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Vybrané akce PS  

FolkyTonk 2. - 3. 2. 2017 
V únoru 2016 jsme se rozloučili s Dětskou Portou, nevermore. Jenže když jste s něčím 
roky srostlí pupeční šňůrou, víte, že nemáte nikdy říkat nikdy. A tak zatímco v únoru 
jsme byli více jak na 100 % rozhodnuti, že etapa medvědího života spojená s organizací 
hudebních soutěží skončila, už v červnu loňského roku to bylo jinak. V podvědomí u nás 
stále zůstával dluh k podpoře původní autorské skladby dětských i mládežnických 
muzikantů, který jsme tak úplně nesplatili při organizaci Dětské Porty, respektive při 
jejím sedmikvítkovském finále. Nenaplněný zůstal i záměr spolupráce s hudebním 
serverem Bandzone.cz, kterou jsme poslední tři roky plánovali. Po rozhodnutí ČRP 
přesunout finále Dětské Porty 2017 na červen do Ostravy nám přišlo od muzikantských 
kamarádů z celé republiky více podnětů a výzev, abychom z organizace hudebních 
republikových soutěží tak úplně neodcházeli. Rozhodování nebylo jednoduché, neboť 
nám bylo od začátku jasné, že i když jsme pro předání Dětské Porty svým 
následovníkům udělali maximum, určitě se najde někdo, kdo bude mylně brát případnou 
novou soutěž jako nežádoucí konkurenci Dětské Porty, a 96. PS Veselí Medvědi bude 
brána jako ta, která vráží „kudlu do zad“ vlastnímu dítěti, a zrazuje i Pionýrský 
Sedmikvítek. Tento fakt se také následně nepřímo potvrdil. Bylo nám jasné, že bez  
dotace MŠMT to nebude mít nová celorepubliková hudební soutěž jednoduché a i jako 
skupině nám může přinést určité potíže.  

 
Ať tak či tak, 1. září 2016 
byla nová hudební soutěž, 
pořádaná 96. pionýrskou 
skupinou, žánrově 
zaměřená na folk, 
country, folk rock, blues 
rock, acoustic-jazz, a 
jejich obdoby, oficiálně 
na světě. Po dohadech o 
názvu, kdy dlouho vítězil 
název FolkoZa (zkr. pro 
„folková zábava“), vyrazil 
„do světa“ FolkyTonk. 
Jeho finále zůstalo, s 
ohledem k přesunu Dětské 
Porty, věrno termínu 

pololetních prázdnin, tedy termínu „Ledovky“ a prostorově i osvědčenému Divadlu Za 
plotem. Pražské finále FolkyTonku 2017 bylo dvoudenní, 2. – 3. února, a z oblastních 
kol, na základě výběru z hudebních nahrávek či ze serveru Bandzone.cz, do něj 
postoupilo 66 jednotlivců i kapel. Pátek byl vyhrazen interpretačním kategoriím,  
sobotní část soutěže již byla výhradně autorsko-interpretační, a zaznělo při ní 75 
původních skladeb. Vystupující měli možnost poměřit své umění v celkem osmi 
soutěžních kategoriích a ceny opravdu stály za to, (kytara v hodnotě 7,5 tisíce korun, 
nahrávací den v profesionálním studiu, dárkové šeky do velkého hudebního obchodu 
atd.).  
 
Vítěz autorsko-interpretační kategorie do 18 let navíc přímo postoupil na hudební 
festival Folkový kvítek (13. 5. 2017, Konopiště). K naší radosti udělala ČT velice hezkou 
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reportáž do Zpráviček, která byla nejen příjemnou propagací soutěže samé, ale i 
Pionýra jako takového. Můžete posoudit sami na adrese: 
decko.ceskatelevize.cz/zpravicky. Pokud by měl některý z čtenářů Mozaiky zájem o 
výsledky finále FolkyTonku 2017, najde je i s fotografiemi na www.folkytonk.cz. 
 

Radek Zázvůrek, 96. PS Veselí Medvědi 
 
 
Bobříci a Kočovníci pátrali po tajemství slavného alchymisty  
Magické datum 11. 11. 2017 bylo v tajných knihách pražských mágů označeno jako 
nejvhodnější pro nalezení tajemství známého alchymisty magistra Kelleyho. 188. PS 
T.O.Bobříci a 49. PS Kočovníci sebrali odvahu a důvtip a vyrazili společně toto 
tajemství najít.  
Sraz na pátrací akci nazvanou podle hledané knihy Ztracená Atalanta byl 11.listopadu 
v 11.11 na Loretánském náměstí, kde se účastníci dozvěděli, že v 17.20 (s magií čísel 
jsme si trochu hráli) bude možné vyřknout zaklínadlo a k prastarému tajemství se 
dostat. Na cestě ale čekala řada překážek a úkolů. 
 
Skládání zprávy hned na začátku hry 
poslalo našich pět herních skupinek 
do Muzea alchymistů a mágů staré 
Prahy. Člen tajného bratrstva, který 
zde na pátrání dohlížel, dal našim 
dobrodruhům list plný indicií, které 
bylo v muzeu, dříve domě 
s laboratoří alchymisty Kelleyho, 
potřeba najít a bez nichž by se 
v dalším pátrání neobešli. Také zde 
získali první mince, ze kterých, aniž 
by to v tu chvíli ještě tušili, budou 
na konci hry společně skládat 
zaklínadlo. Do té doby je ale čekalo 
ještě plnění řady dalších úkolů. 
 
Úspěch nejen u hráčů, ale také u kolemjdoucích turistů, měla klepna. Postava z legendy 
vážící se k názvu alchymistova domu – U osla v kolébce. Klepna měla místo miminka 
v zavinovačce osla a hráči měli vymyslet kouzlo, aby se z osla stalo opět normální dítě. 
Všem se to naštěstí podařilo a vydali se slunečným, větrným dnem na tramvaj, která je 
dopravila do Vršovic. 
 
Tady se mohli rozhodnout mezi několika stanovišti a co nejvíc jich stihnout obejít, ale 
nejdůležitější bylo dostat se včas na autobus s magickým číslem 111. Ten všichni stihli. 
Do té doby splnily skupiny většinu úkolů u vršovických alchymistů – vybírali správný 
tajný inkoust, přikládali znamení zvěrokruhu na desku s písmeny, tříbili svou chuť a 
čich, otevírali podivný zámek na truhle a také napjatě čekali u telefonní budky na její 
zazvonění. 
 
Autobusem 111 se pak přesunuli do poslední etapy hry, která se odehrávala v okrajové 
části Prahy – v Kolodějích. Zde totiž byla podle legendy někde schovaná truhla se starou 
knihou magistra Kelleyho, v níž by snad mělo být ukryté tajemství kamene mudrců a 
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nesmrtelnosti. Nejprve bylo ale potřeba získat 
ještě poslední mince s písmeny, aby bylo 
zaříkávadlo kompletní. Přesně v 17:20 byla 
kouzelná věta vyřčena, ve tmě se objevil klíč 
a řada plamenů sršících ze země ukazovala 
pátračům cestu. Truhla byla nalezena, v ní 
několik hrstí zlatých mincí a bohužel jen cáry 
papíru zničené časem, kdysi možná ukrývající 
tajemství řádu světa. 
 
Naši hledači tajemství se naštěstí spokojili 
s mincemi a i s truhlou utíkali na autobus, aby 
se dostali brzy domů. Právě včas, aby je nezastihl déšť a svatomartinský lampionový 
průvod, který se zničehonic zjevil na cestě od hřbitova. 
 
Děkujeme všem zúčastněným hráčům i více než desítce vedoucích, kteří zajistili hladký 
průběh hry. 
 

Článek převzat z webu 188. PS T. O. Bobříci 
 

 
 
Letní činnost 
Pražští Pionýři uspořádali v roce 2017 celkem 57 letních táborů, ať už ve stanech, 
chatkách, budovách či putovních. Táborů se zúčastnilo 1 871 dětí všech věkových 
kategorií nejen z Prahy. 
 

Při metodických návštěvách bylo navštíveno 9 táborů, na kterých nebyly zjištěny žádné 
závady.  
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Statistiky POP 

Počet členů: 1 901 

Počet pionýrských skupin: 36 

Počet pionýrských center: 1 

Počet oddílů: 75 

Počet otevřených klubů: 9 

 

Věkové složení členů POP: 

do 9:  323 

10-12: 361 

13-15: 305 

16-18: 243 

19-26: 289 

27 a více: 380  

 

Orgány POP 

Předseda: Michal Rejzek 

Ekonom: Markéta Fraitová 

 

Výkonný výbor PRP: 

Ondřej Machulda  

Pavla Bárová  

Jiří Streit (do 1. 4. 2017) 

Mgr. Kateřina Vlachová (od 1. 4. 2017) 

 

Garant PVC 01:  

Ladislav Šimek (do 12. 3. 2017) 

Mgr. Kateřina Vlachová (od  13. 3. 2017) 

 

Předseda Kontrolní komise POP:   

Mgr. Jan Matoušek 
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Vzdělávání - PVC 01 

Priority ve vzdělávání: 
V roce 2017 bylo trvající snahou PVC 01 rozšíření lektorského sboru, které se 
tentokrát i zdařilo. Podařilo se pro práci v lektorském sboru získat Elišku Skalovou 
(117. PS Kalich) a rozšířit tak lektorský sbor v oblasti Pedagogiky a psychologie. 
Eliška v současnosti zaujímá pozici stážisty a připravuje se na samostatné působení. 
Nově vyškolení lektoři Lenka Leciánová a Antonín Kanta (188. PS T.O. Bobříci, oba 
první pomoc) na pozici stážistů rovněž nabírají zkušenosti, aby mohli vést 
samostatné kurzy. 
Aktivně hledáme 2-3 lektory na pozici autorizované osoby, která by dle nových 
pravidel MŠMT mohla zkoušet 
kompetenční profil pozice 
Samostatný vedoucí dětí a 
mládeže. 
Další prioritou v roce 2017 bylo 
rozšiřující vzdělávání formou 
seminářů. Před létem jsme 
zrealizovali osvěžovací 
odpoledne pro táborové 
zdravotníky, kterého se 
zúčastnilo 6 osob. Pořádání 
obdobných seminářů chceme 
rozšířit o další témata. 
Poslední prioritou, kterou jsme si stanovili v předchozím roce, bylo doplnění řádné 
kvalifikace u všech členů PS spadajících pod POP. PVC za tímto účelem mimo jiné 
vypsalo kurz 26+, ve kterém měli účastníci doložit svou kvalifikaci získanou 
povětšinou vysvědčením, příp. diplomem z VŠ. I přes tento vstřícný krok nedošlo k 
doložení kvalifikace všech vedoucích oddílu. Kontrola potřebných kvalifikací 
proběhla v srpnu 2017. 

Další události roku 2017: 

Díky grantu Magistrátu hl.m.Prahy jsme získali prostředky na 5 akreditovaných 
kurzů realizovaných dle podmínek grantu smluvně s jinými subjekty v období září – 
prosinec 2017. Absolventi těchto akreditovaných kurzů pak dle dosaženého stupně 
vzdělání (konkr. pedagogického směru) získali osvědčení o absolvování, či přímo 
licenci. 

Jednalo se o kurzy: Instruktor vodní turistiky (9, z toho 5 licencí, BP Sport), 
Zážitková pedagogika v praxi (15, PŠL), Dekorování textilu (6, Davona), Big Shot 
(bude 23.11., Davona) a Instruktor lezení na vnitřních stěnách (10, bude probíhat 
2.-3.12. a 10. - 11. 12.2017, BP Sport). Udělení licence a osvědčení bylo v dikci 
smluvního subjektu. 
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Nad rámec vypsaných kurzů PVC jsme byli osloveni s realizací kurzu první pomoci 
pro studenty Gymnázia Nový PORG, který přinesl našemu PVC nemalé prostředky a 
pomohl našim stážistům k získání zkušeností. 

Podmínky pro činnost PVC: 
I nadále pro pobytové kurzy využíváme TZ Švermováček Mrtník, pro krátké 
víkendové kurzy pak klubovnu 121. PS Bor, pro semináře prostory kanceláře POP. 
Rádi bychom pro plánovaná „neformální setkávání s výměnou zkušeností“ využívali 
klubovny jednotlivých PS. 
Na administrativním chodu PVC se podílí tajemník POP, což je vzhledem k jiné 
vytíženosti garanta PVC stěžejní. 

 

Hodnocení výchovně-vzdělávací činnosti PVC 

Základní příprava  

Na jaře 2017 nebyly pro nízký zájem otevřeny kurzy KOV a KI. Byli jsme osloveni 
pouze vedoucí 121. PS Bor s žádostí o pomoc při realizaci KI a KOV v jejich 
prostorách. Kurzů se zúčastnilo 10 instruktorů a 4 vedoucí, všichni závěrečné 
zkoušky splnili. Díky domácímu prostředí účastníků měl kurz spád, všichni se 
aktivně zapojovali, zážitkové metody zařazené v kurzu měly v tomto případě silný 
kohezní vliv. 

V tomto období rovněž proběhl kurz KOV (tzv. 26+) určený pro všechny vedoucí 
daného věku  s dlouholetou praxí, nicméně bez pionýrské kvalifikace KOV. Kurz byl 
založený na uznávání graduální kvalifikace, doplnění a přezkoušení chybějících 
částí dle osnovy KOV. Do kurzu se přihlásilo 15 osob, z toho jen 13 jej úspěšně 
absolvovalo. 
 
Na podzim byly naplánovány kurzy KOV a KI. Vzhledem k obrovskému 
poprázdninovému zájmu o kvalifikaci KOV (téměř 40 zájemců; přikládám ji výzvě 
tajemníka POP k doložení kvalifikace KOV u jednotlivých PS) došlo z organizačně-
personálních důvodů ke „zdvojení“ kurzu KOV v rámci jednoho víkendu (stejně tak i 
následných večerních seminářů). Kurz bude zakončen na jaře 2018. Kurz KI byl ze 
stejných důvodů odsunut na březen 2018.  

Odborná příprava  

V roce 2017 jsme 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 16 osob. Kvalifikaci člena rady získalo 8 osob, 
kvalifikaci hospodáře PS získalo 6 osob a kvalifikaci vedoucího PS získalo 8 osob 
(současně studovalo kvalifikaci VePS a člen rady 7 osob). Kurz proběhl na ZŠ Jižní 
na Spořilově, v dalších letech pro tento kurz rádi ZŠ Jižní využijeme. 

 

Rozšiřující příprava – Viz grantové kurzy Magistrátu Hl.m.Prahy 
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Kvalifikace s obecnou platností – V roce 2017 byl zrealizován pouze kurz HVT, s to 
v počtu  5 osob (všichni úspěšně absolvovali). Plánovaný kurz ZZA byl pro nízký 
zájem zrušen (4 resp. 3 osoby), účastníci, kteří kvalifikaci nezbytně potřebovali pro 
LT, byli odkázáni na jiná vzdělávací střediska v rámci sdružení, příp. ČCK, ZDRSem.  

Kurzy VDK-A a VDK-B kurz rovněž nebyly vypsány. MŠMT 
Pionýru neprodloužilo akreditaci (ani jiným neziskovým 
spolkům) - vzdělávání tohoto typu bude dále možné už jen 
prostřednictvím autorizovaných osob, které v současnosti 
POP hledá. Plánujeme ale přípravný kurz na zkoušku nutnou 
k získání kvalifikace tohoto typu. Vzdělávání bude vypsáno 
dle zájmu. 

Nadstavbové kurzy – Obdobně jako vloni pražské PVC 
spolupracuje s Gymnáziem Nový Porg na kurzech první 
pomoci pro studenty. Získáváme tak finanční prostředky 
použitelné při našem vzdělávání.  

Metodická činnost – Vzdělávací centrum nabízí spolupráci s PS na pořádání kurzů 
v podobě, kterou mohou samy skupiny ovlivnit. 

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. 

Přehled vydaných osvědčení 
kódové označení Osvědčení počet osob 
Kurz oddílového vedoucího – VC-01-02-17; VC-01-05-17 17 
Kurz instruktora oddílu – VD-01-01-17 10 
hospodář PS – JA-01-03-17 6 
vedoucí PS – JA-01-04-17 10 
HVT - HB-01-06-17 5 
celkem 48 

V roce 2017 bylo vydáno 48 dekretů vydaných PVC 01 v rámci kurzů pro členy 
spolku, dalších 19 pak v rámci grantových kurzů (viz výše). 

Práce lektorského sboru – Lektorský sbor se v roce 2017 povětšinou scházel v 
rámci přípravy jednotlivých kurzů, v září se pak sešel na schůzce věnované jeho 
budoucímu rozvoji a otázce institutu autorizované osoby. Rovněž získal možné 
lektory pro jednotlivé oblasti z řad absolventů kurzů PVC a bude s nimi pracovat 
jako se stážisty pod vedením zkušených lektorů. 

Závěrem – Rok 2017 přinesl v našem PVC změnu na pozici garanta PVC. Věřím, že 
se tato změna pozitivně promítne v činnosti centra. 

 
Mgr. Kateřina Vlachová, garant PVC 01 
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Ekonomika - rozvaha 

schváleno na II. jednání Pražské rady Pionýra 24. 3. 2018 
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Ekonomika - výkaz zisků a ztrát 

schváleno na II. jednání Pražské rady Pionýra 24. 3. 2018 
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Ekonomika - příloha k účetní závěrce 

schváleno na II. jednání Pražské rady Pionýra 24. 3. 2018 
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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: https://praha.pionyr.cz 

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

110 00 Praha 1                                                  Mobil: 777 248 701 


