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Vážení přátelé,

do rukou se vám dostává výroční zpráva Pražské organiza-
ce Pionýra, která sdružuje děti, mládež a dospělé Pražany 
v rámci jejich volnočasových a výchovných aktivit v občan-
ském sdružení Pionýr.

Rok 2009 a 2010 je spojený s dvacetiletým ohlédnutím za 
činností samostatného sdružení Pionýr. Pamatuji si období 
roku 1989 očima studenta vysoké školy, který se nadšeně 
a aktivně zapojoval se do tehdejšího dění. Měnila se celá 
společnost a Pionýr se ustavil jako samostatné sdružení ne-
závisle na jakýchkoliv „starých strukturách“, navázal na 
svou samostatnou kapitolu z let 1968 až 1970 a já jsem rád, 
že jsem byl u toho.  

Jak vypadá činnost dnešního sdružení a jací jsou dnešní 
členové Pionýra? 

Dnešní děti se narodily již po roce 1989 a těžko rozumí 
skutečným významům dění, spojeným s obdobím před dva-
ceti lety. Osobně nemám rád zjednodušování, kdy se celá 
doba před listopadem 1989 v řadě vyjádření smrskla jen na 
„fronty na banány“. Ani nemám příliš rád rčení, že dnešní 
děti jsou jiné či horší. Děti jsou naštěstí stále stejné, nové 
je pouze prostředí kolem nich, které jim vytváří možnosti 
pro jejich aktivity. Nabízí jim nebývale více nástrah pasivní 
či komercializované zábavy. 

V čem oproti tomu spočívá těžiště naší činnosti:

• většinu našich aktivit pořádáme v přírodě, kde se 
děti přirozeným způsobem naučí postarat se o sebe, 
spolehnout se na své kamarády a získávají praktické 
dovednosti, poznávají historii lidí a soužití se svým 
okolím; 

• děti jsou nám partnery a mohou spolurozhodovat 
o činnosti svého oddílu, přirozeně se tak učí obha-
jovat své názory a své místo v partě vrstevníků;

• vedoucí a instruktoři našich oddílů a skupin pochá-
zejí nejčastěji z řad vlastních odchovanců, navzá-
jem se znají často již od dětských let a vědí, co od 
sebe mohou očekávat v rámci týmové spolupráce, 
proto vyvíjíme celou řádku aktivit i pro ně;

• děti díky oddílové a táborové činnosti nacházejí po-
zitivní vzory pro svůj život.

To je přeci bezvadná alternativa a děkuji osobně za podpo-
ru všem, kteří nám ji poskytují. Děkuji také všem, kteří se 
mnou na poli dobrovolnické práce s dětmi a mladými lidmi 
v minulých letech spolupracovali a byli mi oporou!

Ing. Lee Louda
předseda Pražské organizace Pionýra 



Akce POP
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Pražské pionýrské plesání

Ve středu 25. 3. 2009 se v Baráčnické 
rychtě kousek od Malostranského ná-
městí sešli nejen pražští pionýři, aby 
se společně vyblbli na tradičním „praž-
ském pionýrském plesání“. Celý večer 
se nesl v duchu 80. let. 

Na již IV. plesání se nás sešlo i tentokrát 
hodně, kolem sedmdesáti, a je potěšu-
jící, že plesání mělo zastoupení i z ji-
ných měst (Náchod, Kopřivnice).

Celý večer začal v 19.30 informací 
o tom, co nás čeká a nemine, a pak už 
se svého úkolu chopil DJ Bašula, kte-
rý i  tentokrát předvedl své kvality. 
V průběhu večera se losovala tombola, 
v které bylo spousty věcí od videokazet, 
přes DVD až po různé věci z pionýrského 
stánku Mozaika.

Vrcholem večera bylo bezesporu vystou-
pení kouzelníků, kteří nám víc jak půl 
hodiny předváděli kouzla na podiu a pak 
se ještě rozprchli mezi stoly, aby uká-
zali něco z mikromagie. Byli naprosto 
úžasní a jejich vystoupení mělo veliký 
ohlas.

Celé plesání se i tentokrát povedlo a 
všichni účastníci odcházeli spokojení, 
takže se určitě za rok zase sejdeme.

Květinový den 2009

Tradiční sbírku Český den proti rakovi-
ně, známou také jako Květinový den, 
pořádá Liga proti rakovině Praha již 
řadu let vždy v květnu – v roce 2009 
proběhla 13. 5. a již potřetí se zapojil i 
Pionýr. Za symbolické květy měsíčku lé-
kařského naši dobrovolníci vybírali pe-

níze na podporu hlavních cílů Ligy proti 
rakovině — nádorové prevence, zlepšení 
kvality života onkologických pacientů a 
podpora onkologického výzkumu.

Připojily se jako obvykle i pražské pio-
nýrské skupiny, tentokrát jich bylo pět 
– 68. PS Lvíčata, 147. PS Galaxie, 230. 
PS Záře, PS Beta a PS Omega – a na boj 
s rakovinou společně získaly přes čtvrt 
milionu korun. 

Všem, kdo pomohli, patří veliký dík!

Bambiriáda 2009

Bambiriáda je největší přehlídka mož-
ností pro volný čas u nás – každoročně ji 
pořádá Česká rada dětí a mládeže a Pi-
onýr se vždy účastní také. V roce 2009 
proběhla ve dnech 4. — 7. 6. 

Celá naše pražská prezentace byla mo-
tivována dlouhodobou hrou Pionýra 
„Poselstvo krále Jiřího“, konkrétně ná-
vratem poselstva zpět do Čech. Pro-
gram na expozici probíhal v duchu stře-
dověkého jarmarku – byly zde historické 
stany, zároveň se zde děti setkávaly 
s několika historickými postavami. Děti 
si také vyzkoušely historické atrakce 
jako například souboje, trefování dřev-
cem, lukostřelbu, souboj s míčky na 
gumě, běh v kroužkové košili, výrobu 
erbů a tvorbu pečetí. V prostoru nechy-
běla ani oblíbená jízda na pramici po 
Vltavě a stánek Opravdu dobrého tábo-
ra, který sloužil nejen jako poradna pro 
rodiče, ale i jako nabídka opravdu dob-
rých táborů. 

Naše expozice byla hojně navštěvovaná 
a na všech stanovištích bylo skoro pořád 
plno.
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ProRock už podesáté! 

Desátý ročník soutěže mladých rocko-
vých kapel „ProRock“ (součást Pionýr-
ského Sedmikvítku) proběhl v sobotu 
28. 11. v klubu Exit Chmelnice. Prv-
ní soutěžní vystoupení zaznělo přesně 
v poledne a zahájilo tak pětihodinovou 
smršť rockové muziky plné mladistvého 
nadšení, radosti i trémy.

Kolem sedmé hodiny večer musela dát 
porota složená hlavně z hudebníků hlavy 
dohromady a vybrat ty nejlepší, což ne-
byla žádná sranda. Všichni se totiž sna-
žili, i když sem tam dělali chyby, všichni 
něčím zaujali a někde měli co dohánět, 
všichni dostali publikum do varu. 

Nejlepší ale může být jen jeden a ten-
tokrát se z vítězství radovala skupina 
Koblížci (Šumperk), která porotu do-
stala hlavně nasazením při vystoupení 
a obrovským nadšením pro věc. Získa-
la tak nejen bouřlivý potlesk, ale také 
možnost předvést svojí říznou muziku 
na několika atraktivních hudebních ak-
cích. 

Vyhlášením vítězů ale zábava neskon-
čila, právě naopak. Večerní program 
zahájili Koblížci, následovalal loňská 
vítězná kapela Memphis, bigbeatová le-
genda Blue Effect a skupina Cliff, která 
bavila obecenstvo až do půlnoci.

Záštitu převzali ministr kultury Prof. 
Václav Riedlbauch, ministryně škol-
ství PhDr. Miroslava Kopicová, primátor 
hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém, 
a předseda České rada dětí a mládeže 
Aleš Sedláček. Děkujeme. 

Předvánoční Bowling

V neděli 20. 12. 2009 se od 18.00 v Bow-
ling clubu 19 vedle O2 Areny uskutečni-
lo další setkání vedoucích a instruktorů 
na bowlingové dráze. Tentokráte s pod-
tématem „Originální klobouk s sebou“. 
Celkem se sešlo něco kolem 40 lidí z ne-
jen pražských PS. 

Nejprve probíhalo domlouvání bowlin-
gových teamů a nakonec se jich o piz-
zu pro první tři teamy rozhodlo bojo-
vat šest (Eskamotéři, Kamenecké gumy, 
Blésmrt, Billabong, Borci a Růžový klo-
bouk). Pak už nic nebránilo vypuknutí 
turnaje a jednotlivé teamy se postupně 
střídaly na dráze.

Mezitím probíhala družná zábava všech 
přítomných  a nálada byla výtečná. Také 
se ti, co měli nějaký ten klobouk, moh-
li zúčastnit hry „Kloboučku hop“, kdy 
mohli vyhrát různé nápoje z nápojové-
ho lístku. Jak se ukázalo, většina hru 
v dětství hrála, ale od té doby uplynulo 
už dost vody, což bylo vidět.

Celá akce byla velmi podařená a všichni 
přítomní se skvěle bavili.
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Vzdělávání v Pionýru

Vzdělávání vedoucích, instruktorů a 
dalších osob, které se starají o chod 
organizace, věnuje Pionýr velkou po-
zornost. Každá z krajských organizací 
– pražskou nevyjímaje – má zřízeno své 
vzdělávací centrum. To zajišťuje kurzy 
základní i odborné přípravy. Naše praž-
ské vzdělávací centrum se pokouší o pi-
onýrský krok v tom, že klade zvýšený 
důraz na všestrannější rozvoj účastníků 
kurzů tak, aby byly vybaveni potřebný-
mi dovednostmi pro práci s dětmi i pro 
výkon dalších funkcí.

Pražské vzdělávací centrum 
(PVC 01)

V roce 2008 došlo ke změně garanta 
vzdělávacího centra a významné obmě-
ně lektorského sboru. Hlavním úkolem 
proto bylo pokud možno v co největší 
míře zajistit kontinuitu činností, které 
dosud probíhaly, i v následujícím roce.

Ukončený první kurz vedoucího dět-
ského kolektivu „Nikoliv“, ve kterém 
se uplatnila řada prožitkových a prak-
tických metod, navíc nastavil poměrně 
vysokou laťku dalším aktivitám vzdělá-
vacího centra. Pro zkvalitnění vzděláva-
cí činnosti probíhal víkendový kurz pro 
lektory.

Z organizačních kroků, které se podaři-
lo uskutečnit, je možné jmenovat i vy-
tvoření specializovaného internetového 
portálu, který shromažďuje informace o 
připravovaných i probíhajících kurzech 
a seminářích. Během roku došlo i k další 
změně – ve funkci tajemnice vzděláva-
cího centra vystřídala Mgr. Jitku Kul-

hánkovou nová tajemnice Mgr. Ivana 
Macháčková. Započalo se také s budo-
váním okruhu osob – organizátorů vzdě-
lávacích aktivit.

Pro představení spektra vzdělávací čin-
nosti přinášíme mozaiku složenou z ně-
kolika kurzů, které pravidelně zajišťu-
jeme.

Vedoucí dětského kolektivu – 
instruktor

Pionýrské kroky ve vzdělávání budoucí-
ho vedoucích v roce 2009 pokračovaly 
kurzem pro začínající instruktory — kur-
zem VDK – „Nikoliv“. Cílem těchto kur-
zů je vybavit účastníky nejen potřebný-
mi znalostmi, ale hlavně dovednostmi, 
které jsou pro úspěšné zvládnutí funkce 
instruktora oddílu nezbytné. Dosavadní 
praxe seznámit instruktory s omezeními 
vyplývajícími ze zákonných, zdravot-
ních a bezpečnostních norem považuje-
me stále za důležitou, na druhé stra-
ně ne zcela dostatečnou pro zvládnutí 
této náročné práce. Kurzy jsou proto 
rozšířeny o mnoho nácviků v oblasti 
práce s dětmi i poskytování první po-
moci. V roce 2009 takový kurz úspěšně 
absolvovalo dvacet instruktorů, kteří 
se zapojili do pravidelné činnosti svých 
oddílů. 

Vedoucí dětského kolektivu – 
vedoucí

V říjnu 2009 byl zahájen kurz pro ve-
doucí dětského kolektivu, který je mož-
né označit jako druhý ročník kurzu „Ni-
koliv“. Tentokrát kurz probíhal v trochu 
jiné podobě. Účastníci neměli automa-
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ticky možnost získat osvědčení zdravot-
níků – jako tomu bylo u prvního kurzu 
„Nikoliv“. Navíc se do kurzu mohli při-
hlásit jen úspěšní absolventi předešlého 
kurzu VDK – instruktor.

Cílem kurzu bylo nejen získat potřebné 
kvalifikační předpoklady, ale i zkvalit-
nit činnost v oddílech. 

Zkvalitnění se může odehrát jednak po 
stránce obsahové – kupříkladu oboha-
cením tradičních oddílových programů 
o nové prvky činnosti, ale i po stránce 
organizační. Z tohoto hlediska považu-
jeme za důležité neustále se zamýšlet 
nad plánováním činnosti oddílů tak, aby 
se instruktoři a konečně i děti mohly 
zapojit do přípravy organizace i hodno-
cení činnosti. Takto připravovaná čin-
nost oddílů může ovlivnit postoje dětí 
směrem k aktivnímu životnímu stylu i 
podpořit rozvoj participace v oddílech. 
Kurz v roce 2009 zahájilo deset účast-
níků.

Kvalifikace oddílového vedou-
cího

Nutnost umožnit vedoucím, kteří zahá-
jili činnost v oddílech, získání nezbyt-
ných kvalifikační předpokladů (dle pod-
mínek stanovených Statutem Pionýra 
do jednoho roku od zahájení činnosti) 
vedla k uspořádání večerního kurzu pro 
vedoucí oddílů.

Pro účastníky to znamenalo získat zá-
kladní informace o zákonných před-
pisech, hygienických normách, bez-
pečnostních pravidlech a výchovném 
působení v oddílech Pionýra. Kurz v 
tomto roce úspěšně absolvovalo šest 
vedoucích oddílů.

Hlavní vedoucí zotavovací akce

Potřeba zajistit kvalifikované vedení 
letních táborů si vyžádala uspořádání 
kurzu pro hlavní vedoucí letních táborů. 
Kurz byl uspořádán dle akreditačního 
pověření Institutu dětí a mládeže MŠMT 
v rozsahu 40 hodin přípravy. Účastníci 
kurzu měli možnost během dvou víkendů 
seznámit se nejen s potřebnými před-
pisy, které se váží k přípravě táborů, 
ale také vyzkoušet si alespoň některé 
z organizačních kroků. Základem orga-
nizační přípravy tábora bylo zpracování 
celoročního plánu přípravy tábora, po 
obsahové stránce účastníci představo-
vali a obhajovali výchovné cíle svých 
táborových etapových her. Považujeme 
za významné uzpůsobit výchovné cíle 
tábora věku a schopnostem účastníků. 
Kurz úspěšně absolvovalo osm hlavních 
vedoucích táborů.

Zdravotník zotavovacích akcí

Kdo si vyzkouší zátěžovou situaci při 
simulaci úrazu či jiné zdravotně vypja-
té situace, zpravidla správně reaguje i 
v reálné situaci. Z tohoto předpokladu 
vycházel kurz pro zdravotníky zotavo-
vacích akcí. Poskytování první pomoci, 
nácvik praktických kroků k ošetření zra-
něných a nemocných – to je jen jedna 
z částí práce zdravotníků našich táborů. 
Náš kurz se proto zaměřil i na zdánlivě 
rutinní činnosti, jako je rešerše zdra-
votní dokumentace účastníků, běžná 
zdravotní péče na táboře i hygiena zo-
tavovacích akcí. Tyto a jiné praktické 
činnosti si během kurzu vyzkoušelo osm 
nově kvalifikovaných zdravotníků.
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Další vzdělávací aktivity

Vzdělávací centrum se také pravidelně 
věnuje rozšiřování a doplňování získa-
ných kvalifikací. V roce 2009 se kupří-
kladu na semináře a doškolovací kurzy 
pořádané v sídle krajské organizace do-
stavilo pět zdravotníků k doškolovacímu 
kurzu, osm hlavních vedoucích letních 
táborů, aby si  doplnili svoji kvalifikaci. 
Semináře vzdělávacího centra navštívilo 
sedm zájemců o školení řidičů, patnáct 
táborových hospodářů, čtyři revizoři, 
sedm osob, které by rády správně sesta-
vily žádost o grant, a další.



Letní cinnost
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Pražští Pionýři uspořádali v roce 2009 
61 letních táborů z toho šest putovních. 
Táborů se zúčastnilo přes dva tisíce dětí 
všech věkových kategorií z celé Prahy, 
výjimkou nebyly ani tábory zaměřené 
na skupinu 15+. 

Pionýrské tábory bývají většinou střed-
ně veliké, se zhruba čtyřiceti dětmi a 
deseti vedoucími, cena je při zacho-
vání vynikající kvality držena poměrně 
nízko, okolo 3 500 Kč. Časté jsou slevy 
pro sourozence a zvýhodnění pro členy 
sdružení. Průměrně trval tábor 17 dní. 

Kvalitu táborů a zázemí pionýrských 
skupin zjišťují každoročně dobrovolníci 
z pražského výkonného výboru při me-
todických návštěvách. V roce 2009 na-
vštívili členové VVPRP Ondřej Machulda 
a David Urban pět letních táborů pořá-
daných pražskými PS v oblasti Vrchoviny 
a jižních Čech. Celkový dojem byl již 
tradičně dobrý, podařilo se navštívit 
i dva tábory pořádané HVT s čerstvou 
kvalifikací z kurzu pořádaného PVC01. 

Pionýrské tábory většinou používají jako 
výchovný prostředek celotáborovou 
etapovou hru s často zajímavým a mo-
derními tématy. V rámci metodických 
návštěv byly představeny hry jako pev-
nost Březinka (volně na motivy soutěže 
pevnost Boyard), Vikingové i klasický 
námět Divoký západ. Samozřejmou sou-
částí táborů jsou výlety do okolí, putov-
ní výlety s přespáním, praktické využití 
tábornických dovedností a sporty. Děti 
se na pionýrských táborech naučí praco-
vat v týmu, zdravě soutěžit, postarat se 
o sebe i o menší kamarády, zažijí dobro-
družství i legraci a vzpomínky na tábor 
je často provázejí celý život.

Děkujeme všem táborovým pracovníkům 
za jejich obětavou práci a také všem 
lidem a subjektům, podporujícím letní 
táborovou činnost.

Statistika

počet táborů 61

stanové 45

chatkové 8

v budově 2

putovní 6

věkově prostupné 48

věkově homogenní 12

pro rodiče 

s dětmi 

1

počet dětí celkem 2270

registrované 

v Pionýru 

972

nečlenové 1298

počet pracovníků 
celkem

700

z toho do 18 let 162

průměr pracovní-
ků na LT 

11

průměrná délka 
tábora

17

průměrná cena 
tábora (pro dítě) 

3 436 Kč

průměrné náklady 
na tábor

119 325 Kč

nejmenší tábor – 
93. PS

8 dětí

největší tábor – 
180. PS Sekretariát 
mládeže

96 dětí

průměr dětí na LT 37

průměr reg. dětí 
na LT

16
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Teedeet
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TeeDeeT tábor 2009

tentokrát na TZ Drnovka

Letošní tábor pro oddíl kategorie 15+ 
zvaný Teedeet se uskutečnil v termínu 
16. – 23. 8. 2009 na skautském tábořišti 
Drnovka, což je kousek od Plzně. Pod-
mínky byly v pravdě polní, ale vzhledem 
k počasí, které nám bylo skoro celou 
dobu nakloněno, to nevadilo. 

V místě bylo spousty rybníků, tak-
že jsme si vody užili podle původního 
plánu. V lese byly pozůstatky po těžbě 
uhlí, takže spousta roklí, členitý terén, 
prostě paráda na hry. Na programu byl 
lanový den, vodní den, kreativní den, 
strategické hry, sporty, které ne každá 
PS má a dělá… a samosebou „Cesta za 
Babičkou“. Na své si zkrátka přišli úplně 
všichni.

Prostě tábor se velmi vyvedl a všichni 
účastníci si ho užili, jak nejlépe to šlo.

Akce Buben 2009

O víkendu 18. – 20. 9. 2009 proběhl již 
třetí ročník. Tentokrát se zapojilo 21 
účastníků a 7 vedoucích, což je pomalu 
maximum, které se na základnu vejde. 
Navíc nám perfektně vyšlo počasí. 

V pátek večer probíhal blok seznamova-
cích her a poté následovala hra Aktivity, 
při které se všichni nasmáli. Sobota za-
čala tvorbou „reklam“ na téma Pionýr, 
účastníci se rozdělili na tři teamy a za-
čali točit. Výsledky stojí za to! Natáčení 
se nám protáhlo až do odpoledne, ale 
když bylo vše úspěšně sestříháno začal 
další program – terénní hra Stavba pyra-
mid. Večer proběhlo promítání natoče-

ných reklam, a poté jsme se přesunuli 
k ohni, kde jsme si opekli buřty, hráli na 
kytary a užívali si večerní pohody.

Nedělní dopoledne jsme strávili hraním 
volejbalu a také paintballu, pak už bylo 
nutné začít uklízet základnu a vyrazit 
domů.
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Statistika POP 2009

počet členů: 2 246 

počet pionýrských skupin: 47 

počet pionýrských center: 4

největší PS: 87. PS Javor, 154 členů

průměrný počet členů jedné PS: 47

věkové složení členů POP:

do 9: 246 (v roce 2008: 280)

10-12: 388 (2008: 390)

13-15: 416 (2008: 498)

16-18: 379 (2008: 371)

19-26: 412 (2008: 415)

27 a více: 405 (2008: 408)

Počet oddílů: 103

Počet otevřených klubů: 9

zaměření oddílů:

všestranné: 39

turisticko – tábornické: 28

sportovní: 22

přírodovědné: 1

kulturní: 2

jiné: 11

typy oddílů:

věkově prostupné: 92

věkově homogenní: 11

koedukované: 92

chlapecké: 9

dívčí: 2

klubovny:

vlastní: 5 

klubovna více oddílů: 39

klubovna s jinou organizací: 4

vlastní klubovna v ZŠ: 6

třída v ZŠ: 20

tělocvična v ZŠ: 9

jinde: 15

nemá se kde scházet: 5

Orgány POP

Předseda: 

Ing. Lee Louda

Místopředseda: 

Ladislav Šimek (do 15. 12. 2009)

Ekonom: 

Roman Martinek

Výkonný výbor PRP: 

Anna Hrabětová

Jakub Kořínek

Ondřej Machulda (od 14. 5. 2009)

Michal Rejzek

Jiří Streit

David Urban

Garant PVC 01: 

Mgr Jiří Tomčala

Předsedkyně Revizní komise POP: 

Alena Šerá

80)

)

nemá

Orgá

27 a více

19-26

16-18
13-15

10-12

do 9
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Ekonomika - rozvaha

Schváleno na V. jednání Pražské rady Pionýra 25. 3. 2010.
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Ekonomika - výkaz zizků a ztrát

Schváleno na V. jednání Pražské rady Pionýra 25. 3. 2010.



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.

Činnost dobrovolného sdružení, jako je Pionýr, se neobejde bez podpo-
ry z mnoha stran – státních, krajských a obecních orgánů, fi rem, insti-
tucí i jednotlivců. Některé pražské pionýrské skupiny využívají této pří-
ležitosti k poděkování konkrétně těm, kteří jim v roce 2009 pomáhali.

Pražská organizace Pionýra děkuje MČ Praha 3 za podporu 
soutěže mladých rockových kapel ProRock.
117. PS děkuje za podporu společnostem SPIRIT DESIGN s.r.o. 
a DORLAND s.r.o.
1. PS, 88. PS a 177. PS děkují městské části Praha 4 za fi nanč-
ní podporu činnosti.
32. PS Pláňata děkuje za podporu ZŠ Praha Dolní Chabry a fi r-
mám Parker-Hannifi n s.r.o. a FMP s.r.o.
68. PS Lvíčata děkuje Pekárnám Vodička s.r.o., Příbram za 
perfektní zajištění pečiva pro tábor v Nečíni-Jabloncích
PS Omega děkuje za podporu výboru pro bezpečnost silničního 
provozu BESIP.

© Pražská organizace Pionýra 2009
Senovážné náměstí 977/24 | 116 47 Praha 1

IČ: 00536849 | DIČ: CZ00536849

Tel.: 777 248 701

www.praha.pionyr.cz

praha@pionyr.cz

Výroční zpráva POP 2009 byla schválena na V. zasedání PRP, konaném dne 25. 3. 2010. da
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