup a někdo 
prostě už domů. 
Celý víkend byl, myslím, velmi 
vydařený, alespoň dle ohlasů 
účastníků, počasí nám také 
vyšlo, a tak si myslím, že za rok 
si tuto akci zopakujeme. 
Závěrem bych ještě rád 
poděkoval 96. PS Veselí 
Medvědi za perfektní servis, 

výtečné jídlo i za super barmany v baru „U Veselého medvěda“. :-) 
 

 Michal Rejzek, 45. PS Praha 6 
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Lesem ke hvězdám skrze hluboký vesmír 5. 10. 2019 
Na počátku byl Velký třesk… A tehdy začaly vznikat všelijaké vesmírné objekty! 
V podvečer první říjnové soboty roku 2019 se k některým z nich mohli vydat účastníci 

tradiční otevřené akce Lesem ke 
hvězdám, kterou pořádala 
68. pionýrská skupina Lvíčata 
v Ďáblickém háji na Praze 8.  
Zatímco se les postupně nořil do 
tmy, začala jednotlivá 
stanoviště na trase zářit 
barevnými světýlky, lampiony, 
svíčkami a další výzdobou, a tak 
se plnění celkem deseti úkolů 
odehrávalo v zajímavé 
a neobvyklé atmosféře. 
Procházeli jsme se třeba 
mlhovinou, uhýbali jsme 
nebezpečným asteroidům, 
pozorovali jsme pulsary, 

proplouvali tajemným mezihvězdným prostorem i jsme si dávali pozor na 
nevyzpytatelné paprsky energie tryskající z kvazarů. Další zákoutí vesmíru se pak dala 
prozkoumat při prohlídce hvězdárny, kde celá trasa končila. 
Večerní stezka pro děti se konala již jedenáctým rokem, ale počasí letos příliš nepřálo: 
od rána pršelo a teploty už  byly ryze podzimní a k večeru skoro mrazivé. Děti se však 
nezalekly a i přes takový nečas jich za doprovodu rodičů dorazilo přes 200! To celé se 
konalo za pomoci více než 60 statečných organizátorů – zapojily se nejen starší oddílové 
děti, ale pomoc přišli i pionýři z jiných skupin a další kamarádi. 
Navzdory počasí měla akce příjemnou atmosféru a pohodový průběh. Účastnicí 
i organizátoři tak odcházeli spokojení a my už se těšíme na další rok! 
 

Tereza Vodvářková, 68. PS Lvíčata 
 
Sportovní dopoledne v ZŠ Jižní  
V neděli 24. 11. 2019 se v telocvičně ZŠ Jižní na Spořilově sešlo cca 20 dětí z 49. PS 
Kočovníci a 188. PS T.O. Bobříci, aby si 
společně zablbly.  
Nejprve si děti zahrály pár seznamovacích her 
a pak došlo na ringo, přehazovanou, 
vybíjenou, a další míčové i nemíčové hry. 
Součástí tělocvičny je i lezecká stěna, a tak si 
děti pod vedením zkušených lezeckých 
instruktorů vyzkoušely, jaké to je vylézt třeba 
až ke stropu tělocvičny. 
Akce to byla podařená, jen škoda, že nás 
nebylo víc – no třeba příště. Poděkování patří 
hlavně Žabce za organizaci celé akce. 
 

Michal Rejzek, 45. PS Praha 6 
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Předvánoční bowling  
V neděli 8. 12. 2019 se v bowlingové herně na Žižkově sešlo více než 60 pionýrů, 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 – Medvědi (Radmen, Míma, Žumpa, Bára, Dáda) – 595 b. 
2. místo – A-TEAM (Karel, Martina, Tonda, Kubyšta, Štajn) – 559 b. 
3. místo – Arnyka (Myšák, Sabča, Miki, Šebek, Elvis) – 519 b. 
4. místo – Praha 10 (Tonda, Mirek, Michal, Lukáš, Michal 2) – 505 b. 
5. místo – Orioňáci (Otík, Tom, Alička, Elí, Máťa) – 491 b. 
6. místo – Lvíčata (Terka, Ondra, Ráďa, Aga, Píďa) – 468 b. 
7. místo – Bobříci (Božen, Mára, Mates, Patrik, Inža) – 454 b. 
8. místo – Krakeni (Veve, Adéla, Madam, Tomáš, Petr) – 449 b. 
9. místo – Dráčci + Orel (Verča, Terka, Kačka, Kuba, Vojta) – 386 b. 
10. místo – 3×7 (Lubor, Sukéz, Áďa, Piky, Liška) – 381 b. 
11. místo – Krakeni 2 (Luděk, Mirka, Čárlí, Jitralar, Tomík) – 329 b. 

 

Michal Rejzek, 45. PS Praha 6 
 

Letní činnost 
Pražští Pionýři uspořádali v roce 2019 celkem 53 letních táborů, ať už ve stanech, 
chatkách, budovách či putovních. Táborů se zúčastnilo 1 576 dětí všech věkových 
kategorií nejen z Prahy. 
 

Při metodických návšt  ěvách bylo navštíveno 10 táborů, na kterých nebyly zjištěny žádné 
závady.  
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Statistiky POP 
Počet členů: 1 813 
Počet pionýrských skupin: 36 
Počet pionýrských center: 1 
Počet oddílů: 72 
Počet otevřených klubů: 6 
 
Věkové složení členů POP: 
do 9:  288 
10-12: 394 
13-15: 264 
16-18: 215 
19-26: 282 
27 a více: 370  

 
Orgány POP 
Předseda: Michal Rejzek 
Ekonom: Markéta Fraitová 
 
Výkonný výbor PRP: 
Ondřej Machulda  
Pavla Bárová  
Mgr. Kateřina Vlachová  
Jakub Mareš  
 
Garant PVC 01:  
Mgr. Kateřina Vlachová (do 31. 12. 2019) 
 
Předseda Kontrolní komise POP:   
Mgr. Jan Matoušek 

 
 
 
Vyznamenání a ocenění 
 

•  63. PS Sosna - Prima parta (poděkování za 
přípravu akce "Fazole se vrací") 

•  Markéta Fraitová (PS Záře) - cena ČRDM 
přístav 
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Vzdělávání - PVC 01 

Hodnocení výchovně-vzdělávací činnosti PVC 

Základní příprava  

Kvalifikace instruktora Pionýra (březen, květen, říjen 2019, 17 účastníků, kurz 
úspěšně dokončilo 15 účastníků). Jednalo se o třívíkendový kurz doplněný o 2 
semináře v Praze (duben, září) v odpoledních hodinách.  

Odborná příprava   

Člen rady (odpolední seminář v březnu 2019,  6 
účastníků, kurz úspěšně dokončilo 5 účastníků) 

Vedoucí PS + člen rady (září 2019 - červen 
2020, kurz probíhá vždy 1x měsíčně v 
odpoledních hodinách, 7 účastníků, vedoucí 
kurzu Jiří Tomčala) 

Hospodář PS (září 2019 - květen 2020, kurz 
probíhá vždy 1x měsíčně v odpoledních 
hodinách, 10 účastníků, vedoucí kurzu Markéta 
Fraitová) 

Nadstavbové semináře 

V období únor, březen byly zrealizovány 
semináře k dotacím MŠMT a k účetní závěrce PS 
(přímá pomoc členů KK POP se zpracováním v 
programu Money) 

Rozšiřující příprava 

Instruktor lyžování (leden 2019, 10 účastníků, jednalo se o grantový kurz v rámci 
získaných prostředků z MHMP, kurz realizován firmou BP Sport v Peci pod Sněžkou) 

Hra jako pros tředek ke vzdělávání (září 2019, cca 60 účastníků, jednalo se o grantový 
kurz v rámci získaných prostředků z MHMP, kurz realizován Prázdninovou školou Lipnice 
na TZ Medvědín ve Sloupu v Čechách; na tomto kurzu nebyly vystavovány dekrety) 

ZZA aneb kostky jsou vrženy (listopad 2019, 16 účastníků, jednalo se o grantový kurz v 
rámci získaných prostředků z MHMP, kurz realizován firmou ZDrSEM) 

Kvalifikace s obecnou platností  

Hlavní vedoucí tábora (březen, květen 2019, 13 účastníků, kurz úspěšně dokončilo 
12 účastníků). Jednalo se o dvouvíkendový kurz. 
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Personální zabezpečení činnosti PVC 

Práce lektorského sboru  

Lektorský sbor se v roce 2019 povětšinou scházel v rámci přípravy jednotlivých 
kurzů. Na 26. 11. 2019 je svolána celkem zásadní schůzka, kde se bude řešit jak 
dál, protože stávající garantka, vzhledem k svému pracovnímu a osobnímu vytížení, 
již nemá kapacitu pokračovat dále. 

Podmínky pro činnost PVC: 
I nadále pro pobytové kurzy využíváme TZ Švermováček Mrtník nebo DDM v 
Berouně, pro krátké víkendové kurzy pak klubovnu 121. PS Bor, pro semináře 
prostory kanceláře POP, zasedačku Pionýra nebo zasedací místnosti v budově 
SMOSK. Na administrativním chodu PVC se podílí tajemník POP, což je vzhledem k 
jiné vytíženosti garanta PVC stěžejní. 

Přehled vydaných osvědčení: 
kódové označení Osvědčení počet osob 
Člen rady JA-01-02-19 5 
Hlavní vedoucí tábora HB-01-04-19 12 
Instruktor oddílu VD-01-03-19 15 
Celkem 32 

V roce 2019 bylo vydáno 32 dekretů vydaných PVC 01 v rámci kurzů pro členy 
spolku, dalších 26 v rámci rozšiřující přípravy (viz výše). 
 

 
Michal Rejzek, předseda POP 
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Ekonomika - rozvaha 

schváleno elektronicky na VI. jednání Pražské rady Pionýra 6. 12. 2020 
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Ekonomika - výkaz zisků a ztrát 

schváleno elektronicky na VI. jednání Pražské rady Pionýra 6. 12. 2020 
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Ekonomika - příloha k účetní závěrce 

schváleno elektronicky na VI. jednání Pražské rady Pionýra 6. 12. 2020 
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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 


