
I když se členská základna Pionýra v posledních letech výrazně nemění, stoupá 
počet dětí a mladých lidí, na něž Pionýr výchovně působí, a to díky zvyšují-
címu se zapojení nečlenů do činnosti. Nárůst je jasně patrný např. u letních 
táborů, jež jsou většinou otevřené, ale týká se i dalších oblastí naší činnosti.

Nuda je pro nás cizí slovo

Činnost Pionýra nejsou jen velké akce, ale především tisíce 
schůzek oddílů a volnočasových klubů, nespočet výletů, vý-
prav, soutěží, her a táborů… Celkem máme téměř 700 oddílů 
a otevřených klubů s různým zájmovým zaměřením po celé 
republice.
Ze společných pionýrských akcí a soutěží je řada otevře-
ných, některé jsou ale jen „naše“. Taková je třeba soutěž 
Sami o sobě, ve které pionýrské skupiny zápolí v tom, která 
lépe prezentuje svou činnost například na webu, v regionál-
ních médiích nebo našem zpravodaji Mozaika Pionýra.
Každoročně pořádáme také Soutěž etapových her – ce-
lotáborových (ty jsou základem programu většiny táborů) 
i celoročních (na nich je založen program některých oddílů).

Vítěz soutěže Sami o sobě: Pionýrská skupina Safír Kdyně
Vítěz Soutěže etapových her: Pionýrská skupina Švermová-
ček, mimořádné ocenění – Pionýrská skupina Mír Domažlice
Do realizace aktivit bylo v Pionýru zapojeno více než 2 000 
dobrovolníků, z nich minimálně polovina ve věku do 26 let.

Akce podpořené dotací MŠMT
288 jednodenních akcí pro 18 550 účastníků – z toho 16 080 
dětí a mladých lidí ve věku 6–26 let.  To představuje nárůst 
o téměř 2000 účastníků v kategorii dětí a mládeže na těchto 
podpořených akcích.
351 vícedenních akcí pro 9 057 účastníků – z toho 8 129 
dětí a mladých lidí ve věku 6–26 let, to představuje pozvolný 
nárůst počtu podpořených dětí na akcích.
Tyto akce představují jen zlomek skutečné celoroční činnosti 
pionýrských kolektivů.

Pojďte se k nám podívat!

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

Pionýrský Sedmikvítek
je otevřená kulturní soutěž pro děti a mladé lidi, 
členěná do samostatných oblastí: Melodie (hudba), 
Dětská Porta (folk a country), Pro-Rock (rocková 
hudba), Divadlo, Tanec, Rukodělná činnost a výtvarné práce, 
Clona (fi lm, foto, video), Folklórní tanec, Literatura. Vystou-
pení vybraných účastníků jsou základem programu koncertu 
Děti dětem.

Koncert Děti dětem
17. ročník koncertu Děti dětem se konal v so-
botu 1. února v Kongresovém centru Praha. 
Záštitu převzali: předseda vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka, 
předseda PS Parlamentu ČR Jan Hamáček a místopředsedky-
ně Senátu Parlamentu ČR PaedDr. Alena Gajdůšková. Hostem 
večera byla skupina Hamleti. Putovní poháry předsedy vlády 
v zastoupení předal ministr školství, mládeže a tělovýchovy, 
PhDr. Marcel Chládek, MBA, jenž se koncertu účastnil z po-
věření předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky.

Ledová Praha
Ve dnech 31. ledna – 2. února proběhl již 
14. ročník tradiční akce určené pro or-
ganizované skupiny dětí i rodiny s dětmi.
Ledová Praha jim v době pololetních prázdnin nabízí mož-
nost navštívit zdarma či s výraznou slevou řadu pražských 
zajímavostí a pamětihodností.

Bambiriáda
Největší přehlídky volnočasových aktivit 
pro děti a mládež se tradičně účastní 
i Pionýr. V roce 2014 ji již pošestnácté uspořádala po celé 
republice Česká rada dětí a mládeže. 

Pionýr Open
V termínu 5. – 14. září proběhl desetidenní festival otevře-
ných kluboven a akcí, který nabízí dětem a rodičům možnost 
vyzkoušet si, jak to u pionýrů chodí. 

Účastníků Pionýrského Sedmikvítku: 1 707
Návštěvníků koncertu Děti dětem: 1 200
Držitelé pohárů:
Dům dětí a mládeže Děčín – Melodie
Středisko volného času TYMY Holešov – Rukodělná činnost
Folklórní soubor Okřešánek Třebíč – Folklórní tance
Dům dětí a mládeže Praha 7 – Dětská Porta
Pionýrská skupina Rokycany – Jih – Tanec
Účastníků Ledové Prahy: cca 12 000
Akcí v Pionýr Open: 202 pro přibližně 8 000 účastníků
Otevřené kluby: 109 klubů s dopadem na 2 500 dětí a mla-
dých lidí
V rámci programu Otevřené akce a akce pro neorganizované 
děti a mládež se do aktivit zapojilo cca 12 000 účastníků.

Tábořit nás baví

Činnost Pionýra každý rok vrcholí letními tábory. Nejběžnější 
jsou stanové, máme ale i tábory putovní, příměstské, pro 
rodiče s dětmi, či dokonce tábory v zahraničí. 
Zimní tábory probíhají nejčastěji v období jarních prázdnin. 
Většina našich táborů je otevřena i nečlenům. 

Opravdu dobrý tábor 
Tento projekt oslavil už desátý ročník. Jeho cílem je pomá-
hat dětem a rodičům s výběrem táborů a nabízet praktické 
rady, např. na co se ptát, na co si dávat pozor či na co neza-
pomenout při balení. Na webových stránkách projektu 
www.dobrytabor.cz je kromě Osmera dobrého tábora i na-
bídka konkrétních táborů.

Učení z nebe nepadají

Cílem vzdělávání v Pionýru je, aby všechny činnosti byly 
zajišťovány kvalifi kovanými pracovníky (především dobrovol-
níky) a aby tito přijímali nové poznatky, vědomosti 
a dovednosti jako potřebnou součást své práce.
K pionýrskému vzdělávání patří i setkání začínajících 
a zkušených dobrovolníků, kteří si přirozenou cestou pře-
dávají své znalosti, zkušenosti a nápady. Jde o vzájemné, 
oboustranné obohacování. Největší vzdělávací akcí Pionýra, 
jež je právě na výměně zkušeností založena, jsou každoroční 
Kamínka, která v roce 2014 proběhla v Kladně.

Vzdělávacích akcí: 52
Vydaných kvalifi kací: 858
Účastníků Kamínek: 264
Z dotace MŠMT bylo přímo podpořeno 20 vzdělávacích akcí 
pro 718 pionýrských dobrovolníků. To představuje nárůst 
o 119 podpořených osob.
Pionýr je držitelem akreditací pro vzdělávání a vydávání 
osvědčení v těchto kurzech: 
 • Vedoucí dětských kolektivů (2014, prodlouženo do 2017)
 • Zdravotník zotavovacích akcí (2014, prodlouženo do 2017)
 • Hospodář – účetní s využitím výpočetní techniky

Pomáháme 
Pomoc je nejen Ideál Pionýra, ale také součást 
naší činnosti – od jednorázových oddílových akcí až 
po velké pravidelné projekty. K nim patří například 
Český den proti rakovině – největší sbírková akce 
u nás (pořádá ji Liga proti rakovině), jejímž je Pionýr part-
nerem. Od roku 2007 jsme vybrali částku blížící se deseti 
milionům korun, v roce 2014 to bylo 938 429 Kč.
 
Pravidelně se zapojujeme také do projektu 
České rady dětí a mládeže 72 hodin, při 
němž jednotlivé oddíly během tří dnů pomáhají přírodě 
a lidem ve svém okolí.

Už od roku 2001 nepřetržitě probíhá také ini-
ciativa Zdravá pionýrská krev, do níž se zapo-
jují jednotlivci i skupiny dárců krve (a dalších 
krevních složek – plazmy, destiček…).

V roce 2014 se na pionýrském webu také roz-
běhla poradna pro rodiče i pro vedoucí, jejímž 
cílem je hlavně pomáhat v neobvyklých situacích, které při 
práci s dětmi nastávají např. v následku zdravotního znevý-
hodnění či problematického společenského zázemí dětí.

Výpravy za poznáním 

V průběhu roku 2014 jsme se soustředili na co nejširší uve-
dení nových výchovných programů do života. Byly nabízeny 
a šířeny napříč Pionýrem i mimo něj. Zpětná vazba od zapo-
jených oddílů je využívána k jejich dalšímu rozvoji.
Programy jsou věkově rozlišené a mohou být použity jako 
celek i jako jednotlivé náměty.

Mláďátka a Zvířátka (nejmladší: 1. – 2. třída)
V programu se setkáte s tématy jako např. poznávání rost-
lin, vnímání času, rozvoj pohybových aktivit, třídění odpadu, 
divadlo, místo bydliště, bezpečnost na silnici.
Putování se psem (mladší: 3. – 5. třída)
Obsahuje témata jako např. rodina, zdravá výživa, stopy zví-
řat, uzly, kolektivní hry, výroba masek, internet, fotografi e, 
malování na sklo.
Tajemství staré truhly (starší: 6. – 8. třída)
Pracuje s tématy jako např. neverbální komunikace, sou-
hvězdí, mapové značky, ekologie, netradiční sportovní hry, 
geocaching či modelování.
Osmá planeta (15+)
Program obsahuje témata jako např. fungování trhu, dobro-
volnictví, ochrana planety, fyzika v praxi nebo street art.
Oáza - přináší do kluboven přátelství a příznivou atmosféru.
Život oddílu – náměty pro posílení spoluúčasti dětí na správě 
oddílu.
Pionýrský geocaching – program propojující tradiční pionýr-
skou činnost s celosvětovou hrou geocaching.
PTO – Pionýrské tábornické oddíly – výchovný systém zamě-
řený na život v přírodě, turistické a tábornické dovednosti.
Apollónovy hry - soubor námětů pro oddíly, které se zabýva-
jí kulturou a uměním.

Jsme tu pro všechny děti 

Při naší činnosti se běžně setkáváme s dětmi 
s tzv. „omezenými příležitostmi“, ať už kvůli zdra-
votnímu hendikepu, příslušnosti k menšině, jazy-
kové bariéře, potížím v rodině… V našich oddílech 
a klubech se snažíme vytvářet prostředí vstřícné pro 
všechny.
Práci s těmito dětmi se v Pionýru věnujeme řadu let. Novým 
impulsem jsou výchovné programy z dlouhodobého projektu 
Klíčení, který byl podpořen Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem ČR. Podklady k nim jsou volně ke staže-
ní na www.kliceni.cz.

Díky podpoře MŠMT byly uskutečněny aktivity zaměřené 
na děti s omezenými příležitostmi na 22 místech, zapojilo se 
do nich více než 700 dětí, přes 50 dobrovolníků a v případě 
jednoho projektu také 30 pedagogů.

Organizační skladba Pionýra

Statutární orgán Pionýra
předseda Pionýra: Mgr. Martin Bělohlávek

Česká rada Pionýra (ČRP)
Je složena z 24 volených delegátů krajských organizací Pio-
nýra. V roce 2014 proběhlo jedno jednání, rozdělené na dvě 
dílčí zasedání.

Výkonný výbor České rady Pionýra (VV ČRP)
předseda Pionýra: Mgr. Martin Bělohlávek
místopředsedové: Ivana Vejvodová, Mgr. Darina Zdráhalová
ekonom: Ing. Kateřina Brejchová
další členové VV ČRP: Mgr. Marie Houdková, Bc. Jakub 
Hrdlička, Mgr. Ludmila Kočí, Zuzana Krausová, Ivana 
Mochurová, Dušan Pěchota, Mgr. Kateřina Součková, 
Mgr. Miroslava Tolarová

Kontrolní komise Pionýra (KKP)
předseda: Marcela Hrdličková, místopředseda: Karel Weil, 
členové: Jindřich Červenka, Daniela Janáčková, Václav 
Johánek, Miroslav Maršálek, Libuše Nejedlá, Luboš Šmolík

Rozhodčí komise Pionýra (RKP)
předseda: JUDr. Martin Dobčák, místopředseda: Ing. Lee 
Louda, členové: Mgr. Jakub Kořínek, Bc. Petr Sádovský, 
Mgr. Jan Škampa

Předsedové krajských organizací Pionýra (KOP)
Michal Rejzek – Pražská organizace Pionýra, Jakub Hanuš –
– Středočeská KOP, Robert Halama – Jihočeská KOP, Martin 
Mlynářík – Plzeňská KOP, František Kováč – KOP Karlovar–
ského kraje, Jiří Perkner (do 7. 6. 2014) a Rudolf Zeus DiS. 
(od 7. 6. 2014) – Ústecká KOP, Pavel Košek DiS. – Liberecká 
KOP, Ivana Vejvodová – KOP Královéhradeckého kraje, 
Mgr.  Marie Houdková – Pardubická KOP,  Mgr. Jiří Němec – 
Pionýr, z. s. – Krajská organizace Kraje Vysočina, Milan 
Matyáš – Jihomoravská KOP, Mgr. Darina Zdráhalová – Olo-
moucko – zlínská KOP, Josef Matoušek – Moravskoslezská KOP

Členská základna Pionýra 
k 31. 12. 2014:  
13 606 registrovaných členů
2 429   do 9 let
2 507   10 – 12 let
2 057   13 – 15 let
1 244   16 – 18 let
2 217   19 – 26 let
3 152   27 a více
265 pionýrských skupin (PS)
545 oddílů, 109 klubů
5 pionýrských center (PC)

Vyznamenání

V rámci koncertu Děti dětem proběhlo tradiční slavnostní 
společenské setkání. Za přítomnosti řady významných hostů 
ze společenského i politického života zde byla předána 
ocenění členům Pionýra za jejich záslužnou a nepřehlédnu-
telnou práci. Řadu dalších vyznamenání předávají krajské 
organizace a pionýrské skupiny samostatně.

Křišťálová vlaštovka: Ludmila Šedivá
Lipový list stříbrný: Vladimíra Brandová, Petr Bureš, Jana 
Düringerová, Marie Houdková, Václav Lisý, Alena 
Petrželová

Spolupráce

Pionýr se neschovává v ulitě – spolupracuje s obdobně 
zaměřenými organizacemi, s orgány státu i se společenskými 
institucemi. Má vazby i v zahraničí.

Spolupracující organizace: 

Česká rada dětí a mládeže – organizace zastřešu-
jící a reprezentující na veřejnosti i vůči státním 
orgánům činnost spolků dětí a mládeže, Pionýr je 
zakládajícím členem (1998).

Český výbor pro UNICEF – jeho prostřednictvím je 
Pionýr zapojen do aktivit významně přesahujících 
i rozměr ČR.

People Management Forum – platforma pro vý-
měnu informací, ověřených referencí a společných 
zkušeností v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Státní instituce – Pionýr má stálé vazby i na vládní 
či parlamentní pracovní skupiny a komise, např. 
v Komoře mládeže MŠMT (stálý zástupce od polo-
viny 90. let).

IFM-SEI – mezinárodní organizace zastřešující 
spolky dětí a mládeže z více než pěti desítek zemí 
Evropy, Asie, Afriky a Jižní Ameriky. Od roku 2004 
je Pionýr plnohodnotným členem.

Detská organizácia Fénix – spolupracující slo-
venská organizace. Pro členy připravuje činnost 
v zájmových kroužcích a klubech, dále tábory, 
soutěže, kulturní akce apod.

Pionýry hranice nezastaví 

Pionýr má po celém světě kontakty na obdobně zaměřené 
organizace. V posledních letech je navazuje hlavně pro-
střednictvím mezinárodní organizace IFM-SEI. Řada pionýr-
ských skupin ale udržuje i vlastní dlouholeté kontakty, které 
jsou základem pro výměny, návštěvy na táborech a podobně.
Jednou z takových výměn byla v roce 2014 návštěva téměř 
30 pionýrů, především z Olomouckého a Zlínského kraje, 
v Helsinkách u fi nských pionýrů. Kromě zábavných aktivit 
a výměny zkušeností bylo výrazným momentem této výměny 
i představení našich výchovných programů, jež vzešly 
z projektu Klíčení. Finští kolegové jimi byli upřímně nadšeni 
a ihned začali plánovat jejich překlad a úpravu pro vlastní 
podmínky. Vzájemná spolupráce tak dostala další rozměr.

Pravidla hry
Hra je vhodná pro 2–6 hráčů, vítězem se stává ten, kdo se 
jako první dostane do cíle dobrodružné cesty. Ostatní mohou 
ve hře pokračovat. Hru začíná hráč, který hodí nejvyšší číslo 
(ideálně vlaštovku, která se nachází na kostce na místě šest-
ky). Hru je možné hrát i v týmech, kde se soutěžící střídají.

Průběh hry:
Hráči se vydávají na dobrodružnou cestu hodem kostkou. 
V případě, že hodí 1–5, posouvají se o daný počet polí. 
Hráči mohou vstoupit na neutrální políčko cesty, kde se nic 
neděje, nebo na akční políčka (viz níže), která určují jejich 
další postup. V případě, že hráči hodí vlaštovku, posouvají 
se na nejbližší vlaštovku v obou směrech (i v případě, že 
na jedné již stojí). Na cestě se vyskytuje také několik zkra-
tek, zkratkou může jít hráč, který vstoupí na její počáteční 
pole a splní daný úkol, neposouvá se pak již o body za úkol, 
ale rovnou na konec zkratky.

Akční políčka:
Dobrodružná (červená, zelená, modrá a žlutá) – při vstupu 
na tato políčka hráč opět hodí kostkou a podle hozeného 
čísla si v příslušné úkolové kartě (v rozích herního plánu) 
najde úkol, který má plnit. V případě, že úkol splní, posune 
se dopředu o tolik  políček, kolik jich je pro úkol stanoveno 
(závorka za úkolem). V případě, že úkol nesplní, posouvá 
se o stejný počet polí zpět. Pokud se dostane opět na akční 
pole, už pro něj neplatí - hráči neplní dva úkoly v jednom 
kole. Pokud hráč plní v průběhu hry úkol, při kterém má 
něco jmenovat, nesmí opakovat, co bylo již v průběhu hry 
použito jím ani nikým jiným. Pokud plní pantomimický úkol, 
má na něj časový limit 1 minutu. 
Odpočinková (fi alová) – na své cestě za dobrodružstvím 
potřebuje hráč chvíli odpočinku – 1 kolo nehraje.
Bloudící (hnědá) – hráč zabloudil, proto se vrací na nejbližší 
místo, které zná. Hodí si kostkou a o tolik polí se posune 
zpět, pokud hodí vlaštovku, vzpomněl si kudy má jít a zůstá-
vá na místě.
Pole s vlaštovkou – pokud na něj hráč vstoupí, nic se nedě-
je. 

Úprava pravidel pro dva hráče:
V případě předvádění pantomimických úkolů si hráč sám 
zvolí, co bude předvádět, a zapíše to. Další průběh hry je 
stejný.

Hra je radost

Platí, že v Pionýru je základem 
činnosti hra a je-li hra radost, 
můžeme z toho odvodit, že Pionýr 
je radost!

Ač se vám, čtenářům naší výroční 
zprávy, mohou tahle slova jevit 
jako proklamace, věřte, že tomu 
tak není. Naše hry se stávají sym-
bolem našich snů, životů a osob-
nosti. Kousky papíru, větviček či 
umělé hmoty, nebo třeba fi gurky 
se v rukách pionýrů zázračně mění 
v nástroje a v konečném výsledku ožívají, nebo se proměňují 
z věcí běžných a zbytných na věci neobyčejné.
Občas slýchám, že si v Pionýru „jen hrajeme s dětmi“… Jen-
že ono „jen si hrát“ má mnoho rovin. Hry se hrají pro zába-
vu, pro radost či relaxaci, ale také slouží k výchově. Hra je 
zároveň i docela vážná práce a navíc mám za to, že i dospělí 
si mohou hrát a nemusejí se za to stydět. Ba nejen to.
Dospělí by si měli hrát a ke svým hrám přizvat i ty, kteří si 
již hrát zapomněli, aby se té krásné dovednosti znovu nau-
čili. Hrající si člověk dává spoluhráči nahlédnout do svého 
nitra. Bezděky snímá masku, kterou leckdy užívá, a ve hře 
se ukáže takový, jaký skutečně je.
A jaký je pionýr? Nebo jinak: Jaký spolek je Pionýr? Nedejte 
na klišé přežívající z dávné minulosti. Aktuální výroční zprá-
va přibližuje, jaký byl Pionýr v roce 2014.
Byl to rok určitě jiný než předcházející, neboť se celá spo-
lečnost významně posunula v právním prostředí, ve kterém 
spolky (dříve občanská sdružení) působí. I Pionýru přineslo 
schválení nových stanov na konci roku 2013 a účinnost 
nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014 potřebu mnoha 
změn… To je ovšem svým způsobem skryto běžnému divákovi 
a není to ani tématem této zprávy. V ní najdete informace 
o našich projektech a akcích, o výchovných programech, 
o vzdělávání dobrovolníků či hospodaření Pionýra – jak se 
sluší a patří na výroční zprávu.
Význam slova pionýr je průkopník, což je člověk, který hledá 
nové cesty, posouvá hranice, poznává nepoznané, zkouší 
nevyzkoušené…. I proto jsme se jako správní pionýři rozhodli 
pojmout výroční zprávu za rok 2014 zase trochu netradičně. 
Na druhé straně výroční zprávy proto máte deskovou hru, 
kterou si můžete zahrát. Hra je určená hlavně dětem, ale 
zahrát si ji může kdokoliv.
Proč právě desková hra? Odpovědí je několik. Třeba proto, 
že se Pionýr snaží brát věci hravě, že je především dětská 
organizace, že chce, aby tato zpráva nejen informovala, 
ale přinášela také trochu hravosti. V roce 2015 navíc Pionýr 
slaví 25 let od obnovení samostatné činnosti, takže ji lze 
brát zároveň jako malý dárek k našemu jubileu. A ještě tu 
připomenu slova klasika české psychologie, prof. Zdeňka 
Matějčka: „Hra je jedním ze svorníků, které spojují jed-
notlivá vývojová období lidského života v jeden celek. … 
Rozumět lépe hře znamená rozumět lépe sám sobě.“
Věřím, že v moři všedních dnů jsou naše hry v oddílech, 
klubech a na táborech ostrůvky radosti a pospolitosti. Nu, 
a zahrajete-li si tu, která je součástí naší výroční zprávy, hru 
přibližující náš pionýrský rok, naplní se i zásada, jíž se snaží-
me řídit v naší práci s dětmi, a víme, že platí: Když z něčeho 
uděláš hru, teprve pak to poznáš.

Mgr. Martin Bělohlávek
předseda Pionýra

Ideály Pionýra:
Paměť; Pomoc; Poznání; Pravda; Přátelství; Překonání; Příroda

Hospodaření 

Účetní závěrka Pionýra umístěná ve výroční zprávě je výka-
zem účetnictví na centrální úrovni spolku. Neobsahuje údaje 
týkající se činnosti našich pobočných spolků – pionýrských 
skupin a center. Nejsou zde tedy promítnuty náklady tisíců 
oddílových a klubových schůzek, stovek táborů a víkendo-
vých akcí, stejně tak jako podpora řady obcí, měst, krajů 
a dalších partnerů a sponzorů. Také zde nejsou oceněny sta-
tisíce hodin dobrovolnické práce, která je v rámci celoroční 
činnosti přímé práci s dětmi věnována. Na centrální úrovni 
byl Pionýr podpořen dotačními prostředky Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem obrany.

Rozvaha (bilance)

Výkaz zisku a ztráty Poděkování

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

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za fi nanční podporu 
aktivit Pionýra.

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

Předsedovi vlády ČR Mgr. Bohuslavu Sobotkovi za převzetí záštity 
nad koncertem Děti dětem.

Předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Janu Hamáčkovi 
za převzetí záštity nad koncertem Děti dětem.

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

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

Ministerstvu obrany za fi nanční podporu aktivit Pionýra.

Českému rozhlasu Dvojce za mediální podporu akcí Ledová Praha 
a Pionýr Open.

Všem, kteří si ve středu 14. 5. 2014 při Českém dni proti rakovině 
koupili u našich „sběračů“ symbolický žlutý kvítek a přispěli pro-
střednictvím Pionýra na činnost Ligy proti rakovině.

Všem dobrovolníkům, kteří v roce 2014 v Pionýru zajišťovali: 
schůzky oddílů a klubů, výlety, tábory, školení, údržbu a zvelebování 
zázemí pro činnost, dobročinné sbírky, otevřené akce pro veřejnost 
a mnoho dalších aktivit.

Krajská organizace Pionýra Královéhradeckého kraje děkuje Kraj-
skému úřadu Královéhradeckého kraje za fi nanční podporu formou 
vyhlašovaných grantů. Dále všem městským a obecním úřadům, 
které všemožně podporují pionýrské skupiny se sídlem v Královéhra-
deckém kraji.

Plzeňská krajská organizace Pionýra děkuje Krajskému úřadu 
Plzeňského kraje za podporu projektu Víc pro děti než pro sebe 
a za vstřícnost a fi nanční podporu činnosti jednotlivých pionýrských 
skupin v kraji.

Pražská organizace Pionýra děkuje za podporu činnosti Zastupitel-
stvu hlavního města Prahy a Magistrátu hlavního města Prahy.

Středočeská krajská organizace Pionýra děkuje Středočeskému 
kraji za fi nanční podporu, obci Čimelice za pomoc při správě TZ 
Čimelice, sboru dobrovolných hasičů Čimelice za pomoc při správě 
TZ Čimelice a hotelům Ibis za poskytnuté vybavení.
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Zpráva Rozhodčí komise Pionýra za rok 2014

Rozhodčí komise Pionýra (RKP) se v roce 2014 sešla dne 
8. dubna v Praze, v průběhu roku pak komise řešila podněty 
elektronickou formou.

Na svém jednání a elektronicky se RKP zabývala následují-
cím výčtem žádostí o vydání rozhodnutí či stanoviska:

1) stanovisko Pionýra v soudním sporu, který je veden u OS 
Praha 1 pod SP. ZN. 27 C 29/2014 o „neplatnost“ části roz-
hodnutí Jihočeské krajské rady Pionýra 
2) žádost o přezkoumání volby orgánů na VIII. VZP 
3) odvolání proti rozhodnutí vedení 87. pionýrské skupiny 
Javor

Ad 1) Rozhodčí komise Pionýra obdržela dne 7. 4. 2014 
žádost o formulaci stanoviska Pionýra v soudním sporu, 
komise dne 8. 4. 2014 doporučila Pionýru, coby žalovanému 
ve sporu, připojit se k  návrhu obsaženému v žalobě na urče-
ní „neplatnosti“ předmětného rozhodnutí.

Ad 2) Rozhodčí komise Pionýra obdržela dne 19. 12. 2013 
žádost podanou jménem Ladislava Šimka, člena Pražské 
organizace Pionýra, k žádosti dne 4. 12. 2014 vydala komise 
následující stanovisko:
I.
Hlasování o volbě orgánů občanského sdružení Pionýr 
(od 1. 1. 2014 Pionýr, z. s.) konané na VIII. VZP dne 
27. 11. 2013 bylo v souladu se Statutem Pionýra a Řádem 
pro přípravu VZP.
II.
Hlasování proti návrhu veřejné volby orgánů občanského 
sdružení Pionýr, konané na VIII. VZP dne 27. 11. 2013, nebylo 
hlasováním pro volbu tajnou, neboť předmětem rozhod-
nutí cestou hlasování bylo rozhodování o návrhu na volbu 
veřejnou. 

Ad 3) Rozhodčí komise Pionýra dne 4. 11. 2014 obdržela 
odvolání proti postupu 87. pionýrské skupiny Javor podané 
panem Hednánkem a panem Maršíkem.
Členové RKP se seznámili se všemi dostupnými listinami, 
k věci se vyjádřili a předseda RKP konstatoval, že se k pro-
jednání odvolání a vydání rozhodnutí vrátí na nejbližším 
následujícím jednání RKP v roce 2015.

V Praze dne 31. 12. 2014

JUDr. Martin Dobčák
předseda
Rozhodčí komise Pionýra

Výrok auditora

Podle mého názoru účetní závěrka podává ve všech význam-
ných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a fi nanční 
situace PIONÝRA, z. s. (Ústředí Praha) k 31. 12. 2014, jakož 
i nákladů, výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok 2014, 
v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími příslušnými 
předpisy České republiky (výrok bez výhrad).

V Praze dne 11. března 2015
Vyhotovil Ing. Slavomír Ježek
č. oprávnění 1305

Zpráva Kontrolní komise Pionýra za rok 2014

Kontrolní komise Pionýra se v průběhu roku sešla na čtyřech 
společných jednáních. Během roku jednotliví členové pra-
covali samostatně nebo ve dvojících na plnění schváleného 
celoročního plánu.

Začátkem roku Kontrolní komise Pionýra na základě Stanov 
Pionýra ověřila správnost volby delegátů do České rady 
Pionýra.

KKP se v r. 2014 zabývala dle plánu práce kontrolou účetnic-
tví – JmKOP, ÚKOP, SKOP a PS Vodní sporty Ústí nad Orlicí.

Na žádost VV ČRP provedla KKP kontrolu účetnictví Středo-
české KOP – vyúčtování „Kurzu instruktor lyžování“ a Jiho-
české KOP – Kontrola mzdových prostředků.

KKP nahlédla do účetních závěrek a hlavních knih KOP 
a nebyly zjištěny vážné nesrovnalosti. O výsledcích kontrol 
účetních závěrek byli informováni předsedové jednotlivých 
KOP.

Na říjen připravili členové KKP školení v Praze a v Ostra-
vě pro revizory KOP a hospodáře PS, které bylo zaměřeno 
na metodiku revidování, účetní závěrky, účtování členských 
příspěvků a daňové úspory. Školení se zúčastnili zástupci 
všech KOP.

V roce 2014 zpracovala KKP novelizaci Směrnice pro činnost 
kontrolních orgánů ve spolku Pionýr. Směrnice je připravena 
na jednání ČRP v dubnu 2015 ke schválení. 

V rámci zajištění součinnosti mezi orgány Pionýra se zástup-
ce Kontrolní komise Pionýra pravidelně zúčastňoval jednání 
Výkonného výboru České rady Pionýra. 

Kontrolní komise Pionýra pracuje ve složení předseda 
Marcela Hrdličková (OZKOP), místopředseda Karel Weil 
(POP) a členové Jindřich Červenka (POP), Daniela Janáčková 
(KOPKhK), Václav Johánek (PlKOP), Miroslav Maršálek (Pio-
nýr, z.s. – Krajská organizace kraje Vysočina), Libuše Nejedlá 
(PlKOP) a Luboš Smolík (PlKOP). Všichni členové Kontrolní 
komise Pionýra mají splněnou potřebnou kvalifi kaci.

V Kroměříži dne 12. 1. 2015

Marcela Hrdličková
předsedkyně
Kontrolní komise Pionýra

Letní tábory
Počet: 387
Účastníků: 21 028 z toho 16 100 
dětí ve věku 6–18 let a dále více 
než 2 000 mladých lidí do 26 let 
To představuje nárůst o 1 000 
dětí na letních táborech.
Průměrný počet účastníků: 54
Průměrná délka: 14 dní

Zimní tábory 
Počet: 44
Účastníků: 1 124
Průměrný počet účastníků: 25
Průměrná délka: 7 dní

NEJEN

Činnosti

č.
 ř

. hlavní hosp.

1 2

A. Náklady 1

I. Spotřebované nákupy celkem 2 3 186 33

   1. Spotřeba materiálu 3 2 958

   2. Spotřeba energie 4 221

   3. Spotřeba ost. neskl. dodávek 5 7

   4. Prodané zboží 6 33

II. Služby celkem 7 6 385 0

   5. Opravy a udržování 8 1 307

   6. Cestovné 9 76

   7. Náklady na reprezentaci 10 49

   8. Ostatní služby 11 4 953

III. Osobní náklady celkem 12 6 235 0

   9. Mzdové náklady 13 4 308

 10. Zákonné sociální pojištění 14 1 364

 12. Zákonné sociální náklady 16 16

 13. Ostatní sociální náklady 17 547

IV. Daně a poplatky celkem 18 55 0

 15. Daň z nemovitostí 20 29

 16. Ostatní daně a poplatky 21 26

V. Ostatní náklady celkem 22 102 0

 18. Ostatní pokuty a penále 24 7

 20. Úroky 26 15

 24. Jiné ostatní náklady 30 80

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba 
rezerv a oprav. položek celkem 31 870 309

 25. Odpisy dlouh. nehm.  a hm. 
maj. 32 870 309

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 38 12 769 0

 31. Poskytnuté příspěvky
       zúčtované mezi org. složkami 39 12 369

 32. Poskytnuté příspěvky 40 400

Náklady celkem 43 29 602 342

B. Výnosy 44

I. Tržby za vl. výkony a zboží celkem 45 835 620

   2. Tržby z prodeje služeb 47 835 587

   3. Tržby za prodané zboží 48 33

IV. Ostatní výnosy celkem 59 1 396 0

 15. Úroky 63 43

 18. Jiné ostatní výnosy 66 1 353

VI. Přijaté příspěvky celkem 75 1 815 0

 27. Přijaté příspěvky (dary) 77 216

 28. Přijaté členské příspěvky 78 1 599

VII. Provozní dotace celkem 79 24 482 0

 29. Provozní dotace 80 24 482

Výnosy celkem 81 28 528 620

C. Výsledek hosp. před zdaněním 82 -1 074 278

D. Výsledek hosp. po zdanění 84 -1 074 278
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A. Dlouh. majetek celkem 
Součet ř. 2+10+21+29 1 57 401 59 390

I. Dlouh. nehm. majetek celkem 
Součet ř. 3 až 9 2 0 0

II. Dlouh. hmotný majetek cel-
kem Součet ř. 11 až 20 10 67 212 69 976

  1. Pozemky 11 5 660 5 660

  3. Stavby 13 55 869 57 714

  4. Samostatné movité věci 
      a  soubory movitých věcí       14 1 432 1 278

  9. Nedokončený dlouh. hm. maj. 19 4 251 5 324

III. Dlouh. fi n. majetek celkem           
Součet ř. 22 až 28 21 0 250

  4. Půjčky organizačním složkám 25 0 250

IV. Oprávky k dlouh. maj. celkem
Součet ř. 30 až 40 29 -9 811 -10 836

  6. Oprávky ke stavbám 35 -8 530 -9 634

  7. Oprávky k samost. movitým
      věcem a souborům mov. věcí 36 -1 281 -1 202

 10. Oprávky k drobnému 
       dlouh. hmotnému majetku 39 0

B. Krátk. majetek celkem      
Součet ř. 42+52+72+81                             41 4 100 3 709

I. Zásoby celkem  
Součet ř. 43 až 51 42 365 352

  7. Zboží na skladě a v prodej-
nách       49 365 352

II. Pohledávky celkem 
Součet ř. 53 až 71                                             52 1 310 1 275

   1. Odběratelé 53 74 70

   4. Poskytnuté provozní zálohy 56 938 872

   5. Ostatní pohledávky 57 54 54

   6. Pohledávky za zaměstnanci        58 2 2

  17. Jiné pohledávky        69 242 277

III. Krátk. fi n. majetek celkem
Součet ř. 73 až 80 72 2 237 1 912

   1. Pokladna   73 159 72

   2. Ceniny   74 95 42

   3. Účty v bankách     75 1 983 1 798

IV. Jiná aktiva celkem
Součet ř. 82 až 84 81 188 170

   1. Náklady příštích období  82 177 170

   2. Příjmy příštích období               83 11

Aktiva celkem ř. 1+41  85 61 501 63 099
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A. Vlastní zdroje celkem                  
 Součet ř. 87 + 91                                       86 59 870 61 395

I. Jmění celkem    
Součet ř. 88 až 90                                                             87 60 775 62 191

   1. Vlastní jmění         88 60 775 62 191

   2. Fondy 89

II. Výsledek hosp. celkem 
Součet ř. 92 až 94 91 -905 -796

   1. Účet výsledku hosp.                92 -796

   2. Výsledek hospodaření ve
        schvalovacím řízení 93 -905

B. Cizí zdroje celkem
Součet ř. 96+98+106+130 95 1 631 1 704

II. Dlouhodobé závazky celkem  
Součet ř. 99 až 105 98 144 89

   1. Dlouhodobé bank. úvěry 99 144 89

III. Krátkodobé závazky celkem 
Součet ř. 107 až 129                                               106 1 292 1 419

   1. Dodavatelé 107 165 202

   3. Přijaté zálohy 109 25 5

   4. Ostatní závazky 110 -2 8

   5. Zaměstnanci 111 0

   7. Závazky k  institucím soc. 
      zabezpečení  a veř. zdrav. poj. 113 7

   8. Daň z příjmů                 114 -2 -2

   9. Ostatní přímé daně      115 -12 -10

 17. Jiné závazky       123 395 519

 22.  Dohadné účty pasivní               128 716 697

IV. Jiná pasiva celkem         
Součet ř. 131 až 133                                         130 195 196

   1. Výdaje příštích období        131 98 106

   2. Výnosy příštích období        132 97 90

Pasiva celkem ř.  86 + 95 134 61 501 63 099
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Nakreslil: Tonda Hora, 16 let, 63. pionýrská skupina Sosna

Zelené úkoly (příroda)

• Vyjmenuj čtyři rostliny, které mají něco 
společného (např. jarní květiny, rostliny 
na písmeno K, ovocné stromy, peckovice, 
apod.). (3)

• Napodob zvuky pěti rozeznatelných 
zvířat, která mají něco společného (např. 
domácí, ptáci, hospodářská, savci, lesní 
zvířata apod.). (2)

• Vyjmenuj tři zeměpisné pojmy, které mají 
něco společného (např. zahraniční řeky, 
oceány, moře, pohoří, ostrovy, apod.). (3)

• Pantomimicky předveď zvíře, které ti vy-
bere spoluhráč po pravici. Ty a hráč, který 
uhodne, se posuňte o tři pole, hráč, který 
úkol vymyslel, o jedno.
Limit 1 minuta.(1,3)

• Řekni pět zvířat začínajících na písmeno, 
které ti vybere některý z tvých spolu-
hráčů, sám je musí být schopný také 
vyjmenovat. (3)

• Bez úkolu se posuň o tři pole.

Červené úkoly (sport a aktivity)
• Udělej cvik, který alespoň polovina tvých 

spoluhráčů nedokáže napodobit. (2)

• Pantomimicky předveď sport, který ti vy-
bere spoluhráč po pravici. Ty a hráč, který 
uhodne, se posuňte o tři pole, hráč, který 
úkol vymyslel, o jedno. 
Limit 1 minuta. (1,3)

• Hoď kostkou a podle hodu plň úkol 1 – 
stůj na jedné noze a počítej do dvaceti, 2 
– podlez židli, 3 – přelez stůl, 4 – 20 vteřin 
vydrž stát pouze na patách, 5 – dotkni se 
svou nohou své hlavy, vlaštovka – volný 
výběr z 1–5. (2)

• Hoď kostkou a podle hodu plň úkol 1 – 
kotrmelec, 2 – 10 dřepů, 3 – 5 kliků, 4 – 
svíčku na 10 sekund, 5 – holubičku na 10 
sekund, vlaštovka – volný výběr z 1–5. (3)

• Hoď kostkou a na tkaničce nebo provázku 
uvaž uzel: 1 – lodní, 2 – zkracovačka, 3 – 
ambulantní, 4 – autíčka, 5 – dračí, vlaštovka 
– volný výběr z 1–5. (3)

• Bez úkolu se posuň o tři pole.

Modré úkoly (všeobecné)

• Hoď 3x kostkou, je-li ti míň než 11, hoď 
2x, první hod je počet sekund, druhý 
počet minut, třetí počet hodin. Vlaštovka 
= 0. Řekni výsledný počet sekund. (3)

• Hoď kostkou a podle hodu vyjmenuj 
tři: 1 – cizí měny, 2 – naše prezidenty, 
3 – státy z jednoho světadílu, 4 – druhy 
koření, 5 – souhvězdí, vlaštovka – volný 
výběr z 1–5. (3)

• Hoď kostkou a podle hodu vyjmenuj tři: 1 
– venkovní hry, 2 – deskové hry, 3 – karet-
ní hry, 4 – hry s kostkou, 5 – hry s míčem, 
vlaštovka – volný výběr z 1–5. (2)

• Hoď kostkou, padne-li sudé číslo, posuň 
se o dvě pole vpřed, liché číslo – o dvě 
vzad, vlaštovka – o tři vpřed. (2,3)

• Pantomimicky předveď lidskou vlast-
nost, kterou ti vybere spoluhráč po pra-
vici. Ty a hráč, který uhodne, se posuňte 
o tři pole, hráč, který úkol vymyslel, 
o jedno. Limit 1 minuta. (1,3)

• Bez úkolu se posuň o tři pole.

Žluté úkoly (kultura a umění)

• Pantomimicky předveď umělce, kterého 
ti vybere spoluhráč po pravici. Ty a hráč, 
který uhodne, se posuňte o tři pole, hráč, 
který úkol vymyslel, o jedno.
Limit 1 minuta.(1,3)

• Vyjmenuj tři kulturní památky, které mají 
něco společného (např. hrady, pražské 
památky, muzea apod.). (2)

• Hoď kostkou a podle hodu zazpívej pís-
ničku o: 1 – psovi, 2 – vodě, 3 – koni, 4 
– slunci, 5 – kočce, vlaštovka – volný výběr 
z 1–5. (2)

• Hoď kostkou a podle hodu zatancuj tanec 
1 – Mazurka, 2 – Makarena, 3 – Ptačí 
tanec, 4 – Hlava, ramena, kolena, palce, 
5 – břišní tanec, vlaštovka – volný výběr 
z 1–5. Ostatní ti k tomu zazpívají. Za páro-
vý tanec získají body oba. (3)

• Podle toho, kolik vyjmenuješ divů světa, 
postup o políčka vpřed. (max. 7, žádný – 
zpět o 2)

• Bez úkolu se posuň o tři pole.


