Výroční zpráva — Pionýr 2003
Organizační výstavba
…Jsme sdružením dobrovolným, 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…
…Prostřednictvím her chceme přinášet dítěti
a mladému člověku vše, co může v dospělosti
využít ve vztahu nejen k sobě samému, ale
i svému blízkému i vzdálenému okolí.
Přispíváme k výchově člověka čestného, svobodného, samostatného, spravedlivého, aktivního a solidárního. Chceme být přínosem pro
společnost…
(Z Programu Pionýra)

Každá výroční zpráva je především oﬁciální dokument.
Její text bývá věcný, strohý. Nabízí přehlídku dění, skutečností, akcí. Je sice ohlédnutím za uplynulým rokem,
ale jen obtížně zaznamenává dojmy – radosti a starosti,
které nás celé uvedené období provázely. Úvod je proto
asi jediným prostorem, kde lze zdůraznit i naše pocity.
Přesto, myslím, že naše radost je v této zprávě znát –
o to větší, že plyne z práce, kterou děláme ve prospěch
jiných, především dětí.
S dětmi chceme poznávat nepoznané, společně prožívat
dobrodružství i v tzv. všedním životě, přitom nečekat až
vše jen spadne do klína, spolupracovat s okolím, nebát
se těžkostí a problémů, snažit se je překonávat čestně,
hrdě se hlásit ke svým úkolům i průšvihům, zdolávat nesnáze i vlastní pohodlnost, nemít své
slovo za cár papíru… – to vše je náš program a z něj plynoucí činnost.
Dávno víme, že radost nepřinášejí jen veliké úspěchy. Jako pionýři stále hledáme i jiné než vyšlapané cesty, zkoušíme nové věci – a ne vždy se nám vše hned napoprvé podaří. Naučili jsme
se však poznání, že zdar a z něj plynoucí radost nespočívá v tom, že nikdy nepadneme. Někdy
je více radosti a síly v tom, že když padneme, tak nezůstaneme ležet, ale zase se zvedneme.
A dovolím si ještě jedno zahloubání: podstatou naší činnosti je výchova, a když máme děti
vychovávat a vést, je třeba, abychom se i my stávali dětmi, abychom se nikdy nepouštěli ruky
dítěte, jímž jsme i my kdysi byli… Věřím, že právě to jsme měli na mysli při naší pionýrské práci
s dětmi a pro děti a že to je patrné i z následujících stránek.
Ale – běžný život je trochu všednější než vznešená slova – a naše výroční zpráva zachycuje především onen obvyklý běh života. Není patetická, ale o to je plnější faktů.

Pionýr pracuje ve všech krajích České republiky.
Na krajské úrovni pracují orgány, vytvářející
podmínky pro činnost základních článků – pionýrských skupin.

Aktuální nabídka činnosti našeho sdružení je
i pro veřejnost na adrese www.pionyr.cz.
Členská základna sdružení Pionýr
K 31. 12. 2003 sdružení registrovalo
20 549 členů.

Mgr. Martin Bělohlávek
předseda České rady Pionýra

Vyznamenání
Odměny a vyznamenání ve sdružení Pionýr
patří členům Pionýra (dětem i dospělým),
kolektivům, pionýrským skupinám či orgánům, které dosahují významných výsledků
ve své činnosti pro děti a mládež, i nečlenům, kteří pionýry výrazně podpořili.
V roce 2003 byli oceněni a vyznamenáni:
• Za pionýrský čin
Pavel Hofrichter,
Ladislav Šimek,
Jiří Pelouch,
Ing. Jiří Vostřel
Pracovní sekce ČRP:
• organizace vzdělávání a tvorba
metodických materiálů;
• tvorba a realizace výchovných projektů;
• vnější vztahy a propagace;
• organizačně-informační sekce;
• táborová činnost a základny;
• soutěže a akce;
• zahraniční vztahy;
• sekce legislativně-ekonomická.

Orgány Pionýra v České republice
Česká rada Pionýra (ČRP) – nejvyšší orgán pracující mezi výročními zasedáními.
V roce 2003 zasedala ČRP čtyřikrát. Pracovalo
v ní 45–48 členů.
Některé kraje nevyužily práva delegovat své
zástupce v plném počtu.

• Lipový list – stříbrný
Miroslav Maršálek, Hana Bouší,
PhDr. Jan Dvořák, Helena Vávrová,
Roman Ondrušek, Zdena Vysušilová,
Jan Pankrác, Ing. Miroslav Škrabánek,
Ludmila Šedivá, Jindřiška Bornová,
Jiří Perkner, Ing. Alois Koloničný, CSc.,
Josef Venclík, Mgr. Táňa Šormová,
Mgr. Jiří Němec, Vladimír Kružík,
Danuše Kružíková, Zdeňka Jemelková,
Aleš Kodýs, Vladimír Farský,
Lubomír Sláčal, Mgr. Jarmila Kupčíková,
Božena Klimecká, Bohumíra Šrámková,
Jindřich Červenka, Petr Halada
Miroslav Mašek
Jiří Mlaskač, Mgr.
Petr Novák

táborová činnost a základny
akce a soutěže
místopředseda ČRP –
– správa nemovitostí
Revizní komise ČRP
Vladimír Kellner
člen
Bohuslav Kühnel
člen
Oldřich Lindovský
předseda
Jiří Streit
člen

Statutární orgán Pionýra:
Předseda České rady Pionýra –
– Mgr. Martin Bělohlávek

Nejvyšší smírčí komise
Dagmar Bízková, Mgr.
Ivana Kožíšková, JUDr.
Jan Škampa

Výkonný výbor České rady Pionýra
Martin Bělohlávek, Mgr.
předseda ČRP
Kateřina Brejchová, Bc.
ekonom ČRP
Petr Halada místopředseda ČRP – vnější vztahy
Peter Kubove, Mgr.
legislativa a ekonomika

Ústředí Pionýra v České republice vytváří profesionální zázemí pro správně-administrativní
a organizační zajištění činnosti celého sdružení.
Tvoří je zaměstnanci Pionýra. Nenahrazuje
volené orgány Pionýra.

členka
předsedyně
člen

Krajské organizace Pionýra
Sdružení Pionýr se člení na 14 krajských
organizací dle státoprávního uspořádání
ČR. Úkolem krajských organizací je zajišťovat pro nižší jednotky sdružení servis pro
jejich činnost a rozvoj.
Předsedové krajských rad Pionýra (KRP)
Radek Zázvůrek
Pražská rada Pionýra
Tomáš Suchý, Ing.
Středočeská KRP
Petr Novák
Jihočeská KRP
Martin Čechura, Mgr.
Plzeňská KRP
(do 18. 10. 2003)
Jan Pangrác
Plzeňská KRP
(od 18. 10. 2003)
František Kováč
KRP Karlovarského kraje
Martin Ritter
Ústecká KRP
Tomáš Rychtařík, Ing.
Liberecká KRP
Petra Kulhánková, Mgr.
KRP Královéhradeckého kraje
Hana Sádovská, Mgr.
Pardubická KRP
Jiří Němec, Mgr.
KRP kraje Vysočina
Milan Matyáš
Jihomoravská KRP
Jana Valová
Olomoucká KRP
Oldřich Lindovský
KRP Moravskoslezského kraje
Darina Zdráhalová, Mgr.
Zlínská KRP
Pionýrská centra (PC)
Nahrazují v některých regionech organizačně
koordinační funkci okresních rad. Společná
centra mohou vytvářet i krajské organizace
Pionýra. Pionýrská centra také zajišťuje organizační zázemí například při uskutečňování společných výchovných projektů a akcí.

Kluby
Kluby nabízejí pionýrskou činnost i neorganizovaným dětem a mládeži. Za jejich činnost odpovídají vedoucí klubů, kvaliﬁkovaní stejně jako
vedoucí oddílů. Spektrum činnosti zahrnuje
nejrůznější sporty, deskové hry, výtvarné a rukodělné aktivity apod.
V roce 2003 pracovalo v Pionýru 55 klubů,
z nichž 20 využilo pro svou činnost dotačních
prostředků v celkové výši 346 450 Kč.
Typy a počty oddílů
Všestranné
Turistické
Sportovní
Přírodovědné
Kulturní
Technické
Jiné
Celkem

431
246
77
23
38
15
41
871

Pionýrské skupiny (PS)
Pionýrská skupina je základní organizační jednotkou Pionýra s právní subjektivitou. Ve statistickém průměru má dva oddíly a necelých
padesát členů.Pionýrské skupiny věnují svoji
pozornost i přípravě činnosti s neorganizovanými dětmi a mládeží.

Pionýrské oddíly
Oddílová činnost je základem pionýrského života. Oddíly se scházejí zpravidla jednou týdně,
obvykle v klubovnách. Programy schůzek vycházejí z výchovných projektů Pionýra, z dlouhodobých motivovaných her i ze zkušeností
vedoucích.

Tábornická stezka,
26.–28. 9. 2003, Litoměřice
Tábornická
stezka patří do
programu „Robinsonův ostrov
– rok táborníka“. Zahrnuje
oblast turistických a tábornických znalostí
a dovedností,
které dětem a mládeži pomáhají rozvíjet
smysl pro spolupráci, schopnost překonávat překážky, učí děti žít v přírodě a s přírodou a vážit si jí. V lese, na cestách, v potocích a na loukách zanechalo tento podzim
v Litoměřicích své stopy 287 závodníků.
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Výchovné projekty — tradiční formy
Nabídnout dětem zajímavý a přitažlivý program činnosti není jednoduché. Při každé
hře přispíváme k výchově budoucího dospělého člověka. Konkrétní náplň činnosti
závisí především na oddílových vedoucích.
Ti mohou nacházet náměty, hry i pomůcky
v široké nabídce projektů tradičních i netradičních forem činnosti.
• Výpravy za poznáním:
Cyklus námětů pro všestranné oddíly. Představuje dětem celé spektrum činnosti Pionýra. Přispívá k rozvoji různých dovedností
a znalostí z turistiky, sportu, přírodovědy
apod. Vedoucí mohou využít motivované ce-

loroční hry – Cesta kolem světa za 300 dní.
Jsou k ní zpracovány i další podklady jako:
Zápisník cestovatele, Soubory námětů dle
kontinentů, desková hra Výpravy za poznáním, plakáty atd.

• Modrá planeta:
Program pro oddíly, zajímající se o přírodu
a její ochranu. Zahrnuje návštěvy chráněných území, i experimentální postupy,
při kterých si děti mohou leccos poutavého vyzkoušet. Patří sem i Přírodovědná stezka – otevřená postupová soutěž,
zaměřená na přírodovědnou činnost
a pobyty v přírodě.

• Robinsonův ostrov:
Nejstarší a nejstabilnější programová nabídka Pionýra z hnutí „Pionýrských tábornických
oddílů“. Pomoci může i ostatním. Náměty
pro schůzky, výpravy a expedice mohou
čerpat z malého průvodce táborníkovým
rokem – Zápisníku Pod modrou oblohou.
• Apollónovy hry:
Program činnosti pro talentované děti

a mládež v kultuře a umění. Obsahuje
náměty pro oddílová „putování za kulturou“, podporuje dětskou tvořivost a kulturně-umělecké zájmy. Při koncertech,
výstavách a vystoupeních Apollónových
her v Pionýrském Sedmikvítku mají
účastníci možnost veřejně prezentovat
svou tvorbu, sami sebe a mnohdy splnit si
svůj sen – stát na „prknech, která znamenají svět“.

Pionýrský Sedmikvítek
PRO ROCK, 18. 10. 2003, Praha

• Olympijské kruhy:
Projekt zahrnuje sportovní činnost – klasické
sportovní disciplíny i netradiční hry. Vede
děti a mládež k rozvoji tělesné zdatnosti
a všestrannosti. Podporuje přirozenou soutěživost a hravost dětí. Nejvýznamnějším
akcí této oblasti je Pentatlon – sportovní
soutěž družstev. Každoročně Pionýr pořádá
i další republiková ﬁnále v různých sportech
(ringo, vybíjená, ﬂoorbal apod).

PRO ROCK je otevřená hudební soutěž pro
mladé interprety a pro skupiny v žánrových
oblastech ROCK a POP. Smyslem soutěže je
veřejně prezentovat dětské a mladé talenty,
prohlubovat jejich zájem o hudbu a motivovat je při využívání volného času. V roce
2003 hlasivky, struny a dechové nástroje
rozechvělo 288 soutěžících.

Říjen 2004
Pondělí

Úterý

4

Středa

5

Čtvrtek

6

Pátek

7

Sobota

Neděle

1

2

3

8

9

10
17

11

12

13

14

15

Pionýrský Sedmikvítek
PRO ROCK
16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Den vzniku samostatného
českoslov. státu
28

29

30

31

Celostátní
vzájemná výměna zkušeností (CVVZ)
Celostátní vzájemná výměna zkušeností
se konala v Brně ve dnech 14.–17. listopadu 2003. Na její přípravě se podílela
velkou měrou a ekonomicky ji zajišťovala
30. PS Mládí. Zúčastnilo se jí 750 mladých
lidí pracujících s dětmi a mládeží bez rozdílu příslušnosti k nejrůznějším sdružením
či institucím.
Smyslem CVVZ je umožnit vzájemné poznávání
forem a metod práce s dětmi a mládeží napříč
organizacemi, věkovými i zájmovými skupinami, regiony i státy. CVVZ je místem inspirace
i konfrontace názorů a zkušeností desítek malých i velkých organizací, spolků a klubů. CVVZ
se účastní vedoucí oddílů, pracovníci ústředí
velkých i malých organizací. CVVZ je otevřena
všem zájemcům.

Z nabídky programů CVVZ:
Sport a hry – lanové centrum, lezecká stěna,
netradiční sportovní hry, plavání, recesní hry,
deskové hry, ekohry, hry pro velké množství lidí,
hry do místnosti i ven.
Rukodělné činnosti – malování na tvář, tkaní,
textilní panenky, drátování, ozdoby z lýka, drhání, ﬁlcování, ozdoby z korálků, lampiony a svíčky, stavba draků, origami.
Oddílová činnost – dotace, právní předpisy,
vybavení na tábor i expedice, celotáborové hry,
práce s „-náctiletými“, počítač na schůzce,

Školení hospodářů
Zákon o účetnictví vyvolal potřebu připravit
naše organizační jednotky na podvojné účetnictví. První školení se konalo 15.–17. listopadu 2003 v Čelákovicích, kam se přijelo proškolit o účtování v podvojné soustavě několik
desítek hospodářů.
Víkend hodnotím kladně, nebyl to ztracený čas,
myslím si, že jsem celkem pochopila princip
podvojného účetnictví. Teď už konečně chápu
rozdíl mezi jednoduchým a podvojným účetnictvím. Není to jenom v zápisu, ale v celkovém
jiném chápání účtování. Věřím tomu, že kdo
neúčtoval v jednoduchém, chápe to lépe.
(Daniela Janáčková)

kroniky, ekologie na táboře, krizové situace,
psychologie, dramatická výchova, mapy a orientace a další.
Různé – country a irské tance, jóga, laso a bič,
bubnování, žonglování, ekologie a permakultura, internetové stránky, entomofagie.
Diskusní pořady – s osobnostmi, pro pořadatele Bambiriád, Domečkáře, ...
Doprovodné programy – hvězdárna, prohlídka Brna, Technické muzeum, Moravský Kras,
deskové hry, ZOO, koncerty a cestovatelské
večery.

Celostátní vzájemná výměna
zkušeností – CVVZ
Během CVVZ proběhlo 311 programů
(semináře, dílny, diskusní fóra), na jejichž
zajištění se podílelo 150 lektorů. Mezi
diskutujícími vystoupil i ředitel odboru pro
mládež ministerstva školství, Mgr. Jindřich
Fryč. O své návštěvě řekl: „Do Brna jsem
přijel, protože to je jedna z nejlepších,

největších a nejsložitějších akcí tohoto
charakteru, která se koná v České
republice...“
Prezentace akce na webu – www.cvvz2003.cz
zaznamenala přes 19 000 návštěv.
Prostřednictvím internetu se účastníci mohli
nejen přihlásit, ale vybrat si i ze zajímavých
programů.
Zajímavým seminářem bylo například drhání
Hanky Konopiské. Nevěřili byste, jak krásné
panenky nebo pásky, kabelky se dají vyrobit
právě drháním. Hanka nejdříve doporučila
literaturu k této problematice, a pak účastnice
semináře měly možnost se pokochat krásou
výrobků z její „vlastní dílny“ a dokonce si
i drháním vytvořit vlastní výrobek.
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Mezinárodní činnost
Pionýr byl na jednání mezinárodního výboru IFM-SEI v Helsinkách dne 9. listopadu 2003 přijat mezi jeho řádné členy.
Dokončili jsme práci na informačním systému,
pomocí kterého se může každý člen Pionýra
dozvědět o aktuálních novinkách a nabídkách
ze zahraničí.
Akce:
• Naši zástupci se účastnili školení o mezinárodních výměnách pořádaného IFM-SEI
v centru mládeže Rady Evropy.

• Generální tajemník IFM-SEI Uwe Östendorf
přijel na zasedání České rady Pionýra, kde
diskutoval o možnostech spolupráce s touto
mezinárodní organizací.
• Účastnili jsme se jednání mezinárodního
výboru IFM-SEI v Helsinkách.
• Delegace Pionýra jednala o možnostech rozvoje mezinárodních výměn s francouzskou
organizací Francas.
• Naši členové podnikli během roku sedm vý-

jezdů do zahraničí. Účastnilo se jich celkem
110 pionýrů.
• Naše organizační jednotky hostily pět
mezinárodních delegací. Pionýry v České
republice navštívilo 85 zahraničních hostů.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
podpořilo mezinárodní výměny a další zahraniční akce v rámci programu Zahraničí částkou
ve výši 324 680,75 Kč.

Expedice
Britanica 2003

Mezinárodní kontakty základních článků:
PC Šumperk – Finský Pionýr, Finsko
PS Kraken M, Praha – město Sezze, Itálie
město Mnichov, Německo
PS Maják Černilov – Zviazek Harcerstwa
Polskiego, Ruda Slaska, Polsko
Nuoret Kotka Kekusiitto, Finsko
1. PS Náchod – Centrum rekreacii, Polsko
PS Omega – Woodcraft folk, Velká Británie

V roce 2003 jsme já a 11 mých přátel byli
v Anglii. Byl to nezapomenutelný zážitek.
Rodina, která mě a mého kamaráda Toma
ubytovala, na nás byla moc hodná. Byli
jsme na spoustě krásných míst. Třeba na
hradě, na kterém se natáčelo několik scén
z Harryho Pottera, a v krásných skalách, po
kterých jsme mohli lézt. Bylo to moc pěkných 14 dní.
David, 13 let
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Akce a soutěže
Pionýr nabízí členům i nečlenům řadu
různých soutěží a otevřených aktivit.
Je to příležitost pro všechny děti, které
se chtějí bavit, smát a radovat se,
či ukázat, co v nich je, co opravdu umí.
Celkové náklady na přípravu a realizaci
1 492 krátkodobých akcí dosahovaly
v roce 2003 částky 8 741 111 Kč,
přičemž čerpaná dotace činila
3 180 071 Kč. Většina základních
jednotek byla odkázána na dotace
vládních i místních institucí.
Republiková ﬁnále pionýrských soutěží
• Pionýrský Sedmikvítek – Film, foto,
video, 10. 1. 2003, Olomouc
Fotografováním či natáčením různých scének
si mohou děti společně s vedoucími či rodiči
zpříjemnit volný čas. Své práce mohou prezentovat v soutěži Sedmikvítek – Film, foto, video.
Stačí zaslat klasické nebo digitální fotograﬁe
s nejrůznější tématikou, videa, dokumentární
i hrané amatérské ﬁlmy.
• Pionýrský Sedmikvítek – Hudba
a divadlo, 18. 1. 2003, Praha
Smyslem soutěže v oborech Hudba a divadlo je vyhledávat mezi dětmi a mládeží nové
talenty, prezentovat jejich tvorbu a rozšiřovat
prostor pro rozvoj jejich tvůrčích schopností.
Tento rok se Republikového ﬁnále Sedmikvítku – Hudba a divadlo zúčastnilo 367 účinkujících, díky kterým ožilo jeviště Divadla Za Plotem..

• Pionýrský Sedmikvítek – Dětská Porta,
30. 1.–2. 2. 2003, Praha
Dětská Porta je nejstarší odnoží Pionýrského
Sedmikvítku. Během 11 ročníků se na jejích
pódiích vystřídala řada vynikajících muzikantů.
Někteří z nich se stali již známými osobnostmi
české hudební scény, a to nejen v žánrových
oblastech folk a country. Své nadání a talent
si letos ověřili 404 účastníci.

• Pionýrský Sedmikvítek – Tanec,
17.–19. 1. 2003, Liberec
Je to otevřená taneční soutěž pro všechny taneční kolektivy a soubory ČR. Soutěží se v kategoriích: Plesová formace, Diskotékové formace, Show formace, Parketové a taneční kompozice, Diskotéka pro 2 – 3 tanečníky, Folklór.
Počet tanečníků se tento rok vyšplhal na 533.

• Pionýrský Sedmikvítek – Výtvarná
a rukodělná činnost, 25. 1. 2003, Opava
I tento rok se do slezské metropole sjely pionýrské oddíly, aby prezentovaly své výtvarné
a rukodělné práce. Tato akce oslovuje i širokou
řadu kolektivů a jednotlivců mimo sdružení.
Do soutěže bylo přihlášeno 156 prací, z toho
87 výtvarných a 69 rukodělných.

Beneﬁční koncert,
1.–2. 2. 2003, Praha
Na závěr každého ročníku Sedmikvítku pořádá Pionýr spolu s Nadací Dětem 3. tisíciletí galapřehlídku – komponovaný program
složený z vystoupení nejúspěšnějších mladých umělců z jednotlivých republikových
ﬁnále Pionýrského Sedmikvítku. V Kongresovém centru Praha se sešlo téměř 2000
účastníků. Pozvání na akci přijalo i několik
umělců (Karel Černoch, Wabi Daněk, ...).
Záštitu nad akcí měla ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy JUDr. Petra Buzková.
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Výchovné projekty — nové formy
Spektrum činnosti, které nabízí Pionýr
k oddílové činnosti, se neustále rozšiřuje.
V roce 2003 vznikly nebo vstoupily do života oddílů nové výchovné projekty.
• Zvířátka
Projekt je určen nejmladším. Každé zvířátko
představuje základy některé z běžných činností starších pionýrů. Rozvíjí v dětech vztah
k přírodě, ke společnosti, k pohybu, k estetice
a k práci i tvořivé činnosti. Připravili jsme také
Zápisník Zvířátek, který dětem přináší srozumitelnou formou náměty pro jejich činnost.

• Odbornosti
Projekt je určen pionýrům s hlubším zájmem
o některý obor činnosti. Má vzbuzovat a prohlubovat znalosti o obory přírodních věd, umění,
společenských věd, techniky, sportu nebo turistiky. Klade důraz na individuální přípravu pod vedením odborného konzultanta nebo vedoucího.

• Oáza
Projekt byl dokončen v roce 2003. Je určen
uceleným kolektivům, snažícím se ve své činnosti vytvářet oázy pozitivní atmosféry. V Oáze
se každé dítě má cítit bezpečně. Jedním z možných vyvrcholení projektu je navázání zahraniční
spolupráce. Mezinárodní prvek v činnosti vytváří
přirozenou formu mezikulturního poznání a hledání cest k toleranci národnostních a etnických
odlišností, pomáhá vytvářet postoje proti rasis-

mu a xenofobii. Vydaná metodika a internetová
prezentace (www.pionyr.com/oaza) se setkaly
s velkým ohlasem v zahraničí. Informace
o něm byly publikovány např. i v bulletinu
IFM-SEI. Projekt byl realizován díky podpoře
České národní agentury Mládež.
Vydali jsme další dvě pokračování dlouhodobé
etapové aktivity Ahoj Evropo, která seznamuje
děti a mládež s Evropskou Unií a jejími členský-

mi zeměmi. Seriálová vyprávění o skupině mladých studentů popisují návštěvy jednotlivých
zemí EU v historicky zajímavých okamžicích.
Vydání poskytujeme školám, dětským domovům, dětem i jejich rodičům zdarma.

Ledová Praha
30. 1.–1. 2. 2003
Pionýr nabízí dětem v rámci akce Ledová
Praha možnost zajímavého využití volného
času. Děti a jejich rodiče mohou každoročně o pololetních prázdninách bezplatně či
s výraznou slevou navštívit řadu vybraných
pražských muzeí, Botanickou zahradu a planetárium. Mimopražským organizovaným
skupinám Pionýr zajišťuje ubytování v pražských školách. Akci, kterou jsme pořádali
společně s Nadací Dětem 3. tisíciletí, využilo asi 6 000 zájemců.
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Organizačně-informační činnost
Pionýr začal využívat elektronickou registraci skupin. Důsledná a přesná evidence
členské základny v listinné formě má nyní
svoji rovnocennou obdobu v elektronické
podobě. Umožnilo to omezovat postupně
tzv. „byrokracii“ – informační tok prostřednictvím pošty a „papírových“ hlášení.
Významným způsobem se rozvinuly interní informační stránky sdružení. Každý člen může
získat důležité a přesné informace jak v elektronické podobě, tak prostřednictvím zpravodaje
Mozaika.

• Zpravodaj Mozaika je určen všem dospívajícím a dospělým pionýrům. Zajišťuje tok
důležitých informací do všech organizačních
jednotek sdružení. Informuje o různých oblastech činnosti našeho sdružení. Náklad ve výši
cca 900 výtisků je distribuován na kontaktní
adresy v celé republice.

Informační sekce ČRP projednala účelnost
a efektivnost vlastního serveru pro poskytování
služeb internetu organizačním jednotkám sdružení Pionýr.
Pro zlepšení komunikace v Pionýru nám darovala Československá obchodní banka, a. s.
30 ks počítačů. Patří jí za to nepochybně
náš dík.

• Servis členům poskytuje aktuální informace.
Každý uživatel zde má své jméno a heslo, může
si objednat (a zrušit) zasílání horkých novinek;
umožňuje rychlý přenos stránek i po modemu
a možnost zadávání vlastních akcí a táborů na
veřejné části internetu (www.pionyr.cz). Nedílnou součástí jsou elektronické verze publikací.

Kamínka Kamýk,
28.–30. března 2003
Setkání vedoucích a instruktorů s názvem
Kamínka Kamýk proběhlo na konci března.
Přijet mohli všichni, kteří vedou pionýrské
družiny, oddíly a skupiny. Přijeli ti, kteří
chtěli načerpat nové náměty pro práci
s oddílem, pro tábor či pro výpravy. Na Kamínka 2003 si měl každý přivézt polínko do
kamínek. Zatopit tak nejen pro sebe, ale
i pro ostatní. Tím polínkem byly myšleny
jakékoliv náměty pro činnost s dětmi, které
měli účastníci vyzkoušené. Někteří přivezli
fotograﬁe, kroniky, videa, a tak bylo možné
čerpat z nepřeberného množství nápadů.
Na akci přijeli lektoři – odborníci na různé
oblasti. A tak se účastníci těšili z velkolepé výtvarné dílny, indiánského bubnování

a dalších zajímavých aktivit. Připraveno bylo
na padesát programů.
„Paráda, vůbec jsem netušil, že se z jednoduchých věcí dá udělat tolik hezkého.
Jen vědět jak. Já jsem svoje výtvory přivezl
domů a nechtěli mi věřit, že jsem to nekoupil…“
(X̌andy, PS Plejády Šternberk)
„Rituál na vršku nad Kamýkem byl perfektním zahájením celé této akce a myslím,
že by nikdy neměl být vynechán už jenom
proto, že kde jinde by se měli setkat všichni
účastníci než v kruhu u ohně.“
(Jan Erhart, PS Walden Plzeň)
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Ediční činnost
Cílem Pionýra v ediční činnosti je vydávat
publikace, které potřebujeme pro naši
činnost a není možné získat je na běžném
knižním trhu.
Významné publikace
• Směrnice – soubor základních dokumentů
a směrnic sdružení Pionýr
• Vzdělávání – soubor směrnic a metodických
materiálů pro práci pionýrských vzdělávacích
center a pionýrských skupin

Současně byl zahájen projekt, během jehož
realizace má vzniknout ucelená řada studijních
textů pro jednotlivé druhy kvaliﬁkace v Pionýru.
V roce 2003 vznikly:
• Oáza – metodická příručka k realizaci projektu Oáza
• CETEH a proč se tak často hraje – metodická
příručka k přípravě a realizaci celotáborových
etapových her
• Mozaika – zpravodaj sdružení Pionýr

ZÁKLADNÍ PUBLIKACE
• Pionýrské minimum – studijní texty pro získání kvaliﬁkace Minimum Pionýra
Kvaliﬁkace Pionýrské minimum je základní
součástí vzdělávání členů Pionýra starších
15 roků. Najdeme zde odpovědi na základní

ODBORNÉ PUBLIKACE
• Hygienické minimum
Určeno je pro pracovníky táborů Pionýra. Obsah byl zpracován po konzultacích s hygienickými stanicemi.

Soutěž v uzlování o putovní pohár
Zlatá růže, 4.–6. 4. 2003,
Jindřichův Hradec
Soutěž pravidelně pořádá pionýrský oddíl
Zlatá růže z Jindřichova Hradce. Je to otevřená soutěž pro děti a mládež od 7 let.
Během víkendu mohou děti poznat Jindřichův Hradec, navštívit místní zámek či muzeum. Tento rok uzloval 141 soutěžící.

otázky typu: Poslání Pionýra, Ideály Pionýra,
jak využívat hry k výchově dětí, bezpečnostní předpisy pro práci s dětmi, první pomoc,
základy hygieny a další důležité informace,
které jsou základním předpokladem pro práci
s dětmi.
• Kvaliﬁkace instruktora Pionýra – studijní texty
pro vzdělávání instruktorů
Má instruktorům pomoci v získání všech potřebných informací, připravit je ke složení kvaliﬁkace instruktora Pionýra.

• Kvaliﬁkace Garanta
pionýrského vzdělávacího centra
Dokument je „kuchařkou“ pro ty, kteří
v Pionýru organizují výchovu a vzdělávání
dospělých členů tak, aby šlo o činnost
přínosnou, zajímavou a neformální.
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Vnější vztahy a propagace
Naším nejvýznamnějším partnerem v České republice je Česká rada dětí a mládeže
(ČRDM). V roce 1998 jsme byli jejím zakládajícím členem. Spolupracujeme zde s širokým spektrem organizací dětí a mládeže
a společně s tímto střešním uskupením se
snažíme zviditelňovat dětský a mládežnický
neziskový sektor. Některé akce proto pořádáme ve spolupráci s ČRDM, nezapomínáme však také na vlastní aktivity.
• Soutěž „Sami o sobě, o své činnosti“
V roce 2003 byl vyhlášen 9. ročník této soutěže. Je určena pionýrským skupinám a oddílům, které mají zájem na tom, aby se o jejich
činnosti vědělo a pravidelně přispívají do místních a regionálních periodik, na své akce
zvou novináře. V roce 2003 byli jako nejlepší
propagátoři Pionýra oceněni: PS Plejády Šternberk, PS Habartov, PS Otava Sušice, PS Nepomuk, PS Dobřany, 1. PS Náchod.
• Bambiriáda
Je to největší přehlídka volnočasových aktivit
sdružení dětí a mládeže a středisek volného
času v České republice. Její pořadatel – Česká
rada dětí a mládeže – v ní propaguje aktivní a nekonzumní využívání volného času dětí
a mládeže. Nabízí rodičům i dětem tisíce zajímavých aktivit i zamyšlení nad možnostmi dalšího systematického zájmového zapojení a využití
volného času v některém dobrovolném sdružení.
5. ročník proběhl ve dnech 22.–25. 5. 2003
v 19 městech po celé republice

a téměř na všech místech měl Pionýr své
expozice.
„Patříme mezi tři sdružení, která jsou vidět takřka
ve všech městech a jejichž představení bývá nejnápaditější. To však nás nesmí ukolébat. Takže
když se ohlédnu za pátým ročníkem Bambiriády,
alespoň krátce a ve střípkách pro pár postřehů:
Pionýři v Brně postavili hradby z krabic a v prostoru děti sváděly vodní boje za pomocí velkých
stříkacích pistolí. Myslím skvělý nápad pro to
velké vedro!

Snad nejkrásnější Bambiriádní návštěvou
(podle hodnocení mojí dcerky, která byla mou
statečnou společnicí) byl Šumperk se svým
kouzelným parkem, zahradou Harryho Pottera
i skvělými vystoupeními na pódiu. Tady, na rozdíl od jiných měst, byl před pódiem skutečně
nával. A na pódiu skupina pionýrů. Těsně
před odjezdem jsme si nakreslili na zvláštním
kolotoči pro výkresy zajímavý obrázek (nacákaná barva je odstředěna a výkres dostává hezký
magický výraz). To bylo také v pionýrské
expozici…“
Pavel Hofrichter

• Tiskové konference
Pionýr pořádá pravidelné tiskové konference,
na kterých informuje o své činnosti.
– 21. ledna 2003 proběhla na ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy společná
tisková konference s ministryní JUDr. Petrou Buzkovou a Nadací Dětem 3. tisíciletí
k Beneﬁčnímu koncertu Děti dětem a akci
Ledová Praha.

Pionýrská stezka,
30. 5.–1. 6. 2003, Ústí nad Labem
Soutěž se zaměřuje na všestranný rozvoj
různých znalostí a dovedností z turisticko
tábornické, sportovní, přírodovědné, kulturně umělecké i technické činnosti. Přispívá
i k rozšíření duševních i tělesných schopností pionýrů. Zúčastnilo se 122 soutěžících.

– 22. června 2003 se na tiskové konferenci
hovořilo o letní činnosti – táborech, a situaci v předávání majetku od Fondu dětí
a mládeže v likvidaci.
– 22. října se tisková konference zabývala podmínkami pro činnost sdružení dětí
a mládeže v souvislosti s novými právními
normami (například zákonem o účetnictví
a hygienickými vyhláškami).
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Objekty převzaté
od Fondu dětí a mládeže (v likvidaci)
V roce 2003 převzal Pionýr na základě
usnesení PS PČR první část majetku dosud spravovaného Fondem dětí a mládeže
(FDM) v likvidaci.

Přehled předaných objektů (údaje v Kč)
Objekt
pozemek Beroun

Stav předávaných objektů lze označit za výrazně
horší proti stavu z roku 2001, kdy byly jednotlivými uživateli zpracovávány projekty pro jejich využití. To přineslo Pionýru řadu vícenákladů, které
bylo nutno vydat na nezbytné opravy, případně
k zabránění dalším škodám. Ihned po převzetí
objektů byla zahájena činnost, vedoucí k jejich

Klub mládeže
Bajkalská
Klub mládeže
Vltava
Klub mládeže
Louny
Klub mládeže
Mladá Boleslav
TZ Malíkovice
TZ Žumberk
Admin. budova
Apollo Důlce
TZ Čimelice
ostatní stavba
Husova
garáž
Frýdek-Místek
CELKEM

Uživatel
PS Beroun
– Závodí
KOP Moravskoslezského kraje
Jihočeská
KOP
PS Louny
1. PTS
Táborník
21. PS Družba
Jihočeská KOP
PC
Ústí n. L.
Středočeská KOP
Jihočeská KOP
KOP Moravskoslezského kraje

Účetní
hodnota
(dle FDM)
62 571

Hodnota dle
znaleckého
posudku FDM
10 000

Technické
zhodnocení
v roce 2003
0

Náklady
vynaložené
Pionýrem **
40 000

3 699 015

4 533 330

727 126

63 846

654 224

960 000

0

58 000

1 333 799

1 300 200

0

58 000

1 641 835

2 628 075

278 000

58 000

106 056
1 930 369
7 570 078

* 2 827 012
746 070
2 100 000

0
643 158
0

34 154
63 000
58 000

1 275 482
1 651 395

638 240
8 589 650

0
0

0
0

36 134

80 030

0

0

19 960 958

24 412 607

1 650 287

433 000

* údaj podle znaleckého posudku, zadaného sdružením Pionýr – znalecký posudek, který tvoří přílohu
převodní smlouvy, stanovil částku 29 500 Kč ** na opravy, zprovoznění a údržbu

zprovoznění a využití pro přímou práci s dětmi.
Řada objektů, které byly PS PČR (usnesením
č. 416 ze dne 18. dubna 2003) přiděleny
v rámci 2. kola výběrového řízení našemu sdružení, nebyla likvidátorem Fondu dětí a mládeže
do konce kalendářního roku předána. Tato skutečnost významně ovlivnila možnost jejich využi-

• KM Mladá Boleslav zahájil provoz v objektu
a realizaci klubu Oáza 31. 8. 2003. Pozvánku
na slavnostní zahájení provozu přijali zástupci
PS PČR, kraje i města Mladá Boleslav. Součástí zdejších aktivit je řada zájmových oddílů
a klubů a ubytovna pro mládež po ukončení
ústavní výchovy.
Vedle pozitivních příkladů je třeba uvést i objekt Bajkalská v Ostravě, ve kterém díky zcela
zanedbané údržbě nebylo možné provoz v roce
2003 zahájit kvůli havarijnímu stavu střechy
a vnitřního rozvodu vody.
Sdružením Pionýr nebyl v roce 2003 převzat
objekt TZ Tisá, zejména s ohledem na nejasnosti v majetkoprávních vztazích k části pozemků patřících k objektu. Také u TZ Tisá je patrná
nedostatečná péče o objekt ze strany současného správce.

tí v letních měsících roku 2004. S ohledem
na zkušenost z již předaných objektů se obáváme dalšího zhoršování jejich technického stavu.
Mimo uvedené náklady lze vyčíslit v řádech
desítek tisíc korun i peníze, investované do objektů jednotlivými uživateli. Tyto náklady by
nebylo nutné vynaložit při řádné údržbě objektů
ze strany správce – Fondu dětí a mládeže.

VYUŽITÍ PŘEVZATÝCH OBJEKTŮ
• V TZ Žumberk v létě 2003 proběhl letní tábor a základna je v současné době využívána
stabilně pro přímou práci s dětmi.
• Turistická základna Malíkovice navazuje
na dlouholetou tradici realizovaných aktivit
v objektu, neboť TZ je využívána pionýrskou
skupinou dlouhodobě.

Republikové setkání
pionýrských oddílů, 6.–8. 6. 2003,
Hutě pod Třemšínem
Na VIII. republikovém setkání pionýrských
oddílů se sešlo 398 účastníků. Probíhaly zde tělovýchovné, branné a další akce
a soutěže. Program byl připraven tak, aby
se účastníci mohli seznámit také s Příbramskem. Navštívili zámek Březice a Rožmitál
pod Třemšínem, muzeum Brdský památník
(síň učitele a skladatele J. J. Ryby), muzeum AERO – expozice veteránů značek
AERO, TATRA, ŠKODA a JAWA, památník
Antonína Dvořáka a přírodní park a vrch
Třemšín.
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Táborová činnost
Tábory v létě i v zimě
Letní tábor je téměř pro každý oddíl či pionýrskou skupinu vyvrcholením celoroční činnosti.
Děti obvykle musí zvládnout nejrůznější tábornické, turistické i další dovednosti, vedoucí pak
pečlivě promyslet program. Jen díky tomu se
všichni mohou na táboře proměnit v indiány
či astronauty, nebo se „přesunout“ do starověkého Egypta či až do pravěku. Taková

dobrodružství lze zažít, jen když každý přijme
svou roli a začne myslet, chovat se jako Kelt
či husita – prostě hrát si. Kromě zážitků si děti
z táborů odnášejí i schopnost samostatně se
rozhodovat, znovu si uvědomovat svůj vztah
k vlastní rodině, k práci – a poznají samy sebe
i své kamarády v nových situacích. Zveme
na naše tábory i neorganizované děti a mládež.
Počet účastníků táborů každoročně převyšuje
počet všech registrovaných členů Pionýra

Kromě táborů na loukách u potoků a lesů si
děti mohou vybrat z táborů chatkových, putovních, vodáckých či cyklotáborů. Někde lze
potkat hosty ze zahraničí. Pionýrské skupiny
úzce spolupracují s dětskými domovy. Desítka
integračních táborů zpříjemnila letní dny 143
dětem z DD s dotační podporou MŠMT v hodnotě 170 000 Kč. Jarní, podzimní, velikonoční a pro některé skupiny a oddíly i vánoční
prázdniny jsou příležitostí k pořádání dalších
táborů.
Finanční náklady táborů
Celkové náklady na letní činnost dosahují částky téměř 50 milionů korun. Když všechny údaje
o letních táborech spočítáme, zjistíme, že statisticky průměrného tábora s délkou 15,4 dne
se účastnilo 43 dětí. Cena takového tábora je
cca dva tisíce korun, tedy asi 133 Kč na dítě
a den.

(a to ne všichni pionýři mohou na tábor jet).
Rodiče a děti se o našich táborech mohou dozvědět díky prezentaci www.pionyr.cz. Některé
děti pak právě díky táborové činnosti začínají
pravidelně navštěvovat naše oddíly.
V roce 2003 organizační jednotky Pionýra
uspořádaly celkem 495 letních táborů, na které odjelo 26 724 účastníků (tj. minimálně přes
šest tisíc více, než je registrovaných členů).

Vzpomínka na tábor
Tábor byl fakt super. Hráli jsme spousty
her o opravdové medaile, kde vyhrávali ti
nejrychlejší, nejmrštnější, a nejšikovnější
a v olympiádě na ruby, kde mohl vyhrát
opravdu každý, protože discipliny byly nečekané a hlavně pro každého.Fouknout do
papíru, běžet s pejskem na procházku nebo
si zahrát „olej bal“, to zvládnou všichni.
Taky jsme třeba hráli ﬁlm „Léto s kovbojem“ – kdy kovbojové soutěžili v páce, v hodu kloboukem na cíl nebo v hodu podkovou
a spoustě dalších.
PS Nepomuk

Zimní tábory:
Pionýr v roce 2003 uspořádal 66 zimních táborů, kterých se zúčastnilo 1 832 účastníků,
z nichž 1 485 bylo mladších 18 let.
celkové náklady
ﬁnanční podpora MŠMT

3 165 111,00 Kč
699 928,40 Kč
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Vzdělávání
Zásadou v Pionýru je, že s dětmi mohou
pracovat pouze kvaliﬁkovaní lidé a soustavně se snažíme tuto zásadu uplatňovat.
Pověření, získaná od Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, nás opravňují vzdělávat v těchto akreditovaných kursech:
• Vedoucí dětských kolektivů,
• Vedoucí dětských kolektivů (vedoucí zotavovací akce),
• Zdravotník zotavovacích akcí,
• Hospodář – účetní (jednoduché a podvojné
účetnictví).
Dále Pionýr pořádal kursy pro hlavní vedoucí táborů na základě pověření uděleného Institutem
dětí a mládeže MŠMT.
Přípravu vedoucích zajišťuje soustava vzdělávacích center. Kromě Ústředního pionýrského
vzdělávacího centra existuje 14 vzdělávacích
center – při jednotlivých krajských organizacích
Pionýra. Základní druhy přípravy (například Minimum Pionýra) mohou provádět i pionýrské
skupiny.
V návaznosti na novelizaci Směrnice pro přípravu a vzdělávání v Pionýru byly vypracovány
a schváleny nové osnovy vzdělávacích kurzů.
V tomto roce bylo také významným způsobem
doplněno kolegium lektorů – členů Lektorského sboru Ústředního pionýrského vzdělávacího
centra.
V roce 2003 organizovalo Ústřední pionýrské vzdělávací centrum:
• Letní táborovou školu na základně Kamenec

v Orlických horách, která je zaměřena na turistiku, táboření a brannost a každoročně má
u instruktorů, kteří ji absolvují, velký úspěch.
• Kamínka Kamýk – netradiční setkání oddílových vedoucích a instruktorů v březnu v Kamýku nad Vltavou a jeho okolí. Praktických
dílen a seminářů, které zachycovaly různorodost činnosti sdružení, se zúčastnilo 160 instruktorů a vedoucích.

Příprava pro speciﬁcké funkce:
• Hospodář pionýrské skupiny – (motivováno změnami, které přinesla novela zákona
o účetnictví). Do Čelákovic se přijelo vzdělávat v účtování v podvojné soustavě několik
desítek hospodářů PS z celé republiky. Šlo
o čtyřdenní první část kursu, na který bude
navazovat v r. 2004 celá soustava vzdělávacích akcí ve všech krajských organizacích.

Letní táborová škola
Kamenec, 16.–25. srpna 2003

• Garant pionýrského vzdělávacího centra
– kurz, který přinesl rozšíření znalostí a dovedností organizátorům přípravy vedoucích
v Pionýru a zajistil jejich úplnou kvaliﬁkaci.

„Daruj rybu hladovému a nasytíš ho na jeden den, nauč ho rybařit a nasytíš ho na
celý život.“ To je motto, kterým se řídíme.
Díky LTŠ, která má tradici již od roku 1996,
mají budoucí instruktoři možnost získávat
nové zkušenosti, náměty a znalosti týkající
se práce s dětmi, poznají nové kamarády
a naučí se spoustu her, které mohou při
činnosti s dětmi uplatnit. A jaký má tato
akce úspěch? Dostatečně výmluvné jsou
následující vzkazy účastníků:
„LTŠ je zkouška našich znalostí a výdrže.
Učíme se zde spolupracovat a spoléhat se
na svůj kolektiv. Podle mě se to našemu oddílu povedlo a strávili jsme na Kamenci deset náročných dnů, na které asi nikdo z nás

nezapomene i díky našim vedoucím, kteří
s námi jednali jako se sobě rovnými a dokázali nás zábavnou formou naučit mnoho
užitečných věcí.“
Markéta Velasová
„Myslela jsem, že to bude tvrdý výcvik, do
kterého budou zařazeny přednášky, zkoušky a testy. Pravda je, že moc volného času
jsme tu neměli, vše bylo naplánováno skoro na minutu. Akorát mě mrzí, že celá LTŠ
nebyla ještě akčnější. Do programu mohlo
být zařazeno mnohem více bojovek. Také
jsem měla strach z Tanečního marathonu,
protože neumím tančit. Ale na této akci to
nevadí. Platí tu totiž heslo ‚Co neumíš, se
naučíš. Hlavně se nevzdávej a neříkej: Nejde to.‘“
Jana Růžičková
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Ekonomika
Základní informace uvedené v přiložených
výkazech tvoří dílčí výřez hospodaření
sdružení Pionýr na celorepublikové úrovni.
Nejsou v něm zahrnuty obraty realizované
na nižších organizačních jednotkách sdružení, které představují částku výdajů cca
100 milionů korun. Na jejich pokrytí se
podílí jak řada obcí, měst a krajů, grantových agentur a sponzorů, tak samozřejmě
i účastníci jednotlivých aktivit.

V žádném účetním přehledu však není zachyceno zhodnocení dobrovolné práce stovek a tisíců
vedoucích a funkcionářů ve sdružení. Pro představu lze říci, že činnost sdružení Pionýr je zajišťována přibližně třemi tisíci dobrovolníky, z nichž
podstatná část pracuje i na zajištění činnosti
oddílů a klubů. Každý z nich pak na přípravě
a realizaci pravidelných oddílových schůzek,
víkendových a prázdninových aktivitách odpracuje přibližně 800 hodin ročně. Celkem se tedy
jedná o přibližně 2 400 000 odpracovaných
hodin. K této částce je třeba přičíst nárazovou
práci dalších, což je hrubým odhadem asi třeti-

ROZVAHA ke dni 31. 12. 2003 – v tisících Kč
AKTIVA
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Zboží na skladě
Pokladna
Bankovní účet
Nároky na dotace a ost. zúčtování
Pohledávky za zaměstnanci
Ostatní pohledávky
Poskytnuté provozní zálohy
Odběratelé
Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Aktiva celkem

69
1 222
1 840
3 603
21 787
521
215
3 107
152
5
525
462
351
72
111
59
48
34 149

PASIVA
Oprávky k drobnému dlouhodobému
nehmotnému majetku
Oprávky k samostat. movitým věcem
a souborům movitých věcí
Oprávky k drobnému dlouhodobému
majetku
Dodavatelé
Závazky k institucím soc. zabezpečení
a veřejného zdr. pojištění
Ostatní přímé daně
Závazky ze vstahu ke státnímu rozpočtu
Dohadné účty pasivní
Výnosy příštích období
Výdaje příštích období
Vlatní jmění
Fondy
Výsledek hospodaření
Pasiva celkem

69
1 022

2 540
130
528
138
449
14
3 041
1 402
415
61
183
233
14 981
59
24 174

VÝNOSY
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Úroky
Kurzové zisky
Jiné ostaní výnosy
Přijaté příspěvky
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace
Náklady celkem
Výsledek hospodaření

ZPRÁVA Revizní komise
České rady Pionýra
V roce 2003 se Revizní komise České rady Pionýra zaměřila na kontrolní činnost krajských
organizací Pionýra, kterou spojila s metodickými návštěvami na všech krajských radách. Byla
provedena kontrola vybavenosti krajských kan-

1 840
20
44
20
182
26
34
805
29 820
199
68
34 149

Výkaz zisků a ztráty ke dni 31. 12. 2003 – v tisících Kč
NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální náklady
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami
Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem

na rozsahu práce vedoucích, pracujících během
roku. Poměrně vysoký základ této nárazové
činnosti v počtu hodin je dán zejména účastí
těchto dobrovolníků na táborech a dalších vícedenních aktivitách. Počet odpracovaných hodin
lze pak odhadnout na cca 800 000. Celkem
se pak jedná o 3 200 000 hodin. Pokud použijeme pro ohodnocení této práce – v souladu
s platnou normou MPSV – částku 45 Kč/hod.
jako částku odpovídající ocenění dobrovolné
služby, pak lze práci dobrovolníků ve sdružení Pionýr a tím jejich vklad ocenit částkou
144 000 000 Kč.

952
125
76
1
76
229
1 798
20 985
24 242
+ 68

celáří a péče o společný majetek Pionýra. Nebyly shledány vážné problémy; tam kde nebylo
vše v pořádku (tři kraje), bylo pozastaveno vyplácení dotačních prostředků. Nedostatky byly
odstraněny v průběhu měsíce června 2003.
Většina krajských organizací již v roce 2003
vedla podvojné účetnictví.
Další oblast revidovaná v roce 2003 bylo účetnictví pionýrských center. Zde se pozornost
přenesla na kontrolu řádného vedení účetních
dokladů a celkovou dokumentaci činnosti. Většina kontrol neshledala závažné nedostatky a lze
konstatovat, že péče o majetek Pionýra, pořízený
z vlastních prostředků i z dotací, je uspokojující.
Počet revizí
Celkový počet KOP, PC
provedeno
probíhají
neuskutečněno

KOP
14
14

PC
36
25
6
5

Výroční zpráva schválena Českou radou Pionýra
dne 18. 4. 2004.

