


Pionýrský slib 63. PS Sosna
Skládám před svými kamarády a přáteli v záři dnešního slavnostního ohně 

svůj pionýrský slib, kterým se budu nadále řídit.

Slibuji:

- Ve jménu jasných hvězd, že se budu snažit být čestný a spravedlivý. 

- Ve jménu vůně hořícího dřeva, že budu chránit přírodu a život v ní.

- Ve jménu dvou kamenných kruhů, že se nebudu nad nikoho vyvyšovat a budu chránit slabší

a pomáhat tam, kde bude mé pomoci třeba.

- Ve jménu plamenů ohně, že nabízené přátelství budu přátelstvím oplácet.

- Ve jménu budoucího dne, že budu přemýšlet o názorech druhých a budu se učit novým 

znalostem a dovednostem, abych je mohl předat svým přátelům.

- Ve jménu pionýrského šátku, který mi bude slavnostně předán, že budu chránit čest svého 

oddílu, své pionýrské skupiny a organizace Pionýr a v jejich prospěch budu pracovat.

- Neslibuji víc, než co očekávám od svých přátel, neočekávám víc, než co mohu sám nabídnout.

Tak slibuji

63. Pionýrská skupina Sosna
byla založena v roce 1948. Patří mezi nejstarší pionýrské skupiny. Významným mezníkem pro její činnost byl rok 1978,

od tohoto roku je veškerá činnost zajiš2ována bez placeného vedoucího PS, tedy bez profesionálního zázemí. Pionýrská

skupina má tedy dvacetiletou zkušenost se zabezpečením činnosti pouze prací dobrovolníků. Ve stejné době se vytvořil

stabilní okruh vedoucích a dalších dospělých, pomáhajících při zajiš2ování činnosti. Řada oddílů se specializovala na

turistiku a tábornictví, založen byl i modelářský oddíl. 

Po roce 1989 přišla pionýrská skupina o veškeré prostorové zázemí, tábořiště, klubovny, skladové prostory. Nejcitelnější

byla ztráta tradičního místa táborů a klubovny, tu obzvláš2 postrádali při zajiš2ování činnosti oddílů v zimě.

V současné době má skupina tři oddíly, dva turistické, jeden specializovaný na letecké modelářství. Pionýrská skupina

má přes 80 členů, z toho pouze 8 ve věku nad 26 let. Od roku 1997 buduje pionýrská skupina svépomocí vlastní táboro-

vou základnu na pozemku, který zakoupila.



3Pionýr, to je dobrodružství.

� Myslíte, že se najde dítě, které by nechtělo prožívat dobrodružství?

V uplynulém roce stejně jako v desítkách předešlých let nabízely naše pionýrské sku-
piny a oddíly mnoho nevšedních zážitků, hledání, poznání.

Výroční zpráva nabízí přehled: fakta, údaje, … Bohužel nemůže postihnout vše os-
tatní: atmosféru, radost, kamarádství, zážitky, … Tisíce dětí a jejich vedoucích pro-
žily v uplynulém roce stovky malých či velkých dobrodružství, krásných a nezapome-
nutelných chvil - při celoroční činnosti v oddílech, při jednorázových akcích
chystaných pro své vrstevníky či naopak seniory. 

Děti se proměňovaly v Indiány, Kelty, staré Řeky, olympijské vítěze, tu splavovaly roz-
bouřené řeky, jinde se šplhaly k vrcholkům hor. Plnily najednou i některé méně pří-
jemné povinnosti, jinak a radostněji. Nenápadně přitom získávaly mnoho doved-
ností a znalostí, formovaly sebe samé. Cítily odpovědnost za druhé, pomáhaly si,
nehleděly na to, jestli je někdo slabší či silnější, bílý či černý, starší či mladší. Vní-
maly, že existují jiné hodnoty než je tzv. bačkorová kultura, „šlehnutí si“ či vytlou-
kání herních automatů. Prožívaly aktivně nevšední zážitky, samy se na nich podí-
lely. Žily, hledaly, poznávaly … Odborně řečeno, byly subjektem i objektem svého
činění. A bylo jim, pionýrům, krásně.

Podíváme-li se na to z druhé strany - z pohledu dospělých mimo sdružení, leckdo
s nepominutelnou dávkou despektu poznamená: „Vždy; to je takové hraní si (s dět-
mi)…“ A má pravdu. Jenže hra je jeden z nejpřirozenějších způsobů výchovy, dětem
tak blízký a přitom nenásilný. A jaké je to dobrodružství! I pro vedoucí, když všichni
zapomenou, že je to „jako“ - a začnou jakoukoli hru brát zcela vážně. Nevšedních
prožitků a jinak nezískatelných zkušeností je náhle habaděj.

Být pionýrem, a lhostejno jestli dítětem či vedoucím, je krásné dobrodružství.

Mgr. Martin Bělohlávek
předseda České rady Pionýra



Aktivity
� Základem naší činnosti je hra. Je prostředkem k poučení a zábavě nejen na pravidelných schůzkách, ale i na ostatních akcích.
Schůzky se konají zpravidla jednou týdně, obvykle jednou do měsíce vyráží oddíly na výpravu – to je asi desetkrát během jednoho

školního roku. Výpravy i další zájmové akce bývají spojeny s nejrůznějšími turistickými cíli, sportovními soutěžemi nebo nejrůznějšími

přírodovědnými či kulturními zajímavostmi. Oddíly se také snaží pořádat nejrůznější prázdninové tábory a to nejen o letních, ale také

o jarních, zimních a podzimních prázdninách.

Pro ty, co mají rádi čísla, můžeme snadno spočítat, že oddíl běžně připraví pro každého svého člena za jeden rok zhruba 80 hodin pro-

gramu na schůzkách (40 odpolední x 2 hodiny) a 53 pobytových dnů (3 dny víkendů 10 krát ročně, 16 táborových dnů a navíc prů-

měrně 7 dnů ostatních táborů). Takových oddílů je zhruba 1 100. Celé sdružení tak ročně připraví program na 88 tisíc hodin a asi 58

tisíc pobytových dní. Nebo chcete-li: na oddílových schůzkách ročně děti prožijí se svými kamarády asi 1,3 milionu hodin (16 620 dětí

do 15ti let x počet 80 hodin schůzek ročně).

V roce 1998 bylo s využitím dotačních prostředků realizováno celkem 1 917 akcí pro celkem 65 196 účastníků, celkový počet „člově-

kodní“ na těchto akcích dosáhl čísla 157 585.

� Oddíly můžeme rozdělit hned podle několika kritérií.

Typy oddílů
rozdělení podle typů činnosti: počet
všestranné 554

turistické 304

sportovní 106

přírodovědné 37

kulturní 47

ostatní 82

Korouhev rytíře Koce
Tradiční podzimní víkendovka, kterou oddíl Střelka pořádá každý rok, letos již XVII. ročník, historicko-branná hra na

motivy regionální historie o rodu Koců z Dobrše, které se zúčastňují naše spřátelené družiny a oddíly z různých míst Již-

ních Čech i z jiných sdružení dětí a mládeže.

PS Čestice

Typy oddílů
rozdělení podle věku: počet
věkově prostupné 1 057

věkově homogenní 73

rozdělení podle pohlaví:
koedukované 1 013

chlapecké 65

dívčí 52



Otevřené akce
� V našem sdružení se stalo již tradicí, že každé akce se může zúčastnit každé dítě,
i když není naším členem. Pořádáme také řadu akcí, které jsou pro neorganizované

děti určeny. Z mnoha proběhlých akcí můžeme jmenovat Den dětí, Puzzliáda (PS Še-

nov), Den otevřených dveří klubovny (PS Omega), Drakiáda (PS Kamarádi Beskyd), Pá-

lení čarodějnic (PS Záře).

Večerní hra Prahou
Již několik let pořádá Okresní rada Pionýra Praha 10 večerní vycházku Pra-

hou, při které se skupinky dětí se svými vedoucími či rodiči mohou setkat

se zajímavými historickými osobnostmi. Ty jim pokládají různé otázky, za něž

mohou získat drobné odměny.

Den Země
Cílem akce bylo přiblížit všem zúčastněným život člověka v symbióze s příro-

dou. Jednotlivá stanoviště se proto věnovala ochraně přírody, nakládání s od-

pady apod. Pozornost návštěvníků jsme však také zaměřili na to, jak krásy

přírody vnímat a kde je nalézat. 

PS Paskov

Na některých pionýrských skupinách akce pro neorganizovanou mládež daly popud ke

vzniku volnočasových klubů, které mohou navštěvovat děti „z ulice“. Takové volnoča-

sové centrum docházkového typu, kam děti chodí, když se jim to hodí, od září funguje

na PS Osmička Most i na řadě dalších skupin.



Letní tábory
� Pro drtivou většinu našich oddílů je letní tábor v období prázdnin vyvrcholením celoroční činnosti. Jejich náplň a místo konání jsou
velmi různorodé, i když klasické stanové tábory převládají. V roce 1998 se v našem sdružení pořádalo celkem 637 letních táborů, kte-

rých se celkem zúčastnilo 33 495 dětí, z toho 26 659 do 15-ti let, v celkové délce 397 472 člověkodní.

Je na místě zdůraznit, že našich táborů se neúčastní jen členové Pionýra. Není vůbec výjimkou, že skupina mající jeden oddíl a třicet

stálých členů pořádala o letních prázdninách dva i tři turnusy, a postarala se tak o prázdninovou činnost stovce dalších dětí. Z nich se

pak mnozí zapojí do celoroční činnosti oddílů.

Trvání táborů bylo různé, od týdenních až po třínedělní. Ty delší převládají, neboQ v roce 1998 byla průměrná délka našich táborů

17 dní. Jak bylo již v úvodu zmíněno, je i náplň táborů různá. Táborů vodáckých bylo uskutečněno 27, putovních jsme pořádali 31,

zahraničních se pod hlavičkou našeho sdružení konalo 19. Cizí nám nebyly ani tzv. integrované tábory. Těch jsme pořádali 6 s 305

účastníky, což činilo celkem 4 235 člověkodní. Na svých táborech jsme také přijali 257 účastníků ze dvou marginálních skupin. Děti,

převážné romského původu, tak u nás strávily celkem 5 557 pobytových dnů.

Závěrem bychom, při vší skromnosti, mohli říci, že jsme vykonali kus dobré práce, jejímž cílem bylo dítě a jeho spokojenost.

Není ale také důvodu propadat přílišnému optimismu, neboQ stále ještě velmi mnoho dětí zůstane ve svém volném čase doma či na

ulici, stále se máme o co snažit – podchytit více dětí a poskytnout jim zábavu a náplň volných dní a prázdnin.

Na letošním táboře se všichni snažili zí-

skat rytířské ostruhy. Podmínky pro to

nebyly snadné. Krom různých doved-

ností totiž musí takový rytíř prokázat

i spousty svých ctností. Některé úkoly,

které bylo třeba vyplnit, vypadaly dost

opravdově. Třeba jsme museli hlídat

naši hlásku, nebo třeba dopravit raně-

ného rytíře do bezpečí. 

PS Habartov



7Programy činnosti
Pestrou paletu oddílových aktivit doplňují celorepublikové akce a soutěže, které vychá-

zejí z nabídkových programů činnosti.

� Výpravy za poznáním: Cesta kolem světa za 300 dní a Pionýrská stezka
V roce 1998 byla dokončena základní varianta všestranně zaměřeného programu čin-

nosti Cesta kolem světa za 300 dnů. Jednotlivé soubory ke kontinentům doplnily dotis-

kové soubory námětů činnosti. Byl vydán Zápisník cestovatele, který navázal na program

činnosti pro nejmladší, rozšířil nabídku pro mladší a starší pionýry. Z tohoto programu

vychází všestranně zaměřená soutěž Pionýrská stezka. Je určena pro všechny věkové ka-

tegorie od nejmladších až po dospělé a zahrnuje dovednosti a znalosti ze všech oblastí

činnosti: turistické – tábornické, sportovní, přírodovědné, kulturně – umělecké a nově

i části technické. Všech postupových kol se účastnilo dohromady přes 14 000 soutěží-

cích. Na republikové finále (již deváté – nultý ročník se konal již v roce 1990) ve dnech

5. – 7. 6. 1998 si přijelo poměřit své síly 452 vítězů oblastních kol.

� Olympijské kruhy: Pentatlon a Republiková finále sportů
K velkému rozvoji došlo i v nabídce z oblasti sportu, kde postupně vznikal program

činnosti Olympijské kruhy. Vytvořila se pravidla pro sportovně zaměřenou soutěž Pen-

tatlon. Tato soutěž zahrnuje pět sportovních oblastí - netradiční sporty, kolektivní

sporty, individuální sport (atletika), sportovní stezku a hry.

V rámci sportovních programů činnosti se konala také republiková finále:

• Republikové finále ve vybíjené organizovala pro 371 účastníků ve dnech 27. – 29. 3.

1998 Okresní rada Pionýra Šumperk.

• Republikové finále v ringu bylo již tradičně připraveno ORP Karviná. Akce se v ter-

mínu 30. 4. – 3. 5. účastnilo 201 soutěžících.

• Republikového finále ve volejbalu se tohoto roku účastnilo mnohem více družstev než

loni. Organizátoři, ORP Praha 4 m. č., přivítali dne 13. 6. 1998 186 mladých volejbalistů.

• Republikové finále ve floorbalu konající se ve dnech 20. – 22. 11. 1998 bylo v našem

sdružení uspořádáno poprvé. Pořadatelé – ORP Praha 4 m. č. – připravili turnaj pro

196 účastníků.



� Modrá planeta: Rok v přírodě a Přírodovědná stezka
Zápisník činnosti Rok v přírodě dal v tomto roce popud vzniku metodiky činnosti, který vyústil ve vzoru zpracování projektu pro ta-

lentovanou mládež. Přírodovědná činnost se tak znovu dostává do popředí zájmu dětí. Dokladem toho může být i příprava republi-

kového finále Přírodovědné stezky, soutěže, která na nabídkový program činnosti navazuje.

� Robinsonův ostrov: Rok táborníka a Tábornická stezka
Tábornická činnost má v našem sdružení dlouholetou tradici. Samostatnost, schopnost překonávat překážky, přežít v přírodě a zachá-

zet se sekerou, mapou a buzolou, uvařit si apod. dává dětem schopnosti postarat se o sebe i v každodenním životě. Nabídkový pro-

gram činnosti „Rok táborníka“ každoročně vrcholí v úvodu nového školního roku republikovým finálem Tábornické stezky. Pátý roč-

ník se uskutečnil ve dnech 25. – 27. září 1998 v areálu rekreačního zařízení Zdravotník v Horní Vysoké. Pořadatelem republikového

finále byla již podruhé 3. PS - PTO Orion Litoměřice. Celé akce se zúčastnilo 324 soutěžících, rozhodčích a doprovodu ze 14 delegací.

� Apollónovy hry a Sedmikvítek
Apollón dal jméno nabídkovému programu činnosti v oblasti kultury (tanci, hudbě, filmu i fotografii, výtvarné činnosti, divadlu, ru-

kodělné činnosti a Dětské portě). V tomto roce se podařilo rozpracovat tento nabídkový program činnosti do systematického souboru

činnosti pro zájmový oddíl. 

Podobně jako i ostatní oblasti má kulturní program činnosti svoji soutěž. Je jí Sedmikvítek, který je přehlídkou kulturní činnosti v se-

dmi oborech. Republiková finále jednotlivých přehlídek vrcholí pravidelně v zimním období - o pololetních prázdninách.

• Republikové finále v tancích se tentokrát konalo v termínu 9. – 11. ledna 1998 v Liberci. 

• Republikové finále v oblasti výtvarné a rukodělné činnosti se konalo korespondenční formou v Opavě.

• Republikové finále Dětské porty připravoval již tradiční pořadatel Praha 10 v termínu 30. 1. – 2. 2. 1998.

• Republikové finále v hudební a divadelní oblasti a soutěži film, foto, video se uskutečnilo ve stejném termínu v Divadle Za plotem

díky organizátorům z Prahy 8.

Na republikové akce Sedmikvítku se sjelo celkem 1114 účastníků, počet všech soutěžích je však mnohem vyšší. Některé přehlídky se

totiž neobejdou bez postupových kol.

� Mohelnický větrník
Tradiční setkání Pionýra, pořádané tentokrát Okresní radou Pionýra Šumperk, přilákalo na konci května (29. – 31. 5. 1999) do Mohel-

nice 886 účastníků z celé republiky. Pořadatelé vybrali pro setkání krásné prostředí a zajistili zajímavý program včetně neodolatelné

možnosti prohlídky kulturních památek či velice úspěšného kulturního večera. To vše doplňovala pestrá nabídka sportovního, turis-

tického i uměleckého vyžití. Díky hezkému počasí se z akce všichni rozjížděli nadšeni.



9Benefiční koncert
� Dne 1. února 1998 pořádaly Česká rada Pionýra a nadace „DĚTEM – Dětem III. tisí-
ciletí“ benefiční koncert. Jeho název „Děti dětem“ napovídal, kdo bude hlavním akté-

rem koncertu a pro koho je akce určena.

Díky spolupořadateli – Hasičské vzájemné pojišQovně a. s. – se akci podařilo uspořádat

v koncertním sále Kongresového centra.

Záštitu nad akcí přijaly místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

JUDr. Petra Buzková a úřadující Miss ČR Terezie Dobrovolná. 

Převážnou většinu programu tvořila nejzajímavější vystoupení dětí pionýrského Sed-

mikvítku. Jako hosté pak vystoupili kytarista Štěpán Rak a Duo Červánek.

Během večera byly předány Poháry předsedy vlády nejúspěšnějším účastníkům Sed-

mikvítku (za oblast Dětské Porty Pionýrské skupině Božejov, za oblast hudby Pěvec-

kému sboru ze ŽZáru u Skutče a za tance DSK Elév z Českého Dubu).

Poděkování za podporu benefice patří především všem sponzorům. Výtěžek koncertu

byl věnován Městské radě Pionýra v Ostravě na zmírnění následků škod vzniklých po-

vodněmi v roce 1997.



Systém přípravy
� Přípravě vedoucích je v Pionýru věnována velká pozornost. V roce 1998 bylo na základních článcích realizováno 159 vzdělávacích
akcí pro 4 177 účastníků (celkem 10 753 člověkodnů), většinou základní přípravy vedoucích pro dětské kolektivy. Dálé se uskutečnilo

5 akcí pro 427 účastníků, což představuje celkem 1 340 člověkodní.

Na tyto akce bylo celkem vydáno 623 848,90 Kč. MŠMT pak přispělo dotací na tyto akce v celkové výši 378 000,– Kč. 

Jednotlivé pionýrské skupiny se však stále nejčastěji potýkají právě s problémem nedostatku vedoucích. III. výroční zasedání ČRP

v Mladé Boleslavi se proto zabývalo otázkou, jak dosavadní systém přípravy posunout na kvalitativně novou úroveň a jak jej zpřístup-

nit i pro organizační jednotky, které z hlediska přípravy vedoucích nejsou zcela soběstačné. 

Od III. výročního zasedání se jeden člen výkonného výboru ČRP zabývá systémem přípravy. Díky tomuto kroku se podařilo připravit

změnu koncepce přidělování dotačních prostředků na jednotlivé akce systému přípravy. Výměny zkušeností mezi jednotlivými články,

které systém přípravy zajišQují, umožnily sjednocení pohledu na některé otázky s přípravou spojené. Díky tomu mohla být v prosinci

podána na MŠMT žádost o přidělení akreditace našemu systému přípravy. 

V tomto roce byl také podán projekt do výběrového řízení, které vyhlásila Nadace rozvoje občanské společnosti, zaměřený na vznik

školících center ve sdružení Pionýr. Bohužel projekt nebyl podpořen.

Do systému přípravy neodmyslitelně patří také akce zabezpečované z celorepublikové úrovně. Při jejich zajišQování se na ní podílejí

i další úseky – školení hospodářů okresních rad Pionýra, školení hospodářů pionýrských skupin (úsek ekonomický), mezinárodní díl-

na vedoucích (mezinárodní činnost) a další. Po roce odmlky, kterou přinesly záplavy na Moravě, se opět podařilo zrealizovat celore-

publikovou Letní táborovou školu. Celá akce se odehrávala v Kamenci v Orlických horách. Cílem bylo vyzkoušení nových alternativ-

ních forem přípravy. Účastnilo se jí 20 účastníků většinou do 20 let. 

� Mezinárodní dílna vedoucích
III. ročník Mezinárodní dílny vedoucích volně navazoval na dva předcházející a byl příkladem netradiční formy odborného vzdělávání

vedoucích dětských kolektivů.

Tato akce proběhla ve dnech 26. – 29. listopadu a mimo vedoucích a instruktorů z našeho sdružení se jí zúčastnili zástupci z partner-

ských organizací (Francie, Belgie, SRN, Slovenska a Indie).

Účastníci měli možnost se v pěti pracovních skupinách pod vedením odborných lektorů prakticky seznámit s otázkami týkajícími

se drogové problematiky (současná drogová scéna v ČR, systém péče o experimentující s drogou, význam volnočasových aktivit

v protidrogové prevenci). Dále se základy sociální psychologie (sociální skupina, využívání sociálních rolí, začleňování problémo-

vých jedinců do kolektivu). Další sekce byly zaměřeny na práci s Internetem, ukázky netradičních deskových her (Abalone, Pylos,

Vega...) a na Public relations – aneb jak docílit toho, aby mě veřejnost vnímala kladně. Večery byly věnovány nabídkovým progra-

mům (ukázka ekologické hry Beo – živá planeta, dramatická výchova v činnosti oddílu).



Zahraniční aktivity
Pionýr jako členská organizace IFM-SEI se snaží pravidelně zúčastňovat všech aktivit

pořádaných touto organizací. V tomto roce to byl především XXI. kongres IFM-SEI,

který se konal ve dnech 26. – 29. března v Nivelle. Dále se náš zástupce pravidelně 

účastní zasedání mezinárodního výboru IFM-SEI. V letošním roce mezinárodní výbor

zasedal dvakrát, a to v lednu v Montpellieru a v listopadu ve Vídni. V lednu jsme se rov-

něž v Montpellieru zúčastnili odborného semináře IFM-SEI, který byl zaměřen na infor-

mace a dodržování Úmluvy o právech dítěte.

Z dalších zahraničních aktivit hodnotíme jako významnou účast našeho zástupce

(jako jednoho ze dvou vybraných z ČR) na jazykovém kursu, organizovaném pro

pracovníky s mládeží s praktickým zaměřením na problémové otázky sociální politiky

mládeže, přístupu k národnostním menšinám ap. Tento kurs se konal ve dnech 29. 8. –

– 26. 9. v Kasselu.

Naši zástupci se rovněž zúčastnili Kulturního léta mladých v Děčíně. Jednalo se o již

tradiční česko-německou akci pro organizovanou i neorganizovanou mládež z obou

států, kterou v měsíci září pořádalo Koordinační centrum česko-německých výměn. 

Z dalších aktivit můžeme jmenovat např. naši účast na semináři pro začínající organizá-

tory mezinárodních výměn, který pořádala agentura Mládež pro Evropu v prosinci na

Slovensku.

Naše sdružení rovněž udržuje řadu kontaktů se zahraničními organizacemi v Evropě

(Slovensko, Polsko, SRN, MaZarsko, Francie, Finsko, Belgie, Velká Británie). Většina

těchto kontaktů je založena na blízkých partnerských vztazích jednotlivých nižších

článků sdružení. Pravidelně se uskutečňují reciproční výměny organizované jednotli-

vými PS nebo ORP. V letošním roce to byly například výměny mezi:

- ORP Šumperk – Finsko, SDPL, r.y. Helsinky

- PS CKU Alfa Hradec Králové – Polsko, Zwiazek Harcerstwa Polskiego, Ruda S’laska

- PS Dominik Zlín – Holandsko, Vakanties voor gehandicapten, Groningen

- PS Cvikov – SRN, Grundschulle, Marienthal

- 115. PS Družba – SRN, Naturfreunde, Hannover

- ORP Příbram – Francie, Les Pionniers de France, Paříž

- PS Pardubice – SRN, Sekundarschulle, Barby a/Elbe



Public Relation
� Vnější vztahy
Postupné zlepšování vztahů mezi největšími sdruženími dětí a mládeže u nás (Junák, Pionýr, Asociace turistických oddílů mládeže, Čes-

ká tábornická unie, Folklorní sdružení, Asociace křesQanských sdružení mládeže YMCA ...,) dalo základ kontaktní pracovní skupině,

která začala připravovat iniciativy, se kterými se jednotlivá sdružení začala obracet na státní orgány a instituce společně. Tyto aktivity

vyvrcholily krátce po akci Hrad patří dětem dohodou o založení střechového sdružení dětí a mládeže. Pionýr se tak stal jedním ze za-

kládajících členů České rady dětí a mládeže.

� Propagace
Za jeden z nejúčinnějších prvků propagace našeho sdružení můžeme považovat jednotící součásti oděvu, které nosí desítky tisíc dětí

na táborech, výpravách, soutěžích apod. Oblíbená trička s potiskem Pionýr v tomto roce doplnil zcela originální vzor nových pionýr-

ských košil, bylo také rozhodnuto o výrobě nezaměnitelných pionýrských polokošil.

� Tiskové konference
Během roku 1998 byly pořádány celkem 4 tiskové konference sdružení Pionýr. 

21. a 28. ledna – společné tiskové konference s nadací „DĚTEM - Dětem III. tisíciletí“ – informace o konání prvního ročníku benefič-

ního koncertu DĚTI DĚTEM

6. října – informace o průběhu a výsledcích letní činnosti (táborech), informace o konkrétních akcích pořádaných v tomto

školním roce, informace o ekonomických dopadech na činnost sdružení, informace o situaci v oblasti sdružování

dětí a mládeže

10. prosince – společná tisková konference s nadací „DĚTEM - Dětem III. tisíciletí“ a Českou radou dětí a mládeže – informace

o přípravě druhého ročníku benefičního koncertu DĚTI DĚTEM

� Hrad patří dětem
Ve dnech 1. – 5. května proběhl na Pražském Hradě III. ročník celostátního Festivalu dětí a mládeže. Kromě expozice v Jízdárně, která

byla pojata jako herna pro děti a zachycovala celé spektrum činnosti sdružení a ukázky klasického pionýrského tábora v Jelením pří-

kopu (pionýři z Ostravy), se Pionýr rovněž zúčastnil doprovodných programů. Festival zahajovaly Petrovické děti - pěvecký soubor

z Prahy 10. Zástupci našeho sdružení se rovněž zúčastnili zasedání dětského parlamentu v Senátu Parlamentu ČR a dalších doprovod-

ných akcí. Na galaprogramu Děti pro děti, který proběhl v rámci této akce v paláci Lucerna, reprezentoval naše sdružení taneční sou-

bor Popovjánek z Popovic u Zlína. 



13Ediční činnost 1998
� Ediční činnost byla realizována podle schváleného edičního plánu a dostupných fi-
nančních prostředků pro tyto účely, kterých bylo nejméně za poslední léta. Ediční čin-

nost je řízena ediční radou složenou z členů VV ČRP, zodpovídajících za jednotlivé

úseky činnosti organizace. Vydávané materiály jsou pak z dílen našich oddílů, skupin,

okresních rad. Procházejí prvním košem (pracovní skupina, která se zabývá vytvářením

a sběrem námětů pro činnost dětí) a ediční radou.

Do edičního plánu byly přednostně zařazeny materiály nutné pro bezproblémový chod

skupin, oddílů a letních táborů. Byly vydány (novelizovány, dotištěny) kromě základ-

ních dokumentů – STATUT a PROGRAM, Hospodářské směrnice, Směrnice k letním tá-

borům i metodické materiály: Psychologie PhDr. Štěpničkové a Táborové vševědy

(vzdělávací středisko MěRP Brno KLUBKO). Tyto materiály byly distribuovány společně

se zpravodajem Mozaika, aby je měl k dispozici každý vedoucí základního kolektivu. 

Mozaika 
- zpravodaj sdružení Pionýr. V tomto roce došlo k zásadní změně v úpravě zpravodaje.

Zvětšil se formát a změnila se tisková technologie. Zpravodaj začíná přinášet řadu ná-

mětových materiálů, organizačních informací, doporučení i další informace, které mo-

hou obohatit naši činnost. Poprvé byla jako součást Mozaiky vydána i barevná příloha

pro činnost oddílů.

Plakát Pionýr
- pro svou obsahovou a výtvarnou zdařilost se setkal s velkým ohlasem. Plakát přehled-

ným způsobem znázorňuje ideály našeho sdružení a systém našich nabídkových pro-

gramů činnosti. Plakát má bohaté využití nejen v činnosti oddílů, ale i při propagaci or-

ganizace, jako pomůcka při představování současného Pionýra.

Leták Ahóóój 
- propagační leták určený pro činnost neorganizované mládeže se nám v roce 1998 po-

dařilo vydat bohužel jen dvakrát. Jeho jarní vydání se dotklo Velikonoc, přineslo několik

námětů na pozorování jarní přírody a připomenulo také základní pravidla pro bezpeč-

nost na silnicích. Letní vydání se pak zaměřilo na stavební slohy, historické podoby

hradů, přineslo také řadu námětů na pozorování živé přírody a noční oblohy.



Organizační výstavba
� V roce 1998 bylo registrováno 83 územních rad Pionýra (tj. organizačních jednotek na úrovni okresu). V jejich působnosti praco-
valo 553 pionýrských skupin (nejnižších organizačních jednotek nadaných způsobilostí k právním úkonům). Ty vytvářely podmínky

pro činnost 1 130 oddílů a klubů. Děti, které oddíly navštěvují, si je vybírají podle zaměření oddílů. V našem sdružení rozlišujeme od-

díly všestranné, kulturně, sportovně, turisticky, technicky či přírodovědně zaměřené.

Pro zajištění koordinace činnosti jednotlivých organizačních jednotek vysílá každý článek svého zástupce do článku vyššího. Ten se

pak spolupodílí na řízení sdružení.

Nejvyšším článkem sdružení je Česká rada Pionýra, která řídí činnost sdružení mezi výročními zasedáními. Zasedání České rady Pio-

nýra po obsahové stránce připravuje výkonný výbor. 

Pro každodenní styk s veřejností i pro řešení vnitroorganizačních otázek je Českou radou Pionýra zřízeno Ústředí Pionýra v ČR.

� Členská základna
V roce 1998 vystoupilo číslo řádně registrovaných členů na 26 219. Nejpočetnější věkovou kategorii podobně jako v předchozích le-

tech tvořily děti ve věku 10 – 12 let. Druhou nejpočetnější je pak věková kategorie 13 – 15 let. S ohledem na tyto věkové kategorie by-

ly v tomto roce rozpracovány další nabídkové programy činnosti.

Členská základna k 31. 12. 1998
Věková kategorie Počet členů
do 9 let 3 928

10 - 12 7 033

13 - 15 5 659

16 - 18 2 842

19 - 26 3 247

nad 26 3 510

Celkem 26 219



15� Členové výkonného výboru České rady Pionýra (do 21. března 1998)
Stanislav Bátěk, RNDr. úsek programů činnosti

Martin Bělohlávek, Mgr. předseda České rady Pionýra

Kateřina Brejchová ekonom

Vladimír Farský úsek programů činnosti

Stanislav Hubálek úsek letní činnosti

Josef Chládek, Ing. místopředseda České rady Pionýra,

předseda české komory ČRP

Jindřich Kačer úsek informačního toku a zpravodaje Mozaika

Tomáš Podola místopředseda České rady Pionýra

předseda moravské komory ČRP

Markéta Svobodová úsek akcí a soutěží

Jiří Tomčala, Mgr. výkonný tajemník

Antonín Unger úsek propagace

Martin Veselý úsek činnosti pro členy 15 - 18-ti leté

Michal Ztratil úsek získávání prostředků

� Revizní komise České rady Pionýra (do 21. března 1998)
Helena Koblížková Petr Mýlek

Ludmila Laštovková Marta Řezníková

Oldřich Lindovský Miluše Švastová

Jaroslava Matějková Václav Švasta

Jiří Mlaskač, Mgr. Zdeňka Získalová

� III. výroční zasedání České rady Pionýra
Ve dnech 21. – 22. března 1998 proběhlo III. výroční zasedání České rady Pionýra. 279

zástupců z okresních rad Pionýra a pionýrských skupin zhodnotilo naplnění závěrů

předchozího výročního zasedání, přijalo zprávy o Ústředí Pionýra, o hospodaření

a o činnosti revizní komise ČRP. Pak se jednání odehrávalo v pracovních sekcích, kde se

hledaly cesty, jak řešit významné problémy jednotlivých úseků. Nejpodstatnější část

jednání byla věnována úpravám ve Statutu a Programu Pionýra.

Během této akce se konalo také první zasedání České rady Pionýra, které zvolilo před-

sedu České rady Pionýra Mgr. Martina Bělohlávka, další statutární zástupce sdružení,

nový výkonný výbor a revizní komisi České rady Pionýra.



Organizační výstavba
� Výkonný výbor České rady Pionýra (od 21. března 1998)
Stanislav Bátěk, RNDr. místopředseda České rady Pionýra

předseda moravské komory ČRP

Martin Bělohlávek, Mgr. předseda České rady Pionýra

Kateřina Brejchová ekonom

Petr Halada úsek mezinárodní činnosti

Josef Chládek, Ing. místopředseda České rady Pionýra

předseda české komory ČRP

Jindřich Kačer úsek informačního toku a ediční činnosti

Ondřej Knotek úsek programů přípravy

Miroslav Mašek úsek letní činnosti

Martin Ritter úsek akcí a soutěží

Tomáš Suchý, Ing. úsek problematiky vyšších územněsprávních celků

Jiří Tomčala, Mgr. výkonný tajemník

Antonín Unger úsek Sedmikvítku

Martin Veselý úsek činnosti pro členy 15-18 leté

� Revizní komise České rady Pionýra
Oldřich Lindovský člen

Jiří Mlaskač, Mgr. člen

Jiří Vostřel, Ing. předseda

� Ústředí Pionýra v ČR
Jiří Tomčala, Mgr. výkonný tajemník

Klára MěšQáková odborný pracovník – sekretariát ČRP

Zdena Schwarzerová, PhDr. odborný pracovník pro vnitřní život sdružení

Irena Černá, Mgr. odborný pracovník pro vnější vztahy sdružení

Kateřina Brejchová ekonom

Markéta Fraitová účetní



Hospodaření
� Hospodaření sdružení Pionýr probíhá na jednotlivých subjektech způsobilých k práv-
ním úkonům - to jsou: pionýrské skupiny, územní rady Pionýra (zejména okresní, měst-

ské a na úrovni hl.m. Prahy Pražská rada Pionýra ap.) a Česká rada Pionýra.

� Financování aktivit Pionýra má několik zdrojů:
- největším z nich jsou příspěvky členů a účastnické poplatky na akcích

- dalším významným zdrojem jsou dotace:

• ze státního rozpočtu, které prostřednictvím České rady Pionýra čerpá celé sdru-

žení v rámci Programů podpory a ochrany dětí a mládeže Ministerstva školství,

mládeže a tělovýchovy ČR na základě předkládaných projektů. (Ty posuzují od-

borné komise a další příslušná grémia.)

• z místních (obecních) prostředků, které získávají jednotlivé subjekty organizační

výstavby, které jsou místně příslušné z obecních, městských či okresních rozpočtů

na základě vypisovaných grantů. Takto získávané prostředky se stávají zvláště v po-

slední době významným zdrojem příjmů pro zajištění činnosti s dětmi a mládeží.

- třetím významným zdrojem jsou sponzorské dary, které získávají opět všechny stupně

organizační výstavby - dle vlastních kontaktů a možností.

V porovnání s předchozími roky lze rok 1998 stejně tak jako rok 1997 charakterizovat

z pohledu celkového hospodaření sdružení jako rok významného krácení poskytova-

ných dotací státního rozpočtu. Přes tuto skutečnost se podařilo realizovat většinu před-

pokládaných aktivit sdružení připravovaných tradičně pro děti a mládež. Na základě

předložených projektů byla částka ve výši více než 1 milionu korun poskytnuta pionýr-

ským skupinám postiženým povodněmi v roce 1997 a 1998.

Významným krokem bylo i pořádání benefičního koncertu Děti dětem, jehož výtěžek byl

věnován Městské radě Pionýra Ostrava, tedy regionu, kde škody způsobené povodněmi

dosáhly největších rozměrů.

Česká rada Pionýra rozhodla na svém zářijovém zasedání o uvolnění částky 800 000,– Kč

na zajištění výroby nových krojových doplňků - pionýrských košil a polokošil. Dodávka

košil byla zrealizována na konci roku 1998, zajištění polokošil bylo rozpracováno.

Pro účely výroční zprávy je uveden přehled hospodaření České rady Pionýra, který obsa-

huje současně přehled o čerpání prostředků ze státních dotací v rámci celého sdružení.



Výpis z uzávěrky hospodaření České rady Pionýra v roce 1998 k 31. 12. 1998
�� Název účtu údaje v tis. Kč
Základní jmění 4 563

Budovy 1 500

Přístroje, zařízení 883

Drobný hmotný investiční majetek 339

Software 44

Oprávky 680

Materiál na skladě 1 532

Pokladna 96

Bankovní účty 742

Pohledávky 670

Závazky 0

Leasing 263

�� Náklady údaje v tis. Kč
Vratka MŠMT 89

Splátky leasingu 138

Mzdové náklady 761

Odpisy HIM, NIM 308

Ostatní osobní náklady 267

Náklady na civilní službu 60

Náklady na výrobu a distribuci zpravodaje 247

Náklady na provoz Ústředí (vč. autoprovozu) 2 560

Služby nemateriální povahy 31

Bankovní poplatky 39

Náklady na republikové akce 878

Pojištění 75

Ostatní náklady 462

Poskytnuté dotace 15 500

�� Tržby údaje v tis. Kč
Tržby za vlastní výkony a zboží, účast. popl. 574

Povodňová sbírka 19

Ostatní výnosy - úroky 183

Přijaté příspěvky od jiných organizací 47

Přijaté členské příspěvky 1 450

Přijaté dotace 19 324
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