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O nás
Jsme 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 činnost:
– Pravidelné schůzky v klubovně
– Kluby
– Akce na odpoledne nebo celý den
– Víkendové akce
– Letní a zimní tábory
– Charitativní činnost
– Projekt OlbramChallenge 15+

V naší organizaci působí stabilní tým vedoucích a instruktorů. Mezi 
nimi jsou, jednak velmi zkušení vedoucí s mnohaletou praxí práce s 
dětmi, tak mladí instruktoři z 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 zúčastňují akcí a 
soutěží.

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 12-18 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.



Ksichtíci 
každý čtvrtek 16:00 - 18:00

• Oddíl vznikl v roce 2014. Pod mladým vedením se shromáždila 
skvělá parta aktivních a nadšených dětí ve věku od 9 do 13 
let.

• Oddíl je zaměřen na přežití v přírodě a záchranné složky ČR. 
Vedoucí si dali za cíl vychovat z Ksichtíků houževnaté, 
sebevědomé, moderní a pro život použitelné jedince.

• Hry jsou směrovány ke schopnostem postarat se o sebe v 
nepříjemných situacích, ale také k posílení sebevědomí a 
rozvoji osobnosti.



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 vaření
každou sobotu co 14 dní 14:00 – 18:00

V dnešním světě zaplaveném 
polotovary a fastfoody se zde 
děti učí vařit a péct ze 
základních surovin. Začínají s 
jednoduchými jídly a během 
roku vyzkoušejí i jídla složitější 
na přípravu. Děti jsou při práci 
pod dozorem vedoucích a 
společnými silami vždy připraví 
nějakou mňamku.



Dodgeball OlbramChallenge
každou neděli 18:00 – 19:00 
tělocvična ZŠ Milady Horákové

Dodgeball je Americký styl vybíjené 
akorát je o moc rychlejší a hraje se bez 
nabíjení. Šest hráčů proti šesti se šesti 
balóny. V Evropě se tento sport začal 
rozšiřovat od roku 2010, kdy byla 
založena EDBF (Evropská dodgballové 
federace). Evropské pravidla jsou stejné 
až na to, že se hraje se třemi balóny. My 
jsme již členem EDBF a srpnu 2014 jsme 
se účastnili mistrovství Evropy ve Vídni.



Airsoftový tým Bratrstvo 
stažených půlek.
neděle co 14 dní 9:00 – 13:00 

B. S. P. neboli Bratrstvo Stažených 
Půlek je airsoftový tým působící pod 
záštitou Pionýrské skupiny Kopřivnice. 
Je složen z jejich aktivních a bývalých 
členů a společně vyrážejí na akce 
pořádané ostatními týmy, nebo si jdou 
jen tak společně zastřílet.



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…

 



Permacentrum Vyhnalov
Permakulturní centrum se zaměřením na design 
zahrad, přírodní stavitelství a osobní rozvoj.

Mise
Zavádíme zde již ověřenou myšlenku práce s 
okolní přírodou a ve spolupráci s ní. Veškerá 
současná činnost směřuje k vybudování zahrad 
fungujících na přírodních principech a dále tak k 
založení rodového statku.

Popis
Bývalý zemědělský statek s rozlehlou zahradou 
mezi poli, u lesa. 

Pořádáme zde pobyty dětí, stanování, školení a 
zážitkové kurzy.



Projekt OlbramChallenge

Aktivity pro mládež 15+

Smysluplné trávení času a 
rozvíjení osobnosti skrz 
zážitkovou pedagogiku.

Pořádá – outdoor tábor, 
outdoor víkend, dodgeball



Leden

10 - 11. Republikové 
finále Sedmikvítku v 
odvětví výtvarné a 
rukodělné činnosti v 
Holešově.

11. 1. Mafiánský ples u 
Kremlů v Záviších

18. 1. Oddíl Šedých myšek 
na Pustevnách



8. 2. Výtvarné činnohrátky - pohlednice

15. 2. Výtvarné činnohrátky - sněhuláci

                                          21.2.  Investice

 Únor



Březen

3. – 9. 3. Zimní tábor
9. 3. Založení klubu 
dodgeball 
OlbramChallenge

15. 3. Výtvarné 
činnohrátky
Reportáž v televizi déčko

28. – 29. 3. výlet za 
štěňátky a přespání v 
klubovně



Duben

2.  4. S vámi o všem? 
Ovšem! Aneb Fórum 
Zdravého města 
Kopřivnice
4. – 6. 4. Lánko 3

11. – 13. 4. Víkend v 
Klubovně
Děti z DD Frýdek-Místek

22. 4. Den Země

25. - 27. 4. Kamínka



Květen

1.5. Pohádkový les 
účast cca 1 000 účastníků

8. – 11. 5. Studna
Příprava TZ na letní  tábory

14.5. Český den proti 
rakovině – květinkový 
den



Červen

30. 5. – 1. 6. Řetěz
Teambuilding – personálu I. turnusu

6. – 8.6. Poslední víkend  
školního roku
Šedé myšky

14.6. Táborové školení pro 
sezónu 2014

26. – 31. 6. Stavba
Každoroční postavení táborové základny 
pro letní sezónu



Červenec

1.– 15.7. 2O14
I. turnus Olbramkostel 

 Indiánský tábor



Červenec

15. – 29. 7. 2O14
 II. turnus Olbramkostel – Sherlock Holmes



Srpen

8. – 17. 8. OlbramChallenge 

17. – 22. 8. Bouračka 
Tradiční úklid táborové základny

21. – 24. 8. Mistroství 
Evropy v dodgeballu ve 
Vídni
Reprezentace České republiky – 11. místo



Září

6. 9.  Netradiční 
odpoledne v historickém 
kábatě města Kopřivnice

19. – 21. 9. Potaborový 
sraz v Kateřinicích s DD 
Radkov

26. – 28.9. Víkend 
OlbramChallenge
Potáborový sraz na chatě Pstruží



Říjen

4.10. Výšlap na Mount 
Everest
11.10. Autobusový výlet
29. 10. Výtvarné 
činnohrátky - Dýně
31. 10. BUBU stezka
Účast přes 200 účastníků



Listopad

14. 11. klub vaření 
15.11. Sedmikvítek
Talentová soutěž v několika odvětví



Prosinec

5.12. Mikuláš v klubovně

6. 12. pečení perníčků v 
klubovně

14. 12. Christmas 
dodgeball párty



Prosinec

19. – 21.12. Vánoční víkend na 
Pstruží
Oslava vánoc v pionýrském duchu 

19. – 21.12. Vánoční víkend 
Šedých Myšek

27.12. Výšlap na Javorník



Pionýrská skupina v číslech
Počet členů – 87
Počet dětí které s námi strávili 
čas – včetně táborů  – cca 2 000
Počet víkendových akcí – 14
Počet akcí - 45 
Počet táborů – 4
Počet využitých dní v roce 
tábory, schůzky, kluby – 325
Počet oddílů – 4
Počet klubů - 6 



PIONÝR,z.s.-Pionýrská skupina 
KOPŘIVNICE

hospodářský výsledek 2014
Příjmy:
Příspěvky 21 750,-

účastnické poplatky 140  606,-

LPT Olbramkostel 595 782,-

Dotace město 31 122,-

Dotace Praha 92 414,60

Ostatní 107 070,00

Zůstatek z 2013 51  841,07

Celkem       1 040 585,67



PIONÝR,z.s.-Pionýrská skupina 
KOPŘIVNICE

hospodářský výsledek 2014
Výdaje:
Příspěvky 15 730,00

Akce 193 383,82

LPT Olbramkostel 577 667,30

Klubovna nájem 36 000,-

MTZ 40 090 ,-

Administrace 10 359,-

Ostatní 11 739,60

Elektrika klubovna 7 080,-_____

Celkem 892 049,72



PIONÝR,z.s.-Pionýrská skupina 
KOPŘIVNICE

hospodářský výsledek 2014

 Hospod.výsledek 148 535,09Kč 

Stav v pokladně k 1. 1. 2015 37 842,60Kč
 Stav na účet  FIO  1. 1. 2015110 692,49Kč



Těšíme se na Vás v roce 
2015

Pionýrská skupina 


