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Úvodní slovo 

V letošním roce uplynulo 25 let od znovuobnovení Pionýra, a tak mi dovolte 

takovou malou vzpomínku na mé začátky v Pionýru: 

Začal jsem v roce 1986 jako devítiletý capart v turistickém oddílu Dálava při 45. 

pionýrské skupině Jána Nálepky, hrdiny SSSR, v Praze 6. Měl jsem zřejmě velké 

štěstí, protože náš oddílák byl osvícený člověk a dělal s námi činnost, která nás 

bavila a nějaká politika v ní neměla moc místo nebo jsem ji alespoň nevnímal.  

Po revoluci mnohé oddíly zanikly, ale ten náš fungoval stále. V roce 1995 náš 

tehdejší vedoucí již neměl čas a na mě v 18 letech spadlo vedení oddílu a potažmo 

vedení celé pionýrské skupiny. Období to bylo náročné, ale společně s pár 

kamarády se nám dařilo vše zvládat a zvládáme to dodnes. Do dění na krajské 

úrovni jsem se zapojil až poměrně pozdě (v roce 2007), ale o to víc mě to chytlo, 

protože jsem najednou měl možnost realizovat své nápady na vyšší úrovni, pro 

všechny PS, které v Praze jsou. 

Michal Rejzek, předseda POP 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na výpravě s oddílem - léto 1988 - předseda POP vpravo. 
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Akce POP a vybrané akce PS  

 

Noční pochod za Brdskou čarodějnicí – kratší trasa  

V rámci oslav 25. výročí obnovení samostatného Pionýra uspořádala 117. PS Kalich 

ve dnech 24.-25.4.2015 noční pochod za Brdskou čarodějnicí. Na výběr byly dvě 

trasy (12 a 25 Km). Kratší trasou prošlo 18 účastníků z 49. PS Kočovníci, 68. PS 

Lvíčata, 117. PS Kalich a 188. PS T.O. Bobříci.  

 

Reportáž z (krátké) Brdské čarodějnice 

Stojíme na Hlavním nádraží v Praze. Snažíme se držet spolu. Zatím jsme čtyři. Tři 

děti a jeden vedoucí – Lvíčata. Vedle místa, kde čekáme, právě zastavuje opožděný 

vlak na Beroun a davy lidí se hrnou dovnitř a ven. Mezi lidmi můžeme rozeznat 

bronzovou sochu rodinky s kufrem, jsme na prvním nástupišti. Před chvílí jsme se 

vydrápali z metra a zakoupili si lístky. Teď čekáme. 

 

Už je vidíme přicházet. 

Prodírají se davem před 

vlakem na Beroun a míří 

naším směrem – Bobříci 

a Kočovníci. Tak jsme se 

našli – všech jedenáct. 

Nástupiště, z kterého 

má odjíždět náš vlak, 

zeje prázdnotou. Linka 

S7 směrem na Řevnice – 

tam je shodou okolností 

i naše cílová stanice. 

Téměř vzápětí zapiští brzdy a už je tu červenomodrý dvoupatrový city elefant, 

samozřejmě vyšplháme do patra, usadíme se a jedeme. 

 

Vlak se šine krajinou, Praha-Smíchov, Praha-Velká Chuchle, Praha-Radotín a dál a 

dál přes Dobřichovice až do Řevnic. Některé názvy stanic nám vykouzlí úsměvy na 

rtech, zvláště Velká Kukle a Do-břicho-více. 
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V Řevnici dojdeme do sokolovny, máme ji pronajatou na noc. Musíme si ale 

pospíšit, protože za necelou hodinku nám jede vlak zpátky do Všenor, odkud 

budeme startovat. Bereme si proto s sebou jen nejnutnější věci – večeři, baterku, 

bundu, mikinu, čepici a rychle se vracíme na nádraží. 

 

Vlak stíháme krásně a za několik málo minut už stojíme na startu. Milý pán startér 

se na nás směje a nechává si nás všechny zapsat do startovní listiny. Dostáváme 

obálky s úkoly a popisem trasy, nafukovací balónky, o kterých ještě nevíme, k čemu 

budou, provázek, lihovku, mapu a buzolu. Všichni zapsáni, otevíráme první obálku. 

Velí nám jít podél nádraží, dále po žluté až na dětské hřiště. Provádíme poslední 

kontrolu batohů, zvedáme se a vyrážíme na trasu. 

 

Cestu ulicemi městečka jdeme ještě za světla a musíme se držet na chodnících. Už 

se těšíme do lesa, kde si budeme moci běhat, kam nás napadne. Jen co narážíme 

na turistickou značku, začíná pozvolna hra, která se nás bude držet celou cestu – 

Chytání značek. Každý, kdo se první dotkne značky, má bod. V poklidném tempu 

dorážíme k malému rybníčku a dětskému hřišti. Posadíme se na velikou a dlouhou 

lavičku, otevřeme si obálku, a poslechneme si něco málo z historie obce Všenory. 

 

První úkol, který nám nakazuje obálka, je velmi jednoduchý a pro nás příjemný – 

máme si pohrát na dětském hřišti a zahrát si nějaké tradiční dětské hry. Zkusíme 

schovávanou a na babu. Když jsme si dostatečně odpočinuli, bereme batohy a 

vyrážíme dál. 

 

Cesta začíná stoupat. Žlutá značka pokračuje. Stoupáme a stoupáme. Objevují se 

první nelichotivé poznámky k cestě, kterých bude ještě za večer mnoho. Další 

obálka a delší pauza na večeři nás čeká až u křižovatky s červenou značkou – 

Červená hlína. Vyhlížíme spásnou červenou barvu mezi bílými pruhy, ale marně. 

Cesta stále stoupá a stoupá. Konečně. Před námi mezi stromy prosvítá rozcestník. 

Padáme na zem, zhluboka oddychujeme a ten, který se už dostatečně vzpamatoval, 

se pouští do večeře. 
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Třetí obálka nám sděluje informace o blízké vesnici. Popisuje další cestu, na 

rozcestník po červenožluté a z něj pak na další rozcestník po modročervené. 

Nakonec dojde i na úkol. Máme si nafouknout balónky, přivázat si je k batohům a 

lihovou fixou na ně nakreslit vtipné, nebo svoje obličeje. Činnost je to zdlouhavá, 

ještě že máme mezi sebou profesionála – jak sám tvrdí – na zavazování balónků, to 

nám to alespoň trošku usnadňuje. Přesto se nám nedaří odvrátit nevyhnutelné a 

jsou malé ztráty už při nafukování a kreslení, naštěstí máme náhradní balónky a ty 

to zachrání. Čarodějnice na Babce bude kontrolovat, kdo donesl všechny. Než 

vyrazíme, stihne nás předejít jedna výprava. Poslední úpravy a pokračujeme 

v cestě i my. 

 

Jdeme cestou, 

lesem. Už nás 

neunavuje 

věčné stoupání, 

cesta jde mírně 

nahoru a zase 

trochu klesá a 

tak pořád 

dokola. Sluníčko 

rudne a mizí 

mezi stromy. 

Šeří se. Šero se 

pozvolna a 

nenápadně prohlubuje. Najednou nikde nevidíme žádnou turistickou značku. 

Panika. Zastavujeme a vedoucí soustředěně sledují mapu. Natáčejí ji sem a tam. 

Po chvíli nerozhodně pokračujeme. Za zatáčkou nás čeká uklidnění – další značka. 

Míjíme rozcestí U Šraňku a pokračujeme až k rozcestí U Trojáku. 

 

Tady stojíme. Máme krátkou pauzu na oddechnutí. Otevíráme čtvrtou obálku. 

Dozvídáme se něco málo o nedaleké osadě, trempech a zvláštním vodopádu, ani 

jedno však nevidíme. Nakonec přichází to nejlepší – další úkol. Kdesi v našem okolí 

se nachází „Sušenkový strom“. Bereme buzolu a nastavujeme požadovaný azimut. 
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Třicet kroků. Nic. Kolem nás je tma a v ní se nenachází žádný zvláštní strom. Jen 

samé smrky a sem tam břízka. Otáčíme se a chceme zklamaně vyrazit zpět na 

cestu, když tu náhle kousek od nás na druhém konci malé loučky ho vidíme. Krásný 

voňavý strom ověšený lahodnými sušenkami. Každý si bere malé občerstvení a 

vyrážíme zase na cestu. 

 

Jdeme po červené směrem na Skalku, již se nás dotýká únava. Stále však šlapeme 

dál a dál do temné noci. Cesta je rovná a velmi dlouhá. Konečně na jejím konci 

rozeznáváme nějaké budovy a vidíme světlo. Před zavřeným kioskem se usadíme 

kolem vyhaslého ohniště a otevřeme další obálku. Zase nás čeká něco málo 

z historie, ale už jsme tak unaveni, že moc nevnímáme. Úkol je prostý, spočítat 

čtverce na obrázku. Každý se o to pokusí a každému vyjde jiné číslo. No co, 

správnou odpověď se snad dozvíme na Babce. Ještě chvíli odpočíváme. Nakonec 

musíme pokračovat. Zvedneme se a pomalu pokračujeme. 

 

Zelená se klikatí lesem a my z ní máme zahnout na Babku po neznačené cestě asi 

150 metrů za elektrickým vedením. Za vedením ale nenacházíme žádnou cestu. 

Pokračujeme po zelené a zahýbáme na první možné cestě. Neznačené cesty se před 

námi klikatí a my pomalu mizíme v podrostu. Zastavujeme se. I neznačená cesta 

kamsi zmizela a stojíme sami uprostřed lesa. Kolem je tma a ticho. Obzor je na 

všech stranách rovný. Nikde to nevypadá na nějaký kopec. Sesuneme se na zem a 

necháme vedoucí, aby se radili. Hrbí se nad mapou a diskutují. Potom se rozejdou 

do noci. Každý jiným směrem a my vidíme jen mizející světla baterek. Křik. Kdosi 

volá, že našel modrou značku. Pomalu vstáváme, abychom pokračovali ve své 

pouti. 

 

Po několika desítkách metrů, ušlých po uzounké lesní cestičce, skutečně narážíme 

na cestu s modrou značkou. Chvíli po ní jdeme, dokud nenarazíme na odbočku nám 

dobře známou jako „odbočka k vrcholu“. Odbočíme. Poslední drobné stoupání a 

jsme tam – Babka. 

Pan startér na nás už čeká a opět se mile usmívá, vyptává se, jaká byla cesta a jak 

se máme. Potom nás zavede k ní – Brdské čarodějnici. Čarodějnice se vznáší ve 

vzduchu a kouká na nás z výšky. Děkuje nám, že jsme se na ní přišli podívat a ptá 
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se, jestli by se nechtěl někdo nechat sníst. Nikdo se k tomu nemá. Proto se rychle 

rozloučíme a přejdeme zpět k ohni, kde na nás už čeká čaj a diplomy. 

 

Sedíme u ohně a 

začíná se nám 

nálada trochu 

zlepšovat. 

Vrcholová 

čokoláda nám ji 

ještě více 

zvedne. Pohoda 

a klid. 

Čas se nachýlil a 

musíme zase 

vyrazit. Pod 

kopcem nás 

čeká sokolovna s velmi pohodlnými spacáky. Vstáváme a odcházíme. Cesta vede 

stále dolů a dolů. Spokojeně klesáme a velmi se těšíme do spacáčků. Cesta uteče 

jako voda a už procházíme městečkem. Otevřená branka, dveře, schody a už nás 

čekají spacáky. Jen se převléct a vyčistit zoubky. „Dobrou noc.“ 

 

Ráno je rozespalé, Bobříci nás opustí dříve, protože mají v Brdech se zbytkem své 

pionýrské skupiny nějakou hru a my se pomalu vyhrabáváme z postelí. Snídaně. 

Sbalíme si věci a opustíme naše noční útočiště. Než bude čas odjezdu zastavíme se 

ještě na hřišti, kolem kterého jsme šli včera v noci. Zajezdíme si na lanovce, 

hrazda nás pobaví, kolotoče zatočí a houpačka zhoupne. 

 

Je čas jít na nádraží. Chvíli čekáme a už je tu vlak. Linka S7 do Prahy-Hlavní 

nádraží. Jedeme. Opět míjíme ty komické stanice a na Hlavním nádraží v Praze 

vystoupíme. S Kočovníky se rozloučíme u vstupu do metra. Každý oddíl jede jiným 

směrem. Rodiče nás už určitě čekají doma s obědem. 

 

Reportáž napsal Radovan Mlejnek z 68. PS Lvíčata 

Foto Marcel Šíp z 49. PS Kočovníci 
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Noční pochod za Brdskou čarodějnicí – delší trasa  

V rámci oslav 25. výročí obnovení samostatného Pionýra uspořádala 117. PS Kalich 

ve dnech 24.-25.4.2015 noční pochod za Brdskou čarodějnicí. Na výběr byly dvě 

trasy (12 a 25 Km). Delší trasou prošlo 19 účastníků z 49. PS Kočovníci, 68. PS 

Lvíčata, 117. PS Kalich a 188. PS T.O. Bobříci.  

Krátce z delší trasy: 

•  Dvanáct nás vyrazilo na desátý ročník nočního pochodu brdskými lesy. Trasou 

ze Všenor, k Jílovišti, přes Černolice, barokní areál Skalka, Jezírko až ke 

tradičnímu cíli na Babce (a pak dolů na nádraží) jsme ušli asi 27 km. 

•  Cestou jsme také řešili 8 přichystaných úkolů a během pochodu si užívali nad 

očekávání teplou noc. 

•  Celkový čas pochodu (včetně zastávek): 8h:32min. 

•  Zastávky celkem (včetně návštěvy čarodějnice): 1h:36min. 

•  Průměrná rychlost pohybu 4,4 km/h, celková průměrná rychlost 3,1 km/h. 

•  Nastoupáno 1 297 výškových metrů, sestoupáno 1 293 výškových metrů. 

•  Celková vzdálenost: 26,8 km. 

Text a foto převzato z Facebooku 68. PS Lvíčata 

 

Květinový den 68. PS Lvíčata  

Nikdo moc nemá rád ranní vstávání. My jsme se ale ve středu 13. 5. 2015 překonali. 

Je šest deset ráno a čekám, jak jsme domluvení, na ostatní na zastávce Kobylisy. 

Nikde nikdo. Hned, jak se veliké červené digitální hodiny překlapnou na další 

minutu, už se objevují první. Všechna čtyři děcka se nám pěkně sejdou. Snad nás 

dole na Palmovce budou čekat velcí instruktoři.  

 

Moje obavy naštěstí zmizí hned, jak nastoupíme do tramvaje. Jedou tou naší. 

Cesta uběhne jako voda a jsme na Palmovce. Tady budeme prodávat. Otevírám 

(trochu tajemnou) krabici a vytahuji z ní tašku pro každého instruktora. Obsahuje 

vak, stovku kytiček do základu a stovku letáků, plnou moc a nějaké další důležité 

věci. A je tu první problém - jak k instruktorům rozdělit děti. 

 

Zatímco se připravujeme, prodávám první kytičky nedočkavcům, co procházejí 

kolem. Nikdo se nemá k tomu, rozhodnout, kdo s kým bude. Použiji proto svoji 
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rozhodovací pravomoc a určím akční dvojice. S vidinou předchozí nerozhodnosti 

určuji i akční rádius každé dvojice. Strategicky obsadíme všechny čtyři východy 

z metra. 

 

Prodáváme. Jde to 

skoro samo. Lidi se 

zastavují a s úsměvem 

na tváři přispívají a 

dostávají žluté 

kytičky – letos se 

stříbrnou stuhou. Když 

kolem mě nestojí 

zrovna hlouček 

zájemců, oslovuji 

náhodné kolemjdoucí. 

Jde to dobře. Často 

slyším věty typu: „Na tohle dávám.“, „Tohle je jediné, čemu věřím.“ a podobné. 

 

Občas se objeví žluté dvojice, které nepatří k naší tlupě, ale brzo zjišťují, že 

nemajíce výhody roztomilého úsměvu dětí, neutrží téměř nic. Vyklízí pole a my 

zůstáváme na Palmovce skoro jedinými prodejci. 

 

Kytičky mizí z našich zásob po jedné. Mohlo by se proto zdát, že nám 1400 kytiček 

vystačí až do večera. Není to pravda. Kolem poledního doprodáváme poslední 

kousky. Scházíme se kolem prázdné krabice a domlouváme se na rozchodu. 

Zastavují se u nás lidé a ptají se po kytičkách. Musíme je bohužel zklamat. Prodali 

jsme i většinu poškozených. Ještě pořídíme skupinovou fotku a každý se už vydá 

vlastním směrem. 

 

Nasazuji si na záda batoh zatížený naším výdělkem a spěchám s ním rovnou na 

poštu. Usměvavé (vážně) paní za přepážkou předám vaky a domlouvám se na 

vyzvednutí zítra. 
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Když si další den sečtu všechny vaky, zjistím naši tržbu: 40 395 korun. Den se nám 

velmi vydařil. 

 

Reportáž a foto: Radovan Mlejnek 

 

Vodácká škola – Berounka  

O víkendu 15.-17.5.2015 vyrazil oddíl Krakeni z 73. PS Vodovod na řeku Berounku, 

aby se děti zdokonalily v ovládání lodi a také zažily nějakou tu srandu a 

dobrodružství.  

 

V pátek večer na 

srazu v Limuzské se 

nás sešlo 17, dalších 

9 přišlo rovnou do 

naší loděnice 

v Braníku, takže nás 

na tento víkend bylo 

úctyhodných 26. 

 

Nastěhovali jsme se 

do klubovny, 

převlékli do 

vodáckého, vytahali pádla, vesty a loďe a vypluli na Vltavu. Po hodinovém tréninku 

jsme veškeré vybavení naložili na vleky a rozdělali ohýnek a šli opéct večeři. Po ní 

následovala teorie plutí na vodě a pak už zpívání a večerka. Odvážnější z nás 

zůstali spát pod širákem u ohně. 

 

Ráno po snídani jsme vyrazili na vlak a druhá část auty do Skryjí. Odtud jsme pluli 

do kempu Višňová nedaleko Roztok u Křivoklátu. Cestou jsme navštívili i zříceninu 

Týřov, zkoušeli přistání a v Roztokách pod cvičným kanálem i trénovali traverz a 

nájezdy do proudu. 
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Některým se podařilo i převrátit loď a kousek si zaplavat. Tak jsme mohli 

i vyzkoušet vylévání lodí na hluboké vodě přes dvě další plující kánoe. Večer jsme 

postavili tropika, uvařili výbornou večeři – dobrý hostinec a buřtíky - a do tmy zbyl 

ještě čas na velký mač v Krakenbolu. Večer u ohně s hádankami a kytarou byl opět 

úžasný. 

 

V neděli jsme spluli úsek z Višňové do Zbečna, někteří z nás se ráno nenamazali 

opalovacím krémem, a protože sluníčko pěkně připalovalo, byli spálení. Jó, na vodě 

to opaluje dvakrát. Pak veškeré vodácké vybavení naložili na vleky a část vyrazila 

vlakem ku Praze, ostatní se zastávkou v loděnici a vyložením vodáckého vybavení. 

 

Vlak měl zpoždění, takže jsme se místo plánovaných 18:15 rozloučili u klubovny 

v Limuzské až v 18:40. Tak AHOJ příště. 

Text a foto převzato z webu oddílu Krakeni. 

 

Lesem ke hvězdám 2015 – se zvídavou kometou  

V sobotu 3. října se v podvečer zaplnil Ďáblický háj stovkami dětí a rodičů. Tento 

nenadálý zájem o pobyt v lesoparku byl způsoben akcí 68. pionýrské skupiny 

Lvíčata: jako každý rok byla první říjnová sobota věnována večerní procházce 

„Lesem ke hvězdám“.  

 

Letos se děti vydaly po stopách zvídavé komety 

na mezihvězdné putování. Jejich úkolem bylo 

absolvovat trasu o dvanácti stanovištích, na 

kterých plnily zábavné úkoly a zároveň se učily 

souhvězdí zvířetníku na obloze. 

Na stanovištích se malí objevitelé kupříkladu 

zúčastnili lanových překážek, laserového 

labyrintu, přenášení vody, vázání uzlů a 

mnohých dalších úkolů. Pokud děti úspěšně 

prošly všemi stanovišti až do cíle, čekala je 

drobná odměna, teplý čaj a otevřená ďáblická 

hvězdárna, kde se mohly podívat na krátký 
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animovaný film nebo si vyzkoušet veliký hvězdářský dalekohled. 

Zvídavou kometu se pokusilo vystopovat rekordních 481 dětí, s nimiž samozřejmě 

dorazili rodiče či další rodinní příslušníci a přátelé, kteří si tak udělali hezký a 

zábavný večer v přírodě. 

O hladký průběh akce se staralo přes padesát dobrovolníků z řad pionýrů a jejich 

kamarádů, kteří měli na starost obsluhu stanovišť, zajištění ohně s opékáním buřtů 

na startu a celkovou koordinaci akce – jim všem patří za jejich nasazení obrovské 

poděkování. 

Počasí nám velice přálo a atmosféra akce byla skvělá, což se bude, věříme, 

opakovat i v budoucích letech. 

Reportáž sepsal Radovan Mlejnek 

 

Předvánoční bowling je za námi  

V neděli 13. 12. 2015 v podvečer 

se v bowlingové herně X-bowling 

na Žižkově (Pitterova 5, Praha 3) 

sešlo cca 50 pionýrů, aby si zahráli 

bowling a také si trošku 

popovídali.  

 

Tentokrát soutěžil každý sám za 

sebe a pět hráčů s nejvyšším skóre 

si odneslo nožík Rybička z vyrytým znakem Pionýra. 

 

První pětka: 

1. místo – Kubyšta (PS Záře) – 201 bodů 

2. místo – Honzík Kryšpín (68. PS Lvíčata) – 162 bodů 

3. místo – Marcel (49. PS Kočovníci) – 154 bodů 

4. místo – Radovan Mlejnek (68. PS Lvíčata) – 137 bodů 

5. místo – Radek (68. PS Lvíčata) – 136 bodů 

 

Myslím, že akce se podařila a pokud bude zájem, tak se za rok opět v nějaké herně 

jistě sejdeme. 

Článek sepsal Michal Rejzek; Foto: Radek Machulda 
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Letní činnost 

Pražští Pionýři uspořádali v roce 2015 celkem 64 letních táborů, ať už ve stanech, 

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

(2 107) všech věkových kategorií nejen z Prahy. 

 

Při metodických návštěvách, kdy jsme najeli více než 1 000 km, bylo navštíveno 

celkem 10 táborů, na kterých nebyly zjištěny žádné závady.  
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Statistiky POP 

Počet členů: 1 832 

Počet pionýrských skupin: 38 

Počet pionýrských center: 1 

Počet oddílů: 82 

Počet otevřených klubů: 8 

 

Věkové složení členů POP: 

do 9:  274  

10-12: 336 

13-15: 339 

16-18: 195 

19-26: 305 

27 a více: 383  

 

Orgány POP 

Předseda: Michal Rejzek 

Ekonom: Markéta Fraitová 

 

Výkonný výbor PRP: 

Ondřej Machulda  

Jiří Streit 

Pavla Bárová (od 22. 3.) 

Jindřich Červenka (do 30. 4.) 

Miroslav Smolík (od 3. 12.) 

 

Garant PVC 01: Ladislav Šimek  

 

Předseda Kontrolní komise POP:   

Mgr. Jan Matoušek 
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Vyznamenání a ocenění 

•  Domovník roku 2014: Tomáš Běhan (137. PS) - za příkladnou péči o TZ 

Morgana ve vlastnictví POP (www.morgana.pionyr.cz) 

•  Lipový list – bronzová stužka: Miroslav Jungwirth (PS Záře), Ondřej Machulda 

(68. PS Lvíčata) 

•  Prima parta: PS Záře 

•  Příležitostné ocenění k 25 letům obnoveného Pionýra: Eva Ujcová (1. PS 

Podskaláci), Jiří Streit (2. PS Klíč), Martina Záveská (61. PS Paprsek), Alena 

Šerá (61. PS Paprsek), Michal Uhlík (63. PS Sosna), Kateřina Brejchová (63. 

PS Sosna), Zdena Šípalová (68. PS Lvíčata), Luděk Říha (73. PS Vodovod), 

Klára Rejšková (76. PS Jánka Fábryho), Jaroslava Vokurková (76. PS Jánka 

Fábryho), Jiří Duchoslav (78. PS Skalka), Alena Košařová (78. PS Skalka), 

Jindřich Červenka (87. PS Javor), Jana Jandová (93. PS Orion), Lucie 

Zázvůrková (96. PS Veselí Medvědi), Radek Zázvůrek (96. PS Veselí Medvědi), 

Pavel Vodička (103. PS Fr. Soukala), Oldřich Indra (104. PS Fregata), Jan 

Michálek (109. PS Vyšehrad), Tomáš Běhan (137. PS), Jindřich Vaněk (143. PS 

Jana Nerudy), Štěpán Hudec (143. PS Jana Nerudy), Jana Čiháková (143. PS 

Jana Nerudy), Milena Kořínková (147. PS Galaxie), Lee Louda (147. PS 

Galaxie), Nina Vajsová (160. PS Vampoš), Michal Matuška (160. PS Vampoš), 

Bohumír Švec (160. PS Vampoš), Ladislav Šimek (188. PS T.O.Bobříci), Michal 

Janda (213. PS Ufo), Lucie Ungerová (PS Beta), Antonín Unger (PS Beta), 

Nikola Tomčalová (PS Omega), Jiří Tomčala (PS Omega), Karel Weil (PS 

Omega), Markéta Fraitová (PS Záře), Jiří Smolík (PS Záře), Tomáš Valenta 

(POP) 
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Vzdělávání - PVC 01 

Priority ve vzdělávání: 

První prioritou v loňském roce bylo rozšíření lektorského sboru. To se podařilo, 

třebaže trochu jinak, než bylo plánováno. Lektorský sbor byl rozšířen o novou 

lektorku zdravovědy Zuzanu Charvátovou. Také se podařilo podchytit mladé lektory 

a stabilizovat více lektorský sbor. Nicméně stále zůstává drobný problém v oblasti 

práva (stále pouze jediný lektor) a v oblasti BOZP (trvá výpomoc lektorů 

středočeského PVC). 

Dalším úkolem byla revize učebního textu minima, která se sice zdařila, ale nikoli 

v termínu jara 

2015, ale cca o 

třičtvrtě roku 

později. V roce 

2016 již tedy je 

k dispozici 

pionýrským 

skupinám. 

Pro rok 2015 jsme 

se také rozhodli 

vrátit 

k dlouhodobým a 

zážitkovým kurzům. Na podzim 2015 byl tedy vypsán kurz VDK-B (instruktor), který 

se podařilo naplnit (15 účastníků) a po prvním víkendu hodnotím toto rozhodnutí 

jako přínosné. 

Podmínky pro činnost PVC: 

PVC 01 využívá pro kurzy převážně zasedací místnosti POP a ÚP v budově na 

Senovážném náměstí (semináře) a ideálně TZ Švermováček Mrtník (víkendové 

výjezdy), které zcela vyhovují našim potřebám. V případě nutnosti máme v záloze 

další možnosti, kde kurz uspořádat. 

V roce 2015 jsme také začali více využívat práci tajemníka POP pro administrativní 

činnost PVC, což funguje velmi dobře. 
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Hodnocení výchovně-vzdělávací činnosti PVC 

Základní příprava – V roce 2015 jsme pořádali v zimě a na jaře kurzy kvalifikace 

instruktora a kvalifikace oddílového vedoucího. V obou případech formou tří resp. 

pěti odpoledních seminářů a závěrečného víkendového výjezdu. Kurzu KI se 

účastnilo 18 osob, ke zkoušce se přihlásilo a také absolvovalo 16 osob, kurzu KOV se 

zúčastnilo 17 osob, úspěšně absolvovalo 13 osob, 4 osobám byla přiznána 

kvalifikace instruktora. Kurzy byly komplikované, velké množství účastníků 

společně se neukázalo jako šťastné. Na druhou stranu se příznivě projevila 

spolupráce se ZDrSEMem. 

Na podzim roku 2015 

byl otevřen kurz VDK-B 

(instruktor), který 

bude ukončen na jaře 

2016. Kurz byl naplněn 

(15 účastníků) a v roce 

2015 proběhly dva 

semináře a jeden 

víkendový výjezd. 

V roce 2016 proběhne 

ještě jeden seminář a 

dva výjezdy. Zhodnocení kurzu proběhne ještě v roce 2016, nicméně z uskutečněné 

části kurzu mám dobrý pocit. 

Odborná příprava – V roce 2015 jsme také uskutečnili víkendový kurz kvalifikací 

pro volené funkce, a to jmenovitě člena rady, hospodáře PS a vedoucího PS. Kurzů 

se ve společné části i v následných nadstavbách účastnilo 26 osob. Kvalifikaci člena 

rady získalo 6 osob, kvalifikaci hospodáře PS získalo 9 osob, jedna osoba 

nedokončila, kvalifikaci vedoucího PS získalo 11 osob. Kurz byl také trochu 

poznamenán menšími prostorami a velkým počtem účastníků. Nicméně v dalších 

letech předpokládám, že počet účastníků bude menší, v tomto roce počet ovlivnil 

fakt, že kurzy se v dřívějších letech nepořádaly pravidelně a PS na kvalifikaci 

volených funkcí v řadě případů příliš nedbaly. 

Rozšiřující příprava – Na podzim 2015 proběhlo několik seminářů, určených 

hospodářům PS. 
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Kvalifikace s obecnou platností – V roce 2015 začal kurz VDK-B, viz výše 

Metodická činnost – Vzdělávací centrum nabízí spolupráci s PS na pořádání kurzů 

v podobě, kterou mohou samy skupiny ovlivnit. V roce 2015 tuto možnost využila 

87. PS Javor, která na podzim 2015 započala kurz instruktora. 

Personální zabezpečení činnosti PVC 

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 2015 bylo vydáno 39 dekretů. Nárůst je způsoben především snahou o řádné 

doplnění kvalifikace u všech PS v rámci POP. Předpokládám, že v dalších letech se 

počet dekretů zase ustálí někde kolem čísla 40. 

Práce lektorského sboru – Lektorský sbor se setkává při přípravě kurzů. Další 

funkce LS se vzhledem k časové vytíženosti jejích členů nedaří příliš naplňovat. 

V roce 2015 se nám alespoň podařilo v rámci lektorského sboru zrevidovat učební 

text pionýrského minima. Lektorský sbor i pozici ve VV PRP v roce 2015 opustil na 

vlastní žádost Jindřich Červenka. 

Závěrem – Odchod Jindřicha Červenky z procesů PVC trochu zkomplikoval chod a 

plánování dalších kurzů. Nicméně stávající lektorský sbor včetně garanta PVC vnímá 

jako svoji prioritu dlouhodobé, zážitkově vedené kurzy, které budou v dalších 

letech základem nabídky. 

Ladislav Šimek, garant PVC01 
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Ekonomika - rozvaha 

schváleno na IV. jednání Pražské rady Pionýra 19. 3. 2016 
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Ekonomika - výkaz zisků a ztrát 

schváleno na IV. jednání Pražské rady Pionýra 19. 3. 2016 
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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: www.praha.pionyr.cz 

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

110 00 Praha 1                                             Mobil: 777 248 701 


