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Rok 2015
byl rokem připomínání 
nebývalého „životního 
jubilea“ Pionýra – výji-
mečného v  rámci celé 
historie pionýrského 
hnutí: Čtvrtstoletí ne-
přerušené činnosti „Pi-
onýra“ – to jsme ještě 
neměli. Byl však pře-
devším plný činnosti: 
schůzek, víkendových 
výprav, táborů, vzdělávacích akcí… To vše má 
pevné zacílení – aktivní výchovnou práci. 

Uskutečněná Konference o  činnosti Pionýra 
potvrdila, že rozhodnutí z  roku 1990, obno-
vit samostatného Pionýra, bylo správné. Přijali 
jsme nový Program Pionýra. I v něm ovšem pla-
tí osvědčené pionýrské: Vést děti a mladé lidi 
k zájmu o dění kolem nich, k aktivnímu přístu-
pu, k respektování jiných, k úctě k práci, ke vní-
mání všeobecně ceněných životních hodnot. 
Tohle všechno naši vedoucí dělají, a to způsoby, 
při nichž se děti baví, poznávají, smějí, prožívají 
neopakovatelné zážitky…

Výroční zpráva, která se před vámi otevírá, je 
toho dokladem.

Mgr. Martin Bělohlávek
předseda Pionýra

Pionýr je organizace
Statutární orgán Pionýra
předseda Pionýra Martin Bělohlávek, Mgr.

Česká rada Pionýra (ČRP)
Je složena z 22 volených delegátů krajských organizací Pionýra. 
V roce 2015 proběhlo jedno jednání, rozdělené na dvě dílčí zase-
dání.

Výkonný výbor České rady Pionýra (VV ČRP)
předseda Pionýra Martin Bělohlávek, Mgr.
místopředsedové Ivana Vejvodová
   Darina Zdráhalová, Mgr.
ekonom  Kateřina Brejchová, Ing.
členové   Marie Houdková, Mgr.
   Jakub Hrdlička, Bc.
   Ludmila Kočí, Mgr.
   Zuzana Krausová
   Ivana Mochurová
   Vendula Nejedlá, Ing., Ph.D. (od 27. 11. 2015)

   Dušan Pěchota
   Kateřina Součková, Mgr.
   Miroslava Tolarová, Mgr.

Kontrolní komise Pionýra (KKP)
předseda  Marcela Hrdličková
místopředseda  Karel Weil
členové   Jindřich Červenka (do 30. 4. 2015)

   Janáčková Daniela
   Václav Johánek
   Miroslav Maršálek
   Libuše Nejedlá
   Luboš Šmolík

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

Předsedové krajských organizací Pionýra (KOP)
Michal Rejzek    Pionýr, z. s. – Pražská organizace  
    Pionýra 
Jakub Hanuš    Pionýr, z. s. – Středočeská KOP 
Robert Halama    Pionýr, z. s. – Jihočeská KOP
Martin Mlynářík   Pionýr, z. s. – Plzeňská KOP
František Kováč   Pionýr, z. s. – KOP Karlovarského  
    kraje
Rudolf Zeus, DiS  Pionýr, z. s. – Ústecká KOP
Pavel Košek, DiS   Pionýr, z. s. – Liberecká KOP
Ivana Vejvodová  Pionýr, z. s. – Královéhradecká   
    krajská organizace
Marie Houdková, Mgr.   Pionýr, z. s. – Pardubická KOP
Jiří Němec, Mgr.  Pionýr, z. s. – Krajská organizace  
    Kraje Vysočina
Jan Kačer   Pionýr, z. s. – Jihomoravská KOP
Darina Zdráhalová, Mgr. Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská  
    KOP
Josef Matoušek   Pionýr, z. s. – Moravskoslezská   
    KOP



Při příležitosti 25. výročí vy-
jádřila Pionýru podporu řada 
známých osobností. Tito lidé 
nejenom vynikají ve svém obo-
ru, ale také mají s naší činností 
osobní zkušenost, ať už jako 
děti, kdy jezdili na pionýrské 
tábory, nebo třeba byli, či jsou, 
dobrovolníky v některé z našich 
pionýrských skupin. A co nám 
naši patroni popřáli?

Patroni Pionýra

Členská základna Pionýra

I  když se členská základna 
Pionýra meziročně význam-
ně nemění, neustále narůs-
tá počet dětí a  mladých lidí, 
na něž Pionýr výchovně půso-
bí. Je to tak díky zapojování 
více a více nečlenů do aktivit. 
Tento trend je dobře znatelný 
např. u letních táborů, z nichž 
je velká většina otevřená, pro-
jevuje se ale i v dalších typech 
naší činnosti.
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14 172
registrovaných členů

262
pionýrských skupin

4
pionýrská centra

543
oddílů

120
otevřených klubů

+ 566 oproti 2014

Dále uvádíme jen vybrané úryvky, celé
příspěvky všech patronů najdete na:
www.pionyr.cz/o-pionyru/vyroci



Co přát Pionýru k 25. výro-
čí? Asi jen to, aby děti, které 
v něm vyrůstají dneska, měly 
na co a na koho vzpomínat, až 
vyrostou, a aby i pro ně byly 
dny strávené s kamarády jednou 
z nejhezčích částí jejich dětství. 
Pokud z nich ještě navíc pomů-
že Pionýr udělat férové, slušné 
a pracovité lidi, tak to bude 
nádhera, protože ty budeme 
potřebovat pořád.

Jan Kovařík
bývalý člen Pionýra

Děkujeme dobrovolníkům
Hybnou silou Pionýra jsou tisíce dobrovol-
níků – vedoucích, instruktorů, zdravotníků, 
hospodářů, lektorů a dalších. I když je nelze 
za  jejich práci přiměřeně odměnit, snažíme 
se alespoň hledat způsoby, jak poděkovat. 
Jedním z nich jsou pionýrská 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 spolku za  jejich 
záslužnou a nepřehlédnutelnou práci. Řadu 
dalších vyznamenání předávají krajské or-
ganizace a  pionýrské skupiny samostatně. 
V roce 2015 bylo také uděleno mnoho pří-
ležitostných ocenění spojených s  25. výro-
čím obnovení samostatné činnosti Pionýra. 
Předávána byla například na  společenském 
setkání Impuls 2015 (viz dále) ale i na akcích 
krajských organizací Pionýra.

Křišťálová Vlaštovka: Miroslava Horňáková
Lipový kvítek zlatý: Ondřej Pavelka, Kamila Pavková, Roman Pavka

Moderátor



Objevila jsem svět pravého dět-
ství, soudržnost party, ve které se 
neustále všichni popichovali, ale 
když přišlo na věc, tak byli všichni 
spolu. A celé to dobrodružství vr-
cholilo letním táborem. Já nejvíc 
vzpomínám na téma OLYMPIJSKÉ 
HRY. Když slyším slogan „Není 
důležité vyhrát, ale zúčastnit se“, 
běží mi mráz po zádech.
Chtěla bych, aby moje dcera Vik-
torka  něco takového taky zažila, 
a aby pochopila, že jsou daleko 
zajímavější ušpiněné tepláky 
od trávy, než počítač a televize.

Štěpánka Křesťanová
bývalá členka Pionýra

Slavili jsme celý rok
V roce 2015 jsme oslavili 25. výročí obnove-
ní samostatné činnosti Pionýra. Je to vůbec 
poprvé, kdy některá z pionýrských organizací 
u nás dosáhla čtvrt století nepřerušené čin-
nosti. Toto výročí jsme si připomínali mnoha 
způsoby i  při tradičních aktivitách, některé 
okamžiky ale i tak z běhu roku vystoupily.

Pionýrské pětadvacítky
Jeden jarní měsíc (od 17. 4. do 17. 5) byl vě-
nován takzvaným Pionýrským pětadvacítkám 
– akcím, které jakkoliv využívaly číslo 25, jako 
např. závod s 25 úkoly, 25 hodin v klubovně, 
výlety na 25 míst, pochod na 25 km… Vět-
šina těchto akcí byla otevřená všem zájem-
cům, výročí tak s námi slavili nejen pionýři.

Velká kniha Pionýra
Řadu měsíců jsme sbírali vzpomínky osob-
ností, které prošly v  minulosti Pionýrem, 
i „narozeninová“ přání od členů a příznivců. 
To vše tvoří „Velkou knihu Pionýra“, která 
byla poprvé představena v  červnu na  akci 
RESET – REpublikové SETkání Pionýra.

Impuls 2015
V polovině října proběhla Akce Impuls 2015, 
která byla rozdělena na  dvě úplně odliš-
né části. V  pátek 16. 10. začala návštěvou 
u předsedy Poslanecké sněmovny parlamen-
tu ČR Jana Hamáčka, na  kterou v  sobotu  
17. 10. navázalo společenské setkání, kde šlo 
především o ocenění lidí, dobrovolníků i za-
městnanců, kteří se na úspěšném čtvrtstoletí 
obnoveného Pionýra podíleli.

Konference o činnosti Pionýra
Nejde sice o typickou součást oslav, ale byla 
záměrně svolána na  tento rok, aby symbo-
licky uzavřela jedno čtvrt století a nasměro-
vala Pionýr do dalšího. Z konference vzešlo 
mnoho dílčích výstupů, těmi hlavními je ale 
schválení nového Programu Pionýra (jeden 
ze základních dokumentů spolku) a Vize pro 
21. století.

99×
pionýrské

pětadvacítky

167
delegátů Konference 

o činnosti Pionýra

HerečkaHerečka



Vítěz soutěže Sami o sobě:
Pionýrská skupina Nepomuk
Vítěz Soutěže etapových her:
Pionýrská skupina Švermováček

Dobrodružství na míru
Činností Pionýra nejsou jen velké akce, ale 
především tisíce schůzek oddílů a volnočaso-
vých klubů, nespočet výletů, výprav, soutěží, 
her a táborů… Celkem máme téměř 700 od-
dílů a otevřených klubů s různým zájmovým 
zaměřením po celé republice.

Ze společných pionýrských akcí a soutěží je 
řada otevřených, 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 regionálních médiích i v našem zpravodaji 
Mozaika Pionýra.

Své síly mohou naši dobrovolníci změřit také 
v Soutěži etapových her – celotáborových (ty 
jsou základním kamenem programu většiny 
táborů) i celoročních (na nich je založen pro-
gram některých oddílů).

Nejvýraznější akcí ryze pro členy byl v  roce 
2015 RESET – REpublikové SETkání Pionýra, 
které proběhlo ve dnech 12. – 14. 6. v praž-

ském kempu Džbán. Pro děti i jejich vedou-
cí byl připraven program složený ze soutěží, 
tvořivých aktivit i  činností ryze relaxačních 
a zábavných.

Pionýru bych chtěl k výročí po-
přát, aby se mu definitivně poda-
řilo přesvědčit lidi – hlavně rodiče 
dětí – že už nemá nic společného 
s organizací minulého režimu. 
A taky dostatek dětí. Vzpomínky 
na dětství ve 147. Galaxii jsou pro 
mě totiž jedny z nejhezčích, které 
se mi kdy hlavou honily. A dobře 
vím, že podobně to mají i dnes už 
dospělí lidé z jiných pionýrských 
skupin. Málem bych zapomněl 
na vedoucí a instruktory. Těm 
přeji pevné nervy.

Matěj Rychlý 
bývalý vedoucí pionýrské 
skupiny

Pionýr je znovu uznaná organizace
Na základě dlouhodobého projektu, před-
loženého Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy, byl Pionýru počtvrté v řadě 
udělen statut „Organizace uznaná pro 
práci s dětmi a mládeží ve volním čase“, 
tentokrát pro roky 2016–2020. Za zmínku 
stojí, že organizací uznaných pro toto ob-
dobí je pouhých 13, ve srovnání s několika 
desítkami pro roky 2010–2015.
Jde zároveň o  symbolické stvrzení, že  
Pionýr uplynulých 25 let věnoval přede-
vším poctivé práci s dětmi a pro děti.

2 725
akcí pionýrských skupin

65 137
účastníků akcí PS

1 007
účastníků RESET

Reportér televizního zpravo-
dajství



Do dalšího čtvrtstoletí přeji 
starším pionýrům odvahu pře-
dat své těžce vybudované dílo 
pionýrům mladším. Mladším 
pionýrům přeji energii a odvahu 
nutnou k pokračování a ke změ-
nám započatého díla. A všem 
dohromady přeji co nejvíce těch 
nejmladších pionýrů, pro které 
to všechno děláme.

Tomáš Rychtařík
vedoucí pionýrské skupiny

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

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

Ledová Praha
Ve dnech 30. ledna – 1. února proběhl již 15. 
ročník tradiční akce určené pro dětské skupi-
ny i rodiny s dětmi. Těm Ledová Praha v době 
pololetních prázdnin nabízí možnost navštívit 
zdarma či s výraznou slevou řadu pražských za-
jímavostí a pamětihodností. 

Koncert Děti dětem
18. ročník koncertu Děti dětem se konal v so-
botu 31. ledna v  Kongresovém centru Praha. 
Během večera účinkující na  pódiu postupně 
rozsvěceli velikou číslici 25, symbolizující naše 
výročí. Záštitu převzali: předseda vlády ČR 
Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda PS Parlamen-
tu ČR Jan Hamáček. Hostem večera byla Olga 
Lounová a skupina Abba World Revival.
Putovní poháry předsedy vlády předala náměst-
kyně vedoucího Úřadu vlády Miluše Tvrzská.

Melodie  Olomoucko-zlínská 
krajská organizace 
Pionýra

Rukodělné činnosti  Pionýrská skupina 
Brodek u Prostějova 

Folklórní tance  Vysočánek Hlinsko
Dětská Porta  Dům dětí a mládeže 

Český Krumlov 
Tanec  Středisko volného 

času TYMY Holešov

3 000
účastníků Pionýrského 

Sedmikvítku
(včetně oblastních kol)

1 200
návštěvníků koncertu Děti 

dětem 

cca 14 500
účastníků Ledové Prahy 

(rekordní účast)
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Jedním z největších zážitků pro 
mě paradoxně bylo až znovuob-
jevení Pionýra v dospělosti. Díky 
pracovnímu vytížení jsem musel 
před lety svoji činnost v pionýr-
ské organizaci ukončit, dokonce 
jsem si myslel, že po roce 1989 
zanikla. O to větší překvapení 
bylo, když se můj kolega zmínil 
o tom, že Pionýr stále existuje.
Pionýru přeji spoustu nadšených 
dětí a adekvátní počet dospě-
lých, které práce s dětmi a pro 
děti naplňuje.

Michal Zapoměl
oddílový vedoucí

Pionýr pro všechny
Souběžně s  akcí RESET proběhl v  sobotu  
13. 6. na Střeleckém ostrově koncert nazva-
ný Pionýr pro všechny. Na pódiu vystupovali 
úspěšní účastníci otevřené kulturně-umělec-
ké soutěže Pionýrský Sedmikvítek. Střídal se 
folk, rock i  lidovky. Pro děti byl připraven 
i další program, mohly si například zasoutěžit 
v Tábornickém šestiboji.

Praha plná pověstí
Druhou akcí pro veřejnost v  sobotu 13. 6. 
byla kostýmová hra Praha plná pověstí. Ta 
na sedmi stanovištích nabídla setkání s po-
stavami naší historie a pověstí. Na trasu vy-
razili mnozí účastníci RESETu, zapojit se ale 
mohl kdokoliv. Začít šlo na  kterémkoliv ze 
stanovišť, kde byly plněny úkoly, za něž če-
kala účastníky na Střeleckém ostrově drobná 
odměna. 

Pionýr v médiích
V roce 2015 se více než jindy dařilo zařazo-
vat zprávy o  Pionýru, jeho výročí i  aktuál-
ních aktivitách do médií. Nepochybně tomu 
přispělo 11 vydaných tiskových zpráv a dvě 
tiskové konference v Praze. Jedna proběhla  
22. 1. v  Nové budově Národního Muzea 
a  byla věnována výročí obnovení činnosti 
a  akci Ledová Praha, druhá se konala 9. 6. 
na  Jindřišské věži a  jejím cílem bylo hlavně 
informovat novináře a pozvat je na tři akce: 
Pionýr pro všechny, Praha plná pověstí a RE-
SET.

Největší zájem médií vyvolala tradičně Le-
dová Praha, o které byly informace zveřejně-
ny na  řadě internetových portálů (adam.cz,  
blesk.cz, novinky.cz a  další), včetně něko-
lika kulturních přehledů (kudyznudy.cz,  
kamsdetmi.cz…), v tištěných médiích (Rodi-
na DNES, Právo Víkend atd.), pozvánky za-
znívaly v Českém rozhlase Dvojka, kde také 
probíhala naše Velká ledová soutěž. Přímo 
v  sobotu 31. 1. byl Ledové Praze věnován 
celý hodinový pořad Výlety s Dvojkou. Po-
zvání na Ledovou Prahu proběhlo také vysí-
láním rádia Blaník nebo ČT1 a ČT24.

Kadeřník a bojovník za vlasy 
krásnější



Díky tomu, že jsem nejezdil jen 
s Pionýrem, mohl jsem srov-
návat. A navíc jsem se mohl 
předvést, protože jsem znal vždy 
hry „odjinud“. Takže jsem brzy 
začal i pomáhat s organizová-
ním her a večerů. To je další 
věc, kterou mě Pionýr naučil. 
A samozřejmě vystupování před 
ostatními. Od té doby jsem si 
na to tisíckrát vzpomněl. Pionýr 
mi dal spoustu důležitých věcí. 
Kromě vzpomínek a zážitků 
i nové vlastnosti a potřebné 
zkušenosti. Díky.

Roman Petrus 
bývalý člen Pionýra

Táboříme celý rok
Činnost Pionýra každý rok vrcholí letními tá-
bory. Nejběžnější jsou stanové, máme ale i tá-
bory putovní, příměstské, pro rodiče s dětmi, 
či dokonce tábory v zahraničí. 

Nejčastěji v  období jarních prázdnin probí-
hají zimní tábory. K táboření využívají oddíly 
i další dny školního volna, jako jsou podzimní 
prázdniny nebo Velikonoce. 
Většina našich táborů je otevřena i nečlenům. 

Opravdu dobrý tábor 
Tento projekt běžel už jedenáctým rokem. 
Jeho cílem je pomáhat dětem a rodičům s vý-
běrem táborů a nabízet praktické rady, jako 
na co se vždy zeptat, na co si dávat pozor či 
na  co nezapomenout při balení. Na  webo-
vých stránkách projektu www.dobrytabor.cz 
je kromě Osmera dobrého tábora i  nabídka 
konkrétních táborů.

394
táborů

20 856
účastníků

+557 do 18 let 
oproti 2014

55
průměrný počet 

účastníků

14 dní
průměrná délka

40
táborů

1 061
účastníků

27
průměrný počet 

účastníků

7 dní
průměrná délka

Letní tábory

Zimní tábory

Starosta Prahy 8



V této organizaci, tedy v její 
předešlé podobě, jsem prožila 
nejkrásnější chvíle svého dětství 
a mládí. Měla jsem to štěstí, že 
jsem se vždy setkala s nadšený-
mi a šikovnými lidmi, kteří naši 
činnost připravovali a zajišťovali.
Vzpomínám si na desítky vzdě-
lávacích akcí, ale i na pravidelné 
schůzky, na které jsme se vždy 
moc těšili.
Mám z těchto časů spousty 
přátel, se kterými se stýkám 
do dnešních dnů.

Výpravy za poznáním
Z  projektu „Klíčení aneb rosteme s  dětmi“ 
vzešly čtyři nové věkově rozlišené výchovné 
programy pro oddíly. Ty mohou být použity 
vcelku i jako jednotlivé náměty.

Mláďátka a Zvířátka 
(nejmladší: 1. – 2. třída)
V  programu se setkáte s  tématy jako např. 
poznávání rostlin, vnímání času, rozvoj pohy-
bových aktivit, třídění odpadu, divadlo, místo 
bydliště, bezpečnost na silnici…

Putování se psem 
(mladší: 3. – 5. třída)
Obsahuje témata jako např. rodina, zdravá vý-
živa, stopy zvířat, uzly, kolektivní hry, výroba 
masek, internet, fotografie, malování na sklo.

Tajemství staré truhly 
(starší: 6. – 8. třída)
Pracuje s tématy jako např. neverbální komu-
nikace, souhvězdí, mapové značky, ekologie, 
netradiční sportovní hry, geocaching, mode-
lování.

Osmá planeta (15+)
Program obsahuje témata jako např. fungová-
ní trhu, dobrovolnictví, ochrana planety, fyzi-
ka v praxi nebo street art.

V  průběhu roku byly tyto programy aktivně 
nabízeny a šířeny napříč Pionýrem i mimo něj. 
Zpětná vazba od zapojených oddílů je využí-
vána k dalšímu rozvoji nabídkových programů.

Další nabídkové programy Pionýra 
Oáza – dlouhodobá etapová hra, která přináší 
do kluboven přátelství a příznivou atmosféru.

Život oddílu – náměty pro posílení spoluúčas-
ti dětí na správě oddílu.

Pionýrský geocaching – program propojují-
cí tradiční pionýrskou činnost s celosvětovou 
hrou geocaching.

PTO – Pionýrské tábornické oddíly – část od-
dílů obzvlášť zaměřená na život v přírodě, tu-
ristické a tábornické dovednosti.

Apollónovy hry – soubor námětů pro oddíly, 
které se zabývají kulturou a uměním.

Martina Lacmanová
bývalá vedoucí pionýrské sku-
piny

Starostka města Chrasti



Těch vzpomínek je vodopád! Ať 
žije každý, kdo se snaží pracovat 
s dětmi. Přeji Pionýrovi i všem 
jeho členům, ať si tu společnost 
během roku, či v létě maximálně 
užijí!

Miroslav Singer
bývalý instruktor na táboře

Příležitost pro všechny děti
Při naší činnosti se běžně setkáváme s  dět-
mi „ohroženými sociálním vyloučením“. Ať 
už kvůli zdravotnímu hendikepu, příslušnosti 
k  menšině, jazykové bariéře, potížím v  rodi-
ně… V našich oddílech a klubech se snažíme 
vytvářet otevřené prostředí a  příležitost pro 
každého.

Práci s  těmito dětmi se v  Pionýru věnujeme 
řadu let, výrazným impulsem jsou výchovné 
programy z  dlouhodobého projektu Klíčení, 
který byl podpořen Evropským sociálním fon-
dem a státním rozpočtem ČR. Podklady k nim 
jsou volně ke stažení na www.kliceni.cz.

V  rámci projektu byla podpořena řada inte-
gračních aktivit, přímo bylo podpořeno 183 
dětí s omezenými možnostmi.

Řada pionýrských skupin je v této oblasti čin-
ná i samostatně. Například dlouhodobě spolu-
pracují s dětskými domovy a berou děti z nich 
nejen na letní tábory. 

Český ekonom, guvernér Čes-
ké národní banky



Již několik let žiji v Praze, jsem 
v angažmá v divadle na Vinohra-
dech, ale Zeesku a lidi v ní mám 
pořád v hlavě a hlavně v srdci.
Přeji Pionýru mnoho šťastných 
let a především lidi, kteří v něm 
byli vždy plní zásad, odvahy, 
kamarádství a lidi se srdcem 
na správném místě.

Marek Holý
bývalý instruktor oddílu

Chceme pomáhat 
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 – nej-
větší sbírková akce u nás (pořádá ji Liga proti 
rakovině), jejímž je Pionýr partnerem. Od roku 
2007 vybrali naši dobrovolníci – dospělí i děti 
– částku přesahující dvanáct milionů korun.

Pravidelně se zapojujeme také do  projektu 
České rady dětí a mládeže 72 hodin, při němž 
jednotlivé oddíly během tří dnů pomáhají pří-
rodě 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 krevních 
složek.

62
zapojených pionýrských 

skupin 

1 321 466
korun vybráno

15
projektů

13
zapojených pionýrských 

skupin

1
zapojená KOP

herec



Naše tábory nebyly nijak velké 
a ani se tam neděly nějaké ofici-
ální akce v pionýrských krojích. 
Byli jsme prostě jen v přírodě. … 
Poznávali jsme byliny, stromy, 
zvířecí stopy, učili se Morseovu 
abecedu apod. Byly to úžasné 
prázdniny téměř bez elektřiny… 
a v té době 70. let bez nějakého 
politického přesvědčování. Ráda 
na ty chvíle vzpomínám. Přeji 
proto dnešním dětem, aby také 
ony po 20–30 letech rády zavzpo-
mínaly na prožité chvíle se svými 
kamarády v Pionýru.

Ivana Šaková
bývalá členka Pionýra

Učíme se pro život 
Cílem vzdělávání v  Pionýru je, aby všech-
ny činnosti byly zajišťovány kvalifikovanými 
pracovníky (především dobrovolníky) a  aby 
tito přijímali poznatky, vědomosti a doved-
nosti, které přinesou rozvoj v činnosti jejich 
oddílů a klubů. Díky zajímavé a smysluplné 
činnosti pak mohou děti získat mnoho prak-
tického do života.

K  pionýrskému vzdělávání patří i  setkání 
začínajících a  zkušených dobrovolníků, kte-
ří si přirozenou cestou předávají své zna-
losti, zkušenosti a nápady. Jde o vzájemné, 
oboustranné obohacování. Největší vzdě-

lávací akcí Pionýra, jež je právě na výměně 
zkušeností založena, jsou každoroční Kamín-
ka, která v roce 2015 proběhla v Plzni.

Pionýr je držitelem akreditací pro 
vzdělávání a vydávání osvědčení v těch-
to kurzech: 
•  Vedoucí dětských kolektivů 
•  Zdravotník zotavovacích akcí
•  Hospodář – účetní s  využitím výpočetní 

techniky
• Hlavní vedoucí dětských táborů

55
vzdělávacích akcí 

771
vydaných kvalifikací 

297
častníků Kamínek

Sólistka opery 
Divadla J. K. Tyla v Plzni



Do Pionýra jsem chodila na pře-
lomu 70. a 80. let minulého 
století. J Vzpomínám na pravi-
delné schůzky, víkendové výlety 
po celé republice i na letní tábo-
ry. Vždycky jsme měli zajímavý 
program, navíc s odstupem 
času oceňuji i to, jak měli naši 
vedoucí odvahu „nechat nás 
vyblbnout“. Stejnou spoustu 
krásných zážitků přeji i dnešním 
pionýrům!

Štěpánka Hilgertová
bývalá členka Pionýra

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

Spolupracující organizace: 

Česká rada dětí a mládeže 
organizace zastřešující a reprezentují-
cí na  veřejnosti i  vůči státním orgá-
nům činnost sdružení dětí a mládeže, 
Pionýr je zakládajícím členem (1998).

Český výbor pro UNICEF 
jeho prostřednictvím je Pionýr zapo-
jen do aktivit významně přesahujících 
i rozměr ČR.

People Management Forum 
platforma pro výměnu informací, ově-
řených referencí a  společných zkuše-
ností v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Státní instituce – Pionýr má stálé vaz-
by i  na  vládní či parlamentní pracovní 
skupiny a komise. Např. v Komoře mlá-
deže MŠMT (stálý zástupce od poloviny 
90. let).

IFM-SEI – mezinárodní organizace za-
střešující 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 – spolu-
pracující slovenská organizace. Pro členy 
připravuje činnost v zájmových kroužcích 
a klubech, dále tábory, soutěže, kulturní 
akce apod.

Vodní slalomářka a kajakářka, 
olympijská vítězka



Byl jsem pionýrem v době 
„minulé“, tedy předrevoluční, 
vycházela Pionýrská Sedmička 
a já vše vnímal velmi pozitivně. 
Prostě jsme chodili do „pincku“, 
jak jsme říkávali, a byla poho-
da. Měli jsme obrovskou náplň 
pro náš volný čas a moc nás to 
bavilo.
To, že si připomínáme 25. výročí 
obnovení samostatné činnosti, je 
pro mě osobně skvělou zprá-
vou. Je totiž pozitivní odpovědí 
na moje životní krédo: Pořád se 
musí něco dělat. 

Dalibor Gondík
bývalý člen Pionýra

Poděkování
Děkujeme všem, kteří v  minulém roce 
hledali a  nacházeli možnosti naší pod-
pory, zejména:

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýcho-
vy za finanční podporu aktivit Pionýra.

Ministerstvu obrany za finanční podporu čin-
nosti Pionýra.

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

Předsedovi vlády ČR Mgr. Bohuslavu Sobot-
kovi za  převzetí záštity nad koncertem Děti 
dětem.

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

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

Všem, kteří si ve středu 13. 5. 2015 při Čes-
kém dni proti rakovině koupili u našich „sběra-

čů“ symbolický žlutý kvítek a přispěli prostřed-
nictvím Pionýra na činnost Ligy proti rakovině.

Všem dobrovolníkům, kteří v roce 2015 v Pi-
onýru zajišťovali: schůzky oddílů a klubů, vý-
lety, tábory, školení, údržbu a zvelebování zá-
zemí pro činnost, dobročinné sbírky, otevřené 
akce pro veřejnost…

Pionýr, z. s. - Pražská organizace Pionýra 
děkuje za  podporu činnosti Zastupitelstvu 
hlavního města Prahy a Magistrátu hlavního 
města Prahy.

Pionýr, z. s. - Plzeňská krajská organizace Pi-
onýra děkuje za podporu činnosti Krajskému 
úřadu Plzeňského kraje.

Středočeská krajská organizace Pionýra dě-
kuje Středočeskému kraji za finanční podpo-
ru, obci Čimelice a sboru dobrovolných hasi-
čů Čimelice za pomoc při správě TZ Čimelice.

Pionýr, z. s. - Královéhradecká krajská orga-
nizace děkuje za finanční podporu v roce 2015 
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

Moderátor, herec, bavič 
a zpěvák



Zpráva Kontrolní komise Pionýra  
za rok 2015
Kontrolní komise Pionýra se v průběhu roku sešla na třech spo-
lečných jednáních. Během roku jednotliví členové pracovali sa-
mostatně nebo ve dvojících na plnění schváleného celoročního 
plánu.

Počátkem roku KKP na základě Stanov Pionýra ověřila správnost 
volby delegátů do České rady Pionýra.

Kontrolní komise Pionýra se v r. 2015 zabývala dle plánu práce 
kontrolou účetnictví – Liberecké KOP, 1. PTS Táborník, PS Vodní 
Sporty Ústí nad Orlicí a kontrolou pionýrských skupin v likvidaci 
JčKOP.

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

Kontrolní komise Pionýra provedla kontrolu všech dodaných 
účetních závěrek pionýrských skupin za rok 2014. Některé účet-
ní závěrky vykazovaly drobné nesrovnalosti, které neodpovídají 
účetnímu zákonu. Účetní závěrky, které obsahovaly zjevné ne-
smysly, jako je např. nerovnost aktiv a pasiv, záporná pokladna 
nebo nesmysly v  příloze, byly dány k  přepracování do  souladu 
s účetním zákonem.

Kontrolní komise Pionýra v měsíci dubnu provedla namátkovou 
kontrolu hospodaření Ústředí Pionýra. V účetnictví nebyly nale-
zeny žádné závažné nedostatky, které by ovlivnily bilanci nebo 
hospodářský výsledek. 

V  rámci zajištění součinnosti mezi orgány Pionýra se zástupce 
Kontrolní komise Pionýra pravidelně zúčastňoval jednání Výkon-
ného výboru České rady Pionýra. KKP se pravidelně zabývá kon-
trolou úkolů, které vyplývají z usnesení orgánů – ČRP a VV ČRP.

Kontrolní komise Pionýra pracovala ve složení: předseda Marcela 
Hrdličková (OZKOP), místopředseda Karel Weil (POP) a  členo-
vé Jindřich Červenka (POP) do 30. 4. 2015, Daniela Janáčková 
(Královéhradecká KO), Václav Johánek (PlKOP), Miroslav Maršá-
lek (KO kraje Vysočina), Libuše Nejedlá (PlKOP) a Luboš Smolík 
(PlKOP). Všichni členové Kontrolní komise Pionýra mají splněnou 
potřebnou kvalifikaci.

Kroměříž  22. 2. 2016

Marcela Hrdličková
předsedkyně

Kontrolní komise Pionýra



Zpráva o činnosti Rozhodčí komise Pionýra 
za rok 2015
Rozhodčí komise Pionýra (RKP) se v roce 2015 sešla celkem na třech 
jednáních v Praze ve dnech 6. ledna, 5. března a 21. července, v prů-
běhu roku komise řešila některé podněty elektronickou formou.

Během roku 2015 se RKP zabývala následujícím výčtem žádostí o vy-
dání rozhodnutí či stanoviska:
1) odvolání proti rozhodnutí vedení 87. pionýrské skupiny Javor
2) odvolání pana Zindulky ze dne 10. 11. 2014 proti rozhodnutí 

o neregistraci člena Pionýra
3) připomínka L. Šimka k vydanému vyjádření RKP
4) pracovní postup Rozhodčí komise Pionýra
5) likvidované PS Jihočeské KOP

Ad 1) Rozhodčí komise Pionýra dne 4. 11. 2014 obdržela odvo-
lání proti postupu 87. pionýrské skupiny Javor, podané panem Hed-
nánkem a panem Maršíkem. Rozhodnutí v této věci bylo přesunuto 
na rok 2015, přičemž byla řešena na všech třech jednáních. Pánové 
Hednánek a Maršík a paní Štefanová byli požádáni o doplňující vyjá-
dření k upřesnění informací uvedených v zápisech z jednání orgánů 
87. PS Javor. Vzhledem k tomu, že pánové Hednánek a Maršík i přes 
opakované výzvy vyjádření nedodali, vycházela RKP z obsahu zápisů 
z jednání orgánů 87. PS tak, jak byly předloženy. Na základě těchto 
dokumentů bylo rozhodnuto, že stěžovatelé měli všechny dostupné 
informace, přesto neučinili potřebné kroky k získání chybějící kvalifi-
kace ani nepřijali jiné opatření, které by situaci řešilo. Jejich odvolání 
proto nebylo vyhověno.

Ad 2) Rozhodčí komise Pionýra obdržela dne 10. 11. 2014 odvo-
lání pana Zindulky proti rozhodnutí o neregistrování členem Pionýra 
(u 87. PS Javor). RKP odvolání nevyhověla, protože jí nepřísluší zasa-
hovat do pravomoci pionýrského oddílu, respektive Pionýrské skupi-
ny, přijímat své členy.

Ad 3) RKP projednala připomínky Ladislava Šimka k svému vyjád-
ření ke způsobu volby orgánů Pionýra na VIII. VZP, které panu Šim-
kovi poskytla na jeho žádost v roce 2014. P. Šimkovi byl zaslán dopis 
se sdělením, že rozhodnutí RKP je konečné, a s dalšími vysvětleními.

Ad 4) V  pracovní podobě byl připraven a  předložen dokument 
„Poučení pro účastníka řízení Rozhodčí komise Pionýra“, který má 
sloužit jak členům Pionýra, kteří se na komisi obracejí s podáním, tak 
samotným členům komise jako „jednací řád“. Dokument prochází 
postupným připomínkováním a redakcí. 

Ad 5)  Rozhodčí komise Pionýra byla oslovena s žádostí o posouze-
ní postupu hlavního spolku ve vztahu k pionýrským skupinám Jiho-
české KOP, kde bylo soudem pravomocně rozhodnuto o neplatnosti 
rozhodnutí JčKOP o jejich zrušení s likvidací, likvidátoru a naložení 
s likvidačním zůstatkem. Postup (skupinám ustanoven správce v ne-
činnosti) byl posouzen nejen jako správný, ale dle nových Stanov Pi-
onýra a nového občanského zákoníku i jako jediný možný. 

V Praze dne 20. 1. 2016
JUDr. Martin Dobčák
předseda Rozhodčí komise Pionýra



AKTIVA Číslo 
řádku

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období

Stav k posled. dni 
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem Součet ř. 2+10+21+29 1 59390 61481

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet ř. 3 až 9 2

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet ř. 11 až 20 10 69976 73133

  1. Pozemky 11 5660 5653

  3. Stavby 13 57714 59515

  4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                     14 1278 1228

  9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19 5324 6737

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet ř. 22 až 28 21 250 350

  4. Půjčky organizačním složkám 25 250 350

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet ř. 30 až 40 29 -10836 -12002

  6. Oprávky ke stavbám 35 -9634 -10774

  7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 36 -1202 -1228

Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k posled. dni 
účetního období

B.   Krátkodobý majetek celkem Součet ř. 42+52+72+81 41 3709 4496

I. Zásoby celkem Součet ř. 43 až 51 42 352 312

  7. Zboží na skladě a v prodejnách          49 352 312

II. Pohledávky celkem Součet ř. 53 až 71 52 1275 1228

   1. Odběratelé 53 70 80

   4. Poskytnuté provozní zálohy 56 872 914

   5. Ostatní pohledávky 57 54 54

   6. Pohledávky za zaměstnanci                                                                            58 2 1

  17. Jiné pohledávky                                                   69 277 179

III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet ř. 73 až 80 72 1912 2748

   1. Pokladna   73 72 121

   2. Ceniny   74 42 11

   3. Účty v bankách     75 1798 2616

IV. Jiná aktiva celkem Součet ř. 82 až 84 81 170 208

   1. Náklady příštích období  82 170 203

   2. Příjmy příštích období                                                                    83 5

AKTIVA CELKEM ř. 1+41  85 63099 65977

ROZVAHA

PASIVA Číslo 
řádku

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období

Stav k posled. dni 
účetního období

A.      Vlastní zdroje celkem Součet ř. 87 + 91                86 61395 64565

I. Jmění celkem Součet ř. 88 až 90 87 62192 63954

   1. Vlastní jmění                                         88 62192 63954

   2. Fondy                                                                 89

II. Výsledek hospodaření celkem Součet ř. 92 až 94 91 -797 611

   1. Účet výsledku hospodaření                                                                   92 611

   2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 93 -797

B.        Cizí zdroje celkem Součet ř. 96+98+106+130 95 1704 1412

II. Dlouhodobé závazky celkem Součet ř. 99 až 105 98 89 28

   1. Dlouhodobé bankovní úvěry 99 89 28

III. Krátkodobé závazky celkem Součet ř. 107 až 129              106 1419 1200

   1. Dodavatelé 107 202 72

   3. Přijaté zálohy 109 5 14

   4. Ostatní závazky 110 8

   5. Zaměstnanci 111 1

   7. Závazky k  institucím sociálního zabezpeční a veřejného zdravotního pojištění 113 5

   8. Daň z příjmů                                                                                      114 -2

   9. Ostatní přímé daně                                                                            115 -10 -19

 17. Jiné závazky                                                                                     123 519 464

 22.  Dohadné účty pasivní                                                                    128 697 663

IV. Jiná pasiva celkem Součet ř. 131 až 133 130 196 184

   1. Výdaje příštích období                                                                      131 106 88

   2. Výnosy příštích období                                                                     132 90 96

PASIVA  CELKEM ř. 86 + 95 134 63099 65977



Číslo 
řádku

Činnosti

hlavní hospodářská

1 2

I. Spotřebované nákupy celkem 2 2503 168

   1. Spotřeba materiálu 3 2391

   2. Spotřeba energie 4 98 142

   3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 5 14

   4. Prodané zboží 6 26

II. Služby celkem 7 6437 157

   5. Opravy a udržování 8 703

   6. Cestovné 9 56

   7. Náklady na reprezentaci 10 19

   8. Ostatní služby 11 5659 157

III. Osobní náklady celkem 12 6386

   9. Mzdové náklady 13 4465

 10. Zákonné sociální pojištění 14 1434

 12. Zákonné sociální náklady 16 18

 13. Ostatní sociální náklady 17 469

IV. Daně a poplatky celkem 18 41

  15. Daň z nemovitostí 20 30

  16. Ostatní daně a poplatky 21 11

V. Ostatní náklady celkem 22 55

 18. Ostatní pokuty a penále 24 2

 20. Úroky 26 8

 23. Manka a škody 29 13

 24. Jiné ostatní náklady 30 32

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 31 956 260

 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 32 956 260

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 38 14499

  31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 39 14081

  32. Poskytnuté příspěvky 40 418

Náklady celkem 43 30877 585

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

Číslo 
řádku

Činnosti

hlavní hospodářská

1 2

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 45 1662 590

   2. Tržby z prodeje služeb 47 1662 564

   3. Tržby za prodané zboží 48 26

IV. Ostatní výnosy celkem 59 1021

 15. Úroky 63 8

 18. Jiné ostatní výnosy 66 1013

VI. Přijaté příspěvky celkem 75 2212

 27. Přijaté příspěvky (dary) 77 560

 28. Přijaté členské příspěvky 78 1652

VII. Provozní dotace celkem 79 26588

 29. Provozní dotace 80 26588

  Výnosy celkem 81 31483 590

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 82 606 5

D. Výsledek hospodaření po zdanění 84 606 5

Výrok auditora
Podle mého názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace  
PIONÝRA, z. s. (Ústředí Praha) k 31. 12. 2015, jakož i nákladů, výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok 2015, v souladu se 
zákonem o účetnictví a dalšími příslušnými předpisy České republiky (výrok bez výhrad).



Program Pionýra
Schválený Konferencí o činnosti Pionýra 14. 11. 2015
Pojem PIONÝR vyjadřuje hledání, touhu po poznání, modernost 
a průkopnictví. I v mezinárodním pojetí označuje objevitele no-
vých cest, směrů a hlasatele pokrokových myšlenek. Svým koná-
ním chceme plně dostát významu názvu Pionýr.

Kdo jsme
Pionýr vyvíjí veřejně prospěšnou činnost v oblasti neformálního 
vzdělávání a výchovy dětí a mládeže ve volném čase. V této ob-
lasti spolupracuje s řadou partnerů, za nejvýznamnější z nich po-
važuje rodiče.
Je založený zejména na práci dobrovolníků a vnitřních demokra-
tických principech. Všem podobám výchovné práce v  Pionýru 
jsou společné základní principy:
• K naplňování Ideálů Pionýra směřujeme praktickými činnost-

mi.
• Naším základním výchovným prostředkem je hra.
• Oddíly jsou školou vztahů, respektu a řady dalších sociálních 

dovedností.
• Činnost kolektivů je rozmanitá, rozhodují o ní samostatně.
• Podporujeme zvídavost a touhu po poznání.
• Vedeme členy k odpovědnosti za osobní růst a k týmové spo-

lupráci. 
• Neposkytujeme prostor pro prosazování náboženských, poli-

tických ani jiných ideologií.
• Mezinárodní kontakty chápeme jako prostor pro vzájemnou 

výměnu zkušeností a názorů. 

• Vychováváme k dobrovolnictví.
• Klademe důraz na všestranný rozvoj, a to i v zájmově zaměře-

né činnosti.
• Respektujeme věkové a individuální zvláštnosti.
• Usilujeme o zapojování dětí se specifickými vzdělávacími po-

třebami do naší činnosti.
• Podílem na rozhodování o činnosti oddílu vedeme děti k ak-

tivnímu přístupu k životu.
• Účast na činnosti nepodmiňujeme členstvím.
• Tvoříme a využíváme výchovné programy s jasně definovanými 

cíli.
• Kvalitní přípravou a metodickou podporou vedoucích vytváří-

me základy pro život organizace.
• Stavíme na  respektu, spolupráci a  vzájemné inspiraci napříč 

generacemi.

O co usilujeme
Cílem práce Pionýra s  dětmi a  mládeží je prostřednictvím her 
a praktických aktivit předávat hodnoty, rozvíjet znalosti a doved-
nosti, upevňovat postoje k okolnímu světu, aby z každého vyrostl 
člověk… 
… přátelský, snášenlivý, s vůlí spolupracovat,
… hledající řešení problémů, praktický a schopný si poradit v kri-
zových situacích,
… zvídavý a tvořivý, uplatňující kritické myšlení,
… rozvíjející kulturní vnímání i fyzickou zdatnost,
… odpovědný sám za sebe a ochotný pomáhat,

… vědomý si svých práv i povinností,
… neprosazující se na úkor ostatních,
… respektující odlišné vnímání hodnot,
… dodržující pravidla a sdílející společné hodnoty,
… s pevnými zásadami, nepodléhající okamžitým výhodám,
… platný jako člen společnosti, týmu i rodiny,
… připravený být oporou pro blízké,
… snažící se porozumět minulosti i dnešnímu světu,
… s jasným pohledem na svět i naslouchající,
… vnímající přírodu a usilující o trvale udržitelný rozvoj,
… aktivní, občan odpovědný vůči místu, kde žije, své vlasti i celé 
Zemi.

Kam směřujeme
Ideály Pionýra jsou základní hodnoty, které předáváme výchov-
nou prací. Vnímáme je jako vodítka v konkrétních situacích, jako 
mety, k nimž se stále přibližujeme.
Paměť – Pionýr poznává dějiny svého národa i celého lidstva, cho-
vá v úctě tradice a historii.
Pomoc – Pionýr pomáhá ostatním nezištně a  z  přesvědčení, je 
solidární, zastává se slabších.
Poznání – Pionýr si osvojuje vědění, znalosti a dovednosti, pozná-
vá okolní svět i sám sebe.
Pravda – Pionýr chrání pravdu, je spravedlivý, plní dané slovo 
a hraje fér.
Přátelství – Pionýr je přátelský a ohleduplný, naslouchá ostatním, 
umí spolupracovat. 

Překonání – Pionýr se nebojí překážek, je statečný a nepodléhá 
pohodlnosti.
Příroda – Pionýr chrání život na Zemi, objevuje krásy přírody a učí 
se žít v souladu s ní.
Současný Pionýr vyrostl z kořenů řady dětských organizací, ze zku-
šeností pionýrského hnutí, zejména samostatného Pionýra z  let 
1968 – 70 i obnoveného Pionýra po roce 1989. Čerpá z mnoha 
pramenů – z  tradičních evropských i národních hodnot a  zásad 
konkrétně pojmenovaných v celosvětově uznávaných dokumen-
tech, například v Úmluvě o právech dítěte či Všeobecné deklara-
ci lidských práv. Při zachování svých základních principů a ideálů 
vnímá proměny společnosti a reaguje na ně.
Veškerá činnost v Pionýru směřuje k výchově jednotlivce - od dí-
těte až k aktivnímu, slušnému a svobodnému člověku, který najde 
své místo ve společnosti a bude jejím platným občanem.



Adresa: Pionýr, z. s. 
Senovážné náměstí 977/24
116 47 Praha 1
 
Kontakt: pionyr@pionyr.cz 
+420 234 621 299 
+420 777 248 720 
www.pionyr.cz

Výroční zpráva – Pionýr 2015

Redakce: Ing. Kateřina Brejchová, Mgr. Irena Černá, 
Zuzana Hlávková, Ing. Vendula Nejedlá, Ph.d., 
Ing. Bc. Anna Nováková, 
Mgr. Martin Bělohlávek, Mgr. Jakub Kořínek, 
Mgr. Jiří Tomčala
Grafi cká úprava: Tereza Trojanová, Jakub Hanuš
Ilustrační foto: archiv Pionýra

Tisk: Integraf, s. r. o. Náchod
Vydáno s podporou Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy.

Výroční zpráva Pionýr 2015 byla schválena 
na jednání České rady Pionýra dne 23. 4. 2016. ra

ust

I
M
M
Gr

,
Ph

ek

an

ren

resa
Seno
11

ionyr
299

7 248 
w.pion

P

Ko

Ja

naen
Ph

Gr
Ilu

Hl
c. A
 M

gr. J
rara

a – Pionýr 2015

ate


