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Výroční zpráva — Pionýr 2005
Úvod

Orgány Pionýra
Česká rada Pionýra
Je nejvyšším orgánem pracujícím mezi výročními zasedáními.
V roce 2005 se ČRP sešla na čtyřech jednáních:
2. zasedání – 22.–23. ledna, Stráž pod Ralskem 
3. zasedání – 23.–24. dubna, Chotěboř
4. zasedání – 9.–10. září,  Zásada v Doupovských horách
5. zasedání – 25.–26. listopadu, Horní Sytová
Pracovalo v ní celkem 41 členů, delegovaných jednotlivými krajskými 
organizacemi Pionýra.
Sekce České rady Pionýra a pracovní skupiny:
• Legislativně-ekonomická sekce • Sekce pro rozvoj členské základny
• Organizačně-informační sekce • Sekce akcí a soutěží
• Sekce zahraniční • Sekce projektů
•  Sekce nemovitostí  • Sbor garantů PVC

a táborových základen • Redakční centrum Pionýra

Statutární orgán Pionýra
Předseda Pionýra  Petr HALADA

Výkonný výbor České rady Pionýra (VV ČRP)
Předseda Pionýra Petr HALADA
Místopředsedové Martin BĚLOHLÁVEK, Mgr., Peter KUBOVE, Mgr.
Ekonom Kateřina BREJCHOVÁ, Ing.
Členové Dagmar ČECHOVÁ (do 9. 9. 2005), 
 PETR KUBŮ, Ing., Lee LOUDA, Ing., Jiří MLASKAČ, Mgr., Petr NOVÁK

Revizní komise Pionýra
Předseda Oldřich LINDOVSKÝ
Členové Jindřich ČERVENKA, Václav JOHÁNEK (od 10. 9. 2005), 

Bohuslav KÜHNEL (do 15. 4. 2005), 
Miroslav MARŠÁLEK, Ing.  (od 26. 11. 2005), 

Milan MATYÁŠ (od 10. 9. 2005), Libuše NEJEDLÁ (od 10. 9. 2005),
 Jan ONDROUŠEK (do 3. 6. 2005), Pavla POLIŠENSKÁ (do 12. 12. 2005)

Nejvyšší rozhodčí komise
Předsedkyně Ivana KOŽÍŠKOVÁ, JUDr.
Členové Petr SÁDOVSKÝ, Bc., Jan ŠKAMPA

Pionýr je dobrovolným sdružením, otevře-
ným pro všechny děti, mládež a dospělé. 
Obhajuje zájmy nejen svých členů, ale všech 
dětí. Akcí Pionýra se mohou zúčastňovat i ne-
organizované děti a mládež. Pionýr se v ši-
roké škále různorodých aktivit zabývá osvě-
tovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní 
činností.

Prostřednictvím her chce Pionýr poskytovat 
dětem a mladým lidem vše, co by později – jako 
dospělí – mohli využívat nejen ve svém vlastním 
životě, ale také ve prospěch ostatních lidí – celé 
společnosti. Pionýr se snaží svým dílem přispět 
k výchově člověka čestného, svobodného, samo-
statného, spravedlivého, aktivního a solidárního. 
Jako dobrovolné sdružení dětí, mládeže a do-
spělých usiluje o to, aby byl užitečným článkem 
současné společnosti.

Pionýrské oddíly a skupiny pracují ve všech kra-
jích České republiky.

S aktuální nabídkou činnosti Pionýra je možné 
se blíže seznámit na internetových stránkách. 
Naše adresa je www.pionyr.cz.

Kolik nás je
Členskou základnu Pionýra k 31. 12. 2005 tvoří 
18 125 registrovaných členů.

Pionýr a ČRDM
Pionýr je řádným členem České rady dětí a mlá-
deže.

Vážený čtenáři,

možná se i vám občas stane, že večer nemůžete usnout. Mně tak dvakrát, tři-
krát za rok, protože většinou padnu do postele a spím, aniž stačím přečíst jen 
jednu stránku své oblíbené knihy Saturnin od Zdeňka Jirotky, kterou mám 
stále připravenou u postele. Při své poslední bezesné noci jsem přemýšlel, jaké 
jsou vlastně důvody, které mne přesvědčily, abych stále pracoval v organizaci 
Pionýr.

Ve svých vzpomínkách se musím ponořit do již vzdálenější minulosti, do svých 
pionýrských začátků. Do svého prvního oddílu jsem začal chodit ve třetí třídě 
na základní škole a náš vedoucí byl skvělý, jezdili jsme na výlety a hráli spous-
ty her. Oddíl s 25 občas hůře zvladatelnými kluky vedl pět let. Na schůzky 
jsem chodil strašně rád, proto pro mne bylo přirozené, že jsem začal na pionýr-
ské skupině pracovat jako instruktor a později vedoucí. Zvláště, když jsme byli 
vždycky skvělá parta. Vedoucí a instruktoři vedli své oddíly, starali se o naši 
základnu, kterou jsme budovali ze staré školy, jezdili na společné akce, hráli 
jsme volejbal – prostě prima parta. Skupina začala pořádat i své tábory, na které jsem nejdříve nejezdil, měl jsem 
totiž velmi špatnou zkušenost z letních táborů příbramských uranových dolů. Před 25 lety mne však naše vedoucí 
pionýrské skupiny přesvědčila, abych na náš tábor jel a jezdím dodnes; mám letos stříbrnou svatbu s letními tábory. 
V srpnu jsme obvykle vlakem odjeli do stanového tábora pod hrad Rabí u jezu na řece Otavě. Nikdy na tento tábor 
nezapomenu. Byl skvělý, fantastický a to hlavně proto, že hlavního vedoucího dělal pionýr, skvělý člověk Stanislav 
Šmerha. Moc mne toho naučil, jak motivovat děti, jak organizovat tábor, jak se starat o vedoucí. Dodnes jeho zku-
šenosti využívám a snažím se podle jeho vzoru zaujmout členy naší skupiny nebo účastníky táborů.

Mé základní podněty, které mne neustále přesvědčují a motivují, abych v Pionýru nadále pracoval, jsou tedy dva:

Dobrá parta solidních a pracovitých lidí na naší skupině, v naší krajské organizaci, v České radě Pionýra 
a na „Ústředí“, se kterými je mi ctí pracovat. Druhým důvodem pro mne jsou pionýři „vzory“, kteří mi ukázali 
a stále ukazují, kudy jít dál.

Přeji všem, aby působili jen v prima partách a aby ve svém okolí nacházeli také i „vzory“, jak se to poštěstilo mně 
v pionýrském hnutí.

Petr Halada

se uskutečnilo v podvečer benefičního koncertu Děti dětem v Kon-
gresovém centru Praha. Za přítomnosti řady významných hostů 
ze společenského i politického života byla předána významná pio-
nýrská ocenění členům i nečlenům sdružení. Zároveň zde byly připo-
menuty významné momenty z předcházejícího období.

Jeho zástupci se snažili aktivně přispívat k její čin-
nosti, Ing. Lee Louda – 1. místopředseda ČRDM, 
Jindřich Červenka – člen Revizní komise ČRDM, 
další jako členové komisí, například zahranič-

ní – Ing. Petr Kubů a Jiří Let, či pracovních týmů, 
například štáb Bambiriády – Mgr. Martin Bělo-
hlávek a Pavel Hofrichter.

V roce 2005 byli pionýrskými vyznamenáními oceněni:
Odměny a vyznamenání ve sdružení Pionýr udělujeme dětem i do-
spělým, kolektivům, pionýrským skupinám či orgánům za výrazné 
činy nebo výsledky v činnosti, i nečlenům, kteří pionýry významně 
podpořili.
Nejvyšší ocenění Pionýra „Křišťálovou vlaštovku“ 
převzala Anna Kosaková.
Lipový list – stříbrný in memoriam byl udělen Vladimíru Danielovi.
Lipový list – stříbrný převzali:
Vladimíra Rozsypalová, Miroslav Mašek, Dana Erbesová, Bohumír 
Erbes, Pavla Dudová, Františka Vašinová, Irena Červenková, Jindřich 
Kalivoda, Jaroslav Perlík, Ing. Josef Kula, Marie Drahovzalová.
Mnoho dospělých pionýrů a pionýrských skupin bylo oceněno 
mimořádným vyznamenáním k 15 letům samostatného sdružení 
Pionýr a mimořádným vyznamenáním „Opravdu dobrý tábor“ pro 
dlouholeté pořadatele letních táborů.

Slavnostní společenské setkání
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Tábornická stezka patří do programu 
„Robinsonův ostrov“. Zahrnuje oblast 
turistických, tábornických i přírodověd-
ných znalostí a dovedností, které dětem 
pomáhají rozvíjet smysl pro spolupráci, 
schopnost překonávat překážky, učí 
děti žít v přírodě a s přírodou a vážit si jí.
XII. ročník se uskutečnil ve dnech 
24.–26. září na okraji Brna a jeho po-
řadatelem byla Jihomoravská krajská 
organizace Pionýra. Závodilo 68 hlídek, 
čili 204 závodníků. Trasu zajišťovalo 
70 rozhodčích z Brna i z delegací, které 
přijely z celé republiky.

Tábornická stezka

Sdružení Pionýr tvoří 14 krajských organiza-
cí, což odpovídá současnému státoprávnímu 
uspořádání České republiky. Základním 
úkolem krajských organizací je kromě orga-
nizační, řídící a koncepční činnosti poskyto-
vat nižším organizační jednotkám, tj. pio-
nýrským skupinám, servis pro jejich činnost 
a rozvoj.

Předsedové krajských organizací Pionýra

Pražská rada Pionýra
Martin BĚLOHLÁVEK, Mgr. (do 17. 2. 2005)

Ladislav ŠIMEK (od 17. 2. 2005 do 1. 12. 2005)
Lee LOUDA, Ing. (od 1. 12. 2005)

Středočeská KRP Tomáš SUCHÝ, Ing.
Jihočeská KRP Petr NOVÁK
Plzeňská KRP Jan PANGRÁC
KRP Karlovarského kraje František KOVÁČ
Ústecká KRP Rudolf ZEUS
Liberecká KRP Tomáš RYCHTAŘÍK, Ing.
KRP Královéhradeckého kraje
 Petra KULHÁNKOVÁ, Mgr.
Pardubická KRP Hana SÁDOVSKÁ, Mgr.
KRP kraje Vysočina Jiří NĚMEC, Mgr.
Jihomoravská KRP 
 Milan Matyáš (do 16. 6. 2005 a od 9. 10. 2005)

Peter Kubove, Mgr., (od 16. 6. do 9. 10. 2005), 
statutární orgán jednající

Olomoucká KRP Marek ŠTĚTKÁŘ
KRP Moravskoslezského kraje
 Oldřich LINDOVSKÝ
Zlínská KRP Darina ZDRÁHALOVÁ, Mgr.

Pionýrská centra (PC)
V regionech nahrazují organizačně-koordinační 
funkci bývalých okresních rad. Společná centra 
mohou vytvářet rovněž krajské organizace Pioný-
ra. Pionýrská centra vytvářejí organizační zázemí 
například pro společné výchovné projekty a akce.

Pionýrské skupiny (PS)
Základní organizační jednotkou s právní subjek-
tivitou je pionýrská skupina. Pionýrské skupiny 

se kromě vytváření zázemí pro činnost svých 
oddílů věnují také přípravě činností i pro neor-
ganizované děti a mládež.

Pionýrské oddíly
Pionýrské oddíly jsou místem, kde je naplňován 
program sdružení, realizují výchovné projekty 
Pionýra, hrají dlouhodobé hry, připravují vlastní 
program činnosti. Jsou to základní organizační 
jednotky pionýrského života.

Zaměření činnosti oddílů

Všestrannost 354
Turistika 191
Sport 63
Přírodověda 18
Kultura 35
Technika 9
Jiná činnost 52
Celkem 722

Kluby
Nabízejí pionýrskou činnost především neorga-
nizovaným dětem a mládeži. Činnost klubů je 
zaměřena na sporty, deskové hry, výtvarné a ru-
kodělné práce a podobně. V roce 2005 pracovalo 
v Pionýru 96 klubů.

Ústředí Pionýra v České republice
Není orgánem Pionýra – vyváří profesionální 
zázemí pro správně-administrativní a organi-

zační zajištění činnosti celého sdružení. Tvoří je 
zaměstnanci Pionýra, na jeho činnosti se podílí 

také řada dobrovolníků. Nenahrazuje volené 
orgány sdružení.

Mezinárodní den 
ochrany ozonové vrstvy

Mezinárodní den míru
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Program Pionýra a jeho ideály 
ve výchovných projektech sdružení

Zárukou úspěšnosti práce každého pionýr-
ského oddílu, předpokladem trvalého zájmu 
dětí a dospívající mládeže o tvůrčí podíl na ži-
votě sdružení je především promyšlený a při-
tažlivý program činnosti.

Pionýr přichází s celou řadou aktivit, kterým 
se mohou děti a mladí lidé věnovat. Od počátku 
devadesátých let bylo do života sdružení uve-
deno několik nabídkových programů činnosti, 
z nichž mohou oddíloví vedoucí čerpat při pří-
pravě a organizaci aktivit.

Jsou to například:
Výpravy za poznáním
Jde o cyklus námětů určených pro tzv. všestran-
ně zaměřené oddíly (bez dominantní činnosti 
v oddílovém programu). Rozvíjí a prohlubuje 
znalosti a dovednosti z oblasti turistiky, spor-
tů, přírodovědy apod. Oddíly mohou využívat 
motivační celoroční hru CESTA KOLEM SVĚTA 
ZA 300 DNÍ. Pro zvýšení její přitažlivosti jsou kro-
mě základní motivace zpracovány i doplňkové 
materiály, jako například „Zápisník cestovatele“, 
„Soubory námětů vycházející z charakteristiky 
jednotlivých kontinentů“, „Desková hra Výpravy 
za poznáním“, plakáty atd.

Participace
Byl dopracován projekt zabývající se problema-
tikou zapojování samotných dětí do přípravy, 
organizace a hodnocení oddílové činnosti. Těžiš-
tě projektu není v návodech, jak budovat dětské 
„poradní orgány“, ale v tom, jak dětem dávat 

šanci aktivně se podílet na oddílovém životě. 
Publikace, která takové náměty poskytuje, se vý-
stižně jmenuje „Život oddílu“. Má za cíl přesvěd-
čit oddílové vedoucí o tom, že o úspěchu oddílo-
vého programu – kromě jeho vlastní odpovědné 
práce – rozhoduje také „životní prostor“ pro 
přirozenou aktivitu, nápady a náměty dětí.

Oáza
Projekt spatřil světlo světa v roce 2003. Je určen 
kolektivům, které ve své činnosti kromě smyslu-
plného a přitažlivého programu usilují také o vy-
tváření oázy pozitivní atmosféry. V Oáze se kaž-

dé dítě má cítit bezpečně. Významnou součástí 
projektu je i zahraniční spolupráce. Mezinárodní 
prvek v činnosti – zejména pak vzájemné bližší 
poznávání – vede k toleranci, pochopení národ-
ních, národnostních a etnických specifik a odliš-
ností, potlačuje tendence rasistického uvažování 
a chování.

Malíčci – Zvířátka
Nabídkový program pro nejmladší děti – členy 
sdružení, byl k němu vydán Zápisník zvířátek. 
Vrcholí práce na přípravě metodiky. Nově dopl-
něný program může výrazně ovlivnit zájem nej-

mladších dětí o činnost Pionýra. Měl by také 
pomoci začínajícím vedoucím a instruktorům, 
kteří s jeho využitím mohou připravovat kva-
litní, pestrý a přitažlivý program oddílových 
schůzek.

Přehlídka rockových kapel 
odstartovala Sedmikvítek.
V sobotu 8. října proběhl 
v paláci Akropolis v Pra-
ze 3 šestý ročník hudební 
přehlídky Pro-Rock, soutěž 
rockových kapel. Mezi 
zajímavá vystoupení patřil 
třeba karlovarský „Flea’s 
Band“, dětská kapela ve vě-
ku 12 až 13 let. Výrazný 
dojem udělala skupina 
„čelistů“ z Ostravy, která 
odváděla maximálně pro-
fesionální výkon včetně 
nádherné show ala „Apo-
calyptica“.

Pionýrský Sedmikvítek – Pro-Rock

Mezinárodní den seniorů

Světový den učitelů

Světový den pošty Světový den duševního zdraví Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof

Světový den výživy Mezinárodní den za odstranění chudoby

Týden za odzbrojení

Den Spojených národů

Týden za odzbrojení Týden za odzbrojení Týden za odzbrojení Týden za odzbrojení Týden za odzbrojení

Týden za odzbrojení
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Výchovné projekty 
zaměřené na hlubší zájmy dětí

Robinsonův ostrov
To je nejstarší a také nejstabilnější programová 
nabídka Pionýra, vycházející z osvědčené a léty 
prověřené činnosti pionýrských tábornických 
oddílů. Program jednotlivých oddílových schů-
zek, výprav a expedic může čerpat z malého 
průvodce táborníkovým rokem – „Zápisníku 
Pod modrou oblohou“.

Apollónovy hry (kulturní a umělecký program)
Jde o program umožňující zapojit talentované 
děti v oblasti kultury a umění. Poskytuje ale 
i  náměty pro oddílová „putování za kulturou“, 
podporuje tvořivost, rozvíjí kulturní a umělecké 
 zájmy. V navazující soutěži „Pionýrský Sedmi-
kvítek“ prostřednictvím koncertů a vystoupení 
účastníci veřejně prezentují svoji tvorbu. Mnozí 
mají možnost poprvé stát na prknech, co zna-
menají svět, prožít povznášející pocit úspěchu, 
slyšet uznání vyjádřené potleskem publika.

Odborky
Program je určen pionýrům, kteří projevují hlub-
ší zájem o některý obor lidské činnosti. Jeho 
smyslem je probouzet zájem a prohlubovat zna-
losti v přírodovědě, umění, společenských vě-

dách, technice, sportu a turistice. Těžiště je v in-
dividuální práci pionýra při získávání potřebných 
znalostí a dovedností. Vedoucí oddílu mu pak 
může pomáhat v úloze odborného konzultanta.

Pentatlon
je sportovní soutěží družstev směřující k rozvoji 
tělesné zdatnosti, všestrannosti, podpoře při-
rozené soutěživosti a hravosti dětí. Získal svůj 
název podle pěti disciplín, ze kterých se soutěž 
skládá. Pentatlon nenašel pro rok 2005 svého 
pořadatele. Proběhlo však několik celorepubli-
kových turnajů v tradičních i netradičních spor-
tech.
Jedním z nich byl i republikový turnaj ve vybíje-
né, který pořádala pionýrská skupina V. Řezáče 
v Klášterci nad Ohří ve dnech 11.–13. března. 
Sjelo se sem přes 160 účastníků a utkalo se spo-
lu 17 družstev. V dubnu se uskutečnil turnaj 
v ringu, který pořádala 1. PTS Táborník z Mladé 

Boleslavi, a v listopadu již tradiční volejbalový 
turnaj smíšených amatérských družstev v Po-
lance nad Odrou, pořádaný Krajskou organizací 
Pionýra Moravskoslezského kraje.

Olympijské kruhy
Sportovní projekt zahrnující klasické sportovní 
disciplíny, ale i netradiční sporty. Podporuje 
rozvoj tělesné zdatnosti a všestrannosti. Dává 
prostor pro přirozenou a zdravou soutěživost 
a hravost. Každoročně Pionýr pořádá republi-
ková finále v různých sportech (ringo, vybí-
jená, floorbal atd.). Dominantní akcí tohoto 
projektu je PENTATLON – sportovní soutěž 
družstev.

Modrá planeta (ekologický program)
O tento program se může opírat práce oddílů, 
jejichž činnost se specializuje na poznávání 
a ochranu přírody. Zahrnuje návštěvy chráně-
ných území, ověřuje experimentální postupy, 
dává dětem možnost věnovat se mapování, po-
zorování a zkoumání přírody, jejích zákonitostí. 
Úroveň získávaných znalostí, vědomostí i prak-
tických činností v přírodě pak ověřuje postupová 
soutěž nazvaná „Přírodovědná stezka“.

Mezinárodní den tolerance

Světový den televize Mezinárodní den za odstranění násilí 
páchaného na ženách

Mezinárodní den solidarity s palestinským lidem
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Mezinárodní prvek se může objevit téměř 
v každé z činností, kterou se Pionýr zabývá 
každodenně.

Rok 2005 byl ve znamení plánů na další období 
a hledání dalších možnosti rozšíření spolupráce 
jak u našich organizačních jednotek, tak i v za-
hraničí. Pionýr udržuje nejčilejší kontakty s me-
zinárodní organizací IFM-SEI. Tato organizace 
má svá členská sdružení po celém světě. Jedním 
z jejích základních cílů je propagace a uplatňo-
vání Úmluvy o právech dítěte.
V tomto roce se proměnila propagace Pionýra 
v zahraničí tím, že byla zprovozněna anglická 
verze internetových stránek pionýra www.pio-
nyr.org, kde se naši zahraniční partneři mohou 
mimo jiné dozvědět i o aktuálním dění v Pionýru.

Mezinárodní kontakty základních článků:
PS Omega Praha
 Woodcraft-folk, Sheffield 
 (Velká Británie)
230. PS Záře Praha
 Woodcraft-folk, Brighton 
 (Velká Británie)
PS Rokycany – jih
 Les Francas, Firminy (Francie)
211. MPS Uhříněves, KOP Zlín
 Les Francas, Bretagne – L‘anester (Francie)

PS Maják Černilov
 Zwiazek Harcerstva Polskiego, 
 Ruda Sloska (Polsko)
Zlínská krajská organizace Pionýra
 Les Francas, Bretagne – L‘anester (Francie)
PC Šumperk
 Finnish Pioneer, Helsinky (Finsko)
1. PTS Táborník, Mladá Boleslav
 Nuorten Kotkain Keskusliitto, Vanuta (Finsko)
PS Březová
 SJD – Die Falken, Würtemberg (Německo)

• V roce 2006 se uskutečnily čtyři výjezdy do za-
hraničí. Pionýr naopak pět skupin hostil. Minis-
terstvo školství, mládeže a tělovýchovy pod-
pořilo mezinárodní aktivity Pionýra v celkové 
výši 324 033 Kč.

• Byl dokončen dlouhodobý inovační projekt 
Výchova k participaci. S jeho výsledky se lze 
seznámit i díky metodické publikaci, pří-
stupné v české a anglické verzi na stránkách 
http://participace.pionyr.cz

• Naši zástupci se účastnili evropského seminá-
ře členských organizací IFM-SEI v Salcburku, 
kde diskutovali možnosti rozvoje spolupráce 
v rámci Evropské unie i mimo ni.

• Na republikovém setkání Pionýra jsme měli 
možnost přivítat i hosty ze Slovenska a Polska. 
Ve dnech 4.–5. června proběhlo společné jed-
nání výkonných orgánů Pionýra a slovenské 
organizace Fénix.

• Zástupce Pionýra, Jiří Tomčala, dvakrát repre-
zentoval mezinárodní organizaci IFM-SEI na jed-
nání rady členů Evropského fóra mládeže.

• Pionýr se účastnil jednání mezinárodního vý-
boru IFM-SEI, hlavním tématem jednání byla 
příprava mezinárodního tábora IFM-SEI v roce 
2006 a otázka uplatňování Úmluvy o právech 
dítěte v celosvětovém měřítku.

• Pionýři mají možnost účastnit se řady semi-
nářů partnerských organizací. V tomto roce to 
byl například seminář „Peer Education a práce 

s internetem“ v Sheffieldu, seminář o podpoře 
mobility mládeže v Moskvě či seminář o Parti-
cipaci mládeže na životě měst a regionů v Pe-
zinku.

• V září zahájil na ústředí a v některých praž-
ských pionýrských skupinách Evropskou 
dobrovolnou službu Patrick Crawley, zástupce 
britské organizace Woodcraft-folk.

Světový den AIDS Mezinárodní den za odstranění otroctví Mezinárodní den lidí s postižením

Mezinárodní den dobrovolníků Mezinárodní den civilního letectví Den lidských práv

Mezinárodní den hor

Mezinárodní den migrantů
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Pionýrsk ý Sedmikvítek

Tradiční vyvrcholení kulturně – umělecké 
soutěže Pionýra „PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍ-
TEK“, navazující na jednotlivé republikové 
přehlídky.
Konal se 5. února 2005 v Kongresovém 
sále Kongresového centra Praha. Jako 
hosté programu vystoupili: Taneční sou-
bor Kopretina pracující při Ústavu sociální 
péče v Kopřivnici a zpěvák Petr Poláček, 
finalista televizní soutěže „Česko hledá 
Superstar“.

Benefiční koncert „Děti dětem“

Pionýrský Sedmikvítek zastřešuje soutěže 
v kulturně uměleckých činnostech. Sedm líst-
ků Sedmikvítku symbolizuje jednotlivá umě-
ní – hudbu, tanec, film, fotografie, divadlo, 
literaturu a  výtvarné a rukodělné činnosti.

Pro Rock
Výběrová soutěž, do jejíhož finále (8. října) 
postupují kapely na základě zaslaných „demo 
snímků“ nebo díky přesvědčivým výsledkům 
v minulých ročnících. V letošním předkole uspě-
lo devět kapel vybraných porotou z 28 zaslaných 
nahrávek. Čtvrtý ročník republikového finále vy-
zkoušel akustiku paláce Akropolis v Praze, a také 
samozřejmě (a především) hlasivky interpretů 
i kvality muzikantů.

Clona (film, foto, video)
Víkendová soutěž mladého filmu, fota a videa 
se uskutečnila ve dnech 9.–10. prosince 2005 
v Domě dětí a mládeže CVRČEK v Děčíně. Do tře-
tího ročníku Clony bylo přihlášeno 568 fotogra-
fických prací z celé České republiky. Odborná 
porota vybrala 180 snímků do finální galerie.
Celkem 36 snímků bylo přihlášeno do filmové 
části CLONY. Tvůrci volili nejrůznější témata, nej-
více se jich podařilo natočit v kategorii  „Volný čas 
dětí a mládeže“, nejméně v hudební kategorii.

Divadlo a hudba
Soutěžní přehlídka vyhledává mezi dětmi a mlá-
deží nadějné talenty a umožňuje jim veřejně pre-
zentovat jejich činnost. Soutěž je určena pro úplné 
amatéry, ale i pro ty, kteří to myslí se svou umělec-

kou kariérou zcela vážně. Desátý ročník ve dnech 
14.–16. ledna 2005 již tradičně pořádala 230. pio-
nýrská skupina Záře v ZŠ Dolákova a v sálech Di-
vadla Za Plotem. Zúčastnilo se ho 313 soutěžících 
ve 4 hudebních a 3 divadelních kategoriích.

Tanec
Otevřená soutěž určená pro všechny ko-
lektivy z ČR zabývající se tancem. Soutěží 
se v šesti základních disciplínách: plesové 

formace, parketové taneční kompozice, 
folklór, diskotékové formace, show formace 
a disko pro 2–3 tanečníky. Jedenáctý roč-
ník taneční soutěže probíhal ve stejném 
termínu jako hudba a divadlo, pod vede-
ním Liberecké krajské organizace Pionýra. 
Tentokrát se akce přesunula do Českého 
Dubu. Na „maraton soutěžních vystoupení“ 
se sjelo téměř 700 účastníků z 31 tanečních 
souborů.

Výtvarná a rukodělná činnost
Do soutěže je možno přihlásit nejrůznější výtvar-
né práce všeho druhu dle vlastního výběru, dále 
pak rukodělné výrobky, jako např.: šperky, doplň-
ky oblečení, keramiku, hračky, modely apod. Dne 
8. ledna 2005 se uskutečnila na zámku ve Velkých 
Heraldicích přehlídka soutěžních prací. Vystaveno 
bylo 45 výtvarných a 36 rukodělných prací.

gresovém sále pražského hotelu Olšanka, pod 
vedením již zkušených pořadatelů z 96. pionýr-
ské skupiny Veselí medvědi a 78. pionýrské sku-
piny Skalka.

Tradičně předávané ocenění – putovní poháry 
předsedy vlády České republiky určené kolekti-
vům, které se o rozvoj kulturní činnosti nejvíce 
zasloužily, předal Ing. Aleš Šulc, vedoucí Úřadu 
vlády ČR.
Držiteli se stali: 
• Základní umělecká škola Žebrák
• Pionýrská skupina Jevišovice
• Taneční klub IMPRO Plzeň – PS Mikulka
• Televize Alfa Junior Děčín
• Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice
Zvláštním oceněním ministryně školství, mláde-
že a tělovýchovy byla oceněna vedoucí taneč-
ního souboru „Kopretina“ paní Xenie Šustalová 
z Ústavu sociální péče Vlčovice.

Dětská Porta
Nejstarší součást Pionýrského Sedmikvítku je 
zaměřena na žánry country, folk a trampská 
píseň. 14. ročník se již tradičně konal v termínu 
pololetních prázdnin (4.–6. února 2005) v Kon-

Den obnovení samostatného Pionýra (1990)

Mezinárodní den památky obětí holocaustu 
a předcházení zločinům proti lidskosti
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Činnost — rozmanitost, zimní tábory

Tábor se nemusí konat jen v létě. Odmyslíme-li 
si stanování a koupání, je vlastně možné po-
řádat tábory v jakémkoli období. Když se při-
způsobíme přírodním podmínkám a zvolíme 
správný program, můžeme tábor pořádat 
o jarních, velikonočních, podzimních i dalších 
prázdninách.

Mnoho pionýrských oddílů připravuje zimní 
tábory, aby děti v době prázdnin opustily město 
a společně se věnovaly aktivnímu odpočinku – 
třeba na horách. Bývá to doba, kdy se oddíly 
věnují zimním činnostem – od těch sportovních 
třeba až po stavbu zimních soch či sněhuláků. 
Nezřídka takový zimní tábor provází táborová 
hra, motivovaná tentokrát zimními podmín-
kami – Po stopách Yettiho, Výstup na vrchol…, 
nebo Dobytí Severního pólu.

Vítaným zpestřením programu jsou také nej-
různější deskové hry. Při odpočinku po nároč-
ném pobytu venku přijdou vhod jak krátké hry, 
tak i ty tříhodinové. Tradičně patří tyto akce 
mezi otevřené aktivity Pionýra, a tak se jich 
účastní i mnoho dětí, které nejsou členy sdru-
žení Pionýr.

Pionýr v roce 2005 uspořádal během jarních 
prázdnin celkem 56 táborů. Účastnilo se jich 
1 693 dětí, 278 osob do 26 let a dalších vedou-
cích. Celkové náklady dosáhly téměř tří milionů 
korun. Pionýr na ně poskytl dotační prostředky 
Ministerstva školství v celkové výši 750 000 Kč. 
Akce byly také podpořeny z několika krajských 

dotačních programů. Mezi nejvýznamnější 
z nich patří například granty Magistrátu hlavní-
ho města Prahy.

Tábory během dalších prázdnin čerpají podporu 
z obdobných zdrojů. Pionýr na ně poskytuje pro-
středky v rámci podpory krátkodobých akcí.

V pořadí již 5. ročník se konal o po-
loletních prázdninách v termínu 
4.–6. února. Tohoto tradičního ví-
kendového projektu se zúčastnilo 
přibližně 6 000 dětí z celé republi-
ky – dětských kolektivů (z dětských 
domovů, základních škol, klubů, 
oddílů) i rodin s dětmi. Pro účastní-
ky byl připraven bohatý program, 
který nabízel možnost navštívit buď 
zdarma, nebo za zlevněné vstupné 
rozsáhlou síť muzeí a dalších kultur-
ních památek a zajímavostí v Praze, 
například Pražský hrad, Národní 
muzeum, Muzeum hl. m. Prahy, Žiž-
kovskou věž, Petřínskou rozhlednu, 
bobovou dráhu a další.

Ledová Praha

10. ročník koncertu „Děti dětem“

Mezinárodní den mateřského jazyka
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Informační činnost Pionýra

Mozaika Pionýra (zpravodaj sdružení)
Přináší soubor nejaktuálnějších informací z bo-
hatého vnitřního života sdružení a také náměty 
pro běžnou činnost oddílů pravidelně každý 
měsíc. Vychází v pionýrském roce a její obsah 
je zaměřen především na oddílové vedoucí 
a instruktory. Spolu s funkcí zpravodaje, infor-
mátora, rádce a pomocníka určeného pro vnitřní 
potřebu však zdatně plní i propagační funkci 
vně sdružení.

Vychází v nákladu 1 200 výtisků a je distribuová-
na na kontaktní adresy v celé České republice.

Webové stránky Pionýra
Významná je možnost prezentovat samotnou čin-
nost sdružení – skupin a oddílů – prostřednictvím 
webových stránek. Každý člen (ale i veřejnost) tak 
může pohotově a kdykoli získat základní potřeb-
né informace o aktuálním dění v Pionýru.
V roce 2005 došlo k zásadní přestavbě a pro-
měně webové prezentace Pionýra. Původní, již 
téměř historická, byla vystřídána obsahově lépe 
členěnou a moderněji pojatou.

Moderní pomocník v byrokracii
Pionýr již delší dobu využívá například možnosti 
elektronické registrace skupin. Přesná evidence 
členské základny tak má vedle papírové podoby 
zcela rovnocennou elektronickou formu. Je to 
jedna z možností, jak omezovat „papírování“ 
a zajistit tak nezbytnou základní dokumentaci co 
nejpřístupnějším a nejsnadnějším způsobem.

Velice potřebné a užitečné je vědět o sobě, mít 
možnost vyměnit si zkušenosti z pionýrské práce, 
nechat se inspirovat dobrými nápady. Setkávání 
vedoucích, přímo pracujících s dětmi v oddí-
lech, upevňuje pocit sounáležitosti a příslušnosti 
ke sdružení jako celku.
Třetí ročník „Kamínek“ našel útočiště 8.–10. dubna 
v Základní škole Dolákova 555, Praha 8. Nabídku 
účastnit se výměny zkušeností využilo 148 vedou-
cích. Pestrý program se odehrával v nabídkových 
blocích, seminářích, a především pak v praktických 
dílnách.
Každý účastník měl možnost přivézt a přiložit svoje 
„polínko“ a tím pomoci rozhořet v pomyslných ka-
mínkách pořádný oheň, který je životodárnou silou. 
A pro nás symbolem nacházení stále nových a neo-
třelých nápadů, tolik potřebných v životě Pionýra.

Kamínka

Mezinárodní den žen

Mezinárodní den za odstranění 
rasové diskriminace

Světový den vody Světový den meteorologie
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Ediční činnost

Výroční zpráva 2004

Život oddílu

Knížka o participaci

obalka_patricipace-4mm.indd 1 24.5.2006 10:43:16

Hlavním smyslem ediční činnosti Pionýra je 
připravovat a vydávat publikace, které nelze 
získat z běžné knižní produkce volně prodej-
né v knihkupectvích nebo přístupné ve veřej-
ných knihovnách. Jde zejména o takové titu-
ly, které nějakým způsobem upravují vnitřní 
činnost sdružení, dále o vzdělávací texty pro 
vedoucí a instruktory, soubory dlouhodo-
bých her (především hry určené pro tábory) 
a také odborné publikace.

Pionýr zahájil vydávání etapových her – jako 
ediční podřadu publikací určených pro oblast 
činnosti. Tato skupina publikací má sloužit hlav-
ním vedoucím táborů jako inspirace k hledání 
nových herních principů i táborových motivů. 
Publikace vycházejí z úspěšných táborových her, 
jež přihlásili jejich pořadatelé do soutěže, kterou 
každoročně vyhlašuje sdružení Pionýr. V roce 
2005 byly vydány první tři publikace této řady.

Uzlařská soutěž 
O putovní pohár 
„Zlatá růže“ je ote-
vřená soutěž pro děti 
a mládež od 7 let. 
Prvních deset roční-
ků pořádal (dnes již 
zaniklý) jindřicho-
hradecký oddíl Zlatá 
Růže, který dal sou-
těži své jméno. Pro-
běhla 1.–3. dubna.
V součastné době 
převzala pořadatel-
skou štafetu Jihočes-
ká krajská organiza-
ce Pionýra.

Soutěž v uzlování Naše výroční zpráva se umístila na šestém místě 
v soutěži „Být vidět“ v kategorii výročních zpráv. 
Soutěž tradičně uspořádalo občanské sdružení 
AGNES, které usiluje o zvyšování profesionality 
českého neziskového sektoru a rozvoj občanské 
společnosti.

Redakční centrum Pionýra
V roce 2005 začalo pracovat Redakční centrum Pionýra. Jeho úkolem 
je zajišťování informačního toku uvnitř Pionýra i směrem k veřejnosti. 
K dispozici má dva významné informační nástroje – tiskoviny a webové 
prezentace. Asi nejvýznamnějším počinem bylo uspořádání edičních řad 
Pionýra:
„Co dělat“ –  základní programová nabídka pro činnost oddílů a klubů;
„Kdo a jak“ –  řada publikací pro naplňování vzdělávacího programu 

Pionýra;
„Curiculum“ –  informace o pionýrském hnutí a jeho kořenech, historii 

a filozofii;
doplňková řada –  publikace pro veřejnost a propagaci Pionýra.

Světový den zdraví

Světový den knihy a autorských práv Den vzniku Pionýrské organizace Junáka (1949)
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Propagace Pionýra

Nejúčinnější a také nejpřesvědčivější pro-
pagací našeho sdružení je na prvním místě 
kvalitní, smysluplná a přitažlivá činnost 
pionýrských oddílů a klubů. Její úroveň 
ovlivňuje zájem dětí a dospívající mládeže 
o případné členství v Pionýru. Přes svou ne-
zastupitelnost je tato nejdůležitější forma 
propagace komplikována určitou uzavře-
ností a omezenými možnostmi oddílů pro-
pagovat svou činnost. Proto je nutné, aby 
sdružení jako celek občas prezentovalo svou 
činnost široké veřejnosti. Jednou z takových 
možností je například účast na akci Bambi-
riáda.

Bambiriáda
V současnosti jde o největší informační a nabíd-
kovou přehlídku možností, jak trávit volný čas 
ve sdruženích dětí a mládeže a střediscích volné-
ho času v České republice. Pořadatelem Bambiri-
ády je Česká rada dětí a mládeže.
Bambiriáda 2005 a naše účast….
Pionýři byli ve dnech 26.–29. května tradičně 
zapojeni do Bambiriád ve všech krajích. Živé 
a hlavně hravé pionýrské expozice se nedaly 
přehlédnout celkem na 18 místech v republice.

Soutěž „Sami o sobě, o své činnosti“
Ocenění za rok 2005
Soutěže se mohou zúčastnit pionýrské oddíly 
a skupiny, kde dbají na to, aby se o jejich čin-
nosti pravidelně dozvídala co nejširší veřejnost. 
Využívají k tomu možnosti přispívat do místních 
a regionálních periodik, zasílají informace a po-

zvánky do regionálních redakcí veřejnoprávní-
ho rozhlasu a televize, případně i soukromých 
zvukových a obrazových médií. Některé skupiny 
zvou na svoje akce novináře. Soutěž se letos ko-
nala již pojedenácté.

V roce 2005 byli jako nejlepší v této oblasti 
 oceněni: 
Pionýr Nepomuk
PS Luka nad Jihlavou
PS Obránců míru Kopřivnice

Proběhla 13.–15. května a nabídla mož-
nost změřit síly a porovnat znalosti 
a dovednosti z různých oblastí zájmové 
činnosti organizované v pionýrských oddí-
lech a skupinách: turistika, táboření, sport, 
přírodověda, kulturně-umělecká činnost, 
technika.

Pionýrská stezka

Kampaň „Opravdu dobrý tábor“:
Cílem této kampaně je ukázat široké veřej-
nosti, jaké zásady by měl pořadatel letních 
táborů dodržet. Pionýr připravil databázi 
táborů, která byla k dispozici na stránkách 
www.dobrytabor.cz. Do kampaně se zařa-
dilo bezmála 300 pořadatelů, což znamená, 
že se do ní zapojila více než polovina organizá-
torů táborů Pionýra. Po celou dobu fungovala 

i tzv. „horká linka“. Rodiče měli možnost získat 
základní informace a přehled pro eventuální 
rozhodování s kým, jak a kde by jejich dítě 
mohlo strávit část hlavních prázdnin.
Webové stránky zaznamenaly během kampaně 
až 150 přístupů denně, e-mailová a klasická poš-
ta přinesla na 260 dotazů a prostřednictvím tele-
fonu se na pionýrské tábory zeptalo 170 zájemců.

Tiskové konference
Příležitostí, jak čas od času zviditelnit celé sdru-
žení na celostátní úrovni, jsou tiskové konferen-
ce svolávané k různým příležitostem. 
26. ledna 2005 –  Společná tisková konference 

k akcím „Ledová Praha“ a kon-
cert „Děti dětem“

14. dubna 2005 –  Úvodní prezentace ke kampani 
„Opravdu dobrý tábor“

28. června 2005 –  Informace o připravované let-
ní činnosti

Světový den svobody tisku

Vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život 
během druhé světové války

Mezinárodní den rodiny Světový den telekomunikací

Světový den kulturní rozmanitosti Mezinárodní den biologické rozmanitosti

Mezinárodí den mírových jednotek OSN Světový den bez tabáku



Červen 2007

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Zázemí — objekty FDM

TZ Tisá před předáním

KM Louny v době předáníKM Louny v době předání

TZ Tisá před předáním

KM Louny v době předáníKM Louny v době předání

V roce 2005 byl Ministerstvem financí předán našemu sdružení další majetek 
zlikvidovaného Fondu dětí a mládeže. Jedná se o následující objekty:
• Administrativní budova Stodolní, Ostrava
• Ubytovací zařízení Hotel Jizera, Horní Sytová
• Pozemky a ČOV Žehrov-Skokovy, Žďár – Mnichovo Hradiště
• Loděnice, Ústí nad Orlicí
Jedná se o objekty v celkové účetní hodnotě 17 161 219 Kč.
Do konce roku 2005 nebylo dořešeno předávání objektu Tisá. Náklady na  rekon-
strukci a uvedení do provozu se u tohoto objektu od doby podání projektu v roce 
2002 již zněkolikanásobily.
Ministerstvem financí – v návaznosti na rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě – Pio-
nýru nebyl předán rekreační objekt v Rožnově pod Radhoštěm, který mu byl rozhod-
nutím Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR původně přidělen.
V roce 2005 byla řada objektů zrekonstruována. Provedena byla i řada rozsáhlých 
oprav. Významným příspěvkem k jejich realizaci byly prostředky poskytnuté Minis-
terstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a to jak v řádném, tak i v mimořádném kole 
investičních dotací. Realizovány byly následující investiční akce:

Objekt Popis investiční akce Náklady investiční akce (v Kč)

TZ Žumberk rekonstrukce sociálního zařízení,  653 458
 rekonstrukce fasády
TZ Horní Sytová  rekonstrukce:
(I. etapa) - kotelny včetně výměny kotle
 - mycího koutu – kuchyně
 - sociálního zařízení
 - ústředního vytápění 783 082
AB Důlce přestavba prostoru garáží na taneční sál 599 300
KM Vltava rekonstrukce objektu 315 790
KM Oáza rekonstrukce střechy, zateplení půdy  316 000
 a severní stěny
AB Stodolní rekonstrukce splaškové kanalizace 178 605
AB Husova rekonstrukce sociálního zařízení 210 968
CELKEM  3 057 203

Mezinárodní den dětí

Světový den životního prostředí

Světový den uprchlíků

Mezinárodní den proti zneužívání drog 
a nezákonnému obchodování s nimi
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Pro každý správný oddíl či pionýrskou skupi-
nu (a my se snažíme, aby těch správných bylo 
co nejvíce) je letní tábor skutečným vrcholem 
pionýrského roku. Oddíloví vedoucí a vedou-
cí skupin připravují tábory s velkým nasaze-
ním. Snaží se o to, aby několik dnů společ-
ného života v přírodě co nejlépe využili pro 
zdokonalení všeho, co během roku s dětmi 
v oddílech a na skupinách dělali. Je na místě 
zmínit, že by se žádný tábor nemohl uskuteč-
nit, nebýt obrovské obětavosti a obdivuhod-
ného nadšení pro věc: není málo vedoucích, 
kteří táboru obětují celou dovolenou nebo 
její část, studenti díl studijního volna.

Na táborech se všichni prostřednictvím celotá-
borových her proměňují v nejrůznější postavy, 
prožívají četná dobrodružství, výpravy proti 
proudu času. Kromě zajímavého programu po-
byt děti obohacuje o nové zkušenosti. Tábor, to 
je umění postarat se do značné míry sám o sebe, 
ale také dokázat nést odpovědnost za druhé 
(třeba při noční hlídce). Je to také umění podři-
zovat JÁ potřebám a zájmům VŠECH. To všechno 
spolu s celou řadou dílčích, ale pro život tábora 
nutných činností poskytuje vedoucím příležitost 
alespoň malým dílem ovlivnit povahu a myšlení 
svých svěřenců.

Tábory 2005 v číslech
V roce 2005 uspořádalo sdružení Pionýr celkem 

435 letních táborů.
Počet jejich účastníků dosáhl úctyhodného čísla 

23 765.

Náklady na realizaci táborů představují částku 
42 470 299 Kč.

Průměrná délka tábora činila v roce 2005 cca 
14 dnů.

Průměrný náklad na pobyt jednoho účastníka 
se pohybuje kolem 1 787 Kč.

Pravidelně se řady našich táborů účastní i děti 
z dětských domovů. Jedná se o projekty dlouho-
dobé spolupráce pionýrských skupin. Řada těch-
to pobytů je realizována s finanční podporou 
MŠMT. V tomto roce se jednalo celkem o pobyt 
86 dětí na devíti táborech.

Světový den populace
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Vzdělávání

Rozhodnutí stát se vedoucím oddílu předsta-
vuje nutnost ukrojit ze svého volného času 
značnou část. Nejde jen o přímou činnost 
s dětmi. Má-li být vedoucí ve svém snažení 
úspěšný a chce-li, aby se jeho oddíl skuteč-
ně řadil k těm, které jsou pro děti přitažlivé, 
musí se průběžně na svou práci připravovat. 
Kromě jeho vlastního samostudia mu v tom 
mohou významně pomáhat kursy, semináře, 
táborové školy a setkávání vedoucích (při 
společných akcích, školeních a praktických 
cvičeních).

V roce 2005 to byly například tyto akce:
Setkání členů výkonných výborů KRP a ČRP: 
seminář pro jejich členy se uskutečnil ve dnech 
18.–20. 11. 2005 v Čelákovicích. Na programu 
byla výměna zkušeností, tématicky zaměřené 
besedy a vzdělávací seminář na téma „Time Ma-
nagement“ (optimální organizace času).
Tato akce dokládá, že se na svou práci připravují 
nejen vedoucí oddílů, ale také zástupci volených 
orgánů.
Ekonomika – finance, prostorové a materiálové 
zabezpečení – do značné míry ovlivňuje mož-
nosti pionýrské práce. Proto se také průběžné 
průpravě hospodářů věnuje trvalá pozornost.
Připraveny byly tři semináře k přípravě účetní 
uzávěrky (v Brně, Ostravě a v Praze), dále semi-
nář k účtování dotací a seminář se SW Money – 
oba v Praze.
Zorganizován byl i základní účetnický kurs a dále 
jeden kurs k získání úplné kvalifikace „Hospodá-
ře – účetního v občanském sdružení.“

Pokud jde o vzdělávání, je na místě uvést, 
že Pionýr trvale usiluje o to, aby s dětmi 
pracovali lidé připravení, aby svoje znalosti 

a dovednosti nepřetržitě – po celou dobu 
svého působení ve sdružení – doplňovali 
a zdokonalovali.

Jde o soutěž, která má dlouholetou tradici. Vznikla už v sedmdesá-
tých letech a jako jedna z mála se udržela až do současnosti. Této 
skutečnosti napomohla určitě originalita, pestrost a určitý „šmrnc“, 
který BHCO bezesporu nepostrádá. Není totiž tradiční soutěží s pev-
ně stanovenými pravidly. O programu, dovednostech a znalostech, 
které účastníci soutěže musí zvládnout, rozhoduje pořadatel sou-
těže. Děti musí být náležitě vybaveny odvahou a samostatností, 
protože stráví dobrodružný víkend (včetně noci) putováním v příro-
dě a plněním nejrůznějších úkolů, to všechno bez asistence svých 
vedoucích. Součástí soutěže může být stavba bivaku na vyčleněním 
místě, vaření v přírodě, střelba ze vzduchovky či luku, slaňování 
skály, pochod podle azimutu, zdolávání lanové lávky, šifrování, jízda 
na lodi, práce s mapou, znalosti z přírodovědy, první pomoc, rozdě-
lávání ohně a plnění dalších rozmanitých úkolů. V roce 2005 se stala 
pořadatelem již 30. ročníku BHCO Pionýrská skupina Střelka z Kos-
telce nad Labem. Hra se konala v okolí Smržovky v Jizerských ho-
rách a své znalosti a schopnosti si přijelo prověřit 103 soutěžících.

Branná hra „Cesta odhodlání“

Mezinárodní den původního obyvatelstva Mezinárodní den mládeže



Ekonomika

Výkaz zisků a ztrát ke dni 31. 12. 2005 v plném rozsahu (v celých tisících Kč)

Rozvaha ke dni 31. 12. 2005 – v plném rozsahu (v celých tisících Kč)

je akcí, na které účastníci poznávají zajímavosti okolí místa setkání, ale i jeden druhého. Probí-
hají zde i různá tělovýchovná klání, branné hry či doprovodný kulturní program.
Setkání ve znamení „Legendy meče“ se uskutečnilo ve dnech 3.–5. června 2005 v Jinolicích 
u Jičína. Sjelo se zde 520 kluků a děvčat, instruktorů i vedoucích z pionýrských oddílů a skupin 
z celé republiky. Kromě příběhu z dob třicetileté války patřil k programu noční výlet na Trosky, 
návštěva Prachovských skal a hradu Kost a spousta dalších nabídkových akcí, které probíhaly 
v kempu.

Republikové setkání pionýrských oddílů

AKTIVA  
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  69
Pozemky 5 190
Stavby  42 438
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  1 857
Drobný dlouhodobý hmotný majetek  1 647
Dlouhodobý finanční majetek  332
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -69
Oprávky ke stavbám -1 265
Oprávky k samostatným movitým věcem 
a souborům movitých věcí -1 252
Oprávky k drobnému dlouhodobému 
hmotnému majetku  -1 647
Zboží na skladě a v prodejnách  291
Odběratelé 300
Poskytnuté provozní zálohy 237
Ostatní pohledávky 352
Nároky na dotace a ostatní zúčtování 
s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků  50
Dohadné účty aktivní 47
Pokladna  169

Účty v bankách  2 181
Ceniny  11
Náklady příštích období  146
Příjmy příštích období  80
Aktiva celkem  51 164
 
PASIVA 
Vlastní jmění  51 533
Fondy  199
Účet výsledku hospodaření  -1 040
Dodavatelé 61
Zaměstnanci  93
Závazky k institucím sociálního zabezpečení 
a veřejného zdravotního pojištění  59
Ostatní přímé daně  13
Ostatní daně a poplatky  11
Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu  1
Dohadné účty pasivní  16
Výdaje příštích období  89
Výnosy příštích období  129
Pasiva celkem  51 164

Náklady Činnosti
hlavní hospodářská

Spotřeba materiálu 2 558
Spotřeba energie 62
Spotřeba ostatních 
neskladovatelných dodávek 21
Prodané zboží 127
Opravy a udržování 43 120
Cestovné 396
Náklady na reprezentaci 31
Ostatní služby 3 996 252
Mzdové náklady 1 990
Zákonné sociální pojištění 658
Ostatní sociální pojištění 98
Daň z nemovitostí 17
Kurzové ztráty 1
Jiné ostatní náklady 113
Odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 1 010

Poskytnuté příspěvky zúčtované 
mezi organizačními složkami 12 900
Poskytnuté příspěvky 162
Náklady celkem 24 183 372

Výnosy Činnosti
hlavní hospodářská

Tržby za vlastní výrobky 7
Tržby z prodeje služeb 1 005 425
Tržby za prodané zboží 89
Úroky 57
Jiné ostatní výnosy 273
Přijaté příspěvky (dary) 132
Přijaté členské příspěvky 1 780
Provozní dotace 19 747
Výnosy celkem 23 090 425

Výsledek hospodaření -1 093 53

Údaje účetních výkazů roku 2005 hovoří 
o stavu a pohybech majetku na centrální 
úrovni sdružení Pionýr. Nepostihují skuteč-
nosti přímo spojené s činností krajských 
organizací, pionýrských skupin a oddílů. Ne-
zaznamenávají informace o stovkách drob-
ných 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 dobro-
volní pracovníci sdružení spravují majetek 
v hodnotě desítek milionů korun a zajišťují 
akce s celkovým obratem přesahujícím jedno 
sto milionů korun.

Zkušenosti s novým typem účetní evidence
Přestože jednoduchému účetnictví v neziskovém 
sektoru ještě neodzvonilo, neboť zákon tak stá-
le ještě neukládá, rozhodla Česká rada Pionýra, 
že subjekty registrované u Pionýra budou účtovat 
v systému tzv. podvojného účetnictví. Významné 
je to především pro vyúčtování dotací MŠMT, kte-
ré výslovně požaduje oddělenou účetní evidenci 
čerpání dotací. Stejně tomu je i v mnoha dal-
ších případech poskytnutí dotací a grantů např. 
z městských úřadů, obcí a magistrátů.
V roce 2005 Ústřední pionýrské vzdělávací cen-
trum v návaznosti na rok předchozí uspořádalo 
řadu vzdělávacích akcí a kurzů, které měly hos-
podáře pionýrských skupin naučit v tomto systé-
mu pracovat a používat ho. Pro zpracování účet-
nictví byl již v roce 2004 vybrán účetní software 
MONEY S3 od společnosti Cígler Software, a. s., 
který pionýrské skupiny začaly používat.

Například v Pražské organizaci Pionýra z cel-
kového počtu 57 pionýrských skupin a center 
účtovalo v systému podvojného účetnictví 39 
subjektů, v Plzeňské krajské organizaci Pionýra 
dokonce 37 z 38 registrovaných subjektů.
V mnoha případech tento přechod jistě nebyl 
úplně nejjednodušší a neobešel se bez horkých 
chvilek i zdatných hospodářů pionýrských sku-
pin a zamotaných hlav mnoha ekonomů KRP. 
Přesto se myšlenka, se kterou jsme se na tuto 
trať vydali, pomalu začíná v dobré obracet.

„Víme si rady“
Ve spolupráci s Generali Pojišťovnou a. s. byl vy-
dán interaktivní občasník Ahóóój s řadou úkolů – 
děti ze základních škol, školních družin, dětských 
domovů, oddílů a klubů se zapojily do korespon-
denčních soutěží zaměřených na zdůraznění po-
třeby bezpečnosti, ať již při hrách, výletech nebo 
silničním provozu. Pohár vítězi a další hodnotné 
odměny věnované Generali předal její zástupce 
Ing. Petr Hájek na koncertu Děti dětem.



Kontrolní a správní činnosti

Dokument byl schválen 
na 7. zasedání České rady Pionýra 

22. dubna 2006.

Zpráva auditora

Zvláštní ocenění členů Pionýra

Pionýr se v roce 2005 na základě výzvy Úřadu 
vlády ČR zapojil do Databáze konzultujících 
organizací při Úřadu vlády ČR, a to v oblasti 
problematiky dětí a mládeže.

Zpráva Revizní komise Pionýra
V roce 2005 byla Revizní komise Pionýra doplně-
na o čtyři nové členy, což velmi urychlilo její prá-
ci a zároveň zlepšilo úroveň a kvalitu kontroly.
Revizní komise Pionýra se zaměřila především 
na kontrolní činnost krajských organizací Pionýra 
za roky 2003 a 2004 a na dokončení revizí pio-
nýrských skupin a pionýrských center. U dvou 
krajských organizací si Revizní komise Pionýra 
vyžádala další podklady k úspěšnému dokončení 
revizí. Kontroly účetnictví krajských organizací Pio-
nýra jsou v plánu revizní komise Pionýra i v příštím 
období. Zároveň byly prováděny revize, o které 
požádali zástupci krajských organizací Pionýra. 
Většina kontrol neshledala závažné nedostatky 
a lze říci, že přerozdělení dotačních titulů na krajích 
a následná péče o majetek Pionýra, pořízený jak 
z dotací, tak z vlastních prostředků, je velmi dobrá.

Revizní komise Pionýra zahájila kontrolu vedení 
hospodářské dokumentace a účetnictví Pionýra 
vedeného Ústředím Pionýra v ČR. Během revize 
nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by 
byly v rozporu s platnou legislativou a vnitřními 
směrnicemi sdružení Pionýr.

V rámci zajištění součinnosti mezi orgány Pioný-
ra se předseda Revizní komise Pionýra pravidel-

ně zúčastňoval jednání Výkonného výboru České 
rady Pionýra. V roce 2005 nebylo ze strany Reviz-
ní komise Pionýra navrženo žádné opatření.
Členové Revizní komise Pionýra jsou většinou 
profesionálními účetními, kteří jsou pravidelně 
proškolováni a doplňují si své vzdělání.

Oldřich Lindovský
předseda

Zpráva Nejvyšší rozhodčí komise
Nejvyšší rozhodčí komise Pionýra se sešla 
na společném jednání na Ústředí České rady 
Pionýra dne 11. 5. 2005, aby zvolila předsedu 
komise, přijala výklad Statutu Pionýra k platnosti 
volby člena Revizní komise Pionýra nesplňují-
cího podmínku kvalifikace a projednala úpravy 
jednacího řádu pro činnost Nejvyšší rozhodčí 
komise Pionýra.

Předsedkyní Nejvyšší rozhodčí komise Pionýra 
byla zvolena JUDr. Ivana Kožíšková, která vyko-
návala již v minulém funkčním období předsed-
kyni Nejvyšší smírčí komise Pionýra.

Nejvyšší rozhodčí komise Pionýra projednala 
znění Jednacího řádu schváleného zasedáním 
ČRP dne 22. 1. 2005 a schválila změny platné pro 
jednání Nejvyšší rozhodčí komise Pionýra.

Po seznámení se s podnětem předsedy Pionýra 
Petra Halady k vyjádření stanoviska k platnosti 
volby členů revizní komise Pionýra Nejvyšší roz-
hodčí komise Pionýra posoudila platné znění 
Statutu Pionýra a dospěla – mimo jiné – k zá-
věru, že členové revizní komise Pionýra byli 
na V. výročním zasedání Pionýra platně zvoleni 
do funkcí i v případě, že nesplňovali v den volby 
podmínku kvalifikace. Zároveň však upozornila 

na to, že podle Směrnice pro činnost revizních 
orgánů ve sdružení Pionýr nemohou být členové 
komise nemající stanovenou kvalifikaci pověřeni 
výkonem kontrolní a revizní činnosti.

Druhou věcí, jíž se Nejvyšší rozhodčí komise Pi-
onýra zabývala v září 2005 korespondenční for-
mou, byl podnět Milana Matyáše z Jihomoravské 
krajské organizace Pionýra (dále jen JM KOP) 
ze dne 19. 6. 2005 k výkladu Statutu Pionýra – 
konkrétně ke způsobu volby hospodáře – eko-
noma krajské rady Pionýra (dále jen KRP).

Šlo o posouzení sporu o to, má-li právo volit 
a odvolávat ekonoma krajská rada Pionýra či 
výkonný výbor krajské rady Pionýra, a o výklad 
Statutu Pionýra ve vztahu k výše uvedené spor-
né otázce.

Po prostudování podkladů zaujala Nejvyšší 
rozhodčí komise Pionýra k věci následující sta-
novisko: Statut Pionýra ponechává v těchto 
případech způsob volby na jednacích řádech 
krajských organizací Pionýra; podle dokumentů 
v době volby platných proběhla březnová volba 
hospodáře – ekonoma Jihomoravské krajské 
rady Pionýra platně a hospodář – ekonom mohl 
být Výkonným výborem Jihomoravské krajské 
organizace Pionýra platně odvolán z této funkce 
s tím, že by nadále zůstal členem Výkonného 
výboru Krajské rady Pionýra.

JUDr. Kožíšková Ivana
předsedkyně

Medaile Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy – 1. stupeň získali za dlou-
holetou vynikající pedagogickou činnost 
v oblasti volného času dětí a mládeže 
Ing. Milan Appel a Miloš Vysoký.

Blahopřejeme
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