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Výroční zpráva — Pionýr 2004
Organizační výstavba 

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

Krajské organizace Pionýra
Sdružení Pionýr se člení na 14 krajských organi-
zací dle státoprávního uspořádání ČR. Úkolem 
krajských organizací je zajišťovat pro nižší jed-
notky sdružení servis pro jejich činnost a rozvoj.

Pionýrská centra (PC) 33
Nahrazují v některých regionech organizačně-
-koordinační funkci bývalých okresních rad Pio-
nýra. Společná centra mohou vytvářet i krajské 
organizace Pionýra.

Pionýrské skupiny (PS) 392
Pionýrská skupina je základní organizační jed-

Vyznamenání členů Pionýra v roce 2004

Odměny a vyznamenání ve sdružení Pionýr 
udělujeme dětem i dospělým, kolektivům, 
pionýrským skupinám či orgánům za výrazné 
činy nebo výsledky ve své činnosti, i nečle-
nům, kteří pionýry významně podpořili.

Nejvyšší ocenění Pionýra „Křišťálovou 
vlaštovku“ převzal Mgr. Martin Bělohlávek

Oceněním „Za pionýrský čin“ byli 
vyznamenáni:
Karel Blaheta, Mgr. Petra Kulhánková, 
Milan Matyáš, Ing. Tomáš Suchý

Lipový list – stříbrný převzali:
Jaroslava Bambasová, MVDr. Václav Brand,

Ing. Ludmila Brynychová, Daniela Janáčková, 
Naďa Jelínková, Petr Jiříček, Milena Kořínková, 
JUDr. Ivana Kožíšková, František Kubů, 
Oldřich Lindovský, Milena Maňhalová, 
Ivana Mochurová, Jarmila Petrovická, 
Mgr. Hana Sádovská, Josef Šotek, 
Milena Tomanová, Vlasta Vasková, Ivana Vlčková

Čestným uznáním České rady Pionýra 
byli oceněni:
Mgr. Irena Černá, Ing. František Dušek, 
Vladimír Farský, Mgr. Jindřich Fryč, 
Pionýrská skupina Nepomuk

Léta věrnosti – diamantová převzala: 
Pavla Špírková

Organizační výstavba
Pionýr pracuje ve všech krajích České republiky.
Pracují zde orgány, vytvářející podmínky pro 
činnost pionýrských skupin – základních člán-
ků našeho sdružení. Aktuální nabídka činnosti 
našeho sdružení je i pro veřejnost na adrese 
www.pionyr.cz.

Členská základna sdružení Pionýr
K 31. 12. 2004 sdružení registrovalo 
19 195 členů. 

Orgány Pionýra v České republice

Česká rada Pionýra (ČRP) je nejvyšším orgánem 
pracujícím mezi výročními zasedáními,  
v roce 2004 zasedala čtyřikrát. 

Pracovní sekce ČRP do 13. listopadu 2004 
• organizace vzdělávání a tvorba metodických 

materiálů; 
• tvorba a realizace výchovných projektů; 
• vnější vztahy a propagace; 
• organizačně-informační sekce; 

Prvního ledna 2005 jsem ofi ciálně převzal funkci předsedy Pionýra. S oba-
vami, s respektem.Víte, když na vás začnou valit další a další práci, tak toho 
máte plné zuby. Všichni tento stav nepochybně znáte a určitě vás nejednou 
postihl. Podobné životní trauma zažívám prakticky každodenně. I myslel jsem 
si, že se s podobným nářkem setkám na svých výjezdech po vlastech pionýr-
ských. Nebudu zastírat, někde ano, ale málo, hrozně málo. Velmi jsem byl té-
měř na všech poradách a schůzkách překvapen elánem a optimismem, snahou 
řešit problémy. Někde mi až vyrazilo dech pracovní nadšení, s jakým pionýři 
pečují o svou klubovnu nebo tábor. Se zájmem jsem si od nadšených vedou-
cích nechal v klubovnách vysvětlovat oddílovou hru, náplň výletů, táborových 
her a akcí skupin. Srdíčko mi bušilo a v duchu jsem si říkal „oni to fakt dělají 
rádi“. Na všech pionýrských skupinách se ku prospěchu dětí spojují myšlenky, 
lidský um a pracovitost. Výsledek společného snažení je pak vidět v očích dětí 
a na jejich rozesmátých tvářích. 

A tak zkusme šlapat dál, dál a hlavně výš. Protože pokud zůstaneme sedět v „nížině“, ostatní nám utečou. 
A šlapejme výš jako parta dobrých lidí, sami totiž ten pionýrský batoh nikdy nikam nedoneseme. 

Petr Halada

„Přispíváme k výchově člověka čestného, 
svobodného, samostatného, spravedlivého, 
aktivního a solidárního. Touto svou 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 patologic-
kých jevů...“

Z Programu Pionýra

notkou Pionýra s právní subjektivitou. Ve sta-
tistickém průměru má dva oddíly a necelých 
padesát členů.

Pionýrské oddíly 794
Oddílová činnost je základem pionýrského živo-
ta. Oddíly se scházejí zpravidla jednou týdně, ob-
vykle v klubovnách. Programy schůzek vycházejí 
z výchovných projektů Pionýra, z dlouhodobých 
motivovaných her i ze zkušeností vedoucích. 

Volnočasové kluby 78
Kluby nabízejí pionýrskou činnost i neorgani-
zovaným dětem a mládeži. Za jejich činnost 
odpovídají vedoucí klubů, kvalifi kovaní stejně 
jako vedoucí oddílů. Spektrum činnosti zahrnuje 
nejrůznější sporty, deskové hry, výtvarné a ruko-
dělné aktivity a podobně.

Radek Zázvůrek – do 22. 4. • Martin Bělohlávek – od 22. 4. Pražská rada Pionýra 
Tomáš Suchý, Ing. Středočeská KRP
Petr Novák Jihočeská KRP
Jan Pangrác Plzeňská KRP
František Kováč KRP Karlovarského kraje
Rudolf Zeus – do 20. 3. • Martin Ritter – od 20. 3. 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 
Marek Štětkář Olomoucká KRP 
Oldřich Lindovský KRP Moravskoslezského kraje
Darina Zdráhalová, Mgr. Zlínská KRP

Petr Halada místopředseda ČRP
Kateřina Brejchová, Bc. ekonom ČRP
Peter Kubove, Mgr. legislativa a ekonomika
Miroslav Mašek táborová činnost a základny
Jiří Mlaskač, Mgr. akce a soutěže

Revizní komise ČRP do 13. 11. 2004 
Bohuslav Kühnel člen
Vladimír Kellner člen
Oldřich Lindovský předseda
Jiří Streit člen

Nejvyšší smírčí komise do 13. 11. 2004
Dagmar Bízková, Mgr. členka
Ivana Kožíšková, JUDr. předsedkyně
Jan Škampa člen

• táborová činnost a základny; 
• soutěže a akce;
• zahraniční vztahy; 
• sekce legislativně-ekonomická.

Statutární orgán Pionýra:
Předseda České rady Pionýra: 
Mgr. Martin Bělohlávek – do 13. listopadu 2004
Předseda Pionýra: 
Mgr. Martin Bělohlávek – od 13. listopadu 2004

Výkonný výbor České rady Pionýra (VV ČRP) 
do 31. prosince 2004
Martin Bělohlávek, Mgr. předseda ČRP
Petr Novák místopředseda ČRP, 
 správa nemovitostí

Předsedové krajských rad Pionýra (KRP)
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24.–26. 9. 2004
Tábornická stezka

Malí i velcí táborníci měli příležitost ověřit 
si své znalosti a dovednosti na Tábornické 
stezce, která vedla malebným okolím Stráže 
pod Ralskem. Závodníky čekalo rozdělávání 
ohně ze zmáčeného dřeva, kontroly zamě-
řené na znalosti turistiky a tábornictví, testy 
z přírodovědy a pobytu v přírodě, ale i paleta 
bohatého doprovodného programu. Víken-
dové akce pořádané Libereckou krajskou 
organizací Pionýra a PS Výři se na sklonku 
září zúčastnilo 352 závodníků.

Změny v zákoně č. 563/91 Sb. ve znění 
z. č. 437/2003 Sb. přinesly i významný prvek 
do dění v Pionýru. Nutnost přechodu na nový 
typ účetní evidence ovlivnila celoroční čin-
nost – některé tradiční postupy či akce do-
znaly zásadní proměny. Řešením tohoto úko-
lu jsme se zabývali po celý rok. Bylo zřejmé, 
že půjde o významný problém nejen v rovině 
účetně-ekonomické, ale rovněž organizační 
a vzdělávací.

Jistou roli zde sehrála též součinnost při řešení 
tak rozsáhlé úlohy v rámci ČRDM. Společný po-
stup nakonec nepřesáhl žádost k MŠMT o navý-
šení fi nančních zdrojů na vzdělávání a společné 
lobování v Parlamentu za odklad účinnosti 
zákona. Převážná míra tíže vyrovnání se s tímto 
úkolem však zůstala na nás samotných.
V této souvislosti se rozhodnutí z roku 2003 
o přechodu na tzv. podvojné účetnictví u kraj-
ských rad Pionýra ukázalo jako prozíravý krok. 
Byla tím vytvořena možnost soustředit se v roce 
2004 na zajištění základního organizačního 
stupně – pionýrských skupin.
Od začátku roku byla vedena nepřehlédnutelná 
informační kampaň a připraveny varianty řešení, 
které orgány pionýrských skupin (a pionýrských 
center) mohly zvolit.
Zejména legislativně-ekonomická sekce ČRP 
řešila otázku účetního software. Závěrečný vý-
běr ze dvou posledních nabídek renomovaných 
fi rem (Aktis, a. s. a Cígler SW, a. s.) posuzovala 
zvlášť vytvořená skupina zástupců krajských 
organizací Pionýra. Na základě jejího doporučení 

byla uzavřena centrální dohoda k vybavení Pio-
nýra účetním software MONEY.
Došlo také k organizačnímu přeskupení v rámci 
KOP, neboť některé menší organizační jednotky 
zvolily cestu sloučení a tím řešení úkolů spoje-
ných s administrativou společnými silami.
Naší velkou výhodou byla také možnost využití 
akreditace na vzdělávání, získané již dříve od 
MŠMT. To nám dalo náskok pro dobré řešení na-
stalé situace v oblasti přípravy a vzdělávání.
Od ledna proběhlo celkem sedm dvouvíkendo-
vých základních kursů za účasti 183 osob. Dále 
byl pořádán jeden pětidenní intenzivní kurs (re-

kvalifi kační) s účastí 15 osob, proběhl jeden tzv. 
rozdílový seminář, určený pro účetní v podnika-
telském sektoru.
Každý kurs je ukončen závěrečnou zkouškou. 
V tomto roce bylo vyhlášeno celkem osm zku-
šebních termínů.

Veškeré kursy byly otevřené a naší nabídky vyu-
žila i řada členů jiných občanských sdružení dětí 
a mládeže.
Na řešení této problematiky jsme soustředili vý-
znamný objem fi nančních a personálních zdrojů 
celé organizace. 

Základní kursy (základy účetnictví)
Termín Místo Počet účastníků
30. 4.–2. 5. a 21.–23. 5. Praha 39
28.–30. 5. a 18.–20. 6. Hradec Králové 12
28.–30. 5. a 1.–3. 10. Brno 28
17.–19. 9. a 1.–3. 10. Žumberk, České Budějovice 25
24.–26. 9. a 22.–24. 10. Ostrava 28
22.–24. 10. a 19.–21. 11. Zásada u Kadaně, Stráž pod Ralskem 22
25.–28. 11. a 3.–5. 12. Čelákovice, Praha 29

Úplný kurs (rekvalifi kace Hospodář v občanském sdružení)
Termín Místo Počet účastníků
18.–24. 8. Kamenec 15
19.–21. 11. (1. část) Praha 18

Rozdílový kurs (pro účetní v podnikatelském sektoru)
Termín Místo Počet účastníků
25. 9. Praha 16
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Nabídkové výchovné programy

Nabídnout dětem přitažlivý program čin-
nosti nebývá jednoduché. Každá hra s nimi 
je i výchovou budoucího dospělého člověka. 
Pro oddílové vedoucí vycházejí náměty, hry 
i pomůcky v široké nabídce tradičních i netra-
dičních forem činnosti.

• Výpravy za poznáním 
 Jde o cyklus námětů zaměřený na všestranné 

oddíly. Obsahuje celé spektrum činnosti Pio-
nýra. Přispívá k rozvoji dětských dovedností 
a znalostí z turistiky, sportu, přírodovědy 
a podobně. Vedoucí mohou využít zpracované 
motivované celoroční 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 
a další metodické i obrazové materiály.

• Robinsonův ostrov
 Nejstarší programová nabídka Pionýra z hnutí 

„Pionýrských tábornických oddílů“ může inspi-
rovat všechny oddíly.

• Apollónovy hry
 Kulturní a umělecký program činnosti obsahu-

je náměty pro oddílová „putování za kulturou“, 
podporuje dětskou tvořivost a kulturně-umě-
lecké zájmy.

• Modrá planeta
 Program je inspirací pro oddíly zabývající 

se přírodou a její ochranou. Nabízí návštěvy 
chráněných území i přírodovědné postupy, při 
kterých si děti mohou mnohé samy ověřit.

• Olympijské kruhy
 Projekt vede děti a mládež k rozvoji tělesné 

zdatnosti a všestrannosti. Zahrnuje klasické 
sportovní disciplíny i netradiční hry. Podpo-
ruje přirozenou soutěživost a hravost dětí. 
Nejvýznamnější akcí je Pentatlon – sportovní 
soutěž družstev v kolektivních i individuálních 
sportech. Každoročně Pionýr pořádá i různá 
republiková fi nále v dalších sportech (ringo, 
vybíjená, fl oorbal apod.).

27.–31. 10. 2004 
podzimní prázdniny

Poslední rozloučení s létem – to je název 
většiny výletů konaných o podzimních 
prázdninách. Většina pionýrských oddílů 
vyjíždí na poslední delší výlet v roce a loučí 
se se svou táborovou loukou, letním sru-
bem či studánkou. 
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V. výroční zasedání Pionýra

„Výroční zasedání Pionýra je nejvyšším orgá-
nem sdružení Pionýr a je svoláváno předsedou 
Pionýra na návrh České rady Pionýra zpravidla 
jednou za tři roky. Účastní se ho zástupci všech 
pionýrských skupin a pionýrských center.“

Ze Statutu Pionýra

V. výroční zasedání Pionýra bylo v naší historii 
ojedinělé, neboť na něm byla poprvé uplatněna 
zásada přímé demokracie – přímého zastoupení 
každé pionýrské skupiny na jednání a rozhodo-
vání nejvyššího orgánu Pionýra.

Jeho příprava probíhala více než rok, neboť 
zasedání mělo završit organizační proměnu 
Pionýra zahájenou v roce 2000 – přechod z orga-
nizační struktury okresní na vytváření středních 
článků na úrovni krajů. S tím souvisela zásadní 
proměna Statutu a nezbytnost jeho revize.
Činnost obsahové komise pro přípravu V. VZ Pio-
nýra byla dlouhodobá. Pečlivě byly sbírány a vy-
hodnocovány připomínky a připravována jejich 
alternativní řešení. Od začátku roku 2004 byla 
vedle průběžně probíhající diskuse na zvláštním 
webu zahájena rozprava o navrhovaných pro-
měnách Statutu Pionýra v každé pionýrské sku-
pině. Byl zajištěn dostatek informací a možností 
pro potřebnou zpětnou vazbu.

Zasedání přineslo i proměny v orgánech Pionýra
 a přijalo zásadu předávání funkcí ke zvlášť 
stanovenému datu (například ke konci 
kalendářního/fi nančního roku).

Clona v Parlamentu – 9. 11. 2004

V atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR se konala neobvyklá společenská udá-
lost. Proběhla vernisáž výstavy fotografi í 
účastníků soutěže Clona – jedné z ob-
lastí Pionýrského Sedmikvítku. Nad akcí 
převzala záštitu a milými slovy ji uvedla 
JUDr. Jitka Kupčová, místopředsedkyně 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Hosté shlédli i soutěžní videoklip, vytvo-
řený na vlastní skladbu rockové kapely 
Majsedum, a ocenili vysokou úroveň vy-
stavených fotografi í.
 

Statutární orgán Pionýra
Předseda Pionýra Petr Halada – od 1. 1. 2005

Výkonný výbor České rady Pionýra (VV ČRP) 
od 1. ledna 2005

Předseda Pionýra Petr Halada
Místopředsedové Pionýra
 Martin Bělohlávek, Mgr., 
 Peter Kubove, Mgr.
Ekonom Pionýra  Kateřina Brejchová, Bc.
Členové Dagmar Čechová, 
 Petr Kubů, Ing.
  Lee Louda, Ing.
 Jiří Mlaskač, Mgr.
  Petr Novák

Revizní komise Pionýra od 13. 11.  2004 

Předseda  Oldřich Lindovský
Členové  Jindřich Červenka
 Bohuslav Kühnel 
 Jan Ondroušek 
 Pavla Polišenská

Nejvyšší rozhodčí komise od 13. 11. 2004 

Členové Ivana Kožíšková, JUDr. 
 Petr Sádovský, Bc.
  Jan Škampa

O velmi dobrém postavení Pionýra ve společ-
nosti svědčila i účast hostů na jednání a jejich 
vystoupení, v nichž zazněla rozhodně neformál-
ní ocenění práce zejména vedoucích, ale i celé-
ho sdružení. Jednání navštívili a pozdravili:
Ing. Jiří Paroubek, člen Vlády ČR – ministr 

pro místní rozvoj;
Ing. Jana Vohralíková, náměstkyně ministra 

informatiky;
Mgr. Jindřich Fryč, ředitel odboru 

pro mezinárodní vztahy MŠMT;
Mgr. Jaroslav Tuček, pověřený ředitel odboru 

pro mládež MŠMT;
Mgr. Eva Nováková a Bc. Kateřina Konečná, 
 poslankyně Parlamentu ČR;
Ing. Petr Hájek, prokurista, Generali 

Pojišťovna a. s.;

Pavel Trantina, předseda České rady dětí 
a mládeže;

Mgr. Zdeněk Málek, místopředseda 
Českomoravské konfederace 
odborových svazů;

Mgr. Pavla Jedličková, manažerka Generálního 
štábu Armády ČR;

Mgr. Jiří Veverka, ředitel Institutu zájmového 
vzdělávání MŠMT;

Eva Hampejsová, tajemnice Komory mládeže 
při odboru pro mládež MŠMT;

PaedDr. Bohuslava Vacková, pracovnice Institutu 
dětí a mládeže MŠMT;

Zdeněk Pšenica, předseda 
Folklorního sdružení ČR.

Orgány zvolené V. výročním zasedáním Pionýra
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Společenské setkání

Tradicí se již stalo 
Slavnostní společenské 
setkání. V roce 2004 bylo 
spojeno i s připomenutím 
významných událostí 
předcházejícího období 
a předáním ocenění 
pionýrům i nečlenům 
sdružení, jejichž pomoci 
a podpory si vážíme. 
Společenského setkání se účastnila řada 
významných hostů – za Úřad vlády ČR 
ředitelka kanceláře premiéra Ing. Taťána 
Holečková a ředitel odboru pro mládež 
MŠMT Mgr. Jindřich Fryč, kteří spolu 
s předsedou České rady Pionýra předali 

ocenění. Dále se zúčastnila 
řada dalších významných 
osobností z Parlamentu ČR 
i dalších institucí.
Oceněni byli: Naďa Antalo-
vá, Vladimír Břížďala, Martin 
Čechura, Jiří Duchoslav, 
Ludmila Chromková, Dani-
ela Janáčková, Stanislava 
Jánská, Jindřich Kačer, Josef 

Kárniš, Eva Kovaříková, Petr Kuba, Helena 
Kühnelová, Lee Louda, Jan Matoušek, Alena 
Musiolová, Jiří Pavelek (in memoriam), Jaro-
slav Pfeferle, Julie Růžičková, Milada Sláčalo-
vá, Jiří Smolík, Jana Valová, Josef Vaska, Zde-
něk Veselý, Karel Weil, Darina Zdráhalová.

Vzdělávání a kvalitní příprava dobrovolných 
pracovníků pro práci s dětmi a mládeží je 
hlavní prioritou našeho sdružení. Uvědomu-
jeme si naši velkou zodpovědnost směrem 
k dětem a jejich rodičům, proto je naším cílem, 
aby před ně předstupovali lidé co nejlépe 
připravení. 

Kromě vnitřní vzdělávací soustavy máme pově-
ření, získaná od Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, která nás opravňují vzdělávat 
v těchto akreditovaných kursech: 
• Vedoucí dětských kolektivů, 
• Vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže,
• Zdravotník zotavovacích akcí, 
• Hospodář – účetní v občanském sdružení 
Dále jsme pořádali kursy hlavních vedoucích 
dětských táborů na základě osvědčení udělené-
ho Institutem dětí a mládeže MŠMT.

Významné akce organizované Ústředním pionýr-
ských vzdělávacím centrem: 
• Letní táborová škola na základně Kamenec 

v Orlických horách proběhla tradičně v srpnu 
a absolvovalo ji 40 instruktorů, kteří také získali 
I. stupeň obecné kvalifi kace Vedoucí dětských 
kolektivů. Ta je zaměřena na turistiku, táboření 
a brannost a každoročně má u instruktorů, 
kteří ji absolvují, velký úspěch. 

• Mezinárodní dílna vedoucích – rovněž tradiční 
vzdělávací akce. Její obsah byl zaměřen na 
výchovu k participaci. Stěžejní program byl 
doplněn nabídkovými rukodělnými sekcemi 
a exkurzí do Senátu Parlamentu ČR. Svými zku-

šenostmi přispěli i partneři z Izraele, Sloven-
ska, Švédska a Velké Británie.

• Kamínka Kamýk – setkání vedoucích spojené 
s výměnou zkušeností a získáním nových do-
vedností pro praktickou činnost.

Přípravu vedoucích zajišťuje síť pionýrských 
vzdělávacích center. Kromě Ústředního PVC 
existuje 14 pionýrských vzdělávacích center při 
jednotlivých krajských organizacích Pionýra. 
Ta realizovala celkem 82 vzdělávacích kursů, 

jimiž prošlo 1 499 pionýrských vedoucích 
a instruktorů.
Základní druhy přípravy (například Minimum 
Pionýra) probíhají i na pionýrských skupinách.
V návaznosti na novelizaci Směrnice pro pří-
pravu 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. 
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Pionýrsk ý Sedmikvítek

Po celý rok probíhala v republice otevřená kul-
turně-umělecká soutěž Pionýrský Sedmikví-
tek. Kromě ní neexistuje v České republice jiná 
tak široce pojatá soutěž pro děti – amatéry. 
Zahrnuje sedm oblastí – Dětská porta, Divadlo, 
Hudba, Tanec, Pro-Rock, Rukodělná činnost 
a výtvarné práce, Film, foto, video. V jednotli-
vých kulturních oborech probíhají postupová 
kola – od základních, oblastních až po republi-
kové přehlídky, kterých se účastní každoročně 
ti nejlepší.

Republiková fi nále pionýrských soutěží

• Pionýrský Sedmikvítek – Film, foto, video – 
CLONA, 3.–5. prosince v Děčíně, pořadatelem 
byla 96. pionýrská skupina Veselí medvědi 
z Prahy 10

 Fotografování a natáčení různých scének patří 
k činnosti mnoha oddílů. Své práce prezentují 
v soutěži Pionýrský Sedmikvítek – Film, foto, 

video. Stačí zaslat klasické nebo digitální fo-
tografi e s nejrůznější tématikou, videa, doku-
mentární i hrané amatérské fi lmy. Letošního 
ročníku se účastnilo 62 mladých tvůrců.

• Pionýrský Sedmikvítek – Tanec, 16.–18. ledna 
v zábavním centru Babylon v Liberci, soutěž 
organizovala Liberecká krajská organizace 
Pionýra

 Taneční soutěž je nabídkou pro všechny 
taneční kolektivy a soubory ČR. Soutěží se 
v kategoriích: Plesové formace, Diskotékové 
formace, Show formace, Parketové a taneční 

kompozice, Diskotéka pro 2–3 tanečníky, 
Folklór. Počet soutěžících v roce 2004 
dosáhl čísla 668.

• Pionýrský Sedmikvítek – Hudba a divadlo, 
16.–18. ledna v Divadle Za plotem v Praze 8, 
pořadatelem byla 230. PS Záře z Prahy 8

 Smyslem soutěže v oborech Hudba a divadlo 
je nacházet a rozvíjet mezi dětmi a mládeží 
nové talenty, prezentovat jejich um a rozšiřo-
vat prostor pro rozvoj jejich tvůrčích schop-
ností. Tento rok se fi nále soutěže Hudba 
a divadlo zúčastnilo 435 účinkujících.

Benefiční koncert 
Děti dětem 31. 1. 2004

Tradičním vyvrcholením Pionýrského 
Sedmikvítku je každoročně benefi ční kon-
cert Děti dětem. Letos se konal 31. ledna 
v kongresovém sále Kongresového cen-
tra Praha. Diváky i účinkujícími byly děti, 
kterých se z celé republiky sjelo na 1 700. 
Tleskaly nejzajímavějším vystoupením 
republikových přehlídek Pionýrského 
Sedmikvítku a také profesionálním hos-
tům – skupině Maxim Turbulenc a Natálii 
Kocábové. Ocenění nejlepším – Putovní 
poháry předsedy vlády – předal osobně 
premiér PhDr. Vladimír Špidla. Patronkou 
koncertu je od jeho počátku JUDr. Petra 
Buzková, ministryně školství, mládeže 
a tělovýchovy. 

• Dětská porta – 29. ledna – 1. února v kul-
turním centru Olšanka v Praze 3, pořádala ji 
Pražská organizace Pionýra

 Je nejstarší odnoží Pionýrského Sedmikvítku. 
Na jejích pódiích vyrostla řada vynikajících 
muzikantů. Někteří z nich se stali i známými 
osobnostmi české hudební scény, a to nejen 
v oblastech folk a country. Své nadání a talent 
přišlo ukázat 328 účastníků.

• Pro Rock, 16. října v Paláci Akropolis 
v Praze 3, pořadatelem byla 96. PS Veselí 
Medvědi z Prahy 10

 Otevřená hudební soutěž pro hudební skupi-
ny i jednotlivce v žánrech rockové a popové 
muziky. Prezentují se v ní mladé talenty, 
které podobnou možnost v této komercio-
nalizované sféře někdy marně hledají. V roce 
2004 se soutěže zúčastnilo 297 dětí a mla-
dých lidí.

• Pionýrský Sedmikvítek – Výtvarná a ruko-
dělná činnost, 7. února, Opava, pořadatelem 
byla PS Raduň

 Akce oslovuje i širokou řadu kolektivů a jed-
notlivců mimo sdružení. Do soutěže bylo 
přihlášeno 156 prací, z toho 87 výtvarných 
a 69 rukodělných.
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Zajímavé programy

Ledová Praha 
30. 1.–1. 2. 2004

Nabídka aktivního využití volného 
času – seznámení se s minulostí i sou-
časností Prahy – přilákala o pololetních 
prázdninách děti z celé republiky, a to jak 
kolektivů dětí ze škol, dětských domovů, 
oddílů či domů dětí a mládeže, tak rodin. 
Po celé tři dny všichni mohli díky podpoře 
významných pražských institucí zdarma či 
s výraznou slevou navštívit známé pražské 
památky a muzea. Velký dík za pomoc 
patří především Národnímu muzeu, Sprá-
vě Pražského hradu, Pražské informační 
službě, Židovskému muzeu, Strahovské 
knihovně, Muzeu Policie ČR, Dopravnímu 
podniku hl. m. Prahy a dalším.

Pionýr soustavně vytváří a nabízí kromě zná-
mých a tradičních i další programy, v nichž 
mají vedoucí co možná nejširší zdroj inspirace 
pro vytváření činnosti oddílů, klubů i pionýr-
ských skupin.

Výchova k participaci
V roce 2004 byl zahájen projekt, který chce po-
sílit životaschopnost oddílového organismu, 
pod názvem Výchova k participaci. Jeho cílem 
je inovovat pohledy na fungování oddílového 
života tak, aby se vedoucí po čase stal koor-
dinátorem činnosti a děti a mládež byly těmi 
hlavními aktéry při vytváření programu. Dává 
proto náměty, jak zapojit členy oddílu do fáze 
plánování činnosti, přípravy, organizace, realiza-
ce i hodnocení. Máme zato, že jen tak lze docílit 
dlouhodobějších výsledků v oblasti participace 
dětí a mládeže. Projekt je realizován s podporou 
České národní agentury Mládež. Díky tomu se 
můžeme opírat o celou řadu cenných zkušeností 
našich zahraničních partnerů.

• Soutěž etapových her
 Druhým ročníkem úspěšně pokračovala sou-

těž celotáborových etapových her (CETEH). 
Nejlepší příspěvky byly připraveny k tisku, 
aby se mohly stát zdrojem inspirace pro další 
vedoucí oddílů a táborů. Nejúspěšnější byla 
hra zpracovaná Ladislavem Šimkem a Janou 
Ptáčkovou s názvem Hobit aneb cesta tam 
a zase zpátky. Druhé místo získala hra autor-

ské dvojice Vojtěch Vejvoda a Ivana Průšová 
Expedice Archmedos – viz titulní foto. 

• Zvířátka
 Projekt určený nejmladším dětem. Zvířátka – 

sova, kočka, mravenec, medvěd a slavík, před-
stavují oblasti, ve kterých se mají naši nejmladší 
členové rozvíjet (výchova k občanství, k pohy-
bu, kultuře, vztahu k přírodě atd…). Letos po-
kračoval prací nad metodickými materiály.
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Informační činnost

Kamínka – Kamýk 
26.–28. 3. 2004

Výměna zkušeností vedoucích, kteří přímo 
pracují s dětmi, se konala v Základní škole 
Kamýk nad Vltavou. Pro 179 účastníků zde 
bylo připraveno 28 nabídkových progra-
mů – seminářů, diskusních fór, praktických 
dílen a exkurzí, kde si pod vedením zkuše-
ných lektorů mohli ověřit své schopnosti, 
poradit se o svých problémech a získat 
nejen nové dovednosti pro práci v oddíle, 
ale také nové přátele.

V roce 2004 se rozšířila a zkvalitnila forma 
elektronické registrace pionýrských skupin. 
Většina jí již dává přednost před papírovou 
formou. Zátěž „papírování“ na dobrovolné pra-
covníky Pionýra se tak účinně snížila. 

Po shromáždění a analýze všech požadavků pro-
běhla v Pionýru diskuse k realizaci projektu „Pio-
nýrský server“, který by komplexně řešil proble-
matiku elektronické komunikace a prezentace 
sdružení jako celku, i krajských organizací a zá-
kladních organizačních článků – skupin a oddílů, 
táborů apod. Všechny připomínky a náměty byly 
zapracovány a koncem roku byly zahájeny práce 
na uvedení celého projektu do života.
Současně začaly přípravy nové podoby interne-
tové prezentace Pionýra. Koncepce i zpracování 

má odpovídat trendům současné doby – značná 
pozornost je věnována novému grafi ckému 
vzhledu, ale také struktuře, členění a kvalitě po-
skytovaných informací.
Součástí prezentace je také již několik let vnitřní 
informační servis, určený členům sdružení. Ten-
to významný zdroj rychlých informací je stále 
častěji vyhledáván dobrovolnými pracovníky při 
řešení každodenních problémů. 

Stejně jako v minulých letech vyšlo 10 čísel in-
formačního zpravodaje Mozaika. Tento časopis 
je určen jak vedoucím jednotlivých PS, tak i ve-
doucím a instruktorům, kteří zde naleznou mno-
ho informací a námětů ke své činnosti i rad pro 
řešení jejich každodenních problémů. Zvláštní 
číslo bylo věnována právě jim. Měsíční náklad 
čítající přes 800 výtisků je poštou distribuován 
na kontaktní adresy všech pionýrských skupin.
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Ediční činnost

Soutěž v uzlování 
o putovní pohár Zlatá růže 
2.–4. 4. 2004

Pořadatelem je řadu let pionýrský oddíl 
Zlatá růže z Jindřichova Hradce. Je to ote-
vřená soutěž pro děti a mládež od sedmi 
let. Během víkendu mohou děti poznat 
Jindřichův Hradec, navštívit místní zámek 
či muzeum. Uzlování přilákalo 90 soutěží-
cích z celé republiky.

Ediční činnost Pionýra nám dává možnost 
poskytovat vedoucím oddílů a instruktorům 
i dalším dobrovolníkům publikace, které není 
možné získat v běžné obchodní síti. Vychází 
z programových cílů Pionýra a vnímáme ji jako 
významný prostředek k jejich realizaci. Její 
účinnost a rozsah byla vymezena prostředky, 
které jsme byli schopni zajistit – fi nančními, 
ale také lidskými. 

Vznikly tři ediční řady s rámcovým pojmenová-
ním „Pionýrská abeceda“:
• „Pionýr – Co dělat“ obsahuje náměty pro čin-

nost; vychází ze základní programové nabídky 
pro činnost oddílů s různým zaměřením;

• „Pionýr – Kdo a jak“ je součástí široce pojaté-
ho vzdělávacího programu pro instruktory, 
vedoucí oddílů, vedoucí pionýrských skupin, 
členy rad, hospodáře a revizory;

• „Pionýr – Curriculum“ přináší materiály, které 
podávají informace o Pionýru, vysvětlují histo-
rii sdružení a zároveň ho přibližující veřejnosti.

Mimo členění edice stojí pravidelně rozesílaný 
vnitřní zpravodaj „Mozaika“, který zabezpečuje 
jeden ze základních prvků řízení – aby organi-
zační články pravidelně dostávaly věcné a srozu-
mitelné informace. 

Z titulů vydaných v roce 2004 stojí jmenovitě za 
představení:
• Jak na to aneb Rukověť pro začínajícího ve-

doucího oddílu – jde o doplněné vydání po-
pulárně zpracovaného textu pro dobrovolné 

pracovníky s dětmi a mládeží. Jsou v ní popsá-
ny všechny podstatné kroky, na něž musí ve-
doucí při zahájení činnosti oddílu pamatovat 
a nepodcenit je. Jde o soubor vyzkoušených 
řešení, která už nemusí hledat.

• Statut Pionýra a Program Pionýra – základní 
dokumenty Pionýra. Publikace obsahuje au-
torizované vydání nově upravených stanov 

a programu, jak o dokumentech rozhodli dele-
gáti V. výročního zasedání Pionýra.

• Co se událo a o co šlo v pionýrské organi-
zaci v letech 1967–1969 – autobiografi cké 
ohlédnutí vrcholného představitele Pionýra 
1968–70, PhDr. Jaroslava Šturmy, přímého 
účastníka dění z období, kdy existoval poprvé 
zcela samostatný Pionýr.
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Vnější vztahy a propagace

• Soutěž „Sami o sobě, o své činnosti“
V roce 2004 proběhl již 10. ročník této soutěže. 
Je určena pionýrským skupinám a oddílům, kte-
ré chtějí, aby se o jejich práci vědělo. Proto pravi-
delně přispívají do místních a regionálních peri-
odik, či na své akce zvou novináře. V roce 2004 
byli jako nejlepší oceněni:
- PS Nepomuk,
- PS Otava Sušice
- PS Starý Plzenec
- PS Pohoda Jaroměř
- PS des. St. Roubala Habartov

• Tiskové konference
Pionýr pravidelně informuje veřejnost o své čin-
nosti na tiskových konferencích: 
- 26. ledna proběhla na ministerstvu školství, 

mládeže a tělovýchovy společná tisková kon-
ference s ministryní JUDr. Petrou Buzkovou 
a Nadací Dětem 3. tisíciletí k Benefi čnímu kon-
certu Děti dětem a akci Ledová Praha. 

- 15. června se na tiskové konferenci hovořilo 
především o letní činnosti – táborech, meziná-
rodním táboře pořádaném v Ostružně u Jičína 
a připravovaném přechodu nestátních nezis-
kových organizací na jiný typ účetnictví.

- 29. září jsme informovali o udělení statutu stá-
tem uznané nestátní neziskové organizace pro 
oblast práce s dětmi a mládeží ve volném čase, 
o hlavních akcích plánovaných na nový kalen-
dářní rok, a také jsme hodnotili průběh letní 
činnosti.

• Bambiriáda
 Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) jako hlavní 

pořadatel v ní propaguje aktivní a nekonzumní 
využívání volného času dětí a mládeže. Nabízí 
rodičům i dětem tisíce zajímavých aktivit i za-
myšlení nad možnostmi dalšího systematické-
ho zájmového zapojení a využití volného času 

v některém dobrovolném sdružení. Je to nej-
větší přehlídka volnočasových aktivit sdružení 
dětí a mládeže a středisek volného času v Čes-
ké republice. Na jejím průběhu se v mnoha 
místech úspěšně podílí i naše sdružení Pionýr. 
VI. ročník proběhl ve dnech 27.–30. května po 
celé republice. 

Pionýrská stezka 
28. 5.–30. 5. 2004

Soutěž podporuje všestranný rozvoj růz-
ných znalostí a dovedností z turisticko-tá-
bornické, sportovní, přírodovědné, kultur-
ně umělecké i technické činnosti. Přispívá 
rovněž k rozšíření duševních i tělesných 
schopností pionýrů.
Soutěž pořádala Pionýrská skupina 
 Safír Kdyně v Domažlicích a účastnil se 
231  pionýr.
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Objekty převzaté 
od Fondu dětí a mládeže (v likvidaci)

Zvíkovský rarášek 
4.–6. 6. 2004

Pod tímto názvem proběhlo již 9. set-
kání pionýrských oddílů. Tentokrát se do 
Varvažova v jižních Čechách sjelo 406 
pionýrů. I přes deštivé počasí se všichni 
účastnili připraveného a velmi nabitého 
programu – výlety do okolí za památkami 
Jižních Čech, jízda motorovou lodí po Vl-
tavě, soutěže v tábornických disciplínách, 
sportovní turnaje, možnost vyzkoušet si 
nejrůznější lanové aktivity, ukázky práce 
záchranářů a další. Pořadatelem byla 188. 
PS Bobříci z Prahy.

V roce 2004 převzal Pionýr na základě usnese-
ní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR další 
část majetku dosud spravovaného Fondem 
dětí a mládeže (FDM) v likvidaci. 

Stav předávaných objektů se výrazně zhoršil 
proti stavu z roku 2001, kdy byly jednotlivý-
mi uživateli zpracovávány projekty pro jejich 
využití. To přineslo Pionýru zvýšení nákladů, 
které bylo nutno vydat na nezbytné opravy, 
případně k zabránění dalším škodám. Ihned po 
převzetí objektů byla zahájeny aktivity vedoucí 
k jejich zprovoznění a využití pro přímou práci 
s dětmi.

Z jedenácti objektů, jež byly Poslaneckou sně-
movnou PČR (usnesením č. 416 ze dne 18. dub-
na 2003) přiděleny v rámci 2. kola výběrového 
řízení našemu sdružení, byly likvidátorem Fondu 
dětí a mládeže fyzicky předány čtyři objekty, 
a to ve většině případů v druhé polovině kalen-
dářního roku. Jeden objekt byl předán na konci 
roku 2003, čtyři objekty nebyly předány vůbec 
a jeden objekt jsme nepřevzali z důvodu změny 
vlastnických vztahů okolních pozemků, což zne-
možnilo plnit podaný projekt (Těrlicko).

Mimo uvedené náklady lze vyčíslit v řádech 
desítek tisíc korun i prostředky investované do 
objektů jednotlivými uživateli. Tyto náklady by 
nebylo nutné vynaložit, pokud by předchozí 
správce – Fond dětí a mládeže – dbal na řádnou 
údržbu objektů.

Příklady využití převzatých objektů
• V TZ Čimelice se v průběhu prázdnin 2004 kona-

ly dva letní tábory a základna je v současné době 
využívána stabilně pro přímou práci s dětmi.

Přehled předaných objektů
Objekt Uživatel Účetní hodnota 

(podklady 
FDM v Kč)

Hodnota dle 
znaleckého 

posudku 
FDM v Kč

Náklady * 
vynaložené 

Pionýrem v Kč

TZ Čimelice Středočeská 
KOP

1 275 482 638 240 20 000

Pozemek Frýdlant 
nad Ostravicí

KOP Moravsko-
slezského kraje

15 920 14 480 20 000

TZ Zásada PS Úsměv Jirkov 1 461 247 1 337 950 27 850

Pozemek Machnín PS PERSEUS Liberec 49 680 205 050 20 000

CELKEM 2 802 329 2 195 720 87 850

* na opravy, zprovoznění a údržbu 

• V TZ Zásada se v období prázdnin 2004 konaly 
čtyři turnusy letních táborů a je hojně využívá-
na na víkendové pobyty.

Vedle kladných příkladů je třeba uvést i mnoho 
nepříjemných zkušeností s Fondem dětí a mlá-

deže, které vyvrcholily po uvedení matoucích 
a nepřesných údajů ve zprávě pro Poslaneckou 
sněmovnu Parlamentu ČR a následných neú-
spěšných výzvách o opravu podáním žaloby 
na ochranu dobrého jména.
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Táborová činnost

Letní tábory jsou jednou z nejvýznamnějších 
činností pionýrských skupin. Některé tábory 
jsou určeny jen členům oddílů, nicméně vět-
šinou se táborů účastní i děti mimo sdružení 
Pionýr. Pro ně je pak takový tábor mnohdy 
motivací pro další činnost i v průběhu roku.

Větší část táborů je s pevnou základnou (zpra-
vidla se jedná o stany s podsadou, občas také 
chatky či budovu). Mimo tyto „klasické“ tábo-
ry jsou pořádány také tábory putovní, ať už 
jde o putování pěší, cykloturistické či o vodní 
 turistiku.
Většina táborů je motivována celotáborovou 
hrou (CETEH), která táborové dění i hry spojuje 
do jednoho příběhu. Oblíbenými tématy jsou 
náměty z různých etap historie, mytologie nebo 
pověstí různých kultur světa. Výjimkou nejsou 
ani vlastní vymyšlené příběhy s velmi detailně 
propracovanou zápletkou. 

Součástí táborů není jen zábava a pasivní odpo-
činek, děti se zde také leccos naučí. Není to však 
určitě formou školního vyučování. Často si to ani 
neuvědomují, ale pomocí her se učí řešit i různé 
nečekané situace a získávají mnohé zkušenosti 
a sociální dovednosti ve vztazích k ostatním, 
které pomáhají formovat jejich osobnost.

Průměrná délka tábora: 15 dní 
Průměrná délka tábora se prakticky nezměnila
Průměrné náklady na účastníka 2 617,92 Kč  
Cena obsahuje i náklady na dobrovolníka
Průměrná cena 1 dne tábora: 140,82 Kč 
Ve srovnání s předchozím rokem došlo k navýše-
ní nákladů na tábor o cca 5 procent.

KOP Počet 
táborů

Počet účastníků 
do 26 let

Počet osobodní 
do 26 let

Celkové náklady 
tábora (v Kč)

Prahy 66 2 774 49 545 7 729 423,40 
Středočeského kraje 39 1 986 26 216 3 280 474,52 
Jihočeského kraje 25 1 248 18 209 2 384 733,20 
Plzeňského kraje 41 2 418 33 123 4 532 448,80 
Karlovarského kraje 4 214 3 136 377 150,00 
Ústeckého kraje 33 1 602 23 732 3 907 623,00 
Libereckého kraje 16 878 13 349 1 790 315,00 
Královéhradeckého 
kraje 

28 1 498 23 966 3 176 043,40 

Pardubického kraje 28 1 446 24 583 3 019 341,90 
kraje Vysočina 23 1 160 16 509 2 316 636,47 
Jihomoravského kraje 48 2 010 33 030 4 022 068,30 
Olomouckého kraje 12 556 7 334 1 041 748,00 
Moravskoslezského 
kraje 

60 2 818 46 359 7 196 335,31 

Zlínského kraje 13 626 7 811 1 259 255,00 
Celkem 436 21 234 326 902 46 033 596,30 
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Mezinárodní činnost

Mezinárodní tábor 
1.–8. 8. 2004

Proběhl v Ostružně u Ji-
čína. Účastnilo se jej 183 
dětí a jejich vedoucích ze 
šesti pionýrských skupin 
ČR a pěti zahraničních delegací. Šlo o delega-
ce z Finska, Rakouska, Velké Británie, Francie 
a Polska. Akce se konala v rámci projektu 
Výchova k participaci, který podpořila Česká 
národní agentura Mládež.

Bylo to krátké. Včera jsem se seznámila s pri-
ma dětmi a dnes už odjíždím.

Sára, Finsko

Mezinárodní tábor byl pro mě nádherným 
zážitkem. Nejraději jsem sledoval, jak komicky 

se děti z různých zemí snaží domluvit pomocí 
rukou, nohou a různých věcí. Seznámil jsem 
se i s jednou dívkou z Finska. Jsem rád, že 
jsem byl na tomto táboře. Byla tam zábava 
a získal jsem spoustu přátel.

David, Česká republika

Mezinárodní činnost chápeme jako jednu z fo-
rem, která může být nejen vítaným zpestřením 
činnosti našich oddílů a skupin, ale především 
příležitostí, jak získat mnohé nové a cenné 
zkušenosti. 

Naši zástupci se účastnili XXIII. řádného kongresu 
IFM-SEI 6.–9. května 2004 v Norimberku. Na kon-
gresu bylo potvrzeno přijetí Pionýra mezi řádné 
členy IFM-SEI a zvolen zástupce Pionýra (Mgr. Jiří 
Tomčala) do kontrolní komise IFM-SEI.
Rok 2004 probíhal ve znamení dvoustranných 
jednání s partnerskými organizacemi našich sou-
sedů. O společných projektech a spolupráci jsme 
jednali na Slovensku, v Rakousku a Německu.
• V rámci mezinárodních kontaktů proběhlo 

celkem 14 výměn. Z toho 9 se uskutečnilo 
u nás a 5 v zahraničí. Mezinárodní výměny byly 
podpořeny MŠMT částkou 415 494 Kč.

• Mezinárodní dílna vedoucích na téma „Partici-
pace“, které se účastnilo 85 mladých vedoucích 
z naší republiky i ze zahraničí, se konala v ter-
mínu 26.–28. listopadu 2004 v Českém mana-
žerském centru v Čelákovicích díky podpoře 
České národní agentury Mládež.

• Členové Pionýra se tradičně účastní seminářů 
pořádaných našimi zahraničními partnery, 
např. semináře „Space for youth“ pořádané-
ho belgickou radou mládeže 7.–12. prosin-
ce či semináře o Úmluvě o právech dítěte 
16.–17. června ve švédském Ronneby.

• Z Evropské dobrovolné služby se vrátil Petr 
Klouda, který pracoval v YMCA Greenhill 
v Irsku jako instruktor outdoorových aktivit.

Mezinárodní kontakty základních článků:
14. TSP Po cestách vlasti Brno Rote Falken, Salzburg (Rakousko)
PS Omega Praha Woodcraft-folk, Sheffi  eld (Velká Británie)
230. PS Záře Praha Woodcraft-folk, Brighton (Velká Británie)
PS Rokycany – jih Les Francais, Firminy (Francie)
211. MSP Uhříněves, KOP Zlín Les Francais, Bretagne – L´anester (Francie)
PS Maják Černilov Zwiazek Harcerstva Polskiego, Ruda Sloska (Polsko)
PS Maják Černilov Nuret Kotkat Keskuslitto, Helsinky (Finsko)
PC Šumperk Finnish Pioneer, Helsinky (Finsko)
PS Kraken Landehapstat München (Německo)
PS Plejády Šternberk PTPI Melbourne (Austrálie)
1. PS Náchod Centrum Rekreacji, Chodzied (Polsko)
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Rozvaha ke dni 31. 12. 2004 – v plném rozsahu (v celých tisících Kč)

Údaje účetních výkazů roku 2004 hovoří 
o stavu a pohybech majetku na centrální 
úrovni sdružení Pionýr. Nepostihují 
skutečnosti přímo spojené s činností 
krajských organizací, pionýrských skupin 
a oddílů. Nezaznamenávají informace 
o stovkách drobných i větších dárců, 
kteří přispívají k rozvoji činnosti s dětmi 
a mládeží na místní úrovni, ani o podpoře 
územně samosprávných celků. Neodrážejí 
skutečnost, že převážně dobrovolní 
pracovníci sdružení spravují majetek 
v hodnotě desítek milionů korun a zajišťují 
akce s celkovým obratem přesahujícím jedno 
sto milionů korun.

Rok 2004 byl významný rozsáhlou aktivitou pro 
zajištění přechodu sdružení Pionýr do systému 
„podvojného“ účetnictví. Řadu dosud neřeše-
ných problémů i v otázce fi nančního zajištění 
sdružení s sebou přineslo také předávání objek-
tů z majetku spravovaného Fondem dětí a mlá-
deže v likvidaci.

Sdružení Pionýr se významným způsobem 
zapojilo do programu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, zaměřeného na rozvoj 
práce s neorganizovanými dětmi a mládeží. 
V prvním i druhém kole výběrového řízení 
předložily pionýrské skupiny desítky projektů, 
orientovaných na tuto oblast činnosti. Díky 
tomuto programu bylo možné spolufi nancovat 
řadu činností, které pomáhají v rozvoji činnosti 
sdružení.

AKTIVA 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  69
Pozemky 3 976
Stavby  23 488
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  1 222
Drobný dlouhodobý hmotný majetek  1 840
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 385
Oprávky k drobnému 
dlouhodobému nehmotnému majetku -69
Oprávky ke stavbám -442
Oprávky k samostatným movitým 
věcem a souborům movitých věcí -1 144
Oprávky k drobnému dlouhodobému 
hmotnému majetku  -1 840
Zboží na skladě a v prodejnách  397
Odběratelé 405
Poskytnuté provozní zálohy 176
Ostatní pohledávky 708
Ostatní přímé daně  5
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem 
orgánů územních samosprávných celků  109

Jiné pohledávky  253
Dohadné účty aktivní 37
Pokladna  76
Účty v bankách  3 383
Náklady příštích období  204
Příjmy příštích období  46
Aktiva celkem  33 284

PASIVA
Vlastní jmění  32 125
Fondy  199
Účet výsledku hospodaření  -458
Dodavatelé 145
Ostatní závazky vůči zaměstnancům  2
Ostatní přímé daně  40
Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů 
územních samosprávných celků  551
Dohadné účty pasivní  1
Výdaje příštích období  675
Výnosy příštích období  4
Pasiva celkem  33 284

trole bylo zjištěno, že v účetnictví nejsou žádné 
závažné nedostatky, proto nebyla uložena ani 
žádná nápravná opatření.
V rámci zajištění součinnosti mezi orgány Pioný-
ra se předseda Revizní komise ČRP pravidelně 
zúčastňoval jednání Výkonného výboru České 
rady Pionýra. V roce 2004 nebylo ze strany Reviz-
ní komise ČRP navrženo žádné opatření.
Revizní komise ČRP ukončila svou činnost v lis-
topadu 2004 a na V. výročním zasedání Pionýra 
předložila svoji zprávu o činnosti, ta byla zasedá-
ním přijata.
V rámci změn ve Statutu Pionýra provedených 
na jednání V. výročního zasedání Pionýra nese 
nové označení – Revizní komise Pionýra. Byla 
také změněna forma volby předsedy, který je 
nyní volen přímo na Výročním zasedání Pionýra, 
a dále jsou voleni jednotliví členové komise. 
Od listopadu 2004 proto revizní komise pracuje 
v novém složení, jak byli členové navrženi kraj-
skými organizacemi Pionýra a zvoleni delegáty 
výročního zasedání.
Členové revizní komise se zúčastňují kurzů 
a školení v oblasti účetnictví.

Oldřich Lindovský
předseda Revizní komise Pionýra

Zpráva Revizní komise Pionýra
V roce 2004 pracovala Revizní komise 
ČRP/Pionýra s omezeným počtem členů, přes-
to se podařilo splnit základní úkoly stanovené 
plánem práce. Kontrolní a revizní činnost se 
zaměřila zejména na dokončení rozpracovaných 
revizí pionýrských center a pionýrských skupin, 
které čerpaly dotace na povodně. Nepodařilo 
se dokončit revize pionýrských skupin, které ne-
čerpaly v roce 2003 dotace Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, protože oslovené pio-
nýrské skupiny nedodaly včas všechny podklady 

pro provedení revize. Tyto kontroly budou po-
kračovat i v příštím období. Zároveň byly prová-
děny revize, o které požádaly zástupci krajských 
organizací Pionýra.
Revizní komise ČRP provedla kontrolu vedení 
dokumentace a revizi účetnictví Pionýra (vede-
ného na Ústředí Pionýra v ČR). Navázala přitom 
na kontrolu prováděnou pracovníkem odboru 
interního auditu MŠMT.
Během přezkoumávání byly shledány drobné 
nedostatky (např. chyběl podpis pokladníka), 
které byly odstraněny v průběhu revize. Při kon-

Náklady Činnosti
hlavní hospodářská

Spotřeba materiálu 3 519
Spotřeba energie 78
Spotřeba ostatních 
neskladovatelných dodávek 34
Prodané zboží 135 70
Opravy a udržování 128
Cestovné 497
Náklady na reprezentaci 34
Ostatní služby 3 994
Mzdové náklady 1 851
Zákonné sociální pojištění 554
Ostatní sociální pojištění 77
Daň z nemovitostí 8
Ostatní daně a poplatky 1
Jiné ostatní náklady 232
Odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 564

Poskytnuté příspěvky zúčtované 
mezi organizačními složkami 14 181
Poskytnuté příspěvky 65
Náklady celkem 25 952 70

Výnosy Činnosti
hlavní hospodářská

Tržby z prodeje služeb 831 212
Tržby za prodané zboží 92 70
Úroky 84
Jiné ostatní výnosy 189
Tržby z prodeje dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku 190
Přijaté příspěvky (dary) 216
Přijaté členské příspěvky 1 884
Provozní dotace 21 796
Výnosy celkem 25 282 282

Výsledek hospodaření -670 212

Výroční zpráva byla schválena 
Českou radou Pionýra 

dne 24. dubna 2005.

Podpora vybraných forem práce s neorganizo-
vanými dětmi a mládeží, tzv. Oblast č. 2 MŠMT
Počet předložených projektů 177
Počet realizovaných projektů 100
Celkové doložené náklady 3 063 398,80 Kč
Poskytnutá dotace MŠMT 1 212 977,80 Kč



Výroční zpráva 2004

Ústředí Pionýra v ČR
Senovážné nám 977/24, 116 47  Praha 1

tel: 234 621 299, fax: 224 215 101
pionyr@pionyr.cz
www.pionyr.cz 


