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Úvod
Pionýrské hnutí má dlouholetou tradici u nás i v zahraničí. Po roce 1989 byla
v České republice obnovena činnost samostatné organizace Pionýr. Svou upřímnou
snahou nést svůj specifický podíl na výchově dětí a mládeže, a to včetně obhajoby
jejich zájmů a potřeb, především pak konkrétní, smysluplnou činností v pionýrských
oddílech a skupinách si sdružení PIONÝR postupně vydobylo uznávané postavení. Ze strany státních orgánů je vyjádřeno především účinnou podporou MŠMT.
U dalších dětských a mládežnických sdružení pak zejména aktivní činností v České
radě dětí a mládeže.
Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné sdružení dětí, mládeže a dospělých. Kluby a oddíly působí v celé České republice. Na více než sedmi stech místech
nabízejí aktivní činnost dětem a mládeži ve věku 15–18 let. Mnoho aktivit je zcela
otevřených všem dětem a mladým lidem – i neorganizovaným. Činnost klubů,
oddílů a pionýrských skupin zajišťují tisíce dobrovolných pracovníků – oddílových
vedoucích, jejich zástupců, instruktorů a vedoucích pionýrských skupin.
Pionýr usiluje o spojení přirozených dětských zájmů s potřebami společnosti a snaží
se tak rozvíjet všechny stránky osobnosti dětí a mladých lidí. Smysluplnou činností
klubů, oddílů a pionýrských skupin se naše sdružení významně podílí i na prevenci
kriminality a dalších negativních vlivů.

Úvodní slovo
předsedy pionýra
V roce 2006 nám v našem pionýrském domečku, ve kterém společně pracujeme
s dětmi a pro děti, začalo být trochu těsno. Náš dům má sice solidní a stabilní základy
a několik pater plných aktivních dětí a vedoucích, ale mladí mají nové představy
a plány. A věřím, že je chtějí realizovat. Proto jsme se rozhodli, že vytvoříme prostor
a společně postavíme nové patro a celý dům znovu zakryjeme kvalitní střechou.
Otevřeli jsme okna, nadechli se. To první nadechnutí před vlastní stavbou nových
pater se uskutečnilo v květnu 2006 a nazvali jsme jej „Poselství“. Závěry tohoto
setkání jasně ukázaly směr naší další činnosti a cíle byly rozděleny do několika
etap. Úkoly z oblasti propagace sdružení, organizace celostátních her, komunikace,
práce s instruktory, zakládání nových oddílů nejsou vůbec jednoduché a je potřeba
je nezaložit, nezmuchlat a nezahodit. Pokud s nimi budeme pracovat nejen v rámci
České rady Pionýra, ale i na krajích a na pionýrských skupinách, podaří se nám
založit první řadu cihel nového patra. „Stavět“ se nebude lehce, ale to již z naší činnosti přeci známe.
Petr Halada, předseda Pionýra

I d e á ly P i o n ý r a
Pravda

„Pionýr chrání pravdu a plní dané slovo.“

Poznání

„Pionýr je pracovitý, učí se.“

Přátelství „Pionýr je přítelem všech dětí.“
Pomoc

„Pionýr je statečný a kamarádský, pomáhá ostatním“

Překonání „Pionýr je čestný a spravedlivý.“
Příroda

„Pionýr chrání přírodu a život na Zemi.“

Paměť

„Pionýr má rád svou zem.“

Organizační správní
údaje

Orgány pionýra
ČESKÁ RADA PIONÝRA
Je nejvyšším orgánem pracujícím mezi výročními zasedáními.
V roce 2006 se ČRP sešla na pěti jednáních:

Kolik nás je
Ve sdružení PIONÝR k 31. prosinci 2006 aktivně pracovalo 17 800 registrovaných členů.

Ocenění nejlepších

20. – 22. ledna, Praha

7. zasedání

22. – 23. dubna, Uhelná

8. zasedání (mimořádné)

8. května, Praha

9. zasedání

9. – 10. září, Horní Sytová

10. zasedání

25. – 26. listopadu, Horní Sytová

Pracovalo v ní celkem 41 členů, delegovaných jednotlivými krajskými organizacemi Pionýra.

Rezortní vyznamenání MŠMT „Stříbrná medaile I. stupně“ byla v roce 2006 udělena dvěma členkám našeho sdružení: Mgr. Olze KOUKALOVÉ a Mgr. Darině
ZDRÁHALOVÉ.

Sekce České rady Pionýra a pracovní skupiny:

Nejvyšší ocenění Pionýra „Křišťálovou vlaštovku“ převzal Josef SLÁDEČEK
z Plzeňské KOP. V návrhu na jeho ocenění se mj. uvádí: „Byl vedoucím PTO
Zálesáci a 45 let vedl pionýrskou skupinu
Walden. Za léta svého působení vychoval mnoho dětí, jež nyní mají v Pionýru
už i svoje děti a vnuky. Byl inspirátorem
vybudování táborové základny PS Walden
využívané i mnoha dalšími oddíly a pionýrskými skupinami. Dnes stále pomáhá
odchovancům, stará se o klubovnu pionýrské skupiny.“

Křišťálovou vlaštovku Josefu Sládečkovi předala
náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Eva Bartoňová.

6. zasedání

 Legislativně-ekonomická sekce
 Sekce pro rozvoj členské základny
 Organizačně-informační sekce
 Sekce akcí a soutěží
 Sekce zahraniční
 Sekce nemovitostí a táborových základen
 Sekce projektů
Sbor garantů PVC

V roce 2006 byla předána další vyznamenání Pionýra, např. Léta věrnosti, Lipový
list (bronzový a stříbrný stupeň), ocenění
„Prima parta“ či za Pionýrský čin, k životním jubileím a za odvedenou dobrovolnou
práci ve prospěch dětí.

Redakční centrum Pionýra

1/ so

17/ po

2/ ne

18/ út

STATUTÁRNÍ ORGÁN PIONÝRA

3/ po

19/ st

Předseda Pionýra		

Petr Halada

4/ út

20/ čt

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RADY PIONÝRA (VV ČRP)

5/ st

21/ pá

Předseda Pionýra

Petr Halada

Místopředsedové Pionýra

Martin Bělohlávek, Mgr.

6/ čt

22/ so

7/ pá

23/ ne

8/ so

24/ po

9/ ne

25/ út

10/ po

26/ st

11/ út

27/ čt

12/ st

28/ pá

Peter Kubove, Mgr.
Ekonom

Kateřina Brejchová, Ing.

Členové

Petr Kubů, Ing.
Lee Louda, Ing.
Jiří Mlaskač, Mgr.
Petr Novák

Revizní komise Pionýra
Předseda

Oldřich Lindovský

Členové

Jindřich Červenka, do 13. 10. 06
Václav Johánek
Miroslav Maršálek, Ing.
Milan Matyáš
Libuše Nejedlá

Nejvyšší rozhodčí komise
Předsedkyně

Ivana Kožíšková, JUDr.

Členové

Petr Sádovský, Bc.
Jan Škampa

Mezinárodní den míru

Den české státnosti

13/ čt

29/ so

14/ pá

30/ ne

15/ so

1/ po

16/ ne

2/ út

Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
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Organizační výstavba

Pionýrská centra (PC)

Krajské organizace Pionýra

Pionýrské skupiny (PS)

Sdružení Pionýr tvoří 14 krajských organizací, což odpovídá současnému státoprávnímu uspořádání České republiky. Základním úkolem krajských organizací Pionýra
je – kromě organizační, řídící a koncepční činnosti – poskytovat nižším organizačním
jednotkám, tj. pionýrským skupinám a centrům, servis pro jejich činnost a rozvoj.

Předsedové krajských rad Pionýra
Lee Louda, Ing.

Pražská rada Pionýra

Petra Zavadilová

Středočeská KRP

Petr Novák

Jihočeská KRP

Jan Pangrác

Plzeňská KRP

František Kováč

KRP Karlovarského kraje

Rudolf Zeus

Ústecká KRP

Tomáš Rychtařík, Ing.

Liberecká KRP

Petra Kulhánková, Mgr. (do 28. 1. 06)
Jaroslav Suchý (od 28. 1. 06)

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

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

Základní organizační jednotkou s právní subjektivitou je pionýrská skupina.
Pionýrské skupiny se kromě vytváření zázemí pro činnost svých oddílů věnují také
přípravě činností i pro neorganizované děti a mládež.

Pionýrské oddíly a kluby
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.

Ústředí Pionýra v České republice
Není orgánem Pionýra – vyváří profesionální zázemí pro správně–administrativní
a organizační zajištění činnosti celého sdružení. Tvoří je zaměstnanci Pionýra,
na jeho činnosti se podílí také řada dobrovolníků. Nenahrazuje volené orgány
sdružení.
Krajské organizace Pionýra
Pracují ve všech krajích ČR a zajišťují koordinaci mezi základními články a republikovou úrovní organizace. Mají
nezastupitelnou roli zejména ve vzdělávacím systému Pionýra.

Pionýrské skupiny
Pionýrská skupina je nejmenším článkem Pionýra s právní subjektivitou. Hlavní úlohou je vytvářet podmínky pro
činnost dětských a mládežnických kolektivů — oddílů a klubů.

Pionýrské kluby

Pionýrské oddíly
Obvykle jednou týdně se kluci a děvčata scházejí
na schůzkách oddílů. Na nich se nejen dozvídají
něco nového, ale zkoušejí si i své dovednosti,
bystrost nebo znalosti v nejrůznějších hrách.

1/ po

17/ st

Mezinárodní den seniorů

Tá b o r n i c k á s t e z k a
Je tradiční postupovou otevřenou soutěží zahrnující oblast turistických a tábornických znalostí
a dovedností, které dětem a mládeži pomáhají
rozvíjet samostatnost a spolupráci, schopnost překonávat překážky. Učí je žít v přírodě a s přírodou
a vážit si jí jako hodnoty.
V pořadí již XIII. ročník se konal ve dnech 21. – 23. 9.
v Kamýku nad Vltavou, kam se sjelo na 200 účastníků.

Kromě oddílů mohou zájemci navštěvovat kluby.
Spektrum jejich činnosti je velmi široké — sporty,
výtvarné činnosti, deskové hry apod. Jejich výhodou je, že každý si v nich může méně závazně
vyzkoušet, jestli ho naše činnost baví.

Mezinárodní den za odstranění chudoby

2/ út

18/ čt

3/ st

19/ pá

4/ čt

20/ so

5/ pá

21/ ne

Světový den učitelů

6/ so

22/ po

7/ ne

23/ út

8/ po

24/ st

Týden za odzbrojení (zač.)

Den Spojených národů

9/ út

25/ čt

Světový den pošty

10/ st

26/ pá

Světový den duševního zdraví

11/ čt

27/ so

12/ pá

28/ ne

Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof

Den vzniku sam. československého státu (1918)

13/ so

29/ po

14/ ne

30/ út

15/ po

31/ st

16/ út

1/ čt

Světový den výživy
Tábornická stezka prověřuje nejen znalosti, ale i fyzičku a ochotu „jít do toho naplno“.

Ř í j e n
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Týden za odzbrojení (kon.)

Činnost
V činnosti dominuje dění pro organizované členy (oddílů)
a jejich pravidelná činnost. Vedle toho je ovšem důležitou
složkou naší práce nabídka aktivit pro neorganizované děti
a mládež, která probíhá zejména v klubech – jsou zaměřeny
především na sporty, deskové hry, výtvarné a rukodělné práce
a podobně.

Základem dění v Pionýru je pestrá nabídka činnosti. Ta probíhá ve třech hlavních
formách:

Oddílové a klubové schůzky
jsou příležitostí pro pravidelné setkávání. Výchovné programy Pionýra i hry zaručují, že každá schůzka je jiná a zábavná.

V Pionýru v roce 2006 pracovalo 97 klubů.

Víkendové výpravy
probíhají zpravidla jednou měsíčně a jejich cílem je nejen poznávání naší vlasti a přírody, ale také pokračování v činnosti, na kterou není během schůzek dost času.

Tábory
završují např. činnost za roční období či využívají školních prázdnim. Letní tábory
jsou vyvrcholením celoroční činnosti a přinášejí účastníkům nesčetná dobrodružství. Řada z nich je otevřená i pro nečleny.

Zaměření činnosti oddílů
Všestrannost
Turistika
Sport
Přírodověda

355			
193			
64			
18

Kultura		
Technika
Jiná činnost

Celkem						

35
9
46
720
Příroda, pohyb, dobrodružství – to vše společně s přáteli.

1/ čt

17/ so
Den boje za svobodu a demokracii (1989)

T á b o r o vá č i n n o s t
Tábory jsou jedním z významných pilířů činnosti
Pionýra. Naše tábory jsou dokladem myšlenky,
že správný tábor nemusí probíhat pouze v létě. Jestliže
obecně platí, že tábory se mohou pořádat v jakémkoli
ročním období – naplňujeme v Pionýru toto tvrzení
bezezbytku, ovšem s tím, že se vhodně přizpůsobujeme
přírodním podmínkám a volíme případný program.
Je zřejmé, že nejvýznamnější složkou táborové činnosti jsou letní tábory. Jsou zpravidla vyvrcholením
celoroční činnosti jednotlivých pionýrských oddílů
a skupin a účastníkům přinášejí mnohá dobrodružství,
potřebnou romantiku a vhodně prázdninově přizpůsobenou dávku poznání a osobního rozvoje.

2/ pá

18/ ne

Památka zesnulých

3/ so

19/ po

4/ ne

20/ út

5/ po

21/ st
Světový den televize

6/ út

22/ čt

7/ st

23/ pá

8/ čt

24/ so

9/ pá

25/ ne

Mezinárodní den za odstranění

     násilí páchaného na ženách

10/ so

26/ po

11/ ne

27/ út

12/ po

28/ st

13/ út

29/ čt
Mezinárodní den solidarity s lidem Palestiny

14/ st

30/ pá

15/ čt

1/ so

16/ pá

2/ ne

Mezinárodní den tolerance

Tyto děti sice tápou naslepo, táborová činnost v Pionýru se ale ubírá vpřed jistým krokem – má jasnou koncepci
a výchovný záměr.

l i s t o p a d
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Vzdělávání

L e t n í t á b o r o vá š k o l a
Kamenec
je tradiční a osvědčenou formou vzdělávání. V roce 2006 se uskutečnila jako vždy v měsíci srpnu, tentokrát mimořádně na táborové
základně Kapr ve středních Čechách. Čtyřicet instruktorů zde
prošlo teoretickou přípravou a v návaznosti na ni si bezprostředně
v praxi ověřilo získané znalosti a dovednosti důležité pro pobyt
v přírodě, turistiku, táboření a brannost. Po náročných zkouškách
lektorský sbor vydal účastníkům táborové školy doklad o absolutoriu I. stupně obecné kvalifikace „Vedoucí dětského kolektivu“.

Vedení klubu, oddílu, pionýrské skupiny je velice náročnou a odpovědnou činností.
Vyžaduje obrovské nasazení, znalosti a dovednosti. V Pionýru pracuje několik tisíc
dobrovolníků, kteří neváhají obětovat značnou část svého volného času ve prospěch
dětí a dospívající mládeže. V jejich záslužné práci je jim potřeba všemožně pomáhat. Proto Pionýr věnuje tradičně značnou pozornost vzdělávání vedoucích oddílů,
instruktorů a vedoucích pionýrských skupin.
Pionýr je držitelem pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která ho
opravňují zajišťovat vzdělávání a vydávat kvalifikační osvědčení v těchto akreditovaných kursech:
 vedoucí dětských kolektivů
 vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže
 zdravotník zotavovacích akcí
 hospodář – účetní v občanském sdružení
Dále jsme oprávnění organizovat přípravu hlavních vedoucích dětských táborů.
Ve sdružení samotném existuje dobře organizovaná a fungující vzdělávací soustava.
Získávání nových vedoucích a jejich průběžné vzdělávání, stejně tak jako výchova
instruktorů a jejich příprava – včetně odpovědnosti za plnou kvalifikovanost pracovníků s dětmi – je především na pionýrských skupinách. V návaznosti na jejich
působení jsou dobrovolní pracovníci sdružení dále připravováni ve vzdělávacích
centrech krajských organizací Pionýra i na republikové úrovni – v ústředním pionýrském vzdělávacím centru. Působí zde zkušení lektoři – členové Pionýra i přizvávaní
odborníci. Jednotlivé stupně vzdělávání na sebe navazují a jsou vzájemně provázány
tak, aby každý zájemce měl možnost postupně získat co nejširší kvalifikaci pro konkrétní zastávanou funkci.
V roce 2006 bylo celkem realizováno 88 vzdělávacích kursů. Účastnilo se jich 764
vedoucích a instruktorů.

Letní táborová škola není žádné nudné školení, hravě rozvíjí individuální dovednosti i týmovou spolupráci.

1/ so

17/ po

Světový den AIDS

2/ ne
Mezinárodní den za odstranění otroctví

3/ po

18/ út
Mezinárodní den migrantů

19/ st

Mezinárodní den lidí s postižením

Srdíčkový den
Je tradiční veřejnou sbírkou občanského sdružení
Život dětem, jejímž cílem je napomáhat dětským
oddělením českých nemocnic v nákupu vybavení
nutného pro záchranu životů těch nejmladších.
V průběhu akce prodávají skupiny dobrovolníků
drobné upomínkové předměty za zdánlivě symbolickou cenu. Celkový výtěžek však díky ochotě
a pomoci prodávajících a kupujících dosahuje výší
rozhodně ne symbolických.
V roce 2006 se pionýrští dobrovolníci zúčastnili
celkem 3 srdíčkových dnů v březnu (ve dnech
27.– 28.), září (ve dnech 11.– 12.) a prosinci (ve dnech
11.– 12.) a vybrali úctyhodných 679 150,50 Kč, a tak
přispěli při sběru financí např. na systém ventilátorů pro umělou plicní ventilaci pro Kliniku
dětského a dorostového lékařství VFN a 1. lékařské
fakulty UK v Praze 2.
„Opětovně jste nám pomohli proměnit
dětské slzy v dětský úsměv.“ napsala nám
Mária Křepelková, předsedkyně o.s. Život
dětem.

4/ út

20/ čt

5/ st

21/ pá

Mezinárodní den dobrovolníků

6/ čt

22/ so

7/ pá

23/ ne

Mezinárodní den civilního letectví

8/ so

24/ po
Štědrý den

9/ ne

25/ út
1. svátek vánoční

10/ po
Den lidských práv

11/ út

26/ st
2. svátek vánoční

27/ čt

Mezinárodní den hor

12/ st

28/ pá

13/ čt

29/ so

14/ pá

30/ ne

15/ so

31/ po

16/ ne

1/ út

p r o s i n e c
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Mezinárodní činnost

Mezinárodní výměnné pobyty

Rok 2006 byl charakteristický především dalším rozvíjením spolupráce mládežnických a dětských sdružení na Evropské úrovni. Pionýr byl prostřednictvím svých
delegátů zastoupen na několika významných událostech evropského formátu.

jsou tradiční zahraniční činností Pionýra. V roce 2006 jsme jich uskutečnili sedm,
a to s organizacemi z Velké Británie, Finska, Francie (2 výměny), Maďarska, Polska
a Irska. Mezinárodních výměnných pobytů se zúčastnilo více než 120 pionýrů.

Konference „Mládež za život bez tabáku“ v belgickém Bruselu se zúčastnili 4 zástupci
Pionýra. Zúčastnili jsme se konference „O prostituci mládeže na Česko-německorakouské hranici“, která se konala rovněž v Bruselu.
V rámci mezinárodní organizace International Falcon Movement – Socialist Educational International (IFM-SEI – Pionýr je od roku 2004 plným členem) jsme
spolupracovali na projektu evropského ombudsmana pro dětská práva, který je
jedním z hlavních cílů IFM-SEI na evropské úrovni.
V měsíci září se Pionýr stal hostitelem dvou velmi prestižních akcí: setkání Evropské sítě IFM-SEI a jednání Prezidia IFM-SEI. Na organizaci se podílel tým mladých
lidí (většinou ve věku do 26 let), pro které to byla zajímavá a užitečná zkušenost.
Zástupci Pionýra se zúčastnili jednání mezinárodního výboru IFM-SEI a školení
o zdravém vývoji jedince v Dílí. Zahájena byla naše spolupráce na projektu Compasito – příručky o lidských právech a jejich aplikaci v mimoškolní činnosti dětských
kolektivů.

Global Village
Pionýři se zúčastnili jedné z největších událostí IFM-SEI za poslední desetiletí. Tou
byl mezinárodní tábor a festival Global Village ve Velké Británii za účasti přibližně
pěti tisíc mladých lidí z celého světa.

Členové prezidia a zástupci Pionýra byli přijati předsedou zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
panem J. Hamáčkem.

1/ út

17/ čt

Nový rok, Den obnovy samost. českého státu

2/ st

18/ pá

3/ čt

19/ so

4/ pá

20/ ne
Obnovení samostatného Pionýra (1990)

Koncert Děti dětem

5/ so

21/po

Představuje vyvrcholení kulturně – umělecké
soutěže Pionýrský Sedmikvítek. Jeho 9. ročník se
konal 4. února v Kongresovém centru Praha pod
patronací ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Petry Buzkové. Specifickým rysem
koncertu je program sestavený z hudebních,
divadelních, ale i tanečních vystoupení dětských
souborů a jednotlivců.

6/ ne

22/ út

7/ po

23/ st

8/ út

24/ čt

9/ st

25/ pá

10/ čt

26/ so

11/ pá

27/ ne
Mezinárodní den památky obětí holocaustu

Součástí večera je i předávání putovních pohárů předsedy Vlády ČR, které oceněným soutěžícím Pionýrského
Sedmikvítku osobně předával premiér, Ing. Jiří Paroubek.

12/ so

28/ po

13/ ne

29/ út

14/ po

30/ st

15/ út

31/ čt

16/ st

1/ pá

l e d e n
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Informatika

Registrační informační systém Pionýra
Pionýr, jako moderní sdružení, umožňuje svým skupinám
elektronickou registraci. Je zcela rovnocenná tradiční, administrativní podobě. Možnost elekronické registrace volí stále více
pionýrských skupin.

Pionýrský server
Narůstající potřeba informačních systémů všeho druhu s sebou přinesla i nutnost
vlastního serveru. Ten pionýrský spravuje veškeré Pionýrské databáze, domény,
webové prezentace a e-mailové schránky, adresy a konference. Díky tomu mohl
Pionýr nabídnout hosting pionýrským skupinám a krajským organizacím Pionýra.
V současné době server spravuje 12 domén druhého řádu a 116 domén třetího řádu,
288 e-mailových adres a 33 databází typu MySQL.

www.pionyr.cz

Webová prezentace Pionýra
Prezentování prostřednictvím internetu je důležitá součást PR našeho sdružení.
Pionýrský web je tím stěžejním, co „běží“ na našem serveru. Poskytuje základní
informace o sdružení, včetně kontaktů na krajské organizace Pionýra a jednotlivé
pionýrské skupiny. Webová prezentace má i zahraniční verzi stránek v anglickém
jazyce a s rozdílnou strukturou od té české. Web je soustavně aktualizován pomocí
upoutávek a aktualit.

Servis Pionýra
V roce 2006 prošel úplnou přestavbou a modernizací. Stal se tak opravdu důležitou
složkou vnitřní informační činnosti Pionýra. Stránky jsou přístupné pouze členům
sdružení. Integrují kalendář akcí, nejnovější zprávy ze sdružení, důležité dokumenty
a formuláře ke stažení, články, diskuse a mnoho dalšího. Část servisu je členěna
i podle krajské struktury. Umožňuje tak jednotlivým KOP vlastní správu jejich
interních sdělení či aktualit. Servis má řadu administrátorů a redaktorů, jak republikových, tak krajských. Díky tomu je aktuálnost a použitelnost zajištěna v potřebné
míře a kvalitě.

1/ pá

17/ ne

V pořadí již šestý ročník této akce se konal o pololetních prázdninách, tentokrát ve dnech 3.–5. února. O tomto víkendu se do
Prahy sjelo na 8 000 účastníků z celé republiky, zejména kolektivy z dětských domovů, základních škol, ale i rodiny s dětmi.

2/ so

18/ po

3/ ne

19/ út

Během těchto dnů měli účastníci možnost zdarma, či za
zvýhodněné vstupné navštívit řadu významných pražských
kulturních institucí a památek. Shlédli tak například expozice
Národního muzea, prostory Pražského hradu, Židovského
muzea, Muzea Policie ČR. Bohatý program byl doplněn
nabídkou volného vstupného na Bobovou dráhu na Proseku,
či výstupem na Žižkovskou věž.

4/ po

20/ st

5/ út

21/čt

L e d o vá P r a h a

servis.pionyr.cz

Mezinárodní den mateřského jazyka

6/ st

22/ pá

7/ čt

23/ so

8/ pá

24/ ne

9/ so

25/ po

10/ ne

26/ út

11/ po

27/ st

12/ út

28/ čt

13/ st

29/ pá

14/ čt

1/ so

15/ pá

2/ ne

16/ so

3/ po

ú n o r
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Ediční činnost
Čtyři ediční řady prakticky pokrývají veškerou pionýrskou činnost od vnitřního života sdružení, přes vzdělávání
vedoucích, instruktorů, táborových pracovníků, funkcionářů PS a rad až po samostatnou činnost oddílů a klubů.
Základní programovou nabídkou je ediční řada určená pro činnost oddílů a klubů. Nese název „Co dělat“.
Publikace určené pro vzdělávací program Pionýra zahrnuje ediční řada „Kdo a jak“.
Informace o pionýrském hnutí a jeho kořenech, o jeho historii a filozofii zpracovává ediční řada „Curriculum“.
Publikace určené pro popularizaci sdružení ve veřejnosti a propagaci Pionýra jsou vydávány v doplňkové ediční
řadě.
V roce 2006 byla ediční činnost bohatší než v předchozích letech. Vliv na její intenzitu i kvalitu mělo Redakční středisko Pionýra ustavené v roce 2005. V průběhu roku 2006 bylo doplněno o další členy. Kromě organizačních otázek
je jeho hlavním úkolem vytvářet koncepci jednotlivých edičních řad včetně edičních plánů. S ohledem na narůstající
vydavatelskou činnost se Pionýr v roce 2006 začlenil do systému ISBN.

Mozaika Pionýra
Je měsíčníkem, vnitřním zpravodajem sdružení Pionýr. Je určena všem pionýrským pracovníkům s důrazem
na oddílové vedoucí. Informuje o všech důležitých otázkách vnitřního života sdružení. V pravidelné příloze „Tu –
ňáká informace“, určené členům vedení PS, hospodářům, vedoucím PS, ekonomům a členům rad jsou poskytovány
aktuální informace z oblasti řízení, ekonomiky, práva, včetně kalendáře důležitých jednání. Mozaika dále poskytuje
metodické materiály pro instruktory a oddílové vedoucí. Nabízí odborně zpracované náměty pro celoroční činnost
oddílů a usnadňuje jim tak práci. Na svých stránkách Mozaika rovněž dává významný prostor čtenářům. Mohou zde
publikovat vlastní názory, zkušenosti i připomínky.
V roce 2006 došlo ke změně grafického studia. Mozaika tak dostala novou tvář.

Výsledkem vydavatelských aktivit v roce 2006 byla
řada nových publikací – např. několik celotáborových
her, jež byly úspěšné v každoroční soutěži. Přinesly ale
i dokončení několika publikací, jež byly dlouho připravovány – nejvýznamnější z nich byl katalog táborových
základen a kluboven Pionýra s názvem „Kde hlavu
složit“ začleněný do ediční řady Curriculum. Tento
katalog je pomůckou pro pionýrské kolektivy, jež při
svých výpravách i táborech hledají ubytování po celé
republice, a sekundárně také nástrojem pro prohloubení spolupráce mezi kolektivy z různých koutů naší
vlasti.

1/ so

17/ po

2/ ne

18/ út

3/ po

19/ st

4/ út

20/ čt

5/ st

21/ pá
Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace

6/ čt

22/ so
Světový den vody

7/ pá

23/ ne
Světový den meteorologie

8/ so

24/ po

Mezinárodní den žen

Velikonoční pondělí

9/ ne

25/ út

10/ po

26/ st

11/ út

27/ čt

12/ st

28/ pá

13/ čt

29/ so

14/ pá

30/ ne

15/ so

31/ po

16/ ne

1/ út

b ř e z e n
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Propagace
Nejpřesvědčivější a nejúčinnější propagací Pionýra je smysluplná, zajímavá, přitažlivá a cílevědomá činnost oddílů a klubů v místech, kde působí. Sama o sobě však
nepostačuje, pokud ji oddíly a kluby systematicky nepodporují řadou dalších aktivit
– ve vztahu k rodičům a veřejnosti vůbec. Realitou doby je, že obrovskou informační
moc mají tištěná a elektronická média: tedy tisk, rozhlas a zejména televize. Jednotlivé oddíly se jen těžko mohou prezentovat na celostátní úrovni prostřednictvím
televizního šotu nebo reportáže. Využívat je však třeba místního tisku, zpravodajů
měst a obcí, všech forem vlastní propagace včetně vývěsních skříněk, informačních
letáčků a prezentačních stránek na internetu.
Širokou veřejnost – i na celostátní úrovni – pak o činnosti sdružení mohou informovat akce, při nichž se Pionýr prezentuje jako dobrovolné občanské sdružení
zajišťující pestrou činnost pro děti a mládež.

Již podvanácté se tak v roce 2006 prezentovaly kolektivy, které o své činnosti informují média, oslovují tak veřejnost, zasílají články do místního i regionálního tisku,
zřizují, spravují a pravidelně aktualizují svoje webové stránky a nebo zpracovávají
vypovídající výroční zprávy.
Nejúspěšnější byly v roce 2006 tyto pionýrské skupiny:
 Pionýr Nepomuk

 87. PS Javor

 PS Dobřany

 PS Obránců míru Kopřivnice

Kampaň Opravdu dobrý tábor
Na úspěch z minulého roku navázal v roce 2006 druhý ročník této kampaně. Pomáhá
hlavně rodičům, kteří se rozhodli vybrat tábor pro svoje děti. Na internetové adrese
www.dobrytabor.cz jsou jasně zformulovány hlavní zásady, které by měl dodržovat
každý pořadatel tábora, který chce označovat svůj tábor jako dobrý a přínosný pro
jeho účastníky. Fungovala také tzv. „Horká linka“, na niž se nejčastěji obraceli rodiče
s požadavky na bližší informace o konkrétních táborech. Součástí internetové prezentace je rovněž přehled táborů, pořádaných Pionýrem.

Bambiriáda
je největší přehlídkou sdružení dětí a mládeže a středisek volného času v České
republice. Od roku 1999 ji pořádá Česká rada dětí a mládeže.
Tradičním účastníkem Bambiriády je také Pionýr. Jeho expozice jsou nepřehlédnutelné a vždy hojně navštěvované. Akční program byl v roce 2006 připraven pro
návštěvníky Bambiriády v 18 městech.

Tiskové konference

Soutěž „Sami o sobě, o své činnosti“

jsou nedílnou součástí spolupráce s médii. Pionýr jich během roku 2006 uspořádal několik. V lednu společně s Nadací Dětem 3. tisíciletí k prezentaci akce Ledová
Praha, v dubnu v rámci kampaně Opravdu dobrý tábor. Třetí tisková konference
se konala v září za účasti vrcholných představitelů IFM-SEI.

motivuje pionýrské oddíly a skupiny, aby trvale „něco“ dělaly pro svou vlastní prezentaci. Dobrovolníci, kteří vedou oddíly a kluby, jsou často natolik zaměstnáni
přípravou vlastní činnosti, že jim už nestačí síly na to, aby ji ještě nějak zvlášť propagovali. Právě proto je potřeba ocenit ty, kteří se propagaci trvale věnují. Pomáhají
tak totiž nejen svému kolektivu, ale také sdružení jako celku.

Pionýr se v roce 2006 zúčastnil soutěže „Být vidět“ pořádané občanským sdružením
AGNES. Cílem tohoto sdružení i soutěže je zajistit růst profesionality českého neziskového sektoru a podpořit rozvoj občanské společnosti. Stejně jako v roce 2005
Pionýr přihlásil do soutěže svou Výroční zprávu a svou účast v soutěži ještě rozšířil
přihláškou internetové prezentace www.pionyr.cz.

Z l atá rů ž e
O víkendu 31. 3.–2. 4. se v Českých Budějovicích konal
již 13. ročník této soutěže. V šesti věkových kategoriích vázání uzlů na rychlost soutěžilo na sedmdesát dětí
i vedoucích ze všech koutů naší republiky.

1/ út

17/ čt

2/ st

18/ pá

3/ čt

19/ so

4/ pá

20/ ne

5/ so

21/ po

6/ ne

22/ út

7/ po

23/ st

Světový den zdraví

Globální týden bezpečnosti na silnicích (zač.)

Světový den knihy a autorských práv

8/ út

24/ čt
Den vzniku Pionýrské organizace Junáka (1949)

9/ st

25/ pá

10/ čt

26/ so

11/ pá

27/ ne

12/ so

28/ po

13/ ne

29/ út
Globální týden bezpečnosti na silnicích (kon.)

Zlatá růže má dobré jméno i u dalších sdružení. Soutěží v ní například členové Junáka, Zálesáka, ČTU
či SHČMS.

14/ po

30/ st

15/ út

1/ čt

16/ st

2/ pá

d u b e n
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Poselství 2006

„Naslinil prst, zvedl ruku, nastavil
ji proti větru a řekl: Tudy…“

Obsahová konference Pionýra – „Poselství 2006“
Sdružení Pionýr v posledních letech provedlo řadu organizačních změn. Tou zásadní
byl převod územního uspořádání z okresní na krajskou strukturu. Samotné činnosti
oddílů a pionýrských skupin se tato významná změna prakticky nedotkla. V jejich
případě je mnohem důležitější to, čím a jak se zabývají, co dělají, jaké nové formy
práce a zajímavé, přitažlivé činnosti organizují, jak pečují o svůj rozvoj a budoucnost.
Proto byla svolána obsahová konference Poselství 2006, aby prodiskutovala nejen
současné dění v Pionýru, ale spolu s tím se také pokusila formulovat představy
o budoucnosti sdružení v horizontu příštích čtrnácti let – tedy do roku 2020.
Přes 130 zástupců všech krajských organizací Pionýra se ve dnech 6.–8. 5. 2006
sjelo do hlavního města, aby se o tom poradili. Účastníci konference byli rozděleni do osmi pracovních sekcí zaměřených na organizaci, činnost, postavení a úlohy
vedoucích a instruktorů a propagaci. Diskutovalo se tak o důležitosti zakládání
nových oddílů a klubů, informačním toku v rámci skupiny, ale i uvnitř celého
sdružení, o systému akcí a soutěží, jednotné symbolice Pionýra. Stranou nezůstaly
ani statutární záležitosti. Podrobně bylo rozebráno současné základní vzdělávání
dobrovolníků a jeho doplňkové formy. Diskutována byla i otázka členské základny
zejména z hlediska získávání nových členů.
Závěry jednání obsahové konference Pionýra následně potvrdilo mimořádné
zasedání České rady Pionýra. Výstupy jednotlivých pracovních sekcí obsahové
konference jsou obsahem usnesení ČRP, na jehož realizaci se začalo bezodkladně
pracovat.

Poselství 2006 bylo jedním velikým skokem důvěry – v budoucnost a hlavně i v nás samé.

1/ čt

17/ so

Svátek práce

Světový den telekomunikací

2/ pá

18/ ne

3/ so

19/ po

Světový den svobody tisku

SI g n á l y z VESm í r u
Celoroční hra byla jedním z námětů obsahové konference. Vyhlášena byla v září 2006 a úspěšně oslovila
vedoucí i děti z celé republiky.

4/ ne

20/ út

5/ po

21/ st

Květnové povstání českého lidu (1945)

6/ út

Světový den kulturní rozmanitosti

22/ čt
Mezinárodní den biologické rozmanitosti

7/ st

23/ pá

8/ čt

24/ so

Den vítězství (1945)

9/ pá

25/ ne

10/ so

26/ po

11/ ne

27/ út

12/ po

28/ st

13/ út

29/ čt
Mezinárodí den mírových jednotek OSN

14/ st

30/ pá

15/ čt

31/ so

Mezinárodní den rodiny

Světový den bez tabáku

16/ pá

k v ě t e n

1/ ne
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Nemovitosti
Domky a domečky
V současné době Pionýr spravuje 21 nemovitost. Všechny byly získány převodem
z majetku zaniklého Fondu dětí a mládeže. Nemovitosti byly na základě žádostí
a zpracovaných projektů využití předány do užívání pionýrským skupinám jako
základním organizačním jednotkám s právní subjektivitou.
Snažíme se o to, aby objekty sloužily svému účelu, tedy těm, kterým měl majetek
bývalého SSM podle ústavního zákona č. 497/1990 Sb. především sloužit – totiž
dětem a mládeži.
Aktivity v oblasti nemovitostí v roce 2006: tři příklady – tři objekty
Ubytovací zařízení „Hotel Jizera“ v Horní Sytové využilo v roce 2006 celkem 785
osob při krátkodobých pobytech. Šlo o děti z pionýrských skupin, škol, pěveckých
sborů, členy SHČMS a dalších dětských organizací.
Objekt byl 7. srpna 2006 vytopen řekou Jizerou. Voda zaplavila kotelnu, jídelnu
a garáž. Poškozeno bylo hřiště a příjezdová cesta. Díky brigádníkům a jejich mimořádnému nasazení byl objekt ihned zprovozněn.

V návaznosti na rozsáhlou rekonstrukci objektu – provedenou v roce 2005 – byly
dokončeny práce v interiérech. Dále byla provedena oprava střechy poškozené
v důsledku velkého zatížení sněhem. Celkem bylo do objektu investováno 165 000 Kč.
Na financování se rovněž podílelo MŠMT, dále Krajský úřad Jihočeského kraje
a samotná PS „Draci“.
Turistické zařízení „Tisá“ je jediným objektem, který zůstal v přímé správě sdružení
Pionýr. Je nepřehlédnutelně zdevastované „péčí“ Fondu dětí a mládeže a jeho
likvidátora. Záchrana objektu je během na dlouhou trať. V roce 2006 bylo zajištěno vyklizení včetně základního zabezpečení objektu. Dále byla provedena úprava
zahrady odstraněním náletů a kácením nebezpečných přestárlých stromů. Rekonstruována byla střecha hlavního objektu. Zahájena byla i rekonstrukce objektu
„Lipka“, který by měl sloužit jako ubytovna pro oddíly. Do objektu investoval Pionýr
s finanční podporou MŠMT celkem 2 043 542,- Kč. Dobrá je spolupráce v místě.
Obyvatelé Tisé oceňují úsilí zničený objekt opravit a základnu znovu uvést do provozu.

S finanční podporou MŠMT investovalo sdružení Pionýr do výše uvedeného
objektu celkem 1 495 841,50 Kč. Byla provedena výměna všech oken, rekonstrukce
koupelen, oprava komínů, nátěr střechy, výměna okapů, oprava fasády a instalace
sněhových zábran.
Uživatelem objektu je 8. PS Příbram.
Klub mládeže „Vltava“ se nachází v sídlištní zástavbě Českých Budějovic. Pionýrská
skupina „Draci“ provozuje v objektu volnočasové kluby a současně využívá klub
pro svou vlastní oddílovou činnost.

Tisá

Jizera
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Světový den uprchlíků
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Pionýrská stezka
Republikové finále této komplexní terénní soutěže
v přírodě proběhlo 2. – 4. června v Rajnochovicích.
I přes nepříznivé počasí se jí zúčastnilo celkem 40
hlídek. Soutěžilo se například ve střelbě ze vzduchovky,
znalosti šifer, vědomostech z oblasti přírody, zeměpisu,
historie a astronomie a zručnosti, např. práce s kladivem či sekyrou.
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Pionýr je hledač nových cest – poradit si ale musí i na „necestách“.
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Ekonomika
Údaje uvedené v účetní závěrce zobrazují hospodaření sdružení Pionýr jako centra.
Organizační jednotky sdružení jsou způsobilé k právním úkonům a sdružení tak
hospodaří na jednotlivých pionýrských skupinách a pionýrských centrech, na krajských organizacích Pionýra a na zobrazené centrální úrovni. V souladu s platnými
postupy v účetnictví nejsou tyto údaje scelovány.
Významný podíl na celkovém zobrazeném majetku sdružení má nemovitý majetek,
který byl v uplynulých letech převzat z likvidovaného Fondu dětí a mládeže. Stejně
tak významné jsou i náklady nutné k zajištění rozsáhlých rekonstrukcí a oprav
těchto objektů. V roce 2006 byly realizovány rekonstrukce objektu Jizera v Horní
Sytové a ubytovacího zařízení Malíkovice. S podporou MŠMT se dále podařilo zajistit opravy a rekonstrukce objektů poničených zejména velkým množstvím sněhu
v průběhu zimy 2005–2006.
V roce 2006 realizovalo sdružení i vnitřní výběrové řízení určené pro organizační jednotky sdružení a zaměřené na opravy a dovybavení táborových základen
v majetku sdružení nebo jeho organizačních jednotek. Rozděleno bylo půl milionu
korun, které byly ke stanovenému účelu beze zbytku využity.
Ze získaných dotačních prostředků je významná část poskytována nižším organizačním jednotkám a směřuje tak až na úroveň pionýrských skupin. Prioritou je zajištění
přímé práce s dětmi a mládeží. Finanční prostředky jsou tak využívány zejména na
financování zájmových akcí, údržby prostor pro činnost a obnovy, opravy a rozšíření vybavení sloužícího pro práci s dětmi.

Rozvaha ke dni 31. 12. 2006 v plném rozsahu
(v celých tisících Kč)
AKTIVA
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Zboží na skladě a v prodejnách
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků
Dohadné účty aktivní
Pokladna
Účty v bankách
Ceniny
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Aktiva celkem

33
5683
49477
1857
1571
362
-33
-2253
-1470
-1571
643
143
316
407
5
107
2
140
1323
4
88
66
56900

PASIVA
Vlastní jmění
Fondy
Účet výsledku hospodaření
Dodavatelé
Zaměstnanci
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
Ostatní přímé daně
Ostatní daně a poplatky
Závazky ze vstahu k státnímu rozpočtu
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní

57090
199
-1568
193
102
149
50
38
6
542
34

Pasiva celkem

56900

Výkaz zisků a ztráty ke dni 31. 12. 2006 v plném rozsahu
(v celých tisících Kč)
Náklady

Činnosti
hlavní

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Daň z nemovitostí
Ostatní daně a poplatky
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem

2358
80
336
224
439
34
5384
2212
627
7
65
13
2
113
1208
15563
218
28883

Výnosy

Činnosti

Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

996
340
49
813
433
209
1745
22777
27362
-1521

518
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Svátek sl. věrozvěstů Cyrila a Metoděje
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Státní svátek – mistr Jan Hus (1415)
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704
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704
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6/ ne

hospodářská

139

657
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Přílohy
Zpráva Revizní komise Pionýra

Zpráva o činnosti Nejvyšší rozhodčí komise za rok 2006

Z hlediska personálního je možné rok 2006, přes rezignaci jednoho člena RKP (pracovní důvody), hodnotit jako stabilní a práce RKP zůstala rychlá, flexibilní a na
dobré úrovni kvality. Členové Revizní komise Pionýra jsou většinou profesionální
účetní, kteří jsou pravidelně proškolováni a doplňují si své vzdělání.

Nejvyšší rozhodčí komise Pionýra neřešila v roce 2006 zatím žádný podnět, neboť se
na ni nikdo neobrátil se žádným návrhem na rozhodnutí sporu, vydání stanoviska
a podobně.
JUDr. Kožíšková Ivana

předsedkyně
Nejvyšší rozhodčí komise

Působení Revizní komise Pionýra se opět zaměřilo především na kontrolní činnost v krajských organizacích Pionýra za roky 2004 a 2005, popřípadě na vyžádané
revize pionýrských skupin. Na vyžádání poskytují členové také metodickou pomoc,
konzultace.
Byly dokončeny revize KOP započaté v roce 2005, u kterých si Revizní komise
Pionýra vyžádala další podklady k dokončení. Většina kontrol neshledala závažné
nedostatky a lze říci, že přerozdělení dotačních titulů na krajích a následná péče
o majetek Pionýra, pořízeného jak z dotace, tak z vlastních prostředků, je velmi
dobrá. Zároveň byly zahájeny revize subjektů spravujících objekty z FDM. Kontroly
jsou zaměřeny především na způsob evidence objektu v účetnictví jako samostatného střediska subjektu, na efektivnost využití jednotlivých přidělených dotačních
titulů a na samotnou správu objektů a jejich využití.
Revizní komise Pionýra ukončila kontrolu vedení hospodářské dokumentace 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 Pionýra se předseda Revizní komise
Pionýra pravidelně zúčastňoval jednání Výkonného výboru České rady Pionýra.
V roce 2006 nebylo ze strany Revizní komise Pionýra navrženo žádné opatření.
Oldřich Lindovský

předseda Revizní komise Pionýra
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