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O nás

Jsme demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a 
dospělých se zaměřením na mimoškolní výchovu a aktivity dětí a mládeže (7-17 let). 
Pionýrská skupina Obránců míru Kopřivnice byla založena 9. března 1990 a od této doby 

se nepřetržitě věnuje práci s dětmi.
Naše činnosti:
• Pravidelné schůzky v klubovně
• Akce na odpoledne nebo jeden den
• Víkendové akce
• Letní a zimní tábory
• charitativní činnost

V naší organizaci působí stabilní tým vedoucích a instruktorů. Mezi nimi jsou 
jednak velmi zkušení vedoucí s mnohaletou praxí práce s dětmi i mladí instruktoři 
ze řad studentů středních a vysokých škol. Mnoho z nich pochází z dětí, které v 
našich oddílech vyrostly.



Naše oddíly

Šedé myšky
• V tomto školním roce fungují pod naší skupinou 3 aktivní oddíly, které se scházejí každý 

týden v klubovně na pravidelných schůzkách a společně se účastní různých soutěží a akcí.

• Oddíl Šedých myšek pod vedením Jeleny Jurečkové společně s instruktory je všeobecný a 
smíšený. Pod PS Obránců míru Kopřivnice funguje od roku 1996 a jeho věkové složení je 6-15 
let.

• Šedé myšky soustředí svou pozornost hlavně na oblast divadla, hudby, výtvarné a rukodělné 
činnosti. Od roku 1998 jsou pravidelným účastníkem RF Sedmikvítku právě v těchto 
oblastech.



Naše oddíly

Nezmaři
• Oddíl vznikl počátkem školního 

roku 2008/2009. Pod mladým 
vedením se shromáždila skvělá 
parta aktivních a nadšených dětí. V 
tomto oddíle jsou vítány všechny 
děti ve věku 12-17 let.

• Oddíl má všeobecné zaměření: 
výlety, dramatická tvorba a 
manuální činnost jsou zahrnuty v 
celoročním programu. Vedoucí si 
dali za cíl vychovat z Nezmarů 
houževnaté, sebevědomé, moderní 
a pro život použitelné jedince.



Naše oddíly

Power Rangers
• Power Rangers je oddíl který navštěvují starší.. Vedoucí jsou proto odhodlání vést 

oddíl zábavnou a nenásilnou formou, k poznání sebe sama. Navíc jejich činnost 
tvoří ze 70% plánování a uskutečňování akcí pro veřejnost.Z mnoha těchto 
mladých a nadaných lidí se postupně stávají oddíloví nebo i táboroví vedoucí.



Leden

• 14. – 16. 1. Sedmikvítek
Republikové finále Pionýrského Sedmikvítku v oblasti výtvarné a rukodělné 
činnosti spojeno s výletem na Pustevny. Místo konání: klubovna PS 
Kopřivnice



Únor

• 11. 2. - Ples - Country bál

18. ročník pionýrského plesu, letos na téma country.

Místo konání: Závišice, restaurace "U Kremlů"

Počet účastníků: cca 100 + pořadatelé



Březen

• 12. 3. - Výtvarné činnohrátky 

Výroba náramků z barevné rýže a perliček. 

Místo konání: klubovna PS Kopřivnice



Duben

• 7. - 10. 4. - (Olbram volá o pomoc!)
Počet účastníků: 18 pracovníků

• 16. 4. - Výtvarné činnohrátky - velikonoce
Výroba tradičních velikonočních vajíček, hry v okolí klubovny.

• 1. - 3. a 15. - 17. 4. – Školení zdravotníků
Během 2 víkendů proběhlo školení pionýrských zdravotníků.
Počet účastníků: 4 členové naší PS

 
• 23. 4. - Branný závod

Závod, který každoročně prověřuje vědomosti a znalosti účastníků.
Místo konání: okolí Kopřivnice



Květen

• 1. 5. - Pohádkový les
Tradiční pohádkový výlet po okolí Kopřivnice. 

• 6. – 8. 5. – Studna

Druhá etapa rekonstrukčních prací.

• 11. 5. Český den proti rakovině
naší skupině letos podařilo získat 36 122 Kč

• 13. – 15. 5. - Školení oddílových vedoucích a instruktorů
Počet účastníků: 5 členů naší PS

• 20. – 22. 5. - Our (His)Story
Přípravná schůzka mezinárodního projektu - Slovensko



Červen

• Stanování na Pasekách - 3. - 5. 6.
Přespání oddílů a dětí z dětského domova pod stany v přírodě. 

• Školení táborových pracovníků -10. - 12. 6.
Povinné před táborové školení všech pracovníků, kteří se o prázdninách a i během celého roku 
starají o Vaše děti. 

 

• Přespání oddílů v klubovně - 18. - 19. 6.
Poslední víkend před táborem přespaly oddíly společně v klubovně, akce byla s pojena s výletem na 
Mléčnou farmu do Lubiny. 

 

• Lašské laškování - 25. 6.
Zábavné soutěže a hry pro děti v rámci Lašského laškování, soutěže mezi městy Lašské brány. 

 

• Kutloch - 28. - 30. 6.
Přestavba skladu v budově na místo pro schůzky táborového personálu. 



Červenec

• Stavba - 1. - 4. 7.
Příprava táborové základny na léto.

 
 
• 1. turnus - Tajemství hvězd - 4. - 18. 7. 

Hlavní vedoucí: Božena Klimecká
Počet dětí: 60

 
• 2. turnus - Putování do starověkého Egypta - 18. 7.  - 1. 8.

Hlavní vedoucí: Martina Řezáčová
Počet dětí: 45



červenec

• Kroky do historie a zpět - 9. - 17. 7.

Mezinárodní projekt zaměřený na tradiční řemesla a 

kulturu zúčastněných zemí. 

Počet účastníků: 4 zástupci České republiky

 
• Co-camp - 30. 7. - 9. 8.

Mezinárodní tábor sbližující národy z celého světa. 

Místo konání:  Anglie, Sherwood, Notingham

Počet účastníků: 3000 lidí z celého světa



Srpen

• Bouračka - 7. - 14. 8.

Úklid tábořiště po rušných 

prázdninách, zbourání stanů, kuchyně a 
umývárky, uložení věcí do budovy + 
stavba šopy za budovou na věci. 

• Kopřivnická pouť - 27. 8.

Hry a soutěže pro děti v rámci veselí 

na Kopřivnické pouti. 

Počet účastníků: cca 130 dětí



Září
• Netradiční odpoledne - 4. 9.

Zábavné odpoledne pro děti pořádané na 
náměstí před KDK.
Počet účastníků: cca 113 účastníků

 
• Dopravní hřiště - 9., 16. a 23. 9.

S dětmi z oddílu Šedých myšek jsme 
pravidelně trávili schůzky na novém dopravním 
hřišti. 
Počet účastníků: 10 dětí + vedoucí

 
• Přespání v klubovně - 30. 9. - 2. 10.

Přespání oddílu Šedých myšek v klubovně, 
spojeno s oslavou 2 narozenin a velkým 
putováním krajem. 



Říjen

• Výtvarné činnohrátky – podzim - 15. 10.
Nastal podzim a z dětmi nasbíraných surovin 
jsme společně vytvářeli nejrůznější obrázky, 
postavičky a další výtvory. 

 
• Odpoledne se zvířátky - 21. 10.

S nápadem dětí, uskutečnit schůzku i s jejich 
živými mazlíčky.
Počet účastníků: 8 dětí, 8 zvířátek + vedoucí
 

• Halloween - 28. 10.
Oslava svátku všech mrtvých v klubovně. 



Listopad

• Městská policie, Motýlek  - 4. 11.
Městská policie Kopřivnice pořádala den otevřených 
dveří a děti z oddílu Šedých myšek u toho nesměly 
chybět. Cestou zpátky jsme se zastavili v KDK kde se 
konal Motýlek.

 

• Drakiáda s raketami - 5. 11.
Tradiční podzimní pouštění draků jsme letos doplnili o 
hrátky s papírovými raketami.

 

• Výtvarné činnohrátky - vánoční přáníčka - 19. 11. 
Výroba vánočních přáníček z čajových sáčků.

 

• Přespání v klubovně – Nezmaři - 26. - 27. 11.
Přespání v klubovně spojené s nácvikem divadla na 
Sedmikvítek. 



Prosinec

• Sedmikvítek  - 3. 12
Soutěž talentovaných jedinců i skupin.
Počet účastníků: 35 účinkujících + diváci a 
pořadatelé

 

• Mikuláš 3. 12.
Oslava svátku Svatého Mikuláše.

 

• Setkání Pionýrů 3. 12.
Setkání pionýrských pracovníků, zhodnocení činnosti 
za uplynulý rok.
Počet účastníků: cca 30 lidí

 



Prosinec

• Vánoční výprava - Vyšní Lhoty 9. - 11. 12.
Pionýrský vánoční víkend se spoustou her a 
zábavou.

 
 
• Vánoční víkend - Šedé myšky 16. - 18. 12.

Poslední víkend před Vánocemi si oddíl Šedých 
myšek udělal oddílové Vánoce v klubovně. 

 
• Javorník - 27. 12.

Tradiční povánoční výšlap na Javorník.


