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PIONÝR 2013

Pionýři, pionýři,
malované děti…

Pionýr, z. s.
Pionýrské spolčení
Nový občanský zákoník, který vstoupil v účinnost
1. 1. 2014, přinesl řadu změn, jež na naši organizaci dopadly s různou silou. Jednou z nejvýraznějších je skutečnost, že s koncem roku
2013 Pionýr přestal být občanským sdružením a stal se zapsaným
spolkem. Nejde jen o názvosloví, ale o změnu právní formy, která
se díky schválení nových stanov již promítla v organizační struktuře
a vnitřních dokumentech Pionýra. Naší práce s dětmi a mládeží se
však dotkne okrajově.

Pionýr má za sebou další rok svého života a bez přehánění dlužno říci, že to nebyl
rok snadný. Kromě běžné každoroční práce
pionýrských skupin – schůzek a výprav oddílů,
přípravy táborů, menších i větších akcí a mnohého dalšího (podrobně se dočtete dále), se
celým rokem prolínala práce na promítnutí
nové obecné právní úpravy sdružování do našich stanov i dalších pionýrských dokumentů.
Zdánlivě snadná věc, řeklo by se… Ale v demokratické organizaci, která sdružuje svobodomyslné lidi, není zase tak snadné provést
razantní změny plynoucí z vnějšku, nicméně
se podařilo vše zdárně dotáhnout do konce
(a od 1. 1. 2014 je Pionýr řádně zapsaným
spolkem).
Pro odreagování od šedi trápení s paragrafy jsme chtěli ohlédnutí za minulým rokem
trochu obarvit, a protože jsme spolek především dětský, osvěžili jsme
naši výroční zprávu obrázky, které mohou přímo evokovat pojem
„malované děti“. Inu, šablona pionýrů – malovaných dětí se zde přímo nabízí. Výroční zpráva za rok 2013 je proto též dalším pokusem
poukázat na klišé, která Pionýr stále nezřídka provázejí. Ozve-li se
známý nápěv „Pionýři, pionýři, malované děti…“, leckdo si vybaví
nadšená dítka naskakující do lodiček, aby vyrazila na vodácký výlet
po Dunaji… Ale omyl, vážený čtenáři, malované děti z téhle prastaré
písně (která vznikla v druhé polovině 19. století) nemají s pionýry-dětmi nic společného. Jsou však dokladem významové pestrosti pojmu pionýr – u kterého nám jakýkoli slušný výkladový slovník nabídne
i objasnění této rozpustilé písničky: pionýr = sapér, zastarale. Ano,
ona píseň, která byla přisouzena pionýrům v celé jejich šíři a historii,
má vazbu především k barevným prvkům uniforem rakouských sapérů… uvědomíme-li si to, pak text o děvčatech, která dávají pionýrům
hubičky, dostává ten správný smysl.

Leckterého čtenáře nyní může napadnout, proč tak složitý „oslí můstek“? Třeba že oni zmiňovaní sapéři stavěli mosty
přes řeky a spojovali vzdálené břehy podobně, jako dospělí pionýři spojovali v roce 2013 právní úpravy staré s těmi novými,
aby naše cesta mohla pokračovat dál.
Ale pionýři-děti v roce 2013 zažívali to, co je typické pro (dle slovníku) pionýry = členy dětské organizace. Byli
vpravdě „malovanými dětmi“, a to jak obrazně, tak často doslova, které si hrály i se učily, prožívaly příběhy a dobrodružství
s kamarády. Zkrátka i díky aktivitám, které jim Pionýr v roce
2013 nabízel, měnily nudu rychle míjejících dnů v pestrobarevné životy plné zážitků.
Mgr. Martin Bělohlávek
předseda Pionýra

Pionýr
Spolek dětí a mládeže působící
v celé České republice. Činnost pionýrských skupin a oddílů je rozmanitá
a hravá. Nejčastěji se jedná o pravidelné
schůzky a oddílové výpravy o víkendech. Stále častěji se pořádají akce i pro
neorganizované děti a mládež, na mnoha místech pracují tzv. volnočasové
kluby. Mezi dominanty činnosti patří letní tábory. Dále Pionýr pořádá řadu
celorepublikových akcí a soutěží jako Pionýrský Sedmikvítek, Republikové
setkání pionýrských oddílů, Pionýrská stezka…
Pionýr je oceněn Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – přiznáním statutu Uznaná nestátní nezisková organizace pro oblast
práce s dětmi ve volném čase pro roky 2011 – 2015 (též dříve pro léta
2004 – 2006 a 2007 – 2010).

Ideály Pionýra
Paměť; Pomoc; Poznání; Pravda; Přátelství; Překonání; Příroda
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Kdo je kdo
Statutární orgán Pionýra
předseda Pionýra Martin Bělohlávek, Mgr.
Česká rada Pionýra (ČRP)
Je složena z 39 volených delegátů krajských
organizací Pionýra. V roce 2013 se sešla
celkem na čtyřech jednáních.
Výkonný výbor České rady Pionýra (VV ČRP)
předseda Pionýra
Martin Bělohlávek, Mgr.
místopředsedové
Milan Matyáš, Libuše Nejedlá
ekonom
Kateřina Brejchová, Ing.
členové
Zuzana Daňhelková, Petr Halada,
Michal Houda, Mgr., Jakub Kořínek, Mgr.
Jiří Perkner, Miroslava Tolarová, Mgr.
Revizní komise Pionýra (RKP)
předseda
Marcela Hrdličková
členové
Jiří Čepelák, Jindřich Červenka,
Václav Johánek, Miroslav Maršálek,
Luboš Šmolík, Karel Weil
Nejvyšší rozhodčí komise Pionýra (NRKP)
předseda
Lee Louda, Ing.
členové
Martin Dobčák, JUDr., Petr Sádovský, Bc.
Předsedové krajských organizací Pionýra (KOP)
Michal Rejzek
Pražská organizace Pionýra
Petra Zavadilová (do 26. 10. 2013)
Jakub Hanuš (od 26. 10. 2013)
Středočeská KOP
Petr Novák (do 28. 12. 2013)
Robert Halama (od 28. 12. 2013)
Jihočeská KOP
Jan Pangrác (do 16. 3. 2013)
Martin Mlynářík (od 16. 3. 2013)
Plzeňská KOP
František Kováč
KOP Karlovarského kraje
Jiří Perkner
Ústecká KOP
Pavel Košek, DiS.
Liberecká KOP
Ivana Vejvodová
KOP Královéhradeckého kraje

Milena Zelenková, PaedDr. (do 19. 10. 2013)
Marie Houdková, Mgr. (od 19. 10. 2013) Pardubická KOP
Jiří Němec, Mgr.
KOP kraje Vysočina
Milan Matyáš
Jihomoravská KOP
Darina Zdráhalová, Mgr.
Olomoucko-zlínská KOP
Josef Matoušek
Moravskoslezská KOP
Členská základna Pionýra
k 31. 12. 2013:
14 084 registrovaných členů
do 9 let – 2353
10 – 12 let – 2497
13 – 15 let – 2170
16 – 18 let – 1252
19 – 26 let – 2486
27 a více – 3326
13 krajských organizací Pionýra
278 pionýrských skupin (PS)
569 oddílů
77 klubů
12 pionýrských center (PC)
Výroční zasedání Pionýra
V Pardubicích se 23. listopadu sešlo 228 delegátů
VIII. výročního zasedání Pionýra. Zvolili předsedu
a místopředsedy Pionýra, členy Výkonného výboru
České rady Pionýra a předsedy a členy Kontrolní
komise Pionýra
a Rozhodčí
komise Pionýra.
Schváleny byly
i nové Stanovy
Pionýra, které byly
značně přepracovány s ohledem
na nový občanský
zákoník.
Ve slavnostní části
byla vybraným
dobrovolníkům
za jejich práci předána ocenění.
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Ocenění a vyznamenání
V Pionýru pracuje několik tisíc dobrovolníků: vedoucích, instruktorů, hospodářů, lektorů, … I když hlavní odměnou
za jejich práci je nepochybně něco jiného, máme v Pionýru řadu
ocenění a vyznamenání, jimiž vyjadřujeme dobrovolníkům uznání
a poděkování za dlouholetou práci i konkrétní skutky.
Každoročně jich je mnoho předáváno na místní úrovni. Některá však Pionýr uděluje při velkých společných akcích, jako například
při tradičním koncertu Děti dětem nebo v roce 2013 na Výročním
zasedání Pionýra.

Vyznamenání udělená v roce 2013 (výběr)
•

Křišťálová vlaštovka: Libuše Nejedlá
Nejvyšší vyznamenání udělované za práci v Pionýru
i pro Pionýr, je udělována jen jedna ročně.

•

Lipový list – stříbrný: Jaroslava Rothanzlová,
Pavel Hubert
Druhé nejvyšší pionýrské vyznamenání, přiznává se

Jen dobrá vůle nestačí
1 vedoucí vede 1 oddíl, který má pravidelné schůzky, akce, tábory…
1 schůzka vyžaduje 1 hodinu přípravy
vedoucího. 1 schůzka trvá 2 hodiny. 40
schůzek ročně celkem zabere 120 hodin času vedoucího.
1 týdenní tábor trvá 168 hodin. 2 tábory ročně (nejméně 2 týdny) celkem
zaberou 336 hodin. Jsou připravovány
průběžně několik měsíců.
1 víkendová akce vyžaduje 3 hodiny pří-
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pravy vedoucího. 1 víkendová akce trvá
35 hodin. 9 víkendových akcí ročně celkem zabere 342 hodin.
Podtrženo a sečteno: 1 oddíl vyžaduje
nejméně 800 hodin ročně, což odpovídá 20 pracovním týdnům, tedy zhruba
polovičnímu zaměstnaneckému úvazku,
který si vedoucí odpracuje ve svém volném čase.
A k tomu musí dobrovolníci pracující
s dětmi běhat po úřadech, udržovat klubovny, chodit na povinné kurzy…

za zásluhy – za práci a významnou pomoc při rozvoji
pionýrského hnutí.
•

Léta věrnosti – zlatá: František Zemene
Vyznamenání pro dlouholeté členy, zlatý stupěň je udělován
za 40 let členství, nejvyšší diamantový za 50.

S námi se nikdo nenudí
Činnost Pionýra nejsou jen velké akce, ale především
tisíce schůzek oddílů a volnočasových klubů, nespočet výletů,
výprav, soutěží, her a táborů… Pionýr je tvořen téměř 600 oddíly
s různým zájmovým zaměřením. Kromě nejčastějších turistických
a tábornických oddílů se najdou např. přírodovědné, kulturní,
sportovní, modelářské či indiánské.

Pionýrský geocaching
je dlouhodobý projekt zaměřený na rozvoj turistických, poznávacích a sportovních aktivit, kdy se za pomoci GPS na různých zajímavých místech hledají ukryté schránky, tzv. kešky. V roce 2013 se
do projektu zapojilo 36 oddílů a byla založena první pionýrská keška.
Hry na principu geocachingu byly připraveny v rámci Ledové Prahy
a RESETu. Tento projekt je zároveň otevřen široké veřejnosti, která
tak má možnost blíže se seznámit s naší činností.

RESET – Republikové setkání Pionýra
„Tajemství hradu Rýzmberk“ se o víkendu 7. – 9. června pokusilo
rozluštit přes sedm stovek pionýrů, kteří se setkali ve Kdyni – a nebýt povodní, mohlo jich být o dost víc. Odhalování pohádkové záhady
a zachraňování zakleté Bílé paní Apoleny ale zdaleka nebylo to jediné,
co bylo pro pionýry připraveno. Kdo chtěl, mohl vyrábět v rukodělných
dílnách, zkusit síly ve sportovních disciplínách, vyrazit na výlet, prověřit
svou odvahu na lanech, vyzkoušet si skupinové bubnování a mnoho
dalšího. Příští podobné setkání nás čeká v roce 2015, kdy si připomeneme i 25. výročí obnovení samostatné činnosti Pionýra.

Pionýrský úsměv
Nová soutěž byla zpestřením Kamínek 2013. Vyvolala značný
ohlas a přihlásilo se téměř 150 soutěžních snímků – usměvavých pionýrských dobrovolníků. Ty s největším počtem hlasů jsme přihlásili
do celostátní soutěže Czech TOP Smile.

K tomu navíc
na místní úrovni
Akcí: 693
Účastníků: 25 891

těže
ky sou
výsled ý úsměv
sk
pionýr

str. 8 l 9

ČINNOST | výroční zpráva Pionýr 2013

Otevřené akce
Podstatná část pionýrské činnosti, od malých místních
akcí přes stálé otevřené kluby až po tábory a některé velké celostátní akce, je otevřená komukoliv bez ohledu na členství.

Pionýrský Sedmikvítek
Otevřená kulturní soutěž pro děti a mladé lidi
je členěna do samostatných oblastí: Melodie (hudba), Dětská Porta (folk a country), Pro-Rock (rocková
hudba), Divadlo, Tanec, Rukodělná činnost a výtvarné práce, Clona (film, foto, video), Folklorní tanec,
Literatura. Vystoupení vybraných účastníků jsou základem programu koncertu Děti dětem.

Koncert Děti dětem
16. ročník koncertu Děti dětem se konal v sobotu 2. února v Kongresovém centru Praha. Záštitu
převzali: předseda Vlády ČR RNDr. Petr Nečas, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR PaedDr. Alena
Gajdůšková a státní tajemnice – náměstkyně ministra školství, mládeže
a tělovýchovy Ing. Eva Bartoňová.
Koncertem provázel Jan Kovařík, jako profesionální host vystoupila Tereza Černochová.
Putovní poháry předsedy vlády oceněným v jednotlivých kategoriích Pionýrského Sedmikvítku předávala místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, PaedDr. Alena Gajdůšková.

•
•
•
•
•

Jeho držiteli se pro rok 2013 stali:
Pionýrská skupina Brodek u Prostějova
(Rukodělná činnost),
Folklorní soubor Bystrouška Bílovice
nad Svitavou (Folklorní tance),
Středisko volného času – Domeček
Hořovice (Dětská Porta),
Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky (Melodie),
Středisko volného času TYMY Holešov
(Tanec).
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Ledová Praha
Ve dnech 1. – 3. února proběhl již 13. ročník tradiční akce určené pro děti ze základních škol, dětských
domovů, domů dětí a mládeže, občanských sdružení,
ale i pro rodiny s dětmi. Těm Ledová Praha v době pololetních prázdnin nabízí možnost navštívit zdarma či
s výraznou slevou řadu
pražských
zajímavostí
a pamětihodností.

Bambiriáda
Největší přehlídky volnočasových aktivit
pro děti a mládež se
tradičně účastní i Pionýr. V roce 2013 ji již
popatnácté uspořádala
po celé republice Česká
rada dětí a mládeže.

Otevřené akce 2013
Účastníků Pionýrského
Sedmikvítku: 1594
Návštěvníků koncertu
Děti dětem: 1086
Účastníků Ledové Prahy:
více než 10 000
Prezentace Pionýra na
Bambiriádě: 11 měst

1. – 3. 2. 2013

Táboříme v zimě v létě

Soutěž etapových her

Činnost Pionýra každý rok vrcholí letními tábory. Nejběžnější jsou stanové, máme ale i tábory putovní, příměstské, pro
rodiče s dětmi, či dokonce tábory v zahraničí.
Nejčastěji v únoru a na začátku března probíhají zimní tábory. Většina našich táborů je otevřena i nečlenům.

Opravdu dobrý tábor
Jak ho poznat? Na co se ptát? Na co si dát pozor? Odpovídat
na tyto otázky se již devět let snaží pionýrský projekt Opravdu dobrý tábor. Jeho cílem je pomáhat rodičům a jejich dětem s výběrem
letních táborů, s rozpoznáním dobré nabídky i nedůvěryhodného
pořadatele.
Na webových stránkách projektu www.dobrytabor.cz je kromě
osmera dobrého tábora a tematických článků i nabídka konkrétních
táborů.
Pro zájemce je každoročně připravena telefonická i e-mailová
poradna.

Promyšlený program je nezbytnou součástí táborů. K osvědčeným formám patří celotáborové etapové hry. Obvykle jsou inspirovány příběhem nebo historickým obdobím, do nějž jsou zasazeny
navazující úkoly pro oddíly i jednotlivce. Řada zahraničních hostů našich táborů je vnímá jako zcela unikátní výchovné projekty, přestože
u nás jsou běžné.
V Pionýru tradičně probíhá soutěž celotáborových i celoročních etapových her. V roce 2013 zvítězila hra Za pokladem Nilu od
Pionýrské skupiny Kopřivnice, která bude, obdobně jako úspěšné hry
předchozích ročníků, vydána jako metodická pomůcka pro ostatní
táborové vedoucí v Pionýru.

Letní tábory 2013
Počet: 365
Účastníků: 19 400
Průměr na jeden tábor: 53 účastníků
Průměrná délka tábora: 14 dní

Zimní tábory 2013
Počet: 44
Účastníků: 1195
Průměr na jeden tábor: 27 účastníků
Průměrná délka tábora: 7 dní
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Chceme pomáhat
Kdo může, ten pomůže, už bohužel dnes všude neplatí, pomocná ruka je spíše vzácností. To ovšem neplatí v Pionýru – Pomoc
je jedním z Ideálů Pionýra.

Český den proti rakovině
Pionýr už od roku 2007 spolupracuje s Ligou proti
rakovině Praha a je partnerem největší a nejstarší sbírkové akce v ČR – Českého dne proti rakovině. Pionýrští
dobrovolníci se 15. května zapojili již posedmé. V ulicích nabízeli žluté kvítky měsíčku lékařského za minimální příspěvek
20 korun. Našich „sběračů“ byly téměř čtyři stovky. Za sedm let se
již příspěvek na boj proti rakovině vybraný prostřednictvím Pionýra
přiblížil devíti milionům korun.

72 hodin – Ruku na to!
Do třídenního dobrovolnického projektu, který ve dnech 10. –13. října 2013 organizovala Česká rada dětí a mládeže, jsme se zapojili i my – pionýři.
Celkem bylo realizováno 11 projektů a jejich záběr byl opravdu široký. Od úklidu přírody přes zvelebování prostředí, ve kterém žijeme,
až po návštěvu v Klokánku a v domě seniorů.

Zdravá Pionýrská krev
I v roce 2013 pokračovala v Pionýru tato
dárcovská iniciativa, do které se zapojují jak skupiny
dárců krve, tak i jednotlivci.
Smyslem projektu je nejen
samotné darování, ale také
hledání prvodárců a jejich
motivace k soustavnému
dárcovství.

str. 14 l 15

CHCEME POMÁHAT | výroční zpráva Pionýr 2013

„Evropský“ projekt
Pionýra úspěšně uzavřen
V roce 2010 zahájil Pionýr první projekt financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky –
„Klíčení aneb rosteme s dětmi“, jehož výstupem jsou především čtyři
navazující výchovné programy pro různé věkové kategorie, tvořené
s cílem přiblížit činnost v oddílech i dětem se specifickými potřebami ve vzdělávání. Po více než třech letech intenzivní práce byl originální projekt úspěšně ukončen. Na Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy byla odevzdána závěrečná monitorovací zpráva, která
obsahuje celkové shrnutí – o naplnění cílů či monitorovacích indikátorů – a také závěrečné vyúčtování projektu. S konečným vyjádřením
oponentů byla dne 8. 10. 2013 zpráva schválena, následně proběhlo
několik posledních administrativních kroků, po nichž můžeme prohlásit projekt za ukončený a v pořádku uzavřený jak vlastní realizací,
tak po formální stránce.
Byla tak ukončena jedna dlouhá kapitola v životě Pionýra.

Na realizaci projektu Klíčení a tvorbě jeho výstupů se podíleli:
Odborný tým „Nejmladší“: Mgr. Lucie Čajanová,
Mgr. Jana Čiháková, Ing. Bc. Anna Nováková, Mgr. Jiří Tomčala
kresby: Jaroslav Dostál, Dalibor Vlach, Ivana Vrátníková
Odborný tým „Mladší školní věk“: Mgr. Ludmila Kočí,
Mgr. Lenka Sakařová, Františka Vašinová, Mgr. Darina Zdráhalová
kresby: Eliška Kolářová
Odborný tým „Starší školní věk“: Mgr. Vladimíra Brandová, Dagmar Čechová,
Ivana Mochurová, Libuše Nejedlá, Mgr. Miroslava Tolarová, Vlasta Vasková
kresby: Zuzana Dorogiová
Odborný tým „15+“: Jan Chrástek, Bc. Jiří Chrástek, Ing. Renata Chrástková,
Mgr. Hana Klimecká, Bc. Veronika Perzynová
kresby: Romana Pavlovská
Redakce: Mgr. Martin Bělohlávek, Mgr. Vladimíra Brandová, Bc. Lenka Králová,
Ing. Kateřina Brejchová, Mgr. Irena Černá, Lucie Dolanská, Mgr. Hana Klimecká,
Bc. Jakub Kořínek, Ing. Bc. Anna Nováková, Veronika Skřenková, Mgr. Jakub Šťástka,
Vlastislav Toman
Grafika: Mgr. Tomáš Bořil, Matěj Feszanicz, Bc. Jiří Jirsa
Ilustrace (ostatní): Věra Faltová, Pavel Kantorek, Václav Linek, Vladimír Pergler
Jazyková redakce: Zuzana Dorogiová
Projektový výbor: Lucie Bauerová, Mgr. Martin Bělohlávek, Libuše Nejedlá,
Ing. Kateřina Brejchová, Mgr. Irena Černá, Petr Halada, Mgr. Jakub Šťástka
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Výpravy za poznáním
Dle motta „Pionýr je dobrodružství na míru“ lze užívat
čtyři nové věkově rozlišené výchovné programy pro oddíly. Ty mohou být použity vcelku jako základ celoroční činnosti i jako jednotlivé náměty. Podklady k aktivitám jsou volně ke stažení.

Mláďátka a Zvířátka (nejmladší: 1. – 2. třída)
Děti díky hrám a aktivitám zažijí pocit, že patří do kolektivu,
a zjišťují, co je baví a co jim jde. Část aktivit je vhodná i pro děti, které
ještě neumějí psát. V programu se setkáte s tématy jako např. poznávání rostlin, vnímání času, rozvoj pohybových aktivit, třídění odpadu,
divadlo, místo bydliště, bezpečnost na silnici.

Putování se psem (mladší: 3. – 5. třída)
Program podporuje rozvoj kamarádství a zdravou soutěživost.
Využívá školní poznatky i fyzickou aktivitu, která je pro tento věk
typická. Dětem odhaluje i kouzlo pobytu v přírodě. Obsahuje témata
jako např. rodina, zdravá výživa, stopy zvířat, uzly, kolektivní hry, výroba masek, internet, fotografie, malování na sklo.

Tajemství staré truhly (starší: 6. – 8. třída)
Program využívá zájmu o tajemství a dobrodružství, obvyklého u dětí tohoto věku, podporuje spolupráci a přijímání rolí v kolektivu, umožňuje prožít si některé „dospělácké“ situace nanečisto.
Pracuje s tématy jako např. neverbální komunikace, souhvězdí, mapové značky, ekologie, netradiční sportovní hry, geocaching, modelování.

Osmá planeta (15+)
Mladí lidé se díky aktivitám učí toleranci a umění přijmout
kritiku, poznávají své limity. Nabízené činnosti jim pomáhají zvládat emoce, realizovat vlastní nápady, podporují pohyb a zdatnost.
Program obsahuje témata jako např. fungování trhu, dobrovolnictví,
ochrana planety, fyzika v praxi nebo street art.
V průběhu roku byly tyto programy aktivně nabízeny a šířeny napříč Pionýrem i mimo něj. Oddíloví vedoucí měli navíc
možnost při začleňování nabídkových programů do činnosti oddílu využít nabízenou podporu k jednotlivým programům v návaznosti na míru svého zapojení a poskytnutí zpětné vazby, která je
využívána k dalšímu rozvoji těchto nabídkových programů.
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Jsme tu pro všechny děti
Nejspíš v každém oddíle se najde alespoň jedno dítě, které lze
označit za „ohrožené sociálním vyloučením“. Ať už kvůli zdravotnímu
hendikepu, příslušnosti k náboženství či etniku, potížím s jazykem,
nebo třeba i vinou složité rodinné situace, se kterou se neumí vyrovnat… Práci s těmito dětmi jsme se v Pionýru věnovali již dlouho před projektem Klíčení, díky němu však získáváme nové nástroje
a cesty, jak tuto oblast práce ještě více přiblížit oddílům a klubům.
Některé naše oddíly se práci se znevýhodněnými dětmi věnují také
systematicky, zaměřují na ně své dlouhodobé programy i jednorázové
projekty.
Na mimořádnou výzvu MŠMT bylo v roce 2013 předloženo
5 projektů zaměřených na práci s dětmi ohroženými sociálním vyloučením. PS Chotěboř již od roku 2012 zajišťuje činnost volnočasového
klubu pro romské děti, PS Mír Domažlice realizovala projekt zaměřený na budování systému komunikace v rámci oddílu jako sociální
skupiny a spolupráci s rodiči dětí ohrožených sociálním vyloučením.
PS Dravci Ústí nad Labem a 63. PS Sosna pokračovaly v dlouhodobé
práci s dětmi z dětských domovů a PS Zborovice se zaměřila na otevřené aktivity pro děti z této cílové skupiny.
Dále proběhlo 15 dílčích místních projektů, zaměřených
na práci s těmito dětmi. Díky nim se se do činnosti zapojily i děti
ze sociálně vyloučených lokalit (Josefov, Chomutov), děti umístěné
v ústavní péči atd.
Podpořeny byly volnočasové kluby, ale i opakované krátkodobé aktivity – výpravy a výlety – či účast dětí na táborech. Praktickým
příkladem propojení integrace a našich tradičních aktivit je dlouhodobý projekt Parťáci, který využívá tábory pro začlenění dětí z dětských domovů do oddílů.
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Vzdělávání
„Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo
přijímáno jako dar, ne jako povinnost.“
Albert Einstein
Vzdělávání v Pionýru zajišťují
především krajská vzdělávací centra, která jsou koordinována Ústředním vzdělávacím centrem.
Probíhá ve dvou úrovních – kvalifikace s platností v Pionýru a kvalifikace na úrovni rekvalifikačních kurzů –
s akreditací MŠMT. Pionýr je držitelem
akreditací pro vzdělávání a vydávání
osvědčení v těchto kurzech:
•
Vedoucí dětských kolektivů;
•
Hlavní vedoucí dětských táborů;
•
Zdravotník zotavovacích akcí;
•
Účetnictví (s využitím výpočetní
techniky) – v roce 2013 prodlouženo.
Nedílnou součástí vzdělávání
je i publikační činnost, spočívající jak
v tvorbě podkladů přímo pro vzdělávací akce, tak tematických metodických
publikací pro vedoucí. Svým dílem přispívá i zpravodaj Mozaika Pionýra, kde
vycházel v roce 2013 cyklus věnovaný
lektorským dovednostem, ale objevila
se zde i aktuální témata,
která hýbala
Pionýrské vzdělávání 2013
světem
Vzdělávacích akcí: 47
vzdělávání
Získaných kvalifikací: 755
v Pionýru.
Účastníků největší akce
(Kamínka v Pelhřimově): 284

str. 22 l 23

VZDĚLÁVÁNÍ | výroční zpráva Pionýr 2013

Neschováváme se v ulitě

Pionýr spolupracuje s dalšími obdobně zaměřenými organizacemi dětí a mládeže, s orgány státu i se společenskými institucemi. Má přímé i zprostředkované vazby do zahraničí.

Česká rada dětí a mládeže
V roce 1998 byl Pionýr jedním z osmi zakládajících
sdružení České rady dětí a mládeže – organizace zastřešující
a reprezentující na veřejnosti i vůči státním orgánům činnost
sdružení dětí a mládeže v ČR. Jejím prostřednictvím je propojen i s Evropským fórem mládeže.

členem a je zastoupen i ve vedení. IFM-SEI slouží také jako síť
kontaktů pro výměny, kurzy a další mezinárodní aktivity.

Detská organizácia Fénix
Pionýr udržuje spolupráci v sousedním Slovensku s organizací Fénix, která působí od roku 1991 a je svou činností
Pionýru blízká. Členy jsou především děti do 15 let, pro něž
připravuje činnost v zájmových kroužcích a klubech, dále tábory, soutěže, kulturní akce a podobně.

Český výbor pro UNICEF
Dětský fond OSN UNICEF je největší organizací, která se celosvětově zabývá ochranou a zlepšováním životních
podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. Pionýr je od roku 1993 členem Českého výboru pro UNICEF.
Jeho prostřednictvím je zapojen do aktivit významně přesahujících i rozměr ČR.

People Management Forum
Díky spolupráci s touto profesní neziskovou organizací, dříve známou jako Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, je Pionýr zapojen do platformy pro výměnu
informací, ověřených referencí a společných zkušeností
v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Přímé zastoupení a spolupráce se státními
institucemi
Součástí vnějších vazeb Pionýra je i členství ve vládních či parlamentních pracovních skupinách a komisích.
Např. v Komoře mládeže MŠMT (mezirezortní poradní
orgán) má Pionýr stálého zástupce již od poloviny 90. let.
Příležitostně se také podílíme např. na připomínkování
vznikajících právních norem s dopadem na naši oblast
činnosti.

IFM-SEI
Je mezinárodní organizace zastřešující spolky dětí
a mládeže z více než pěti desítek zemí Evropy, Asie, Afriky
a Jižní Ameriky. Od roku 2004 je Pionýr plnohodnotným
str. 24 l 25
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Mezinárodní činnost
Pionýr má kontakty po celém světě, a to především s organizacemi sdruženými v síti IFM-SEI. Ve dnech 6.– 8. června se uskutečnil kongres, kde bylo zvoleno nové vedení IFM-SEI; prezidentkou
se stala Ana Maria Almario z kolumbijské organizace Acacia. Kromě
konstitucionálních změn vznikla strategie aktivit na další období, jež
se zaměřuje na dětskou participaci, mezinárodní spolupráci, rovnost
a inkluzi, mír a konflikt. Novými členy se stali pionýři z Mali, Fénix ze
Slovenska a Integridad Absoluta z Chile, novou kandidátskou organizací je Ram Manohar Lohia International Trust z Indie.
Mezinárodní činnost probíhala i z iniciativy našich pionýrských
skupin. Děti a vedoucí z Pionýrské skupiny Polička vyrazili na tábor
do Londýna, kde strávili čas s kamarády Woodcraftery. Pionýrská skupina Rokycany Jih naopak zahraniční kamarády hostila tady u nás –
v červenci sem dorazili členové Les Francas z Francie.

str. 26 l 27

MEZINÁRODNÍ ČINNOST | výroční zpráva Pionýr 2013

Jsme vidět
Soutěž „Sami o sobě, o své činnosti“
V roce 2013 se uskutečnil již 21. ročník soutěže pro všechny
pionýrské oddíly a skupiny, jejíž hlavní myšlenkou je podpora propagace základních článků Pionýra na místní úrovni.
Příspěvky do soutěže byly rozličné. Například čáslavští pionýři zviditelnili svoji klubovnu namalováním velkého loga na její čelní
stěnu, členové pionýrské skupiny Omega v Praze vsadili na jednoduchost a netradiční formát výroční zprávy. Zástupci Pionýra Hrádek
o sobě dávají pravidelně vědět nejen v místním tisku, ale i v regionální televizní stanici.

Komunikace s médii
Pionýr vydal na celostátní úrovni v roce 2013 pět
tiskových zpráv, prezentoval
svoji činnost v rádiích – např.
Český rozhlas 2, Rádio Blaník,
zval na akce a informoval o jejich uskutečnění prostřednictvím pořadu Zprávičky v České
televizi a pozvánkou odvysílanou v TV Metropol.

Výroční zpráva v soutěžích
Výroční zprávu Pionýr
2012, plnou křížovek, jsme
opět přihlásili do dvou soutěží. V soutěži pořádané sdružením CZECH TOP 100, které
se účastní komerční i nekomerční subjekty a konkurence
je opravdu vysoká, se umístila
mezi prvními padesáti.
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Výherci Sami o sobě:
V kategorii Zprávy uveřejněné v médiích
společně obsadili 1. – 2. místo: Pionýr Hrádek
a Pionýrská skupina Jince.
Nejlepší výroční zpráva: Pionýrská
skupina Omega.
Nejzajímavější internetová prezentace:
66. PTO Brabrouci ze 43. PS Vinohrady.
Kategorie Příspěvky do pionýrských médií:
Pionýrská skupina Za Vodou.
Nejhezčí propagační předměty: Krajská
organizace Pionýra Královéhradeckého kraje.
Absolutní vítěz: Pionýrská skupina Safír Kdyně.

Hospodaření
Účetní závěrka Pionýra umístěná ve výroční zprávě je výkazem účetnictví na centrální úrovni sdružení. Neobsahuje údaje týkající se činnosti našich
organizačních jednotek – pionýrských skupin a center. Nejsou zde tedy promítnuty náklady tisíců oddílových a klubových schůzek, stovek táborů a víkendových akcí, stejně tak jako podpora řady obcí, měst, krajů a dalších partnerů a sponzorů. Také zde nejsou oceněny statisíce hodin dobrovolnické práce, která
je v rámci celoroční činnosti přímé práci s dětmi věnována.
Na centrální úrovni byl Pionýr podpořen dotačními prostředky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem obrany. Zejména díky
vstřícnému přístupu MŠMT se nám podařilo zajistit prakticky okamžité odstranění řady škod způsobených povodněmi v červnu 2013, které ohrožovaly
realizaci řady letních táborů.
Č.
řád.

Stav k 1.
dni úč.
období

Stav
k posl.
dni úč.
období

A. Vlastní zdroje celkem Součet ř. 87 + 91

86

58579

59870

I. Jmění celkem Součet ř. 88 až 90

87

58384

60775

1. Vlastní jmění

88

58384

60775

2. Fondy

89
195

-905

PASIVA

Č.
řád.

Stav k 1.
dni úč.
období

Stav
k posl.
dni úč.
období

1

56034

57401

AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkemSoučet ř. 2+10+21+29
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet ř. 3 až 9

2

Č.
řád.

Stav k 1.
dni úč.
období

Stav
k posl.
dni úč.
období

B. Krátkodobý majetek celkem Součet ř. 42+52+72+81

41

6214

4100

I. Zásoby celkem Součet ř. 43 až 51

42

370

365

7. Zboží na skladě a v prodejnách

49

370

365

II. Pohledávky celkem Součet ř. 53 až 71

52

1900

1310

1. Odběratelé

53

212

74

4. Poskytnuté provozní zálohy

56

983

938

5. Ostatní pohledávky

57

520

54

6. Pohledávky za zaměstnanci

58

2

2

17. Jiné pohledávky

69

165

242

18. Dohadné účty aktivní

70

18

III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet ř. 73 až 80

72

3755

1. Pokladna

73

2. Ceniny

74

3. Účty v bankách
IV. Jiná aktiva celkem Součet ř. 82 až 84

14

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6

14

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet ř. 11 až 20

10

65823

1. Pozemky

11

5660

5660

3. Stavby

13

53127

55869

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

14

1923

1432

67212

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

18

748

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

19

4365

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet ř. 22 až 28

21

126

4. Půjčky organizačním složkám

25

126

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet ř. 30 až 40

29

-9929

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

33

-14

6. Oprávky ke stavbám

35

-7471

-8530

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

36

-1696

-1281

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

39

-748

4251

-9811

II. Výsledek hospodaření celkem Součet ř. 92 až 94

91

1. Účet výsledku hospodaření

92

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

93

195

-905

B. Cizí zdroje celkem Součet ř. 96+98+106+130

95

3669

1631

II. Dlouhodobé závazky celkem Součet ř. 99 až 105

98

191

144

1. Dlouhodobé bankovní úvěry

99

191

144

III. Krátkodobé závazky celkem Součet ř. 107 až 129

106

1845

1292

1. Dodavatelé

107

38

165

3. Přijaté zálohy

109

31

25

4. Ostatní závazky

110

1

-2

5. Zaměstnanci

111

103

7. Závazky k institucím sociálního zabezpeční a veřejného zdravotního pojištění

113

71

7

2237

8. Daň z příjmů

114

-2

-2

160

159

9. Ostatní přímé daně

115

24

-12

53

95

17. Jiné závazky

123

838

395

75

3542

1983

22. Dohadné účty pasivní

128

741

716

81

189

188

IV. Jiná pasiva celkem Součet ř. 131 až 133

130

1633

195

1. Náklady příštích období

82

187

177

1. Výdaje příštích období

131

77

98

2. Příjmy příštích období

83

2

11

2. Výnosy příštích období

132

1556

97

AKTIVA CELKEM ř. 1+41

85

62248

61501

PASIVA CELKEM ř. 86 + 95

134

62248

61501

Hospodaření

Činnosti
Č. ř.
Činnosti
Č. ř.

I.

II.

III.

1

2

2

3412

5

1. Spotřeba materiálu

3

3196

2. Spotřeba energie

4

205
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Zpráva Revizní komise Pionýra za rok 2013

Výrok auditora

Revizní komise Pionýra se v průběhu roku sešla na čtyřech společných jednáních. Během roku jednotliví členové pracovali samostatně nebo
ve dvojících na plnění schváleného celoročního plánu.
Revizní komise Pionýra se v r. 2013 zabývala dle plánu práce kontrolou účetnictví – Královehradecké, Plzeňské a Pražské KOP, 8. PS Příbram
a PS Vodní Sporty Ústí nad Orlicí. Ke konci roku byla zahájena kontrola
účetnictví Jihomoravské KOP.
Na žádost VV ČRP provedla RKP kontrolu účetnictví Jihočeské
a Středočeské KOP.
Jihočeská KOP avizovala špatné výsledky hospodaření, ale revize
obavy z insolvence nepotvrdila a hospodaření se ustálilo. V září se RKP
zabývala problematikou chyb hospodaření Středočeské KOP a navrhla
podmínit poskytování dotací MŠMT oddělením funkce tajemníka KOP
a předsedy KOP. Česká rada Pionýra tento návrh schválila.
Moravskoslezská KOP – dosáhla stabilizovaných výsledků hospodaření a podařilo se jí odstranit následky chyb předcházejícího vedení.
RKP nahlédla do účetních závěrek a hlavních knih KOP a nebyly
zjištěny vážné nesrovnalosti. O výsledcích kontrol účetních závěrek byli
informováni předsedové jednotlivých KOP.
Revizní komise Pionýra v měsíci květnu provedla namátkovou
kontrolu hospodaření Ústředí Pionýra. V účetnictví nebyly nalezeny
žádné závažné nedostatky, které by ovlivnily bilanci nebo hospodářský
výsledek.
V dubnu připravili členové RKP školení pro revizory KOP, které bylo
zaměřeno na metodiku revidování, základní pravidla rozpočtování a praktické sestavení finanční analýzy účetní jednotky. Školení se zúčastnili zástupci všech KOP.
V rámci zajištění součinnosti mezi orgány Pionýra se zástupce Revizní komise Pionýra pravidelně zúčastňoval jednání Výkonného výboru
České rady Pionýra.
Na VIII. výročním zasedání Pionýra byla zvolena Kontrolní komise
Pionýra ve složení předseda Marcela Hrdličková (OZKOP), místopředseda
Karel Weil (POP) a členové Jindřich Červenka (POP), Daniela Janáčková
(KOPKhK), Václav Johánek (PlKOP), Miroslav Maršálek (KOPKV), Libuše
Nejedlá (PlKOP) a Luboš Smolík (PlKOP). Všichni členové Kontrolní komise Pionýra mají splněnou potřebnou kvalifikaci.
Kroměříž 31. 12. 2013
Marcela Hrdličková
předsedkyně Revizní komise Pionýra

Podle mého názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý
obraz aktiv, pasiv a finanční
situace občanského sdružení
PIONÝR (Ústředí Praha)
k 31. 12. 2013, jakož i nákladů,
výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok 2013, v souladu
se zákonem o účetnictví a dalšími příslušnými předpisy České
republiky (výrok bez výhrad).
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V praze dne 26. března 2014
Vyhotovil. Ing Slavomír Ježek
č. oprávnění 1305
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ZPRÁVA O ČINNOSTI NEJV YŠŠÍ ROZHODČÍ KOMISE PIONÝRA ZA ROK 2013
Nejvyšší rozhodčí komise Pionýra se v roce 2013 sešla celkem
na 2 jednáních v termínech: 30. 5. 2013 a 31. 10. 2013.
Na svých jednáních se NRKP zabývala následujícím výčtem žádostí o vydání rozhodnutí či stanoviska:
1) Žádost Plzeňské krajské organizace Pionýra o výklad Statutu
Pionýra ve věci členů rady pionýrské skupiny (dále jen „rada
PS“) s hlasem rozhodujícím.
2) Posouzení postupu Obsahové komise pro přípravu VIII. výročního zasedání Pionýra ve věci vypořádání připomínek
PS Čestice – Podlesáci k návrhu Stanov Pionýra.
Ad 1)
Nejvyšší rozhodčí komise Pionýra obdržela 10. května 2013
žádost podanou jménem VV Plzeňské KRP, k žádosti dne
15. 10. 2013 podala NKRP výklad Statutu Pionýra, který je
evidován pod č. RVP 04/2013, s tím, že:
1. Členy rady pionýrské skupiny s hlasem rozhodujícím
podle Statutu Pionýra čl. VI písm. B) odst. 5 písm. a)
jsou vedoucí oddílů, zástupci vedoucích oddílů, instruktoři oddílů a členové volených orgánů pionýrské
skupiny, kterými jsou:
a. pokud je vedení PS ustaveno, členové vedení PS,
tj. vedoucí PS, hospodář PS a všichni další zvolení
členové vedení PS;
b. pokud není vedení PS ustaveno, pak jen vedoucí PS,
vykonávající podle čl. VI písm. B odst. 5 písm. c)
Statutu Pionýra působnost vedení PS;
c. pokud je vnitřním jednacím řádem PS ustanoven další
kolektivní volený orgán, pak i členové těchto volených
orgánů PS.
2. Pro členy rady PS ve smyslu čl. VI. písm. B. odst. 5.
písm. a) Statutu Pionýra není předepsána jiná odborná
kvalifikace než ta, která je předepsána pro tu zastávanou funkci, v jejímž důsledku je ten který funkcionář
členem rady PS.
Ad 2)
Nejvyšší rozhodčí komise Pionýra obdržela 22. října 2013
žádost podanou předsedkyní Obsahové komise pro přípravu
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VIII. výročního zasedání Pionýra, k žádosti dne 31. 10. 2013
vydala následující rozhodnutí:
Postup Obsahové komise pro přípravu VIII. VZ Pionýra ve věci návrhu PS Čestice – Podlesáci z 25. 9. 2013,
označeného jako „Protinávrh Pionýrské skupiny Čestice
– Podlesáci k návrhu Stanov Pionýra pro VIII. VZ Pionýra“,
byl v souladu s Řádem pro přípravu a jednání Výročního
zasedání Pionýra č. 2/2004 RVS a Statutem Pionýra.
V Praze dne 31. 12. 2013
Ing. Lee Louda
předseda Nejvyšší rozhodčí komise Pionýra

Děkujeme všem, kteří v minulém roce hledali a nacházeli možnosti naší podpory, zejména:
•

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za
finanční podporu aktivit Pionýra.

•

Evropské unii za finanční podporu projektu Klíčení
(prostřednictvím Evropského sociálního fondu – operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost).

•

Předsedovi vlády ČR RNDr. Petru Nečasovi za převzetí záštity
nad koncertem Děti dětem.

•

1. místopředsedkyni Senátu Parlamentu ČR
PaedDr. Aleně Gajdůškové za převzetí záštity nad koncertem
Děti dětem, Ledovou Prahou a za dlouhodobou spolupráci.

•

Náměstkyni ministra školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Evě Bartoňové za převzetí záštity nad koncertem Děti dětem,
Ledovou Prahou a za dlouhodobou spolupráci.

•

Národnímu institutu dětí a mládeže Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a školskému zařízení pro zájmové vzdělávání
za vstřícnou spolupráci při realizaci projektu Klíče pro život.

•

Kongresovému centru Praha, a. s. a Zátiší Group
za spolupráci při koncertu Děti dětem.

•

Nadaci ČEZ za podporu zaměstnaneckého projektu jednoho
z pionýrských dobrovolníků.

•

Firmě X-Trader.cz s. r. o. za poskytnutý věcný dar v podobě
her a stavebnic.

•

Ministerstvu obrany za podporu akce Setonův závod.

•

Všem, kteří si ve středu 15. 5. 2013 při Českém dni proti
rakovině koupili u našich „sběračů“ symbolický žlutý kvítek
a přispěli prostřednictvím Pionýra na činnost Ligy proti
rakovině.

•

Všem dobrovolníkům, kteří v roce 2013
v Pionýru zajišťovali: schůzky oddílů a klubů, výlety,
tábory, školení, údržbu a zvelebování zázemí pro činnost,
dobročinné sbírky, otevřené akce pro veřejnost…

Pražská organizace Pionýra děkuje za podporu činnosti Zastupitelstvu
hlavního města Prahy a Magistrátu hlavního města Prahy.
Středočeská krajská organizace Pionýra děkuje Obecnímu úřadu
v Čimelicích za pomoc s údržbou táborové základny v Čimelicích
a tamním hasičům za pomoc po povodních a větrné smršti.
Plzeňská krajská organizace Pionýra děkuje Krajskému úřadu Plzeňského kraje za vstřícnost a podporu
činnosti.
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