Výroční zpráva 2016
Jihomoravský Pionýr
Vážení čtenáři,
právě čtete Výroční zprávu Jihomoravské krajské organizace Pionýra za rok 2016.
Naše společné aktivity byly tradičně bohaté na akce s dětmi a pro děti. Namátkou třeba Dračí smyčka,
soutěž v uzlování, Setonův závod nebo šifrovací hra Za psem. V roce 2016 jsme opět po dvou letech
vyrazili na Sraz PTO, tentokrát na tábořiště do Níhova. Každé akce se zúčastnilo cca 300 – 400 účastníků.
Některé oddíly a pionýrské skupiny se aktivně zapojily i do Květinového dne, neboli Českého dnu proti
rakovině.
Uspořádali jsme také akce vzdělávací a poučné, např. školení hlavních vedoucích dětských táborů, školení
funkcionářů PS, Kvalifikace oddílového vedoucího, Kvalifikace Instruktora, Zdravotníka zotavovacích akcí,
seminář pro lektory Klubka, druhý ročník GastroChefa – kurzu pro oddílové kuchaře, zářijové Setkání
pionýrských pracovníků a pro všechny Pionýry celorepublikovou vzdělávací a potkávací akci Kamínka. Naše
vzdělávací aktivity byly v tomto roce podpořeny nemalou částkou Jihomoravským krajem.
Nezapomínali jsme ani na aktivity propagační, např. již tradičně pořádanou krajskou Fotosoutěž nebo
„Galerijní šalinu“.
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.
Jan Kačer, předseda JmKOP
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Orgány JmKOP
krajská rada Pionýra
Je tvořena volenými zástupci všech subjektů – Pionýrských skupin – registrovaných v Jihomoravském kraji.
V roce 2016 ji tvořilo 39 členů, delegátů základních článků – pionýrských skupin. KRP se sešla ke dvěma
jednáním – 20. 3. a 9. 10. 2016. Březnové jednání schvalovalo účetní výkazy JmKOP za r. 2015
a informovalo o průběhu přípravy Kamínek, v říjnu jsme kromě přípravy IX. výročního zasedání Pionýra
dostali informace od kontrolní komise o přechodu na podvojné účetnictví.

výkonný výbor
KRP

kontrolní komise
KRP

Jan Kačer – předseda
Mgr. Jiří Mlaskač – ekonom
Eva Petrášová – garant PVC
Milan Matyáš
Petr Dvořáček
Ing. Petra Stolařová
Martin Hlavoň
Vítězslav Ondráček
Petr Hloušek

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

Vzdělávání na JmKOP
Jihomoravské vzdělávací centrum v roce 2016 uspořádalo pod svojí záštitou 9 vzdělávacích akcí především
v sále sídla JmKOP na Údolní 58a a na základnách v okolí Brna. Materiální zajištění a tím i příznivější cenu
pro účastníky zajistila dotace Jihomoravského kraje.
Kurzy kvalifikace volených funkcí se konaly začátkem března spolu se školením Hlavních vedoucích
dětských táborů a probíhaly formou víkendového semináře.
Kurz Kvalifikace instruktora byl pořádán v roce 2016 celkem 2x. Kurz kvalifikace oddílového vedoucího
proběhl v roce 2016 jednou a skládal se ze dvou částí - část teoretická v Brně a část teoreticko-praktická
na základně mimo Brno. Také jsme realizovali tradiční školení Zdravotník zotavovacích akcí.
V roce 2016 se opět po roční pauze konal Seminář lektorů. I když se na akci sešlo méně členů lektorského
sboru, byla akce intenzivní. Prohloubili jsme znalosti a dovednosti z oblasti improvizace a užili si uvolňující
seminář jógy smíchu a hlasového cvičení.
V rámci rozšiřující přípravy jsme uspořádali kurz GastroChef, který se zaměřil na skupinu mladých
oddílových vedoucích, s cílem naučit je efektivně, vyváženě a chutně vařit, v rámci oddílových akcí a na
táborech.
Další seminář v roce 2016 byl ekonomický – Roční
uzávěrka v podvojném účetnictví. Semináře se ujali
zkušení členové revizní komise JmKOP, kteří také
poskytovali perfektní poradenskou činnost v oblasti
hospodaření pro
všechny pionýrské skupiny
v
Jihomoravském kraji.
V tomto roce jsme neotevřeli tradiční kurz pro
stávající zdravotníky s názvem Seminář novinek zdravotníků zotavovacích akcí, a to díky malému zájmu.
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Akce JmKOP
V průběhu roku 2016 se pod záštitou JmKOP konaly 4 akce
pro děti z oddílů, 2 akce pro vedoucí a instruktory a 7
vzdělávacích kurzů. JmKOP se také v letošním roce chopila
celostátní potkávací a vzdělávací akce Kamínka.

Pro děti
První soutěžní akcí pro děti byla únorová Dračí smyčka
pořádaná oddílem 32. PTO Severka z PS Galaxie. Na akci se
sešlo přes 530 pionýrů, kteří předvedli své schopnosti ve vázání uzlů. Součástí akce byla i přehlídka
propagačních materiálů oddílů, která vyústila v módní přehlídku oddílových dresskódů a kostýmů z táborů.
Další akcí v pořadí, byl tradiční Setonův závod. V tomto roce se konal v okolí vysílače Hády a organizovaly
ho oddíly 21. PTO Hády z PS Hády a 66. PTO Brabrouci Modřice z PS Vinohrady. Soutěžilo se v tábornických
dovednostech, ale i vědomostech, na trasách v rozmezí mezi 7-11 km. Ve čtyřech věkových kategoriích se
závodu účastnilo 99 tříčlenných hlídek.
V květnu proběhl Sraz PTO na který jsme tentokrát jeli více do přírody, a to na tábořiště nedaleko obce
Níhov. Počasí nám velmi přálo, jednotlivé oddíly si připravily drobné aktivity na sobotní dopoledne
a odpoledne proběhla velká bitva mezi znesvářenými
klany. Výhrou pro ten nejlepší byla truhla plná sladkostí.
V závěrečný den této akce byly vyhlášeny výsledky
celoroční soutěže Zelená liga za rok 2015/2016.
První akcí následujícího školního roku byla šifrovací hra
Za psem, kterou pořádal 63. PTO Phoenix z PS Borač,
společně s 2. PTO Poutníci z PS Spartakovci. Na začátku
akce jsme se opět vrátili pod Hádecký lom, odkud 3 až
4 členné hlídky vyrazily za zlodějem diamantového psího
obojku. Po cestě za zločincem se seznámily s různými
detektivními metodami. Na konci pak hlídky musely
označit správného zločince. Celkem se jich zúčastnilo 80,
ale ne všechny zločince dopadly.

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.
V letošním roce se brněnští vedoucí, v čele s Víťou Ondráčkem, chopili výzvy a zorganizovali pro pionýrské
vedoucí a instruktory vzdělávací a potkávací akci Kamínka. Při různých programech se mohli účastníci
naučit novým dovednostem, probrat co je trápí v oddílech i poznat Brno z různých perspektiv.
Další tradiční akcí, pouze pro vedoucí a instruktory, bylo po roční odmlce Setkání PP. Na této akci se
vzdělávalo a družilo kolem 70 účastníků.

Organizované Pionýrem
Oddíly Jihomoravské organizace Pionýra se v roce 2016 zúčastnily i akcí pořádaných Pionýrem na
celorepublikové úrovni. Byly jimi například víkend v Praze pro vedoucí i děti – Ledová Praha nebo pomoc
při charitativní akci Český den proti rakovině, s prodejem všem dobře známých „kytiček“.
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Další
Jihomoravští Pionýři se i v tomto roce zúčastnili akce CVVZ – Celostátní Velká Výměna Zkušeností – pro
volnočasové pracovníky různých organizací, tentokrát v Jihlavě.
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 2016 se neuskutečnila žádná zážitková akce pro
instruktory. Toto bychom chtěli do dalších let napravit.

Statistika akcí
měsíc
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

typ
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dnů

osob

jednodenní

34

34

627

vícedenní

17

35

236

jednodenní

30

30

584

vícedenní

13

42

227

jednodenní

18

18

286

vícedenní

23

79

482

jednodenní

38

38
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vícedenní

16

35

273

jednodenní

32

32

771

vícedenní

21

58

469

jednodenní

33

33

671

vícedenní

28

59

478

0

0

0

8

40

158

ČERVENEC jednodenní
vícedenní
tábor
SRPEN

ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
CELKEM

332

1490

jednodenní

3

3

98

vícedenní

10

42

186

tábor

221

jednodenní

31

31

599

vícedenní

11

32

190

jednodenní

34

34

695

vícedenní

35

91

638

jednodenní

36

36

543

vícedenní

9

23

153

jednodenní

26

26

700

vícedenní

21

47

450

1080

908

898 12612
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Hospodaření – výkaz a rozvaha
Rozvaha ke dni 31. 12. 2016, v tis. Kč
Aktiva

5 216,07 Pasiva

5 216,07

A - Dlouhodobý majetek

3 876,23 A - Vlastní zdroje

5 203,31

Dlouhodobý hmotný majetek

5 475,85 Jmění

5 370,54

Oprávky k dlouhodobému majetku

-1 599,62 Výsledek hospodaření

B - Krátkodobý majetek

1 338,84 B - Cizí zdroje

-167,23
12,76

Pohledávky

364,32 Dlouhodobé závazky

0,00

Krátkodobý finanční majetek

971,40 Krátkodobé závazky

12,76

Jiná aktiva

4,12 Výnosy příštích období

0,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016
Náklady

1 485,84 Výnosy

Spotřebované nákupy

388,35 Tržby za vlastní výkony a za zboží

Služby

553,49 Tržby z prodeje majetku

Osobní náklady

471,95 Ostatní výnosy

Daně a poplatky

1,19 Provozní dotace

Ostatní náklady

1,75

Odpisy, prodaný majetek, rezervy
Poskytnuté příspěvky

1 398,69
232,82
0,00
25,08
1140,79

67,66
1,50 Hospodářský výsledek

-87,20

Výroční zpráva 2016, Jihomoravská krajská organizace Pionýra, Údolní 58a, 659 88 Brno
Vydáno v počtu 40ks, obsah VV JmKRP, ©2017
Fotograﬁe: archiv JmKOP
Graﬁcká úprava: Pavla Pokorná, tisk JmKOP
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