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Akce POP  

Bambiriáda 23. -26. 5. 2013 

Expozice Pionýra byla laděna v duchu celkové Bambiriády – Dětství v proměnách 

času. Děti si u nás vyzkoušely řadu aktivit a her, které byly oblíbené mezi jejich 

rodiči či prarodiči. 

Expozice byla tvořena 5 prostorami, 

ve kterých děti plnily úkoly. 

V každém prostoru byl minimálně 

jeden soutěžní úkol.  

Na jednom stanovišti probíhala 

aktivita zařazená v rámci 

celobambiriádní hry. Tou bylo 

v našem případě chytání kuličky 

zavěšené na provázku. 

Součástí pražské expozice Pionýra na Bambiriádě byl také Opravdu dobrý tábor, 

který byl pro letošek zvolen za spojující prvek pionýrských expozic. V té naší bylo 

postaveno několik podsadových stanů a v jejich prostoru probíhaly aktivity – 

v duchu celé Bambiriády takové, které patří již dlouhá léta k tradiční táborové 

činnosti. Pionýrské tábory a projekt ODT byly také představeny vyvěšenými 

fotografiemi a informacemi. Děti za splněné úkoly získaly plechovou krabičku jako 

KPZ a také si ji mohly originálně vyzdobit. 

 

Článek sepsal Michal Rejzek, předseda POP 

 

Předvánoční bowling je za námi  

V neděli 8. 12. 2013 v podvečer se v bowlingové herně v Dejvicích sešlo cca 

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

V turnaji se tentokrát soutěžilo o nabídku z místního nápojového a jídelního lístku 

(každý člen družstva, které se umístilo na 1.-3. místě si vybral jednu KPZ, které 

skrývaly: 

•  6× poukázku na pivo či nealko dle vlastního výběru, 

•  4× poukázku na pochutiny jako chipsy nebo oříšky, 

•  3× poukázka na pizzu, 
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•  2× poukázka, kde nebylo nic :-) 

Jak to dopadlo ? 

1. místo – Záře Stars (Štajn, 

Páča, Barča, Koloušek, Terka) – 

545 b. 

2. místo – Sup (Miloš, Eva, Jirka, 

Dan, Jana) – 454 b. 

3. místo – Rychlý koule (Jarek, 

Martin, Aleš, Dana, Péťa) – 

434 b. 

4. místo – Mc Marlenky (Miri, 

Lenča, Kája, Martin, Tonda) – 

430 b. 

5. místo – Boženovi… (Božen, Iva, Míša, Rychlík, Maty) – 405 b. 

6. místo – Sob´s fanclub (Lenička, Sob, Anton, Smolíček, Žabulinka) – 400 b. 

Akce se, myslím, vyvedla a je pravda, že za větší účastí než minule stojí zřejmě 

fakt, že jsem bowling posunul na termín, kdy většina skupin neměla vánoční 

výpravu. 

Článek sepsal Michal Rejzek, předseda POP 

 

Letní činnost 

Pražští Pionýři uspořádali v roce 2013 celkem 66 letních táborů, ať už ve stanech, 

chatkách, budovách či putovních.... Táborů se zúčastnilo více než dva tisíce dětí 

(2 120) všech věkových kategorií nejen z Prahy. 

Při metodických návštěvách, kdy jsme najeli více než 700 km, bylo navštíveno 

celkem 8 táborů, na kterých nebyly zjištěny žádné závady.  
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Statistiky POP 

Počet členů: 1 827 

Počet pionýrských skupin: 39 

Počet pionýrských center: 2 

Počet oddílů: 82 

Počet otevřených klubů: 8 

 

Věkové složení členů POP: 

do 9:  281  

10-12: 335 

13-15: 326 

16-18: 160 

19-26: 341 

27 a více: 384  

 

Orgány POP 

Předseda: Michal Rejzek 

Ekonom: Markéta Fraitová (zvolena 13. 12. 2012 s účinností od 1. 1. 2013) 

 

Výkonný výbor PRP: 

Ondřej Machulda  

Jiří Streit 

Ladislav Šimek  

 

Garant PVC 01: Ladislav Šimek  

 

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

Priority ve vzdělávání:  

Jednou z priorit bylo uspořádání setkání lektorů, které se sice uskutečnilo, ovšem 

s omezenou účastí a bez ambic posunout rozvoj centra. Na vině je především velká 

zaneprázdněnost lektorů a obtížné hledání termínu na společné setkání. Daří se jen 

společné plánování obsahu kurzů. Snahu najít vhodný termín a sejít se s lektory 

nevzdáváme ani v dalším 

roce. 

Další prioritou byla 

stabilizace lektorského 

sboru, což je dlouhodobá 

slabina pražského PVC. 

Posílení se bohužel zatím 

nepodařilo v žádné oblasti, 

kde cítíme nedostatek 

(BOZP, Právo, Zdravověda). 

Hlavním přínosem v lektorském sboru je tedy především získání nového člena. 

Podmínky pro činnost PVC: 

V uplynulém roce jsme udělali dobrou zkušenost s výjezdními kurzy pořádanými 

v Praze. Hodláme tedy v tomto trendu pokračovat, zvláště u malých, málo 

naplněných kurzů. Ohledně materiálního zabezpečení trvá špatná úroveň 

stávajících studijních materiálů, nicméně věříme, že toto se brzy změní k lepšímu. 

Lektorský sbor je stabilizovaný, ale v oblastech Práva a Zdravovědy máme jediného 

řádně kvalifikovaného lektora, což vnímáme jako slabinu. V oblasti BOZP máme 

nadále kvalifikované lektory pouze skrze středočeské PVC. Vnímáme to jako velký 

problém, který nedokážeme na krajské úrovni vyřešit, ale věříme, že s pomocí 

centra se to v dohledném čase podaří. 

Hodnocení výchovně-vzdělávací činnosti PVC 

Základní příprava: 

Kvalifikaci instruktora a kvalifikaci oddílového vedoucího v roce 2013 vzdělávací 

centrum přímo nepořádalo. Kurzy mohly v součinnosti s PVC pořádat skupiny a tuto 

možnost v roce 2013 využila 104. PS Fregata. V rámci jejího kurzu bylo vydáno 10 

osvědčení KOV a 2 osvědčení KI. O pořádání dalších kurzů na PS nebylo PVC 
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informováno. V rámci dotazníků, které skupiny odevzdávaly na konci roku, 

nevyplynul žádný jiný kurz. Nicméně jsme tímto zjistili, že skupiny mají velké 

mezery ve znalostech své odpovědnosti ohledně vzdělávání a na řadě PS probíhají 

procesy v nesouladu se směrnicí pro přípravu a vzdělávání. Toto tedy chceme 

napravit v rámci příštího roku seminářem na téma vzdělávání na PS. 

Odborná příprava: 

Kurz HVT úspěšně absolvovalo 9 účastníků, kurz člena rady 14 účastníků. Kurz 

hospodáře bude ukončen v lednu 2014. V roce 2013 byl uzavřen kurz VPS 

z předchozího roku, vydáno 8 osvědčení. 

Metodická činnost: 

Vzdělávací centrum dlouhodobě nabízí spolupráci 

s PS na pořádání kurzů v podobě, kterou mohou 

samy skupiny ovlivnit. Nicméně v roce 2013 tuto 

možnost využila jediná PS. Nezájem ze strany PS 

plyne mimo jiné i z toho, že po nich 

kvalifikovanost jejich pracovníků reálně nikdo 

nevyžaduje. Metodickou činnost ze strany PVC 

často vnímají spíše negativně jako překážky 

v činnosti. 

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. 

V roce 2013 bylo vydáno 42 dekretů, stav je tedy setrvalý. Nicméně PVC má mírný 

nárůst počtu kurzů a ukazuje se, že především v případě kurzů, které nepořádáme 

často, není problém je naplnit. Zvláště pokud logisticky a ekonomicky zvládáme 

kurz otevřít i při menším počtu účastníků nežli v dřívějších letech. 

Závěrem  

PVC 01 stále neplní funkci tak, jak bychom si přáli. Dílem je to dáno podmínkami a 

nastavením procesu v Pionýru. Věřím však, že v součinnosti s ÚPVC se bude situace 

dále zlepšovat. Také věříme, že procesu napomůže větší zapojení Jindry Červenky 

do procesu vzdělávání a následné předání funkce garanta PVC01, které plánujeme 

na příští rok. 
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Ekonomika - rozvaha 

schváleno na VII. jednání Pražské rady Pionýra 13. 3. 2014 
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Ekonomika - výkaz zisku a ztráty 

schváleno na VII. jednání Pražské rady Pionýra 13. 3. 2014 
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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 


