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KONFERENCE O ČINNOSTI PIONÝRA 
Pionýr, Senovážné náměstí 977/24, Praha 1 

 

 

 

Zápis 

Dne 14. - 15. listopadu 2015 

6. základní škola a mateřská Mladá Boleslav 

Zapsal: Jakub Kořínek, tajemník Návrhové komise KČP 

 

Sobotní zasedání bylo zahájeno v 8.30 hodin a ukončeno v 18.45 hodin. Bylo přerušeno třemi 

přestávkami, z toho jednou v délce 90 minut. 

Nedělní zasedání bylo zahájeno v 8.30 hodin a ukončeno v 11.36 hodin. Bylo přerušeno 

jednou přestávkou. 

 

Zpráva Mandátové komise 

V okamžiku zahájení je Konference o činnosti Pionýra usnášeníschopná, je přítomno či 

zastoupeno 167 z celkového počtu 276 delegátů, tj. 60,5%. (Z počtu 167 delegátů je přímo 

přítomno 155 a 12 zastoupeno plnou mocí.) 

V okamžiku zahájení nedělního jednání je přítomno či zastoupeno 164 delegátů  tj. 59,4%, 

konference je nadále usnášeníschopná. (Z počtu 164 delegátů je přímo přítomno 121 a 43 

zastoupeno plnou mocí.) 

 

Zpráva Návrhové komise 

V průběhu jednání proběhlo jedno dodatečné hlasování, k bodu 3.2. c), s následujícím 

výsledkem: 

- volí Václava Königsmarka (PlKOP) členem Návrhové komise KČP.  

 (pro: 167, proti: 0) 

 

 

I. Úvodní vystoupení 

 

1.1. bere na vědomí: 

- přivítání v Mladé Boleslavi a na prostorách 6. ZŠ a MŠ a přání úspěšného jednání 

zastupitelem statutárního města Mladá Boleslav a ředitelem školy, Ing. Tomášem 

Suchým. 

 

 

II. Procedurální otázky 

 

2. Úvodní sdělení Předkládá: Bělohlávek 

2.1. bere na vědomí: 

- počáteční sdělení o počtu přítomných delegátů: 167 – jednání je usnášeníschopné; 
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- konstatování, že jednání probíhá v souladu s platnými Stanovami Pionýra a platným 

jednacím řádem obsaženým v dokumentu Řád pro přípravu a jednání Výročního 

zasedání Pionýra a na základě rozhodnutí VIII. VZP; 

- organizačně-provozní poznámky; 

- představení písemně předložených materiálů. 

 

3. Volby pracovních orgánů Konference o činnosti Pionýra Předkládá: Bělohlávek 

3.1. bere na vědomí: 

- konstatování, že přes opakované výzvy naprostá většina krajských organizací 

Pionýra nepředložila návrhy kandidátů do pracovních orgánů Konference o činnosti 

Pionýra; 

- návrhy tak vycházejí především z podnětů VV ČRP, přičemž respektují došlé návrhy 

z KOP a příslušná ustanovení (oddíl 4.) v jednacím řádu. 

3.2. volí: 

a) Pracovní předsednictvo KČP:  

členové: Bělohlávek Martin (SKOP), Čech Vladimír (PlKOP), Hrdlička Jakub (O-ZKOP), 

Pěchota Dušan (JčKOP), Vejvodová Ivana (Pionýr – KOKhK) a Zdráhalová Darina 

(Obsahová komise KČP) 

(pro: 167, proti: 1) 

 tajemnice: Zuzana Krausová 

b) Mandátovou komisi KČP:  

členové: Houdková Marie (PaKOP), Machulda Ondřej (POP) a Nejedlá Libuše (PlKOP)  

(pro: 167, proti: 0) 

tajemnice: Irena Černá 

c) Návrhovou komisi KČP: 

členové: Houdková Marie (PaKOP), Kočí Ludmila (O-ZKOP), Nováková Anna (SKOP), 

Tolarová Miroslava (PlKOP) a Vejvodová Ivana (Pionýr KOKhK). 

(pro: 167, proti: 0) 

tajemník: Jakub Kořínek 

d) Tisková mluvčí KČP:  

členové: Mirka Tolarová (PlKOP) 

(pro: 167, proti: 0) 

tajemnice: Eva Holíková 

 

4. Návrh programu Konference o činnosti Pionýra Předkládá: Bělohlávek 

4.1. bere na vědomí: 

- předložený časový Harmonogram Konference o činnosti Pionýra; 

- z něho plynoucí program jednání KČP. 

4.2. schvaluje program Konference o činnosti Pionýra. 

 (pro: 167, proti: 0) 

  

 

III. Úvodní vystoupení a zprávy 

 

5. Vystoupení předsedy Pionýra Předkládá: Bělohlávek 

5.1. bere na vědomí vystoupení předsedy Pionýra Martina Bělohlávka, v němž mimo jiné 
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zaznělo: 

- připomenutí přímé souvislosti se seminářem k vymezení Pionýra, který se konal 

10. a 11. listopadu 1990 v Praze; a třebaže mnoho lidí prorokovalo Pionýru jen 

krátkou budoucnost, máme za sebou 25 let, což je nejdelší nepřerušený časový 

úsek za celou historii pionýrských hnutí; 

- Konference o činnosti Pionýra je současně završení vnitřních oslav 25 let 

od obnovení samostatné organizace; 

- zdůraznění, že od poslední obsahové konference uplynulo devět let; 

- jednání je výjimečné v tom, že je první, které má oprávnění přijímat usnesení, 

která budou závazná pro celý spolek. Předchozí jednání tohoto typu mohla 

schvalovat usnesení pouze jako doporučení. 

 

6. Úvodní vystoupení předsedkyně Obsahové komise Předkládá: Zdráhalová 

6.1. bere na vědomí vystoupení předsedkyně Obsahové komise pro přípravu KČP, v němž 

mimo jiné zaznělo: 

- konference je připravována od září 2014 – 432 dní; 

- pionýrské skupiny či krajské organizace se do přípravy nezapojily stejnou měrou, 

některé KOP dokonce vůbec (nevyslaly ani svého zástupce do obsahové komise); 

- příprava obsahově vycházela z Poselství 2006 a z dotazníkových šetření na jaře 

2015 a z výstupů krajských konferencí; 

- jde o to využít příležitosti dané ojedinělou pravomocí konference a projevit odvahu 

ke krokům, které Pionýr výrazně posunou vpřed; 

- takovými příležitostmi jsou například proměna Programu Pionýra či po letech 

přešlapování záměr směrnice o hlavní činnosti; 

- konference neskončí usnesením, nepřinese okamžitý efekt, ale dlouhodobé výsledky 

nebývají špatné; 

- výstupem nebudou detailní řešení, ale úkoly, se kterými budou orgány Pionýra či 

dílčí týmy dále pracovat a činit konkrétní kroky k naplnění přijatých záměrů 

promítnutých v usnesení KČP. 

 

7. Zpráva Mandátové komise Předkládá: Houdková 

7.1. bere na vědomí zprávu mandátové komise:  

- KČP byla svolána v souladu se Stanovami Pionýra; 

- Konference o činnosti Pionýra je usnášeníschopná, je přítomno, respektive 

zastoupeno, 167 delegátů z celkového počtu 276 delegátů, tj. 60,5%. 

 

8. Zpráva o zapojení Pionýra a celkových výstupech projektu  

České rady dětí a mládeže SAFE a o ocenění pionýrů Předkládá: Bělohlávek 

8.1. bere na vědomí:  

 A. poznámky k projektu SAFE: 

- poděkování všem pionýrským skupinám, které se do projektu zapojily 

a zpracovávaly po dobu jednoho roku evidenci dobrovolnické práce; 

- výstupy projektu: 

· průměrný roční počet hodin práce jednoho dobrovolníka – 324,45; 

· průměrná hodinová mzda práce dobrovolníka – 143,76 Kč; 

· dopočtený počet dobrovolnických hodin ve zkoumaných spolcích – 110 milionů; 
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· dopočtená mzda dobrovolníků ve zkoumaných spolcích – 1,7 miliardy Kč. 

B. sdělení o oceňování dobrovolníků Pionýra za dlouholetou systematickou práci 

při příležitosti 25. výročí obnovení samostatné činnosti a poděkování jim;  

- bezprostředně na KČP – na základě návrhů KOP a VV ČRP:  

Rudolf Bohuslav – PaKOP 

Irena Černá – ÚP 

Jana Jandová – POP 

Lee Louda – POP 

Libuše Nejedlá – PlKOP 

Jaroslava Rothanzlová – PaKOP 

Tomáš Suchý – SKOP 

Jitka Suská – JmKOP 

Alena Šerá – POP 

Ladislav Šimek - POP 

Jiří Tomčala - POP 

Martin Veselý - MKOP 

Darina Zdráhalová – O-ZKOP 

Jiří Žďára - SKOP 

 

 

IV. Změny Programu Pionýra 
 

9. Program Pionýra – návrh novelizace Předkládá: Vejvodová 

9.1. bere na vědomí: 

- informaci zpravodaje pro Program Pionýra o vývoji návrhu: 

· východiska jsou trvalými principy uplatňovanými v činnosti Pionýra; 

· cíl úpravy je připravit text pro veřejnost a dospívající a dospělé členy; 

· dětem má být obsah přibližován činností; 

- přehled připomínek k návrhu Programu Pionýra, doručených Obsahové komisi, 

včetně jejich vypořádání; 

· poděkování za zaslání všech připomínek, zejména těch, které přispěly 

k lepší srozumitelnosti textu; 

· návrhová komise se ztotožnila:  

- se šesti došlými připomínkami věcného rázu a zapracovala je do textu; 

- s těmi formulačními připomínkami, které přispěly ke srozumitelnosti textu, 

ale neměnily význam návrhu; 

- obsah rozpravy k přednesené připomínce-návrhu: doplnit pochvalu jako výchovný 

prostředek; 

· komentář obsahový: pochvala je obecným výchovným prostředkem, a tak není 

třeba jej dále zmiňovat v programovém dokumentu (který má především 

zachycovat „pionýrská specifika“); 

· vyjádření Mandátové komise KČP: připomínka takového charakteru měla být 

předložena písemně 120 minut před projednáváním - nebyl dodržen Řád 

pro přípravu výročního zasedání, kterým se jednání řídí, a další rozprava je tak 

bezpředmětná. 

9.2. schvaluje předložené vypořádání připomínek k Programu Pionýra Obsahovou komisí 

KČP. 

 (pro: 157, proti: 0)  

9.3. schvaluje předložený návrh Programu Pionýra. 

(pro: 160, proti: 0) 
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V. Jednání KČP – plenární zasedání 

 

10. Vystoupení zástupce DO FÉNIX (Slovensko)  Předkládá: Pintérová 

10.1. bere na vědomí vystoupení předsedkyně Detskej organizácie FÉNIX, o. z., p. Evy 

Pintérové: 

- vyjádřené potěšení být při tom, když se projednává programový dokument; 

- konstatování, že je těžké ukázat, že si nejen hrajeme s dětmi, ale i vychováváme 

s daným cílem; 

- výzvu k budoucí spolupráci na projektech (například Erasmus plus).  

 

11. Informace o projektu Společná energie Předkládá: Bělohlávek 

11.1. bere na vědomí: 

- informaci o připravovaném projektu; 

- očekávání rychlé zpětné vazby – první reakce prostřednictvím KOP a členů ČRP. 

 

12. Úvodní vystoupení k práci sekcí Předkládá: Kořínek 

12.1. bere na vědomí informaci: 

- o způsobu přihlášení do sekcí; 

- o dvoukolovém jednání sekcí; 

- o obecných cílech jednání – hledat odpovědi na připravené otázky, sbírat náměty a 

nápady, hledat řešení pro budoucnost Pionýra; 

- o jmenování moderátorů a spolumoderátorů sekcí, jak jej provedla Obsahová 

komise: 

Ludmila Kočí, Josef Khol (Kategorie 15+) 

Jakub Hrdlička, Darina Zdráhalová ml. (Vyznamenání) 

Ladislav Šimek, Dušan Pěchota (Vzdělávání) 

Dagmar Čechová, Andrea Pěchotová (Průvodcování) 

Vladimíra Brandová, Anna Nováková (Výchovné programy) 

Jiří Němec, Ivanka Mochurová (Projekty a soutěže) 

Katka Součková, Veronika Borůvková (Založení oddílu) 

Jiří Tomčala, Vlasta Vasková (PS – komunitní centrum) 

Nikola Tomčalová, Jana Düringerová (Role klubu na PS) 

Kateřina Brejchová, Milan Matyáš (Směrnice o hlavní činnosti) 

Martin Mlynářík, Jakub Kořínek, Vítězslav Ondráček (Informační toky) 

Marie Houdková, Alena Petrželová (Prezentace oddílů) 

Robert Halama, Jarka Rothanzlová (Získávání a udržitelnost členů) 

Miroslava Tolarová, Lee Louda (Jednotící prvky a Pionýr Fashion) 

Jan Šašek, Ivana Vejvodová (Pocit sounáležitosti) 

 

13. Informaci o naplnění závěrů obsahové konference 

Poselství 2006 Předkládá: Bělohlávek 

13.1. bere na vědomí konkrétní přehled plnění vybraných úkolů stanovených obsahovou 

konferencí Poselství 2006. 
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VI. Jednání sekcí 

 

Část odpoledního jednání proběhla v sekcích. Byly tematicky rozděleny do čtyř oblastí: 

ČINNOST LIDÉ 

- Výchovné programy 

- Projekty a soutěže 

- Založení oddílu 

- PS – komunitní centrum 

- Role klubu na PS 

- Směrnice o hlavní činnosti 

- Kategorie 15+ 

- Vyznamenání 

- Vzdělávání 

- Průvodcování 

KOMUNIKACE PIONÝR 

- Informační toky 

- Prezentace oddílů 

- Získávání a udržitelnost členů 

- Jednotící prvky a Pionýr Fashion 

- Pocit sounáležitosti 

I. kolo proběhlo od 13.30 hodin do 15.10 hodin, poté se účastníci prostřídali a navázalo 

II. kolo od 15.35 do 17.15 hodin. 

 

 

VII. Jednání KČP – plenární zasedání 

 

14. Výchovné programy Předkládá: Zdráhalová 

14.1. bere na vědomí předloženou informaci se zdůrazněním: 

- obtíží provázejících prosazování nových programů: 

· překvapivě malé povědomí o existenci nabídky programů ve spolku – 

přes rozsáhlé informování o jejich možnostech a výhodách; 

· chybějící metodici na KOP; 

· nedostatečné propojení s částí vzdělávacích akcí organizovaných PVC KOP; 

- hlavních rysů programů: 

· plánovitý obsah činnosti (s vnitřním řádem a návaznostmi); 

· možnost zapojení do dalšího vývoje spojená se zvýhodněním při odběru 

materiálu; 

· jde o běžnou činnost (nejenom vyplnění volného času) díky programům 

obohacenou o další nadstavbu. 

 

 

VIII. Jednání KČP – plenární zasedání 

 

15. Směrnice o hlavní činnosti Předkládá: Brejchová 

15.1. bere na vědomí: 

- předložený záměr Směrnice o hlavní činnosti Pionýra; 

- návrh dopracovat směrnici do 24 měsíců od schválení záměru; 

- protinávrh k časové lhůtě dokončení směrnice. 

15.2. schvaluje protinávrh zkrátit termín pro dokončení směrnice na 12 měsíců od schválení 

záměru. 

(pro: 10, proti: 126) – návrh nebyl přijat 

15.3. schvaluje důvodovou zprávu a záměr Směrnice o hlavní činnosti Pionýra včetně 
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navrženého harmonogramu dokončení. 

(pro: 157, proti: 0) 

 

16. Shrnující informace z jednání sekcí Předkládají: Borůvková, 

Čechová, Houdková, Louda  

16.1. bere na vědomí:  

- vstupní obecnou poznámku, že závěry sekcí (s doporučeními pro jednotlivé 

organizační úrovně PS – KOP – Pionýr) budou sledovány a vyhodnocovány zvlášť, 

nezávisle na vyhodnocování dokumentu Vize 2040; 

- informaci o jednání a výstupech sekcí tematického okruhu Činnost; 

- informaci o jednání a výstupech sekcí tematického okruhu Komunikace; 

- informaci o jednání a výstupech sekcí tematického okruhu Lidé; 

- informaci o jednání a výstupech sekcí tematického okruhu Pionýr. 

 

17. Sdělení tiskové mluvčí Předkládá: Tolarová 

17.1. bere na vědomí: 

- informaci o připravované tiskové zprávě a způsobu jejího zveřejnění; 

- konstatování, že základní průběžné zpravodajství probíhalo na facebookové stránce 

Pionýra. 

 

18. Pozvánka na Kamínka 2016 Předkládá: Ondráček 

18.1. bere na vědomí: 

- informace o připravované akci v termínu 8. – 10. dubna 2015; 

- výzvu k pomoci při lektorském zajištění a zabezpečení programové nabídky. 

 

19. Aktuální sdělení Mandátové komise KČP Předkládá: Machulda 

19.1. bere na vědomí aktuální informaci od Mandátové komise o počtu přítomných delegátů: 

několik delegátů se odprezentovalo, ale předalo plné moci a počet přítomných nebo 

zastoupených delegátů zůstává 164 – zasedání je usnášeníschopné. (Následně se dva 

další delegáti doprezentovali a počet mandátů se zvýšil na 166.) 

 

20. Vize pro 21. století Předkládá: Zdráhalová 

20.1. bere na vědomí 

- předložený návrh Vize Pionýr 2040; 

- rozpravu k návrhu; 

- předložené pozměňovací návrhy: 

· rozprava o formulaci vize k jednotnému oděvu; 

· změna názvu dokumentu s kratším časovým vymezením. 

20.2. schvaluje protinávrh upravit text vize takto: „Pionýr bude mít v nabídce jednotný 

reprezentativní oděv, který nebude povinný.“ 

(pro: 150, proti: 1) 

20.3. schvaluje ukončení diskuze o názvu dokumentu. 

(pro: 138, proti: 0) 

20.4. Orientační hlasování o navržených variantách názvu: 

· Vize budoucnost - pro 1; 

· Vize 2025 - pro: 21; 
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· Vize 2040 – pro: optická většina. 

20.5. schvaluje – název dokumentu Vize 2040. 

(pro: 142, proti: 5) 

20.6. schvaluje návrh na zjednodušené hlasování 

(pro: 147, proti: 3) 

20.7. schvaluje postupně jednotlivé části materiálu (po stránkách prezentovaného návrhu  

1-7). 

(nikdo proti) 

20.8. schvaluje tezi - „Pionýr bude mít v nabídce jednotný reprezentativní oděv, který 

nebude povinný.“ (strana 8) 

 (pro: 146, proti: 10) 

20.9. schvaluje předložený návrh Vize Pionýr 2040 s úpravami. 

- (pro: 162, proti: 1) 

20.10. ukládá orgánům Pionýra připravit plány k realizaci vize a průběžně ji vyhodnocovat. 

 Z: Česká rada Pionýra, VV ČRP, předseda Pionýra 

 T: průběžně 

(pro: 166, proti: 0) 

 

21. Závěrečné slovo předsedy Pionýra Předkládá: Bělohlávek 

21.1. bere na vědomí závěrečné slovo předsedy Pionýra Martina Bělohlávka, který krátce: 

- zdůraznil, že sice končí jednání konference, ale současně začíná práce na uvedení 

jejích závěrů do života, a to nejen na úrovni Pionýra, ale i pionýrských skupin 

a KOP; 

- poděkoval všem za práci při přípravě i během jednání. 

 

22. Ukončení jednání Předkládá: Pěchota 

22.1. bere na vědomí návrh na ukončení Konference o činnosti o Pionýra. 

22.2. schvaluje ukončení Konference o činnosti Pionýra. 

(pro: 154, proti: 7) 

 

 

 

Seznam předem předložených materiálů: 

- Pozvánka 

- Základní časový plán KČP 

- Organizační pokyny pro delegáty KČP 

- Řád pro přípravu a jednaní VZP 

- Důvodová zpráva Směrnice o hlavní činnosti 

- Anotace pracovních sekcí 

- Pionýr 2015 – Podklad pro jednání sekcí 

- Program Pionýra - vypořádaní připomínek 

- Program Pionýra – návrh s komentářem 

- Inzertní kartička (KČP) 

- Pozvánka na vernisáž Clona 2015 

Seznam materiálů na jednání: 

- Harmonogram Konference o činnosti Pionýra 

- Formulář pro zaznamenání závěrů sekcí 
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- Návrh složení pracovních komisí KČP 

- Žádost o uvolnění z jednání – formulář 

- Připomínky pro Návrhovou komisi KČP – formulář 

- Dotaz – formulář 

- Plná moc k zastoupení delegáta 

Informační materiály: 

- Společná energie 

- Pionýrský Sedmikvítek 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Marie Houdková v. r. Václav Königsmark v. r. 

předseda Mandátové komise KČP předseda Návrhové komise KČP 

 
 
 
 
 

Mgr. Jakub Hrdlička v. r. Vladimír Čech v. r. 

řídící jednání KČP řídící jednání KČP 

 
 
 
 
 

Dušan Pěchota v. r. 

řídící jednání KČP 
 


