
Výroční zpráva 2013

Pionýr Kopřivnice

Srdce v akci



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.



Šedé myšky 
každou středu a pátek 15:00 - 18:00

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



Nezmaři 
každou středu 18:00 - 20:00

• 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.



Power Rangers 
každý pátek 19:00 – 21:00

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.



Klub deskových her
každé pondělí co 14 dní 16:00 – 20:00

Klub deskových her se 
provozuje již třetím rokem. 
Účastníci si vyberou, jakou hru 
si chtějí zahrát, vysvětlí se 
pravidla a může se začít.

V tomto roce klub deskových 
her zavítal dvakrát i do 
dětského domova ve 
Frýdku – Místku, se kterým 
spolupracujeme na akcích.



Klub výtvarných „činohrátek“
jednou měsíčně v sobotu od 14:00

Klub činohrátek je zaměřený na 
výrobu ozdob a dárků, ale také 
na soutěže.

Na každé schůzce se dělá vždy 
něco jiného. Závisí na ročním 
období, jako jsou jaro – 
velikonoce, zima – vánoce atd…

 



Bratrstvo stažených půlek

Po několika letech se nám podařilo opět rozjet 
Airsoftový tým.



Rok 2013

PS Kopřivnice v tomto roce pořádala dohromady přes 40 akcí z toho 1/3 
určená pro širokou veřejnost.

Skupina pořádala také 4 tábory z toho jeden zimní.

Zúčastnila se přes desítek akcí, které organizovali jiné skupiny a 
organizace.



Leden

Společenský ples v Závišicích 25. 1

19. ročník pionýrského plesu

Místo konání: Závišice, restaurace "U Kremlů"

Počet účastníků: cca 130 + pořadatelé

Účast na republikovém finále Sedmikvítku

Rukodělné a výtvarné práce

Místo konání: Holešov

Zúčastnil se oddíl Šedých Myšek



Únor

Ledová Praha 1. – 3. 2. 

Akce určena pro všechny oddíly v republice. Za PS se účastnil oddíl Šedých 

myšek.

Karneval 15. 2.

Oddíl Šedých myšek uspořádal velkolepý karneval.



Březen

Zimní tábor Pstruží 25. 2. – 2. 3. 
Hlavní vedoucí Emilie Filová

Místo konaní: Pstruží u Čeladné

Bazén 16.3

V Kopřivnici jsme objednali bazén pro všechny oddíly.

Velikonoční výtvarné činohrátky 22. 3.

Mozaika z vršků 29. 3.
Účast Šedých myšek v soutěži



Duben

Výroční správa naší skupiny 6. 4.

Kamínka 12. – 14. 4.
Republiková akce plná workshopů a dílen

Den Země 18. 4.
Šedé myšky vystupovali s tancem a Nezmaři se podíleli na tvorbě 
programu v parku

Člověče nezlob se 20.4.
Turnaj v Ostravě, kterého se účastnilo 50 dětí



Duben

Lánko 19. – 21. 4
Účast cca 40 lidí z toho 29 herních přístrojů

Baseball 24. 4. 
Na hřišti 17. listopadu se nás sešlo okolo dvaceti

Všestranný závod 27. 4.

Výtvarné činohrátky – čarodejnice 27. 4. 



Květen

Pohádkový les 1. 5.
I přes nepříznivé počasí 

účast 261 dětí s rodiči.

Výlet za zvířátky 10. 5. 
Šedé myšky se vydali navštívit farmu.

Studna 8. – 12. 5
Každoroční údržba táborové základny 

přes táborovou sezónou.



Květen

Český den proti rakovině 15. 5.

Oddíly Šedých myšek a Nezmarů celý den prodávali 

známou kytičku pro dobrou věc.

Autobusový výlet do Jeseníků 26. 5.

PS Kopřivnice a DDM Frýdek – Místek se vydal 

prozkoumat Praděd a hrad Sovinec



Červen

Víkend na Pstruží 31. 5. – 2. 6.
Oddíly Power rangers a Nezmaři si užili víkend na 
naší oblíbené chatě.

Výtvarné činohrátky 15. 6.
Ukončení školního roku výtvarnou činností.

Výlet do ZOO Olomouc 21. – 23. 6.
Šedé myšky ukončili školní rok v ZOO.

Stavba 26. – 30. 6.
Postavení tábora pro táborovou sezónu 2013. 



Červenec

Olbramkostel I. turnus – Za pokladem Nilu

Termín: 1. – 15. 7.

66 dětí se vydalo na dobrodružnou cestu za pokladem za doprovodu 
Césara, Kleopatry a Tutanchámona.



Červenec

Olbramkostel II. Turnus – Dobytí severního pólu
Termín: 15. – 29. 7.

72 dětí se vydalo na expedici na severní pól podle předlohy Jára Cimrmana



Srpen

Olbramkostel III. Turnus  
OlbramChallenge

Termín: 8. – 15. 8

První ročník outdorového táboru, 
určený pro starší 15+

Bouračka 15. – 19. 8.
Úklid tábořiště po rušných 
prázdninách, zbourání stanů, kuchyně 
a umývárky, uložení věcí do budovy.



Září

Den otevřených dveří 4. 9.
Brigáda v klubovně 7. 9. 

Zvelebení klubovny pro nové členy

Pochod všech generací 14. 9.
Pomoc městu s pochodem 

Po táborový sraz dětí z 
táborů 20. – 22. 9
Ve Štramberku v Kateřině se srazu 
zúčastnilo přes 40 účastníků



Říjen

Pevnost Boyard 19. 10.
Akce pořádaná ve Frýdku – 
Místku. Účast 60 dvoučlenných 
týmů z toho 6 týmu Šedých 
myšek.

Víkend Šedých myšek 
25. – 27. 10.



Listopad

Halloween 1. 11. 
Strašidelný pochod pro širokou 
veřejnost, kterého zúčastnilo 130 
účastníků.

Sedmikvítek 30. 11. 
Oblastní kolo talentové soutěže v 
odvětví hudby, tance a divadla.

Letos přes 20 vystoupení.



Prosinec

Vánoční výtvarné činohrátky 7. 12.

Vánoční víkend na Pstruží 13. – 15. 12
Slavení vánoc se účastnilo 30 účastníků.

Vánoční víkend Šedých myšek 20. – 22. 
12

Tradiční výšlap na Javorník 28. 12


