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Úvodní slovo předsedy Pionýra
Rok 2007 byl pro naše sdružení nejen rokem VI. Výročního zasedání Pionýra, ale také rokem postupného naplňování cílů Poselství 2006
a také snažení, aby i Pionýr byl postupně vnímán širokou veřejností vedle
rodiny, školy jako plnohodnotný alternativní a neformální výchovný systém a jako životní styl snažící se o zlepšování světa působením na charakter člověka.
Pionýrská činnost a zkušenosti z let předcházejících nejsou stálou
veličinou ani skanzenem, k němuž vzhlížíme s nostalgií a pietou. Naopak
je to stále živý proces, odrážející jak regionální speciﬁka, jako jsou například Pionýrské tábornické oddíly, tak konkrétní podmínky doby.
Chceme přispět nejen ke zdravému posílení národní hrdosti, ale
budeme také usilovat o postupné prosazování naší vlasti v prostoru
sjednocené Evropy, a to i tím, že nebudeme zapomínat na svou minulost. Jestliže opravdu nezapomeneme na svou vlastní historii, potom
se nemůže opakovat to špatné z ní a naopak to dobré se stane příkladem

k následování. Naše historie je komplikovanou záležitostí – pro někoho
jde o kouli na noze, jiný ji vnímá jako poučení. Domnívám se, že historie
Pionýra obsahuje řadu stále živých myšlenek, a proto chceme usilovat jak
o renesanci části původních kořenů, která má sílu i dnes oslovovat, tak
i postupné vytváření nových tradic jako jednoho z prostředků pro
vznik sounáležitosti napříč všemi generacemi. Toho lze dosáhnout
především tvořivostí, která nás učí pozitivnímu myšlení, aktivitě,
laskavému vztahu k druhým i k sobě, zdravému sebevědomí i odvaze
v nejširším smyslu slova.
Musíme dobře poznat svět, sebe i své okolí, abychom stále byli tím,
co je potřebné – výchovným hnutím! S potřebnou pokorou si uvědomme,
že nebudeme automaticky patřit mezi morální autoritu jen na základě
toho, že jsme pionýři. O tom, zda tomu tak bude rozhodne veřejnost
na základě našich postojů a skutků.

Pionýrské hnutí má dlouholetou tradici u nás i v zahraničí. Po roce 1989 byla obnovena činnost samostatné organizace Pionýr a bylo možné navázat a rozvíjet demokratickou
část naší historie a kvalitní činnost zejména oddílů a klubů.
Svou snahou o přiměřený podíl na výchově dětí a obhajobě jejich zájmů se Pionýr
dopracoval k uznávanému postavení u orgánů státu, včetně ocenění, má vážnost řady
organizací a významných osobností, které s ním spolupracují.
Pionýr je demokratické, dobrovolné, zcela samostatné sdružení dětí, mládeže a dospělých. Rozhodnutí o obnově suverénní organizace padlo na Mimořádné konferenci
pionýrských pracovníků v lednu 1990 v Brně, vyšlo z tradic pionýrského hnutí a navázalo
na činnost oddílů a skupin.
Kluby a oddíly působí v celé republice – jsou k nalezení na více než sedmi stech místech a nabízejí aktivní činnost klukům i dívkám – členům. Mnoho aktivit je zcela otevřených každému zájemci – i nečlenům. Vše zajišťují tisíce dobrovolníků, vedoucích, jejichž
způsobilost k činnosti zabezpečujeme.
Pionýr usiluje o spojení přirozených dětských zájmů: mít dobré kamarády, zažít hodně
legrace a dobrodružství, poznat neznámé věci, hrát si a soutěžit, s potřebami společnosti
a rozvíjení dětského talentu a schopností. Současně se nezanedbatelně podílí i na prevenci
kriminality a dalších negativních vlivů. Činnost pionýrských oddílů a skupin proto nutně
spojuje přání a zájmy dětí s potřebami a požadavky společnosti na pozitivní využívání volného času dětí a mládeže a rozvoj osobnosti občana demokratické společnosti, v níž každý
má nejen svá práva, ale i určité povinnosti.

Ideály Pionýra
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

K

OLIK NÁS JE

Členskou základnu Pionýra k 31. 12. 2007 tvoří 17 412 registrovaných členů.

Celkem: 345 pionýrských skupin
682 oddílů
108 klubů
16 pionýrských center

O

CENĚNÍ

V roce 2007 bylo člence našeho sdružení Mgr. Věře Řežábové uděleno resortní vyznamenání Stříbrná medaile I. stupně MŠMT,
dále byla Markétě Fraitové udělena cena Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy za dobrovolnou práci s dětmi.

P

IONÝRSKÝMI
VYZNAMENÁNÍMI BYLI
OCENĚNI:

Nejvyšší ocenění Pionýra „Křišťálovou
vlaštovku“ převzala Pavla Špírková
Lipový list – stříbrný převzali: Dagmar
Adamčíková, Jaroslav Bláha, Jaroslava Čermáková, Lenka Derﬂová, Zdeněk Dráždil,
Emílie Filová, Jana Jandová, Zdeněk Jelínek,
Mgr. Ivana Kačmaříková, Jiřina Karásková, Olga Koukalová, Mgr. Peter Kubove,
Mgr. Petra Kulhánková, Josef Kupčík,
Stanislav Mlíka, Milena Petrášová, Ing. Jaroslav Pipota, Vladimír Ráž, Lenka Sakařová,
Radomír Sieber, Ing. Alena Šerá, Ing. Jiří
Šmerda, Jana Václavová, Antonie Walterová

ORGÁNY PIONÝRA

V

ÝROČNÍ ZASEDÁNÍ
PIONÝR A

Je nejvyšším orgánem sdružení, schází se pravidelně jednou za tři
roky, hodnotí předcházející období, určuje další směr vývoje, volí předsedu sdružení a další orgány. Proběhlo 24. 11. 2007

Č

ESK Á R ADA PIONÝR A
Je nejvyšším orgánem pracujícím mezi výročními zasedáními.

V roce 2007
se ČRP sešla na čtyřech jednáních,
z toho listopadové
bylo ustavujícím
zasedáním.

11. zasedání – 20. – 21. ledna, Praha
12. zasedání – 21. dubna, Cheznovice
13. zasedání – 8. – 9. září, Horní Sytová
1. zasedání – 24. listopadu, Praha

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

S

ekce České rady Pionýra
a pracovní skupiny:
■
■
■
■
■
■
■

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
Redakční středisko Pionýra

S

TATUTÁRNÍ ORGÁN PIONÝR A
Předseda Pionýra Petr HALADA

V

ÝKONNÝ VÝBOR
ČESKÉ R ADY PIONÝR A ( VV ČRP)

Předseda Pionýra

Petr HALADA

Místopředsedové

Martin BĚLOHLÁVEK, Mgr.
Peter KUBOVE, Mgr. (do 24. 11. 2007)
Jiří MLASK AČ, Mgr. (od 24. 11. 2007)

Ekonom

Kateřina BR EJCHOVÁ, Ing.

Členové

Michal HOUDA, Mgr. (od 24. 11. 2007)
Marcela HRDLIČKOVÁ (od 24. 11. 2007)
Jakub KOŘ ÍNEK (od 24. 11. 2007)
PETR KUBŮ, Ing.
Lee LOUDA, Ing.
Jiří MLASK AČ, Mgr. (do 24. 11. 2007)
Petr NOVÁK

R

EVIZNÍ KOMISE
PIONÝR A

Předseda

Oldřich LINDOVSKÝ

Členové

Václav JOHÁNEK
Miroslav M ARŠÁLEK, Ing.
Roman M ARTINEK (od 24. 11. 2007)
Milan M AT YÁŠ
Libuše NEJEDLÁ

N

EJVYŠŠÍ ROZHODČÍ
KOMISE PIONÝR A

Předsedkyně

Ivana KOŽÍŠKOVÁ, JUDr.

Členové

Martin DOBČÁK, JUDr. (od 24. 11. 2007)
Petr SÁDOVSKÝ, Bc.
Jan ŠK AMPA, Mgr. (do 24. 11. 2007)

K

DE JSME
ZASTOUPENI

Pionýr byl zakládajícím členem České rady dětí a mládeže, do jejíž
činnosti se i v r. 2007 aktivně zapojoval. Například náš přínos k vyřešení
problémů s účtováním DPH byl oceněn poděkováním předsedy ČRDM
na Valném shromáždění ČRDM. Zástupci Pionýra působili v řadě orgánů a pracovních skupin – Stát, Zahraniční komise, Skupina pro stanovy
ČRDM, Štáb Bambiriády či Představenstvo ČRDM. V Revizní komisi
ČRDM pracoval Jindřich Červenka.
Partnerem v zahraničí je nám mezinárodní organizace IFM-SEI,
kde máme dva zástupce v řídících orgánech: v května 2007 byl Jiří Let
zvolen viceprezidentem pro Střední a Východní Evropu a Mgr. Jiří Tomčala dlouhodobě působí v kontrolní komisi.
Pionýr je členem Českého výboru pro UNICEF. Je zapojen mezi konzultující organizace při Úřadu vlády ČR v oblasti problematiky dětí a mládeže.
Mgr. Jiří Němec, předseda KOP kraje Vysočina, je členem Výboru
pro regiony Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.
Petr Halada, předseda Pionýra, je členem Komory mládeže – meziresortního poradního orgánu ministra školství, mládeže a tělovýchovy.
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ORGANIZAČNÍ
JEDNOTKY PION ÝR A

K

R AJSKÉ
ORGANIZACE PIONÝR A

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

Předsedové krajských
organizací Pionýra
Lee LOUDA, Ing.
Petra ZAVADILOVÁ
Petr NOVÁK
Jan PANGR ÁC
František KOVÁČ
Rudolf ZEUS, Dis.
Tomáš RYCHTAŘ ÍK, Ing.
Jaroslav Suchý (do 28. 1.)
Ivana VEJVODOVÁ, od (12. 2.)
Hana SÁDOVSK Á, Mgr.
Jiří NĚMEC, Mgr.
Milan M AT YÁŠ
Marek ŠTĚTK ÁŘ
Oldřich LINDOVSKÝ
Darina ZDR ÁHALOVÁ, Mgr.

Pražská organizace Pionýra
Středočeská KOP
Jihočeská KOP
Plzeňská KOP
KOP Karlovarského kraje
Ústecká KOP
Liberecká KOP
KOP Královéhradeckého kraje
Pardubická KOP
KOP kraje Vysočina
Jihomoravská KOP
Olomoucká KOP
Moravskoslezská KOP
Zlínská KOP

Pionýrská centra (PC)
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.

Pionýrské skupiny (PS)
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
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
turistika
sport
přírodověda
kultura
technika
jiná činnost
celkem

328
191
68
16
29
9
41
682

Kluby
Nabízejí různorodou pionýrskou činnost především neorganizovaným dětem a mládeži. Činnost klubů je zaměřena na sporty, deskové hry,
výtvarné a rukodělné práce a podobně. V roce 2007 pracovalo v Pionýru
108 klubů.

Ústředí Pionýra
v České republice
Není orgánem Pionýra – vyváří profesionální zázemí pro správněadministrativní a organizační zajištění činnosti celého sdružení. Tvoří je
zaměstnanci Pionýra, na jeho činnosti se podílí také řada dobrovolníků.
Nenahrazuje volené orgány sdružení.
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Naše sdružení pořádá několik závodů. Mezi
ně patří hlavně takzvané stezky.
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22

po

23

út

24

st

25

čt

26

pá

27

so

28

ne

29

po

30

út

Den české státnosti

ionýrská,
Tábornická a Přírodovědná stezka

Ve dnech 21. – 22. dubna 2007 proběhlo
republikové ﬁnále Přírodovědné stezky. Moldava
v Krušných horách se naplnila milovníky přírody,
kteří na trase dlouhé necelých pět kilometrů srovnávali svoje znalosti z oblasti přírodovědy, zdravovědy, mykologie i orientace v terénu. Po zdárném
návratu do cíle čekal závodníky ještě vědomostní
test a výroba dílka z přírodních materiálů.
O víkendu 21. – 23. září 2007 proběhlo ﬁnále
rovnou dvou stezek najednou.
Republikové ﬁnále Pionýrské stezky proběhlo
na Moravě na základně Ondráš v Hostýnských
vrších. Tříkilometrový závod dle nových pravidel
absolvovalo 45 dvoučlenných hlídek.
Zároveň v Čechách probíhalo ﬁnále Tábornické stezky, kde se ve Stráži pod Ralskem na skoro
desetikilometrovou trasu vydalo 55 tříčlenných
hlídek.
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lze získat řadu obecných informací
o pravidlech dobrého tábora i o tom,
na co si při výběru dát pozor. Pro zájemce byla připravena nabídka táborů
pořádaných v Pionýru i tradiční horká
linka, která posloužila především
k zodpovídání dotazů o konkrétních
táborech v nabídce.

Mezinárodní den seniorů

S

OUTĚŽ „SAMI O SOBĚ,
O SVÉ ČINNOSTI“

Tato řadu let probíhající soutěž je určena všem pionýrským skupinám a oddílům, které se za svou práci s dětmi a pro děti nestydí – naopak chtějí, aby se o ní vědělo. Proto samy pravidelně přispívají do místních a regionálních periodik, na své akce zvou novináře. Ty nejlepší
a nejaktivnější jsou každoročně oceněny.
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Světov ý den učitelů
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Za rok 2007 to byli:
Pionýrská skupina des. Stanislava Roubala Habartov
230. pionýrská skupina Záře z Prahy 8
Pionýrská skupina Sušice
Pionýrská skupina Borovice
Pionýrská skupina Dobřany
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Mezinárodní den
za odstranění chudoby

18

so

VÍME SI RADY,

NEBO V LÉTĚ,
V ZIMĚ NEBO

Ve spolupráci s pojišťovnou Generali byl připraven a vydán
interaktivní občasník Ahóóój, na jehož základě se děti ze základních škol,
školních družin, dětských domovů,
oddílů a klubů zapojily do korespondenční soutěže zaměřené na význam
bezpečnosti při hrách, výletech i silničním provozu.
Cenu Generali předal vítězi zástupce pojišťovny
Ing. Petr Hájek během koncertu Děti dětem.

K

NA VÝLETĚ!

DOMA I
kamarádi.
sse vám hlásí vaši
J 2008, se kterým ý pes a Leonek z pojišťovny Generali
heslo pro AHÓÓ
Pionýrsk
Tak tohle je naše

Ahóójů
Ahóój , ale kdo
znáte z dřívějších ají po
poprvé, aspoň
Možná, že nás už
se o nás dozvíd
ví. A tak pro ty, kteří
jinak
malé představení. pes, jsem kamar
kam ádem – jak
Já, tedy Pionýrský ní Pionýr. Často s nimi bývám
a hrách,
ích
– pionýrů ze sdružeh soutěžích, setkán
setká
Nebo
nej
k vidění na různýc i vy, i když pionýr y nejste.
stránky
kam můžete přijít
et
e na internetové
vydejt
sami
sy.
komik
mnou
i
se za
je plno zajímavostí
www.pionyr.cz, kde
velk o benátskémladší bráška velkéh
a.s.,
a ve znaku.
Lvíček Leonek je zase
Generali Pojišťovna se mrkněte
má
o
kteréh
lva,
ne
nebo
ho
taky někde viděli, i.cz, která může
Jistě jste znak už
stránku www.general
na internetovou
dát přečís
rodičet!.
jim ho
si trochu
t i vaše
omeň
zajíma
rady a porady, k tomu
e Ahóóóje! Nezap
si vždycky
na poslední stránc
Teď už sledujte naše
Dopis rodičům je
vám přejeme, abyste
zasoutěžíte a my
věděli rady!
Vaši kámoši

rsk pes &
Pionýrský

Leonek

Návody
Vyberte si:
Vtípky Rady
Soutěže Čtení
Kvízy Testíky

Mezinárodní den
za omezení přírodních katastrof

V

ÍME SI R ADY

OVÝ ZNAK

Na VI. výročním zasedání Pionýra byl přijat nový znak
Pionýra, což je spolu s názvem základní jednotící prvek sdružení. Znak
je jednoduchý a dobře vyjadřuje
Ideály Pionýra i základní prvky naší
činnosti:

Světov ý den pošty
Světov ý den duševního zdraví

Třetí ročník kampaně
Opravdu dobrý tábor byl
oﬁciálně odstartován na tiskové konferenci 11. 4. v Sahara
Cafe, jež probíhala souběžně
s prezentační akcí pro veřejnost
na pražském Náměstí míru.

i Pojišťov na a.s.
ve spolupráci s General v Toman, Michal
sdružení Pionýr
Vlastisla
si rady IV / Vydalo
41 Praha 1 / Text
/ © Pionýr 2007
AHÓÓJ – Víme
náměstí 977/24, 116
Tisk Integraf Náchod
Pionýra, Senovážné
úprava Jiří Jirsa /
/ Adresa: Ústředí
Jiří Filípek / Graﬁcká
Rejzek / Ilustrace

AMPAŇ OPR AVDU DOBRÝ TÁBOR

Po dvou úspěšných ročnících se Opravdu dobrý tábor stal
solidní značkou, již je třeba dále rozvíjet. Proto jsme již třetím rokem
pomáhali rodičům při výběru tábora pro jejich děti. Hlavní součástí
kampaně je internetová prezentace na adrese www.dobrytabor.cz, kde

■ Základní kruhová stylizace znázorňuje planetu
Zemi a vyjadřuje demokratický princip rovnosti
práv a povinností členů Pionýra. Ve tvaru znaku je vidět
i stylizovaný list lípy.
■ Vlaštovka je symbolem štěstí a jara, počátku nového
života. Směr letu vzhůru znamená úsilí o naplnění Ideálů
Pionýra, pokrok a poznávání. Připomíná ptačí let, hravost i lidský um a nápaditost. Zvýrazňuje, že pionýři jsou
tvořiví, bystří a odvážní. Skládání papírových vlaštovek je
tradiční hrou a soutěží.
■ Bílá spolu s červenou
a modrou barvou národní trikolóry zdůrazňuje
i myšlenku vlastenectví
a občanství. Převažující
bílá symbolizuje pravdu,
mír a naději.
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Týden za odzbrojení (začátek)
Den spojených národů

B

AMBIRIÁDA

V roce 2007 proběhl již 9. ročník
této největší přehlídky volnočasových aktivit
sdružení dětí a mládeže a středisek volného
času pořádané Českou radou dětí a mládeže.
Jejím cílem je seznámit rodiče a děti s činností
sdružení a nabídnout jim řadu zajímavých činností, kterým se mohou děti věnovat.
Tento rok se Bambiriáda konala ve dnech
24. – 27. května ve 27 městech v celé republice
a Pionýr byl se svými expozicemi zastoupen téměř ve všech. Byl rovněž pořadatelem „Královské cesty“, která byla součástí a zároveň zpestřením sobotní Bambiriády v Praze. Ve Středních
Čechách, konkrétně v Rakovníku, byla hlavním
pořadatelem Bambiriády Středočeská krajská
organizace Pionýra.

Den vzniku samostatného
československého státu (1918)

Týden za odzbrojení (konec)

P

IONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK

je především otevřená kulturní soutěž
pro mladé talenty, o čemž se podrobněji mluví
dále. Vzhledem k hojné účasti veřejnosti je ale
také skvělou propagační příležitostí. A ačkoli
se to nezdá, platí to i pro literární část Sedmikvítku, jež probíhá nenápadnou korespondenční cestou. V roce 2007 jsme totiž navázali spolupráci se známou soutěžní hrou Česko vypráví
a zpívá o Ježíškovi, která utvořila speciální
kategorii literárních prací.
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Památka zesnulých

Mezinárodní den prevence ničení
životního prostředí v průběhu
válek a ozbrojených konf liktů
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Mezinárodní den tolerance
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Den boje za svobodu
a demokracii (1989)

NEMOV ITOSTI
PŘEVZATÉ
Z FONDU DĚTÍ
A MLÁDEŽE
Sdružení Pionýr a jeho organizační jednotky jsou
vlastníky škály nemovitého majetku, který je využíván
k zajištění přímé práce s dětmi. Vlastní základny pro
volnočasové aktivity představují jak možnost snižování
nákladů na realizaci řady akcí, tak i prvek podporující
sounáležitost v kolektivech, které tyto nemovitosti
spravují. V neposlední řadě jsou i cestou k praktickému setkání mladých lidí s řadou manuálních činností,
se kterou je údržba prostor spojena.
V roce 2007 byly v rámci programu rozvoje těchto
základen podpořeny následující projekty:

TZ Jizera Horní Sytová – zateplení objektu, rekonstrukce ústředního v ytápění v celkové hodnotě 1 152 000 Kč

B.
V oblasti oprav a údržby objektů byl poskytnut
příspěvek v celkové hodnotě 496 875 Kč na realizaci následujících projektů:

Espero Rejdice – hydroizolace stěny objektu v celkové hodnotě 315 000 Kč

TZ Vávrovka – v ybavení nábytkem

TZ Zásada u Kadaně – zateplení objektu, rekonstrukce sociálního zařízení
za 755 000 Kč

TZ Uhelná – v ybavení kuchyně, v ymalování objektu

TZ Meziměstí – v ýstavba technického zázemí s rozpočtem 565 600 Kč

TZ Dolní Libochová – nákup stanov ých podsad

TZ Újezd u Plánice – rekonstrukce přístavby objektu v hodnotě 150 000 Kč

AB Důlce – oprava topení

TZ Čimelice – rekonstrukce sociálního zařízení s rozpočtem 707 000 Kč

TZ Předboř – oprava střechy

Klub Oáza Mladá Boleslav – dokončení zateplení objektu v hodnotě 280 000 Kč

TZ Buchlovice – nákup stanov ých podsad

A.

V oblasti investičních aktivit:

TZ Zelená Lhota – zahájení rekonstrukce objektu – rekonstrukce v ytápění
v hodnotě 428 000 Kč

TZ Kapr Popovice – tepelná izolace podkroví, konstrukce na studnu

TZ Jizera – vnitřní v ybavení objektu – zařízení pokojů
Dům Pionýrů Šumperk – oprava kotle
TZ Plichtice – dov ybavení kuchyně TZ, v ýměna sporáku
TZ Jitřenka Zelená Lhota – v ybavení kuchyně a jídelny
TZ Lipná – v ýměna oken
TZ Uhřínov – řezivo a pořez, nerezové nádobí, molitanové matrace, nátěrové hmoty, stany pro vedoucí, jídelní lavice a stoly
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Světov ý den televize

Mezinárodní den za odstranění
násilí páchaného na ženách

Mezinárodní den
solidarity s lidem Palestiny
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VI.

VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ PIONÝR A

V roce 2007 uplynuly tři roky od minulého Výročního zasedání Pionýra, a proto znovu nadešel čas, aby se setkali zástupci
téměř všech pionýrských skupin a projednali zásadní otázky budoucnosti sdružení. 24. listopadu se v Kongresovém centru Praha sešel 281
delegát, jež v úvodu pozdravila řada významných hostů. Mezi hlavními
tématy jednání byly volby předsedy a místopředsedů Pionýra, ekonoma

Pionýra, Revizní komise Pionýra a Nejvyšší rozhodčí komise Pionýra.
Dále úpravy ve Statutu Pionýra, jako např. nový klíč pro zastupování
krajských organizací v České radě Pionýra. Živá debata byla také kolem
návrhu nového znaku Pionýra, který byl nakonec přijat. Za jediný den se tak
podařilo předurčit směřování celého sdružení v dalším tříletém období.
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Světov ý den A IDS

Mezinárodní den
za odstranění otroctví
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Mezinárodní den lidí s postižením

MEZINÁRODNÍ
ČINNOST
V roce 2007 se zahraniční činnost Pionýra posunula opět o krok
dál. Rok byl zahájen zahraniční účastí na projektu Ledová Praha a koncertu Děti dětem. Myšlenka těchto úspěšných akcí tak byla rozšířena
do Maďarska, Německa a na Slovensko. Se slovenskou organizací Fénix
byla uzavřena dohoda o spolupráci a připraven akční plán na společné
aktivity v roce 2007.

Mezinárodní den dobrovolníků

Mezinárodní den civilního letectví
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Den lidsk ých práv

Mezinárodní den hor
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Mezinárodní den migrantů

Pionýři se účastnili mezinárodních seminářů na různorodá témata
– od lidských práv, kulturní rozmanitosti a participace (součást kampaně
Každý jsme jiný – všichni rovnoprávní) až po specializované semináře
o dětských právech či umění. Mezi ty nejvýznamnější patřily:
Participace a aktivizace mládeže – Rada Evropy – Turecko
Rozmanitost a inkluze – IFM-SEI – Rakousko
Tolerance skrze kulturu – LSS (člen IFM-SEI) – Litva
Letní škola „Budujeme novou Evropu“ – SJD-Die Falken (člen IFM-SEI) – Německo
Státní a evropská politika vůči dětem – IFM-SEI – Německo
Monitorování státních politik vůči mládeži – Evropské fórum mládeže – Belgie
Vzdělávání k lidským právům – IFM-SEI – Německo
Summit Afrika-Evropa – Evropské fórum mládeže – Portugalsko

V létě proběhly mezinárodní výměny
s partnerskými organizacemi ze čtyř států –
Finsko, Francie, Maďarsko a Rumunsko.

V květnu 2007 jednal ve Vídni kongres IFM-SEI – mezinárodního hnutí, kterého je Pionýr členem. Kongres je nejvyšší orgán
IFM-SEI a zároveň největším setkáním vedení jednotlivých členských organizací. Nastavil směr IFM-SEI na příští období a zvolil
nové Prezidium a Kontrolní komisi. Novým prezidentem se stal Tim
Scholz (Německo), generální tajemnicí Tamsin Pearce (Velká Británie). Z Pionýra byl pro region Střední a Východní Evropa zvolen jako
viceprezident Jiří Let. V Kontrolní komisi pokračuje již před třemi
lety započatou práci Jiří Tomčala.
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Mezinárodní den lidské solidarity

Štědr ý den

1. svátek vánoční

2. svátek vánoční

S

LAVNOSTNÍ SPOLEČENSKÉ SETK ÁNÍ

Dobrovolná práce ve všech formách je těžko docenitelná.
Společenské uznání často zdaleka nedosahuje úrovně, jež by zasluhovala.
V Pionýru se snažíme odměňovat nasazení a energii vloženou do práce
s dětmi systémem vyznamenání a ocenění. U příležitosti koncertu Děti
dětem v Kongresovém centru Praha tradičně proběhlo i společenské
setkání, jehož se zúčastnili pionýři i významní hosté, známí ze společenského i politického života. Za jejich přítomnosti byla předána ocenění
členům i nečlenům sdružení. Zároveň proběhlo i setkání držitelů nejvyšších pionýrských vyznamenání – Křišťálových vlaštovek.
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Nov ý rok,
Den obnov y
samostatného českého státu
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EKONOMIK A
Předložené výkazy hospodaření sdružení Pionýr
za rok 2007 poskytují informaci o stavu a pohybech
majetku na centrální úrovni sdružení Pionýr. Kromě
uvedených čísel stojí za činností sdružení Pionýr činnost jeho samostatných organizačních jednotek, kterou centrální účetní evidence nepostihuje. Není zde
tedy možné načíst skutečnosti přímo spojené s činností krajských organizací, pionýrských skupin a oddílů.
Nezaznamenávají se zde údaje 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.
Značnou podporu pro zajištění naší činnosti
představují ﬁnanční prostředky poskytované v rámci
dotačního systému Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy. Pionýr se významným způsobem
zapojil 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
zaměřených na tuto oblast činnosti. Díky tomuto programu bylo možné doﬁnancovat řadu
nadstavbových aktivit určených zejména pro
neorganizované děti a mládež.
Významný prvek v hospodaření sdružení Pionýr představuje i údržba nemovitého
majetku. Náklady spojené s držením, opravami
a rekonstrukcí objektů získaných z Fondu dětí
a mládeže významným způsobem ovlivňují
hospodaření sdružení. Výnosy z jednotlivých
objektů nepokrývají v současné době výši
účetních odpisů, což se projevuje i v uvedeném
hospodářském výsledku.

19

po

20

út

21

st

22

čt

23

pá

24

so

25

ne

26

po

27

út

Obnovení samostatného Pionýra
(1990)

Mezinárodní den
památk y obětí holocaustu
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L

EDOVÁ PR AHA

V letošním roce se konal již 7. ročník tradiční akce, která,
díky spolupráci řady významných institucí, nabízí možnost jak smysluplně strávit pololetní prázdniny v Praze, něco poznat a dozvědět se. Je
určena pro děti ze základních škol, dětských domovů, domů dětí a mládeže, občanských sdružení, ale i rodiny s dětmi. Zdarma či za zvýhodněné vstupné si téměř 8 600 účastníků ve dnech 2. – 4. února prohlédlo
pražské památky, muzea, expozice… K vidění byly například Národní
muzum, Mořský svět na Výstavišti, Pražský hrad, Židovské muzeum,
Muzeum hlavního města Prahy, Muzeum Policie ČR nebo oblíbené
Muzeum voskových ﬁgurín.

únor
1

ne

S

INFORMATIK A


2

po

3

út

4
5
6
7

st
čt
pá
so

W

/



EBOVÁ
PREZENTACE PIONÝR A

Na adrese pionyr.cz najdou návštěvníci hlavní veřejné médium našeho sdružení na internetu.
Poskytuje základní informace o historii i současnosti
sdružení, odkazy na jednotlivé krajské organizace Pionýra a pionýrské skupiny apod. Aktuálnost stránek
je zajištěna vkládáním článků a aktualit veřejné povahy ze Servisu Pionýra. Prezentace má i zahraniční
verzi v anglickém jazyce (pionyr.eu), která má mírně
odlišnou strukturu, aby poskytovala informace důležité pro zahraniční partnery.
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REZENTACE
K AJSKÝCH
KR
O
ORGANIZACÍ
PIONÝR A

V roce 2007 došlo k realizaci
dlouho připravovaného projektu jeddl
no
notné šablony internetových stránek
kr
krajských organizací Pionýra. Ty mají
jednotný formát doménového jména
(adresy), shodnou strukturu a hlavně
možnost administrace prostřednictvím Servisu Pionýra. To zajišťuje snadné upravování obsahu webů
i bez znalosti programování a zároveň je tím zajištěna aktuálnost díky
možnosti vkládání článků a aktualit kýmkoliv z daného kraje. Projektu
zatím využilo 12 ze 14 krajských organizací Pionýra. V současné době je
plně funkčních 7 prezentací, ostatní jsou zatím v testovacím provozu.

R

D (   &

ERVIS
PIONÝR A

Jedna z nejvýznamnějších
složek vnitřní informačního toku Pionýra.
Pionýrský Servis jsou stránky přístupné pouze
registrovaným členům sdružení. Je v nich
propojen kalendář akcí, nejnovější zprávy
ze sdružení, důležité dokumenty a formuláře
ke stažení, články, diskuze, inzerce a mnoho
dalšího. Servis je zčásti členěn podle příslušnosti
v krajské organizaci Pionýra a umožňuje tak
těmto organizačním jednotkám vlastní správu
své části. Servis je také propojen s hlavními
internetovými stránkami Pionýra (pionyr.
cz) a stránkami krajských organizací Pionýra
(konkretnikraj.pionyr.cz), což mimo jiné
umožňuje všem členům sdružení podílet
se na obsahu veřejných prezentací Pionýra.
Právo vytvářet a psát články má každý
registrovaný člen (tyto články se pak ihned
po potvrzení odpovědným moderátorem zobrazí
na příslušných prezentacích). V Servisu Pionýra
je registrována 1129 uživatelů a téměř každý den
přibývají další.

EGISTR AČNÍ INFORMAČNÍ
SYSTÉM PIONÝR A

Tento systém elektronické registrace usnadňuje práci vyšším organizačním jednotkám sdružení, ale i samotným Pionýrským skupinám.
V některých krajích již plně nahradil papírovou formu (s níž je rovnocenný). Do budoucna se počítá s plným využitím tohoto systému na celorepublikové úrovni, díky čemuž bude moci být integrován do ostatních
informačních systémů Pionýra (do Servisu Pionýra, prezentací KOP atp.).
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Mezinárodní den
mateřského jazyka

K

ONCERT DĚTI DĚTEM

Každoroční vyvrcholení Pionýrského Sedmikvítku – kulturně umělecké soutěže Pionýra se uskutečnilo
3. 2. 2007 v Kongresovém sále Kongresového centra v Praze. I v 10. ročníku předvedly děti obdivuhodné
výkony, které potleskem ocenilo přes 1 700 účastníků. Putovní poháry předsedy vlády oceněným v jednotlivých kategoriích Pionýrského Sedmikvítku předával čestný host pan Mgr. Martin Schmarz z Úřadu
vlády. Ohlas u dětských diváků vzbudilo také vystoupení hostů: Posádkové hudby Praha a ﬁnalistky soutěže
Superstar Leony Černé. Celým večerem provázel Jakub Hejdánek.
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Držiteli Putovních pohárů předsedy vlády ČR se pro
rok 2007 stali:
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Pionýrská skupina Čestice – Podlesáci
Dětský domov K. H. Borovského Most
Taneční soubor Okřešánek
Televize Alfa Junior Děčín
Pionýrská skupina Polička
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Mezinárodní den žen

Uvědomujeme si naši velkou zodpovědnost k dětem a jejich rodičům, proto je naším cílem, aby před ně předstupovali lidé co nejlépe
připravení – kvaliﬁkovaní. Mezi hlavní priority našeho sdružení patří vzdělávání, kvalitní příprava dobrovolných pracovníků pro práci s dětmi.
Pionýr je držitelem pověření od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která opravňují vzdělávat a vydávat rekvaliﬁkační osvědčení
v těchto akreditovaných kursech:
■
■
■
■

Vedoucí dětských kolektivů
Vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže
Zdravotník zotavovacích akcí
Hospodář – účetní v občanském sdružení

Dále máme oprávnění udělené rovněž MŠMT ke školení hlavních
vedoucích dětských táborů.
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Mimo to je v organizaci rozvinuta vnitřní soustava vzájemně provázaného vzdělávání.
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Přípravu vedoucích zajišťuje v rámci každé krajské organizace Pionýrské vzdělávací centrum a centrálně Ústřední PVC.
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V roce 2007 bylo celkem realizováno 72 vzdělávacích kursů, jichž
se účastnilo 1 215 vedoucích a instruktorů.
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Světov ý den vody
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Světov ý den meteorologie

24

út

25

st

26

čt

27

pá

28

so

29

ne

30

po

31

út

K

AMÍNK A 2007

V pořadí již čtvrtá Kamínka se pro rok 2007 přestěhovala do Šumperka. Kam
se ve dnech 23. – 25. března 2007 sjelo 75 zkušených i začínajících vedoucích a instruktorů
z celé republiky, aby se na připravených dílnách a seminářích v šumperské základní škole „Hluchák“ dozvěděli a naučili něco nového a samozřejmě i poznali nové kamarády. A bylo opravdu
z čeho vybírat – muzikoterapie, žonglování, prevence dětské agresivity, orientace ve světě závislostí, média a samozřejmě několik rukodělných dílen.
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Postupem času se osvědčilo oddělení administrativních informací
do pravidelné přílohy Tu-ňáká informace, jež předává členům vedení,
hospodářům, vedoucím PS, ekonomům, členům rad apod. informace
íny
z oblasti ekonomiky, práva, termíny
kolské re
důležitých jednání atd. Od ročníku
íku
2007-2008 je elektronická podoba
ba
Pi
pionýra
Mozaiky Pionýra přístupná všem
zájemcům na adrese mozaika.
pionyr.cz.
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Je vnitřní zpravodaj zaměřený obsahem především na oddílové vedoucí a činnost kolektivů. Přináší členům sdružení Pionýr novinky, otevírá aktuální otázky ze života organizace i z oblasti práce s dětmi
a mládeží obecně. Hlavně začínajícím vedoucím a instruktorům pomáhá
i metodikou a náměty pro činnost. Od ročníku 2008 je výroba časopisu
včetně graﬁky a sazby zajišťována plně na Ústředí Pionýra v ČR, což
s sebou přineslo další graﬁcké změny.

je v Pionýru rozdělena do čtyř edičních řad:
■ „Co dělat“ – základní programová
nabídka pro činnost oddílů a klubů;
■ „Kdo a jak“ – řada publikací pro
naplňování vzdělávacího programu Pionýra;
■ „Curriculum“ – informace o pionýrském hnutí a jeho kořenech,
historii a filozofii;
■ doplňková řada – publikace pro
veřejnost a propagaci pionýra

NÁ

6

OZAIK A PIONÝR A

a
dyž se vzápětí vrátil, dědek se na něj podíval
že…“ Ale
povídá: „Kde se tu berete? Říkal jste,na
místo,
nedořekl. Pan Voškubálek teď zíral kufr?“,
mám
kde ještě před chvílí byl jeho kufr. „Kde „No…“ začal
zeptal se, teď už úplně zrudlý vztekem.jste, že jdete
děda a podrbal se na plešce, „říkal jsem vám ten
tak
a
neviděl,
vyskočit, abyste mě už
otevřené okno,
kufr hodil oknem ven“. A ukázal na
nebyl
kde dál uháněla krajina. Pan Voškubálek
si
schopen slova. „Ze začátku jsem to
říkal“, pokračoval dědek, „jaká by
byla zábava vám to tady nechat, ale řekl
jsem si, že nebudu darebák, promiňte
mi ten výraz, a
hodil jsem vám
ho ven“. Pan
Voškubálek měl
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svým skřehotáním,
sv
stné svým
pocestné
doucí a pocest
m do
olemj
k
ko
kolemjdoucí
že se jich lidé báli, ale později
hlomozením. Zpočátku jim dělalo radost,
užitečná. Vydala se tedy do světa,
je strašení omrzelo a chtěla být nějak
stmívat, dorazila na velikou
šla přes pole a lesy, a když se začalo
dvorečkem a stodolou.
mýtinu, kde stála hezká hájenka s malým
Protože byla unavená, řekla
Stavení bylo obklopeno velikou zahradou.
přenocovat. Když se setmělo,
si, že by mohla ve stodole na slámědo stodoly. Po očku sledovala, co
pomalu se vkradla otevřenými vrátky
rozsvítilo a bylo vidět, jak paní
se bude v domečku dít. Za chvíli ses vařením.
Děti posedaly na peci a
máma roztopila v kamnech a začala linula příjemná vůně. Strašidélka
netrvalo dlouho a z domečku se domov, kde je teplíčko a něco
posmutněla, bylo jim líto, že nemají
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a obzoru se ukryly první
paprsky zapadajícího
slunce. Neozařuje vás
to
snad? Raději přivřete oči. Ale, co
vidím! Rychle se podívejte! Přímo
nic?
nad vámi! Vidíte to velké
To
Támhle na tom menším stromku.
je přeci lelek! A jak se nám letos

po

Kadlec, 15 let (Podbořany)
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ednou dávno, když napadlo hodně
sněhu, řekla si dvě malá dvojčátka,
že si udělají soutěž, kdo postaví
většího a hezčího sněhuláka. Plány
měla sice pěkné, ale zjistila, že vlastně
neví, jak se takový sněhulák staví.
j mohl
Dlouho přemýšlela, kdo by jim
poradit. Zkusila zajít za kamarádem
Rákosníčkem. Rákosníček si věděl
rady jako vždy. Vysvětlil jim, že musí
uplácat ze sněhu tři koule. Jedna bude
menší, druhá větší a ta třetí největší.
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na
ednou, kdysi dávno šel zajíček
a
vandr. Šel, šel a viděl různé stromy
květiny. Najednou mu na hlavu
spadne šiška. „Au, kdo to byl?“
šiška a
Nikoho nevidí. Jde dále a další
další. Otočí se a za ním stojí veverka.
„Ahoj, zajíčku, chceš být můj kamarád?“
další
Zajíček souhlasil. Vydají se na
něco za
cestu spolu. Šli a šli a najednou
sebou uslyší. „Počkej, veverko, neslyšíš?“
láče!
Vždyť tady někdo p
Rozhlížejí se a v trávě uvidí kolouška,
pomoc. „Co
který volá o
koloušku?“
se ti stalo,
zajíček. „Já
s e
p t á
ztratil a
jsem se
d o m ů . “
netrefím
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Světov ý den malárie

V roce 2007 bylo vydáno několik nových publikací. Celotáborové hry, jež slouží jako inspirace při pořádání táborů (např.
Tajemství Atlantidy), další díl občasníku pro malé děti Ahóóój,
tentokrát u příležitosti Bambiriády, Almanach prací z Literární
T
části Pionýrského Sedmikvítku a další. Proběhlo i plánované vydání nového rozšířeného katalogu táborových základen
a kluboven Pionýra s názvem „Kde hlavu složit“ (ediční řada
Curriculum).

am se
člověk
podívá,
tam je
uvidí. Že se jich ale urodilo! Hold
lidi asi lelkují víc než je zdrávo a to
těm malým mrškám jde náramně k

Den vzniku Pionýrské organizace
Junáka (1949)

Šárka Šandorová, 16 let (DD

Reklamy kolem nás

Almanach

K
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bouvám si boty od Rena, které už
nevyzuji. Na svačinu mám

24

Disko, abych ve škole mohl
zatočit s nudou, a Kofolu. Tu
Brácha
přece miluji, takže není co řešit. totiž
Spritu, žízeň
p
dává přednost
o
ovšem
Aquile aby
mka Aquile,
h j mamka
nikdy nevyhraje,
miss, a
byla zdravější a krásnější jako
více chuti do života s
má
taťka
jsem
Poděbradkou. Odcházím a protožechrání
která
pojištěn u České pojišťovny,
dne
mé sny, nebojím se, že o ně během
přijdu… Tak co? Kolik
reklam se vám zarylo do
hlavy, že je znáte zpaměti?
Ony totiž přicházejí v
nejnevhodn ější dobu.
Zcela úmyslně. Zuříte,
když vám v
t e l e v i z i
uprostřed
akčního filmu
zahraje znělka
tak nahlas, že

Světový den knihy a autorských práv
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Když v noci svítil měsíček,
šeptal mi miláček potají,
co asi milenci dělají.
Na nebi svítily hvězdičky,
on mi dával slaďounké hubičky.

víli. Ať už sleduje- Noc byla dlouhá a milá
chvíli.
sou tu s námi. Každý den. Každou
opisy,, jsme v kině, a já jen o milém snila.
časopisy
me televizi, internet, čteme noviny,
í kolem billboardů,
posloucháme rádio či jen jdeme ulicí
Měsíc již dávno šel spát,
a každém kroku. Mysautobusů, tramvají. Číhají na nás na
celý den bude se smát.
e kanál v televizi, slunko teď
líte, že se jim vyhnete? Že když přepnet
vás Sluníčko za hory zapadlo.
si
najdou
čekají,
Reklamy
další.
Ťuk chtěl přibrzdit,
uteče? Ne, číhá na vás
reklama
zrcátku uviděl červené auto,
chuť
někdy
Máte
Milý už nepřišel za mnou,
vjel do postranní, tmavé
tak propagují?
křikl
„
vedle. „Stůjte!“
uličky vedle.
uličky
všude. A co výrobky, které reklamy
k ještě dodal:
policista a pak
oupit? A nevlastníte byla jsem pro něj jen hrou.
obrázek – koupit?
když
d
„Musí být podnapilí,
si je – i když víte, že je to přehnaný
výběr oceněných prací
stopka, jedeme
z
ani nevědí, co znamená
slovech oba strážníci
t
prózy
a
za nimi!“ a po těch
z oblasti poezie
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je už náhodou?
věk zná slogany
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literární části Pionýrského
na mě se z kočárku culí má milá.
Každopádně i ten nejvyhýbavější
Sedmikvítku za rok 2007
ještě více nalákat.
snaží
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se
kterými
Hesla,
.
oloušek poslušně šel. Veverka
na spousty výrobků
u vizi jednoho obyěnou
cestou chroupala oříšky, které
? Vezměte si takovou lehce přemršt
Nevěříte
si vzala ze svého vykotlaného
si
si po cestě poskakoval a trhal
Život mýma očima
stromu, zajíček pojídal mrkev a koloušek
rána:
vyhrabe
čejného
ustění a za chvíli se z listí
nějaké šustění
travičku. Najednou se zastavili a slyší
Kč. Je to tedy Kristýna Kuzniarská, 13 let (Ostrava)
ptá se koloušek. „Pojď,
ježek. „Ahoj, ježku, chceš jít s námi?“
mě nový mobil od Vodafonu za 7
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energie.
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vezměte… Co se tak asi bere
mi
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BeBe,
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Vodafonu za 7 Kč. Je to tedy v mých
rukou, jestli vstanu, nebo ne.
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Rozhoduji se pro tu první možnost, takže
že by
vykon potřeby na tak čistém záchodě,
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vykonání
se z něj dalo jíst,
protože je umytý
Domestose m,
díky němuž
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taky
věc. Přišla velká
bylo v ledničce pořád něco. Tadyale musí
lednička,
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být večer čistá a
zasáhl zvířecí radnici.
nikde
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Ta se rozhořela a spadla.
nic. Když mi
Všechna zvířátka musela
jednom domečku
donesou příbuzní
jít opravovat. Ale
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ostane nápad,
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nevěděl, že tam má
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se
Ta
toho vyvlékl. Chtěl dostat
nezvaného hosta myš.
dokáže myslet,
odměnu, která byla
si žila v malinké dírce v
poslední síly a vstává, už ani nebrečí, slíbena, takže nemohl
jídelně. Medvěd si každý sbírá držet na nohou, ale sama neví, kamslíbena
se
„Prosím,
.
snaží
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a
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den vyšel na vycházku
se držíí na
jde. Míří za park ke hřbitovu, sotva
mravenče, mohl bys za mě
mra
lci odjakživa patří do lesa, nohou, tvář od slz. Je bílá a rty má fialové, je jína chvíli zaskočit, já si
vážně zima, ale stálem u s í m s k o č i t n a
divočiny všem známé, a
jde dál. Zastavila set o a l e t u … “, p o v ě d ě l
právě část takového lesa
to
Je
branou.
před
lenochod a zmizel.
Enrikovi patřila. Občas tam
Mra
Mravenci to bylo divné, aleMarek
vycházel na lov tetřevů a zajíců, ale
pomohl mu. A tak si to
tentokrát si přinesl z lovu něco
odpracoval za něj. Ale
o
jiného. Vracel se již k domovu,
upoutal zvláštní zvuk.
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mezi
ztrácelo
se
které
Jako
Takové slabé kňučení,
zjevně také zrychlil.
zátky vystřelené z lahve kmeny stromů. Musel si zajít značný kus cesty, a
se řítili křižovatkou.
chvíli trvalo, než ono místo našel.
Značky pro ta dvě auta zřejmě přesto mu ještě
kterém se už
neplatily. Rychlost, jakou Kňučení vycházelo zpod pařezu, na
nabral Ťuk, by se rovnala značně podepsal čas. Když se sklonil až na úroveň
sebevraždě. Na silnici drželi
země, uviděl tam stočenou šedou
hlídku dva strážníci. Jakmile
nedodržovala kuličku, pak rozpoznal černý čumáček
spatřili dvě auta, kterázvedli
plácačky
hned
si ho
předpisy,
dopravní
vzduchu. a dvě hluboké modré oči, které
pro stop a červenobílé je zvedlivdo
ale když
bedlivě prohlížely, jako kdyby se ptaly:

pávovy
pávov y
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ak ale nastaly
chtěla
m chtě
lva mu
Želv
niny Želva
ni
narozeniny.
ní
dát dárek, který byl podle
hezký. Když mu hoa
předávala, tak se páv ušklíbl
dárek se
pověděl jí: „Takový hnusný
si
pro mě nehodí. Něco jako tohle
vzít. Je
prostě urozený páv nemůže
to odporné.“ A tak si dárek vzala
želva zpátky a běžela pryč. Brečela kvůli
tomu, protože jí to
bylo líto. Po nějaké
době se to
dozvěděl celý
zvířecí kraj.
Všichni chodili za
želvičkou s
pomocí. K pávovi
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dyž se vzápětí vrátil, dědek se na
něj podíval a povídá: „Kde se tu
berete? Říkal jste, že…“ Ale
nedořekl. Pan Voškubálek teď
zíral na místo, kde ještě před chvílí byl
jeho kufr. „Kde mám kufr?“, zeptal se,
teď už úplně zrudlý vztekem. „No…“
začal děda a podrbal se na plešce,mě„říkal
už
jste, že jdete vyskočit, abyste hodil
neviděl, a tak jsem vám ten kufr okno,
oknem ven“. A ukázal na otevřené
kde dál uháněla
krajina. Pan
Vo š k u b á l e k
nebyl schopen
slova. „Ze
začátku jsem si
ř í k a l “ ,
pokračoval
dědek, „jaká by
to byla zábava
vám to tady
nechat, ale řekl
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Svátek práce
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Světov ý den svobody tisku
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Květnové povstání českého lidu
(1945)

6

st

7

čt

8

pá

Den vítězství (1945)
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Mezinárodní den rodiny
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Světov ý den informační společnosti
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CHCEME
POMÁHAT
Pionýrské skupiny a oddíly se dlouhodobě snaží v běžnéé
činnosti naplňovat jeden z Ideálů Pionýra – pomoc. Příležitostí pomáhat je kolem nás mnoho, pionýři ale chtěli
nějakou svou vlastní pravidelnou akci – a tak vznikla Zdravá
vá
pionýrská krev. Nejprve v Brně a od roku 2001 již po celé
republice darují skupiny pionýrů v tričkách s logem akce
hromadně krev.
Když se v roce 2006 objevila možnost spolupráce
se sdružením Život dětem při sbírce zvané Srdíčkový den,
v níž lidé přispívají na vybavení dětských oddělení nemocnic, řada kolektivů se jí chopila. Každý rok proběhnou
Srdíčkové dny třikrát a v roce 2007 naši „sběrači“ vybrali
od lidí více než 330 000 Kč.
Snaha zapojit se do dobročinných aktivit nabrala úplně nové obrátky právě v roce 2007, kdy jsme byli osloveni představiteli Ligy proti
rakovině Praha, abychom se podíleli na nejstarší a největší sbírce v České
republice – na známém Květinovém dni, který proběhl již pojedenácté, tentokrát pod novým názvem Český den proti rakovině. 16. května
vyrazily po celé republice do ulic skupinky dobrovolníků, kteří nabízeli
symbolické kvítky měsíčku lékařského za minimální cenu 20 Kč (leckdo
však za kytičku rád zaplatil víc). Mezi nimi byla i řada pionýrů, kteří prodali více než 70 000 kytiček. Mohlo to být i mnohem víc, protože někteří
nepřesně odhadli zájem lidí o tuto sbírku a byli „na suchu“ již dopoledne. Přesto se nakonec podařilo získat 1 450 380 korun na podporu boje
s rakovinou. To ale nebyl jediný úspěch našeho zapojení do Českého dne
proti rakovině. Velmi významná je také zahájená spolupráce i pro roky
příští. Přínos Pionýra pro sbírku ocenil i předseda Ligy proti rakovině
Praha Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. osobním poděkováním
na VI. výročním zasedání Pionýra.
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Světov ý den kulturní rozmanitosti
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Mezinárodní den biologické
rozmanitosti
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Mezinárodní den mírov ých
jednotek OSN
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so
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Světov ý den bez tabáku

U

zlařská soutěž „O putovní
pohár Zlaté růže“

O víkendu 30. 3. – 1. 4. 2007
se v Českých Budějovicích uskutečnil 14.
ročník celorepublikové otevřené soutěže
v uzlování. Na 80 soutěžících všech věkových kategorií od dětí po dospělé přijelo
poměřit své síly v rychlosti, se kterou dokáží uvázat šest základních tábornických
uzlů. Uzlařskou soutěž “O putovní pohár
Zlaté růže“ založil v roce 1994 jindřichohradecký pionýrský turistický oddíl Zlatá
růže, po kterém je soutěž pojmenována.
Již během několika prvních ročníků
získala soutěž vysokou prestiž nejen mezi
pionýrskými oddíly, ale i v ostatních organizacích. V minulosti i dnes se jí účastní
oddíly Zálesáka, ČTU, hasičů či Junáka.

text: Kateřina

červen

Kopřivová, Lukáš

Michlovský
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show,
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SIZVES
e
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Signály do budo
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kteří
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skoky“
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na setkání vybrán
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dechem),
(skoky snožm
zadrženým
se
stavu“ –
(psaní
v beztížném
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Obsahová konference Pionýra Poselství 2006 doporučila připravit
dlouhodobou motivovanou hru pro oddíly.

Probuzení do nedělní
ho rána prováze
rozpaky – přišel
ovázely
ly
další den s kamará
zároveň byl i posledn
dy, ale
le
nedali splínu šanci í. Naštěstí organizátoři
adrenalinu a novýcha nabídli program plný
zážitků. V kempu
to začalo hemžit
vojáky,
áky, hasiči, policist se
Že by se něco stalo?
ty…
y…
k, to nám
svou práci přijely Ale kdepak,
předsta
ředstavvit
it jednotky
Integrovaného
nného
ného systému
s technikou. Prozáchran
ému
nebyl čas myslet veškeré to hemžení
na chvíle odjezdu
Ale i ta přišla.
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měvem
m
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tku
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omím,
m,
že se za dva vědomí
roky
zase
se
shledáme. Díky,
češi,
i,
setkání se povedlo Jihočeš
.
Kateřina Kopřivo
vá, Lukáš
Michlovský

u láhve obrátky
s balónky). Zvlášťa pak oběhnout trasu
tato soutěž probíha
obvykle za bouřlivé
la
„trénujícího kosmonho povzbuzování
auta“ a končila
jeho záchranou
do několika náručí.
Samostatně
proběhla
„módní
přehlídka“ skafand
rů, která ukázala
jaký důvtip a
šikovnost i materiá
využily posádky k
ly
jejich
totiž součástí večerní zhotovení. Byla
ho programu, kdy
Lukáš Michlovský
spolu s předsed
Pionýra Petrem
ou
Haladou vyhlašo
vali
oﬁciální zakonče
ní SIZVESu a předali
diplomy účastník
ům hry.

Přistání Senťanů

Ale ani večer ještě
Na posádky čekalo Signály neskončily.
setkání se Senťany dlouho ohlašované
! Protože toho
panovalo veliké
horko, na které dne
nebyli
naši hosté připrave
ni, uskutečnilo
až ve večerních
hodinách. Posádky se
rozdělily na malé
se
skupiny, které prošly
lesní cestou lemova
U vojenského bunkru nou odrazkami.
dostaly baterku
a pokračovaly
k Senťanům. Ti po odrazkách až
uvítání a předalisi pro ně připravili
jim své poselstv
pro Pozemšťany.
í
Po
pionýre
ch si celou
trasu prošli i vedoucí
skupin.

Realizována byla jako „Signály z vesmíru“ (SIZVES) v ročníku Mozaiky 2006-7. Šlo o sci-ﬁ motiv – setkání s mimozemšťany z planety Senta.

Ráno na posádky
čekaly účastnic
glejty za účast v SIZVESu
ké
a vše zakončilo
předávání drobnýc
vyrobily jednotl h dárků, které si
přívěsky, náhrdelivé skupiny – kytičky,
níky a jiné ozdobič
Bylo to moc hezké.
ky.
A snad byla hezká
i hra, její Program
zadání, akce
a hry i tréninky.
Možná to byl i signál
pro budoucí podobn
é republikové, ale
třeba i regioná
lní i skupinové
soutěžní hry.
velké
Připravili Lukáš
Michlovský
a Vlastislav Toman

Soutěžní hra přinesla na stránkách Mozaiky desítky méně známých
her, soutěží, znalostních kvízů i rukodělných námětů, které obohatily
he
nejen činnost 32 přímo a soustavně zúčastněných oddílů. O úspěšnosne
ti hry a jejího metodického obsahu pro činnost oddílů svědčí i fakt,
že náměty a „soutěžní úkoly“ SIZVESu využily i mnohé další pionýrské
kolektivy. Děti a vedoucí jistě pobavilo „pití v beztížném stavu“, testy
ko
udržení rovnováhy, znalostní testy pak připomenuly vývoj a historii kosud
mického výzkumu, jeho úspěchy, hrdiny i prohry. Úspěšně se zdařilo zúčastněným kolektivům vyrobit „kosmické skafandry“, v nichž se pionýrští
astronauti dokázali pohybovat a překonávat dokonce různé překážky.
Pro mnohé vedoucí tak byla soutěžní hra SIZVES zároveň metodickým návodem na přípravu a průběh dlouhodobých oddílových, resp. i skupinových a táborových her (CETEH) bez ohledu na konkrétní motivy.
Hra vyvrcholila na 11. republikovém setkání pionýrských oddílů 8. – 10.
června 2007 v České Kanadě oceněním všech aktivně zúčastněných oddílů.
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epublikové setkání pionýrských oddílů

Již 11. republikové setkání pionýrských oddílů proběhlo opět
po dvou letech ve dnech 8. – 10. června 2007. Do stanového městečka,
které vyrostlo v kempu Osika v České Kanadě, přicestovalo přes 600
účastníků z 29 pionýrských skupin a oddílů společně se slovenskými
hosty z Dětské organizace Fénix. Pro děti i jejich vedoucí byl připraven
nabytý a zajímavý program. Kdo chtěl, mohl si jít prohlédnout blízký
hrad Landštejn, lehká opevnění z roku 1938 nebo se zapojit do soubojů
ve sportovních a dovednostních hrách, soutěžích a závodech. Pro milovníky komunikace byla připravena soutěž ve psaní SMS, na své si přišli
i luštitelé Sudoku. Připraveny byly ukázky historického šermu, zájemci si

mohli zastřílet z kuše nebo luku. Večer čekal účastníky koncert skupiny
„Jen tak tak“ a na závěr ohnivá show. V neděli pak přijeli představit svoji
práci jednotky Integrovaného záchranného systému s technikou a tak
se kemp hemžil vojáky, hasiči a policisty.

červenec

TÁBOROVÁ ČINNOST
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Den slovansk ých věrozvěstů
Cyrila a Metoděje

6

Letní tábory jsou tradiční doménou a vyvrcholením celoroční činnosti. Hlavním prvkem programu většiny z nich jsou celotáborové hry,
jež jsou důsledně pojímány jako prostředek výchovy a vzdělávání a ne
jen jako cíl – pobavení účastníků.

V roce 2007 jich proběhlo 417 s celkem 22 181 účastníkem. Průměrná délka tábora byla 14,81 dne a počet účastníků
na táboře byl v průměru 53 osob včetně vedoucích a dalšího
provozního zajištění.
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Den upálení mistra Jana Husa
(1415)
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Tábory ale neprobíhají jen v létě, obvyklé jsou také zimní.
V roce 2007 se jich uskutečnilo 61 s využitím dotačních prostředků MŠMT. Celkový počet účastníků byl 2 208 a průměrná
délka 7 dní. Zejména zimní pobyty na horách by nebylo prakticky možné realizovat bez dotačních prostředků.

Rozhodnutím České rady Pionýra nevyužívá sdružení Pionýr
od roku 2001 s ohledem na výši poskytované dotace ﬁnanční prostředky
státního rozpočtu na realizaci běžných (letních) táborů. Výjimku v roce
2007 tvořila dotace využitá na pobyt 68 dětí z dětských domovů a dalších typů náhradní ústavní výchovy na našich táborech.
Příspěvek na účastníka a den může být podle metodiky MŠMT
poskytován ve výši 80,- Kč, což by v případě našeho sdružení představovalo cca 25 milionů Kč pouze na realizaci letních táborů. Lze
předpokládat, že takové zlevnění táborů by počet účastníků významně
navýšilo, podpora táborů by ale pak pohltila veškeré dotační prostředky
na celoroční činnost. Finance získané v rámci dotačního systému MŠMT
je proto na základě našeho rozhodnutí možné využívat k zajištění celoroční práce s dětmi a mládeží a vytváření podmínek pro tuto činnost.
Letní tábory jsou tak ﬁnancovány zejména z účastnických poplatků
a z příspěvků poskytovaných na nižších úrovních územní samosprávy.
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PION ÝRSKÝ
SEDMIKV ÍTEK
Pionýrský Sedmikvítek zastřešuje soutěže v kulturně uměleckých
činnostech. Lístky Sedmikvítku symbolizují oblasti umění – hudbu,
tanec, ﬁlm, fotograﬁe, divadlo, literaturu, výtvarné a rukodělné činnosti.
V rámci Pionýrského Sedmikvítku proběhlo v roce 2007 devět
celorepublikových soutěží:
■ Dětská porta – hudební soutěž zaměřená zejména na žánry country hudby, folku a trampské písně. XVI. ročník
republikového finále proběhl ve dnech 1. – 4. února 2007
v Praze v Divadle pod Palmovkou, kde vystoupilo přes 350
soutěžících.
■ Divadlo – soutěž v klasických divadelních formách, kde
má prostor i recitace, divadlo jednoho herce, kouzelníci,
pantomima, komici apod.
■ Hudba – soutěž probíhající v kategoriích: sólové nástroje
a dua, sólový zpěv a dua, hudební tělesa a pěvecká tělesa.
■ Finále hudební a divadelní soutěže proběhlo jako společné
v Českých Budějovicích o víkendu 12. – 14. ledna 2007
a porota zde shlédla výkony více než 200 účinkujících.
■ Tanec – soutěž určená všem tanečním kolektivům. Soutěží
se v šesti základních disciplínách: plesové formace, diskotékové formace, show formace, parketové taneční kompozice, disko pro 2 – 3 tanečníky. 13. ročník se uskutečnil
v sobotu 13. ledna 2007 v Městské hale v Jablonci nad
Nisou. Vystoupilo zde přes 30 tanečních souborů z celé
České republiky.
■ Folklorní tanec – samostatná soutěž určená pro všechny kolektivy v ČR, jež se zabý vají folklórním tancem. Je
nejmladší součástí Pionýrského Sedmikvítku. V roce 2007
proběhlo její finále v sobotu 20. ledna v sále K D Přibyslav
a zúčastnilo se ho přes 300 soutěžících.
■ Výtvarná a rukodělná činnost – soutěž, do které je možno
přihlásit nejrůznější výtvarné práce a rukodělné výrobky
jako např.: šperky, doplňky oblečení, keramiku, hračky, modely apod. V roce 2007 probíhala korespondenční

formou a na závěrečné vyhlášení a společné tvoření, které
se uskutečnilo 5. – 7. ledna 2007, se do Kopřivnice sjelo
přes 65 účastníků.
■ Clona – soutěž z oblasti filmu, fotografování a videa.
I tato část probíhá korespondenční formou, ale stejně
jako každý rok se uskutečnila ve dnech 14. – 16. prosince
2007 výstava a promítání nejlepších prací v DDM Teplická
Děčín.
■ Pro-Rock – klání mladých začínajících rockových a popových kapel. Mohou se ho zúčastnit i jednotlivci. V sobotu
8. prosince 2007 proběhlo v pražském klubu Exit Chmelnice veřejné finále již VIII. ročníku, kde se na podiu vystřídalo deset soutěžních kapel a několik hostů.
■ Literární část – je určena pro všechny děti ve věku do 18
let bez ohledu na členství ve sdružení Pionýr. Soutěž záměrně probíhá korespondenční formou, aby se jí mohly zúčastnit děti ze všech koutů naší republiky. Přihlásit se lze
zasláním autorského díla, a to hned v několika kategoriích
– poezie, próza, komiks a oddílový/školní časopis a v roce
2007 také speciální kategorie v rámci hry Česko vypráví
a zpívá o Ježíškovi. Jednotlivé kategorie jsou dále podrobněji rozepisovány v závislosti na literárních útvarech a věkových skupinách. V roce 2007 bylo do soutěže přihlášeno
přes 180 tvůrčích pokusů.
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Z

práva Nejvyšší rozhodčí komise Pionýra

V roce 2007 existovala Nejvyšší rozhodčí komise ve stejném,
složení jako v roce předcházejícím. Ve funkci předsedkyně působila
JUDr. Ivana Kožíšková a jako členové pracovali Bc. Petr Sádovský
a Mgr. Jan Škampa.
Během celého roku 2007 se na ni neobrátil nikdo s žádným oﬁciálním podnětem, ani návrhem na rozhodnutí sporu či vydání stanoviska.
Předsedkyně NRK byla v říjnu 2007 konzultována organizační
komisí VI. výročního zasedání Pionýra ve věci zastoupení pionýrských
skupin vzniklých v r. 2007, které dle ustanovení Statutu Pionýra čl. VI.,
odd. E., odst. 1, písm. a) nemají právo na přímé zastoupení delegátem
na jednání výročního zasedání Pionýra. Porada byla uzavřena závěrem,
že ustanovení Statutu Pionýra je zřejmé. Postup, který byl zvolen pro
přípravu jednání VZP – kdy zástupci nově vzniklých PS budou na jednání VZP pozváni jako hosté, mu plně vyhovuje.
Svoji práci zakončila NRK na VI. výročním zasedání Pionýra předložením informace o činnosti, která byla přijata bez připomínek.
V souladu se Statutem Pionýra byla na VI. VZP zvoleni noví
členové Nejvyšší rozhodčí komise Pionýra (název byl doplněn úpravou
Statutu Pionýra): JUDr. Martin Dobčák, JUDr. Ivana Kožíšková a Bc.
Petr Sádovský. Náhradníkem byl zvolen Mgr. Jan Škampa. Na zasedání
24. listopadu byla do funkce předsedkyně Nejvyšší rozhodčí komise
Pionýra zvolena JUDr. Ivana Kožíšková.
JUDr. Ivana Kožíšková
předsedkyně
Nejvyšší rozhodčí komise Pionýra

Z

práva Revizní komise Pionýra

Revizní komise Pionýra se na konci svého volebního období
primárně zaměřila na dokončení revizí krajských organizací Pionýra
za roky 2005 a 2006. Byly dokončeny revize KOP započaté v roce 2006,
u kterých si Revizní komise Pionýra vyžádala další podklady k jejich
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, jsou velmi
dobré. Zároveň byly dokončeny revize subjektů spravujících objekty
z FDM. Kontroly byly 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. V návaznosti pak proběhla kontrola jedenácti objektů
z FDM pracovníky MŠMT, při které nebyly shledány žádné závady.
Na listopadovém Výročním zasedání Pionýra byla zvolena staronová revizní komise Pionýra ve složení: předseda RKP: Oldřich Lindovský (MSKOP), členové RKP: Libuše Nejedlá (PlKOP), Václav Johánek
(PlKOP), Milan Matyáš ( JMKOP), Miroslav Maršálek (KOP Vysočina),
doplněná o nového člena Romana Martinka (POP).
V rámci zajištění součinnosti mezi orgány Pionýra se předseda
Revizní komise Pionýra pravidelně zúčastňoval jednání Výkonného výboru České rady Pionýra. V roce 2007 nebylo ze strany Revizní komise
Pionýra navrženo žádné závažné opatření.
Členové Revizní komise Pionýra jsou většinou profesionálními
účetními, kteří jsou pravidelně proškolováni a doplňují si vzdělání.
Oldřich Lindovský
předseda
Revizní komise Pionýra

Výkaz zisků a ztráty ke dni 31. 12. 2007 v plném rozsahu

Rozvaha ke dni 31. 12. 2007 v plném rozsahu

(v celých tisících Kč)

(v celých tisících Kč)

Náklady
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
Ostatní pokuty a penále
Kurzové ztráty
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku
Poskytnuté příspěvky zúčtované
mezi organizačními složkami
Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem

Aktiva

Činnosti
hospodářská

2490
130
75
15
507
36
5356
2437
748
14
162
17
36
6
1
170

485

90

1333
12765
162
26460

575

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
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

33
5840
53701
2011
1571
293
-33
-3336
-1720
-1571
568
992
125
397

Aktiva celkem

60072

65
25
50
981
3
40
37

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

Činnosti
hlavní

hospodářská

1173
841
90
1085
100
1702
21023
26014
-446

496

496
-79

Vlastní jmění
58705
Fondy
199
Účet výsledku hospodaření
-525
Dodavatelé
180
Zaměstnanci
152
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
88
Ostatní přímé daně
17
Ostatní daně a poplatky
21
Jiné závazky
1138
Dohadné účty pasivní
75
Výdaje příštích období
20
Výnosy příštích období
2

Pasiva celkem

60072
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