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Výroční zpráva JmKOP za r.2012 
 

 Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a 
dospělých, zabývající se osvětovou, kulturně výchovnou, charitativní činností, obhajobou a 
uspokojováním zájmů a oprávněných potřeb dětí a členů sdružení. Podporuje tvorbu a 
naplňování zejména sociálních, kulturních a sportovních programů především s ohledem na 
ochranu práv dětí a rozvíjení jejich zájmové činnosti. 

Pionýr umožňuje svým členům i dalším účastníkům svých aktivit uspokojovat zájmy a potřeby 
prostřednictvím všestranné činnosti v různorodých, převážně dětských kolektivech, 
prostřednictvím pravidelné celoroční činnosti, prázdninových a dalších volnočasových aktivit, 
včetně mezinárodních. 

 

Základní informace 

Jihomoravská krajská organizace Pionýra (JmKOP) je krajský článek občanského sdružení 
Pionýr – samostatné, nezávislé a neziskové organizace, pracující s dětmi a mládeží v oblasti 
volnočasových aktivit, neformálního vzdělávání a mimoškolní výchovy. Pionýr je registrován 
u MV ČR pod č.j. VSP/1-1793/90R. Krajské organizace Pionýra mají podle Statutu Pionýra, článek 
VI.D.3 právní subjektivitu – jsou způsobilé mít práva a povinnosti.  

Statutární zástupce: Milan Matyáš, předseda JmKOP 

Sídlo JmKOP: Údolní 58 a, p.p. 388, 659 88 BRNO 

IČ: 708 43 198, BÚ: RaiffeisenBank a.s. 659 407 001 / 5500 

Telefon (fax/zázn.): 543 234 740, mobil 777 248 711 

E-mail: info@jmpionyr.cz 

Web: http://www.jmpionyr.cz a http://jihomoravsky.pionyr.cz  

 

Orgány JmKOP 

a. Výkonný výbor JmKRP: 

předseda JmKOP – Milan Matyáš 

ekonom, člen VV JmKRP – Mgr. Jiří Mlaskač 

člen VV JmKRP – Jan Kačer 

člen VV JmKRP – Petr Dvořáček 

člen VV JmKRP – Zdeněk Humpolík 

člen VV JmKRP – Kateřina Konečná 

člen VV JmKRP – Petra Stolařová 

člen VV JmKRP – Martin Hlavoň  

člen VV JmKRP – Michal Kubeš 

člen VV JmKRP – Petr Hloušek 

 

 

b. Krajská rada Pionýra (KRP):  

 Je tvořena volenými zástupci všech subjektů – Pionýrských skupin – registrovaných 

v Jihomoravském kraji. V roce 2012 ji tvořilo 37 členů, delegátů základních článků – pionýrských 

skupin. KRP se sešla ke dvěma jednáním – 25. 3. a 15. 9. 2012. 
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c. Výroční zasedání Jihomoravské krajské organizace Pionýra 

Výroční zasedání v roce 2012 nebylo svoláno. 

d. Pionýrské vzdělávací centrum JmKOP „Klubko“: 

 Je tvořeno 70 dobrovolnými členy lektorského sboru a 10 vedoucími vzdělávacích akcí. 
Vzdělávací centrum řídil po celý rok garant PVC Jan Kačer. 

e. Revizní komise krajské rady Pionýra: 

Předseda: ing. Hana Procházková 

Členové: Jan Ondroušek, Ivan Novák, Veronika Neckařová a Radovan Mrkva. 

f. Členové České rady Pionýra za JmKOP: 

Milan Matyáš, Jiří Mlaskač, Jan Kačer, Martin Hlavoň, Michal Kubeš. 

Všichni členové ČRP za náš kraj se jednání orgánu účastnili zodpovědně a poctivě podle svých 

časových možností, veškeré případné absence byly vždy řádně omluveny. M. Matyáš je od 

1. 1. 2011 dosud místopředsedou Pionýra. 

g. Sdružení PTO: 

Neformální součástí JmKOP je Sdružení pionýrských tábornických oddílů (S PTO), v němž 

spolupracuje přes 20 oddílů z jihomoravských, především brněnských pionýrských skupin, na 

obohacení své činnosti, zaměřené na přírodu, turistiku a tábornictví. K tomuto účelu připravují 

mnohé společné akce a závody, sdružené do celoroční hodnotící soutěže nazvané Zelená liga. 

Akce PTO jsou otevřené všem oddílům jak ze sdružení Pionýr, tak ostatním. 

Činnost S PTO  řídí tzv. štáb PTO v čele s náčelníkem PTO Lubošem Horkým, tvořený zástupci 

prvních 7 oddílů v pořadí dle Zelené ligy. Hlavní slovo pak má Sněm PTO, na kterém se 4x ročně 

schází náčelníci všech členských oddílů. 

 

Statistické údaje 

V roce 2012 JmKOP registrovala:  

37 pionýrských skupin činných, 3 PS v likvidaci 

1 pionýrské centrum 

63 oddílů 

7 volnočasových klubů 

 

1957 členů, z toho  

 

395 do 9 let 

322 do 12 let 

218 do 15 let 

177 do 18 let 

365 do 26 let 

celkem tedy 1477 do 26 let 

 

480 členů nad 26 let 
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Hospodaření JmKOP – Výsledovka a Rozvaha (v tis. Kč) 

Rozvaha ke dni 31. 12. 2012      

      

Aktiva 5631,22   Pasiva 5631,23 

A - Dlouhodobý majetek  3275,42   A - Vlastní zdroje 4670,92 

Dlouhodobý hmotný majetek  4524,91   Jmění 4676,46 

Oprávky k dlouhodobému majetku -1249,49   Výsledek hospodaření -5,54 

B - Krátkodobý majetek 2355,8   B - Cizí zdroje 960,31 

Pohledávky 845,65   Dlouhodobé závazky 36,36 

Krátkodobý finanční majetek 1506,42   Krátkodobé závazky 923,95 

Jiná aktiva 3,73   Jiná pasiva 0,00 

        

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2012       

Náklady 2642,08   Výnosy 2563,51 

Spotřebované nákupy 579,88   Tržby za vlastní výkony a za zboží 290,19 

Služby 262,41   Ostatní výnosy 122,28 

Osobní náklady 773,28   Přijaté příspěvky 1260,83 

Daně a poplatky 1,28   Provozní dotace 890,21 

Ostatní náklady 4,11      

Odpisy, prodaný majetek, rezervy 318,54      

Poskytnuté příspěvky 702,58   Hospodářský výsledek -78,57 

 

Podpora a sponzorování 

 Financování aktivit neziskových organizací se neobejde bez spolupráce s orgány státní 

správy a samosprávy. Na činnosti sdružení a jeho základních článků se podílejí svými dotačními 

systémy nejvíce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, dále Jihomoravský kraj a ve 

prospěch skupin v městě Brně pak Magistrát města Brna. Některé mimobrněnské skupiny čerpají 

podporu též od obecních a městských úřadů v místech své působnosti. 

 Ze zdrojů MŠMT, získaných ve vnitřním výběrovém řízení, jsme na TZ Buchlovice v částce 

přes 60.000,- Kč doplnili vybavení základny o vestavěnou skříň na materiál. Mimo to jsme získali 

dotační podporu JmK, ze které bylo realizováno doplnění vybavení základny Ketkovice v částce 

50.000,- Kč, tato základna bohužel v létě nešťastnou náhodou vyhořela a JmKOP následně 

rozhodla o jejím znovuobnovení. 

V programu podpory z Magistrátu města Brna byly realizovány dva projekty – Zelená liga, 

projekt zajišťující provoz a zázemí prestižní soutěže pionýrských tábornických oddílů stejného 

jména a projekt Klubovny, který se soustřeďuje na financování nájmů kluboven a center, ve 

kterých probíhá oddílová a klubová činnost našich základních článků. Tyto naše projekty jsou 

nezastupitelnou součástí vytváření kvalitního zázemí pro naši činnost v městě Brně. 

 Mimo výše zmíněných zdrojů jsou využívány např. grantové systémy ČNA Mládež a některé 

pionýrské skupiny spolupracují přímo se svými sponzory a dárci na financování konkrétních 

aktivit. 
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Vzdělávání na JmKOP 

 V roce 2012 uspořádalo naše vzdělávací centrum 10 kurzů, z toho 3 akreditované 

(s obecnou platností) a 7 neakreditovaných (s platností ve sdružení Pionýr). Celkově se jich 

zúčastnilo 128 frekventantů, z toho všech 128 uspělo při závěrečných zkouškách. Uskutečnilo se 

také třetí kolo Školení lektorů, určené členům lektorského sboru a perspektivním budoucím 

lektorům. 

Ke své činnosti využívá PVC „Klubko“ prostor Krajské rady Pionýra na Údolní 58a, kde probíhá 

většina seminářů, výjezdní víkendové části kurzů (především instruktorské a kvalifikace 

oddílových vedoucích) probíhají mimo město na různých turistických základnách. Ke 

kvalitnímu průběhu kurzů přispívá i kvalifikovaný lektorský sbor, stále doplňované a inovované 

metodické materiály a kvalitní technické zázemí. 

 

Informační tok 

Základní informační tok byl v rámci organizace již tradičně zajišťován informačním 

měsíčníkem Aktuality, který je formou elektronického newsletteru rozesílán na více než 170 

adres členů sdružení. 

Ve velké míře je též využíván tok informací přes webovou prezentaci na adrese 

www.jmpionyr.cz, na které je možné vždy najít aktuální informace a jako urgentní a okamžitý 

prostředek přenosu nejnovějších zpráv a informací slouží kontaktní E-maily, na které jsou 

zasílány aktuální informační maily. 

V neposlední řadě je pro kontakt s organizací a uvnitř ní možné použít úřední hodiny 

kanceláře KRP v sídle JmKOP na Údolní 58a v Brně, kde je každé úterý a čtvrtek od 15 do 19 hod 

k dispozici pracovník kanceláře a někteří z členů VV JmKRP, nejčastěji předseda a ekonom. 
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 Schváleno na jednání Krajské rady Pionýra, v Brně dne 24. března 2013 

http://www.jmpionyr.cz/

