
Úvodem

Královna říše fantazie je začarována zlým temným čarodějem a medailon její moci je roztříštěn, tím se říše 
fantazie dostává do rukou čaroděje…

Začátek jednoho z mnoha příběhů, který se odehrál. Kde? Na jednom ze stovek našich táborů. Konkrétně 
na táboře Pionýrské skupiny Marie Sedláčkové z Litomyšle. Není to ostatně úplně důležité, ale nechci autorům 
odepřít jejich licenci. Podstatné je, že jde o téměř modelový příklad, o ukázku ukázek. Vždyť, co může být krásnější 
než podněcovat dětskou fantazii a vést ji příběhem, kdy pouze spolupráce všech dětí může vést k záchraně říše 
fantazie a tím i k záchraně jedné z nejkrásnějších věcí, které děti, ale i dospělí mají – fantazie a pohádky.

Příběhy, které plnily Knihu fantazie tak, že v ní nezůstalo jediné volné místečko, byly spoluvytvářeny přímo 
dětmi…

Nevím, že by existoval hezčí příklad práce Pionýra. A jakékoli vyumělkované povídání bledne při poslechu 
vyprávění dětí a vedoucích, kteří společně prožívali ty úžasné dny, kdy bylo potřebné společně zachránit fantazii. 
Příběh dopadl samozřejmě dobře, jak už to v pohádkách bývá.

Vedle tohoto tábora probíhalo mnoho dalších táborů, akcí, byla pravidelná činnost v oddílech. I o nich je 
výroční zpráva 1999. Ta by nebyla, kdyby se během roku neudálo nepřeberné množství aktivit – ty by se zase 
nekonaly bez podpory rodičů, přátel Pionýra, bez práce vedoucích… Všem za to náleží velký dík. A spolu s ním i 
přání, aby každý náš příběh měl podobný konec:

Zlý a temný čaroděj naháněl strach jen do určité chvíle. Nakonec se rozplynul v dýmu a obavy vystřídala 
radost. Pohádkové postavy mnoha příběhů a děti společně oslavovaly vítězství dobra, spolupráce a fantazie. Končil 
večer, na který nikdo z táborníků nezapomene – protože královna fantazie je stále s námi…

Mgr. Martin Bělohlávek

předseda
České rady Pionýra



Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých.
Působí na celém území České republiky. Sídlem  je Praha 1, Senovážné náměstí 977/24. V rámci sdružení vznikají 
regionální a zájmové celky. 

Činnost sdružení je orientována na naplňování ideálů, které si organizace na svém ustavujícím shromáždění dala do 
vínku. Naše ideály jsou:

1. Poznání “Pionýr je pracovitý, pomáhá ostatním , učí se.”
2. Pravda “Pionýr chrání pravdu a plní dané slovo.”
3. Pomoc “Pionýr je statečný a kamarádský.”
4. Příroda “Pionýr chrání přírodu a život na Zemi.”
5. Přátelství “Pionýr je přítelem všech dětí.”
6. Paměť “Pionýr má rád svou zem.”
7. Překonání “Pionýr je čestný a spravedlivý.”

Jako základní jednotící prvek sdružení je jeho název, který jsou povinni 
používat jak všichni členové sdružení, tak jednotlivé jednotky organizační 
výstavby.
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Výkonný výbor České rady Pionýra v roce 1999

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 systému přípravy, od 15. 5. 1999 výkonný tajemník České rady Pionýra
Miroslav Mašek úsek letní činnosti
Petr Novák úsek základen od 27. 11.1999
Martin Ritter úsek akcí a soutěží
Tomáš Suchý Ing. úsek problematiky vyšších územně správních celků do 27. 11. 1999
Jiří Tomčala, Mgr. výkonný tajemník České rady Pionýra do 15. 5. 1999, úsek vnějších vztahů od 15. 5. 1999
Antonín Unger úsek Sedmikvítku a soutěže Sami o sobě
Martin Veselý úsek činnosti pro členy 15-18 leté do 27. 11.1999

Revizní komise České rady Pionýra

Jiří Vostřel, Ing. předseda
Jiří Mlaskač, Mgr. člen
Oldřich Lindovský člen
Bohuslav Kühnel člen – od května 1999
Miroslav Hrbáček člen – od listopadu 1999
Jaroslav Kudla přizvávaný k jednání RK ČRP

Ústředí Pionýra v ČR

Jiří Tomčala, Mgr. výkonný tajemník České rady Pionýra do 15. 5. 1999
Ondřej Knotek výkonný tajemník České rady Pionýra od 15. 5. 1999
Kateřina Brejchová ekonom – vedoucí ekonomického úseku
Irena Černá, Mgr. samostatný odborný referent vnějších vztahů a organizace přípravy vedoucích od 23. 8. 1999 
Markéta Fraitová odborný referent - účetní
Klára Měšťáková odborný referent – asistentka výkonného tajemníka
Zdeňka Schwarzerová, PhDr. samostatný odborný referent vnitřního života sdružení



Benefiční koncert

Dne 31. ledna 1999 pořádalo sdružení Pionýr spolu s nadací DĚTEM – Dětem III. tisíciletí a s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, 
a. s. II. ročník benefičního koncertu DĚTI DĚTEM. 
V krásných prostorách starobylého pražského Žofína tak na závěr Pionýrského Sedmikvítku 1999 vystupovaly děti z celé České 
republiky a samozřejmě i hosté – profesionální hudebníci - Lenka Filipová, Radka Fišarová a Štěpán Rak. Záštitu nad večerem 
převzala JUDr. Petra Buzková, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Terezie Dobrovolná, Miss ČR 1997, a 
institucionální oporu poskytla Česká rada dětí a mládeže. V průběhu 
večera předal vedoucí  Úřadu vlády ČR Ing. Karel Březina putovní 
poháry předsedy vlády nejzajímavějším vystoupením Pionýrského 
Sedmikvítku: v oblasti tanců PS Osmička Most, v hudební oblasti 
DDM Jihlava, a v divadelních formách oddílu Tuláci z Ústí nad 
Labem. 
V průběhu večera se na jevišti vystřídalo několik desítek vystoupení 
dětí i profesionálů. V hledisku s nadšením  aplaudovalo jedinečným 
výkonům více než tisíc návštěvníků – dětí, rodičů i zcela oficiálních 
hostů z politické scény.

Seminář k Úmluvě o právech dítěte

“O ´Úmluvě´ trochu jinak” se jmenovalo setkání pořádané naším 
sdružením v pátek 19. listopadu v Českém manažerském centru v 
Čelákovicích – šlo o pracovní seminář zaměřený k 10. výročí “Úmluvy 
o právech dítěte”. Akce volně navazovala na obdobnou, která se 
konala před pěti lety. Toto setkání bylo do jisté míry zvláštní tím, že 
se ho zúčastnilo 90 mladých lidí - instruktorů a oddílových vedoucích 
z celé České republiky. A protože se jednalo o akci mezinárodní, měli 
jsme možnost porovnat naše zkušenosti s našimi kolegy ze 
Slovenska, Maďarska a Portugalska. 
Cílem bylo potvrdit, že “Úmluva není jen teoretický dokument, 
případně se seznámit s historií jeho vzniku a obsahem. Hlavně však 
zdůrazňovat, že nás jeho ustanovení zapsaná v desítkách pečlivě 
formulovaných článků provázejí při činnosti s dětmi (i v “běžném” 
životě) takřka na každém kroku.



Po úvodních vystoupeních Mgr. Martina Bělohlávka, předsedy České rady Pionýra, Mgr. Antonína Bůžka, Ph.D., z katedry 
pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého z Olomouce a Mgr. Pavla Janíka, pracovníka odboru pro mládež MŠMT 
probíhal program v jednotlivých tématických sekcích. Lektory byli lidé z “praxe” - ti kteří se s “Úmluvou” a jejím praktickým 
dopadem denně setkávají:

- pod vedením Mgr. Pavla Janíka se zabývala spoluprácí dětského sdružení s dalšími institucemi a organizacemi, které působí 
ve volném čase dětí;

- pod názvem “Hra jako prostředek pro seznamování dětí s Úmluvou” vedla další sekci Dr. Jiřina Novotná;
- sekce s názvem “Všichni nejsou svatí” s lektory mjr. PhDr. Alenou Plškovou a pplk. JUDr. Petrem Želáskem z Policejního 

prezidia ČR byla zaměřena na problémy dětí a mládeže a lidí kolem nich z pohledu kriminalistů a dodržování zákonů;
- sekce nazvaná “Problémy dnešních dětí z pohledu působení Linky důvěry”, vedená Jitkou Kačerovou, nabídla pohledy na 

dětské svízele z jiného úhlu, než jsme běžně zvyklí.

Republikové setkání pionýrských oddílů

Ve dnech 28. - 30. května se do Prahy na Džbán sjelo skoro 1.000 pionýrů, 
aby prožili společný víkend. ORP Praha 8 uspořádala a organizačně velice 
dobře zvládla již 4. ročník Setkání. Shodný společný termín s akcí 
“Bambiriáda ´99” byl pro malé návštěvníky Prahy přínosný. Pionýrské oddíly 
mohly za víkend vidět opravdu velký kus hlavního města naší vlasti a také se 
spolu bavit na společném večerním programu, kdy jim k poslechu hrála i živá 
hudba. Díky dobré spolupráci s Armádou ČR byla přímo v kempu předvedena 
i ukázka vojenské techniky. Akce setkání mají obrovský rozsah a veliký ohlas 
uvnitř sdružení. 

Při této příležitosti uspořádala ORP Praha 10 svoji sice tradiční ale v tomto 
rozměru výjimečnou akci “Královská cesta” i pro účastníky “Bambiriády ´99” a 
návštěvníky Prahy – šlo o procházku historickou Prahou oživenou 
významnými osobnostmi z české minulosti. Byla to ojedinělá příležitost se 
pomocí soutěžních otázek a úkolů blíže seznámit s historií, která se váže k 
různým místům Prahy. 



Jednou ze záruk dobrého fungování celého sdružení je dobrý a nezkreslený přenos informací.

První rovinou je práce s veřejností, kterou - kromě aktivit jednotlivých pionýrských skupin – oslovujeme i centrálně, zejména 
prostřednictvím ústředně pořádaných tiskových konferencí a tiskových zpráv předávaných do ČTK a celostátního tisku.
V roce 1999 pořádala Česká rada Pionýra 4 tiskové konference
14. a 28. ledna - společné tiskové konference s nadací “Dětem 3. tisíciletí”

Informace o konání druhého ročníku benefičního koncertu DĚTI DĚTEM
24. června
- stanovisko České rady Pionýra k připravovanému vypořádání majetku bývalého SSM, svěřeného na základě zákona č. 

113/1993 Sb. do správy Fondu dětí a mládeže
- informace o letní činnosti (táborech)
- informace o situaci v oblasti sdružování dětí a mládeže
30. září
- informace o průběhu a výsledcích letní činnosti (táborech)
- informace o konkrétních akcích pořádaných v tomto pionýrském roce 

Druhou linií je řádný běh vnitřního toku informací. 
Čestnou standardu a tradici drží vnitřní zpravodaj nazývaný Mozaika. Vychází již devět let a v roce 1999 prošel několika 
proměnami – formálními, například změnou formátu, ale hlavně obsahovými - rubriky se obměňují dle potřeb organizace. 
Nově nastupující linií je internet, který proniká do všech možných oblastí života Pionýra i do mnoha měst a obcí naší země, a díky 
tomu začíná být hojně využíván. Při prezentaci se lze pochlubit nejen oficiální tzv. webovou prezentací Pionýra, kterou 
zajišťuje ústředí, ale i stránkami jednotlivých pionýrských skupin a oddílů – které si vytvářejí děti a vedoucí samostatně.
Nelze zapomenout ani na přenos informací prostřednictvím porad či tematických setkání – ať jde o tradiční republikovou poradu 
předsedů a hospodářů okresních rad Pionýra či každoroční systém oblastních porad – což jsou setkání zástupců pionýrských 
skupin s delegáty České rady Pionýra a pracovníky ústředí.

K informatice patří i vydavatelská a ediční činnost.
Ediční komise při VV ČRP pracuje již několik let a jejím hlavním posláním, je příprava edičních plánů. Namátkou z něj lze pro 
sledovaný rok vybrat:
- “Diář vedoucího” (podzim, zima) pro oddílové vedoucí;
- “Turnaje, závody, soutěže pro pořadatele, rozhodčí a vedoucí dětských kolektivů”
- došlo k rozšíření naší sady metodických plakátů o “Toulky českou minulostí I.” a “Toulky českou minulostí II.”;
- v edici PRAMEN – “Pramínek pro pořadatele soutěží a republikových finále”
- v edici CETEH: například táborové hry MASH 1997, Lovci mamutů,… 
- vydání prvního “Sborníku pro instruktory” k LTŠ;
- občasník “Ahóóój” – tentokráte s brannou tematikou.

Odborníci Pionýra se nemalou měrou podíleli na přípravě a vydání dalšího sešitu určeného vedoucím dětských kolektivů, který by 
měl nejen usnadňovat práci s dětmi, ale zároveň připomenout vše důležité, co je třeba vědět a udělat tak co nejvíce pro to, aby 
se předcházelo případným problémům – nese název “Bezpečnost při práci s dětmi pro vedoucího dětského kolektivu”.



Sdružení Pionýr bylo spoluzakladatelem České rady dětí a mládeže, která vznikla v roce 1998. 
Snahou našeho sdružení bylo zařadit se k ostatním organizacím dětí a mládeže v České radě dětí a mládeže a být jim 
plnohodnotným partnerem. Proto se Pionýr výrazným způsobem zapojuje do její práce...
Formy jsou pochopitelně různé, uveďme alespoň:
- poskytnutí odborníků k řešení některých konkrétních záležitostí, autory pro vydání publikace, právní experty,…
- účast členů sdružení v pracovních týmech - při řešení problému pojištění, v zahraničních aktivitách či v otázkách komunikace 

(podíl na práci redakční rady Zpravodaje ARCHA či na provozu internetu).

Nezůstali jsme stranou ani při akci, která měla výrazným způsobem přispět ke  zviditelnění sdružení dětí a mládeže v očích 
široké veřejnosti, a tak podíl našeho sdružení na akci “BAMBIRIÁDA ´99” byl nezanedbatelný.
Přehlídka proběhla od 27. do 30. května. Mimo naší “HERNY PRO DĚTI”, která představovala průřez tradiční celoroční činnosti 
sdružení, expozici Pionýra ozvláštňovali “indiáni z Chomutova”, tedy pionýrské oddíly Čtyřlístek a Hunkpapa. No a uznejte, rozbít 
svá týpka na špičce Střeleckého ostrova a výhledem na Pražský hrad a Národní 
divadlo – komupak se to poštěstí: 
“Když za námi poprvé přišel náš vedoucí oddílu na schůzku s informací, že slíbil naši účast na 
nějaké Bambiriádě v Praze, nevěděli jsme, o co vlastně jde. Jeho vysvětlení bylo jednoduché. 
Je to prý něco jako “monstr dětský den”. Program a zábavu pro děti tam budou zajišťovat 
všechny možné organizace a spolky z celé republiky. Patronát mají nejvyšší státní orgány a 
instituce. Zástupci dětí budou zasedat v Senátu Parlamentu České republiky.
Hlavní část výpravy nestačila po příjezdu ve čtvrtek 27. května ráno valit oči. Teé-pee už byla 
postavena. Ale kde! Na nejlepším místě Střeleckého ostrova. Na samé špičičce. Za námi byla 
už jenom Vltava a Karlův most. Z teé-pee jsme koukali na druhé straně rovnou na Národní 
divadlo.
Prý se na Bambiriádu přišlo podívat do neděle 30. května několik desítek tisíc návštěvníků. 
Měli jsme radost, když jsme se viděli se spoustou kamarádů Pionýrů, kteří byli na celostátním 
setkání na Džbánu, a tak přišli k nám. Spousta lidí se nás ptala, co tedy jako vlastně jsme. 
Pionýři nebo indiáni? Našli se dokonce i tací, kteří se divili, že ještě existuje Pionýr.
Jak všechny zážitky shrnout a nepřehánět? Počasí po celé čtyři dny bylo naprosto perfektní. 
Večerní procházky osvětlenou Prahou a prohlídka památek byly nezapomenutelné. Spali jsme 
na Dětském ostrově jen tak pod plachtou a kolem nás jezdily osvětlené zpívající lodi. V Senátu 
to bylo jako doopravdy. Náš zástupce Tik se dokonale adaptoval do funkce senátora.  
Jídlo a obsluha u vojáků byly jako v nejlepší restauraci. Jezdili jsme si parníkem, dostali 
spoustu dárků. Co k tomu dál říct ? Každý z nás jme byl po těch čtyřech dnech strávených v 
Praze tak trochu namyšlený. Snažili jsme se ukázat a předvést v tom nejlepším světle. Nejen 
oblečením a vybavením, ale hlavně při tanci a zpěvu. Každý nás okukoval a většina dětí nám 
záviděla. Určitě jsme neudělali Pionýru ostudu. A to ještě neviděli náš tábor. My jsme přece ti 
indiáni z Chomutova. My jsme Pionýři a viděli jsme na vlastní oči, že je nás moc. A jsme na to 
pyšní.

Hau kóla”



Sdružení Pionýr v rámci svého všestranného zaměření poskytuje zázemí pro mnoho specifických činností

Pionýrský Sedmikvítek 
Je kytičkou, která je jinde k nenalezení. Jde o otevřenou soutěž nejen našich registrovaných členů sdružení v sedmi oblastech 
kultury či umění. Této soutěže se účastnilo na 16 tisíc účinkujících. Nejlepší z nich se přes místní, okresní a oblastní kola dostali 
do republikových finále – ta se konala v Liberci, Opavě a dvakrát v Praze.

Hudba

Rukodělná 
činnost,

výtvarná práce

Tance

Dětská 
porta

Divadlo

Film, 
foto, 
video

Malé jevištní
formy



Vybíjená, ringo, odbíjená, floorbal, …
Ne to není chyba a přidaný list z výroční zprávy sportovního klubu - v našem sdružení se pochopitelně zabýváme i sportem. 
V jejich výčtu nesmíme zapomenout ani na “Uzlařskou regatu”. Všechno to jsou  finále soutěží a jsou otevřenými akcemi, kde si 
naše pionýrské oddíly spolu se zálesáky či mladými požárníky měří své schopnosti a dovednosti. 
Zcela výjimečnou aktivitou byl první ročník “Pentatlonu” – což byl sportovní pětiboj družstev ve sportech kolektivních, 
individuálních na hříštích i v místnosti pro téměř účastníků.

K výše zmíněným aktivitám můžeme přiřadit další, které se vždy váží k určité oblasti, například jde o BHCO aneb branou hru 
“Cesta odhodlání” či Tábornickou stezku – jejíž republikové finále proběhlo v Babylónu na Domažlicku. Závodu se účastnilo 143 
tříčlenných hlídek.

Celý systém soutěží završuje soutěž “Pionýrská stezka” – její finále proběhlo v Letohradě, kde se ji účastnilo více než 500 členů 
sdružení. 

Rámcový přehled republikových finále a soutěží: 

15. – 17. 1. 1999 Sedmikvítek Tance – Liberec pořadatel ORP Liberec
15. – 17. 1. 1999 Sedmikvítek Rukodělná činnost – Opava pořadatel ORP Opava
15. – 17. 1. 1999 Sedmikvítek Výtvarné práce – Opava pořadatel ORP Opava
29. – 31. 1. 1999 Sedmikvítek Dětská porta - Praha 10 pořadatel ORP Praha 10
29. – 31. 1. 1999 Sedmikvítek Hudba – Praha 8 pořadatel ORP Praha 8
29. – 31. 1. 1999 Sedmikvítek Divadlo – Praha 8 pořadatel Praha 8
29. – 31. 1. 1999 Sedmikvítek Film, foto, video – Praha 10 pořadatel Praha 10
12. – 14. 2. 1999 RF vybíjená – Nový Jičín pořadatel PS Kopřivnice
12. – 14. 3. 1999 RF ringo – Bohumín pořadatel ORP Karviná
  9. – 11. 4. 1999 Uzlařská regata – Jindřichův Hradec pořadatel PS Ozvěna 

Jindřichův Hradec
30. 4. – 2. 5. 1999 Pentatlon – Praha 4 pořadatel OR Praha 4 městská část
  4. – 6. 6. 1999 Pionýrská stezka – Letohrad pořadatel Česká rada Pionýra 
11. – 13. 6. 1999 RF Volejbal – Praha 4 pořadatel ORP Praha 4 městská část
18. – 20. 6. 1999 Branná hra Cesta odhodlání – Jižní Čechy pořadatel PS Ozvěna 

Jindřichův Hradec
24. – 26. 9. 1999 Tábornická stezka – Babylón pořadatel ORP Domažlice
19. – 21. 11. 1999 RF florbal – Mladá Boleslav pořadatel 1.PTS Táborník 

Mladá Boleslav



Pionýr jako členská organizace IFM-SEI udržuje kontakty s dětskými a mládežnickými organizacemi v celém světě a zejména 
v Evropě. Převážná většina z nich je založena na dlouhodobých přátelských vztazích našich pionýrských skupin a okresních rad 
s partnerskými organizacemi,
jejichž vyvrcholením pak bývají každoroční výměny o letních prázdninách. 
Například spolupráce mezi 115. pionýrskou skupinou Družba z Prahy 2 a německou organizací Naturfreundejugend z Hannoveru 
začala již před 10 roky. Děti se každoročně setkávají na společných táborech a to vždy jeden  rok u nás a druhý rok v Německu. 

Mnoho zajímavých zážitků ze světa mají i pionýři z Holešova. Pionýrská skupina Mirko Očadlíka získala na základě svého 
projektu grant od České národní agentury Mládež pro Evropu. Již v roce 1998 hostila na svém táboře skupinu mladých lidí z 
Anglie a v letošním roce se 17 členů PS vydalo na 14 dnů do Anglie a to na pozvání Klubu Brunswick z Liverpoolu. 
“Program našeho pobytu byl velmi zajímavý - prohlídka Liverpoolu,  pobyt u moře, návštěva školy, návštěva klubu zdravotně postižených, 
návštěva sportovních zařízení, tradiční anglická večeře…
Závěr pobytu jsme strávili v Londýně, kde jsme navštívili to nejzajímavější - muzeum Madame Thussaund, centrum Londýna proslulou City a 
Buckinghamský palác. Akce pro nás byla velkým přínosem. Procvičili jsme se v angličtině, navázali mnohá přátelství a dostali se tam, kam už 
možná nikdy v životě.” shrnuje Marcela Vegrichtová, vedoucí pionýrského oddílu.
Již jedenáct let trvá spolupráce mezi oddílem Karibu PS Kraken Praha 4 - Jižní Město a městem Sezze (Comune di Sezze) v 
Itálii. Během posledních 10ti let odjíždějí každý rok na přelomu července a srpna členové tohoto oddílu na 16 dnů ke svým 
přátelům do tohoto města, vzdáleného asi 70 km na jih od Říma: “Bydlíme vždy ve škole a kulturní a sportovní program střídá 
poznávání Itálie - během let např. Řím, Pompeje, Assisi, Neapol, Florencie a další. Pak ještě neodmyslitelné moře. Máme radost, že většina z 
nás se stále lépe domlouvá nejen angličtinou, ale i italštinou. Vzájemná přátelství navázaná během deseti let přetrvávají dodnes. A naši kluci se 
na oplátku každoročně starají o své kamarády z Itálie. Snažíme se pro ně zajistit vždy stejně zajímavý program a doprovázíme je po Praze a 
celé naší republice” (Roman Urvanec, vedoucí pionýrského oddílu).

Pionýr se také zúčastňuje řady mezinárodních porad a seminářů pořádaných IFM-SEI i jinými našimi partnerskými organizacemi. 
V roce 1999 to byly například:
- 26. 3. – 28. 3. SRN Brémy - účast na pravidelné poradě výboru IFM-SEI
- 28. 3. – 4. 4. SRN Brémy – Mezinárodní seminář IFM-SEI - seminář pořádaný pro členské organizace IFM-SEI ve spolupráci 

s institutem Olafa Palmeho. Tento seminář byl zaměřen na spolupráci a podíl dětských a mládežnických organizací v procesu začleňování 
do Evropských struktur.

- 8. – 9. 5. Francie – Paříž - účast na výroční konferenci partnerské organizace Pionniers. Delegáti projednávali především spolupráci 
vedoucích v jednotlivých departmentech s obecními úřady a školstvím. Byla dohodnuta další spolupráce s výměnou skupin dětí na letních 
táborech.

- 13. – 16. 5. SRN Essen - účast na Federálním kongresu SDJ die Falken
- 10. – 12. 10. - výroční konference koordinačních center, která se konala místo tradiční akce “Setkání česko-německé mládeže”. Jejím 

cílem bylo zhodnotit současný stav výměn české a německé mládeže a zvážit perspektivy a další možnosti.
- 26. – 28. 11. Velká Británie – Londýn - účast na pravidelné poradě výboru IFM-SEI



Úryvek ze zpravodaje sdružení
“Po skončení našeho třínedělního stanového tábora, který T.K.Písek každý rok pořádá, jsme se já (Dědek), Babča, Míša (Palec) a Tomáš 
(Boban) vypravili na cestu. Naplánovali jsme si cestu z Písku na západ, přes Plzeň až do Nejdku. Po cestě jsme měli najít (a taky našli) 18 
táborů. První tábor bylo příjemné překvapení a pohlazení po duši. Druhý tábor taky dobrý, třetí tábor jsme nemohli najít, ale když jsme našli, 
no to byla nádhera. Já si ve své samolibosti myslel, že takové tábory už kromě mě nikdo nedělá. Další tábor. Indiáni, teepee, kůže, luky, oštěpy 
v úžasném provedení. Mordyje, proč už nejsem kluk. Věděl bych kam jet.”

V roce 1999 uspořádaly základní články sdružení více jak 800 táborů (více o tom v přesných číslech), kterých se účastnily z 1/3 
děti, které nejsou členy sdružení. Tak jako v jiných letech i letos jsme měli specializované tábory např. jízdy na koni, sportovní: 
judo apod. Ale převaha našich táborů je v dnes již klasickém pionýrském stylu (pokud je nebudeme dělit na ty na zelené louce a 
ty v budovách) s etapovou hrou a programem, při kterém se děti učí to, co je třeba aby se neztratily v tomto světě. 
Tak jak v jiné roky i v roce 1999 vyjížděl na metodické návštěvy náš táborový štáb a shrnutím jeho práce by mohl být i výše 
uvedený úryvek , který psal jeho předseda. Táborový štáb se při svých návštěvách nesetkal s většími problémy na táborech a 
jeho metodické pokyny směřovaly spíše ke kosmetickým úpravám programu či dokumentace tábora.

Na 750 stálých táborech bylo 27 384 dětí o které 
se staralo okolo 4 500 dospělých.

46 táborů bylo putovních a 14 se 
konalo mimo území naší republiky.

122 táborů bylo integrovaných.



Ve sdružení Pionýr je velká pozornost věnována přípravě vedoucích. 
Plně demokratická organizace však také bezezbytku naplňuje zásadu - co nejvíce práv a též  zodpovědnosti přenášet na základní články 
(s oprávněním k právním úkonům). Nejinak je tomu i v případě výchovy nových kádrů a v dalším sebevzdělávání všech dobrovolníků starších 
15ti let, kteří jsou členy našeho sdružení. Každá pionýrská skupina je sama zodpovědná za to, že vedoucí pracující přímo s dětmi mají za 
sebou dostatečnou přípravu na to, aby tak křehkou věc - jako je dítko nám svěřené jeho rodiči – jakkoli “nepoškodili”, naopak, aby se 
zasloužili o jeho rozvoj – mravní, poznání,… A tak existuje již od roku 1990 systém přípravy vedoucích, který stanovuje osnovu základního 
vzdělání pro  přímou práci s dětským kolektivem. V rámci tohoto systému pak existují i další kurzy, které se zabývají vzděláváním 
konkrétních odborností, například - vedoucích pionýrských skupin, členů rad Pionýra a nebo hospodářů, kteří účtují i peníze ze státního 
rozpočtu. 
Rok 1999 znamenal v systému přípravy ve sdružení významnou změnu.  Naše sdružení v květnu obdrželo od Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy povolení k vydávání osvědčení vedoucím dětských kolektivů a zdravotníkům zotavovacích akcí. Byl to veliký krok kupředu a 
díky tomu mohlo začít (zatím nabídkově) pracovat vzdělávací centrum, které bylo lektorsky  zajištěno a schopno - po provedení všech zkoušek 
- začít vydávat celostátně platná osvědčení. Tento nový systém má několik stupňů – z nichž první odpovídá naší tradiční letní táborové škole, 
druhým je povinná praxe, která se absolvuje u dětského kolektivu, a třetím je pak závěrečný kurz ukončený praktickými a teoretickými 
zkouškami.
Prvním počinem při realizaci nového akreditovaného systému vzdělávání byla “LETNÍ TÁBOROVÁ ŠKOLA KAMENEC”, která proběhla na 
pionýrské základně Kamenec v Orlických horách. Zde probíhala Letní táborová škola ČRP již v letech předcházejících. Ale v tomto roce tým 
lektorů pod vedením Mgr. Táni Šormové poprvé po náročném programu a zkouškách vydal doklady o absolutoriu, které za tři roky umožní 
(po splnění následných stupňů) osvědčení  podle akreditace MŠMT.
Prvních 50 instruktorů, kteří LTŠ prošli  - mnozí z nich si sáhli na samé dno svých sil - prožili akci se rčením nejen učením živ je člověk, ale i 
se zcela novými prožitky… 
“Ze začátku je to pro každého trochu tvrdší, ale na to si v průběhu toho týdne každý zvykne. A vůbec mu to potom nepřijde jako ‚tvrdej 
výcvik .́ Je to tu super.” 
Pavlína
“Bacha na medvídka. Bacha na provazovou lávku. Čekej nečekané i nemožné, počítej s nejhorším a doufej v lepší.”
Standa
“Pořádně posilujte, naspěte, těšte se na krásnou přírodu, přísné vedoucí, na strašnou zimu v noci. Jo, a jinak tu skvěle vařej.”
Ivan



3. výroční zasedání ČRP uložilo řešit problém   vzdělávání vedoucích.
Úkolem bylo rozšířit celkový systém přípravy vedoucích a získat “osvědčení” 

od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Rok 1999 byl rokem splnění tohoto velkého cíl



Pro lepší informaci a lepší přehled – “troška” čísel

Pionýr v roce 1999 dosáhl počtu více jak 26 000 členů na 517 pionýrských skupinách.

Ve sdružení proběhly 4 dlouhodobé akce s dosahem na více jak 30 osob a 5 akcí stejného charakteru s dopadem na počet osob 
menší než 30. Jedná se především o otevřené kluby pro děti a mládež a to v Mostě, Mladé Boleslavi, Kdyni, Českém Krumlově, 
Zlín, Praze 4 a Praze 8. Velikou akcí sem řazenou je také Pionýrský Sedmikvítek. 

Sdružení Pionýr má jako jeden z pilířů své činnosti volnočasové aktivity nejen pro členy sdružení, ale i pro širokou veřejnost. 
V roce 1999 sdružení články sdružení realizovaly 1.573 akcí s finanční podporou MŠMT s celkovým počtem účastníků 55.709, 
kteří celkem strávily na akcích 109.296 osobodní.  954 dokladovatelných akcí bylo pak uskutečněno bez finančního příspěvku ze 
strany MŠMT. Účastnilo se na nich 40.284 osob a strávili zde 50.229 osobodní. 

Dalším pilířem činnosti jsou pravidelné oddílové schůzky. Přesně víme, že v roce 1999 mělo sdružení 1.048 registrovaných 
oddílů a v nich zaregistrováno 18.111 dětí do 18ti let. 
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oddílů jsou 
oddíly smíšené 
tedy oddíly 
chlapců a děvčat 
společně.



Další čísla nejsou zcela přesná – jde o rámcový výpočet.

Oddílové schůzky ve sdružení se konají zpravidla 1x za týden a tak lze stanovit její počet ročně na 39. Při započtení absence 
(cca 20%) můžeme tedy předpokládat, že se každý týden zúčastní oddílové schůzky v rámci sdružení Pionýr 14.500 dětí do 18ti 
let. Vynásobením těchto čísel dostaneme roční počet osobodní na schůzkách v počtu 565.500.

Poslední kapitolu v číslech tvoří příprava vedoucích: 

V roce 1999 bylo realizováno 142 akcí, kterých se účastnilo 3.763 osob. V tomto čísle je 136 akcí základní přípravy s celkovým 
počtem účastníků 3.240. 

K tomu je třeba ještě připočítat velké vzdělávací akce a to “LTŠ ČRP Kamenec” se 64 účastníky, “Pane, pojďte si hrát” se 126 
účastníky. V odborné přípravě se musí zmínit kurz zdravotníků pro 40 osob, “Pane pojďte si hrát pro pokročilé” s 44 účastníky, 
školení hospodářů a revizorů s 115 zúčastněnými a “Mezinárodní dílna vedoucích”, na kterou se sjelo 134 účastníků.

Zajímavost na konec

Podstatnou část práce při personálním zajištění akcí 
pro děti a mládež představuje práce dobrovolníků z řad 
členů sdružení. Každoročně lze odhadnout, že každý z 
nich odpracuje na přípravě, realizaci a zúčtování a 
vyhodnocení akce v počtu 800 hodin ročně. Při počtu 
oddílů, jehož činnost je povětšinou zajišťována třemi 
lidmi jde tedy celkem o 2.515.200 hodin. K tomu je 
ještě třeba přičíst nárazovou práci dalších 
dobrovolníků což je hrubým odhadem asi třetina toho, 
co je práce pravidelná tedy cca 838.400 
odpracovaných hodin.
Celkem se dá říci, že počet hodin dobrovolných 
pracovníků zajišťující činnost sdružení, tedy 
především přímou práci s dětmi a mládeží lze 
odhadnout na 3.353.600 hodin. 

Pro hrubé materialisty to lze vyčíslit i v penězích. 
Zvolíme-li cenu 50,- Kč (hrubého) za hodinu práce,  
vyjde, že plat těchto lidí by dosáhl 167.680.000,- Kč.



Výpis  z uzávěrky

HOSPODAŘENÍ ČESKÉ RADY PIONÝRA V ROCE 1999

POLOŽKA
Základní jmění  4.773.972,56
Přístroje a zařízení   882.947,30
Drobný hmotný  majetek   639.362,88
Software       81.818,-
Oprávky   105.678,18
Materiál na skladě  1.035.670,60
Pokladna     23.112,20
Bankovní účet -ČS,a.s.     67.386,30
Podúčet  ČS, a.s.   170.881,48
Českomoravská záruční a rozvojová banka   522.670,93
ČS.a,s – termínovaný účet  2.875.524,69
Pohledávky     400.000,-
Jiné závazky-leasing auto   131.804,50

NÁKLADY
Vratka MŠMT   ( zahraničí 99– 449.754,- , 
vratka 98- 81.915,-)

   538.822,35

Splátky auto    131.807,60
Mzdové náklady 963.367,-
Odpisy HIM a NIM 320.523,-
Ostatní osobní náklady ( zdr. a soc. poj. 
organizace)

339.945,-

Náklady CVS      48.229,40
Náklady Mozaika    325.372,60
Náklady ústředí
(autoprovoz, 
nájemné,poštovné,telefon,cestovné,tisk, 
propagace, kancelářské potřeby a vybavení 

   
2.704.417,81  

Služby nemateriální povahy –právník   31.200,-
Bankovní poplatky   11.087,-
Náklady na republikové akce    476.340,32
Pojištění   36.970,-

Ostatní náklady
(čl. příspěvky IFM-SEI, ČRDM, NICEM, 
zahraniční návštěvy,
občerstvení tiskové konference , benefiční 
koncert Děti dětem, stravenky TR, akce 
Fantasy apod.)

   233.056,88

Náklady na vzdělávání    793.170,50
Nákup materiálu  - zvl. dotace MŠMT  1.532.405,-
Náklady na jednání 140.922,-
Poskytnuté dotace   4.445.177,34

TRŽBY
Tržby za vlastní výkony a zboží – Mozaika     4.500,-
Tržby za vlastní výkony a zboží - Účastnické 
poplatky

364.060,-

Tržby za vlastní výkony a zboží – Příspěvek 
na tiskl a výrobu  mat.

   123.391,60

Tržby za vlastní výkony a zboží - Ostatní    114.723,30
Tržby za vlastní výkony a zboží - Tisk (kopie)    20.027,-
Tržby za vlastní výkony a zboží – Microsoft    30.714,-
Tržby za vlastní výkony a zboží –
Košile,mikiny, trička 

  209.200,-

Ostatní výnosy - úroky      
149.895,16

Přijaté příspěvky od jiných organizací -dary     47.000,-
Přijaté členské příspěvky   1.662.740,-
Přijaté dotace 20.189.195,9

0
Tržby z prodeje  nemovitosti   2.150.000,-



Hospodaření – zpráva revizní komise ČRP

    Rok 1999 byl v oblasti kontroly hospodaření jednotlivých 
subjektů Pionýra rokem v minulosti nebývalým. V průběhu roku 
byly RK ČRP provedeny revize hospodaření u 50 % Okresních 
rad Pionýra a v souladu s rozhodnutím ČRP byly zahájeny ze 
stupně RK ČRP revize hospodaření jed-notlivých PS.
     Hlavní pozornost RK ČRP byla v roce 1999 zaměřena na 
kontrolu vedení hospodaření v systému jednoduchého účetnictví 
v souladu se všemi zákonnými i vnitřními normami a dále na 
poskytování odborné metodické pomoci jednotlivým stupňům 
organizační výstavby Pionýra. Předmětem revize hospodaření 
byla jak běžná činnost v rámci ORP a PS, tak hospodaření na 
táborech. Zvláštní pozornost byla upřena k vyúčtování prostředků 
státních dotací.
     V porovnání s rokem 1998 lze jednoznačně považovat za 
úspěch výrazné zkvalitnění vedení hospodaření zejména u ORP a 
většiny kontrolovaných PS.

Ing. Jiří Vostřel
     předseda 
  revizní komise

Zpráva auditora o prověrce roční účetní závěrky za období 
roku 1999


