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Rok 2020… Asi žádný rok jsme tak intenzivně nepocítili křehkost všeho, co jsme považovali
za samozřejmost. Posoudit ho proto není snadné. Za nějaký čas bude vnímán v souvislostech
a s odstupem, jeho hodnocení se může proměnit. Dnes ostatně také máme jiný pohled například na rok 1520, kdy do Střední Ameriky přinesli evropští kolonizátoři nákazu neštovicemi,
která zdecimovala více než polovinu původních obyvatel. A donedávna se nad tím v Evropě
nikdo nepříliš nepozastavoval…
Rok 2020 měl být v Pionýru prostoupen připomínáním 30. výročí obnovení samostatné činnosti. Nakonec však do naší historie vstoupil jako rok, kdy byla činnost Pionýra pozastavena – a to
dokonce dvakrát. První dva měsíce byly vlastně ještě standardní a například Ledová Praha opět
přitáhla rekordní počet účastníků. Od poloviny března se však už svět vymkl z kloubů – udeřila
pandemie a rázem bylo všechno jinak. Pionýry to sice – jako všechny – poněkud zaskočilo, ale
nezlomilo! Vyrovnávání se s nástrahami epidemie prověřilo každého i všechny dohromady nad
očekávání důkladně. O tom, zda a jak jsme obstáli, je i podstatná část této zprávy.
Rok 2020 nebyl snadný a naplněný oslavami. Naopak připomenul všem, že je důležité vážit si
i zdánlivě obyčejných věcí. Prokázalo se však, že pionýři a pionýrky se nevzdávají. Průkopnicky
jsme hledali nové cesty a důsledně naplňovali pionýrské ideály, zejména Poznání, Překonání,
Přátelství a Pomoc. Proto i tento rok, jakkoli v něm byly slzy a zklamání, byl opět plný nápadů,
nových přátelství a zážitků. Řadu překážek jsme přeměnili v příležitosti a díky mnoha těžkostem jsme se posunuli kupředu, proto se za ním ohlížíme s hrdostí. A poděkování letí ke všem
– uvnitř i vně Pionýra –, kdo k tomu jakkoli přispěli.
Mgr. Martin Bělohlávek
předseda Pionýra
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Orgány pionýra
Statutární orgán Pionýra: předseda Pionýra Martin Bělohlávek
Česká rada Pionýra (ČRP): Je složena z 21 volených delegátů krajských organizací Pionýra.
V roce 2020 proběhlo jedno jednání, rozdělené na dvě dílčí zasedání – obě korespondenční formou.
Výkonný výbor České rady Pionýra (VV ČRP)
předseda Pionýra Martin Bělohlávek
místopředsedové Darina Zdráhalová
Kateřina Brejchová (ekonom)
členové
Ludmila Kočí
Zuzana Krausová do 14. 12. 2020
Vendula Nejedlá
Jaroslav Novák
Pavla Pokorná
Dušan Pěchota
Kateřina Součková
Jan Šašek

Informace
o členské základně:
k 31. 12. 2020

Kontrolní komise Pionýra (KKP)
předseda
Marcela Hrdličková
místopředseda
Karel Weil
členové
Daniela Janáčková, Miroslav
Maršálek, Milan Rak, Jan Pustka
Rozhodčí komise Pionýra (RKP)
předseda		Petr Sádovský
místopředseda		Martin Dobčák
členové		Jakub Kořínek, Lee Louda,
		Jan Škampa

Předsedové krajských organizací Pionýra
Michal Rejzek		 Pionýr, z. s. – Pražská organizace Pionýra
Jakub Hanuš		 Pionýr, z. s. – Středočeská krajská organizace Pionýra – do 31. 3. 2020
Jiří Žďára 		 Pionýr, z. s. – Středočeská krajská organizace Pionýra – od 1. 4. 2020
Robert Halama 		 Pionýr, z. s. – Jihočeská krajská organizace Pionýra
Martin Mlynářík 		 Pionýr, z. s. – Plzeňská krajská organizace Pionýra
Rudolf Zeus		 Pionýr, z. s. – Ústecká krajská organizace Pionýra
Jiří Manych
Pionýr, z. s. – Liberecká krajská organizace Pionýra
Ivana Vejvodová
		 Pionýr, z. s. – Královéhradecká krajská organizace
Marie Houdková		 Pionýr, z. s. – Pardubická krajská organizace Pionýra
Jiří Němec
		 Pionýr, z. s. – krajská organizace Kraje Vysočina – do 29. 2. 2020
Kateřina Součková		 Pionýr, z. s. – krajská organizace Kraje Vysočina – od 1. 3. 2020
Jan Kačer 		 Pionýr, z. s. – Jihomoravská krajská organizace Pionýra
Darina Zdráhalová		 Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra
Josef Matoušek		 Pionýr, z. s. – Moravskoslezská krajská organizace

15 144
členů

do 9 let - 2419
10 - 12 let - 3015
13 - 15 let 2474
16 - 18 let - 1665
19 - 26 let - 1949
27 a více - 3622

102 klubů
240 PS
513 oddílů
4 PC

Spolupracující organizace
Česká rada dětí a mládeže – organizace zastřešující a reprezentující na veřejnosti i vůči státním orgánům činnost
sdružení dětí a mládeže, Pionýr je zakládajícím členem
(1998).
Český výbor pro UNICEF – jeho prostřednictvím je Pionýr zapojen do aktivit významně přesahujících i rozměr
ČR.
Státní instituce – Pionýr má stálé vazby na vládní či
parlamentní pracovní skupiny a komise. Např. v Komoře
mládeže MŠMT (stálý zástupce od poloviny 90. let).
IFM-SEI – mezinárodní organizace zastřešující spolky
dětí a mládeže z více než pěti desítek zemí Evropy, Asie,
Afriky a Jižní Ameriky. Pionýr je členem od roku 2004.
Detská organizácia Fénix – spolupracující slovenská organizace. Pro členy připravuje činnost v zájmových kroužcích a klubech, dále tábory, soutěže, kulturní akce apod.
Česká asociace dodgeballu – nový partner se kterým
jsme navázali spolupráci pro rozvoj dodgeballu.
Liga proti rakovině – dlouholetý partner, s nímž Pionýr
spolupracuje na sbírce Český den proti rakovině.

Co jsme
plánovali
a opravdu
uskutečnili
– i když třeba trošku jinak

Oddílové schůzky
– základ celoroční činnosti
Podstata činnosti pionýrských oddílů je v pravidelných
schůzkách oddílů. Právě při nich probíhá soustavná dlouhodobá výchovná práce, která má nezastupitelnou roli
ve všestranném rozvoji dětí. Epidemická situace roku 2020
ale do oddílových schůzek významně zasáhla, a to nejen
dvojím pozastavením prezenční činnosti, ale i mnoha dalšími omezeními.
Řada oddílů proto během roku vyzkoušela nové způsoby,
jak udržet soustavnou činnost, i když se děti nemohou přímo potkávat. Díky vytrvalosti oddílových vedoucích tak
činnost pro děti nebyla ani přes vážnou epidemickou situaci zcela přerušena.

místo schůzek aktivity
na dálku
Když nemůžeme na výlety do přírody
spolu, tak alespoň každý zvlášť
„Přijdeme o „Podzimáky“, výpravu, která
je za celý rok nejvíce turistická. Nebudeme moci chodit na různé výlety do přírody
a objevovat nové kouty České republiky,
jak jsme zvyklí…“ To vše nám běželo hlavou na začátku karantény. A tak vedoucí
PS položila otázku: „Co dělat, abychom
přiměli děti chodit na výlety do přírody,
i když nebudeme spolu?“ A v tu chvíli se
zrodil nápad výzvy a vznikla „Severácká desítka“. Cíl výzvy byl jednoduchý. Ujít za týden alespoň 10 kilometrů. Tuto výzvu pro
snadné porovnávání založili v Endomondu,
což je webová i mobilní aplikace. Kilometry lze zaznamenávat během chůze, nebo
následně ručně přidat v aplikaci. Během
výzvy posílali rodičům tipy na zajímavé výlety v okolí klubovny, na které se mohou
vydat. Výzva běžela čtyři týdny.
10. PTO Severka Brno

Detektivka na naučné
stezce
Koronavirus uvěznil doma i vedoucí PS Chomutov, a tak bylo dost času na brouzdání po internetu a hledání inspirace. Vytáhli děti ven tím,
že zvolili terénní trasu po naučné stezce po československých opevněních na vrch Kočičák. Se
souhlasem zřizovatele stezky pro tuto trasu vytvořili příběh detektivního pátrání. Účastník se
stal detektivem a vyšetřoval krádež náhrdelníku. Na jednotlivých stanovištích pátral po důkazech a také prošel malým dopravním kvízem.
V závěru hry se ukázalo, jak se při detektivní
práci osvědčil. Pokud si vedl dobře, odhalil pachatele.
PS Chomutov

Schůzky v kýblu
Co se schůzkami, když byly zakázané a nechcete se
pouštět do on-line, kterého mají školáci už tak dost?
Členové PS Údolí slunce „vrazili vše do kýblu“.
Ze starých kyblíků od jogurtu, které dobře těsní, pomocí pionýrské igelitky, papíru, izolepy, nůžek a fix
vytvořili pionýrské schránky na schůzkové úkoly.
Děti prostřednictvím vývěsky, SMS zprávy a FB stránek získaly nápovědu, od kdy a kde najdou první
schránku. Ta obsahovala úkol, drobný dárek a indicii
k další schránce. Vlastně zjednodušený geocaching.
Schránky byly venku, v přírodě, takže v rámci zdravotních procházek, které byly povolené, je bylo možné navštívit bez omezení.
Úkoly ve schránkách byly činnosti, co by se dělaly
na schůzce, byť zjednodušené, aby nestály rodiče
moc práce. A taky odpovídaly roční době – výrobky
z přírodnin. S úkoly jim pomáhali pracovní listy z Výprav za poznáním, které mají děti doma a mohou si
je vyplnit.
Za najití schránky získaly děti drobnou odměny, aby
byly motivované k hledání.
PS Údolí slunce Hamry nad Sázavou

Čtenářská výzva
a pestrobarevné šaty
Pionýrská skupina Jitřenka Kdyně se snažila se svými členy a jejich rodiči zůstat i v této těžké době
v kontaktu. Měla vymyšleno několik akcí.
První byla čtenářská výzva, kterou jsme dětem vyhlásili na poslední schůzce, a do které se zapojili
i rodiče, za což byli moc rádi. Pokaždé, když přečetli nějakou knihu, tak ji vyfotili, poslali ji a vedoucí PS si ji zapsala do tabulky. Cílem bylo zaplnit
celou abecedu, přičemž knihy jsme psali jak podle
autorů, tak i podle názvu knihy.
Druhý úkol byly obrázkové postavičky, které měliy vystřiženou část oblečení, například šaty. Děti
měly za úkol si vybrat postavu, jít s ní do přírody a vždy ji přiložit k nějakému povrchu či krajině
a vyfotit ji. Každý tento povrch nebo krajina tak
postavičce propůjčí chybějící část oblečení.
PS Jitřenka Kdyně

Tajemné „TO“
Ve snaze dát dětem z oddílu vědět o sobě navzájem vymysleli a realizovali vedoucí PS „TO“.
Vedoucí jim napsala dopis, ve kterém jim popsala
krátce, co dělá, co se jí stalo, co prožívá.
Princip aktivity byl jednoduchý. Do dopisu vložila
adresář všech členů oddílu a prosbu, aby až dopis dostanou, připojili k rozepsanému dopisu něco
o sobě, vybrali dalšího člena oddílu a dopis mu
předali (poslali, dali do schránky). Dopis se musel
vždy poslat někomu jinému, novému, nesmí už jít
tomu, kdo jej měl a je určen poslední člen (vedoucí
oddílu). Připisuje se a přidávají se další listy, takže
všichni si mohli přečíst to, co psali ti před ním.
Konec hry spočíval ve zveřejnění celého dopisu,
aby si mohli i ostatní členové přečíst to, co psali ti
před nimi.
PS Tuláci Klatovy

Ledová Praha - dvacátý ročník
Ještě než naplno vypukla epidemie a vše, co z ní vyplynulo, mohl
proběhnout dvacátý ročník největší otevřené akce Pionýra, jejímž
tradičním spolupořadatelem je Nadace Dětem 3. tisíciletí. Ledová
Praha je určena pro děti (rodiny, oddíly, školní třídy, dětské domovy atd.), kterým nabízí o pololetních prázdninách (31. 1. až 2. 2.)
volné a zlevněné vstupy do muzeí, historických památek a dalších
spolupracujících institucí. Je naprosto jedinečná mimo jiné tím, že
každý rok uvádí do pohybu kolem patnácti tisíc účastníků.
Pro ty byly tento rok připraveny více než čtyři desítky zlevněných
a volných vstupů, například Pražský hrad, Muzeum Policie ČR, Staroměstská radnice, Národní zemědělské muzeum či Muzeum Karla Zemana, ale i úplné novinky jako Pedagogické muzeum J. A.
Komenského, Památník heydrichiády, Illusion art museum Prague,
NaFilM, Neviditelná výstava, Galerie Tančící dům nebo Muzeum
fantastických iluzí. Novinkou bylo také 30 připravených „ledovkových“ vycházkových tras v mobilní aplikaci „Na kole i pěšky“ – k 30
letům obnovy samostatného Pionýra. Součástí nabídky byla také
Velká ledová soutěž a geocachingová hra.
Záštita:
předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Radek Vondráček,
ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga, Ph. D.,
vedoucí kanceláře Senátu ČR Ing. Jana Vohralíková,
radní hlavního města Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.
Distribuováno cca 17 500 Ledových karet.

Koncert Děti dětem
Koncert Děti dětem je tradičním završením a přehlídkou
vybraných vystoupení Pionýrského Sedmikvítku . V sobotu 1. 2. proběhl v Kongresovém centru Praha jeho 23. ročník, který Pionýr uspořádal ve spolupráci s Nadací Dětem
3. tisíciletí.
Více než tisícovka návštěvníků koncertu si užila nejen skvělá hudební a taneční vystoupení, proložená předáváním
prestižních Putovních pohárů předsedy vlády ČR, ale také
netradiční oslavu třicátého výročí obnovení samostatné
činnosti Pionýra. Nejen, že moderátor Jan Kovařík připomínal výrazné pionýrské momenty posledních tří desetiletí, ale děti v hledišti si přes celý sál posílaly polena, ze kterých na pódiu vznikala slavnostní hranice, protože táborák
přece k oslavě pionýrského výročí patří. “Zapálení” hranice
bylo nejen symbolickou tečkou za koncertem, ale i pomyslným startem oslav. Po ní už následovalo jen překvapivé
předání nejvyššího vyznamenání Pionýra – Křišťálové vlaštovky – místopředsedkyni a ekonomce Pionýra Kateřině
Brejchové a poté závěrečné vystoupení letošního hosta,
ostravské pop-rockové skupiny Self Made.

Záštitu nad koncertem Děti dětem převzali:
předseda vlády ČR Ing. Andrej Babiš
předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR Mgr. Radek Vondráček
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph. D.
Moderátor: Jan Kovařík
Profesionální host: kapela Self Made
Účast: cca 1100
Noví držitelé Putovních pohárů
předsedy vlády:
Olomoucko-zlínská krajská organizace
Pionýra (v oblastech Dětská Porta a Literární
část)
Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka
(v oblastech Tance a Výtvarná činnost)
Jihočeská krajská organizace Pionýra (v oblastech Divadlo a Melodie)
Pionýr, z. s. - Krajská organizace Kraje Vysočina (za oblast Folklorních tanců)
Plzeňská krajská organizace Pionýra (za oblast Clona).

Brána k druhým ocenila dobré skutky dětí a mladých lidí
Brána k druhým je soutěž pro skupiny dětí a mladých
lidí do 26 let, kterou vyhlašuje Národní institut pro další
vzdělávání MŠMT. Podmínkou účasti je, že tyto skupiny
vykonají v daném období ve svém okolí něco veřejně
prospěšného a užitečného pro ostatní.
Výsledky byly slavnostně vyhlášeny v pátek 17. 1. v prostorách Národního technického muzea. Ze 79 přihlášených kolektivů bylo více než 15 pionýrských.
Mezi nejlepšími byla i Pionýrská skupina Zborovice, která byla oceněna za organizování kulturních akcí pro děti.

Zažehněme ohně
Na sobotu 21. března byl naplánován jeden z výrazných
okamžiků oslav 30. výročí obnovení samostatné činnosti
Pionýra – akce Zažehněme ohně!. Vzhledem k datu šlo
také o první velkou společnou akci, kterou jsme museli
zrušit.
Ale pionýři vzali její myšlenku už za svou, těšili se na ni
a odmítli se jí vzdát úplně. Po celé republice tak ve stanovený den v 16.30 vzplály alespoň svíčky, kahánky,
ohně v krbech, kamnech či na zahradách…

Buď ideální
Hravá výzva BUĎ IDEÁLNÍ byla naplánována na jaro jako součást oslav 30.
výročí určená pro jednotlivce. Byla inspirována sedmi Ideály Pionýra a ke každému z nich bylo přiřazeno 30 úkolů.
Když nastal nouzový stav, musela být
řada úkolů narychlo upravena, aby je
děti mohly plnit doma s rodinou, z velké části i bez vycházení ven. Do hry se
zapojily stovky hráčů, někteří z nich splnili dokonce všech 210 úkolů.
Ideály Pionýra:
Paměť
Pomoc
Poznání
Pravda
Přátelství
Překonání
Příroda

Tábory se povedly
Ačkoli je táboření v Pionýru spojeno hlavně s letními prázdninami, každý rok probíhají také zimní tábory. V roce 2020 se ovšem
jarní prázdniny již částečně kryly s vyhlášeným nouzovým stavem. Většina pionýrských skupin však své „jarky“ ještě úspěšně
zvládla dokončit.
V jarních měsících pak pokračovala příprava letních táborů, přestože nebylo vůbec jisté, zda se budou moci konat – a případně za jakých podmínek. Situace se však vyvinula příznivě, a tak
se začátkem prázdnin mohly pionýrské skupiny a oddíly vyrazit na první běhy táborů. Táborové léto bylo zachráněno. Celkově bylo v roce 2020 letních táborů i jejich účastníků zhruba
80 % ve srovnání s předchozími lety. Některé tábory byly menší,
na všech samozřejmě platila přísnější hygienická pravidla. Z ohlasů pořadatelů i účastníků je však patrné, že na táborovou atmosféru a dobrodružství, která byla přichystána pro děti, dopadla
situace jen okrajově.
Na řadě pionýrských táborů proběhly kontroly z hygienických
stanic – bez zjištění závažných problémů.
letní tábory

Počet: 283

Účastníků: 17 300

Soutěž etapových her
K táborům neodmyslitelně patří také etapové hry, kterým je v Pionýru věnována samostatná soutěž. V roce 2020 jsme měli hned
dvě vítězné celotáborové hry, které se umístily na 1. - 2. místě. Byl to Boží tábor od PS
Jedovnice a Jak vycvičit draka, kterou si zahráli na táboře PS Dravci.

Opravdu dobrý tábor
Namísto obvyklé informační kampaně a nabídek míst na táborech se v roce 2020 projekt Opravdu dobrý tábor zaměřil na informace pro rodiče i pořadatele táborů o tom,
jak promítat platná mimořádná pravidla
do táborové reality.

Český den proti rakovině
V neobvyklém termínu, netradičně ve dvou dnech,
30. září a 1. října se uskutečnila sbírka Český den proti
rakovině. Pionýr je už od roku 2007 jejím partnerem.
Za předchozí léta pionýrští dobrovolníci vybrali již
více než 17 000 000 Kč na činnost Ligy proti rakovině Praha, která zahrnuje například prevenci, výzkum,
vybavování onkologických center a snahu o celkové
zlepšování života pacientů s onkologickým onemocněním.
V roce 2020 byla sbírka tematicky zaměřená hlavně
na nádory ledvin a močového měchýře. Dárci našim
sběračům do pokladních vaků přispěli částkou přesahující milion a čtvrt korun.

Účast: 53 pionýrských skupin
Celkový příspěvek Lize proti rakovině
Praha v roce 2020 činil 1 328 557 Kč.
Množství prodaných kytiček: 51 474 kusů

Pionýrský Sedmikvítek
Otevřená kulturně-umělecká soutěž Pionýrský Sedmikvítek kvete v každé době. Tento náš projekt je jedinečný nejen svou otevřeností, ale také
šířkou žánrového záběru. Děti a mladí lidé mají možnost na desítkách
oblastních kol a republikových finále prezentovat svůj talent, sbírat zkušenosti a inspiraci. Rok 2020 příliš nepřál vzájemnému setkávání, a tak
některé akce musely být přesunuty, změněny, nebo proběhly v distanční
podobě. Tady si organizátoři jednotlivých akcí zaslouží velký dík za to, že
se dokázali přizpůsobit aktuální situaci a akce uskutečnit.
Melodie – ještě bez omezení proběhl v sobotu 18. 1. v českobudějovickém divadle U Kapličky 24. ročník republikového finále této hudební
soutěže, které pořádala Jihočeská krajská organizace Pionýra ve spolupráci se členy Pionýrské skupiny Zliv – PO Zahájí, Pionýrské skupiny Čestice-Podlesáci a Pionýrské skupiny Kájov.
Výtvarná činnost – republikové finále již řadu let probíhá v Holešově.
Hlavním organizátorem je PS dr. Mirko Očadlíka z Holešova ve spolupráci se SVČ TYMY. I v roce 2020 se sešly práce od více než 550 autorů z 20
organizací, škol a školských zařízení. Termín finále ale připadl na dobu
vyhlášení nouzového stavu, a tak nemohly proběhnout plánované výtvarné dílny. I porotci se dostavili postupně, maximálně po dvojicích
s ochrannými rouškami na obličeji. Naštěstí byla alespoň v omezeném
režimu možná tradiční výstava prací v galerii „SKLEP“.
Výtvarné dílny pro děti byly následně na začátku října.

Clona – do zasilatelské fotosoutěže, kterou pořádala Plzeňská krajská organizace Pionýra, se přihlásilo celkem 89
soutěžících ve čtyřech věkových kategoriích, přičemž přibylo mladších fotografů. Nejvíce snímků soutěžící zaslali
do kategorie Tábory, schůzky a výpravy a Příroda a životní
prostředí.
Dětská Porta – na třetí pokus a navíc hodně neobvyklou
formou proběhlo Republikové finále Dětské Porty. Původně bylo naplánováno na květen do Kroměříže, ale kvůli
nouzovému stavu nemohlo proběhnout a bylo přesunuto
na zářijový termín. V září ale situace nebyla o moc lepší,
a tak došlo ke zrušení prezenční formy a uspořádání Dětské Porty on-line v říjnu. Soutěžící zaslali videonahrávky
svých vystoupení v žánrech folk a country. Nahrávky byly
poté v sobotu 24. 10. odvysílány na Youtube v moderovaném přímém přenosu. Diváci si tak mohli užít hudební
program podobně, jako by byli v hledišti v Kroměříži. Záznam vysílání je nadále dostupný a sbírá další zhlédnutí.

Divadlo - českobudějovické divadlo U Kapličky nakonec účastníci republikové finále nenavštívili. Organizátoři z Jihočeské krajské organizace Pionýra
museli uspořádat soutěž distančně. Porotci hodnotili ve dvou kategoriích ze zaslaných soutěžních příspěvků.
Literární část - termín pro zaslání prací do republikového finále posunuli organizátoři z Olomoucko
-zlínské krajské organizace Pionýra na září. Porotci pak hodnotili práce od 36 autorů, kteří soutěžili
v kategoriích poezie, próza a komiks. Jednotné téma
soutěže bylo Pionýrská chemie.
Tance - republikové finále v Tancích uspořádali organizátoři z PS dr. Mirko Očadlíka ve spolupráci se
SVČ TYMY Holešov také distančním způsobem. Porotci shlédli soutěžní videa, na kterých dohromady
tančilo 480 dětí a mladých lidí. Můžete se přesvědčit na Youtube kanále Pionýra.
Některá podzimní oblastní kola Pionýrského Sedmikvítku pro ročník 2020/2021 musela vzhledem
k epidemické situaci proběhnout distančně - například v Holešově se konal Všetulské dostavník, který
měl i mezinárodní účastníky (Slovensko).

Soutěž technických
dovedností
Tato zasilatelská soutěž probíhala již potřetí pod
taktovkou PS dr. Mirko Očadlíka ve spolupráci se
SVČ TYMY Holešov. Díky distanční formě nebylo
omezeno zapojení soutěžících, nemohlo ale proběhnout plánované slavnostní vyhlášení vítězů.
Byly zastoupeny soutěžní práce v oblastech papírové modely, výrobky ze dřeva a trojrozměrné
textilní práce.

Setkání airsoftových
oddílů - Operace Domino
O víkendu 18. – 20. září se v Mařenicích u České
Lípy sešly airsoftové oddíly z pionýrských skupin
z Hrádku u Rokycan, Ústí nad Labem a Chomutova na 5. ročníku republikového setkání, které
z důvodů jarního nouzového stavu bylo přeloženo
na podzim. Celkem se zde sešlo 60 hráčů.
Akce proběhla s podporou Ministerstva obrany.

Děkujeme!

Přímá podpora činnosti
Jedním z výrazných benefitů pro pobočné spolky Pionýra jsou centrálně
administrované dotace na zajištění činnosti (akce, nákup a údržbu materiálu, vybavení a provozní náklady kluboven, výjezdy do zahraničí, opravy
a údržbu nemovitostí…), které usnadňují přístup k finančním prostředkům.
Jedním z příkladů takové podpory je:
Program podpory celoroční činnosti oddílů (PROČ), který proběhl formou vnitřního výběrového řízení již potřetí. Jeho hlavním cílem je rozvoj
a rozšiřování aktivit jednotlivých zapojených oddílů a pionýrských skupin. V roce 2020 byly v rámci programu přiděleny dotace v celkové výši
2 175 500 Kč.
Od roku 2019 probíhá také tříletý projekt „Zlepšovadlo“ v rámci Operačního programu EU „Výzkum, vývoj, vzdělávání“. Jeho hlavním záměrem je
podpora osobního rozvoje pionýrských pracovníků, především dobrovolníků dlouhodobě zajišťujících přímou práci s dětmi a mládeží. Vzhledem
k tomu, že některé aktivity, zapojené do projektu, nemohly proběhnout,
bylo vyjednáno prodloužení termínů celkového uzavření Zlepšovadla.
I podpora činnosti musela být do jisté míry přizpůsobena aktuální situaci. Vznikl proto „Mimořádný dotační program“ pro pionýrské skupiny,
které se vlivem epidemie ocitly v problémech (např. kvůli neuskutečněným akcím, s jejichž výnosem PS počítala, neuskutečněným pronájmům
táborových základen, uhrazeným zálohám na zrušené akce apod.). Cílem
bylo, aby PS nemusely tyto problémy řešit na úkor přímé práce s dětmi.
V programu byly rozděleny prostředky ve výši 910 000 Kč.

Rekonstrukce nemovitostí
Během roku 2020 došlo k zásadním posunům
na třech probíhajících rekonstrukcích nemovitostí
ve správě Pionýra.
Chata Espero
Horská chata Espero v Kořenově prošla částečnou
rekonstrukcí. Bylo odstraněno původní podkroví,
vznikly nové pokoje i sociální zařízení i další prostor
využitelný jako herna. V objektu dále došlo k výměně kotle na tuhá paliva a výstavbě nového komínového tělesa.
TZ Žumberk
Naše část středověké tvrze v obci Žumberk u Nových
Hradů prodělala rozsáhlou rekonstrukci. V r. 2020
byly všechny stavební práce a vnitřní úpravy dokončeny a koncem roku byl objekt zprovozněn.

Espero - při rekonstrukci

Žumberk - před rekonstrukcí

Espero - po rekonstrukci

Žumberk - po rekonstrukci

TZ Tisá
Objekt Lípa nedaleko Tiských skal podstoupil velkou
obnovu, která byla v r. 2020 završena dokončením
fasády, truhlářskými pracemi v interiéru a instalací
sociálního zařízení. Vzhledem k tomu bylo možné
provést kolaudaci a s koncem roku ho připravit ke
zprovoznění.
Tisá - před rekonstrukcí

Tisá - po rekonstrukci

Co jsme chtěli
dělat, ale
situace nám
to neumožnila.

Epidemická situace nás donutila plány změnit – některé
akce, často i tradiční a významné (proto i dlouhodobě připravované) jsme museli úplně odvolat. Naši dobrovolníci
ovšem na jejich přípravě odvedli značné množství práce.
Proto i tyhle akce připomínáme, byť nebyly dokonány.
Kamínka
Tradičně největší vzdělávací akce Pionýra měla proběhnout v dubnu v Trutnově, kvůli situaci ale musela být bez
náhrady zrušena.
RESET – Republikové setkání pionýrských oddílů
Setkání bylo dlouhodobě plánováno na začátek června
a mělo proběhnout v prostorách Brněnského výstaviště. Organizátoři do poslední chvíle hledali cesty, jak ho
uskutečnit, nakonec ale nebyla jiná možnost, než celou
akci odvolat.
Účast na mezinárodním táboře Common Ground
Na konci července měli britští Woodccraft Folk hostit
zástupce členských organizací IFM-SEI na mezinárodním
táboře nazvaném Common Ground, i ten byl ale celý
zrušen, a tím i pionýrská účast na něm.

Český pohár v ringu
Tradiční sportovní turnaj ve hře ringo,
který měl proběhnout v Mladé Boleslavi,
byl nejprve přesunut z jara na podzim, ale
ani v náhradním termínu nemohl proběhnout.
První pionýrský turnaj v dodgeballu
Na listopad byl ve spolupráci s Českou
asociací dodgeballu připravován první
pionýrský turnaj v dodgeballu. Ani tato
sportovní akce však nemohla být uskutečněna a bude pro ni hledán náhradní
termín.
Společenský večer
Na konec listopadu byl naplánován společenský večer k 30. výročí obnovení samostatné činnosti Pionýra, na kterém
měli být mimo jiné oceněni dobrovolníci, kteří k 30 rokům úspěšné činnosti významně přispěli. Takovouto hromadnou
akci ovšem situace neumožnila.

Co jsme
neplánovali,
ale s ohledem
na okolnosti
nakonec
dělali

- co nám koronavirus přinesl.

Pomáhali jsme, kde bylo třeba
S jarním nástupem první vlny epidemie se zdvihla vlna pomoci,
kterou pionýrští dobrovolníci nabídli svému okolí. Řada z nich
se zapojila do šití roušek a výroby štítů. Byly ale i jiné způsoby
pomoci, do kterých se pustili, například doučování dětí, které
nemohly chodit do školy, nákupy či venčení zvířátek pro seniory, nebo třeba i vaření a pečení dobrot jako poděkování lékařům, sestrám a záchranářům.
Mnoho transfuzních stanic také vyzývalo k darování krve. I Pionýr tuto výzvu mezi svými dobrovolníky podpořil. Mnozí z nich
ji vyslyšeli a spojili darování anti-covidové rekonvalescentní
plazmy se zapojením do iniciativy Zdravá pionýrská krev.

Hledali jsme nové cesty:



k dětem;



k instruktorům a vedoucím;



komunikační (informační nástroje).

Komunikační
V reakci na situaci vznikla internetová stránka
pionyr.cz/epidemie, na které byli členové Pionýra informování nejen o aktuálních nařízeních,
pravidlech a opatřeních, ale také o tom, jak se
situace promítá do života našeho spolku.
Podzimní novinkou se stal „Ústřední kanál“ –
video nahrávky vysílané přes Youtube a Facebook, které shrnovaly aktuální vývoj, nabízely
aktivity, do kterých je možné se zapojit, informovaly o přijatých rozhodnutích orgánů Pionýra a podobně.

Karanténa cup 2020
V dubnu a květnu uspořádali mladoboleslavští
pionýři zasilatelskou soutěž pro plastikové modeláře. Ti své modely postavené během dubna fotili a zasílali porotě, která je vyhodnotila
v květnu. Do soutěže bylo možné přihlásit modely letadel, lodí, ostatní techniky a také diorámata.

Výzvy
Další vlna Covidu na podzim vedla k nabídce činnosti pro děti z pionýrských
oddílů – ve formě tzv. Výzev. Každý týden přinášel tři nové výzvy vycházející z
pionýrských odborek. Aktivity posilovaly i vztahy mezi dětmi a jejich vedoucími. Ze zpráv o splnění výzev byly každý týden losovány děti, které získávaly
drobné odměny. Bylo z čeho losovat – hlášení o splnění týdně přicházely
stovky. Odměny děti dále získávaly dále za splněných 10 nebo 25 výzev. S
koncem roku přišel speciál – vánoční mega výzvy, s delší dobou, více výzvami
a více odměnami. (Výzvy pokračovaly v novém roce 2021.)

E-odborky
Na podzim byly představeny e-odborky. Pionýrské odborky, převedené do online prostředí, které si mohly děti splnit. Jednalo se o e-odborky Kuchaře
a Fotografa. Na konci roku bylo započato s přípravou dalších dvou e-odborek
Ochránce přírody a Výtvarníka, tak aby mohly být spuštěny na začátku roku
2021.

Babi, dědo
Koncem roku odstartoval projekt Babi, dědo, který je zaměřen na mezigenerační vztahy a výměnu zkušeností mezi dětmi a jejich vlastními nebo “půjčenými” prarodiči. První, úvodní, kolo s tématem Babi, dědo vyprávěj - o vánočních zážitcích z dětství - proběhlo v listopadu a prosinci. Některé děti
se do projektu zapojily s "půjčenými" prarodiči např. z domovů pro seniory.
Projekt bude pokračovat v celém roce 2021, kdy přinese dětem i jejich prarodičům další tematické úkoly.

Pionýrská apatyka
Již v roce 2019 začala příprava republikové Malé obsahové konference (k 30. výročí
obnovení činnosti), která měla navazovat
na oblastní konference. Ty ale kvůli nouzovému stavu nakonec nemohly proběhnout
a návazně byla odvolána i konference.
Vznikla ale myšlenka na náhradní řešení ve formě Pionýrské apatyky – poněkud
jinak pojaté a menší akce, kde však byla
diskutována většina připravovaných témat
na Malou obsahovou konferenci. Diskuzní
skupiny byly členěny do dvou okruhů: Lidé
(Kategorie 14+, Motivace a odměňování
dobrovolníků, Průvodcování, Model nového systému PVC/škol v Pionýru) a Činnost
(Životaschopný oddíl, Soutěže a akce, Výchovné programy).
Akce nabídla účastníkům i ochutnávku aktivit z různých oblastí naší činnosti jako inspiraci pro jejich pionýrské skupiny a oddíly, například: dodgeball, UZNADO, airsoft.

Vzdělávání částečně online
Omezení prezenčních akcí se nevyhnutelně promítlo
také do řady plánovaných kurzů a vzdělávacích akcí,
mnohé z nich musely být zrušeny, jen některé mohly
proběhnout bez omezení, jako například „rukodělná“
letní táborová škola v srpnu. Vzdělávání dobrovolníků
je ale jednou z tradičních priorit Pionýra, a tak musely
být opět hledány a zkoušeny nové cesty, jak alespoň
část plánovaných kurzů zachovat.
Na jaře byl proto připraven a realizován on-line kurz
pro Hlavní vedoucí pionýrských táborů. Přestože Pionýr netrpí nedostatkem kvalifikovaných vedoucích,
je možnost toto vzdělání získat klíčová například pro
nově začínající hlavní vedoucí. Takto získaná kvalifikace měla nicméně platnost jen pro rok 2020.
Na podzim byly získané zkušenosti využity při dalším
on-line kurzu „Pionýrská skupina a daň z příjmu právnických osob“.
Proběhla také dvě jednání Sboru garantů pionýrských
vzdělávacích center a Kvalifikaci garanta úspěšně složilo pět uchazečů.
V rámci jednotlivých krajských vzdělávacích center
proběhlo celkem 12 kurzů za účasti 225 frekventantů.

Platné akreditace /autorizace:
Pionýr, z. s. je autorizovanou osobou pro tyto profesní kvalifikace:
Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže
Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže
Samostatný vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže
Lektor dalšího vzdělávání
Zdravotník zotavovacích akcí v rozsahu 45 hodin
Účetnictví (s využitím výpočetní techniky) v rozsahu 160 hodin
Hlavní vedoucí dětských táborů

Vzdělávací dny - KoPr
KoPr = konec prázdnin. Právě tak byly v Pionýru označovány aktivity uspořádané na výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, k uspořádání vzdělávacích dnů, které by dětem trochu
pomohly s návratem do školních lavic po nucené pauze.
Pionýři takovou výzvu samozřejmě přijali a uspořádali 235 takových aktivit.

Děkujeme:
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za finanční podporu aktivit Pionýra.
Ministerstvu obrany za finanční podporu činnosti.
Předsedovi vlády ČR Ing. Andreji Babišovi za převzetí
záštity nad koncertem Děti dětem.
Předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Mgr. Radku Vondráčkovi za převzetí záštity nad koncertem Děti dětem a Ledovou Prahou, ministru školství,
mládeže a tělovýchovy Ing. Robertu Plagovi, Ph.D.
Vedoucí kanceláře Senátu Parlamentu ČR Ing. Janě Vohralíkové a radnímu hlavního města Prahy PhDr. Mgr. Vítu
Šimralovi, Ph.D. et Ph.D. za převzetí záštity nad Ledovou Prahou.
Kongresovému centru Praha a.s. a Zátiší Group za spolupráci při koncertu Děti dětem.
Všem, kteří si ve dnech 30. 9 a 1. 10. 2020 při Českém
dni proti rakovině koupili u našich „sběračů“ symbolický
žlutý kvítek a přispěli prostřednictvím Pionýra na činnost Ligy proti rakovině.
Partnerům Ledové Prahy za poskytnutí volných a zlevněných vstupů.

Starostovi města Kroměříž Jaroslavu Němcovi a radnímu Zlínského kraje Miroslavu Kašnému za převzetí
záštity nad Republikovým finále Dětské Porty 2020.
Městu Kroměříž, Sdružení Porta, Divadelnímu spolku Kroměříž, firmám JBFČ Consulting, Bluetech a Pilana Saw Bodies, Country Radiu, portálu E-Portýr,
Rádiu Junior, Radiu Samson a FOLKtime za poskytnutí partnerství a podpory Republikovému finále Dětské Porty 2020.
Rodičům, kteří děti podpořili v zapojení do on-line
schůzek a dalších distančních aktivit.
Všem dobrovolníkům, kteří v roce 2020 i přes všechna
omezení zajišťovali činnost Pionýrských skupin a oddílů.
Pražská organizace Pionýra děkuje za podporu činnosti Zastupitelstvu hlavního města Prahy a Magistrátu
hlavního města Prahy.
Plzeňská krajská organizace Pionýra děkuje za finanční
podporu Krajskému úřadu Plzeňského kraje.
Královéhradecká krajská organizace Pionýra děkuje
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje za mnohaletou finanční podporu celoroční činnosti.

Zpráva Kontrolní komise
Pionýra za rok 2020
Kontrolní komise Pionýra se v průběhu roku sešla na jednom společném jednání.
Kvůli vládním nařízením a omezením v souvislosti s pandemií se KKP
nesešla na dalších prezenčních jednání, ale jednotliví členové pracovali samostatně na plnění úkolů.
Na začátku roku ověřila KKP správnost volby delegátů do České rady
Pionýra.
V měsíci červnu Kontrolní komise Pionýra ve spolupráci s ekonomkou
Pionýra připravila kontrolní den k účetním závěrkám pobočných spolků Pionýra. Závěrkového dne se účastnili někteří členové krajských
kontrolních komisí a ekonomové krajských organizací.
KKP provedla namátkovou kontrolu účetnictví Ústředí Pionýra za minulý rok. Účetnictví je vedeno pečlivě, věcně správně a poskytuje věrný a poctivý obraz.
Předsedkyně KKP vydala v měsíci října pokyn č. 01/2020 pro odevzdávání a kontrolu účetních závěrek 2020.
Kontrolní komise Pionýra ve spolupráci s ekonomkou Pionýra a lektorkou ÚPVC připravila ve virtuálním prostředí elektronického připojení
v měsíci listopadu metodický seminář pro členy krajských kontrolních
komisí, ekonomy KOP a další zájemce z pionýrských skupin na téma
„Pionýrská skupina a daň z příjmů právnických osob“. Semináře se

zúčastnili zástupci všech krajských organizací.
Zástupce Kontrolní komise Pionýra se pravidelně zúčastňoval jednání Výkonného výboru České rady Pionýra. KKP se pravidelně zabývá
kontrolou úkolů, které vyplývají z usnesení orgánů VV a ČRP.
Kontrolní komise Pionýra pracovala ve složení předseda Marcela
Hrdličková (OZKOP), místopředseda Karel Weil (POP) a členové Daniela Janáčková (KhKOP), Miroslav Maršálek (KOPkV) a Jan Pustka
(MKOP) Tento počet členů Kontrolní komise Pionýra se jeví jako nedostatečný a KKP se zabývá problémy, na které personálně stačí. KKP
doporučuje Výkonnému výboru České rady Pionýra se touto situací
vážně zabývat.
							
Marcela Hrdličková
							
předsedkyně
							
Kontrolní komise Pionýra

ZPRÁVA O ČINNOSTI
ROZHODČÍ KOMISE
PIONÝRA ZA ROK 2020
Rozhodčí komise Pionýra (RKP) v roce 2020 pracovala ve složení: Bc. Petr Sádovský (předseda RKP), JUDr. Martin Dobčák
(místopředseda RKP), Mgr. Jakub Kořínek, Ing. Lee Louda,
Ph.D., Mgr. Jan Škampa. Zároveň je k práci přizváván právní
zástupce Pionýra, Mgr. Michal Pokorný.
Vzhledem k epidemiologické situaci se Rozhodčí komise Pionýra nemohla setkat na svém dlouhodobě tradičním dubnovém setkání, které se koná souběžně s akcí Kamínka.
Členové Rozhodčí komise Pionýra byly připraveni, vzhledem
k nemožnosti se scházet, být k dispozici alespoň online kdykoliv by to bylo nutné.
Zároveň během roku 2020 nebyly doručeny žádné podněty
k přezkoumání Rozhodčí komisi Pionýra.
Bc. Petr Sádovský
předseda
Rozhodčí komise Pionýra

ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2020
AKTIVA

Začátek období

PASIVA

Konec období

A. Dlouhodobý majetek celkem

81 547

92 650

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

96 245

109 716

1. Pozemky
3. Stavby
4. Hmotné movité věci a jejich soubory
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
4. Zápůjčky organizačním složkám
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
6. Oprávky ke stavbám
7. Oprávky k samostat. hmot. movit. věcem a souborům hmot. movit. věcí
B. Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby celkem
1. Materiál na skladě
7. Zboží na skladě a v prodejnách
II. Pohledávky celkem

5 716
102 033

1 529

1 967

33 066

0

470

440

470

440

-15 168

-17 506

-13 906

-16 019

-1 262

-1 487

Konec období

A. Vlastní zdroje celkem

90 832

97 728

I. Jmění celkem

90 130

97 107

90 130

97 107

1. Vlastní jmění
II. Výsledek hospodaření celkem
1. Účet výsledku hospodaření

B. Cizí zdroje celkem
II. Dlouhodobé závazky celkem
1. Dlouhodobé úvěry

702

621

702

621

4 660

3 072

185

122

185

122

4 350

2 772

97

233

0

50

4. Ostatní závazky

27

22

5. Zaměstnanci

37

23

83

40

1

0

3 128

1 989

III. Krátkodobé závazky celkem
1. Dodavatelé
3. Přijaté zálohy

13 945

8 150

739

665

70

51

669

614

7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř.
zdrav. poj.

872

722

9. Ostatní přímé daně

1. Odběratelé

171

112

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

4. Poskytnuté provozní zálohy

592

517

17. Jiné závazky

536

-30

6. Pohledávky za zaměstnanci

1

5

22. Dohadné účty pasivní

441

445

86

86

125

178

8. Daň z příjmů

IV. Jiná pasiva celkem

0

1

1. Výdaje příštích období

12

68

22

1

2. Výnosy příštích období

113

110

11 919

6 196

95 492

100 800

1. Peněžní prostředky v pokladně

87

170

2. Ceniny

47

26

11 785

6 000

9. Ostatní přímé daně
17. Jiné pohledávky
III. Krátkodobý finanční majetek celkem

3. Peněžní prostředky na účtech
IV. Jiná aktiva celkem
1. Náklady příštích období
2. Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM (A. + B.)

5 921
55 729

Začátek období

415

567

398

567

17

0

95 492

100 800

PASIVA CELKEM (A. + B.)

(čísla v tisících Kč)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31. 12. 2020
A. NÁKLADY

Hlavní činnost

I. Spotřeb. nákupy a nakupované služby
1. Spotřeba materiálu, energie a ostat.
neskladových dodávek
2. Prodané zboží

B. V ÝNOSY

Celk. činnost
0

9 833

2 611

0

2 611

0

60

2 050

0

2 050

4. Náklady na cestovné

49

0

49

5. Náklady na reprezentaci

29

0

29

5 034

0

5 034

9 170

0

10. Mzdové náklady

6 898

11. Zákonné sociální pojištění

6. Ostatní služby
III. Osobní náklady

12. Ostatní socia´lní pojisˇteˇní
14. Ostatní sociální náklady
IV. Daně a poplatky
15. Daně a poplatky
V. Ostatní náklady
18. Nákladové úroky
19. Kursové ztráty
22. Jiné ostatní náklady
VI. Odp., prod. maj., tv. a použ. rezerv
23. Odpisy dlouhodobého majetku
24. Prodaný dlouhodobý majetku
VII. Poskytnuté příspěvky
28. Poskytnuté člen. přísp. a přísp.
zúčt. mezi organiz. složkami
VIII. Daň z příjmů
29. Daň z příjmů

Hlavní činnost

I. Provozní dotace
1. Provozní dotace
II. Přijaté příspěvky

60

3. Opravy a udržování

NÁKLADY CELKEM

Hosp. činnost

9 833

Celk. činnost
0

30 595

30 595

0

30 595

2 179

0

2 179

277

0

277

1 902

0

1 902

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží

1 724

0

1 724

IV. Ostatní výnosy

1 466

0

1 466

6. Platby za odepsané pohledávky

14

0

14

9 170

7. Výnosové úroky

44

0

0

6 898

10. jiné ostatní výnosy

1 723

0

1 723

26

0

26

523

0

523

88

0

88

88

0

88

97

0

97

7

0

7

87

0

87

2 544

0

2 544

2 339

0

2 339

3

3

205

205

15 813

0

15 813

15 813

0

15 813

1

0

1

1

0

1

37 546

0

37 546

3. Přijaté příspěvky (dary)

Hosp. činnost

30 595

4. Přijaté členské příspěvky

V. Tržby z prodeje majetku
11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehm.
a hmot. majetku
V ÝNOSY CELKEM

1 408

44
1 408

2 203

0

2 203

2 203

0

2 203

38 167

0

38 167

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

622

0

622

D. Výsledek hospodaření po zdanění

621

0

621

(čísla v tisících Kč)

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
Rozvahový den: 31.12.2020
A.
Název účetní jednotky:
Sídlo:

Pionýr, z. s.
Senovážné náměstí 977/24, 		
Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO:
00499161				
Právní forma:
zapsaný spolek
Předmět činnosti:
neformální vzdělávání, spolek dětí
a mládeže
Vedlejší hospodářská činnost: není vykonávána
Statutární orgán:
předseda Pionýra
Organizační složky:
s vlastní právní osobností – krajské
organizace Pionýra, pionýrská centra
a pionýrské skupiny
Kategorie účetní jednotky:
malá
B. Je zapsána ve veřejném rejstříku pod spisovou značkou L 826 vedenou u Městského soudu v Praze. Vklady zakladatelů nejsou evidovány
a nebyly provedeny.
C. Účetním obdobím je kalendářní rok.
D. Účetní zásady a metody byly použity dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Dlouhodobý majetek a zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou. Dlouhodobý majetek je odepisován rovnoměrně, důvody k nutnosti použít
opravné položky nenastaly. Finanční prostředky v cizích měnách byly
oceněny kurzem ČNB v den pořízení a přeceněny kurzem k rozvahovému dni. Rozdíly jsou zaúčtovány na výsledkových účtech.

E. Účetní jednotka nevlastní majetek a neeviduje závazky, u kterých by
jí vznikala povinnost ocenění reálnou hodnotou.
F. Účetní jednotka nerealizovala ve sledovaném období žádné mimořádné výnosy a náklady.
G. Účetní jednotka není společníkem s neomezeným ručením v žádné
účetní jednotce.
H. Účetní jednotka je vlastníkem tohoto dlouhodobého majetku:
Položka
Zůstatek na po- Zůstatek
Přírůstky běÚbytky během
							
čátku účetního
období

Pozemky

na konci účetního období

hem účetního
období

účetního
období

Výše oprávek
na počátku
účetního
období

Výše oprávek
na konci účetního období

Zůstatková cena
prodaného
nebo vyřazovaného
dlouhodobého majetku

5 921 461,26

5 716 411,26

0,00

205 050,00

0,00

0,00

0,00

Stavby

55 729 164,00

102 032 653,96

46 303 489,96

0,00

13 905 841,00

16 019 305,00

0,00

DHM

1 529 225,00

1 967 060,93

437 835,93

0,00

1 261 620,00

1 487 204,00

0,00

469 959,72

440 089,77

130,05

30 000,00

0,00

0,00

0,00

32 940 227,43

0,00

13 801 098,46

46 741 325,89

0,00

0,00

0,00

Dlouhodobý
finanční
Dlouhodobý
nedokončený

K dlouhodobému majetku nebyly účtovány opravné položky, součástí
ocenění majetku nejsou úroky.
I. Účetní závěrka pobočného spolku byla auditována. Účetní jednotka
poskytla ve sledovaném období úhradu za služby auditora 24 200,- Kč.
J. Účetní jednotka nedrží sama ani prostřednictvím jiné osoby podíl
ani akcie jiné společnosti.

K. Účetní jednotka neeviduje k rozvahovému dni splatné dluhy na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, veřejném zdravotním pojištění ani daňové nedoplatky u místně příslušných finančních a celních orgánů.
L. Účetní jednotka nevlastní akcie ani majetkové podíly, vyměnitelné
nebo prioritní dluhopisy nebo podobné cenné papíry či práva.
M. Účetní jednotce nevznikly v účetním období žádné dluhy se zbytkovou dobou splatnosti přesahující pět let. Neposkytla žádné záruky
za dluhy jiných osob.
N. V rozvaze jsou zaznamenány veškeré dluhy účetní jednotky.
O. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí: 621 005,48 Kč.
Vedlejší hospodářská činnost nebyla ve sledovaném období realizována.
P. Veškeré osobní náklady jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty.
Všichni zaměstnanci byli zařazeni v 1. kategotrii. Jejich evidenční přepočtený počet činil ve sledovaném období: 12,4
Zaměstnanci účetní jednotky - členové řídících, kontrolních a dalších
orgánů:
Mgr. Martin Bělohlávek – předseda Pionýra
Ing. Kateřina Brejchová – člen Výkonného výboru ČRP
Ing. Vendula Nejedlá – člen Výkonného výboru ČRP
Mgr. Darina Zdráhalová – člen Výkonného výboru ČRP
Dušan Pěchota – člen Výkonného výboru ČRP

Marcela Hrdličková – předseda Kontrolní komise Pionýra
Daniela Janáčková – člen Kontrolní komise Pionýra
Mgr. Jakub Kořínek – člen Rozhodčí komise Pionýra
Veškeré osobní náklady jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty.
Q. Statutárnímu orgánu ani členům výkonného orgánu účetní jednotky ani jiným osobám nebyla vyplacena ani smluvně sjednána žádná
odměna (finanční či nefinanční) za výkon jejich funkce.
R. Účetní jednotka neuzavřela v účetním období žádné smlouvy s osobami, v nichž by měl účast statutární orgán účetní jednotky, člen vedení účetní jednotky nebo jejich rodinný příslušník.
S. Členům orgánů nebyly poskytnuty zálohy, závdavky ani úvěry s výjimkou běžných provozních záloh na činnost účetní jednotky.
T. V rámci realizované hlavní činnosti byly posuzovány výnosy a náklady jednotlivých dílčích činností účetní jednotky. Do základu daně
jsou v souladu s platnými daňovými předpisy zahrnovány pouze ty
dílčí činnosti, jejichž náklady jsou nižší než výnosy.
Náklady aktivit v rámci hlavní činnosti jsou vyšší než jejich výnosy.
Hospodářská činnost nebyla realizována. Do základu daně jsou promítnuty výnosy z činností, které jsou vždy předmětem daně z příjmu,
tyto jsou sníženy o související náklady.
Použité účetní odpisy jsou rovny daňovým.
Návazně na výše uvedené skutečnosti byl stanoven základ daně
ve výši: 205 000,- Kč.

Účetní jednotka využila možnost snížení základu daně podle §20 Zákona o dani z příjmu.
Tímto postupem vznikla účetní jednotce daňová úspora ve výši:
38 950,- Kč.
V předchozím účetním období vznikla účetní jednotce v souladu
s § 20, odst. 7 daňová úspora ve výši: 45 600,- Kč.
Přehled nákladů, k jejichž krytí byla ve sledovaném účetním období
výše uvedená daňová úspora využita:
Číslo dokladu

Účel

Částka v Kč

FP 358/2020

Tisk materiálu

21 867,69 Kč

FP 359/2020

Tisk materiálu

23 732,31 Kč

Účetní jednotka neeviduje dlouhodobé úvěry poskytnuté či přijaté
ve sledovaném účetním období ani v předchozích.
Účetní jednotka přijala tyto dotace a obdobná plnění z veřejných rozpočtů:
Přímo:
Účel

MŠMT

Program státní podpory pro práce s dětmi a mládeží pro NNO – projekt Dobrodružství
2020 – 30 let po svém

MŠMT

Rozvoj materiálně technické základny – Kompletní rekonstrukce TZ Tisá - víceletý
projekt

Rozvoj materiálně technické základny – Adaptace a modernizace objektu Žumberk

MŠMT

Rozvoj materiálně technické základny – kuchyň Zásada

2 900 000,- Kč
360 000,- Kč

MŠMT

Rozvoj materiálně technické základny – kotel Zásada

400 000,- Kč

MŠMT

Rozvoj materiálně technické základny – studna Zásada

MŠMT

Rozvoj materiálně technické základny – elektrocentrála Espero

45 626, - Kč

MŠMT

Rozvoj materiálně technické základny – kotel Bernov

154 086,- Kč

MŠMT

Rozvoj materiálně technické základny – kotel Espero

275 875,-Kč

MŠMT

Rozvoj materiálně technické základny – obnova pláště objektu Espero

400 000,- Kč

MŠMT

Rozvoj materiálně technické základny – rekonstrukce 2.NP objektu Espero

MŠMT

Rozvoj materiálně technické základny – PC grafik

MOČR

Příprava občanů k obraně státu - Airsoftový víkend 2020

MŠMT

Projekt Zlepšovadlo OPVVV

310 625,60 Kč

1 900 000,- Kč
72 166,- Kč
40 667,-Kč
2 431 992,15 Kč

V. Účetní jednotka přijala v účetním období tyto dary:

U. Účetní jednotka si není vědoma skutečností, které by významným
způsobem ovlivňovaly hodnocení její majetkové a finanční situace
a které by nevyplývaly ze sestavené rozvahy a výkazu zisku a ztráty.

Poskytovatel

MŠMT

Částka v Kč
27 568 109,- Kč
1 531 498,- Kč

Dárce

Částka

Individuální dárci

277 250,- Kč

Účetní jednotka neposkytla v účetním období žádné dary.
W. Účetní jednotka nepořádala ani nespolupořádala žádnou veřejnou
sbírku.
X. Výsledek hospodaření z předchozího účetního období byl na základě rozhodnutí rady účetní jednotky za dne 19.03.2020 vypořádán takto: Výsledek hospodaření byl zaúčtován jako zvýšení vlastního jmění
Y. Účetní jednotka nevyvíjí svoji činnost v oborech, kde by bylo relevantní zpracovávat údaje vážící se k individuálním produkčním kvótám,
limitům produkčních práv nebo o jiných obdobných kvótách a limitech.
V Praze dne 30.03.2021

VÝROK AUDITORA
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz
aktiva pasiv PIONÝRA k 31. 12. 2020, nákladů, výnosů a výsledku
jeho hospodaření za rok končící 31. 12. 2020, v souladu s českými
účetními předpisy (výrok bez výhrad).

Výroční zpráva – Pionýr 2020

Adresa:
Pionýr, z. s.
Senovážné náměstí 977/24
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pionyr@pionyr.cz
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www.pionyr.cz
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