Pionýr,z.s.-pionýrské skupina Hrádek –hodnotící zpráva za rok 2020
Vážení přátelé, dovolte mi abych vás seznámila s průběhem činnosti naší pionýrské skupiny Hrádek
během roku 2020. Měl to být rok oslav 30.výročí Pionýra. Bohužel pandemie koronaviru téměř vše
zničila. Přesto jsme „nehodili vidle do slámy“ a po celý rok jsme o sobě dávali vědět.
Na naší skupině pracovalo 18 oddílů a měli jsme 334 registrovaných členů.
Na začátku roku jsme se sešli na výroční Radě PS, kde jsme hodnotili starý rok a připravovali nový,
s oslavami Pionýra. Schůzky oddílů se rozběhly. Oddíly začaly plnit úkoly k našemu výročí a začali
jsme připravovat letní činnost. Uskutečnili jsme autobusový výlet na akci“ Ledová Praha“ s oslavou
30.výročí Pionýra na koncertu „Děti dětem“. V únoru jsme se sešli při masopustním „vynášení basy“v
tělocvičně. Ještě jsme úspěšně zajistili třídenní školení pro 24 zájemců z naší skupiny a okolí. Všichni
získali kvalifikaci instruktora. To byl velký úspěch. V jiných skupinách to nestihli. Na začátku března
jsme zorganizovali plánované setkání bývalých pionýrských vedoucí z našeho okresu. V jarních
měsících začalo obrazně přituhovat. Byla oficielně vyhlášená opatření k omezení pandemie.
Plánovanou celostátní akci“zažehněme ohně přátelství“ změnila naše skupina na„zapalme oheň
naděje“. Byla to akce fotografická ,kterou jsme se prezentovali v různých médiích. Začali jsme
pomáhat se šitím roušek. Největší dodávku roušek jsme poslali ,díky Pavle Škulinové, pro dětské
pacienty do nemocnice v Praze-Krči. Pomáhali jsme několika seniorům s nákupy a snažili jsme se je
vytrhnout ze sociální samoty.
Na konci března nás tíživě zasáhla zpráva o úmrtí našeho člena a především kamaráda, Vaška Lisého.
Za jeho dlouholetou práci oddílového vedoucího, člena vedení pionýrské skupiny, krajské rady
Pionýra a táborového pracovníka mu děkujeme. Čest jeho památce.
V důsledku pandemie, jsme se museli naučit pracovat s dětmi jinými formami. Například Ústředí
Pionýra vyhlásilo soutěž „buď ideální“. Dvěstědeset úkolů, rozdělených podle sedmi pionýrských
ideálů, nabízelo celou řadu námětů, které mohly děti plnit. Záleželo na oddílových vedoucích,jak děti
motivovali a odměňovali.
Stále probíhali přípravy na letní tábory. Zástupci vedení skupiny byli na dvou jednáních se starostou
Bušovic a starostkou Šmědčic, ohledně maření příjezdu na táborovou louku u Spáleného mlýna. Řešil
se problém s umisťováním kamenů na cestě pod Sedlecem. Přestože, místní občan Václav Bruj
,nemá právo cestu zatarasit, stále tento problém přetrvává. V době prázdnin, museli několikrát
zástupci zemědělského družstva kameny odtahovat.
Díky zástupcům oddílu Tast Force v čele s Edou Hublem, došlo k opravám nově převzaté táborové
základny u Bujesil. Kluci ve spolupráci s Jindrou Kalivdou, který má základnu na starost jako správce,
udělali několik brigád a základnu připravili na letní provoz. Nemožné se stalo skutečností. Základna
byla na celé léto obsazena. Jenže zasáhl covid a zůstali pouze dvě víkendovky Tykadel a Rybářů a
tábory skautů ze Zbiroha a našich střelců Task Force. Jindrovi Kalivodovi děkujeme, že si vzal
základnu na starost a má jí pod kontrolou.
Protože odešel Vašek Lisý, který byl správcem v léčebně Janov, bylo nutné odvézt naše dříví z
nemocniční zahrady . Díky dvou sobotním brigádám, které se uskutečnily v květnu, jsme o dříví na
tábory, nepřišli. Je namístě poděkovat za dopravu Martinovi Čejkovi a za povolení k uskladnění na
bývalém koupališti Marcele Sobotkové. Mezi pravidelné brigádníky patřili Pepa Vaska, Láďa Mrázek,
Rosťa Cinert, Pepa Machatý, Míra Kolář, Jirka Vaníček,Tomáš Prošek, Pavel Kabourek, Eda Hubl,
Honza Morochovič , Miloš Chytil , Jára Dragoun,Patrik Klučka, Jirka Šindelář ,Michal Vaník ,Michal
Niemec.

Několik zásadních velkých akcí, které pořádáme i pro veřejnost, jsme také nemohli uskutečnit. Byly to
např. závod pionýrská stezka, country bál pro děti i dospělé, školení pro oddílové vedoucí, nekonaly
se nácviky na staročeské máje, které se nakonec také neuskutečnily. Nebyl ani jarní jarmark dětských
výrobků. Před oslavou MDD, bylo jasné, že nesmíme pozvat děti do pohádkového lesa. Monika a
Rosťa Cinertů připravili zábavně naučnou stezku v našem okolí pod názvem Hrádecký okruh. Mohli se
jí průběžně po celý týden zúčastnit děti nebo i celé rodiny. Akce byla ve spolupráci s městem, které
věnovalo část hodnotných dárků. 140 dětí dostalo od vedení skupiny dřevěné vypalované
medaile,které zajistila Iva Vasková.
Před prázdninami jsme zaplatili Edovi Hublovi,Rosťovi Cinertovi a Pepovi Machatému proškolení
k práci s motorovou pilou. K této práci získali osvědčení a tím jsme do budoucna splnili předepsané
bezpečností požadavky.
Ve vedení skupiny společně s táborovými zdravotnicemi , jsme po celé jaro řešili problém s konáním
našeho velkého tábora u Spáleného mlýna na Berounce. Přihlášky byly rozdány, peníze většinou
vybrány. Nakonec jsme museli uznat argumenty zdravotnic ohledně hygienických podmínek
spojených s pandemií, které konání táborů nedoporučily a oznámily nám, že pokud tábory budou, tak
se jich nezúčastní. Takže to vedení skupiny muselo akceptovat a toto rozhodnutí jsme oznámili
oddílovým vedoucím. Někoho zaskočilo, že jsme k tomuto problému téměř nediskutovali. Ale nebylo
v podstatě o čem. Rozhodnutí to bylo velmi těžké a i s odstupem času si myslím, že správné.
Vedení skupiny doporučilo oddílovým vedoucím ,aby letní činnost uskutečnilo formou vzdělávacích
příměstských táborů nebo zapojením dětí do víkendových akcí. Bylo to nová forma práce. Která
nakonec měla velký úspěch jak u dětí,tak hlavně u rodičů. Týdenní pobyt na chatě ve Skořicích
zajistila Vlaďa Monhartová s Milošem Chytilem pro Lvíčata,týdenní příměstský tábor uskutečnily
Osečái s Pavlínou Škulinovou, dvoutýdenní příměstské tábory s různorodým programem, uskutečnily
Dráčata Moniky Cinertové, Liščata Ivy Vaskové a Mraveniště Vlasty Vaskové, vždy s dalšími
vedoucími. . Víkendovek se zúčastnily Lvíčata,Chameleoni , Tykadla a Rybáři. V srpnu se uskutečnil
týdenní tábor oddílu Task Force pod vedením Edy Hubla a dalších vedoucích v táborové základně u
Bujesil. Byla to pro ně velká zkouška a zkušenost. Obstáli na výbornou a bez úhony přestáli i kontrolu
z hygienické stanice v Rokycanech. Celá letní činnost byla podporována naším městem, které přispělo
na všechny příměstské aktivity částkou 20,-Kč na den a dítě, které mělo trvalé bydliště v Hrádku.
Podařilo se také svolat partu bývalých instruktorů, která se pravidelně schází mezi běhy letních
táborů na Berounce. Tentokrát to bylo u pionýrských chat a setkání se velmi vydařilo.
Na konci prázdnin jsme se podíleli na programu k výročí našeho města,který se uskutečnil
v přírodním kinu. V září se nám podařilo obnovit činnost velkou akcí Dobrodružství na míru, kterou
jsme přesunuli do přírodního kina. Akci nám finančně podpořilo naše město. Mohli jsme tedy pro děti
udělat různé soutěže, zajistit pohoštění u táboráku a udělat nábor do jednotlivých oddílů. V závěru
jsme byly účastníky vystoupení country skupiny Roháči z Lokte, která u nás oslavila 40 let svého
trvání. V září se uskutečnil přesunutý střelecký kemp pod názvem „operace Domino“. Tuto celostátní
akci zajišťoval náš oddíl Task Force a opět byl úspěšný. O této události jsme si mohli přečíst v časopisu
Mozaika. Díky za pěknou propagaci naší skupiny v celorepublikovém měřítku.

Konec září patřil Českému dni proti rakovině. Ten byl přesunutý z května a panovaly obavy, aby se
nám podařilo prodat dostatek žlutých kytiček . Zástupci oddílů Dráčata , Mraveniště a Klubíčko ,za
podpory některých vedoucích, prodali 848 kytiček za 16 964,-Kč. Činnost oddílů se stále rozjížděla.
Na začátku školního roku došlo k výměně ve vedení oddílu Klubíčko. Je to oddíl, kde jsou členy
maminky s dětmi do tří let. Vedoucím Veronice Telekešové a Petře Jedličkové patří velký dík, že oddíl
dovedly prakticky i distančně.
Dáša Šimonovská získala osvědčení o absolvování kurzu dalšího stupně Zdravotníka zotavovacích
akcí. Tím máme opět plně kvalifikované zdravotníky na letní tábory/V.Pátková,D.Šimonovaská,
E.Hubl/.
Vedení skupiny ve spolupráci s městskou policií a majitelem prodejny jízdních kol panem Babickým,
uskutečnila cyklistické závody pro dětské účastníky. Rosťa Cinert, Vlasta Vasková,Monika Cinertová,
Zdenka Vasková a oddíl Mraveniště připravili trasu na opravním hřišti u mateřské školky, včetně
stanovišť a odměn. Oddíl Mraveniště se také zapojil do úklidu lesa v okolí přírodního kina a
pionýrských chat a tím splnil úkol do celostátní akce 72 hodin pro druhé. Další část, kdy chodíme
upravovat pomníky po městě, museli zvládnout vedoucí, protože byl zákaz přímé práce s dětmi.
Celostátní koordinátoři nám tuto akci uznali a dostaneme ocenění. V naší republice stále trvala
omezení, která nám neumožnila uspořádat zimní jarmark našich výrobků. Při něm pořádáme sbírku
pro maminky s dětmi v Domě svaté Zdislavy v Plzni. Letos jsme sbírku vyhlásili prostřednictvím
městského rozhlasu. Naši občané, děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ přispěli hygienickými prostředky,
kterých bylo dvanáct velkých pytlů. Přijel si pro ně správce tohoto zařízení, který nám před několik
dárků a děkovný dopis. Dárky jsme věnovali zaměstnankyním novinového stánku, kde se hygienické
potřeby vybíraly. Tato naše charitativní akce trvá už dvanáct let. Přihlásila jsem jí do soutěže, kterou
organizuje ČRDM pod názvem „Brána pro druhé otevřená“. O umístění budeme teprve informováni.
Malého uvolnění v protiepidemických opatřeních, jsme využili k nadílce pro děti od Mikuláše a jeho
suity. Některé oddíly stačily uskutečnit vánoční schůzku s nadílkou pod širým nebem. Na schůzku
oddílu Mraveniště přijel nečekaně zástupce České rady Pionýra Dušan Pěchota, který přivezl vedoucí
skupiny kytici ,jako dík za pokračující práci naší pionýrské skupiny. Tato kytice patří všem našim
vedoucím, kteří nenechali děti bez kontaktu a nenechali rozpadnout oddíly. Rozpadl se pouze oddíl
Čongové a sloučily se oddíly Lvíčata a Vlčata.
Jak důležité je pracovat s dětmi i při pandemii a využívat s nimi různé formy spojení, se prokázalo při
lednové registraci členů. Děkuji vám.
V prosinci jsme se také prostřednictvím Lucky Černé a Míši Kolářové zapojili do plnění Výzev, které si
může každý oddílový vedoucí stáhnout na FB, na stránce Pionyr Official nebo na veřejných stránkách
Pionýr. Jedná se o plnění Výzev z „odborek“. Děvčata dostala za své články o vzpomínkách „babi
,dědo vyprávěj“ pionýrské tričko a diplom a dáreček za podklady dostaly i babičky. Do plnění „Výzev“ jsou
zapojeny i oddíly Lišta a Mraveniště.

Díky Zdence Vaskové máme většinu činností průběžně zachycenou ve skupinové kronice. Kronika je
kdykoli k nahlédnutí a můžete si jí vypůjčit na oddílovou schůzku ,jakmile skončí omezený stav. Po
celý rok měla hodně „papírování“ naše hospodářka Mirka Mrázková. Ze zprávy o hospodaření je
dobře vidět, že její práce je nelehká a že jí zodpovědně vykonává. Chtěla bych poděkovat členům
vedení pionýrské skupiny/Mirce Mrázkové,Monice Cinertové,Veronice Vaníčkové ,Rosťovi

Cinertovi,Veronice Telekešové a Vlastě Vaskové/ že zajišťovali zázemí pro činnost skupiny a starali se
o propagaci Pionýra. Dále členům KR Pionýra Veronice Vaníčková, Vlastě Vaskové a Edovi Hublovi za
jejich práci a ještě Veronice Vaníčkové za práci ve výkonném výboru KRP.

Na konci roku jsem vám rozeslala fotografie z průřezu celoroční činnosti. V období, kdy jsme mohli
veřejně pracovat, se nakonec uskutečnila celá řada dobrých akcí a probíhala i kvalitní práce s dětmi.
Neustala spolupráce s městem i ZŠ a MŠ a my jim touto cestovou děkujeme.
Vědělo se o nás na veřejnosti. Jsem ráda, že ten podivný stav vydržely i odloučené oddíly
v Příkosicích,Hůrkách , Zbiroze a na Oseku. V místě bydliště jim patří veliký dík. Za jejich spolupráci
jim děkujeme.
Všem vám za uplynulou práci děkuji a věřím, že v roce 2021 bude líp.
Vlasta Vasková, vedoucí Pionýrské skupiny Hrádek

