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Vážení čtenáři,
právě čtete Výroční zprávu Jihomoravské krajské organizace Pionýra
za rok 2015. Pro Pionýr to byl významný rok, vzhledem k tomu, že
jsme slavili 25. výročí obnovení samostatné činnosti našeho spolku.
Naše společné aktivity byly tradičně bohaté na akce s dětmi a pro děti,
namátkou třeba Soutěž v deskových hrách, akce Vlečka – Pionýr čistí
Podkomorské lesy, Setonův závod, Orientační běh PTO. V roce 2015
jsme vyměnili tradiční Sraz PTO za celorepublikové setkání pionýrů,
které se konalo u příležitosti výročí v Praze. Vypravili jsme čtyři plné
autobusy, čímž jsme se stali největší výpravou. Na podzim jsme
v rámci krajské rady, taktéž k příležitosti 25. výročí, připravili setkání
pamětníků.
Uspořádali jsme také akce vzdělávací a poučné, např. školení hlavních
vedoucích dětských táborů, Kvalifikace oddílového vedoucího,
Kvalifikace Instruktora, zářijové Setkání pionýrských pracovníků a nově
kurz GastroChef pro oddílové kuchaře. Nezapomínali jsme ani
na aktivity propagační, např. jako již tradičně pořádaná krajská
Fotosoutěž.
Mnohé naše úsilí se soustřeďovalo i do úspěšného ukončení tříletého
evropského projektu „Pojďme spolu“, probíhajícího v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který
v naší krajské organizaci připravuje půdu rovným příležitostem dětí
s různými hendikepy, včetně zajištění dostatečné kvalifikace
vedoucích oddílů na tuto činnost.
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Závěrem tohoto mého úvodního slova mi dovolte poděkovat všem
dobrovolníkům, kteří věnují svůj volný čas práci s dětmi a především
těm, kteří ještě nad rámec toho pracují v orgánech našeho spolku. Ač
je to práce neoceňovaná a neobdivovaná, je potřebná a bez nadšenců,
ochotných se jí věnovat, by naše zázemí vzalo rychle za své.
Vzhledem k tomu, že je to mé první „Úvodní slovo“, dovolte mi, abych
tímto poděkoval dlouholetému předsedovi Městské rady i Krajské
organizace Pionýra Milanu Matyášovi za jeho usilovnou práci pro naše
sdružení, s přáním, že nás neopustí úplně a bude nám i nadále
pomáhat.
Jan Kačer, předseda

35
7
kluby

skupiny

oddíly

Orgány JmKOP
krajská rada Pionýra
Je tvořena volenými zástupci všech subjektů –
Pionýrských skupin – registrovaných v Jihomoravském
kraji. V roce 2015 ji tvořilo 35 členů, delegátů
základních článků – pionýrských skupin. KRP se sešla ke
dvěma jednáním – 22. 3. a 11. 10. 2015. Březnové
jednání schvalovalo účetní výkazy JmKOP za r. 2014
a volilo zástupce do ČRP, v říjnu jsme kromě přípravy
Konference o činnosti oslavili 25 let obnoveného
Pionýra.

výkonný výbor KRP
Jan Kačer – předseda
Mgr. Jiří Mlaskač – ekonom
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Milan Matyáš
Petr Dvořáček
Ing. Petra Stolařová
Martin Hlavoň
Vítězslav Ondráček
Petr Hloušek

revizní komise KRP
Mgr. Zdeněk Humpolík - předseda
Ing. Hana Procházková
Jan Ondroušek
Jaroslav Novák
Karolína Isabela Benczeová
Erika Del Favero
Jiří Mičánek

Vzdělávání na JmKOP
V březnu roku 2015 jsme úspěšně ukončili evropský projekt
„Pojďme spolu“, který byl zaměřen na vzdělávání
vedoucích pionýrských oddílů v oblasti práce s dětmi se
speciálními vzdělávacími potřebami a jejich začlenění do
oddílového chodu. Finanční podporu pro něj získala JmKOP
na jaře roku 2012 z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
V tomto tříletém období vznikly studijní materiály pro
školení Kvalifikace instruktora, Kvalifikace oddílového
vedoucího, Hlavní vedoucí dětských táborů a Specifika
práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, které
se dále nabídly ostatním pionýrským vzdělávacím centrům k
užívání.
Mimo jiné také byly dokončeny materiály k modelovým
akcím, celkem vzniklo 18 kompletně vypracovaných
a dvakrát ověřených akcí (8x schůzka, 6x jednodenní výlet
a 4x výprava). Všechny tyto materiály, vč. studijních
materiálů jsou k dispozici pro členy spolku v Archivu
u Křečka.
V tomto roce, již ne v rámci projektu, pracovalo vzdělávací
centrum Klubko tradičním způsobem, celkem jsme
uskutečnili 12 školení nebo seminářů, kterých se zúčastnilo
173 účastníků.
Uspořádali jsme 3 kurzy akreditované MŠMT – Hlavní
vedoucí dětských táborů a Zdravotník zotavovacích akcí
a Seminář novinek ZZA. Šest vnitřních pionýrských školení –
Vedoucí PS a Člen rady, Hospodář PS a Revizor PS,
Kvalifikaci instruktora 3x – z toho jednou pod vedením
nového týmu lektorů organizovaného pod vedením Hany
„Johany“ Mrázové z PS Lesná a Kvalifikaci oddílového
vedoucího.
Také jsme uspořádali z iniciativy kontrolní komise
2 ekonomicko-hospodářské semináře – Školení hospodářů
k dotacím a Účtujeme v Money.
A v neposlední řadě vznikla v roce 2015 jedna novinka
GastroChef – akční kurz o tom, jak vařit na výletech
a táborech, který zaznamenal velký úspěch a s jeho
pokračováním se v dalším roce opět počítá.
Téměř na všech kurzech a seminářích se podílel lektorský
sbor složený z dlouhodobých a osvědčených lektorů PVC
Klubko.

Akce JmKOP
Rok 2015 byl významným jubileem pro celý Pionýr. V tomto
roce jsme slavili 25. výročí znovuobnovení organizace
Pionýr. Některé akce byly zaměřeny právě na jeho oslavu.
Byla jimi například Pionýrská „pětadvacítka“ – libovolné
akce jednotlivých skupin s motivací čísla 25, oslavy v rámci
zasedání vedoucích a funkcionářů, Kamínka nebo RESET –
sraz dětí z pionýrských oddílů z celé republiky.
V Jihomoravském kraji se v průběhu celého roku 2015 pod
záštitou JmKOP konalo 5 akcí určených pro oddílové děti
a 3 akce pro vedoucí a instruktory. Jihomoravské pionýrské
oddíly se zúčastnily i akcí celorepublikových a zapojily se
do charitativní akce Český den proti rakovině.

pro děti
První soutěžní akcí pro děti byly březnové Deskové hry
pořádané oddílem 111. PTO Vinohrady z PS Vinohrady
a 2. PTO Poutnici z PS Spartakovci. Na akci se sešlo na 300
pionýrů, kteří předvedli své schopnosti logického myšlení
a paměti, vždy ve dvou různých deskových hrách dle jejich
věkového rozdělení.
V tomto roce nás čekala akce, která se koná jednou za dva
roky. Je jí úklid v lesích v okolí Brna. Letos jsme uklízeli
okolí Brněnské přehrady a Podkomorských lesů. Na akci se
i přes nepříznivé počasí sešlo 250 účastníků a uklidili
pořádný kus přírody.
Další akcí v pořadí, byl tradiční Setonův závod. V tomto
roce se konal v blízkosti obce Bílovice a organizoval ho
oddíl 176. PTO Vlčata z 30. PS Mládí v čele s Honzou
„Žokejem“ Ondrouškem. Soutěžilo se v tábornických
dovednostech, ale i vědomostech na trasách v rozmezí mezi
7-11 km. Ve čtyřech věkových kategoriích se závodu
účastnilo, za dlouhou dobu rekordních, 108 tříčlenných
hlídek.
V rámci oslav 25. výročí obnovené činnosti Pionýra jsme se
i my z Jihomoravského kraje, rozhodli tradiční Sraz PTO
nahradit účastí na celorepublikovém pionýrském setkání
RESET v Praze. Z Brna jsme vypravili 4 autobusy plné dětí
a jejich vedoucích. V Praze jsme si užili nachystané dílny
a například velkou hru po Pražských památkách. Ne však
všechny tradice jsme vyměnili a v závěrečný den této akce

jsme nezapomněli vyhlásit výsledky celoroční soutěže
Zelená liga za rok 2014/2015.
První akcí následujícího školního roku byl Orientační běh
PTOB, kterou pořádal opět Žokej z 176. PTO Vlčata. Akce se
konala v lesích v blízkosti obce Březina a zúčastnilo se ji
228 závodníků pod 18 let, ale změřit své síly se nebálo ani
na 30 dospělých vedoucí v kategorii „OLD“.

pro vedoucí
Jak už je dlouholetým zvykem rok jsme zahájili Plesem
pionýrských pracovníků. I letos se v budově SVČ Lužánky
sešla většina vedoucích jihomoravských oddílů, kteří si
zatancovali, ale také probrali různá oddílová témata.
Další tradiční akcí, pouze pro vedoucí a instruktory, bylo po
roční odmlce, Setkání PP. Na této akci se vzdělávalo
a družilo kolem 80 účastníků.
Netradičně se v rámci oslav 25. výročí Pionýra konal
podzimní Parlament v reprezentativních prostorách velkého
sálu v Lužánkách a byli na něj pozváni mimo skupináře
a hospodáře i řadoví oddíloví vedoucí. Zde jsme za hojné
účasti předali čestná ocenění a společně oslavili výročí
zakrojením dortu a následným grilováním.

organizované Pionýrem
Oddíly Jihomoravské organizace Pionýra se v roce 2015
zúčastnily i akcí pořádaných Pionýrem na celorepublikové
úrovni. Byly jimi například víkend v Praze pro vedoucí i děti
– Ledová Praha, vzdělávací akce pro vedoucí – Kamínka,
nebo pomoc při charitativní akci Český den proti rakovině
s prodejem všem dobře známých „kytiček“.

další
Jihomoravští Pionýři se i v tomto roce zúčastnili akce CVVZ
– Celostátní Velká Výměna Zkušeností – pro volnočasové
pracovníků různých organizací. V tomto roce jeli opět v roli
účastníků, a to do Chrudimi.
Nad rámec výše uvedených akcí pokračoval oddíl 2. PTO
Poutníci v pořádání akce pro vedoucí a starší oddílové děti –
odpolední Vlajkovaná po Brně. V roce 2015 se neuskutečnila
žádná zážitková akce pro instruktory. Toto bychom chtěli
do dalších let napravit.
Z pohledu akcí byl rok 2015 velmi pestrý. Ve větší míře byly
pořádány akce SPTO, nicméně jsme se účastnili i akcí
celorepublikových a neopominuli jsme ani několik pozvání
vedoucích
na
akce
určené
pouze
jim.
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Hospodaření – výsledkovka a rozvaha
Rozvaha ke dni 31. 12. 2015, v tis. Kč
Aktiva

5 404,94 Pasiva

5 404,94

A - Dlouhodobý majetek

4 131,00 A - Vlastní zdroje

5 290,53

Dlouhodobý hmotný majetek

5 662,95 Jmění

5 370,54

Oprávky k dlouhodobému majetku
B - Krátkodobý majetek

-1 531,95 Výsledek hospodaření
1 273,94 B - Cizí zdroje

-80,01
114,41

Pohledávky

322,16 Dlouhodobé závazky

64,11

Krátkodobý finanční majetek

948,25 Krátkodobé závazky

44,60

Jiná aktiva

3,53 Výnosy příštích období

5,70

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015
Náklady

3 002,02 Výnosy

Spotřebované nákupy

699,92 Tržby za vlastní výkony a za zboží

Služby

513,72 Tržby z prodeje majetku

Osobní náklady

859,44 Ostatní výnosy

Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, rezervy
Poskytnuté příspěvky

1,46 Přijaté příspěvky
204,68 Provozní dotace

2 884,19
252,26
0
198,22
1 338,11
1 095,60

53,47
669,33 Hospodářský výsledek

-117,83
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