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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
právě čtete Výroční zprávu Jihomoravské krajské organizace Pionýra
za rok 2018.
Naše společné aktivity byly tradičně bohaté na akce s dětmi a pro
děti. Namátkou třeba Dračí smyčka – soutěž v uzlování, Setonův
závod, nebo Expedice Karakoram – soutěž družstev v Lanovém
centru. Opět jsme vyrazili na Sraz PTO, tentokrát do Jedovnic,
k rybníku Olšovec. 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, a
zážitkovou akci pro 15+ s názvem Piknik. 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 z Jihomoravského
kraje.
Nezapomněli jsme ani na aktivity propagační, např. již tradičně pořádanou krajskou Fotosoutěž,
tentokrát v kategoriích Pionýr v přírodě, Roční období, 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. Poděkování patří i všem institucím, které podporují činnost naší krajské
organizace i našich pionýrských skupin a oddílů. Děkujeme tedy Ministerstvu školství mládeže a
tělovýchovy, Ministerstvu obrany, Jihomoravskému kraji, Magistrátu města Brna i jednotlivým městským
částem.
Jan Kačer, předseda
statutární orgán pobočného spolku

PIONÝR
Pionýr je demokratický, dobrovolný, samostatný a nezávislý spolek dětí, mládeže a dospělých.
Předmětem hlavní činnosti Pionýra je veřejně prospěšná činnost.
Náplň pionýrské činnosti je rozmanitá a svůj kousek dobrodružství si může nalézt každý. Život v Pionýru
je pestrý a vstřícný vůči všem dětem – i s jejich případnými zvláštnostmi, vždy odpovídá jejich
možnostem daným věkem či individuálními potřebami…

CO NABÍZÍ PIONÝR?
Kamarády, se kterými zažiješ nejlepší okamžiky života, kteří nezmizí, když změníš školu, kteří s tebou
budou napořád.
Dobrodružství je zvláštní vzrušující slovo, skrývající tajemství, napětí a zážitky – pro někoho je
dobrodružstvím noční cesta lesem, pro jiného zimní táboření a pro dalšího třeba sportovní turnaj.
Týmovou spolupráci, která prověří umění se dohodnout, nalézt vhodnou strategii ke splnění úkolu a
následně ji ve skupince uskutečnit.
Zkušenosti nejsou nikdy k zahození. Dokážeš se sám orientovat ve volné přírodě, poradíš si v případě
nehody či úrazu, víš jak uskutečnit výlet na zajímavé místo, nařežeš si dříví na oheň?
Zábavu v celé šíři záběru. Baví tě deskové hry, sjíždění jezů na řekách, cyklistika, sporty, turistika nebo
poznávání nových kamarádů, třeba i z ciziny?
Přírodu naší vlasti, která je přece tak krásná. Máme majestátné hory, divoké říčky, tajemné jeskyně,
skalní bludiště, prastaré hrady, rozlehlé lesy… Tam všude pionýři pořádají své akce.
Sport je běžnou součástí našeho programu a správný pionýr rozhodně není pecivál. Přijď se s námi
poměřit a vyzkoušet si svoji sílu, mrštnost a hravost.
Kulturu si užiješ jen tak v oddílech i na celostátních soutěžích. Zpíváš, tancuješ, fotíš, maluješ? Poznej
podobné nadšence a porovnej s nimi svůj um při některé ze soutěží Pionýrského Sedmikvítku.
Techniku, která je dnes všudypřítomná. V našich oddílech si vyzkoušíš práci s běžnými nástroji nebo s
navigací při Pionýrském geocachingu, v jiných tě čeká třeba stavba modelů nebo výlety za technickými
zajímavostmi.

ORGÁNY JMKOP
KRAJSKÁ RADA PIONÝRA
Je tvořena volenými zástupci všech subjektů – Pionýrských skupin – registrovaných v Jihomoravském
kraji. V roce 2018 ji tvořilo 36 členů, delegátů základních článků – pionýrských skupin. KRP se sešla
ke dvěma jednáním – 25. 3. a 7. 10. 2018. Březnové jednání schvalovalo účetní výkazy JmKOP za r. 2017
a jeho součástí byla i Oblastní porada, v říjnu byl na programu kromě zprávy výkonného výboru a
kontrolní komise i debata nad pionýrským interním a registračním systémem.

VÝKONNÝ VÝBOR KRP

KONTROLNÍ KOMISE KRP

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

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

2016

ˇ
STATISTIKY CLENSKÉ
ZÁKLADNY 1974
1929

1917

437

524

2014 272

2108
197

do 9 let
od 16 do 18 let

58
401
2015

2016

2017

33

277

od 10 do 12 let
od 19 do 26 let

7
oddíly

od 13 do 15 let
od 27 let

kluby

VÝVOJ ČLENSKÉ ZÁKLADNY 2013 - 2018

skupiny

2108
2016
1974

1904
2013

1917

1929

2014

2015

2016

2017

2018

AKCE
V průběhu roku 2018 se pod záštitou JmKOP konaly 4 akce pro děti a mládež, 3 akce pro vedoucí a
instruktory a 7 vzdělávacích kurzů.

PRO DĚTI
Na první akci se děti vydaly v únoru do základní školy v Modřicích na Dračí smyčku – závod v uzlování
pořádaný oddílem 66. PTO Brabrouci Modřice z PS Vinohrady. Bezmála 300 dětí a vedoucích rozdělených
do pěti věkových kategorií poměřilo své zkušenosti a dovednosti ve vázání uzlů. A vůbec poprvé si
závodníci měřili své časy sami za pomoci stopovacího zařízení. V rámci akce proběhla i druhá soutěž –
Kosmův prostor. Tentokrát se hlasovalo o nejhezčí webové stránky, kroniku a zpěvník jednotlivých
oddílů.
S příchodem jara se konala další tradiční soutěž, každoroční Setonův závod, který se v tomto roce konal
v Zamilovaném hájku v Řečkovicích. O organizaci se postaral oddíl 10. PTO Severka z PS Řečkovice.
Trasami křížem krážem se již od ranních hodin hemžily tříčlenné týmy jihomoravských pionýrských
tábornických oddílů ve čtyřech kategoriích, které poctivě a s chutí plnily různá stanoviště. Uzly, první
pomoc, zoologie, jízdní řády anebo třeba přišívání knoflíků nebo týmová stavba stanů.
Do závodu za krásného a velmi teplého počasí vyběhlo 90 tříčlenných hlídek (270 závodníků).
V květnu jsme se společně vydali pod stany na Sraz PTO do Jedovnic k rybníku Olšovec. Celý víkend se
nesl ve stylu starověkých civilizacích – starověk, Egypt, Řím a další. Během sobotního dopoledne se děti
mohly seznámit s jednotlivými civilizacemi a poznat jejich kulturu, zvyky, ale i např. sporty a zábavu.
Odpoledne byla pro děti připravená velká bojová hra s cílem postavit tu největší říši. Večer jsme si
společně zazpívali u táboráku a zvolili nového náčelníka SPTO. Na závěrečném slavnostním nástupu byli
představeni noví instruktoři, noví hlavní vedoucí některých oddílů a byly vyhlášeny výsledky Zelené ligy
za školní rok 2018/2019.
První akcí nového školního roku byl Karakoram, který pod vedením Tomáše Cimra ze Zeměpisné
společnosti připravili pionýrští instruktoři z lanového centra Proud na Lesné. Soutěž se nesla v duchu
motivace výstupu na horu Karakoram, kde kromě samostatných lezeckých schopností hrála roli také
strategie, aktuální herní počasí a týmová spolupráce. Náročného výstupu se zúčastnilo celkem 46
šestičlenných týmů. Pro úspěšné lezce bylo připraveno i skvělé občerstvení v podobě hamburgerů od
týmu Gastrochef.

AKCE
PRO VEDOUCÍ
Pro vedoucí, jak už je dlouholetým zvykem, jsme nový rok 2018 zahájili Plesem pionýrských pracovníků.
I tentokrát se v budově SVČ Lužánky sešla řada vedoucích jihomoravských oddílů, kteří si zatancovali,
ale také probrali různá oddílová témata. Po minulé úspěšné akci pro instruktory ve věku 15-18 let byla
opět připravena zážitková akce jménem Piknik. Téma bylo zvoleno podle knihy Piknik u cesty, která
vypráví o zóně, kde se dějí abnormální věci. V zóně se také vyznají pouze „stalkeři“ - ti jsou se zónou
nějakým způsobem spřízněni, a proto se v ní dokážou pohybovat a nezemřít. O akci se postaral kolektiv
mladých vedoucích v čele s Michalem Horkým. Zúčastnilo se jí 25 účastníků z různých oddílů a
pionýrských skupin. Podle zpětných vazeb od organizátorů a účastníků se akce vydařila a v následujícím
roce je naplánováno její pokračování. V září se pak instruktoři a vedoucí potkali na tradiční akci Setkání
pionýrských pracovníků ve Veverské Bítýšce. Na této akci se vzdělávalo a družilo přes 100 účastníků.
Na sobotu a neděli byla připravena pestrá nabídka dílen (např. workshop o týmovkách, famfrpál, krizová
intervence nebo inovace v PTO či Larp nebo žonglování), ze které si každý mohl vybrat podle svého
vkusu.

CELOREPUBLIKOVÉ AKCE
Oddíly Jihomoravského Pionýra se také v roce 2018 zúčastnili 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 Hlinsku.
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ˇ
VZDELÁVÁNÍ
Hlavní náplní práce PVC Klubko v roce 2018 bylo zajištění všech plánovaných vzdělávacích akcí, řádné
a včasné vyúčtování provedených akcí a příprava vzdělávacích akcí pro rok 2019.
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, jako nadstavba kurzu Kvalifikace instruktora, 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 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.
Dalším seminářem v roce 2018 bylo Pionýrské minimum pro táborové instruktory, které bylo obnoveno
díky zájmu ze strany skupin. Účastníci byli proškoleni v oblastech bezpečnosti, hygieny, pedagogiky
a psychologie, práva, ekonomie a úvodu do her, vše se zaměřením na specifika táborové činnosti. Bohužel
jsme pro malou účast v tomto roce neotevřeli tradiční kurz Zdravotník zotavovacích akcí.
V neposlední řadě proběhla zážitková akci 15+ s názvem Piknik, která se zaměřila na udržení a stmelování
problematické věkové skupiny v našem spolku a na prohloubení jejich zájmu nadále pracovat s dětmi
a mládeží.
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“.

ˇ
HOSPODARENÍ
– VÝKAZ A ROZVAHA
ROZVAHA K 31. 12. 2018 V TIS. KČ
Aktiva
A - Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku
B - Krátkodobý majetek
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva

5 119,00
3 727,00
5 476,00

Pasiva
A - Vlastní zdroje celkem
Jmění

5 119,00
5 089,00
5 371,00

-1 749,00

Výsledek hospodaření

-282,00

1 392,00

B - Cizí zdroje celkem

30,00

142,00

Dlouhodobé závazky

0,00

1 249,00

Krátkodobé závazky

30,00

1,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT K 31. 12. 2018 V TIS. KČ
Náklady

2 797,00

Výnosy

Spotřebované nákupy

984,00

Tržby za vlastní výkony a za zboží

Služby

285,00

Tržby z prodeje majetku

Osobní náklady

572,00

Ostatní výnosy

2 658,00
170,00
0,00
71,00

Daně a poplatky

5,00

Přijaté příspěvky

Ostatní náklady

2,00

Provozní dotace

2 151,00

Hospodářský výsledek

-139,00

Odpisy, prodaný majetek, rezervy
Poskytnuté příspěvky

266,00

82,00
867,00

Výroční zpráva 2018, schváleno na jednání Krajské rady Pionýra 7. dubna 2019
Pionýr, z. s. - Jihomoravská krajská organizace Pionýra
Údolní 58a, 659 88 Brno
IČ: 70843198

