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Pražská organizace Pionýra je krajským organizačním článkem
občanského sdružení Pionýr. Sdružuje děti, mládež a dospělé Pražany
v rámci jejich volnočasových aktivit.

Každoročně pražské pionýrské skupiny uspořádají stovky akcí pro děti
a mladé lidi. Většinu z nich pořádají v přírodě, kde se děti učí postarat se
o sebe, spolehnout se na své kamarády a poznávají v praxi přírodu, historii
lidí a učí se soužití se svým okolím. Zažívají dobrodružství v rámci bezpečí
oddílové činnosti, nacházejí pozitivní vzory pro svůj život. K tomu jim
napomáhají týmy dobrovolníků školených systémem akreditovaného
vzdělávání. Navíc se vedoucí a instruktoři rekrutují nejčastěji z řad
odchovanců z vlastních oddílů pionýrských skupin. Vedoucí se navzájem

z n a j í j i ž
od dětských let a
vědí, že od sebe mohou očekávat týmovou
spolupráci v oblasti vedení oddílů a skupin, popř.
v rámci táborové činnosti. Děti jsou nám partnery
a mohou spolurozhodovat o svém oddílu.
Přirozeně se tak učí obhajovat své názory a své
místo v kolektivu vrstevníků.

Vše konáme s tím, že naše snažení není zbytečné
a že dětem i této společnosti přináší mnoho
dobrého. Děkujeme proto všem, kteří nám v tom
pomáhají a prokazují nám svou podporu morální
i věcnou.

Ing. Lee Louda, předseda Pražské rady Pionýra
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Bambiriáda

Pro Rock

25. 28. 5. 2006

Již podruhé se Bambiriáda konala na vrchu Vítkov. Letošní téma bylo: Bambiriáda Bájný dětský svět
s podtitulem Vynořila se dětská Atlantida. Prezentace Pionýra zůstala u celkového tématu Atlantidy. Jelikož je
Atlantida často spojována s Platónem a starověkým Řeckem vůbec, byla jednotlivá stanoviště přiřazena
k jednotlivým řeckým bohům, jejichž sochy vítaly v pionýrské části návštěvníky z blízka i daleka.
V nejrozsáhlejší expozici na Bambiriádě si děti mohly vyzkoušet přes 20 různých činností. Velký dětský koutek
potěšil nejmenší jízdou na malých motorkách, prolézáním hradů nebo velkými káčami. Dále si děti mohly
vyzkoušet svůj postřeh, hod na cíl, nebo kreativitu při malování, modelování nebo zavítat do indiánského
teepee s navlékáním korálků. Praktikové zase ocenili možnost získat radu, jak poznat opravdu dobrý tábor.

V sobotu 18. 11. 2006 proběhl v Paláci Akropolis již 7. ročník soutěže
mladých rockových kapel PRO ROCK, která je součástí Pionýrského
Sedmikvítku v hudební oblasti.

96. PS Veselí Medvědi je pořadatelem a vlastně i rodičem soutěže.
Zkušenosti s pořádáním hudebních soutěží má již mnohaleté, získané nejen
při organizování celorepublikové Dětské Porty, ale i při zajišťování
dramaturgie a režie koncertu Děti dětem v sálech pražského Žofína
a Kongresového centra Praha.
Pro Rock se zrodil v roce 2000 protože na naší scéně podobný minifestival
zaměřený na rockové dětské a mladé kapely prostě nebyl. Vyhlašovatelem
soutěže je Česká rada Pionýra, která Pro Rock po dohodě s Medvědy
zařadila do své rozvětvené celorepublikové kulturní soutěže Pionýrský Sedmikvítek. Pro Rock je určen
především pro mládež ve věku 13 26 let, ale jak již krátká historie ukazuje, mohou se ho s úspěchem zúčastnit
i muzikanti mladší. Dá se říci, že již tradičními partnery soutěže jsou Muzikus, Big Beng a Rádio Beat a my jim
děkujeme za jejich přízeň.

–

–

–
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Místo v porotě letošního ročníku přijali: kytarista a hudební pedagog Václav Veselý, hudební publicista deníku
Právo a Rock & Pop Jaroslav Špulák, kytarista a hudební pedagog Tomáš Vondráček a Jiří Kočí.

Ve dnech 3. 5. února 2006 proběhl již 15. ročník republikového finále
Dětské Porty, která je součástí Pionýrského Sedmikvítku. V sálech Divadla
pod Palmovkou na Praze 8 vystoupili ti nejlepší, kteří postoupili z oblastních
kol. Pořadatelem soutěže je 96. PS Veselí medvědi.

Dětská Porta je celorepubliková soutěž pro děti a mládež do 26 let, která si
klade za cíl podpořit smysluplné využití volného času, hudebnost mladé
generace, jednotlivců, duetů i skupin a vytvořit i určité soutěživé prostředí,
aby se mladý folk a mladá country mohly poměřit navzájem a posouvat se
dopředu.

16. 3. 2006

Setkání vedoucích a instruktorů bylo pojato trochu jinak,
než předcházející ročníky, a všichni tak byli zváni
na ne jen tak ledajaký bowling. Celá akce se totiž
odehrávala v duchu 30. let v Chicagu, sešly se tedy spousty
gangsterů a jejich dam. Hlavní náplní večera byl nelítostný
souboj mafiánských rodin v bowlingu. Rovněž proběhla
soutěž o nejhezčí kostým. Celý večer se skvěle vydařil a
všichni se příjemně pobavili.

Dětská Porta 2006

Republikové finále Pionýrského Sedmikvítku

Pionýrský bowling

–

–
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Pražské setkání pionýrských skupin

Setkání vedoucích k tématu „Oddílová

činnost“

19. 21. 5. 2006

Uskutečnilo v Malé Hraštici a sešlo se zde více než stovka lidí z devíti
pionýrských skupin a oddílů (Galaxie, Dálava, Arnyka, Bobříci, Paprsek,
Veverky, Lvíčata, Omega, Ýčka), aby se seznámili a změřili svoje síly
ve sportovních kláních, turnajích, neobvyklých soutěžích i tábornických
dovednostech. Hlavní náplní byla Pionýrská stezka, která prověřila znalosti

a d o v e d n o s t i v š e c h
zúčastněných. Počasí nám,
až na pár výjimek, přálo a tak se
víkend s názvem Časem bez
hranic aneb Setkání pražských
pionýrských skupin a oddílů
opravdu povedl.

19. 10. 2006

V klubovně 78. PS Skalka se sešlo kolem dvaceti vedoucích
a instruktorů, aby společně podebatovali na téma oddílová činnost. Nejprve jsme diskutovali o tom, jak
co děláme u nás na skupinách, v oddílech, a poté jsme se zaměřili na několik témat: oddíly na našich skupinách
(zaměření, počet dětí, věkové složení), získávání a udržování členů v oddíle (jak provádíme nábor nových členů,
jestli jich máme dost, jaké akce pořádáme, jsou-li úspěšné, zda propagujeme oddíly, akce
pro oddíly (jaké druhy akcí děláme pro děti, baví je, jsou i pro nečleny), problémy v oddílech (málo členů,
rozdílný věk členů, neochota k organizované činnosti), aktuální problémy (např. alkohol, kouření). Celé
setkání trvalo cca 3 hodiny a pro všechny to byla nepochybně dobrá inspirace pro vlastní oddíl či skupinu.
Poznatky byly navíc rozeslány i na další pionýrské skupiny.

–

se
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Pionýrský bowling

Zimní přechod Brd

10. 12. 2006

Již podruhé se sešli vedoucí a instruktoři, aby změřili své síly v bowlingu. Tentokrát se celé setkání odehrávalo
v duchu Limonádového Joea a Divokého západu. Sešly se zde spousty kovbojů, šerifů
a též se objevilo několik kovbojů i s koňmi. Vše doplňovaly krásné seňority a podmanivá hudba
z Limonádového Joea. Turnaj tentokrát probíhal po pionýrských skupinách a nejlépe si vedla 230. PS Záře.
Rovněž nemohla chybět soutěž o nejhezčí kostým kovboje a seňority. Stejně jako v březnu se i tentokrát celý
večer mimořádně vydařil a všichni se příjemně pobavili.

14. 1. 2006

Jako každým rokem, tak i v roce 2006 pořádala 45. PS v polovině ledna akci s názvem „ZIMNÍ PŘECHOD
BRD“. Jde o mezioddílovou „soutěž“, při které se pravidelně každým rokem ověřují a porovnávají znalosti
jednotlivých oddílů v oblasti přírody, památek,
zdravovědy a vůbec všech turisticko-tábornických
dovedností. Tato akce má dlouhou tradici (navazuje
na akce typu „Partyzánskou stezkou přes Brdy“), téma
výpravy je však pokaždé jiné.
Přípravu měl tentokrát na starosti oddíl Dálava a vše
se odehrávalo v duchu velkého lovu na mamuta. Děti
na pěti stanovištích lovily mamuta pokaždé jinak
(věšely mu kolíček na ocas, střílely ho vzduchovkou,
lovily ho oštěpem, střílely šipkami do balónků a lovily
ho pomocí bodce na čele). Nakonec je čekal živý
mamut v lidské velikosti a toho děti musely ulovit
pomocí papírových koulí, které celou výpravu
získávaly. Vítězný oddíl Sírius získal nádhernou sošku
mamuta na dřevěném podstavci.

rudých i bledých tváří,
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Noční pochod Za brdskou čarodějnicí 28. 29. 4. 2006

Je již tradiční noční pochod brdskými lesy, pořádaný 117. pionýrskou
skupinou Kalich, který se těší velké oblibě u členů i nečlenů. Letos se již
potřetí vydalo několik odvážných jedinců i skupinek najít brloh staré hrozivé

čarodějnice…
Pochod dlouhý něco přes dvacet
kilometrů začal v Řevnicích a skončil
na vrcholu Babka, vzdáleném
od nádraží vzdušnou čarou pouhé čtyři
kilometry. Čarodějnice po sobě
ale zanechala jen málo patrné stopy
a tak i cesta za ní byla strastiplná.
Nakonec ale všechny výpravy
v pořádku dorazily na vrchol, kde je
čekalo uvítání v podobě sušenky a hrnku horké kávy či čaje
na posilněnou. V jeskyni bylo přichystáno další překvapení, totiž
čarodějnice se od minulého roku naučila létat; pomáhala si při tom
sedákem a horolezeckým lanem.
Každý účastník si na pamětnou odvezl kapsy plné zážitků
a dobrodružství, diplom, pohlednice a samolepky. Když skončila noc
a začalo svítat, čarodějnice zahladila stopy a odlétla; po lese se rozléhal
její zlověstný smích. Až zase za rok nám dovolí v posvátné bázni vstoupit
do její skrýše…

–

...a mnohé další...
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Obsahová konference Pionýra, pod názvem Poselství 2006, se mj. v rámci sekce „Činnost“ zabývala
i tématem náctiletí a nabídkou činnosti pro tuto věkovou skupinu. Téměř nikdo se, nad rámec klasické
instruktorské činnosti, náctiletým na úrovni krajů nevěnuje systematicky jako samostatné věkové skupině
členů sdružení Pionýr. Proto byla na podzim 2006 vytvořena pracovní skupina při Pražské radě Pionýra,
která si dala později název Teedeet.
Vedení Teedeetů organizuje různé nabídkové akce pro teenagery z pražských pionýrských skupin, tradicí
se staly bowlingy, jednodenní akce, víkendové výpravy zaměřené na neformální vzdělávání metodou zážitkové
pedagogiky. Snaží se tak vytvářet alternativní nabídku činnosti pro mladé lidi v tomto rizikovém věku, předat
jim nápady pro jejich vlastní oddílovou činnost a pro jejich aktivní život.

V pátek 5. 1. 2007 se uskutečnila první akce Teedeetů. Šlo o detektivní hru
volně inspirovanou Akty X, kde měli naši teedeeti za úkol odhalit rozsáhlé
spiknutí agentů bývalé KGB, kteří se snažili ukrást a odvézt důkazy
o spadlém létajícím talíři UFO.

Úkol to nebyl jednoduchý, na odvážlivce čekalo několik překážek v podobě
neznámého "muže s novinami", vzkazů psaných UV fixou a dalších
každodenních starostí pravého agenta. Velké finále na vrchu Sv. Kříže
na Žižkově se jistě dá prohlásit za nejemotivnější část celé hry, protože poté,
co zásahová skupina zatkla všechny "zlé" agenty, nám náš spojenec "muž
s cigaretou" oznámil, že zatčení bylo fingované a agenti jsou na
svobodě... Co se dá dělat, dostaneme je snad někdy příště!

Akta X

by
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Global Village

Mezinárodní výměny 230. PS Záře

Šestnáct vyslanců Pionýra mělo nevšední příležitost účastnit se v termínu
29. 7. 12. 8. mezinárodního tábora Global Village v Anglii, kam se sjelo
asi 4 500 účastníků z celého světa. Program tábora se zabýval celosvětovými
cíli tisíciletí směřujícími k odstranění chudoby na Zemi a poskytnutí
základních životních podmínek všem lidem. Protože mezi účastníky bylo
mnoho dětí, musel být takto náročný program uzpůsoben jejich vnímání
světa.
Doufáme, že se alespoň s některými z našich nových kamarádů budeme
moci znovu setkat.

Na základě pozvání z Asociace maďarských pionýrů se deset dětí a dva vedoucí zúčastnili v srpnu 2006
mezinárodního tábora v Budapešti, v centru Csillebéc. Výměnný pobyt měl dvě části, kdy prvních 7 dnů strávili
společně s dalšími 400 pionýry z Maďarska a několika dalšími zahraničními návštěvami na táboře, odkud pak
vyrazili na třídenní pobyt u jezera Balaton.

, říkala jedna z účastnic několik dnů po návratu. Přátelství navázané na táboře se zachovala dodnes
a jistě brzy proběhne další projekt, například v ČR.

–

Mezinárodní školení a semináře

Prostřednictvím Pionýra se několik členů Pražské organizace Pionýra zúčastnilo v roce 2006 některého
z mezinárodních školení nebo seminářů. Asi nejvýznamnější událostí pak byla organizace jednání Prezidia
IFM-SEI a seminář Evropské sítě IFM-SEI, který se konal ve středočeských Čelákovicích. Na zajištění
se podíleli mimo jiné Jiří Tomčala (PS Omega), Ondřej Machulda, Radek Ondroušek (68. PS Lvíčata) a Jiří Let
(230. PS Záře). Mezi nejvýznamnější akce mimo ČR pak patřila konference „Mladí, za život bez tabáku“
(Belgie/Brusel), seminář o politice vůči dětem a mládeži (Německo/Berlín), mezinárodní výbor IFM-SEI
(Indie/Dílí).

„Bylo to tam skvělé, dobrý program, fajn lidé a navíc
ten zážitek“
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V novém školním roce 2005/06 působila jako garant Pionýrského vzdělávacího centra 01 (dále PVC 01) Milena
Kořínková, která má s touto činností již několikaletou zkušenost. Po odchodu členky Výkonného výboru Pražské rady
Pionýra (dále VV PRP) s odpovědností za úsek vzdělávání Radky Löwenhofferové na mateřskou dovolenou nemá dnes
PVC 01 přímé zastoupení ve VV PRP, nicméně díky předsedovi Pražské rady Pionýra (dále jen PRP) funguje oboustranná
informovanost i spolupráce. Na základě dlouhodobého plánu práce se sekce PRP pro přípravu a vzdělávání pravidelně
účastní zasedání PRP a v potřebných intervalech i jednání VV PRP.
Lektorský sbor je stabilizovaný, navíc byla získána kvalitní lektorská skupina pro kurzy zdravotníků ve spoluprací
se Zdravotnickou záchrannou službou hl.m. Prahy.
Akreditované kurzy vykazují standardně úroveň i naplněnost, potěšující je zájem o interní vzdělávání (Kvalifikace
oddílového vedoucího, Kvalifikace instruktora Pionýra).

Kvalifikaci oddílového vedoucího složilo 13 osob, kvalifikaci instruktora složilo 5 osob.

Byly ukončeny 2 kurzy akreditovaného vzdělávání Vedoucí dětských kolektivů 1. část s celkem 30 absolventy .

V souladu s plánem proběhly 2 kurzy Hlavní vedoucí zotavovacích akcí s celkem 11 absolventy, 2 doškolovací kurzy
s celkem 33 absolventy, 1 kurz Zdravotník zotavovacích akcí základní s celkem 15 absolventy a 1 kurz doškolovací s celkem
4 absolventy.

Proběhl historicky první úspěšný kurz práce s motorovou pilou s 10 absolventy, kurz řidičů (novela zákona 361/2005 Sb.)
se 7 absolventy. Na objednávku ZŠ Jesenice u Prahy byl uspořádán kurz „Základy práce s počítačem - uživatelská úroveň“
se 17 absolventy.

Celkem se vzdělávacích akcí PVC 01 zúčastnilo přes 140 lidí. Do tohoto čísla nejsou zahrnuti instruktoři a vedoucí
vzdělávaní přímo v rámci jednotlivých pionýrských skupin, tam kde to umožňují principy našeho vzdělávání ve sdružení
Pionýr.

solidní

Statistika PVC 01

Základní kvalifikace

Rozšiřující příprava
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Orgány POP

Výkonný výbor PRP

Revizní komise PRP

Lee Louda, Ing., předseda POP
Ladislav Šimek, místopředseda POP
Roman Martinek, ekonom POP
Jana Ptáčková, akce
Jiří Streit, informace, propagace
Anna Hrabětová, akce

Alena Šerá, Ing., předseda RK POP
Alena Košařová, místopředseda RK POP
Jiří Duchoslav, člen
Jan Šípal, člen
Markéta Fraitová, člen

Delegáti POP v ČRP věkově neomezení
Martin Bělohlávek, Mgr.
Kateřina Brejchová, Ing.
Jiří Tomčala, Mgr.

Delegáti POP v ČRP do 26 let
Pavla Bárová
Jiří Let
Josef Hordina

Delegáti POP v České radě Pionýra

48
všestranné

31
turistické
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1
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1
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9
jiné

Zaměření oddílů
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100

200

300

400

500

Věkové složení členů

8
vlastní

klubovna

40
klubovna

více
oddílů

9
klubovna
s jinou

organizací

7
vlastní

klubovna
v ZŠ

5
třída
v ZŠ

22
tělocvična

v ZŠ

16
jinde

5
nemá kde

Kde se scházíme

Statistika

věková prostupnost

2306 členů při Pražské organizaci Pionýra
50 pionýrských skupin (PS)
4 pionýrská centra (PC)

111 pionýrských oddílů
7 volnočasových klubů

největší PS 87. PS Javor – 168 členů

100 prostupných pionýrských oddílů
11 homogenních pionýrských oddílů

101 koedukovaných pionýrských oddílů
8 chlapeckých pionýrských oddílů
2 dívčí pionýrské oddíly
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Rozvaha

údaje v tisících Kč

AKTIVA

PASIVA

A. Dlouhodobý majetek celkem +0 +25
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem +27 +27
A. I. 2. Software +27 +27
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem +187 +229
A. II. 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí +0 +42
A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek +187 +187
A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -214 -231
A. IV. 2. Oprávky k softwaru -27 +27
A. IV. 7. Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí +0 -17
A. IV. 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -187 -187
B. Krátkodobý majetek celkem +363 +361
B. II. Pohledávky celkem +18 +23
B. II. 1. Odběratelé +0 +8
B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy +0 +15
B. II. 17. Jiné pohledávky +18 +0
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem +345 +338
B. III. 1. Pokladna +21 +26
B. III. 3. Účty v bankách +324 +312
AKTIVA CELKEM +363 +386

A. Vlastní zdroje celkem +319 +315
A. I. Jmění celkem +38 +321
A. I. 1. Vlastní jmění +38 +321
A. II. Výsledek hospodaření celkem +281 -6
A. II. 1. Účet výsledku hospodaření xxx -6
A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení +281 xxx
B. Cizí zdroje celkem +44 +71
B. III. Krátkodobé závazky celkem +44 +71
B. III. 1. Dodavatelé +1 +4
B. III. 4. Ostatní závazky +5 +66
B. III. 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územně samostatných celků +37 +0
B. III. 22. Dohadné účty pasivní +1 +1
PASIVA CELKEM +363 +386

Stav
k poslednímu
dni účetního

období

Stav
k prvnímu

dni účetního
období
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Výkaz zisku a ztrát

Stav k rozvahovému dni, údaje v tisících Kč

A. I. Spotřebované nákupy celkem +125 +0 +125
A. I. 1. Spotřeba materiálu +116 +0 +116
A. I. 2. Spotřeba energie +9 +0 +9
A. II. Služby celkem +172 +0 +172
A. II. 6. Cestovné +10 +0 +10
A. II. 7. Náklady na reprezentaci +4 +0 +4
A. II. 8. Ostatní služby +158 +0 +158
A. III. Osobní náklady celkem +297 +0 +297
A. III. 9. Mzdové náklady +225 +0 +225
A. III. 10. Zákonné sociální pojištění +71 +0 +71
A. III. 12. Zákonné sociální náklady +1 +0 +1
A. V. Ostatní náklady celkem +6 +0 +6
A. V. 24. Jiné ostatní náklady +6 +0 +6
A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem +17 +0 +17
A. VI. 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku +17 +0 +17
A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem +2 +0 +2
A.VII. 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami +2 +0 +2
Náklady celkem +619 +0 +619

B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem +18 +0 +18
B. I. 2. Tržby z prodeje služeb +18 +0 +18
B. IV. Ostatní výnosy celkem +1 +3 +4
B. IV. 15. Úroky +0 +3 +3
B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy +1 +0 +1
B. VI. Přijaté příspěvky celkem +571 +0 +571
B. VI. 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami +402 +0 +402
B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary) +4 +0 +4
B. VI. 28. Přijaté členské příspěvky +165 +0 +165
B. VII. Provozní dotace celkem +20 +0 +20
B. VII. 29. Provozní dotace +20 +0 +20
B. VIII. Výnosy celkem +610 +3 +613
C. Výsledek hospodaření před zdaněním -9 +3 -6
D. Výsledek hospodaření po zdanění -9 +3 -6

Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

Náklady

Výnosy
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Za podporu činnosti
pionýrských skupin
děkujeme především

,

a
příslušným

,
které svou podporu
poskytují přímo
pionýrským skupinám.

Ministerstvu

školství, mládeže a

tělovýchovy

Magistrátu hlavního

města Prahy

městským

částem hl.m. Prahy

Za pomoc při vytváření
výroční zprávy
děkujeme:

30. PS Uroboroz

45. PS Dálava

68. PS Lvíčata

93. PS

117. PS Kalich

147. PS Galaxie

177. PS Praha 4

188. PS T.O. Bobříci

230. PS Záře

© Pražská organizace Pionýra 2007

.praha.pionyr.cz

praha@pionyr.cz

Senovážné náměstí 977/24 | 116 47 Praha 1
IČ: 00536849 | DIČ: CZ00536849

Tel.: nebo

Výroční zpráva POP 2006 byla schválena na VIII. zasedání PRP, konaném dne 3. 5. 2007.
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