Česká rada Pionýra
Výroční zpráva 2001

Pionýr?
PROGRAM PIONÝRA
Kdo jsme...
Pojem PIONÝR vyjadřuje myšlenku moderního, průkopnického, ideu hledání, touhy po poznání.
Pojmenování pionýr označuje i v mezinárodním pojetí člověka − objevitele nových cest, směrů a hlasatele
pokrokových myšlenek. Naše sdružení chce svojí prací plně dostát významu tohoto pojmu.
Svojí činností jsme především sdružením dětí a mládeže, přičemž členství dospělých není vyloučeno − čle−
nem se může stát každé dítě, dospívající i dospělý bez jakýchkoliv rozdílů ať už sociálních, národnostních,
náboženských či politických.
Umožňujeme jednotlivým kolektivům samostatně rozhodnout o náplni své činnosti i o své struktuře − vytvářet
oddíly, družiny, kluby, posádky a podobně dle svých zájmů a potřeb.
Jako hlavní výchovný prostředek užíváme hru ve všech jejích podobách.
Jsme sdružením dobrovolným a otevřeným − hájíme zájmy nejen svých členů, ale i ostatních dětí. Své akce
nabízíme i neorganizovaným dětem a mládeži, zabýváme se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní
činností.
Ve všech svých aktivitách zdůrazňujeme různorodost a všestrannost jako nezbytnou součást rozvoje osobnosti
dítěte a mladého člověka.

O CO PIONÝR USILUJE?

KAM PIONÝR SMĚŘUJE?

U členů i ostatních účastníků našich akcí se snažíme o plné
zapojení do činnosti kolektivu, které odpovídá schopnostem
a možnostem každého jednotlivce. Prostřednictvím her chceme
přinášet dítěti a mladému člověku vše, co může v dospělosti
využít ve vztahu nejen k sobě samému, ale i ke svému blízkému
i vzdálenému okolí.
Přispíváme k výchově člověka čestného, svobodného,
samostatného, spravedlivého, aktivního a solidárního. Touto
svojí činností, vlastním příkladem a jednáním se podílíme na
rozvoji osobnosti dítěte a mladého člověka, chceme být
přínosem pro společnost, podílet se na prevenci kriminality
a sociálně patologických jevů.
Vytváříme podmínky pro to, aby hodnoty z významných
dokumentů, jako Úmluva o právech dítěte, Listina základních
práv a svobod a podobně, pronikaly do vědomí lidí a aby jejich
formální ustanovení nebyla porušována.

Chceme přispět ku prospěchu celé společnosti, vlasti i světa.
Podílíme se na rozvoji občanské společnosti, svobodné,
demokratické a sociálně spravedlivé. K tomu se snažíme rozvíjet
samosprávné zásady a demokratické návyky u svých členů
a v kolektivech na všech úrovních. Ve svých výchovných projek−
tech užíváme laický, nenáboženský pohled na dění a svět kolem
nás, přesto vedeme k toleranci jiných pohledů na lidský vývoj.
Pracujeme ve prospěch obce, města, kraje i celého státu −
v rámci svých možností vyvíjíme na každé z těchto úrovní
veřejně prospěšnou činnost. Vedeme své členy k hrdosti na
národní i místní tradice, napomáháme vzniku hodnotných
mezilidských vztahů se všemi, bez jakýchkoliv předsudků.
Přejeme si být plnoprávným partnerem státu, škole i ostatním
subjektům, pracujícím ve prospěch dětí a mládeže. Neusilujeme
o výsadní postavení, snažíme se navazovat s těmito institucemi
a sdruženími všestranně prospěšné vztahy.
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I D E Á LY P I O N Ý R A

O R G A N I Z A Č N Í V Ý S TAV B A

Pravda − „Pionýr chrání pravdu a plní dané slovo.“
− konej a hraj čestně
− chraň pravdu a dané slovo
− buď upřímný a spravedlivý
Poznání − „Pionýr je pracovitý, učí se.“
− poznej sám sebe
− objevuj krásu a dobro
− osvoj si vědění, znalosti a dovednosti
Přátelství − „Pionýr je přítelem všech dětí.“
− poznávej názory druhých a přemýšlej o nich
− chraň přátelství, dopřej sluchu druhým
− buď ohleduplný a kamarádský
Pomoc − „Pionýr je statečný a kamarádský, pomáhá ostatním.“
− pomáhej nezištně a z přesvědčení
− chraň bezbranné a slabší a pomáhej jim
− zastaň se utlačovaných
− rozvíjej solidaritu se strádajícími a trpícími dětmi všech kontinentů
Překonání − „Pionýr je čestný a spravedlivý.“
− překonej sám sebe, své špatné vlastnosti a návyky
− nauč se ovládat sám sebe
− buď tělesně zdatný
− buď statečný ve slovech i činech, překonávej překážky
Příroda − „Pionýr chrání přírodu a život na Zemi.“
− objevuj krásu a tajemství přírody
− chraň přírodu a život na Zemi
− uč se žít v souladu s přírodou
Paměť − „Pionýr má rád svou zem.“
− pamatuj si osud a nezapomeň na odkaz svého národa
− chraň památky minulosti
− poznávej dějiny lidstva

V roce 2001 vyvíjelo pravidelnou činnost 954 oddílů a 7 klu−
bů. Jejich činnost servisně zajišťovalo 457 pionýrských skupin −
organizačních jednotek s delegovanou právní subjektivitou. Do
konce kalendářního roku pomáhalo činnosti pionýrských skupin
zabezpečit 77 okresních rad Pionýra.

(schváleno IV. výročním zasedáním České rady Pionýra, listopad 2001)
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Nová organizační výstavba (od 1. 1. 2002)

PIONÝR
KRAJSKÁ ORGANIZACE
PIONÝRA
PIONÝRSKÁ SKUPINA
KLUB

ODDÍL

PIONÝRSKÉ CENTRUM

Oddíly
Základem naší činnosti je systematická práce oddílů. Jejich
činnost zajišťují vedoucí oddílů. K náplni oddílové činnosti přis−
pívají instruktoři i děti. Děti odpovídajícím způsobem také mo−
hou rozhodovat o programu činnosti.
Oddíl Otaváci − PS Prácheň čísluje pravidelně své schůzky.
V říjnu roku 2001 dospěli od data svého založení − 28. 8. 1970
k číslu 1212. schůzky.

typ oddílů
všestranný
turistický
sportovní
přírodovědný
technický
kulturní
jiný

počet
482
246
83
28
19
38
58

Nejkratší název oddílu − Bor,
naopak asi nejdelší jednoslovný
název − Kulivalibrci
(oba oddíly registruje
121. PS Bor Praha 4).

Kluby
Alternativou k oddílové čin−
nosti je práce klubů. Vedoucí
klubů připravují program tak,
aby návaznost jednotlivých
schůzek nemohla být překáž−
kou k zapojení neorganizo−

vaných dětí a mládeže. Pro zabezpečení klubové činnosti je
vytvořen zvláštní dotační program v rámci systému finanční
podpory našim organizačním jednotkám. Tohoto programu
využilo celkem 7 klubů (PS Brloh, PS Pohoda Jaroměř, PS
Osmička Most, PS Hraničář Červená Voda, ORP Opava, PS
Záře, ORP Zlín).
Změnou Statutu Pionýra (přijatou IV. výročním zasedáním
ČRP) je klub jednoznačně začleněn do naší organizační výstav−
by jako základní výchovná jednotka.
Velikosti kluboven,
které poskytují útočiště oddílům a některé i klubům se různí.
Najdeme tak klubovnu o ploše pouhých 8 m2(8. PS Příbram)
až po klubovny velké 70 m2 (PS Bobříci Praha 10).

Pionýrské skupiny
Pionýrská skupina je základní organizační jednotkou, která má
způsobilost mít práva a povinnosti (právní subjektivitu).
Z hlediska organizační struktury Pionýra se jedná o jednotku
s nejdelší kontinuitou a největší stabilitou. Stálým úkolem pio−
nýrských skupin je vytvářet zázemí pro činnost oddílů.
Při průzkumu stáří pionýrských skupin
doložila 121. PS Bor svoji kontinuitu od 24. června 1948.

Územní rady Pionýra − pionýrská centra
Články organizační výstavby s okresní působností mají být
v následujícím roce transformovány tak, aby nebyly součástí
organizační výstavby. Jejich činnost byla formálně ukončena
k 31. 12. 2001. V některých místech se okresní rady Pionýra
budou transformovat na pionýrská centra, aby činnost na území
okresu mohla být i nadále koordinována.
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Krajské organizace Pionýra
Krajské organizace Pionýra mají v následujícím období
nahradit ve své činnosti (zabezpečení koordinace, informačního
toku atd.) články s okresní působností.
Statutárními orgány krajských organizací Pionýra jsou
předsedové krajské rady Pionýra:
Jindřich Červenka
Ing. Tomáš Suchý
Petr Novák
Martin Čechura
František Kováč
Martin Ritter
Petr Hanka
Petr Lipovský
Mgr. Hana Kubátová
Mgr. Jiří Němec
Jan Ondroušek
Dr. Stanislav Bátěk
Ing. Renata Chrástková
Darina Zdráhalová

− Pražská rada Pionýra
− Středočeská KRP
− Budějovická KRP
− KRP Plzeňského kraje
− KRP Karlovarského kraje
− KRP Ústeckého kraje
− Liberecká KRP
− KRP Královéhradeckého kraje
− KRP Pardubického kraje
− KRP v Jihlavě
− Brněnská KRP
− KRP Olomouc
− KRP v Ostravě
− KRP Zlín

Členská základna v jednotlivých krajích (k 31. 12. 2001)
Hlavní město Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Moravskoslezský
Zlínský

počet oddílů
139
89
87
108
11
67
26
48
56
4
136
41
73
25

počet členů
3029
2239
1739
2613
248
1422
686
1227
1067
992
3369
795
1583
725

Členská základna
Povinností každého člena je provést registraci − vyjadřuje tím
svoji příslušnost ke sdružení. Průměrná výše ročního členského
příspěvku spojená s registrací činila 160 Kč. Řada organiza−
čních jednotek využila své možnosti stanovení zvýhodněné
výše příspěvku pro děti ze sociálně slabších rodin, dětských do−
movů apod. (příspěvek musí být nenulový).
Věkové složení
do 9 let
10 − 12 let
13 − 15 let
16 − 18 let
19 − 26 let
27 a více let
celkem
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počet PS
61
42
42
47
5
29
14
25
32
23
62
23
40
12

3080
5569
4317
2590
2910
3268
21734

ORGÁNY PIONÝRA
Výroční zasedání České rady Pionýra
Ve dnech 17. − 18. listopadu se do Brna sjelo 279 delegátů jed−
notlivých okresních rad Pionýra. V úvodu jednání byla předána
nejvyšší ocenění Pionýra − Křišťálové vlaštovky.
Nejvýznamnějším úkolem výročního zasedání byla změna or−
ganizační výstavby. Sdružení bylo rozčleněno na 14 krajských
organizací Pionýra. Ty pak na svém území registrují jednotlivé
pionýrské skupiny a pionýrská centra (obojí jednotky se způso−
bilostí mít práva a povinnosti − právní subjektivitou).
Do Statutu Pionýra (stanov sdružení) byla začleněna nová vý−
chovná organizační jednotka − klub, která umožňuje pracovat
s neorganizovanými dětmi a mládeží.
Druhého dne zasedání byly zvoleny orgány sdružení Pionýr.

Výkonný výbor České rady Pionýra
do 18. listopadu 2001
l

l
l
l

l

l
l

l
l
l
l

l

Stanislav Bátěk, RNDr.

místopředseda České rady Pionýra,
předseda moravské komory ČRP
Martin Bělohlávek, Mgr. předseda České rady Pionýra
Kateřina Brejchová
ekonom ČRP
Petr Halada
úsek mezinárodní činnosti do 15. 5.,
úsek komunální politiky od 15. 5.
Josef Chládek, Ing.
místopředseda České rady Pionýra,
předseda české komory ČRP
Jindřich Kačer
úsek informačního toku a ediční činnosti
Ondřej Knotek
výkonný tajemník České rady Pionýra,
úsek systému přípravy
Miroslav Mašek
úsek prázdninové činnosti
Petr Novák
úsek základen
Martin Ritter
úsek akcí a soutěží
Jiří Tomčala, Mgr.
úsek vnějších vztahů,
úsek mezinárodní činnosti od 15. 5.
Antonín Unger
úsek Sedmikvítku a soutěže „Sami o sobě“
od 18. listopadu 2001

l
l
l

Česká rada Pionýra
Je nově tvořena 48 zástupci krajských organizací Pionýra.
Počet zástupců za kraj se odvíjí od výše členské základny kraje.
Statutární orgán
Předsedou České rady Pionýra byl dne 18. listopadu 2001
zvolen Mgr. Martin Bělohlávek

l
l
l

l
l
l

Martin Bělohlávek, Mgr.
Kateřina Brejchová
Soňa Čundrlová
Petr Halada
Jindřich Kačer
Ondřej Knotek
Miroslav Mašek
Petr Novák
Tomáš Novák

předseda ČRP
ekonom ČRP
člen
člen
člen
místopředseda ČRP,
výkonný tajemník České rady Pionýra
člen
místopředseda ČRP
člen
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Revizní komise České rady Pionýra
do 18. listopadu 2001
l
l
l
l
l

Miroslav Hrbáček
Bohuslav Kühnel
Oldřich Lindovský
Jiří Mlaskač, Mgr.
Jiří Vostřel, Ing.

člen
člen
člen
člen
předseda

od 18. listopadu 2001
l
l
l
l
l

Bohuslav Kühnel
Peter Kubove, Mgr.
Oldřich Lindovský
Jiří Streit
Jiří Vostřel, Ing.

člen
místopředseda
předseda
člen
člen

Ústředí Pionýra v ČR (profesionální zázemí na celostátní úrovni)
l
l
l

l
l

Ondřej Knotek
Kateřina Brejchová
Irena Černá, Mgr.
Markéta Fraitová
Klára Měšťáková

l

Martina Raušová

l

Anna Studničková

l
l

Zdeňka Slaninová
Jiří Tomčala, Mgr.
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výkonný tajemník České rady Pionýra
ekonom − vedoucí ekonomického úseku
samostatný odborný referent
na úseku vnějších vztahů Pionýra
odborný referent − účetní
odborný referent
(ukončila v únoru 2001)
odborný referent
(ukončila v říjnu 2001)
asistentka výkonného tajemníka
(ukončila v květnu 2001)
odborný referent
odborný referent

OBSAH ČINNOSTI
Základem činnosti jsou pravidelné oddílové schůzky. Oddíly
však pravidelně (asi jednou měsíčně) pořádají jednodenní či
vícedenní víkendové akce. V roce 2001 byly poskytnuty dotační
prostředky na 862 jednodenních akcí, kterých se účastnilo
41465 dětí a jejich vedoucích. Členové i nečlenové mohou
vyrazit i na vícedenní akce (oddílové výpravy či akce regionál−
ního nebo celorepublikového charakteru). Vícedenních akcí, na
něž byl poskytnut příspěvek z dotačních prostředků sdružení
Pionýr, bylo celkem 1264. Daly možnost účelného využití vol−
ného času 32570 účastníků, kteří na nich strávili celkem 91833
pobytových dní.

CELOREPUBLIKOVÉ AKCE A SOUTĚŽE,
KTERÉ PROBĚHLY V ROCE 2001
LEDEN
Pionýrský Sedmikvítek
V prvním měsíci roku vrcholila soutěž vycházející z kul−
turního programu činnosti sdružení Pionýr. Mezi vítězi se
tradičně objevují nejen členové sdružení, ale i řada jednotlivců
či kolektivů ze základních uměleckých škol, z jiných sdružení či
neorganizované děti a mládež.
Rukodělná činnost, výtvarná činnost (5. − 7. leden 2001) −
Republikové finále pořádala Okresní rada Pionýra v Opavě. Na
slavnostní vyhlášení nejlepších z 46 výtvarných prací a 60
rukodělných výrobků se přijelo podívat 34 účastníků.
Tance (12. − 14. leden 2001, Český Dub) − Republikové
finále představovalo maratón 77 tanečních vystoupeních v šesti
disciplínách. Akce je tradičně náročná i po organizační stránce,
v tomto roce se jí účastnilo 453 soutěžících a 107 členů do−
provodu.
Dětská porta (2. únor, Praha 10) − Po deset let se na repub−
likové finále folk a country muziky sjíždí kytary, basy, flétny,
housle a samozřejmě i soutěžící, kterých bylo v tomto roce 577.
Hudba a Divadlo (2. únor 2001, Praha 8) − kulturní dům
Krakov a Divadlo Za plotem se staly dějištěm republikového
finále, na které se sjelo 350 soutěžících z celé České republiky.
PRO ROCK (13. − 14. říjen, Praha 10) − do prvního ročníku
nové soutěže se přihlásilo 182 rockerů.

ÚNOR
Zimní tábory
Nabídky 67 táborů v období jarních prázdnin využili 1903 zá−
jemci. PS Osmička Most se stala navíc pořadatelem inte−
grovaného zimního tábora, jehož se účastnilo i 21 dětí z dět−
ského domova v Mostě.
Vybíjená
23. − 25. únor 2001, Přimda
PS Přimda pořádala tradiční republikové finále ve známé
a oblíbené sportovní hře, kterého se účastnilo celkem 190 dětí.

l

l

l

l

l

Nejzajímavější z divadelních, tanečních a hudebních vys−
toupení každoročně tvoří základ programu benefičního koncer−
tu Děti dětem (viz dále).

BŘEZEN
Ringo
30. březen − 1. duben 2001, Bohumín
Republikového finále se zúčastnilo celkem 169 soutěžících.
Proti sobě nastoupilo 63 dětských pionýrských družstev.
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DUBEN

ČERVEN

O pohár TPO Zlatá růže
6. − 8. duben 2001, Jindřichův Hradec
Republikový závod v uzlování probíhal již posedmé. V pěti
soutěžních kategoriích závodilo celkem 92 účast−
níků. Jednou z nich je i soutěž kolektivů, či soutěž
výherců jednotlivých kategorií.
Pentatlon
27. − 29. duben 2001, Horní Bříza
Touto akcí vrcholí sportovní program „Olympijské kruhy“.
Samotná soutěž je otevřena i kolektivům a účastníkům nes−
portujícím organizovaně. Celkový počet soutěžících dosáhl 229.
Mezi disciplínami se objevily například malá kopaná, petanque,
ringo, skok do dálky, běh na 200 metrů, finská stezka, prova−
zový žebřík, ruské kuželky, střelba ze vzduchovky a navíc
i stanoviště s otázkami ze sportovní teorie.

Republikové setkání pionýrských oddílů
1. − 3. červen 2001, Chomutov
Kamencové jezero přilákalo 1083 účastníků republikového
setkání. Na programu byla návštěva ZOO koutku, návštěva his−
torického centra Chomutova, pěší výlet na Červený Hrádek
u Jirkova atd.
Pionýrská stezka
2. červen 2001
Republikové finále soutěže, která má v našem
sdružení nejdelší tradici, proběhlo v rámci
Republikového setkání Pionýra v Chomutově. Soutěže
se účastnilo 76 dvoučlenných soutěžních hlídek z celé České re−
publiky.

KVĚTEN
Přírodovědná stezka
4. − 6. květen 2001, Osečná
Republikové finále příro−
dovědné stezky je metou
oddílů s přírodovědným pro−
gramem činnosti. Do sou−
těže, skládající se ze tří částí
(odborný test, trasa s kon−
trolními stanovišti a výrobky
z přírodních materiálů), se
zapojily hlídky s celkovým
počtem 107 mladých příro−
dovědců.
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ČERVENEC
Letní tábory
Vyvrcholením celoroční
činnosti jsou letní tábory.
Děti a mládež v počtu
25069 do 26 let a 2664
dospělí nad tuto hranici
trávili prázdniny na 524 let−
ních táborech. Průměrná
délka letního tábora činila
15 dnů. Naše sdružení se
stalo navíc pořadatelem 15
integrovaných táborů, kte−
rých se zúčastnilo 157 dětí
z dětských domovů a 51 dětí
ze sociálně slabých rodin.

Nejvýše položené tábořiště patří PS Úsměv Jirkov.
Nachází se v nadmořské výšce 810 m.

SRPEN
Letní táborové školy
Jednou ze základních forem přípravy budoucích instruktorů
a vedoucích jsou letní táborové školy. V tomto roce proběhlo
7 táborových škol, kterých se účastnilo přes 200 mladých lidí.

PROSINEC
Mezinárodní den dobrovolníka
5. prosinec 2001
U příležitosti připomenutí Mezinárodního dne dobrovolníka
se z řady našich vedoucích stali „dobrovolníci na druhou“.
Zařadili se totiž mezi dobrovolné dárce krve − v celkovém poč−
tu 251.
Zdravá pionýrská krev

ZÁŘÍ
Tábornická stezka
21. − 23. září 2001, Liberec
Snaha změřit své síly dovedla do Nových Sadů na
Liberecku 329 táborníků.

LISTOPAD
Mezinárodní dílna vedoucích
30. listopad − 2. prosinec 2001
Nadstavbová akce systému přípravy by−
la v tomto roce věnována problematice
členské základny. Účastníci měli možnost
zabývat se dalšími formami činnosti práce
s nejmladšími dětmi či podmínkami pro
práci s dětmi ve věkové kategorii 12 − 15
let. Akce, která se konala za finanční pod−
pory České národní agentury Mládež, se
účastnila i řada hostů ze zahraničí
(Woodcraft−folk − Velká Británie,
Kinderfreunde − Rakousko, Arci−Ragazzi
− Itálie, Zwiazek Harcerstwa Polskiego −
Polsko, Švédsko).

Na transfúzním oddělení boskovické nemocnice se 5. prosin−
ce objevilo spolu s dalšími dárci krve 22 mladých lidí v tričkách
se symbolickou kapkou krve a nápisem Zdravá pionýrská krev.
Společně se členy Pionýrské skupiny Boskováček Boskovice se
k akci, vyhlášené na 5. prosince Českou radou Pionýra, připojili
i jejich přátelé z šermířské skupiny Gonfanon, a několik hasičů
z SDH Boskovice I, se kterými boskovičtí pionýři úzce
spolupracují.
Lidé, kteří dobrovolně a zdarma s dětmi pracují celý rok, se
darováním krve rozhodli vyjádřit svůj občanský postoj a zájem
udělat pro ostatní něco navíc. Někteří z pionýrů již v minulosti
krev darovali, např. vedoucí Laďa Farský už 35krát. Ale mezi
dárci bylo nemálo těch, kteří přišli dát krev vůbec poprvé.
„Člověk by taky měl něco dělat pro druhý lidi, kteří pomoc
potřebují,“ vysvětlila svoje rozhodnutí jedna z nových dárkyň,
Olga Stloukalová. „Je možný, že to budem za chvilku potřebo−
vat všichni.”
Boskovičtí pionýři se tak přihlásili k Mezinárodnímu roku do−
brovolníka, vyhlášeného na letošek OSN.
Týden
týdeník okresu Blansko

−BB−
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MEZINÁRODNÍ ČINNOST
K nejvýznamnější události roku patřila naše účast na XXII.
kongresu IFM−SEI, během kterého se naše sdružení stalo
přidruženým členem této mezinárodní organizace. Tento krok
přispěl k další aktivizaci naší činnosti směrem k zahraničním
partnerům.
Zástupci sdružení se účastnili významných mezinárodních
akcí, například:
Zástupce sdružení Pionýr Markéta Stulíková byla za Českou
radu dětí a mládeže jmenována ministrem školství do komise
Česko−německé spolupráce.
Festivalu dětských práv v Linci v termínu 27. června až
4. července 2001 se účastnilo 7 zástupců. Naše sdružení se
připojilo k deklaraci za dětská práva.

Naši zástupci měli možnost účastnit se také mezinárodního
tábora IFM−SEI (29. červenec − 1. srpen) ve Walesby ve Velké
Británii. Šest dětí a dva dospělí mohli využít pohostinnosti an−
glické dětské organizace Woodcraft−folk. Program tábora byl
motivován environmentální hrou Sust’n’Able, při níž se její
účastníci snažili žít pokud možno co nejvíce v souladu v duchu
trvale udržitelného rozvoje.
Poselstvím tábora je Deklarace, kterou přijali účastníci
„Summitu Země“ probíhajícího v témže termínu.
l

l

l

V tomto roce se konalo celkem 5 zahraničních výměn.
Možnost zavítat na naše akce mělo 74 zahraničních hostů,
strávit jako host několik dní v zahraničí jsme v tomto roce
umožnili 106 členům našeho sdružení.
Mezinárodní kontakty:
ORP Hradec Králové − Zwiazek Harcerstwa Polskiego, Ruda
Ślaska, Polsko;
ORP Šumperk − Finsko, Německo;
PS Kraken M − Itálie;
PS Omega − Woodcraft−folk, Sheffield, Velká Británie.

SYSTÉM PŘÍPRAVY
Rok 2001 byl ve znamení dalších proměn systému přípravy.
Během kalendářního roku zahájila svoji činnost nová Pionýrská
vzdělávací centra. V každé z krajských organizací Pionýra
pracuje jedno Pionýrské vzdělávací centrum.
Nejaktuálnějším úkolem roku bylo proškolení hlavních ve−
doucích letních táborů. Díky obětavému přístupu školitelů i or−
ganizátorů jednotlivých akcí absolvovalo kursy celkem 816
hlavních vedoucích.
Z dlouhodobého hlediska je však nejdůležitější systematická
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příprava oddílových vedoucích a instruktorů. V roce 2001 se
přípravy na práci oddílového vedoucího účastnily stovky dobro−
volných pracovníků.
Řada členů sdružení využila také nabídku rozšiřujících a nad−
stavbových kurzů (zdravotníků zotavovacích akcí, vedoucích
táborových oddílů, drogové prevence a podobně). Kurz podvo−
jného účetnictví pro hospodáře a revizory krajských organizací
Pionýra absolvovalo 42 členů sdružení.
Tradiční nadstavbové akce systému přípravy Mezinárodní díl−
ny vedoucích se účastnilo 90 vedoucích a instruktorů. Akce při−
jala také desítku zahraničních hostů, kteří představili zajímavé
náměty ze svých organizací (Woodraft−folk, Rote Falken aj.)

EDIČNÍ ČINNOST V ROCE 2001
Naše sdružení se v souladu se schváleným edičním plánem zaměřilo zvláště na metodické pomůcky pro ve−
doucí oddílů: Kromě deseti čísel časopisu Mozaika, zpravodaje Pionýra, vyšla čtyři čísla „Ahoj Evropo“
seznamující nejen naše členy s jednotlivými členskými zeměmi EU.
Výběr z dalších materiálů:
l
l
l
l

l

l
l

Tři díly Apollónových her, programy schůzek a vycházek oddílů s kulturními náměty
V edici Prameny historie: Pionýr 68 −70
Dále Pracovní sešit − pedagogika
V edici Hrníčků her: dva díly Sbírky her oddílů Delfínů a Kasiopeia
Soubor her a programů na tábor
Třetí díl Hry na víkend
V edici Rádce: Pravidla netradičních sportů III.
Plný tábor Indiánů
Hygienické minimum − pomoc provozovatelům táborů při proškolování svých vedoucích
Další ze série našich barevných plakátů: Naše rostliny II
Dotisk úspěšného II. dílu Táborníkův rok v přírodě
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Velice úspěšný byl III. Ročník soutěže autorů etapových
her pořádaný ve spolupráci s nakladatelstvím Mravenec a CK
TOMI, uzavřený v květnu:
I. cena
EH Královské putování − DDM JUNIOR Brno
II. cena EH Medicinový vak z PS Zeměpisná společnost
„PO CESTÁCH VLASTI“ Brno
III. cena EH Kroniky nejcennější z PS Uhříněves a EH
Asterix a věštec z PS Veselí medvědi Praha.
Mimořádnou cenu (losovanou) − zájezd do Chorvatska od
CK TOMI − pak EH Asterix a věštec z PS Veselí medvědi
Praha.
V tomto roce byly vydány:
54. EH Tábor pirátů
55. EH Let na Venuši
56. Klání rytířská
57. Neuvěřitelná dobrodružství námořníka Sindibáda
58. Knoflíková válka
59. Tenkrát na Západě
60. Kroniky nejcennější
61. Medicinový vak
62. Stroj času
63. Kniha džunglí
64. Zachraňte Kraflona
65. Eso Arundel
66. Královské putování
67. Plavba na ostrov Guam
68. Tajemný hrad Svojanov
69. Asterix a věštec
Již ve IV. ročníku pak už vyšly
70. Rok na vsi
71. Za krále svého a královnu svou
72. Expedice Himaláya
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Za finanční podpory programu EU České národní agentury
Mládež vydala PS Horní Bříza publikaci Pentatlon aneb
Evropská sportovní setkání − pravidla her a sportů.

VYZNAMENÁNÍ
V tomto roce byl dotvořen systém vyznamenání a ocenění
v Pionýru. Při jeho tvorbě jsme byli vedeni upřímnou snahou
vyjádřit poděkování tisícům vedoucích dětí, kteří dobrovolně
pracují pro naše sdružení. Byla udělena první vyznamenání
nového systému:, za zmínku stojí především:
„Za Pionýrský čin“
Janu Růžičkovi za záchranu lidského života
„Křišťálová vlaštovka“
Věře Behúnové za dlouhodobou práci v Pionýru
Jaroslavu Dobiášovi za dlouhodobou práci v Pionýru
Miroslavu Dumbrovskému in memoriam za celoživotní práci
v Pionýru
Františku Křížkovi za dlouhodobou práci v Pionýru (viz foto)
Antonínu Pospíšilovi in memoriam za prosazování zájmů
dětí a mládeže
l

l
l
l

l
l

V N Ě J Š Í V Z TA H Y
Tiskové konference
18. leden
společná tisková konference
s Nadací Dětem 3. tisíciletí
k benefičnímu koncertu Děti
dětem
1. únor
společná tisková konference
s Nadací Dětem 3. tisíciletí
a s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy k benefiční−
mu koncertu Děti dětem − Malý zrcadlový sál MŠMT
19. červen
tisková konference k letní činnosti (tábory) a mezinárodní čin−
nosti (účast na Festivalu dětských práv v Linci)
26. září
tisková konference k výsledkům letní činnosti (tábory), akcím
pořádaným ve školním roce 2001/2002 a akcím k Mezinárod−
nímu roku dobrovolníka

Soutěž sami o sobě
Soutěž „Sami o sobě“ se pokouší zdokumentovat úspěšnost
naší činnosti pomocí odezvy v médiích. Do soutěže byla v tom−
to roce začleněna nová soutěžní kategorie www − prezentace.
Celkem se jí účastnilo 19 organizačních jednotek sdružení
Pionýr.

představovaly naše aktivity, bylo možno najít v 9 bambiriádních
městech.
V rámci vnějšího připomínkového řízení se naši zástupci ak−
tivně zapojili do diskuse k zákonu o mladé generaci.
Komora mládeže − poradní orgán náměstka ministra ŠMT:
Mgr. Martin Bělohlávek
NICEM − výkonná rada:
Ondřej Knotek
Pavel Hofrichter
Česko−německá mezivládní komise: Markéta Stulíková
Český výbor UNICEF:
Mgr. Irena Černá
l

l

l
l

ČRDM − členové Valného shromáždění a v srpnu jmenovaní
zástupci do pracovních skupin České rady dětí a mládeže:
název pracovní skupiny
Stát
Zahraničí
Veřejnost
Střechy
Organizace
Servis
l
l

Zastupování Pionýra
a práce v České radě dětí a mládeže a NICEM
Sdružení se zapojilo do největší prezentační akce dětského
a mládežnického sektoru u nás − Bambiriády. Stánek, kde se

l
l
l
l

zástupce
Mgr. Jiří Tomčala
Zdeňka Slaninová
Mgr. Irena Černá
Ondřej Knotek
Jindřich Červenka
Kateřina Brejchová
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Děti dětem

Ledová Praha

V sobotu 3. úno−
ra 2001 se za spo−
lupráce s Nadací
Dětem 3. tisíciletí
konal čtvrtý ročník
benefičního kon−
certu „Děti dětem“.
Společenský sál
Kongresového
centra Praha zapl−
nilo 1100 diváků.
Mezi nimi se ob−
jevila i řada výz−
namných hostů:
patronka koncertu JUDr. Petra Buzková, 1. místopředsedkyně
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR; Ing. Zdeněk Vojíř,
místopředseda Senátu Parlamentu ČR; Ing. Karel Březina, ministr
a vedoucí Úřadu vlády ČR a řada dalších.
Programem, který byl naplněn vystoupením vítězů kulturní
soutěže Sedmikvítku, provázel Miroslav Táborský se svým
synem Dominikem. Sled účinkujících střídali hosté českého
hudebního nebe − Karel Zich a Ivan Hlas.
Během večera byly předány putovní Poháry předsedy vlády ČR:
l
l
l
l
l

DDM Jihlava
taneční soubor Marverci z Ústí n. L.
pionýrský oddíl Střelka Čestice
ZŠ Zenklova v Praze 8
PS Obránců míru z Kopřivnice
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oblast „Dětská porta“
oblast „Tanců“
oblast „Divadla“
oblast „Hudby“
oblasti „Výtvarné
a rukodělné činnosti“

Premiéra akce Ledová Praha proběhla ve
dnech 2. − 3. února.
Ke zpestření pololetních prázdnin dětí z Prahy
a jejího okolí přispěla nabídka zvýhodněných
vstupů do kulturních a historických pamětihod−
ností. Pro mimopražské účastníky (z Boskovic,
Brna, Nového Města na Moravě, Valašského
Meziříčí, dále z Děčína, Chomutova, Liberce či
Plzně, Písku, Vodňan atd.) bylo k dispozici uby−
tování na Základní škole Květnového vítězství
na Praze 4.
Děkujeme institucím, které umožnily více než
3600 držitelům permanentek vstup za zvýhod−
něných podmínek či zcela zdarma: Národní
muzeum, Národní technické muzeum, Wax Museum Prague,
Muzeum Policie ČR, Historický ústav Armády ČR, Planetárium
Praha a Botanická zahrada UK.
Na přípravě a samotné realizaci s námi spolupracovala
Nadace Dětem 3. tisíciletí, mediálně akci podpořily Rádio
Impuls a deník Metro.

Mezinárodní rok dobrovolníka
Rok 2001 byl vyhlášen
Organizací spojených národů
Mezinárodním rokem dobrovol−
níka. Pionýr se aktivně zapojil do
diskuse nad zákonem o dobro−
volné službě. Mezinárodní den
dobrovolníka 5. prosinec tak
oslavil svým příspěvkem 251
dobrovolný dárce krve.

EKONOMIKA
Rozvaha k 31. 12. 2001 (v celých tis. Kč) IČO: 00499161
(výpis nenulových položek)
1)
2)

Stav k prvnímu dni účetního období
Stav k poslednímu dni účetního období

Přechodné účty aktivní
381 Náklady příštích období
385 Příjmy příštích období
388 Dohadné účty aktivní
ÚHRN AKTIV

649
619
30
5403

606
425
56
125
6812

AKTIVA
A. STÁLÁ AKTIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Dlouhodobý hmotný majetek
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
082 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
B. OBĚŽNÁ AKTIVA
Zásoby
112 Materiál na skladě
Pohledávky
311 Odběratelé
314 Poskytnuté provozní zálohy
315 Ostatní pohledávky
341 Daň z příjmů
378 Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
221 Pokladna
213 Ceniny
221 Bankovní účty

1. 1.1)
335
88
88
− 88
− 88
1963
1112
851
− 1628
− 777
− 851
5068
161
161
578
509

69
3680
147
3533

31. 12.2)
355
91
91
− 91
− 91
2933
1265
1668
− 2578
− 910
− 1668
6459
516
516
1206
100
106
448
68
484
4129
242
2
3885

PASIVA
1. 1.1)
A. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV 4867
Jmění
4588
901 Vlastní jmění
4582
911 Fondy
6
Hospodářský výsledek
279
963 Účet hospodářského výsledku
x
931 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
+ 279
B. CIZÍ ZDROJE
536
Krátkodobé závazky
458
321 Dodavatelé
15
331 Zaměstnanci
336 Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění
342 Ostatní přímé daně
3
345 Ostatní daně a poplatky
108
346 Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu
379 Jiné závazky
332
Přechodné účty pasivní
78
383 Výdaje příštích období
78
389 Dohadné účty pasivní
ÚHRN PASIV
5403

31. 12.2)
5064
4961
4955
6
103
+ 103
1748
432
2
22
60
32
99
217
1316
1101
215
6812
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Výkaz zisků a ztráty k 31. 12. 2001 (v celých tis. Kč) IČO: 00499161
(výpis nenulových položek)

Zpráva revizní komise ČRP

501
502
504
511
512
513
518
521
524
525
538
541
549
551
581
582

Revizní komise České rady Pionýra v roce 2001 dokončila plán
revizní činnosti mezi výročními zasedáními, jehož hlavním
cílem bylo prověření hospodaření všech okresních organiza−
čních jednotek a namátkové revize hospodaření pionýrských
skupin. Mezi formulovanými závěry se objevily úkoly vyplýva−
jící z nutnosti soustředit se na důslednější plánování výdajů,
kvalitního rozpočtování a s tím související mechanismy
rozhodování o vynakládání výdajů.
Na úrovni České rady Pionýra se zaměřila na hospodaření
s operativními zásobami, evidenci majetku a inventarizaci.
Pro následující období si vytkla cíl věnovat více pozornosti
metodické pomoci hospodářům i revizorům.

601
602
604
644
652
682
684
691

18

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Ostatní daně a poplatky
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
Poskytnuté příspěvky
Celkem
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Úroky
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Přijaté příspěvky
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace
Celkem
Hospodářský výsledek před zdaněním

3422
36
51
116
357
14
3508
1162
340
42
7
1
103
133
15934
71
25297
110
200
299
274
190
261
1675
22391
25400
+ 103

Česká rada Pionýra schválila výroční zprávu za rok 2001 na
2. zasedání dne 14. 4. 2002
Nedílnou součástí jsou 3 (slovy tři) přílohy.
Praha, 15. dubna 2002

Mgr. Martin Bělohlávek
předseda ČRP
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Kontakt:
Ústředí Pionýra v ČR, Senovážné nám. 977/24, 116 47 Praha 1
tel.: 02 / 24102299 (nové 224102293), fax: 02 / 24215101 (nové 224215101),
www.pionyr.cz, pionyr@pionyr.cz

