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Akce POP  

Bamboška na Kulaťáku  

Tak zase po roce jsme se sešli ve dnech 24.-27. 5. 2012 na Bambiriádě, která je  

třetím rokem v Dejvicích na Kulaťáku. Letošní téma bylo „Nadšení a zkušenost“ a 

tím směrem se ubírala i naše pražská expozice, kde jsme si jako spojovací článek 

stanovišť zvolili téma objevy a objevitelé.  

Děti si mohly vyzkoušet 

výrobu papíru ze starých 

novin či si postavit vlaštovku 

a být jako bratři Wrightové a 

nebo si zkusit lanové aktivity 

a být jak Edmund Hillary. 

Celé to doplnil oddíl Oko se 

svými různými minisoutěžemi, 

ze kterých si mohly děti 

vybrat. Rovněž jsme se 

věnovali propagaci 

Dobrodružství na míru – Otevřené klubovny. 

I přes občasnou malou účast jsme vše ve zdraví zvládli a snažili se prezentovat 

Pionýr v co nejlepším světle a každý dětský úsměv nás ještě víc ujistil, že to 

děláme dobře. Tím chci i poděkovat všem, kteří nám pomohli jak s přípravou, tak 

i se samotnou akcí. 

Článek sepsal Fanda Srch z 1.PS Podskaláci 

 

Setkání pražských pionýrů je za námi  

O víkendu 8.-10. 6. 2012 se na základně oddílu Dálava z 45.PS Praha 6 pod 

zříceninou hradu Ronovec kousek od Havlíčkova Brodu uskutečnilo velké setkání 

pionýrů z Prahy. Celkem se nás sešlo kolem 80 lidiček z 6 PS. Celý víkend byl ve 

znamení her a soutěží a věřím, že každý si přišel na své a všichni odjížděli domů 

spokojení. Celkově nám to trošku pokazilo pouze počasí, ale naštěstí nejsme 

z cukru, takže i déšť všichni přežili.  

Páteční příjezd byl ve znamení deště. Jen co všichni vystoupili z vlaku, spustil se 

poměrně velký liják. Někteří využili pohostinnosti místního hajného a schovali se 
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u něj ve stodole, ale 

postupně se všichni 

v pořádku dostavili na 

louku, kde byli seznámeni 

s tím, jak bude celé 

Setkání probíhat. Pak už 

došlo na stavbu stanů, 

oheň a šup do spacáků. 

Sobotní ráno bylo opět 

velmi nevlídné, ale 

naštěstí déšť ustal a 

všichni se vydali na 

autobus, který nás odvezl do Bílku, kde začíná cesta skrz nádherné Doubravské 

údolí. Nejprve Téra všem vysvětlila, co se bude dít, a pak už se jednotlivé skupiny 

pustily do plnění různých úkolů jako skládání zprávy na čas, přenášení míčů, 

kimovky, vědomostního kvizu z Guinessovy knihy rekordů, hodu pingpongáčem a 

trefování pet lahví + poznávání různých hradů, mapových značek, rostlin, stromů, 

atd… 

Samozřejmě že byl i dostatek času na kochání se krásnou přírodou. Celou trasu 

všichni zvládli za necelé 4 hodinky a pak už nás opět čekal autobus, který nás 

dopravil zpět na základnu. 

Po krátkém odpočinku jsme zhlédli ukázku výcviku border kolií a pak jsme se vydali 

na hru Puding, která 

všechny zaujala, 

protože měli možnost 

se dosyta najíst :-). 

Poté si všichni mohli 

vybrat, zda půjdou 

absolvovat nějakou 

soutěž jako 

Ringostezku, Stezku 

krásných lidí, 

azimuťák, nebo se 
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vydají hledat pomocí GPSky Kukyho, či si jen zahrají nějaké hry na hřišti. Pro 

vedoucí byl rovněž připraven interaktivní seminář na téma motorová pila.  Každý se 

zkrátka mohl zúčastnit, čeho chtěl. 

Po večeři, ke které byl buřtguláš, došlo na lanovku, kterou postavil Ráma, a 

vedoucí měli možnost absolvovat takový zkrácený výcvik, který pro ně připravily 

aktivní zálohy armády ČR. Poté jsme zažehli oheň, u kterého se hrálo a zpívalo 

dlouho do noci. 

Nedělní dopoledne bylo ve znamení ukázek aktivních záloh, a i když to občas 

vypadalo jak při rozhánění demonstrace, většina dětí byla spokojená. 

Pak už nezbývalo nic jiného než vyhodnotit všechny soutěže, zabalit si a opět za 

vydatného deště se vydat na vlak. 

Myslím si, že Setkání splnilo svůj účel a všichni si přišli na své – soudím tak dle 

pozitivních 

ohlasů. 

Organizačnímu 

týmu ještě 

zbývala spousta 

práce při balení, 

ale vše se zvládlo 

a kolem šesté 

jsme všichni 

opustili naši 

základnu. Všem 

ještě jednou děkuji za pomoc – bez vás by to nešlo. 

Závěrem bych ještě také velmi rád poděkoval PS Hamry nad Sázavou za zapůjčení 

lavic a stolů a SKOP za zapůjčení velkého stanu, bez kterého bychom se o tomto 

deštivém víkendu neobešli. 

Článek sepsal Michal Rejzek, předseda POP 

 

TeeDeeT voda – Otava 30. 9.-2. 9. 2012  

Ve čtvrtek 30. 8. 2012 brzy ráno v devět hodin se na nejhlavnějším nádraží sešla 

parta 14 nevyspalých individuí, aby nastoupivše do vlaku ku Sušici, se vydali vstříc 

vodním hrátkám slibujícím mnoho zábavy a dobrodružství. 
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Po zdlouhavém kodrcání vlakem a následné neplánované okružní prohlídce města, 

byl objeven kemp a po další půlhodině konečně i čekající pán s loděmi. Té lehké 

dešťové přeháňky si snad nikdo ani nevšiml, protože v kempu v Žichovicích už zase 

svítilo slunko. 

Skvělý čas pro 

návštěvu hradu 

Rabí. Těsně před 

zavíračkou. Večer 

měl být oheň. 

Nasbírali jsme 

dříví, zapálili a .. 

začala bouřka. 

A pořádná. Se 

slejvákem. 

Pršelo i ráno a 

celý den. Už ne 

moc, ale pořád. 

Majitel kempu ve Strakonicích asi usoudil, že se to tam obejde bez něho, tak pro 

jistotu zavřel i hospodu. Výsledek – hodinové hledání vyhovující restaurace ve 

městě. Nakonec nejpozitivnější zážitek za celý den bylo dobré jídlo. 

V sobotu nějak nebyl k nalezení jeden smrtelně nebezpečný jez. Asi jsme si ho 

nevšimli, ale přetahování lodí bylo stejně dostatek. Třikrát vivat Vodním stavbám. 

A po pauzičce na čaj už šlo všechno jen lépe a radostněji. Třeba radostné otočení 

na posledním jezu před kempem. Ale smažák všechno spravil a večer u jukeboxu 

(kytara se sušila) taky nebyl k zahození. 

Pak už jen nedělních 5 kilometrů po oleji za konečně letního počasí a návštěva 

Písku umně spojená s obědem a zmrzlinou. 

 

Článek sepsal Marek Doležel z 188. PS T.O. Bobříci 

 

Akce BUBEN 21.-23. 9. 2012  

Šifra skrytá v čokoládě značky Pionýr, ztroskotání letadla v Pacifiku i spojení sil se 

soupeřícím týmem ve snaze zabránit konci světa. I takhle trávili víkend vedoucí, 
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instruktoři, teedeeti na základně Buben a jistě si s sebou k oddílům odvezli mnoho 

inspirace pro činnost s dětmi. Tento víkend ale dětmi byli oni sami. 

V pátek jsme nasedli do hromového ptáka, který nás dovezl až na Havai (Buben). 

Tam nás přivítal místní kmen žijící pod horou Tam-Tam. A na přivítanou jsme 

povečeřeli u stolu se samotným náčelníkem Hamakou a jeho lovkyněmi perel, 

Kanýkii a Makanani. Po celý večer jsme se bavili havajskou hudbou a tancem, až do 

vyčerpání posledních sil. 

Druhý den jsme byli vzbuzeni SMSkami (pokus o vzbuzení) a ve zprávě každého 

z nás bylo něco jiného, buď měli jít k hradu a nebo k příjezdové cestě. Tím se 

utvořily 2 skupinky, které se vydaly na putování po Havaii. Poznávali jsme nové 

kraje a hráli jsme hry, při 

kterých jsme se pobavili a 

získávali jsme písmenka 

s ukrytou zprávou. 

Dorazili jsme hladoví, a tak 

Hamakův oběd byl naše spása. 

Mysleli jsme, že bude konec se 

zachraňováním světa, ale svět 

čekal na naši spásu, a tak jsme 

museli jít pro další indicie. Na 

louce jsme museli se 

zavázanýma očima hledat kupku sena s lítajícím talířem a keř s celtou, pak jsme se 

koupali v krásně osvěžující vodě. A nakonec jsme večer skládali puzzle. Šifry byly 

opravdu promyšlené a také těžké k rozluštění, třeba v tabulce čokolády ukrytá 

zpráva, byla pekelně těžká a naše chuťové buňky byly zblbnuty. 

V neděli ráno nám už pomalu vyprchával čas, zbývalo nám 20 minut do konce světa, 

ale nikdo si nelámal hlavu, jelikož i superman dokázal za 30 sekund zachránit celý 

svět, tak proč né my. Když jsme vyluštili zprávu, tak jsme na hřišti měli obrovskou 

klávesnici, na které jsme museli doslova vydupat kód, aby svět nebyl zničen. 

Nadupali jsme kód, a tak svět byl zachráněn a my jsme byli hrdinové vracející se 

z dovolené na Havaji, o kterých nikdo neví… 

 

Článek sepsal Mirek Havela z 1. PS Náchod 
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ProRock 2012 zná své vítěze  

V neděli 9. 12. 2012 proběhlo v pražském klubu Exit-Us Chmelnice finále v pořadí 

již 13.ročníku ProRocku (soutěžní přehlídka autorské a interpretační tvorby 

mladých hudebních skupin, orientovaných na rock a příbuzné žánry v rámci 

Pionýrského Sedmikvítku).  

Letos se přihlásilo pouze 13 kapel, takže nakonec bylo vybráno pouze 5 finalistů: 

•  Czech it! (Benešov) 

•  Druhá identita (Hradec Králové) 

•  On The Way (Bruntál) 

•  The Osels (Plzeň) 

•  Werner von Braun (Tábor)  

Protože finalistů bylo méně než obvykle, měly všechny kapely celou hodinu na to, 

aby předvedly, co umí. 

Porota ve složení: 

Tomáš Dvořák – moderátor, spolupořadatel festivalu Majales, Dj karaoke 

Kečup – frontman kapely The Fialky, redaktor na portálu Kids and Heroes 

Radek – frontman kapely Nežfaleš, redaktor portálu Kids and Heroes 

to tak neměla vůbec jednoduchá, ale nakonec se vzácně shodli. 

A jak to celé dopadlo ? 

1. místo – The Osels 

2. místo – Druhá identita 

3. místo – On The Way 

Autorská píseň – Werner von Braun (The day 

& night) 

Osobnost letošního ročníku – Rút Škvorová – 

Czech it! (baskytara, housle, zpěv) 

Protože letos bylo finále v neděli, nekonala se žádná afterpárty, a tak kolem 

devatenácté hodiny večerní bylo v klubu již jen pár rockerů, kteří ovšem zřejmě 

nevstávali ráno do školy či do práce :-) 

Závěrem bych ještě rád poděkoval všem organizátorům, a i když letos nebylo tolik 

práce jako obvykle, přesto by se to bez vás neobešlo. 

 

Článek sepsal Michal Rejzek, předseda POP 
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Předvánoční bowling je za námi  

V neděli 16. 12. 2012 v podvečer se v bowlingové herně v Dejvicích sešlo cca 

30 pionýrů, aby si zahráli bowling a také si trošku popovídali. 

V turnaji se tentokrát soutěžilo o volné vstupenky do kina Cinestar. 

Jak to dopadlo ? 

1. místo – Sup76 (Miloš, Jirka, Pavel, Jarek, Martin) – 486 b. 

2. místo – Záře (Koloušek, Koty, Terka, Štajn, Katja) – 429 b. 

3. místo – Mc Marlenky (Kája, Helča, Tonda, Kyd, Pepa) – 394 b. 

4. místo – Sranda tým (Nikol, Fanda, Vašek, Lenka, Ivča) – 350 b. 

Akce se, myslím, vyvedla, i když je pravda, že v minulosti se nás scházelo více – no 

zřejmě své udělal fakt, že dost PS mělo tento víkend předvánoční výpravu, a také 

do Vánoc zbývá již jen týden.. :-) 

Článek sepsal Michal Rejzek, předseda POP 

 

Letní činnost 

Pražští Pionýři uspořádali v roce 2012 celkem 65 letních táborů, ať už ve stanech, 

chatkách, budovách či putovních.... Táborů se zúčastnilo skoro dva a půl tisíce dětí 

(2 435) všech věkových kategorií nejen z Prahy. 

Při metodických návštěvách, kdy jsme najeli více než 500 km, byly navštíveny 

celkem 3 tábory, na kterých nebyly zjištěny žádné závady.  
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Statistiky POP 

Počet členů: 1 881 

Počet pionýrských skupin: 42 

Počet pionýrských center: 3 

Počet oddílů: 84 

Počet otevřených klubů: 9 

 

Věkové složení členů POP: 

do 9:  277  

10-12: 352 

13-15: 277 

16-18: 224 

19-26: 352 

27 a více: 399  

 

 

Orgány POP 

Předseda: Michal Rejzek 

Ekonom: Roman Martinek (do 31. 12.) 

 

Výkonný výbor PRP: 

Markéta Fraitová  

Ondřej Machulda  

Jiří Streit 

Ladislav Šimek  

 

 

Garant PVC 01: Ladislav Šimek (od 21. 4.) 

 

Předsedkyně Revizní komise PRP:  Ing. Alena Šerá 
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Vzdělávání - PVC 01 

Rozvoj centra 

V první půlce roku 2012 pokračoval proces schválení nového garanta, který byl 

završen na jaře schválením Ladislava Šimka v pozici garanta PVC 01. Problém 

chybějícího lektora v oblasti BOZP byl vyřešen výpomocí SKOP a zařazení jejích 

lektorů (Petry Zavadilové a Josefa Chládka) do lektorského sboru PVC 01. Problém 

lektorů BOZP se dále ukázal nad síly a možnosti řešení v rámci krajského centra a 

byl tedy dán požadavek směrem k ÚPVC, které nyní v součinnosti s ústředím 

Pionýra věc dále řeší. 

Během letního období pracovala tajemnice PVC 01 na archivaci kurzů a obecně 

uklizení dokumentace. To se bohužel nepodařilo celé, archivace proběhla zhruba 

z poloviny. Po prázdninách pak Hana Farkačová v práci tajemnice PVC 01 

nepokračovala vzhledem ke svému 

studijnímu pobytu v zahraničí. 

Agendu PVC 01 převzal přímo garant 

Ladislav Šimek, i s ohledem na fakt, 

že na podzim nakonec neprobíhaly 

žádné kurzy (viz dále). 

Během roku k žádnému výraznému 

rozvoji v rámci PVC 01 nedošlo. Je to 

dáno i změnami v osobním životě 

garanta a nedostatečnou motivací. 

Také je třeba přiznat, že přetrvávají 

problémy (či věci, které jako problém 

vnímáme), s nimiž si v tuto chvíli 

neumíme poradit. 

Kurzy 

V roce 2012 proběhly následující 

kurzy: 

•  VDK – instruktor – kurz byl započat podle plánu v roce 2011 a doběhl na 

počátku roku 2012. Vzhledem k tomu, že probíhal v období, kdy nemělo PVC 

01 schváleného garanta, byl organizován prostřednictvím ÚPVC. Kurz proběhl 

s drobnými problémy kolem dokumentace kurzu. 



Pražská organizace Pionýra 
Výroční zpráva 2012 

Strana 11 (celkem 14) 

•  Kurz VPS – stejně jako předchozí započal již v roce 2011. A stejně jako   

předchozí byl organizován prostřednictvím ÚPVC. Kurz vedla Markéta 

Fraitová a  závěr kurzu byl poznamenán narozením dalšího Markétina 

potomka. 

•  KOV – kurz proběhl v první půlce roku ve spolupráci se 143 PS Jana Nerudy a 

ještě organizován prostřednictvím ÚPVC. Kurz provázela řada problémů, 

způsobená chybami v organizaci, ale také rozdílným  pohledem na kurz a 

jeho vnímáním. Každopádně v tomto modelu nelze najít rozumnou shodu a 

PVC takovéto kurzy v budoucnu nebude organizovat.  

•  Kurz ZZA – proběhl v květnu až červnu, již organizován nově schváleným PVC 

01. 

•  Kurz HVT – nakonec neproběhl pro malý zájem (3 účastníci) a vzhledem k 

přelomovému období schválení garanta. 

•  Doškolovací kurz HVT proběhl na jaře za účasti 5 lidí, doškolovací kurz ZZA 

neproběhl pro nízký zájem (1 účastník)  

•  Kurz VDK – vedoucí v druhé polovině roku také nakonec nebyl naplněn (5 

účastníků), a tudíž nezapočal. 
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Ekonomika - rozvaha 

schváleno na VI. jednání Pražské rady Pionýra 24. 3. 2013 
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Ekonomika - výkaz zisku a ztráty 

schváleno na VI. jednání Pražské rady Pionýra 24. 3. 2013 
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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: 

Pražská organizace Pionýra                          Web: www.praha.pionyr.cz 

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

110 00 Praha 1                                             Mobil: 777 248 701 


