PIONÝR - 1997
ČESKÁ RADA PIONÝRA
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Kácíme pravěké hvozdy,
hráze proudům vztyčujeme,
podkopy v hloub roztrhujem,
přehlížíme volný prostor,
brázdíme panenskou půdu.
Pionýři ! Pionýři !

Walt Whitman americký básník, (1819-1892)

Vážení přátelé !
Dostáváte do ruky výroční zprávu občanského sdružení dětí a mládeže PIONÝR.
Jde o první dokument tohoto typu, kterým se naše sdružení představuje, kde se můžete seznámit se strukturou, hospodařením a podstatou naší mnohovrstevné činnosti. Text si neklade za
cíl – a ani objektivně nemůže – postihnout veškerou činnost, která v našich pionýrských oddílech a skupinách pravidelně probíhá a kterou nezanedbatelnou měrou přispíváme k řešení tak
významného společenského problému jakou je prevence kriminality a všech závislostí.
Říká se: „Dítě, které si hraje – nezlobí.“ A protože základním prvkem a metodou naší činnosti je
hra, máme u nás desetitisíce řádných členů a další tisíce účastníků našich otevřených akcí, kteří si hrají a přitom získávají mnoho užitečných návyků a dovedností.
Bohužel v myslích některých lidí přetrvává pohled na PIONÝRa přes historické reminiscence. Na
to je možné říci jediné – přečtěte si tento dokument a potom se jděte přesvědčit na nějakou ze
stovek našich akcí či táborů. Rádi Vás přivítáme – a? jako diváky či přímé účastníky nebo pomocníky.
Doufám proto, že tato první výroční zpráva může přispět k lepší informovanosti o sdružení
PIONÝR, může ukázat alespoň několika konkrétními příklady pestrost a rozmanitost nabídky našich aktivit, obětavost tisíců vedoucích, kteří ve svém volném čase a bez nároku na odměnu věnují svůj volný čas dětem, aby jejich volný čas nebyl naplněn nudou, prázdným bloumáních či
pasivní zábavou.
Mgr. Martin Bělohlávek
předseda České rady Pionýra

Aktivity
Základní formou činnosti v Pionýru jsou hry. Ty tvoří osu zábavné sebepoznávací i výchovné činnosti připravované pro
děti. Pravidelné schůzky (dvouhodinovka týdně) jsou doplňovány víkendovými výpravami a akcemi o velikonočních,
podzimních či jiných prázdninách - souhrnně nazývanými
zájmové akce. Při nich oddíly vyrážejí za poznáváním různých koutů naší vlasti (Výprava do Teplických stěn - PS
Omega) nebo si v praxi odzkouší získané dovednosti
(Dvoudenní bivakování - PS Jičín). V roce 1997 jich bylo realizováno celkem 2826 s celkovým počtem 61.989 účastníků. Náklady na ně činily 9.378.457,- Kč. MŠMT na ně ČR přispělo částkou 2.912.018,35 Kč.
Vyvrcholením celoroční činnosti jsou letní tábory, kterým je
věnována samostatná část, tábory se však pořádají i během
zimních či jarních prázdnin.
V našem sdružení se dodržuje zásada, že každé akce se může zúčastnit i dítě, které není naším členem. To platí nejen
o táborech, ale i o zájmových akcích a schůzkách. Řada pionýrských skupin však připravuje akce pro neorganizované
děti záměrně (Pochod Korouhev rytíře Koce - PS Strakonice,
či Pálení čarodějnic - PS Záře). Uskutečnilo se 217 volnočasových - otevřených akcí pro 20.474 účastníků. Náklady na
ně v celkových nákladech 1.129.088,80 Kč. MŠMT přispělo
na ně částkou 348.230,60 Kč.
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„Letošní Čarodějnice jsme připravovali už skoro sami.
Markéta nám řekla, co je všechno potřeba udělat a my
jsme si rozdělili úkoly. Instruktoři obcházeli sponzory a my
mladší jsme si začali připravovat nejrůznější disciplíny pro
malé špunty. Na mě vyšlo stříhání bonbónů. Naštěstí mi při
navazování pomáhala kamarádka z oddílu. Pomáhala mi
i na stanovišti. Akce měla velký úspěch asi i díky kapele,
která hrála po celou dobu soutěžení. Přišly asi tři stovky dětí a každé drželo aspoň za jednu ruku rodiče.“
Pavla Šobrová, 13 let, Praha.

PIONÝR 1997

Celoroční činnost zpestřují tradiční nabídkové akce:
„ Pionýrská stezka “
všestranně zaměřená soutěž
turistika, sport, příroda, historie, kultura, umění,
technika
Pionýrská stezka je naší nejstarší soutěží. Její první ročník se
konal už v roce 1991. Je určena pro děti z všestranně zaměřených oddílů - tedy takových, kde si děti chtějí vyzkoušet nejrůznější činnosti. Během celoroční práce se mohou
věnovat nabídkovému programu činnosti „Cesta kolem světa za 300 dní“, jehož obsah koresponduje s Pionýrskou stezkou. Dnes má Pionýrská stezka zpracována soutěžní pravidla pro všechny věkové kategorie (od začínajících školáků
až po vedoucí)
Základních, okresních a oblastních kol se v loňském roce
zúčastnilo více než 14.000 účastníků. 417 nejlepších postoupilo do Republikového finále 7. ročníku v Opárně, které
se konalo ve dnech 6. - 8. 6. 1997.

„Sedmikvítek"
kulturně - umělecká soutěž
Kulturně umělecký program činnosti již několik let vrcholí
Galapřehlídkou Sedmikvítku. Tentokrát ti nejlepší zaplnili 2.
února 1997 sál kulturního domu na Smíchově. Tou dobou
už bylo vše dobojováno a vědělo se o vítězích sedmi pře-
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hlídek. Tři se konaly o víkend dříve v Opavě (24. - 26. ledna
1997 - Tanec, Výtvarné práce a Rukodělné práce). Dvě dvojice přehlídek se uskutečnily v Praze (31. 1. - 2. 2. 1997,
Praha 8 - Divadlo a Hudba, Praha 10 - Dětská Porta a Film,
foto video). Dětská Porta, interpretační a autorská soutěž
v oblasti country a folku, má z kulturních soutěží nejdelší
tradici a vysoký počet účastníků, díky tomu se už neobejde
bez oblastních kol. Na všech přehlídkách se dohromady objevilo celkem 997 soutěžících.

"Tábornická stezka"
turisticko - tábornická soutěž
Vychází z programu činnosti „Rok táborníka“. Oddílových,
skupinových, okresních a oblastních kol se zúčastnilo jako
každoročně tisíce dětí. Podzimní termín (26.-29. 9. 1997)
má tu výhodu, že se toho dá ještě hodně doučit a nacvičit
na letních táborech. Táborníci se při ní docela „zapotí“. Musí
prokázat znalosti z práce s mapou a buzolou, s nástroji,
a vůbec to, že se o sebe dokáží postarat v přírodě sami.
Republikového finále Tábornické stezky v Písku se zúčastnilo 440 lidí.

"Netradiční a tradiční sporty"
sportovní soutěže a turnaje
Soutěže a turnaje navazující na program činnosti
„Olympijské kruhy“. V loňském roce se uskutečnila republi-
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ková finále jednotlivých sportů:
• Republikové finále - volejbal, organizovala pro 81 účastníků Okresní rada Pionýra Šumperk v termínu 28.2.-2.3.
1997.
• Republikové finále - Ringo připravila Okresní rada Pionýra
Karviná. V termínu 21.-23.3. 1997 se jí účastnilo celkem
236 hráčů.
• Republikové finále - vybíjená. V termínu 31.1.-2.2. 1997
organizačně zabezpečila Okresní rada Pionýra Karviná.
Sjelo se sem celkem 321 účastníků

Republikové setkání oddílů „Rožnov“ 1997
Republikové setkání oddílů se koná pravidelně u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Na počátku byl docela obyčejný
nápad - uspořádat setkání pionýrských oddílů. Hned druhý
ročník se stal největší a organizačně nejnáročnější akcí roku.
Tentokrát se konal 30. 5. - 1. 6. 1997 v Rožnově pod
Radhoštěm. Připravovala ho Městská rada Pionýra
v Ostravě. Přes nepřízeň počasí se sem sjelo neuvěřitelných
1485 účastníků. Bylo se na co dívat. Organizátoři zajistili
zvýhodněné vstupné do skanzenu a připravili spoustu výletů do okolí. Na večer byl připraven jedinečný program, ve
kterém proti sobě a přitom v přátelské atmosféře soutěžily
děti z různých koutů celé republiky. Během večera byl vyhlášen vítěz celodenní soutěže ve skládání „PUZZLE 97´“.
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Letní činnost
Letní tábory představují vyvrcholení celoroční systematické
práce oddílů. Základ táborového programu zpravidla tvoří
celotáborová motivovaná hra, kterou vedoucí připravují téměř celý rok. Během tábora si děti mohou ověřit své dovednosti, něčemu se i přiučit, ale především lépe poznat své
kamarády a také trochu sebe.
V rámci sdružení Pionýr se konalo celkem 741 táborů na
místech rozptýlených po území celé České republiky.
Táborů se účastnilo celkem 38 249 osob (řada z nich jsou
nečlenové). Průměrná délka tábora je 14,5 dne, celkové náklady na realizaci letní činnosti dosáhly 78.280.610 ,- Kč. Na
část nákladů přispělo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:
9.193.002,-

- na slevu pobytu účastníků tábora

3.023598,-

- na dopravu účastníků na tábory

48.310,

- náhrada potravin zničených povodněmi

67.342,-

- dotace na tábory realizované účelově pro
děti z oblastí postižených povodní

„Na tábor jsem se těšil už od vánoc. Letos byl uprostřed tábořiště postaven lodní můstek a nad ním visela plachta.
Hlavnímu vedoucímu jsme říkali admirále. Náš oddílák byl
potom kapitán naší lodi - Žlutá kosatka . Snažili jsme se obeplout celý svět. Nejvíc se mi líbilo jak jsme hledali po-
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klad. Se Štefanem jsme jej objevili jako první. Těším se, že
hned po prázdninách pojedeme se Štefanem na nějakou
výpravu.“
Matěj Kudlička, 11 let Praha

Povodně:
Červencové povodně zasáhly celou řadu táborových základen a dětských kluboven na Moravě a ve východních Čechách. Některé tábory byly evakuovány nebo předčasně ukončeny. V mnoha místech se letní tábory nemohly uskutečnit. Nejzávažnější situace byla zaznamenána
na
Ostravsku, kde jednotlivé pionýrské skupiny přišly nejen
o svá tábořiště, ale i o klubovny.

Materiální škody přesáhly částku 3 miliony korun. Řada
škod je však zcela nevyčíslitelná (posuvy půdy, změny koryt vodních toků) a prakticky zlikvidovala letité táborové základny na jejichž místech už nebude možné činnost s dětmi zajišUovat.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR přispělo
v roce 1997 částkou 400.000,- Kč na zajištění dílčího odstranění škod. Další finanční prostředky byly přislíbeny pro
rok 1998.
Pro zmírnění škod bylo proto rozhodnuto uspořádat celostátní sbírku (povolena Ministerstvem vnitra ČR č. j.: II/sOKS/2 - 5704/97 - 498), která je plánována až do r. 2000.
Všem kteří pomohli, nebo se chystají pomoc poskytnout,
všem kterým není lhostejné v jakých podmínkách pracují
dětské kolektivy, patří náš vděk a uznání.
„Začalo to nenápadně, drobným deštěm. Ten ale dlouho sílil, a potom nechtěl přestat.. Nejdřív uplavalo mléko uskladněné v hrnci v potoce, pak jsem se musel vystěhovat
ze stanu a asi za hodinu se už evakuoval celý tábor. Pocit
to byl docela divný, voda vystoupila do výšky metru a brala s sebou stany. Když opadla, zjistili jsme, že se nevrátila
do původního koryta. Celý břeh byl pryč a s ním i kus louky. I kdyby nám tedy zůstaly stany, nebylo je kde postavit.
Místo travnaté louky zbyla jen kamenitá pláň.“
Martin Lindovský 15 let Ostrava

PIONÝR 1997
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Zahraniční kontakty:
Pionýr má velké množství blízkých partnerských vztahů a udržuje řadu kontaktů se zahraničními organizacemi
v Evropě (SRN, Francie, Finsko, Slovensko, Polsko,
Rakousko, MaXarsko, Belgie, Velká Británie...) i mimo ni. Jde
o organizace pionýrského typu, členské organizace IFM-SEI,
tak i některé dětské a mládežnické organizace sousedních
států. S řadou z nich se každoročně uskutečňují reciproční
výměny organizované jednotlivými PS nebo ORP.
International Falkon Movement (IFM-SEI) je mezinárodní
hnutí dětí a mládeže.
Bylo založeno r. 1947 v Amsterodamu. Vychází z ideálu nezávislosti národů, boje proti fašismu a zbrojení, úsilí o evropskou bezpečnost, spolupráci a sociální práva mládeže,
podpory národů rozvojových zemí.
Členské organizace má v jedenácti evropských zemích (na-

př. Německo, Rakousko, Švédsko, Francie, Velká Británie,
MaXarsko) a v některých zemích třetího světa. Sídlem centrály je Brusel.
IFM-SEI získalo rovněž konzultativní statut UNESCO i přímo
OSN, spolupracuje s orgány Rady Evropy.
Pionýr byl přijat za člena IFM-SEI na IXX. kongresu (Brusell,
15.- 17. dubna 1994) se statutem člena - pozorovatele.
Pravidelně se zúčastňujeme mezinárodních akcí (konference, semináře) pořádané IFM - SEI, v tomto roce mezi nejvýznamnější patřil například:
Mezinárodní seminář organizace Federation Nationale des
Francas (Francie, Paříž, 15.- 19. prosinec 1997)
„Organizace mezinárodních výměn mládeže“
Většina aktivit probíhá na úrovni pionýrských skupin a okresních rad - co nejblíže konkrétním pionýrským oddílům.
Do přehledu zde uvádíme ze všech aktivit alespoň přehled
uskutečněných výměn:
• ORP Praha 10 - Francie, Association Fre J.U.S.
Marseille
• PS Cvikov - SRN, Grundschulle, Marienthal
• PS Přátelství, Pardubice - SRN, Sekundarschulle
Barby a/Elbe
• 115. PS Družba - SRN, Naturfreunde Jugend Hannover
• PS Raduň - SRN, Goethegymnasium, Kelbra
• ORP Šumperk - Finsko, SDPL,r.y. Helsinky
• 1. PS Bílý Orel - Slovensko, Pionier, ORP Trnava
• ORP Hradec Králové - Polsko, Zwiazek Harcerstwa
Polskiego, Ruda S’laska
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„Na tuto akci jsem nejel s velkým nadšením, vydupali si ji
vlastně moji instruktoři. Čekal jsem cokoli, ale to, že si budu celý víkend hrát jako malé děcko, připravovat divadlo já takový táborník - a navíc že mi to půjde, to jsem nečekal. TeP už vím, že každého vedoucího je potřeba občas vybočit z jeho zaběhaných kolejí ... a příště mě tu máte zas...“
Miroslav „Dědek“ Mašek, Písek (oddílový vedoucí, 45 let)

Programy přípravy
Sdružení Pionýr se zabývá také přípravou svých členů na
práci s dětmi a na práci v odborných funkcích. Systém přípravy je dvojstupňový. První stupeň se dotýká základů pro
práci s dětmi - problematiky bezpečnosti účastníků na akcích, první pomoci apod. Je pro každého vedoucího dětského kolektivu povinnou vstupní branou. Druhý stupeň přípravy je nadstavbový. Vedoucí v něm mohou získat informace o některých problémech naší společnosti a možnostech jejich řešení (sociálně-patologické jevy, problematika
začleňování hadicapovaných jedinců apod.)
Systém přípravy pamatuje i na členy, kteří pomáhají zabezpečovat podmínky pro činnost. Pravidelně probíhají školení
hospodářů, členů rad a dalších funkcionářů.
V roce 1997 bylo realizováno 221 vzdělávacích akcí pro
dobrovolné pracovníky sdružení, kterých se účastnilo 4.996
osob. Náklady představují částku 943.513,- Kč, na které
MŠMT ČR přispělo částkou 600.000,- Kč. V naprosté většině
případů se jedná o školení vedoucích zajišUovaná na úrovni
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jednotlivých pionýrských skupin, případně okresních rad
Pionýra.

Nejvýznamnější akce
II. ročník Mezinárodní dílny vedoucích
Akce, pořádaná ve spolupráci s Nadací Dominik, proběhla
ve dnech 20. - 23. února 1997 a zúčastnilo se jí celkem 150
účastníků, z toho několik zástupců z partnerských zahraničních organizací.
Mezinárodní dílna vedoucích volně navazovala na předcházející ročník a byla příkladem netradiční formy odborného vzdělávání vedoucích dětských kolektivů se zaměřením především
na začínající oddílové vedoucí a mládež ve věku 15-18 let.
Účastníci měli možnost se v pracovních skupinách pod vedením odborných lektorů (od nás i ze zahraničí) prakticky
seznámit s otázkami týkajícími se problematiky:
• zneužívání drog a praktickým nácvikem jejich odmítání;
• základů asertivního jednání;
• verbální a neverbální komunikace;
• s formami spolupráce se sponzory;
pro všechny se uskutečnila ukázka jak přístupnými formami
výchovy přibližovat dětem oblast lidských práv a „Úmluvu
o právech dítěte“.
„PANE, POJĎTE SI HRÁT“
aneb jak je možno prakticky realizovat programy činnosti
Kurz pro instruktory a vedoucí „Pane pojXte si hrát“, byl zaměřen na praktickou realizaci programů činnosti:
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• Cesta kolem světa za 300 dní;
• Táborníkův rok;
• Rok v přírodě.
• Kulturně umělecká činnost
Základem kurzu byla praktická činnost, použití nových forem
a metod v přímé práci s dětmi, využití moderních pomůcek
a uplatnění motivace a hry při činnosti s dětmi.
Na tři dny se instruktoři a vedoucí vrátili zpět do věku dětí,
aby sami na sobě zkusili realizaci našich programů činnosti.

Propagace sdružení
Tiskové konference
Během roku 1997 byly pořádány tři samostatné tiskové
konference sdružení Pionýr.

7. října
• o průběhu a výsledcích letní činnosti (táborech) v souvislosti s povodněmi, včetně postupu při likvidaci a nápravě
škod;
• o nabídkových akcích pořádaných v tomto školním roce;
• o důsledcích krácení státních dotací na činnost sdružení
s dopadem na prevenci kriminality;

Festival dětských a mládežnických organizací
Ve dnech od 29. května do 1.června proběhl na Výstavišti
v Praze II. ročník Festivalu dětských a mládežnických organizací. Festival svým vystoupením zahájily Petrovické děti,
soubor z Prahy 10. Kromě expozice v Křižíkově pavilonu,
která představovala spektrum činnosti sdružení a byla pojata jako herna pro děti, se Pionýr rovněž zúčastnil doprovodných programů.

11. března
• o nabídkových akcích;
• o úrazovém pojištění členů i nečlenů sdružení;
• o podmínkách pro činnost sdružení dětí a mládeže v místech, zejm. v Praze;
17. června
• o činnosti Pionýra - republiková finále soutěží;
• o letní činnosti;
• o dopadech vývoje ekonomiky;
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Ediční činnost
V rámci ediční činnosti Pionýra byla realizována další etapa
programu činnosti „Cesta kolem světa za 300 dní“. Vydány
byly zejména dotisky map kontinentů a přehledy jejich flóry a fauny. Pro účely seznámení se s novými hrami byla vytištěna pravidla netradičních sportů. Histrickou část „Cesty
kolem světa...“ obohatily čtyři plakáty Toulky minulostí. Pro
odrostlejší děti byl během tohoto roku připraven Zápisník
cestovatele.
Nižší objem prostředků věnovaných v tomto roce na tisk
způsobil, že řada publikací zůstala v tiskové přípravě.

ných oddílů, který je provází po celý rok na cestách poznávání a odhalování tajů přírody.
• Toulky minulostí - sada čtyř plakátů - metodická pomůcka pro činnost oddílů zaměřená na historii stavitelství,
odívání, sdělovací techniky, apod.
• Mozaika - zpravodaj sdružení Pionýr, během roku 1997
se nám podařilo zajistit jeho distribuci na každou pionýrskou skupinu a okresní radu Pionýra, řada oddílových vedoucích si jej však objednává sama, aby měli potřebné informace co nejdříve.

Z celkového objemu uvedeme alespoň několik
příkladů:
• Zpěvníček Dětské Porty - po pěti letech úspěšné akce
byl vydán sborník autorské soutěže Dětské porty. Původní
písničky potěšily nejen začínající hudebníky, ale především pamětníky naší portové štafety.
• Psychologie - seriál útlých brožur zpracovaný PhDr.
Olgou Štepničkovou přináší našim vedoucím základní
pracovní texty z oboru psychologie a práce s dětským kolektivem.
• Sborníček z Burzy letní činnosti - soubor dobrých nápadů a námětů pro obohacení činnosti nejen na letních
táborech, výsledek výměny zkušeností ostřílených i začínajících vedoucích.
• Pod modrou oblohou - zápisník pro děti z přírodověd-
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Členská základna
V tomto roce vystoupilo číslo řádně registrovaných členů na
27388. Nejpočetnější věkové kategorie tvoří děti ve věku 10
- 12 a 13 - 15 let. Tomuto věkovému složení jsou uzpůsobeny nabídkové programy naší činnosti. Členy sdružení jsou
i dospělí. Řada z nich soustavně a pravidelně pracuje s dětmi. Ti, kteří tuto možnost nemají, pomáhají zabezpečovat
podmínky pro činnost sdružení.

Členská základna k 31. 12. 1997
Věková kategorie
do 9 let
10 - 12
13 - 15
16 - 18
19 - 26
nad 27
Celkem

Počet členů
4240
7673
6001
2859
3194
3421
27388

10-12
16-18

nad 27
19-26
12

13-15
do 9 let
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Organizační výstavba
Česká rada Pionýra - nejvyšší článek sdružení - v roce 1997
registrovala 83 územních rad Pionýra (organizační jednotky
na úrovni okresu). V jejich působnosti pracovalo 577 pionýrských skupin. Děti navštěvovaly více než 1000 oddílů.
Pionýrské skupiny jsou nejnižšími organizačními jednotkami,
které jsou ze Statutu Pionýra nadány právní subjektivitou.
Jejich hlavní povinností je zabezpečovat podmínky pro činnost oddílů a klubů - jednotlivých dětských kolektivů.
Každá pionýrská skupina vysílá do územní rady Pionýra
(odpovídající okresnímu stupni státní správy) svého zástupce. Ten zprostředkovává nejen pravidelný přenos informací,
ale podílí se na řízení vyšší organizační jednotky. Úkolem
vyšších organizačních jednotek je napomáhat při vytváření
podmínek pro činnosti s dětmi. Územní rada Pionýra obdobným způsobem vysílá svého zástupce do České rady
Pionýra.
Česká rada Pionýra je nejvyšší organizační jednotkou a řídí
činnost sdružení mezi výročními zasedáními České rady
Pionýra - což je nejvyšší orgán, který se schází zpravidla jednou za dva roky. Zasedání České rady Pionýra 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.

ČESKÁ RADA
PIONÝRA
VÝKONNÝ VÝBOR

ÚSTŘEDÍ PIONÝRA

ÚZEMNÍ RADA
PIONÝRA

PIONÝRSKÁ SKUPINA

ODDÍL
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Členové:
VÝKONNÉHO VÝBORU

ČESKÉ

RADY

PIONÝRA

A

REVIZNÍ

Výkonný výbor:
Stanislav Bátěk, RNDr.
Martin Bělohlávek, Mgr.

úsek programů činnosti
předseda České rady
Pionýra
Kateřina Brejchová (do 15.5.) výkonný tajemník, úsek
programů přípravy
(od 1. 9.) ekonom
Vladimír Farský
úsek programů činnosti
Stanislav Hubálek
úsek letní činnosti
a táborových základen
Josef Chládek, Ing.
místopředseda České rady
Pionýra, předseda české
komory ČRP
Jindřich Kačer
úsek informačního toku
a zpravodaje Mozaika
Zdeněk Nushart, Ing. (do 31. 8.) ekonom
Tomáš Podola
místopředseda České rady
Pionýra, předseda moravské
komory ČRP
Markéta Svobodová
úsek akcí a soutěží
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KOMISE

ČESKÉ

RADY

Jiří Tomčala, Mgr. (do 15.5.)
(od 16.5.)
Antonín Unger
Martin Veselý
Michal Ztratil

PIONÝRA

V ROCE

1997

úsek vnějších vztahů
výkonný tajemník, úsek
programů přípravy
úsek propagace
úsek činnosti pro členy
15-18 leté
úsek získávání protředků

Revizní komise:
Helena Koblížková
Ludmila Laštovková
Oldřich Lindovský
Jaroslava Matějková
Jiří Mlaskač, Mgr.
Petr Mýlek
Marta Řezníková
Miluška Švastová
Václav Švasta
Zdeňka Získalová
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Ústředí Pionýra v ČR

Hospodaření v roce 1997

Personální obsazení:

Hospodaření sdružení Pionýr probíhá na jednotlivých subjektech způsobilých k právním úkonům - to jsou: pionýrské
skupiny, územní rady Pionýra (zejména okresní, městské,
na úrovni hlavního města Prahy Pražská rada Pionýra ap.)
a Česká rada Pionýra.
Tyto subjekty hospodaří samostatně a navzájem neodpovídají za své závazky a pohledávky.

• výkonný tajemník:
Kateřina Brejchová (do 15. 5.)
Mgr. Jiří Tomčala (od 16. 5.)
• odborný pracovník pro sekretariát ČRP:
Alena Stachová (do 31. 8.)
Klára MěšUáková (od 1. 9.)
• odborný pracovník pro vnitřní život sdružení:
PhDr. Zdena Schwarzerová
• odborný pracovník pro vnější vztahy sdružení:
Mgr. Irena Černá
• ekonom:
Ing. Zdeněk Nushart (do 31. 8.)
Kateřina Brejchová (od 1.9.)
• účetní:
Martina Musilová (do 31. 8)
Markéta Fraitová (od 1.9.)

PIONÝR 1997

Financování aktivit Pionýra má několik zdrojů:
• největším z nich jsou vlastní příspěvky členů a účastnické poplatky na akcích;
• dalším jsou dotace:
- ze státního rozpočtu, které prostřednictvím České rady Pionýra čerpá celé sdružení v rámci Programů podpory a ochrany dětí a mládeže Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR na základě předkládaných
projektů. (Ty posuzují odborné komise a další příslušná
grémia, na základě jejich posouzení MŠMT přidělí příslušné finanční prostředky.)
- z místních (obecních) prostředků, které získávají jednotlivé subjekty organizační výstavby, kde jsou místně
příslušné - z obecních či městských či okresních rozpočtů, na základě vypisovaných grantů.
• třetím jsou sponzorské dary, které získávají opět všechny stupně organizační výstavby - dle svých kontaktů
a možností.
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Hospodaření sdružení Pionýr bylo v roce 1997 poznamenáno především dvěma významnými faktory. Jde o:
• úsporná opatření, která výrazně omezila výdaje státního
rozpočtu, která byla v průběhu roku realizována dvakrát
a změnila tak (a to již po uzavření jednotlivých smluv) výše poskytnutých dotací na jednotlivé aktivity, což výrazným způsobem zasáhlo do realizace jednotlivých projektů, přesněji do činnosti sdružení. (Restrikce se dotkly více
než 40% z původní částky).
• živelnou katastrofu - povodně, která zasáhla značnou část
území ČR a postihla tudíž i celou řadu základních článků Pionýra - pionýrských skupin. Škody byly způsobeny
jednak v průběhu letní činnosti a postihly dětská tábořiště, ale vzhledem k tomu, že záplavová vlna prošla i velkým
počtem měst a vesnic postihla i další zázemí pionýrských
skupin - klubovny a sklady.
S ohledem na nutnost odstraňování škod bylo nutné zajistit po dohodě s MŠMT přesuny dalších finančních prostředků.
Pro účely této výroční zprávy je uveden přehled hospodaření České rady Pionýra, který obsahuje současně přehled
o čerpání prostředků ze státních dotací v rámci celého sdružení.
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Výpis z účetní uzávěrky České rady Pionýra k 31. 12. 1997
Název účtu
Základní jmění
Budovy
Přístroje, zařízení
Drobný hmotný investiční
Software
Oprávky
Materiál na skladě
Pokladna
Bankovní účet - Čs,a.s.
Vratka MŠMT
Podúčet Čs, a.s.
Komerční banka
Česká národní banka
Pohledávky
Pohledávky - dluh NKU
Závazky - dluh Nadaci Dominik
Jiné závazky - leasing auto

PIONÝR 1997

4.081383,50
1.500 000,527.264,30
227.080,70
31.552,50
333.473,70
352.501,45.871,80
860.859,54
- 498.420,96
3.850,1.270.267,98
0
670. 000,71.485,50
41.000,401.384,10

Náklady
Akontace auto
Náklady na tiskopisy, spotřeba materiálu
Náklady na autoprovoz
Náklady na propagaci, tisk
Náklady na nájemné
Náklady na výpočetní a množící techniku
Služby nemateriální povahy
Cestovné
Náklady na opravy a údržbu
Výkony spojů
Odpisy HIM a NIM
Mzdové náklady
Ostatní osobní náklady
Ostatní náklady
Poskytnuté dotace
Tržby
Tržby za vl.výkony a zboží
Povodňová sbírka - samolepky
Přijaté dotace
Ostatní výnosy - úroky
Přijaté příspěvky od jiných org.- dary
Přijaté členské příspěvky

172.864,70
110.698,90
64.871,40
2.293507,10
405.838,10
52.535,177.293,172.318,40
355.798,40
139.723,40
322.114,20
575.749,211.984,849871,43
20.531.345,76
211.872,30
7.850,24.870.737,34
383.156,08
33.450,1.383.960,-
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Výrok auditora
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Pionýr je živé a činorodé sdružení,
naplňující skutečný význam původem francouzského slova „PIONÝR“
- být hlasatelem nových myšlenek a cest, objevitelem nových směrů.

Ústředí Pionýra v ČR
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha1
tel: 2410 2299, fax: 2421 5101
www.pionyr.cz
crp@adam.cz

