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ÚVODEM…
Jak nejlépe popsat rok 2021? Šlo již o druhý rok plný opatření a nejistot, takže nám připadal
tak trochu normální a běžný. Bylo normální a běžné, že se naše činnost musela přizpůsobit
stále se měnícím proticovidovým opatřením, stejně tak bylo normální a běžné, že se termín
akce může na poslední chvíli změnit. Nikdo už nečekal, až nepříjemná situace pomine, ale brali
jsme opatření jako běžnou součást našich životů. Zkrátka jsme se s tím naučili žít a naše činnost byla omezena podstatně méně než v předchozím roce.
Samozřejmě byly akce, které uspořádat nešlo, a tak se po dlouhých letech poprvé nekonala
Ledová Praha. Přece jen nebylo možné a ani moudré přesunout tisíce účastníků z celé republiky do Prahy. Ale to jsme nakonec dokázali přetavit v něco dobrého a pro rok 2022 je Ledová
Praha připravována v novém režimu. Když se chce, jde to i jinak. Ostatně tohle rčení nás provázelo celým rokem. Pravidelné schůzky už umíme uspořádat i on-line a větší akce je možné
posunout na „lepší“ termín, kdy opatření nejsou tak výrazná. Ostatně to byl i případ jubilejního 30. ročníku Dětské Porty, která v září rozezněla centrum Kroměříže.
Sluší se připomenout projekt Babi dědo, který nás provázel celý rok, anebo třeba pionýrské
Výzvy. Překážky už pro nás nebyly těžkostí, ale dovedli jsme si s nimi poradit. To platilo i o listopadu, na který bylo naplánováno X. výroční zasedání Pionýra. Přestože situace nebyla vůbec
příznivá, podařilo se zasedání uspořádat – sice v komornější formě, ale přesto funkční. Zvolili
jsme nové orgány spolku a provedli i nezbytnou úpravu Stanov Pionýra. Také bylo svoláno další
zasedání na podzim roku 2022.
Prostě normální pionýrský rok i v naprosto nenormální době. Povedl se nám hlavně díky skvělé
partě dobrovolníků, na jejichž vstřícnosti a vůli dát své síly ve prospěch celku je postavena naše
činnost. Vám všem bych chtěl poděkovat. Dobrovolníkům, vedoucím i instruktorům, rodičům,
přátelům a podporovatelům. Zkrátka všem, kteří jste nám v naší práci pomohli a bez nichž by
Pionýr nebyl takový, jaký je.
Dušan Pěchota

ORGÁNY PIONÝRA

Předsedové krajských organizací Pionýra (KOP)
Michal Rejzek
Pionýr, z. s. – Pražská organizace Pionýra
Jiří Žďára
Pionýr, z. s. – Středočeská krajská organizace Pionýra
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
Kateřina Součková
Pionýr, z. s. – Krajská organizace Kraje Vysočina
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
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Rozhodčí komise Pionýra (RKP)
předseda
Petr Sádovský
místopředseda
Martin Dobčák
členové
Jakub Kořínek
Lee Louda
Jan Škampa
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Kontrolní komise Pionýra (KKP)
předseda
Marcela Hrdličková
místopředseda
Karel Weil
členové
Daniela Janáčková
Miroslav Maršálek
Jan Pustka
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Výkonný výbor České rady Pionýra (VV ČRP)
předseda Pionýra Martin Bělohlávek
místopředsedové Darina Zdráhalová
Kateřina Brejchová (ekonom)
členové
Ludmila Kočí
Vendula Nejedlá
Jaroslav Novák
Pavla Pokorná
Dušan Pěchota
Kateřina Součková
Jan Šašek
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Statutární orgán Pionýra: Martin Bělohlávek předseda Pionýra
Česká rada Pionýra (ČRP): Je složena z volených delegátů krajských organizací Pionýra,
kteří jsou voleni každoročně. V roce 2021 jich bylo 21.
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– orgány Pionýra, kterým dle usnesení IX. VZP k 31. 12. 2021 skončilo funkční období
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ZÁZEMÍ VŠEM VYTVÁŘELO ÚSTŘEDÍ
PIONÝRA
Ústředí je profesionální oporou pro práci tisíců pionýrských dobrovolníků.
V roce 2021 v něm působili:
Martin Bělohlávek, Kateřina Brejchová, Irena Černá, Zuzana Hlávková, Anna
Mindlová, Vendula Nejedlá, Anna Nováková, Dušan Pěchota, Tereza Paulíková Trojanová, Simona Szabová, Matěj Zíka.

PRÁCE ORGÁNŮ PIONÝRA MUSELA PROBÍHAT I V DOBĚ EPIDEMICKÝCH OMEZENÍ
V roce 2021 proběhla dvě dílčí zasedání České rady Pionýra – obě poznamenaná omezeními, takže rozhodování probíhalo – v souladu se Stanovami
Pionýra a Jednacím řádem ČRP – korespondenční formou. Před oběma ovšem
vždy proběhly on-line diskuze, jakkoli (zatím) pouze v neformální rovině.
Výkonný výbor ČRP pracoval kombinací prezenčních jednání
a on-line setkání, často završených rozhodováním korespondenční formou.
Pro zajištění operativního toku informací probíhala častější setkání členů VV
ČRP a předsedů KOP.
Kontrolní komise Pionýra přes různá omezení opět úspěšně splnila hlavní úkol
roku – kontrolu účetních závěrek PS, blíže její samostatná informace na s. 47.
Rozhodčí komise Pionýra měla – ke své i všeobecné radosti – práce jen málo.
Přispěla ovšem významně k přípravě a zdárnému průběhu výročního zasedání
Pionýra, blíže její samostatná informace na s. 46.

OBHAJOBA TITULU
ORGANIZACE
UZNANÁ MŠMT
PRO PRÁCI S DĚTMI
Pionýr je od vzniku značky „Organizace uznaná
MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“ v r. 2004 jejím držitelem. V určitých intervalech musíme prokazovat způsobilost být jejím nositelem, což vždy
předpokládalo poměrně složitý proces dokládání
nastavených požadavků.
V roce 2021 jsme kromě podkladů písemných
museli před komisí MŠMT podklady obhájit, vysvětlit a odpovídat na dotazy členů komise. Jsme
hrdí, že se nám i pro období 2022-2023 podařilo
obstát a titul obhájit.

NAŠE ČINNOST
To jsou hlavně oddílovky (pravidelné schůzky),
víkendovky (krátkodobé akce), akce pro veřejnost, tábory. Vše výrazně poznamenala proticovidová opatření, ale neznamenala naprosté
přerušení dění, jakkoli musíme připustit, že
pionýrská činnost jimi byla poznamenána.
Rozvíjeli jsme však obecné nabídkové aktivity
– na úrovni pionýrských oddílů a skupin, ale
i tematické náměty v rámci celé republiky.
Pionýrskou činnost zkrátka covid nezastavil.
Našli jsme si cesty i v nelehké době a dál
jsme tu byli pro děti. Naopak jsme vyzkoušeli nové věci a ověřili si, že když se chce, jde
i to, co se jevilo obtížné.
Mírný pokles počtu členů (asi 5 %), který
vznikl vlivem omezení činnosti, nás nezaskočil. Pionýři hledali cesty, jak činnost zachovat, i když mnohdy distančně nebo formou
úkolů nebo např. v podobě výletu s nejbližšími, her v obci, které realizoval každý sám
apod., díky čemuž členská základna v průběhu roku opět narůstala.

PRARODIČE JSOU V KURZU
Babi, dědo – netradiční projekt mezigenerační spolupráce
Celým rokem nás provázel projekt „Babi, dědo“ zaměřený na mezigenerační vztahy a výměnu zkušeností mezi dětmi a jejich vlastními nebo
„půjčenými“ prarodiči. Sady úkolů vždy na dva měsíce byly tematicky
zaměřené nejprve na prozkoumávání let osmdesátých, sedmdesátých
atp., kdy úkoly byly laděny dle doby, děti se tak mohly díky babičkám
a dědečkům seznámit s hudbou, filmem, předměty, sportovci, ale i třeba
módou a dalšími charakteristickými znaky a děním z dob dětství prarodičů. Mnohdy to bylo velmi zajímavé. S prázdninami přišel letní speciál
a další období motivovaná ročními obdobími.
Přišla i možnost zapojení pamětníků přímo z řad Pionýra. Zde byly úkoly děleny ještě do dvou kategorií – kromě dětství babiček a dědečků,
na dobové zážitky vedoucích. Senioři se mohli společně s dětmi vrátit
do svého dětství a umožnit do něj nahlédnout i dětem např. pomocí retroher, vzpomínek na Vánoce nebo výpravou k základní škole.
Zapojila se řada oddílů i jednotlivců a navázány byly spolupráce i s domovy pro seniory.
Cíl byl prostý, pomoci překlenout nelehkou covidovou dobu dětem
i starším lidem, kteří byli vinou epidemických opatření izolováni, a tak
na ně neradostná situace dopadla nejvíce. Navíc výměna zkušeností
v rámci mezigenerační spolupráce byla hodnocena velmi kladně jak dětmi, tak prarodiči a na řadě míst navázala spolupráci i do budoucna.
Zvlášť bylo připraveno: 18 akcí,
jichž se přímo účastnilo: 470 dětí.

VÝZEV SE NEBOJÍME
Pandemie ovlivňovala naši činnost, a tak v r. 2021 pokračovaly s velkým úspěchem i pionýrské V ÝZV Y. Šlo
o nabídkovou činnost pro děti z oddílů: Každý týden
přicházely tři nové výzvy, vycházející z pionýrských
odborek, které děti plnily. Co týden byla rozdělováno
i mnoho odměn, některé losem, jiné za splnění určitého množství výzev, za 10, 25 a dokonce za 50 splněných výzev, za což dostaly děti odměnu šampiona.
Úspěšné byly i tzv. oddílové výzvy (měly měsíční interval). Posilovaly vztahy mezi dětmi a jejich vedoucími, kdy společně – byť na dálku – plnili týmové úlohy.
Před prázdninami s obnovováním oddílové činnosti
výzvy neskončily, ale přešly do režimu schůzkových
oddílových výzev. A tak až do konce kalendářního
roku přicházely náměty s úkoly na schůzkovou činnost.
Individuálních výzev bylo celkem připraveno 99 a rekordmany v plnění se staly tři děti, které shodně měly
splněných 93 z nich.

S JAREM JSME SI VYŠLI DO VESMÍRU
„Ústředí, jsme připraveni ke startu. Můžete spustit odpočítávání!“ „Sedm, šest, pět,
čtyři, tři, dva, jedna, nula, START!“ Pionýrská raketa odstartovala 14. 4. ve 14.04 SEČ
na svoji pěší cestu. Každý zapojený astronaut zaznamenával své kroky nebo nachozenou
vzdálenost a tyto kilometry naši raketu obrazně posílaly dále do vesmíru.
Během 24 hodin se z nás nejen stali oficiálně astronauti a astronautky a proletěli jsme
kolem stanice ISS, kde jsme se zastavili na vesmírnou kávu, a dále rychle z okna zamávali
české nanodružici VZLUSat-1 a proletěli termosférou, ionosférou a exosférou. Pak přišlo
něco neočekávaného.
Díky naší neuvěřitelné rychlosti, dané usilovnou snahou nesedět na zadku doma a chodit, jsme mohli oznámit řídícímu středisku tuto zprávu: „Houstone, pozor! Posádka pionýrské rakety hlásí potenciální předčasné přistání pionýrské rakety na Měsíci oproti
původnímu plánu. Jste připraveni na přistání?“
Dne 20. června 2021 přišel malý krok pro člověka, ale velký skok pro pionýry a pionýrky
a řídícímu středisku jsme hlásili úspěšné přistání pionýrské rakety na Měsíci.
Našeho „vesmírného letu“ (jenž jsme si poctivě odšlapali na zemském povrchu) se zúčastnilo 1450 astronautů a astronautek v celkem 125 posádkách a společně se nám
nakonec podařilo „uletět“ 481 638 km.
Astronautkám a astronautům mířícím k Měsíci od prvního čs. kosmonauta,
Vladimíra Remka: Co byste vzkázal?
„Věřím v mladou generaci, přesvědčil jsem se mnohokrát, že když jsou mladí lidé dobře vedení
a motivováni, podávají velmi dobré výkony. Když chce mladý člověk něčeho dosáhnout či něčím
být, musí dle mého splňovat následující body: Musí chtít, musí si to silně přát a být schopen pro to
něco udělat i obětovat. Pak si obvykle cesty najde. V neposlední řadě musí provázet člověka trochu
štěstí, a když se něco nepodaří, hlavně neklesat na mysli.“

DO VESMÍRU

ENVIRONMENTÁLNÍ
AKTIVITY
Téma životního prostředí a našeho
přístupu k němu je u nás stále živé,
proto ho ani pandemická omezení
nemohla úplně zrušit. Ve zpravodaji
Mozaika byly pravidelně publikovány informace a náměty. Oddíly se
v rámci možností zapojily do veřejných aktivit, např. Ukliďme Česko.
Environmentální aktivity byly také
častým tématem on-line výzev pro
děti a staly se námětem nejednoho
Vzdělávacího dne a Letního kempu.
Zajímavou perličkou byl kulatý stůl
věnovaný environmentální výchově,
byť musel proběhnout on-line, rozjelo se díky němu plánování velkého
množství aktivit a ty budou mít většinu svých viditelných výsledků až
v dalších letech.

PIONÝRSKÝ
SEDMIKVÍTEK
Opět prokázal svoji pružnost: řada oblastních kol i republikových finále proběhla
i v době omezení. Po jejich uvolnění přišla
i společná setkání, jež byla pro účastníky
i organizátory velkou vzpruhou a možností
setkání obdobně naladěných dětí a mladých lidí. Jednotné téma pro zasilatelské
soutěže (výtvarky, literárky, Clona) bylo:
Planeta, na které žiju.

Divadlo: Poprvé vznikly i audiohry
Republikové finále Pionýrského Sedmikvítku – Divadlo, které organizovala Jihočeská krajská organizace
Pionýra, proběhlo pouze distančním způsobem.
Soutěžní příspěvky se sešly ve čtyřech oblastech:
Divadelní vystoupení, Jiná jevištní vystoupení jednotlivců a dvojic, Vystoupení s loutkami a maňásky.
Nově byla obsazena i kategorie Audiohra. Partnerem
soutěže byl Krajský úřad Jihočeského kraje.

Melodie letos poprvé taky online
Osobní setkání mladých a nadějných zpěváků a hudebníků se nemohlo uskutečnit, a tak svůj XXV.
ročník oslavila Melodie zasilatelskou premiérou.
Navázala tím na oblastní kola, která musela také proběhnout na dálku.
Finále se zúčastnilo 32 soutěžících a porota posuzovala více než padesátku písní a skladeb. Díky oblastnímu kolu v Holešově jsme tentokrát měli republikové finále s mezinárodní účastí, soutěžní příspěvky
totiž zaslala také ZUŠ Stella ze slovenské Povážské
Bystrice.
Záštitu nad republikovým finále Melodie převzal
Martin Sláma, vedoucí oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Jihočeského kraje
a uskutečnila se za podpory Krajského úřadu Jihočeského kraje a firmy Smrček Souvenir servis.

Výtvarný Sedmikvítek rozkvetl i v nouzovém stavu
Navzdory problémům, které covid přinesl, se podařilo
ve spolupráci s SVČ TYMY Holešov uskutečnit republikové
finále Pionýrského Sedmikvítku v oblasti Výtvarná činnost.
Sešlo se více než 300 prací ze 13 pionýrských skupin, škol
a školských organizací.
Sedmičlenná porota složená ze skvělých výtvarníků hodnotila (tentokrát jednotlivě) práce ze tří oborů: dvourozměrné
práce (klasické výkresy), trojrozměrné práce a keramika.
Akce byla finančně podpořena i z fondu kultury Zlínského
kraje.

Clona byla zavalena přírodou
Účastnilo se rekordních 102 soutěžících a úctyhodných
570 soutěžních příspěvků. Proti loňskému roku byly
upraveny věkové kategorie tak, aby věkové rozdíly mezi
fotografy nebyly příliš velké. Výbornou zprávou zůstává, že
téměř tři čtvrtiny soutěžících jsou mladší 18 let, takže jde
opravdu o soutěž mladých talentovaných fotografů. Netradiční koronavirový rok se pravděpodobně promítl i do obsazení jednotlivých kategorií. Zatímco za běžné situace je
kategorie Tábory, schůzky, výpravy nejpočetněji zastoupená, v r. 2021 v ní soutěžilo naopak nejméně příspěvků
(114). Nejvíce snímků (197) přišlo do kategorie Příroda
a životní prostředí.

30 let Dětské Porty
Po roční odmlce se v centru Kroměříže opět naživo sešli mladí
talentovaní zpěváci a muzikanti. V sobotu 4. září se na nádvoří
Starého pivovaru v Kroměříži konalo republikové finále jubilejního
30. ročníku Dětské Porty, což je jedna z oblastí Pionýrského
Sedmikvítku.
Celý den hrálo a zpívalo 130 mladých hudebníků věnujících se
oblasti folk, country a příbuzným žánrům. Pětičlenná porota z nich
pak v osmi soutěžních kategoriích vybírala vítěze.
Během jubilejního 30. ročníku byla předána i zvláštní ocenění těm,
kteří po třicet roků pomáhali festivalu nejmladších muzikantů
nejdéle a nejvíce.

Tance už podruhé virtuálně
Finále Pionýrského Sedmikvítku v Tancích již podesáté pořádala
PS dr. Mirko Očadlíka ve spolupráci s SVČ TYMY Holešov. A stejně
jako v roce 2020, i tento rok pouze virtuálně. Taneční kluby,
pionýrské skupiny, SVČ a DDM zaslaly své video nahrávky.
Do soutěže se zapojilo na 250 tanečníků a tanečnic z různých
míst ČR a také od našich přátel ze Slovenska, z Povážské Bystrice.
Díky tomu měla soutěž i v letošním roce mezinárodní punc. Finále se na YouTube kanálu Pionýra vysílalo 29. prosince 2021. Akce
proběhla za podpory starosty města Holešov Rudolfa Seiferta, Zlínského kraje – odboru školství, mládeže a tělovýchovy a Olomoucko-zlínské krajské organizace Pionýra.

OPERACE TAJFUN =
setkání airsoftových oddílů
Louka, místy lesy, převážně však vysoká tráva,
dokonalá na tiché mise za nepřátelskou linií.
Jen ten kamion s prázdným podvalníkem byl
podezřelý.
O víkendu 17. – 19. září se konalo v Mladé
Boleslavi a Milovicích republikové setkání airsoftových oddílů, kam přijelo více než 120
airsofťáků a airsofťaček. Program, který si organizátoři z PS „Speciálních sil AČR“ a 1. PTS
Táborník Mladá Boleslav připravili, byl vskutku
náročný. Účastníci v sobotu i v neděli vstávali
časně ráno, aby se autobusy přemístili do bývalého vojenského prostoru v Milovicích, kde pro
ně byly připraveny jednotlivé mise.
Akce proběhla s podporou Ministerstva obrany.

KROUŽEK SEM,
KROUŽEK TAM =
Český pohár v ringu
V sobotu 25. září se v Nové sportovní
hale v Mladé Boleslavi konal již IX. ročník
Českého poháru v ringu. Akce patří k pravidelným aktivitám pořádaným mladoboleslavskými pionýry, ale letošní ročník byl
podobně jako jiné aktivity poznamenán
pandemií.
I když organizace nebyla jednoduchá, nakonec se turnaje účastnilo přes 60 účastníků z PS Horní Bříza, PS Dubí 2 a oddílu
Dolní Slivno z 1. PTS Táborník Mladá Boleslav. Do turnaje se zapojilo 15 družstev
ve třech věkových kategoriích (čtyři družstva v kategorii A 6-10 let, v kategorii B
11-15 let pět družstev a šest družstev
v kategorii nad 16 let). Není důležité, kdo
vyhrál. Po více než roční přestávce bylo
pro nás všechny vítězstvím už jen to, že se
znovu můžeme scházet, sportovat a aktivně
trávit volný čas.

TI, KTEŘÍ NEMAJÍ LEVÉ
RUCE =
Soutěž technických dovedností
V roce 2021 byly do soutěže, kterou organizovala PS dr. Mirko Očadlíka ve spolupráci
s SVČ TYMY Holešov, zaslány práce v několika kategoriích – papírové modely, práce se
dřevem, trojrozměrné textilní práce, plastikové modely, funkční výrobky z balzy a výrobky
z různých stavebnic.

POMOHLI JSME DĚTEM
S NÁVRATEM DO
„NORMÁLNÍHO“ SVĚTA
Oddílové schůzky
Pokud to bylo v oboustranných možnostech, probíhala oddílová setkání i distančně.
Jen co to koronavirová opatření umožnila, obnovovali jsme běžnou činnost oddílů. Ačkoli je distanční
činnost také činnost, osobní setkání nahradit nemůže. Děti díky tomu měly pocit, že se svět zase vrací
do normálu, a rodiče náš přístup vesměs oceňovali.

Krátkodobé akce
Ke standardní činnosti oddílů patří tzv. krátkodobé
akce, ať jednodenní či víkendovky. První půlrok jim
kvůli rozsáhlým omezením opravdu nepřál, ale vynahradili jsme si to zejména v září a říjnu nebo ještě
v čase předvánočním – zvládli jsme ji připravit 419.
Jednodenních bylo: 307
Vícedenních jsme uspořádali: 112

LETNÍ ČINNOST=
Kamarádi, příroda a nepřeberné
množství zážitků
To jsou v kostce pionýrské tábory,
které probíhají v červenci a srpnu jako
vyvrcholení celoroční činnosti. A dopadly na jedničku! Navzdory covidu,
navzdory rozmarům počasí, navzdory
kůrovci a klíšťatům si pobyt v přírodě
užily tisíce malých i velkých. Některým vedoucím se dokonce podařilo
„zařídit“ i několik netradičních zážitků
v podobě evakuace hasiči, vyplavení
stanů a sušení snad veškerých věcí.
Naštěstí se všechny pobyty obešly
bez vážnějších úrazů, takže na tábory
budou všichni vzpomínat jen s úsměvem. A přesně tak to má být!
Počet táborů: 284
Účastníků: 17 545

Otevřené akce a činnost klubů
Otevřenost patří k výrazný znakům Pionýra a činnosti
našich oddílů a skupin, ostatně děti ohrožené sociálním
vyloučením a s děti se specifickými potřebami ve vzdělávání nezmizely… Aktivity, které ji tradičně provázejí,
epidemickými omezeními utrpěly významně – jak ty
velké, tak i dílčí na úrovni pionýrských skupin. Znát to
bylo například na činnosti klubů, kterých – s pravidelnou
frekvencí scházení – bylo v roce 2021 jen sedm (pro více
než stovku dětí)
Souhrnná čísla nakonec byla:
akce: 33 (otevřené akce 21 + přímé projekty 12)
pro celkem účastníků: 2014 (otevřené akce 1775 + přímé projekty 239)
Děkujeme všem vedoucím, instruktorům, zdravotníkům, kuchařům, pomocníkům a vůbec všem, kteří
se na přípravě a realizaci našich nejrůznějších aktivit
podíleli. Bez vás by to nešlo! Díky!

PIONÝRŠTÍ PRACOVNÍCI
– SPOLEČNĚ
5. PROSINCE NENÍ JEN MIKULÁŠ
Od r. 1985 je 5. prosinec vyhlášen Mezinárodním dnem
dobrovolníků. Je to proto i náš svátek. Pionýr je plný
dobrovolníků: na jejich vstřícnosti a vůli dát své síly
ve prospěch celku je vystavěna veškerá naše činnost.
Proto si tradičně – různými formami – připomínáme i náš
svátek a nebylo tomu jinak ani v roce 2021. Možná spíše naopak – protože zůstat věrný naší (dobrovolné) práci
bylo v nelehké pandemické době ještě složitější než v letech jiných.

OBLASTNÍ PORADY
Jsou již několik desetiletí tradičním každoročním
informačním prostředkem i místem setkávání,
proběhly během března a dubna ve všech krajských organizacích Pionýra alespoň prostřednictvím videokonferencí. Programově byly připraveny standardně – prezentace úprav dokumentů
Pionýra, představení kandidátů do orgánů Pionýra pro X. VZP a současně i množství aktuálních informací a zpráv potřebných pro fungování
spolku. Ukázalo se, že on-line nástroje mohou
splnit základní účel – výměnu informací, nabídnou možnost odpovědět na dotazy… Ale osobní
setkání je zkrátka osobní setkání.
I proto, když to bylo jen trochu možné, došlo
i na setkání přímá…

STŘEDOČEŠI SE SEŠLI
V ČIMELICÍCH
Na TZ základně v Čimelicích, kterou
spravuje PS Kamýk nad Vltavou, se
v polovině září konalo krajské setkání
Středočeské KOP. Účastnilo se ho 120
účastníků ze šesti pionýrských skupin
(PS Beroun-Závodí, PS Veteráni Kladno, PS Jince, PS Kamýk nad Vltavou,
6. PS Kolín a PS Čáslav). Připraven byl
bohatý program (lezecká síť, paintball,
jízda na motokáře – bugině, střelba
z luku i vzduchovky, výroba placek,
uzlování, pohyb na chůdách, volejbal).
Pro mlsaly byla příjemným zpestřením
i odpolední procházka do čimelické
cukrárny. Večer jsme si užili diskotéku
a později i noční stezku za světýlky.

PRAŽŠTÍ PIONÝŘI JIŽ
POTŘETÍ VE SLOUPU
Ve dnech 10. – 12. září se konal
3. ročník akce Sejdeme se ve Sloupu,
která je určena instruktorům a vedoucím (nejen) z pražských pionýrských skupin. Účastníci měli možnost
si mezi sebou vyměnit zkušenosti
(a kontakty), mohli se vzájemně inspirovat nebo zkrátka jen seznámit.
Také zde byla pestrá nabídka programu – vyráběly se placky, potiskávala
se trička, stavělo se týpí. Kdo chtěl,
mohl si vyzkoušet improvizaci, během
krátkých her na dlouhé chvíle jsme
si vyzkoušeli známé i neznámé hry.
Běžel se závod, který byl tak drsný,
že účastníci následně málem ucpali
sprchy nánosy hlíny. Rovněž proběhla
i fotosoutěž – úkolem bylo napodobit
nějaký slavný obraz.

SETKÁNÍ JIHOMORAVSKÝCH
PIONÝRSKÝCH PRACOVNÍKŮ
V sobotu 11. září zaplnilo areál klubovny
PS Vlci přibližně 80 vedoucích a instruktorů
z mnoha jihomoravských oddílů. Konalo se zde
totiž tradiční setkání spojené se vzděláváním a výměnou zkušeností. Vedoucí si mohli vybrat z řady
různých dílen a poskládat si tak svůj den.
Někteří si vyzkoušeli akrobatické kreace při procvičování AcroYogy. Další se věnovali technikám
focení nebo řešili vylepšení tohoto setkání pro
další roky. Účastníky též čekal seminář o sebepoškozování a sebevraždách. Ti akčnější se vyřádili
na hřišti u X^andyho bezkontaktních her. Kutilům
nabízel jiný programový blok výměnu zkušeností
při stavbě táborových kamen. Poslední skupina se
věnovala workshopu o krizové intervenci.

HLEDÍME DO BUDOUCNOSTI
– PŘÍPRAVA CELOSTÁTNÍ
AKTIVITY LEDOVÁ MĚSTA
Vzhledem k opatřením, která panovala během
roku, asi nikdo nevěřil, že bude možné uspořádat tradiční akci Pionýra, kterou Ledová Praha je.
Představa, že do Prahy na začátku února přivedeme přes 15000 účastníků, nám připravila nejednu
bezesnou noc. Ale přece to nevzdáme! Nápad
na změnu se našel a na termín Ledové Prahy se
začala připravovat akce nová: Ledová města. Prostě naši tradiční „Ledovku“ rozvezeme po celé
České republice. Stane se z toho akce tradiční?
Bude stačit 15 měst, která se k pořádání přihlásila? Skutečností ale zůstane, že desítky dobrovolníků po celé republice věnovaly přípravě téhle
novinky veliké množství času, získávaly partnery
a přesvědčovaly instituce o zapojení. Na odpověď,
tj. případný ne/úspěch, si ovšem musíme počkat.
Už na konci roku ale bylo jasné vzhledem k stovkám přihlášených účastníků, že o podobnou akci
i v této době zájem je. Hlavní díl příprav musel
být vykonán předem a v roce 2022, tak budeme
sklízet snad jen krásné zážitky z akce.

ZVOLILI JSME NOVÉ
VEDENÍ PIONÝRA
V polovině listopadu, když epidemie opět
nabírala na síle, se uskutečnilo jednání X.
výročního zasedání Pionýra – sice plánovaně
v Pardubicích, ale v covidové podobě: proběhlo ve zmenšeném rozměru za účasti 50
delegátů, kteří disponovali 201 mandátem,
takže účast byla 73,8 % hlasů. Na programu
bylo vyřešení pouze klíčových otázek – volba
nových orgánů Pionýra a dílčí změna Stanov Pionýra. Současně bylo svoláno XI. VZP
na září r. 2022.
Dlouhodobě připravované tematické bloky
proběhly sice plánovaně v neděli, 14. listopadu, ale pouze v on-line režimu. Tzv. „Pionýrská neděle“ probíhala v sekcích:
• Etický kodex
• Komunikace a propagace Pionýra
• Motivace a odměňování
• Životaschopný oddíl
• Perspektiva a fungování táborových skupin

VZDĚLÁVÁNÍ
Omezení prezenčních akcí nás zasáhlo i na poli vzdělávání pionýrských pracovníků, které je jednou z tradičních a významných aktivit Pionýra. Museli jsme
se tomu přizpůsobit a připravili jsme pro naše členy
kombinované kurzy pro získání potřebných kvalifikací (kvalifikace oddílového vedoucího, kvalifikace
instruktora) pro práci s dětmi. V distanční podobě
proběhl kurz pro táborové pracovníky a akreditovaný
kurz pro hlavní vedoucí dětského tábora.

Kurzy
V rámci jednotlivých pionýrských vzdělávacích center
KOP proběhlo celkem 44 vzdělávacích akcí (prezenční,
distanční nebo kombinovanou formou).
Počet úspěšných absolventů akreditovaného vzdělávání
• zdravotník zotavovacích akcí: 25
• HVDT: 60
Počet úspěšných absolventů kurzů PVC KOP:
• Kvalifikace instruktora Pionýra – kombinovaná forma, prezenční forma: 355
• Kvalifikace oddílového vedoucího – kombinovaná
forma, prezenční forma: 266
• Kurz táborových pracovníků– distanční forma: 192

LTŠ – rukodělná
V srpnu se konala tradiční letní rukodělná táborová škola na pionýrské
základně v Zelené Lhotě, byl to její
již 7. ročník. A rozhodně nešlo o žádnou dovolenou – program začínal vždy
v 9 hodin a jen zřídka končil před 21.
hodinou – během dne se uskutečnilo
několik výtvarných dílen, jejichž délka se odvíjí od náročnosti; v r. 2021
bylo dílniček 38. Jako každá pionýrská
akce je i LTŠ výměnou zkušeností, takže
účastnice jsou současně i lektorkami.
Z lektorů letos dominovaly odbornice
z Davony a Aladine.

Na podzim proběhly semináře:
„Daně v Zásadě u Kadaně“ a
„Účetní závěrka – Co to je za čísla?“

Přesunuli jsme se i do
virtuálního prostoru
Sbor garantů pionýrských vzdělávacích center pracoval i ve ztížených
podmínkách: scházel v průběhu
roku distančně a jedno setkání proběhlo prezenčně.
V roce 2021 byly na webu Pionýra
spuštěny stránky se vzdělávacími
programy, které jsou podporou
pro získání kvalifikace oddílového
vedoucího, kvalifikace instruktora
Pionýra a proškolení táborových
pracovníků.

PLATNÉ AKREDITACE
A 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
Pionýr, z.s. je držitelem akreditací:
• Zdravotník zotavovacích akcí v rozsahu 45
hodin
• Účetnictví (s využitím výpočetní techniky)
v rozsahu 160 hodin
• Hlavní vedoucí dětských táborů

JSME SI NAVZÁJEM
OPOROU
UŽ JE TO UDĚLÁNO,
UŽ JE TO HOTOVO
I když stavebně se podařilo rekonstruované
nemovitosti Žumberk a Tisá-Lípa dokončit
před koncem roku 2020, na vítězství „papírové“ jsme si museli počkat až do začátku roku
2021. Poslední tečkou je přece razítko úřadu,
které potvrzuje správnost všeho dodaného.
V dubnu jsme se dočkali nové fasády na chatě
Espero, nyní září novotou.
Všechny nově opravené nemovitosti pomohly
k rozšíření kapacity pro naši činnost.

POMOHLI JSME NAŠIM
PIONÝRSKÝM
SKUPINÁM
A ODDÍLŮM RŮST
PROČ
Program podpory rozvoje oddílové
činnosti probíhající formou vnitřního
výběrového řízení, se v r. 2021 konal již
počtvrté. Jeho hlavním cílem je rozvoj
a rozšiřování aktivit jednotlivých zapojených oddílů a pionýrských skupin.
V číslech vychází podpora takto:
Počet podpořených oddílů:102
Počet podpořených dětí: 2403, což je
mj. 188 dětí se znevýhodněním a též
193 nečlenů
Počet podpořených dobrovolníků:
15-26 roků: 439, nad 26 roků: 327

ZLEPŠOVADLO
I v r. 2021 probíhal projekt Zlepšovadlo
v rámci Operačního programu EU „Výzkum, vývoj, vzdělávání“, zahájili jsme
ho v r. 2019. 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, nabízené v projektu,
nemohly kvůli epidemickým opatřením
proběhnout, bylo vyjednáno prodloužení termínu celkového uzavření Zlepšovadla až na rok 2023.

ZDRAVÁ PIONÝRSKÁ KREV
Je dlouhodobou aktivitou dospělých a projekt byl činorodý v r. 2021. Velké poděkování patří všem, kdo v nelehké době darovali
krev či krevní plazmu. Naši členové se zapojili
i do akčních výzev darování (ne)zdravé pionýrské plazmy – dávali, po prodělání covidového
onemocnění, i tuhle speciální.
Úžasným příkladem je 17. pionýrská skupina
Karviná, jejíž členové se výzev nebojí a vytvořili dokonce celou skupinu prvodárců a darovat krev šli poprvé a společně.

TISKOVÉ ZPRÁVY,
WEB ČI SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Společný projev a prezentace též přispívá
k sounáležitosti. Fungování webu pionyr.cz,
jeho součásti „PRO ČLENY“, prezentace na sociálních sítích (Facebook, Instagram, YouTube),
věstník Tu-Ňáká informace či tzv. Horké novinky
(převedené do Zpráv z Pionýra) či interní zpravodajství „Ústřední kanál“ – to vše pomáhalo udržovat kontakt a informovanost.
Zpravodaj MOZAIKA PIONÝRA vycházel se
stálou pravidelností – bez ohledu na vnější omezení.
Pionýr vydal i devět tiskových zpráv reagujících
na aktuální potřebu.

WEB EPIDEMIE
Orientovat se ve smršti zákazů nebylo v některých obdobích snadné ani
pro jednotlivce, tím spíše pro někoho,
kdo působil na veřejnosti. Pionýr proto
připravil a spravoval i v roce 2021 samostatný web. Přístupné na něm byly
odpovědi na otázky týkající se práce
s dětmi i obecná pravidla. Zaznamenal
2681 návštěvu a z ohlasů i dílčích dotazů víme, že byl navštěvován nejenom
pionýrskou veřejností.

PROTI
TRUDOMYSLNOSTI
O psychických dopadech pandemie už
vznikly i studie… a jsme přesvědčeni,
že těch, kdo v době extrémně přísných
omezení nepropadli ani na chvíli sklíčenosti či na ně nepadla tíseň, opravdu
mnoho nebylo. Pro naše vedoucí (i oddíly) Pionýr proto připravil „Balíček proti
trudomyslnosti“, který vyvolal živý a příznivý ohlas i mimo Pionýr.
S respektem k různým pohledům na proticovidové očkování jsme nabídli i motivační podnět „Očkovaný pionýr“. Většinově totiž i u nás převládá názor, že
epidemiím lidstvo tradičně nejlépe čelí
očkováním.

PIONÝRSKÉ IDEÁLY
– POMOC
Naplňovat Ideály Pionýra:

Paměť

Přátelství
Pomoc

Překonání
Poznání
Příroda

Pravda

Ideály vyjadřující naše hodnotové zaměření, patří k běžnému
jednání pionýrů. Jde o vodítko, které nám nabízí orientaci,
střelku v kompasu života. Měly i v roce 2021 opět mnoho
podob a příležitostí se projevit. V uplynulých měsících ovšem
dominoval ideál POMOC. Pro ilustraci vybíráme…

POMOHLI JSME TISÍCŮM
Letní kempy
S ideou tzv. letních kempů přišlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
v rámci snahy snižovat záporné dopady pandemie na děti. Cílem bylo posílit sociální
vztahy a vzájemnou spolupráci, napomoci obnovení pracovních a studijních návyků či podpořit duševní pohodu a zdraví, ale i pohybové aktivity dětí. Letní kempy
pořádané Pionýrem byly dětmi i rodiči vyhledávané. Zájem byl tak velký, že se jejich nabídka navyšovala ještě i během prázdnin, například na severní Moravě nebo
v Praze. Některé naše kempy prošly i kontrolou v místě (z MŠMT) – vždy obstály
bez připomínek.
Pionýrské skupiny zrealizovaly 191 letních kempů pro 3191 dětí. A i když nejvíc
letních kempů uspořádali pionýři z Moravskoslezské krajské organizace, náš obdiv
zaslouží všichni, kteří pro děti letní kempy připravili.
Vyrovnat se s dopady distančního vyučování jsme ale pomáhali nejen
o prázdninách
Předchozí školní rok se zapíše do historie nejspíše jako covidový – děti byly vlastně
více doma než ve škole: výuka probíhala on-line, takže osobní kontakt chyběl. Hodně dětí o prázdninách roku 2021 proto mohlo využít možnost připravit se na nový
školní rok a třeba i trochu procvičit to, co by už měly znát ze školy, ovšem zábavnější formou než samostudiem. Od toho tu byly naše vzdělávací dny. Podobné to bylo
s výzvou pomoci případně přímo i formou doučování.
Vzdělávací dny
Počet: 415, tj.
aktivit: 156
účastníků: 3 253

Doučování
Počet zapojených PS:11
Počet dětí: 41
Počet dobrovolníků: 29

JJEDEN
E
MĚSÍČEK
LÉKAŘSKÝ PROSÍM…
L
Český
Č
e
den proti rakovině
V netradičním termínu 29. září se uskutečnil
tra
tradiční Český den proti rakovině, letos tema
maticky zaměřený na nádorové onemocnění
ledvin, močového měchýře a prostaty.
Do 25. ročníku celostátní sbírky, kterou organizuje Liga proti rakovině, se i tentokrát
zapojily stovky pionýrů z celé republiky. Děti
a vedoucí ve žlutých tričkách v ulicích nabízeli kolemjdoucím žluté kvítky měsíčku lékařského.
Účast:
celkem 42 pionýrských skupin z celé republiky
Množství prodaných kytiček: 40 508
Celkový příspěvek Pionýra Lize proti rakovině Praha v roce 2021 činil 1.088.288 korun.

TORNÁDO NAD
BŘECLAVSKEM
A HODONÍNSKEM
Příroda vytváří pro naši práci krásné zázemí, ale její rozmary dokáží potrápit.
Tornádo, které v červnu zdevastovalo
krajinu na jižní Moravě naše klubovny
a základny víceméně nepostihlo. Ale
byli jiní, jimž zpustošilo všechno…
Pionýři pochopitelně přiložili ruku
k dílu – při obnově, ale také přispěli
svými korunkami – ať již osobními dary
nebo za celé pionýrské kolektivy.
Prostředky putovaly na konta různých
organizátorů pomoci, ale také například přímo na obnovu skautského městečka v Hodoníně.

72 HODIN
Ve dnech 14. - 17. října proběhl
9. ročník celostátního projektu České
rady dětí a mládeže 72 hodin, kdy se
dobrovolníci pouštějí do aktivit, které
pomohou druhým, přírodě či jejich
okolí.
Jako v minulých letech se různými
aktivitami zapojili samozřejmě i pionýři – za všechny uveďme alespoň
pionýrky a pionýry z PS Hrádek, kteří uklízeli pamětní místa ve městě v
Hrádku či také předali paní knihovnici
dokument „Pionýrská cestovní kancelář“ o putování ve městě. Dobrovolníci z PS Kamarád Jihlava pomáhali
s úklidem fary v Dolní Cerekvi, holešovští pionýři uklízeli ve Smetanových
sadech…

PARTNERSTVÍ
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).
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 sport, který
Pionýr pomáhá uvádět do života.

DĚKUJEME
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za finanční podporu aktivit Pionýra.
Ministerstvu obrany za finanční podporu činnosti.
Všem, kteří si při Českém dni proti rakovině koupili u našich „sběračů“ symbolický
žlutý kvítek a přispěli prostřednictvím Pionýra na činnost Ligy proti rakovině.
Hejtmanovi Zlínského kraje Ing. Radimu Holišovi a starostovi města Kroměříž
Mgr. Jaroslavu Němcovi za převzetí záštity nad Republikovým finále Dětské Porty
2021.
Městu Kroměříž, Spolku Porta, Zlínskému kraji, Domu kultury v Kroměříži,
Divadelnímu spolku Kroměříž, firmám Bluetech, Pilana SB, Alfa Blades, Country
Radiu, portálu E-Portýr, Rádiu Junior, Radiu Samson a portálu FOLKtime za poskytnutí partnerství a podpory Republikovému finále Dětské Porty 2021.
Rodičům, kteří děti podpořili v zapojení do on-line schůzek a dalších distančních
aktivit a případně se jich osobně účastnili.
Pionýrským dobrovolníkům, kteří v roce 2021 i přes všechna omezení zajišťovali
činnost pionýrských oddílů, klubů a skupin.
Pražská organizace Pionýra děkuje za podporu činnosti Zastupitelstvu hlavního
města Prahy a Magistrátu hlavního města Prahy.
Plzeňská krajská organizace Pionýra děkuje za podporu činnosti Krajskému úřadu
Plzeňského kraje.
Jihomoravská krajská organizace Pionýra děkuje panu hejtmanovi Janu Grolichovi
za uzavřené memorandum o spolupráci, Jihomoravskému kraji a Magistrátu města
Brna za podporu naší činnosti.

ZPRÁVA O ČINNOSTI
ROZHODČÍ KOMISE
PIONÝRA ZA ROK 2021
Rozhodčí komise Pionýra (RKP) v roce 2021 pracovala ve složení:
předseda RKP: Bc. Petr Sádovský
místopředseda RKP: JUDr. Martin Dobčák
členové RKP: Mgr. Jakub Kořínek, Ing. Lee Louda, Ph.D., Mgr. Jan
Škampa.
Administrativní zázemí RKP vytvářela za Ústředí Pionýra Anna Mindlová.
K řešení jednotlivých podání je ke konzultaci zpravidla přizváván
i právní zástupce Pionýra, Mgr. Michal Pokorný.
Vzhledem k epidemiologické situaci se Rozhodčí komise Pionýra
nemohla setkat na svém dlouhodobě tradičním dubnovém setkání,
konané souběžně s akcí Kamínka. Členové byli v kontaktu neformálně, s využitím technických prostředků.
Za rok 2021 obdržela Rozhodčí komise Pionýra žádost o výklad Stanov Pionýra od předsedy Pionýra ve věci konání Výročního zasedání
Pionýra (dále VZP) svolaného na den 13. 11. 2021. Ten byl pověřen
členy Obsahové komise pro přípravu VZP, aby zjistil možnosti:
• Lze a za jakých podmínek je možné konat VZP našeho spolku osobami, vystupujícími jako zástupci jednotlivých delegátů (v počtu

odpovídajícímu omezením shromažďování), na základě písemné plné
moci?
• Je možné přijetí rozhodnutí VZP korespondenčním (písemným)
hlasováním (tzv. per rollam) - tedy vyjádřením se k předloženému
návrhu usnesení VZP s uvedením způsobu, pro jakou z možností delegát hlasuje, případně zda hlasuje pro přijetí návrhu, proti, nebo se
hlasování zdržuje? Pokud ano, jak je třeba postupovat?
RKP poskytla stanovisko, jež bylo následně vydané i v rámci Rejstříku
vnitřních předpisů (č. RVP 11/2021 dne 14.10. 2021). (Následovalo
ještě drobné doplnění dotýkající se vhodné podoby plné moci.)
Na jednání X. VZP byli přítomní členové RKP (tři z pěti) požádáni
o zaujetí stanoviska k dílčímu problému týkajícímu se možné kolize
ustanovení Jednacího řádu VZP (odst. 3.4.) a jeho součásti – Volebního řádu (odst. 6.5.) k pojmu „přítomný delegát“ ve vztahu k hlasování. Po krátké poradě členů RKP přednesl předseda RKP jednomyslné stanovisko, které nikdo dále nezpochybnil, VZP ho přijalo a dálo
postupovalo v souladu s ním.
Rozhodčí komise Pionýra, v souladu s mandátem XI. VZP, ukončila
svoji činnost k 31. 12. 2021.
Bc. Petr Sádovský
předseda
Rozhodčí komise Pionýra

ZPRÁVA KONTROLNÍ
KOMISE PIONÝRA
ZA ROK 2021
Kontrolní komise Pionýra se v průběhu roku sešla na jednom společném jednání.
V souvislosti s pandemií a vládními nařízeními a omezeními se KKP
nesešla na dalších prezenčních jednáních, ale jednotliví členové pracovali samostatně na plnění úkolů a dle potřeby zajišťovali metodickou pomoc jednotlivým KOP a PS i celému spolku.
Počátkem roku KKP na základě Stanov Pionýra ověřila 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 Pionýra podává ve všech významných ohledech
věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace.
Předsedkyně KKP vydala v měsíci listopadu pokyn č. 01/2021 pro
odevzdávání a kontrolu účetních závěrek 2021.
V rámci zajištění součinnosti mezi orgány Pionýra se zástupce Kontrolní komise Pionýra pravidelně zúčastňoval jednání Výkonného výboru České rady Pionýra. KKP se pravidelně zabývá kontrolou úkolů,
které vyplývají z usnesení orgánů VV a ČRP.

13. listopadu 2021 se sešlo v Pardubicích X. Výroční zasedání Pionýra a na něm byla zvolena Kontrolní komise Pionýra ve složení předseda Marcela Hrdličková (OZKOP), místopředseda Daniela Janáčková
(KhKOP) a členové Jakub Hanuš (SKOP), Jan Pustka (MKOP) a Karel
Weil (POP).
Marcela Hrdličková
předsedkyně
Kontrolní komise Pionýra
Chropyně 22. 3. 2022

ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2021

AKTIVA

začátek
období

A. Dlouhodobý majetek celkem
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
1. Pozemky
3. Stavby
4. Hmotné movité věci a jejich soubory
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

konec
období

PASIVA

92 650

89 865

109 716

108 756

5 716

5 265

102 033

101 398

1 967

2 093

440

535

440

535

-17 506

-19 426

-16 019

-17 777

-1 487

-1 649

10 839

665

630

51

54

614

576

722

674

1. Odběratelé

112

198

4. Poskytnuté provozní zálohy

517

472

6. Pohledávky za zaměstnanci

5

4

86

0

9. Ostatní přímé daně

1

0

17. Jiné pohledávky

1

0

6 196

8 121

170

125

26

0

6 000

7 996

1. Materiál na skladě
7. Zboží na skladě a v prodejnách
II. Pohledávky celkem

8. Daň z příjmů

III. Krátkodobý finanční majetek celkem
1. Peněžní prostředky v pokladně
2. Ceniny
3. Peněžní prostředky na účtech
IV. Jiná aktiva celkem
1. Náklady příštích období
AKTIVA CELKEM (A. + B.)

567

1 414

567

1 414

100 800

100 704

konec
období

A. Vlastní zdroje celkem

97 728

96 319

I. Jmění celkem

97 107

96 493

97 107

96 493

621

-174

0

-174

1. Vlastní jmění
II. Výsledek hospodaření celkem
1. Účet výsledku hospodaření
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
B. Cizí zdroje celkem
II. Dlouhodobé závazky celkem
1. Dlouhodobé úvěry

122

57
57
4 085

233

192

3. Přijaté zálohy

50

35

4. Ostatní závazky

22

4

5. Zaměstnanci

23

620

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

40

337

0

86

1 989

1 970

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
17. Jiné závazky

-30

425

22. Dohadné účty pasivní

445

416

178

243

1. Výdaje příštích období

68

130

2. Výnosy příštích období

110

113

100 800

100 704

IV. Jiná pasiva celkem

(čísla v tisících Kč)

0
4 385

122

9. Ostatní přímé daně

PASIVA (A. + B.)

621
3 072

2 772

III. Krátkodobé závazky celkem
1. Dodavatelé

8 150

I. Zásoby celkem

začátek
období

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31. 12. 2021

A. NÁKLADY

Hlavní
činnost

I. Spotřeb. nákupy a nakupované služby

Celkem

B. VÝNOSY

Hlavní
činnost

8 827

0

8 827

2 607

0

2 607

37

0

37

1 195

0

1 195

4. Náklady na cestovné

36

0

36

3. Přijaté příspěvky (dary)

5. Náklady na reprezentaci

31

0

31

4. Přijaté členské příspěvky

6. Ostatní služby

4 921

0

4 921

9 646

0

9 646

10. Mzdové náklady

7 011

0

7 011

7. Výnosové úroky

11. Zákonné sociální pojištění

2 115

0

2 115

10. Jiné ostatní výnosy

520

0

520

13

0

13

13

0

13

105

0

105

1. Spotřeba materiálu, energie a ostat.
neskladovaných dodávek
2. Prodané zboží
3. Opravy a udržování

III. Osobní náklady

13. Zákonné sociální náklady
IV. Daně a poplatky
15. Daně a poplatky
V. Ostatní náklady
18. Nákladové úroky
22. Jiné ostatní náklady
VI. Odp., prod. maj., tv. a použ. rezerv
23. Odpisy dlouhodobého majetku
24. Prodaný dlouhodobý majetek
VII. Poskytnuté příspěvky
28. Poskytnuté člen. přísp. a přísp.
zúčt. mezi organiz. složkami
NÁKLADY CELKEM

Hospodářská
činnost

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

4

0

4

101

0

101

3 006

0

3 006

2 266

0

2 266

740

0

740

23 377

0

23 377

23 377

0

23 377

44 974

0

44 974

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami

Hospodářská
činnost

Celkem

38 835

0

38 835

38 835

0

38 835

2 180

0

2 180

245

0

245

97

0

97

1 838

0

1 838

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží

1 870

0

1 870

IV. Ostatní výnosy

1 683

0

1 683

3

0

3

1 680

0

1 680

232

0

232

232

0

232

V. Tržby z prodeje majetku
11. Tržby z prodeje dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku
V ÝNOSY CELKEM

44 800

0

44 800

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

-174

0

-174

D. Výsledek hospodaření po zdanění

-174

0

-174

(čísla v tisících Kč)

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
Rozvahový den: 31. 12. 2021
A.
Název účetní jednotky:
Sídlo:
IČO:
Právní forma:
Předmět činnosti:
Vedlejší hospodářská činnost:
Statutární orgán:
Organizační složky:

Kategorie účetní jednotky:

Pionýr, z. s.
Senovážné náměstí 977/24, Nové
Město, 110 00 Praha 1
00499161
zapsaný spolek
neformální vzdělávání, spolek dětí
a mládeže
není vykonávána
předseda Pionýra
s vlastní právní osobností – krajské
organizace Pionýra, pionýrská centra
a pionýrské skupiny
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

Pozemky
Stavby
DHM
Dlouhodobý finanční

Zůstatek
na počátku
účetního
období

Zůstatek
na konci
účetního
období

Přírůstky
během
účetního
období

Úbytky
během
účetního
období

Výše oprávek
na počátku
účetního
období

Výše oprávek
na konci
účetního
období

Zůstatková
cena prodaného nebo
vyřazovaného
dlouhodobého
majetku

5 716 411,26

5 265 011,26

0,00

451 400,00

0,00

0,00

451 400,00

102 032 653, 96

101 397 672, 96

0,00

634 981,00

16 019 305,00

17 777 177,00

288 914,00

1 967 060,93

2 093 460,93

126 400,00

0,00

1 487 204,00

1 648 945,00

0,00

440 089,77

535 000,00

165 420,23

70 510,00

0,00

0,00

0,00

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.

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
Veškeré osobní náklady jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty.

L.
Účetní jednotka nevlastní akcie ani majetkové podíly, vyměnitelné nebo
prioritní dluhopisy nebo podobné cenné papíry či práva.

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.

M.
Účetní jednotce nevznikly v účetním období žádné dluhy se zbytkovou dobou splatnosti přesahující pět let. Neposkytla žádné záruky za dluhy jiných
osob.

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.

N.
V rozvaze jsou zaznamenány veškeré dluhy účetní jednotky.

S.
Členům orgánů nebyly poskytnuty zálohy, závdavky ani úvěry s výjimkou
běžných provozních záloh na činnost účetní jednotky.

O.
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí: - 174 287, 58 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. kategorii. Jejich evidenční přepočtený počet
činil ve sledovaném období: 12,4
Zaměstnanci účetní jednotky - členové řídících, kontrolních a dalších orgánů:
Mgr. Martin Bělohlávek – předseda Pionýra

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 všech aktivit v rámci hlavní činnosti jsou vyšší než jejich výnosy.
Hospodářská činnost ani výnosy, které jsou vždy předmětem daně z příjmu
a nejsou o daně osvobozeny, nebyly realizovány. Základ daně byl stanoven
na 0,- Kč

Použité účetní odpisy jsou rovny daňovým.

Dárce

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

Účel

FP 7 /2021

Členský příspěvek ČRDM

FP 184/2021

Materiál

Částka v Kč
34 458,00 Kč

Částka

Individuální dárci

342 032,00 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 29. 05. 2021 vypořádán takto: Výsledek hospodaření byl zaúčtován jako zvýšení vlastního jmění.

4 492,00 Kč

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.
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:
Poskytovatel

Účel

MŠMT

Program státní podpory pro práce s dětmi a mládeží pro NNO
– projekt Dobrodružství 2021

Částka v Kč

MŠMT

Projekt Zlepšovadlo OPVVV

2 362 230,35 Kč

MŠMT

Projekt Letní kempy

8 595 000,00 Kč

MOČR

Projekt Příprava občanů k obraně státu

78 000,00 Kč

MŠMT

Investiční dotace – defibrilátory

84 700,00 Kč

V.
Účetní jednotka přijala v účetním období tyto dary:

27 800 000,00 Kč

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 17. 03. 2022
Odpovědná osoba:
Dušan Pěchota
Předseda Pionýra

VÝROK AUDITORA
Podle mého názoru úřetní závěrka podává věrný a poctivý obraz
aktiv a pasiv PIONÝRA k 31. 12. 2021, nákladů, výnosů a výsledku
jeho hospodaření za rok končící 31. 12. 2021, v souladu s českými
účetními předpisy. (výrok bez výhrad).
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