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Příslušnost ke sdružení Pionýr 

30. PS Mládí je základní organizační jednotkou sdružení Pionýr. Působí na území 
města Brna a Jihomoravského kraje. 
 
Členská základna 
K 31. 12. 2021 pionýrská skupina registrovala celkem 285 členů, z toho 223 členů ve 
věku do 26 let.  
Přesné věkové složené ukazuje následující tabulka. 
 
do 9 let 10 – 12 let 13 – 15 let 16 – 18 let  19 – 26 let 27 a více 

31 65 57 41 29 62 
 
Vedení a orgány 
 
Vedení pionýrské skupiny pracovalo v roce 2021 v tříčlenném složení: 
●  PaedDr. Aleš Kodýs / Martin Šmid Dis. – vedoucí PS 
●  Ing. Jan Doubek – hospodář PS 
●  Jan Ondroušek – hospodář PS 

Vedení pionýrské skupiny sdružuje vedoucí jednotlivých oddílů, členy vedení a 
revizora PS. Schází se pravidelně v měsíčních intervalech a má následující složení: 
Martin Šmid Dis, Ing. Jan Doubek, PaedDr. Aleš Kodýs, Jan Ondroušek, Veronika 
Galová, David Blaschke, Radek Slavík 
V roce 2021 došlo ke změně vedoucího skupiny a to z PaedDr. Aleš Kodýs na Martin 
Šmid Dis 
 
Rada Pionýrské skupiny 

Bednářová Alžběta Novosadová Tereza Vyklický Adam 

Blaschke David Ondroušek Jan Životský Tomáš 

Cigánek Lukáš Palík Václav 

Doubek Jan Ing. Reitter František 

Doubková Zdeňka Slavík Radek 

Dvorská Leona Slavíková Vendula 

Hejl Norbert Stejskalová Michaela 

Hofmannová Anita Strouhalová (Stejskalová) Monika 

Janošková Monika Šmid Martin 

Kodýs Aleš PaedDr. Špaček Jiří 

Mádrová Michaela Valešová Klára 

Müllerová Karolína Vítková Klára 

 
 
 
 



Oddíly 
V roce 2021 skupina sdružovala celkem 6 oddílů: Lelekovice, Tuřany, a další 
čtyři oddíly jsou členy volného Sdružení pionýrských tábornických oddílů v Brně. Jedná 
se o 99. PTO Kamzíci, 34. PTO Tulák, 64. PTO Lorien a 176. PTO Vlčata.  
Zaměření jednotlivých oddílů je převážně přírodovědně turistické.  
 
Klubovny a základny 
Některé oddíly se schází v pronajatých klubovnách na ulici Lesnická, ostatní oddíly na 
výletech či pronajatých prostorách (ZŠ Tuřany, Hrušovany), dále je v majetku 30. PS 
Mládí turistická základna Uhelná v Jeseníkách. 
 
Turistická základna Uhelná se nachází v malebné krajině na úpatí Rychlebských hor. 
Základna nabízí celoroční využití a trávení volného času pro nejrůznější skupiny 
mládeže nejen z řad členů pionýrské skupiny. V zimě je zde možnost lyžování na 
nedalekých sjezdovkách Hrubého Jeseníku, v jarních a podzimních měsících lze pak 
obdivovat krásy přírody, v létě se tu konají kombinované tábory s využitím kapacity 
pokojů a 15 dvoulůžkových stanů u budovy. V roce 2010 proběhla rekonstrukce části 
objektu nad společenskou místností, kde vzniklo 6 pokojů s vlastními koupelnami / za 
pomoci dotace sdružení Pionýr/ . viz foto 
 
Tábořiště 
Pravidelně v létě pořádáme letní tábory na tábořištích Dolní Libochová a Dolní Bolíkov. 
Tábořiště Dolní Libochová využívá ke své letní činnosti 64. PTO Lorien, ale i další 
pionýrské oddíly.  
Tábořiště Dolní Bolíkov leží v Jižních Čechách nedaleko městečka Slavonice. Na dvou 
turnusech se tu vystřídá 34. PTO Tulák a 99. PTO Kamzíci. Tábořiště nadále využívají 
i ostatní dětské organizace. 
Ostatní oddíly pořádají své tábory v pronajatých objektech jiných PS apod. převážně 
v Jižních Čechách. 
   
Akce 
Během roku pořádají jednotlivé oddíly nespočet víkendových akcí. Jedná se zejména 
o podzimní, vánoční, pololetní, jarní a velikonoční prázdniny, kdy oddíly nabízí svým 
členům možnost smysluplného trávení volného času s kamarády v přírodě.  
Oddíly sdružené v SPTO Brno se účastní celoroční soutěže mezi oddíly s názvem 
Zelená liga. Oddíly zde soutěží v tábornických a sportovních dovednostech. Soutěže 
probíhají třikrát do roka, vyvrcholením je sraz PTO (společné táboření všech oddílů). 



 
Letní tábory 
30. PS Mládí pořádá několik letních táborů. Jsou to tábory pro mladší i starší táborníky. 
Některé oddíly spolupracují s SVČ v Lužánkách a tábory organizují pod jejich 
hlavičkou (Vlčata). Mladší děti se účastní táborů v Uhelné, kde lze využít zázemí zděné 
budovy. V převážné většině případů se však jedná o klasické stanové tábory. 
Zkušenější oddíly se se staršími dětmi vydávají na náročnější expedice: Putování po 
horách, sjíždění řek a výpravy za poznáním do zahraničí.   
 
 
 

 
 
 
Vzdělávání 
Činnost zajišťují kvalifikovaní vedoucí. Systém vzdělávání je ve sdružení Pionýr na 
vysoké úrovni. Každý vedoucí musí absolvovat základní školení, které obsahuje 
poznatky z psychologie, bezpečnosti, ekonomiky, pedagogiky a zdravovědy. Hlavní 
vedoucí táborů pak absolvují speciální školení, které poskytuje komplexní znalosti pro 
vedení táborů. Dalšími specifickými druhy školení jsou hospodář PS, hospodář LT, 
vedoucí PS, člen rady, zdravotník, revizor PS a další. V neposlední řadě jde o školení 
pro začínající instruktory, která jsou mezi touto věkovou kategorií velmi oblíbená. 
 

 



Ekonomika 
V roce 2021 účtovala skupina v soustavě podvojného účetnictví, v programu MONEY 
S3. 
  
Skupina zaměstnává jako správcovou a kuchařku Helenu Jatiovou.  
 
Rozvaha k 31. 12. 2021 v tis. Kč 
 
 Aktiva, pasiva          
  

Položka tis. Kč 

Stavby 1279 
Dlouhodobýhmotný majetek 1024 

Pozemek 33 
Oprávky -1225 

Pokladna 64 
Běžný účet 193 

Poskytnuté provozní zálohy 125 
Jiné pohledávky 137 

Aktiva celkem 2477 
Položka tis. Kč 

Dodavatelé 2 
Zaměstnanci  

Zúčtování s institucemi SP a 
ZP 

27 

Ostatní přímé daně 1 
Jiné závazky 372 

Vlastní jmění 2009 
Hospodářský výsledek -39 

Pasiva celkem 2486 
 
 
 
Daňové přiznání za rok 2021 zpracovává člen PS Jan Ondroušek. 
 

 


