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ÚVODNÍ SLOVO 

 

Vážení čtenáři,  

právě čtete Výroční zprávu Jihomoravské krajské organizace Pionýra za rok 2017, za rok, 

ve kterém došlo po nějaké době k volbě výkonných a kontrolních orgánů. Výkonný výbor 

má nově 10 členů, včetně 3 nových. Kontrolní komise má už jen 5 členů. 

Naše společné aktivity byly tradičně bohaté na akce s dětmi a pro děti. Namátkou třeba 

PioTrio – Pionýrský trojboj, akce Vlečka – Pionýr čistí Moravský kras, Setonův závod, nebo 

Orientační běh. Opět jsme vyrazili na Sraz PTO, tentokrát k Brněnské přehradě. Každé akce 

se zúčastnilo cca 300–400 účastníků. Některé oddíly a pionýrské skupiny se aktivně zapojily 

i do Květinového dne neboli Českého dne proti rakovině. 

Uspořádali jsme také akce vzdělávací a poučné, např. Školení hlavních vedoucích dětských 

táborů, Školení funkcionářů pionýrských skupin, Kvalifikace oddílového vedoucího, 

Kvalifikace instruktora, Zdravotníka zotavovacích akcí, nově Kurz práce s motorovou pilou 

a křovinořezem a zážitkovou akci pro 15+ s názvem Ústav. Také jsme připravili zářijové 

Setkání pionýrských pracovníků, které bylo jako každý rok plné dílen, seminářů, přednášek 

a hlavně zábavy. Naše vzdělávací aktivity byly v tomto roce opět podpořeny nemalou 

částkou Jihomoravským krajem. 

Nezapomněli jsme ani na aktivity propagační, např. již tradičně pořádanou krajskou 

Fotosoutěž, tentokrát v kategoriích Ideály Pionýra, Pionýr fashion, Pionýrské Video 

a Pionýrská fotka na Facebooku. 

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 krajské organizace 
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KDO JSME? 
 

Jihomoravská krajská organizace Pionýra (JmKOP) je krajský článek spolku Pionýr – 

samostatné, nezávislé a neziskové organizace, pracující s dětmi a mládeží v oblasti 

volnočasových aktivit, neformálního vzdělávání a mimoškolní výchovy. Pionýr je registrován 

pod spisovou značkou L 39230 vedené u Městského soudu v Praze. Krajské organizace 

Pionýra mají podle Stanov Pionýra, článek VI.C.3 právní subjektivitu – jsou způsobilé mít 

práva a povinnosti. 

  

do 9 let
445

10 - 12 let
369

13 - 15 let 
255

15 - 18 let
198

19 - 26 let
276

nad 27 let
472

Členská základna JmKOP
k 31. 12. 2017

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. 

6

58

33

Kluby Oddíly Skupiny

Počet jednotek
v JmKOP

2016 
členů 

celkem 
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IDEÁLY PIONÝRA 

 

Ideály Pionýra jsou otevřenou bránou a výzvou. Jde o základní kameny naší výchovné 

práce. Vyjadřují možná poněkud abstraktní hodnoty, předávané však dětem srozumitelně 

– pomocí her, osobním příkladem… 

  

PŘEKONÁNÍ 

PRAVDA 

PŘÁTELSTVÍ 

PŘÍRODA 

POMOC 

PAMĚŤ 

POZNÁNÍ 
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ORGÁNY JmKOP 

Krajská rada pionýra (KRP) 

Je tvořena volenými zástupci všech subjektů – Pionýrských skupin – registrovaných 

v Jihomoravském kraji. V roce 2017 ji tvořilo 38 členů, delegátů základních článků – 

pionýrských skupin. KRP se sešla ke dvěma jednáním – 2. 4. a 8. 10. 2017. Dubnové jednání 

schvalovalo účetní výkazy JmKOP za r. 2016, přijela za námi delegace z Prahy 

s informacemi z Ústředí, také jsme se navzájem seznámili s novinkami z oblasti hygieny či 

dopravy; v říjnu nás čekala především volba Předsedy krajské organizace, Výkonného 

výboru a Kontrolní komise, kromě toho jsme se dozvěděli například o netradičních 

táborech. 

Volené orgány do 8. 10. 2017 

Výkonný výbor KRP 

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

Kontrolní komise KRP 

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

Volené orgány od 8.10. 2017 

Výkonný výbor KRP 

Jan Kačer – předseda 
Jiří Mlaskač – ekonom 
Eva Petrášová – garant PVC 
Milan Matyáš 
Petr Dvořáček 
Martin Hlavoň 
Vítězslav Ondráček 
Jiří Balej 
Eliška Masaříková 
Pavla Pokorná 

Kontrolní komise KRP 

Zdeněk Humpolík – předseda 
Hana Procházková 
Jan Ondroušek 
Jaroslav Novák 
Jiří Mičánek 
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VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Hlavní náplní práce PVC Klubko v roce 2017 bylo zajištění 

všech plánovaných vzdělávacích akcí, řádné a včasné 

vyúčtování provedených akcí a příprava vzdělávacích akcí 

pro rok 2018.  

Začátkem roku proběhly kurzy kvalifikace volených 

funkcí (Vedoucí PS, Člen rady, Hospodář PS a Revizor PS), 

a to formou víkendového semináře. Ten, jako již 

tradičně, byl časově spojen se školením Hlavních 

vedoucích dětských táborů, které je akreditováno 

MŠMT. 

Kurzy Kvalifikace instruktora určené mladým začínajícím instruktorům ve věku 15 – 18 let 

se konaly 2x, a to na jaře a na podzim a již tradiční formou prodlouženého, víkendového, 

4 denního výjezdu.  

Kurz Kvalifikace oddílového vedoucího, proběhl 

pouze jednou a skládal se ze dvou částí. Část 

teoretická v Brně (4 odpolední semináře) a část 

víkendová – teoreticko-praktická, na základně mimo 

Brno. 

V rámci rozšiřující přípravy jsme uspořádali kurz 

Práce s motorovou pilou, jenž byl zaměřen na aktivní 

členy skupin, kteří pravidelně během letních prázdnin zpracovávají dřevo pro potřeby 

tábora, s cílem naučit je bezpečnostní předpisy, obsluhu a údržbu zařízení, zpracování 

palivového dříví a kácení dřevin malého průměru. 
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Dalším důležitým kurzem byl akreditovaný 

Zdravotník zotavovacích akcí, který 

intenzivně připravuje vedoucí na funkci 

táborového zdravotníka, kdy kromě teoretické 

přípravy v oblasti hygienických a právních 

předpisů a teorie první pomoci, také aktivně 

připravil účastníky i v praktické části – první 

pomoc v praxi, KRP a záchrana tonoucího. 

Bohužel jsme pro malou účast v tomto roce 

neotevřeli tradiční kurz pro stávající zdravotníky s názvem Seminář novinek zdravotníků 

zotavovacích akcí. 

Dále se uskutečnil ekonomický seminář k dotacím. Kurzu se ujali zkušení členové revizní 

komise JmKOP, kteří také poskytovali perfektní poradenskou činnost v oblasti získávání 

dotací pro všechny pionýrské skupiny v Jihomoravském kraji. 

PVC „Klubko“ ke svým kurzům používá především materiály vzniklé v rámci projektu 

„Pojďme spolu“, jejichž finální úpravy byly v roce 2015 dokončeny. Kompletní soubor 

materiálů byl dán k užívání celému spolku. Jako další materiály využívá dokumenty vzniklé 

v průběhu let z vlastní ediční činnosti našich lektorů tzv. „Táborové vševědy“. Pro potřeby 

kurzu ZZA využíváme publikaci vydanou Českým červeným křížem „Zdravotník zotavovacích 

akcí“. 
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AKCE JmKOP 

 

V průběhu roku 2017 se pod záštitou JmKOP konalo 5 akcí pro děti a mládež, 3 akce pro 

vedoucí a instruktory. Pionýrské skupiny z Jihomoravského kraje uspořádaly v roce 2017 

50 pobytových letních táborů.  

První akcí pro děti byla únorová sportovní soutěž PioTrio pořádaná 

oddílem 2. PTO Poutníci z PS Spartakovci a 111. PTO Vinohrady z PS 

Vinohrady. Soutěžilo se v tříčlenných (popř. čtyřčlenných) družstvech 

ve třech disciplínách probíhajících ve třech prostředích – voda, země 

a vzduch. Ve vodě se soutěžilo ve sběru plovoucích (potopených) 

předmětů, na zemi v běhacích piškvorkách a ve vzduchu se střílelo 

z foukaček na terč. Ve čtyřech věkových kategoriích své síly a 

zručnost porovnalo 63 družstev. 

S příchodem jara se konala akce Vlečka, s podtitulem Pionýr čistí Moravský Kras, která se 

uskutečnila ve střední oblasti již zmíněného CHKO (Babice, Adamov, Březina, 

Olomučany…). Zároveň byla akce součástí projektu „Ukliďme svět – Ukliďme Česko“. O akci 

se postaral Stanislav Pikula z 48. PTO Stezka 

z 90. TSP. Celkem se zúčastnilo 295 dětí, 

vedoucích a rodičů z 16 oddílů, kteří naplnili 

odpadky 55 pytlů a prošli na 120 kilometrů 

převážně lesních či turistických cest. 

Další akcí v pořadí, byl tradiční Setonův závod, 

který se v tomto roce konal v okolí U Buku mezi 

Soběšicemi a Útěchovem. O organizaci se 

postaral oddíl 32. PTO Severka z PS Galaxie a občerstvení zajistil tým z kurzu Gastrochef. 

Soutěžilo se nejen v tábornických dovednostech, ale i vědomostech, na trasách mezi 6–12 

km. Do závodu vyběhlo i přes chladné a deštivé počasí 98 tříčlenných hlídek. 
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V květnu jsme se společně vydali na třídenní Sraz PTO. Tentokrát 

se konal blízko našim domovům na Brněnské přehradě 

v autokempu Obora. Některé oddíly proto zvolily netradiční 

způsob cesty např. pěšky s vozem, na kole nebo plavbou lodí po 

přehradě. Sobotní den se nesl v duchu olympijských her, děti si 

mohly vyzkoušet nejrůznější sportovní disciplíny a vzájemné 

souboje v kolektivních sportech. Večer jsme si společně zazpívali 

u táboráku a nechyběl zábavný program. V závěrečný den této 

akce byly vyhlášeny výsledky celoroční soutěže Zelená liga za rok 

2016/2017. 

První akcí nového školního roku byl 

Orientační běh PTO pořádaný 176. PTO 

Vlčata z 30. PS Mládí. Zavítali jsme do 

Útěchova, odkud děti vybíhaly do lesů a 

strání nacházet příslušné kontroly 

a zaběhnout celou trasu v co 

nejrychlejším čase. Celkem se závodu 

zúčastnilo 258 závodníků ze 17 oddílů. 

Pro vedoucí, jak už je dlouholetým 

zvykem, jsme rok 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 tomto roce, po delší odmlce, byla pro instruktory ve věku 15–18 let 

připravena zážitková akce jménem Ústav. O akci se postaral kolektiv mladých vedoucích 

v čele s Michalem Horkým. Zúčastnilo se 

jí 26 „pacientů“ z různých oddílů 

a pionýrských skupin (plná kapacita). Ze 

závěrečných vazeb od organizátorů 

a účastníků víme, že se akce vydařila 

a v následujícím roce je naplánováno její 

pokračování. V září jsme se opět potkali 

na tradiční akci Setkání PP ve Veverské 
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Bítýšce. Zde proběhly vzdělávací workshopy i jubilejní 100. Sněm náčelníků pionýrských 

tábornických oddílů. 

Oddíly Jihomoravského Pionýra se také v roce 

2017 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 známých 

„kytiček“. Několik Pionýrů z Jihomoravského 

kraje se i v tomto roce zúčastnilo akce 

CVVZ – Celostátní vzájemná výměna 

zkušeností – pro volnočasové pracovníky různých organizací, tentokrát v Šumperku.  
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HOSPODAŘENÍ 

výsledovka a rozvaha 

 

ROZVAHA KE DNI 31.12.2017  
     

Aktiva     

A: Dlouhodobý majetek 3 809,00  Pasiva  

dlouhodobý hmotný majetek 5 476,00  A: Vlastní zdroje 5 231,00 

oprávky k dlouh. hm. majetku -1 667,00  jmění 5 371,00 

B: Krátkodobý majetek 1 494,00  výsledek hospodaření -140,00 

pohledávky 368,00  B: Cizí zdroje 72,00 

krátkodobý fin. majetek 1 125,00  dlouhodobé závazky 52,00 

jiná aktiva 1,00  krátkodobé závazky 20,00 

AKTIVA CELKEM 5 303,00  PASIVA CELKEM 5 303,00 
 
 
 
     

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT KE DNI 31.12.2017  
     

Náklady 2 035,00  Výnosy 2 062,00 

spotřebované nákupy 404,00  tržby za vlastní výkony a zb. 186,00 

služby 272,00  ostatní výnosy 40,00 

osobní náklady 472,00  přijaté příspěvky 259,00 

ostatní náklady 10,00  provozní dotace 1 577,00 

odpisy 68,00    

poskytnuté příspěvky 809,00  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 27,00 
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Výroční zpráva 2017 

Jihomoravská krajská organizace Pionýra, Údolní 58a, 659 88 Brno 

IČ: 708 43 198, číslo účtu: 2800318390/2010, Fio banka a. s. 

Kontakt: 777 472 450, kancelar@jmpionyr.cz 

www.jihomoravsky.pionyr.cz 

Obsah VV JmKRP, ©2017 

Fotografie: archiv JmKOP 

Grafická úprava: Pavla Pokorná, tisk JmKOP 

Schváleno na jednání Krajské rady Pionýra, v Brně dne 25. března 2018 


