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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
– Jednodenní akce
– 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       
každý pátek 15:00 - 18:00
V tomto školním roce fungují pod naší skupinou 3 aktivní oddíly, 
které se scházejí každý týden vklubovně 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 Obráncůmíru Kopřivnice funguje od roku 1996 a 
jeho věkové složení je 6-15 let. 
Šedé myšky soustředí svou
 pozornost hlavněna 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 16-26 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.



Dodgeball OlbramChallenge
každou neděli 18:00 – 20:00 
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 míči. V Evropě 
se tento sport začal rozšiřovat od roku 
2010, kdy byla založena EDBF (Evropská 
dodgeballové federace). Evropské pravidla 
jsou stejné až na to, že se hraje se třemi 
míči. My jsme již členem EDBF a srpnu 
2016 jsme se účastnili mistrovství Evropy 
v Paříži, kde jsme skončili na 6. místě.



Airsoftový tým Bratrstvo 
stažených půlek.
Co dva měsíce akce

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…



Projekt OlbramChallenge
Aktivity pro mládež 15+ Smysluplné trávení času a 

rozvíjení osobnosti skrz zážitkovou pedagogiku.



Táborová sezóna 2018
1. I. Turnus – Hvězdné války

2. II. Elektrotábor JUNIOR

3. III. Turnus – Indiánské léto

4. IV. Turnus - Elektrotábor – Hvězdné Války

5. V. Turnus - Olbram Chllenge



Leden

19. 1. Horor ples  IV.  - Na plese nechyběl ani doprovodný 
program jako je tombola, rakvičky (tančení s 
neznámým partnerem), fotokoutek, soutěž o nejlepší 
masku a taneční vystoupení skupiny THARA a 
Mažoretek



Únor

17. 2. - Sedmikvítek: Výtvarná a rukodělný činnost 
V sobotu 17.2.2018 se uskutečnilo v klubovně oblastní kolo výtvarné a 
rukodělné činnosti kde se sešli práce od dětí z Frýdku Místku, Okříšek, 
Znojmo, Nový Jičín a okolí Kopřivnice a děti z Kopřivnice sešlo se kolem 
124 pracích z různých oborů.



Únor

19. – 25. 2.   Zimní tábor na Ptruží
Počasí bylo mrazivé, ale to nám nevadilo, jen to že se nedalo 
vyrábět ze sněhu sněhuláci a nebo další stavby - poradili jsme 
si a o zábavu bylo postaráno. Taková eskymácká honička, 
zdolání Ondřejníku, výlet do Frenštátu na krytý bazén,kde 
zábava byla skvělá, zábavu při cestování vlakem.



Březen

17. 3. Výroční schůze PS Kopřivnice 
Jako zástupný spolek Pionýrů má každá skupina 
povinnost dělat jedenkrát ročně schůzi z hlavního 
důvodu a to volby vedení, funkcionářů a schválení 
rozpočtu.

23.3. Noc s Andersenem
Letos byla spojena se spisovatelem Josefem Čapkem 
Povídaní o pejskovi a kočičce.

29. 3. Velikonoční výtvarné 
činnohrátky
Vyráběli jsme velikonoční dekorace - ozdoby, např. 
zvířátka z vajíček a jiné, fantazii se meze nekladly.



Duben

19. 4. Den země
Ve spolupráci s městem 
Kopřivnice a Radou dětí 
a mládeže 
Moravskoslezského 
kraje, jsme měli stánek s 
naší prezentaci- 
pódiového vystoupení 
Šedých myšek.



Květen

1. 5. Pohádkový les
Účast byla veliká: 350 dětí s rodiči + babičky a 
dědečkové, celkem přes 900 účastníku.

4. – 7.5. Studna Olbramkostel
Letos jsme vymalovali kutloch, vyčistili 
okapy, uklidili kutloch,půdu, vytřídili 
masky, zpravili nářadí, umyli 
světla,vybagrovali místo na novou 
zdravotku a přestěhovali chatky.

12. 5. Táborové školení
Táborové školení pro nováčky i pro 
dlouholeté zkušené vedoucí.

16.5. Český den proti rakovině
Květinkový den - Vybrali jsme 26 998 Kč



Červen

1. - 3. 6. Dětská porta finále v 
Kroměříž

Letošní 27 ročník Dětské Porty se konal v Kroměříži 
je to hudební celorepublikovou soutěž určena pro 
děti a mládež do 26 let. Vyhlašovatelem je Česká 
rada Pionýra i organizátorem soutěže pořadatelem 
bylo město Kroměříž.

Náš oddíl Šedé myšky v kategorii T skončili na 1. 
místě

22. 6. – 29. 6. Stavba základny Olbram
Již po 38 jedeme na Olbram . Jen málo které tábory 
mají tak bohatou minulost. je to stanový tábor na 
Jižní Moravě



Červenec
30. 6 – 14. 7. - I. Turnus

Star Wars – Hvězdné války



Červenec

15. – 21. 7.  - II. Turnus

Elektrotábor JUNIOR

 



Červenec
21. – 31. 7. – III. Turnus

Indiánské léto
 



Srpen

1. – 12. 8. – IV. Turnus

Elektrotábor 



Srpen
12. - 20. 8. – V. Turnus

Olbram Challenge outdoor camp 15+



Září
7. 9. Den otevřených dveří 

28. - 30. 9. Víkend s Fazolí

27. – 30. 9. 

OlbramChallenge Weekend



Říjen

10. 10. Výtvarný klub činnohrátek 
Sešli jsme sev klubovně abychom si ukázali, 
co se dá vyrobit z listů a přírodního materiálu 
na podzimní výzdobu.

19. 10. BUBU stezka 
V podvečerních hodinách se na trasu 
plnou strašidel, duchů a čertů vydali 
první odvážlivci. Celkem se jich sešlo 
104

27. 10. Drakiáda
K podzimu již tradičně patří draci a tak 
jsme se rozhodli uspořádat drakiádu



Listopad

17. 11. Setkání přátel PS 
Kopřivnice v Závišicích
Pionýrský sraz v Závišicích 
17.listopadu 2018 -Dvojnásobná 
oslava narozenin Boženky a Milenky.

24. 11. Sedmikvítek
Oblastní talentová soutěž určená pro 
pionýrské oddíly i širokou veřejnost 
proběhla v sobotním dopoledne 24. 
11. 2018. Letos proběhl již 20. ročník 
této soutěže. Vystoupení dětí 
ohromily porotu a Ti nejlepší dostali 
doporučení do celostátního finále. V 
Kopřivnici se soutěžilo v kategoriích 
hudba, divadlo, tanec a dětská porta.



Prosinec

5. 12 – Vánoční výtvarné 
činnohrátky
Děti se zabavily tvořením vánočních 
přáníček ,ozdůbek celé 3 hodiny a užily si 
společně tento předvánoční čas.

7. – 9. 12. Vánoce v klubovně
Víkend Šedých myšek

3. 12 – Vánoční Jarmark
Ve čtvrtek 13. prosince 2018 se konal 
vánoční jarmark ve škole Emila Zátopka

14. – 16. 12. Vánoční Pstruží 

Veselé Vánoce a šťastný nový 
rok 2019



Pionýrská skupina v číslech

Počet členů – 
Počet dětí které s námi strávili čas – včetně 
táborů  –
Počet víkendových akcí –
Počet akcí - 
Počet táborů – 6
Počet využitých dní v roce tábory, 
schůzky, kluby – 
Počet oddílů – 3
Počet klubů - 4



PIONÝR,z.s.-Pionýrská skupina 
KOPŘIVNICE

hospodářský výsledek 2018



Těšíme se na Vás v roce 
2020


