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předseda Pionýra 
Martin Bělohlávek

ÚVODEM…
Každý jistě zažil dny a měsíce vypadající úplně obyčejně. Mám po-
cit, že právě takový byl i rok 2019. Můžeme ale ve spolku, jako je 
Pionýr, označit nějaký rok jako obyčejný? A, říkám si, co bychom 
měli mít proti takovému hezkému běžnému roku, kdy věcí běží 
svým tempem, normálně?

Máme přes pět stovek oddílů a více než stovku otevřených vol-
nočasových klubů, takže každý týden po celé republice probíhají 
schůzky, výpravy. K tomu pionýrky a pionýři uspořádali v uplynulém 
roce přes tisícovku místních akcí, takže v průměru přibližně tři den-
ně… V létě i v zimě můžeme přičíst oblíbené tábory, doplnit velké 
společné akce, krajská setkání, jednání, debaty, zavádění novinek 
do činnosti, vzdělávací akce…

Ano, rok 2019 byl takový pionýrsky všední, ale tím vlastně i velmi 
neobyčejný: byl vrchovatě naplněn společnými zážitky, krásou, fan-
taziemi, dobrodružstvím, kamarádstvím, poznáním, poetikou běž-
ného roku v našem životě.

Mně na tomto místě přísluší poděkovat všem, kteří k tomu zdánlivě 
prostému běhu věcí pomohli, přispěli, zkrátka přiložili ruku k dílu: 
našim dobrovolníkům, vedoucím a instruktorům, ale též rodičům, 
přátelům a podporovatelům, protože bez jednoho každého z nich 
by naše přehlídka – s níž se můžete seznámit dále – zdaleka nebyla 
tak bohatá a pestrá, jako je.

Martin Bělohlávek

... A JEDEME DÁL!



ORGÁNY PIONÝRA
Statutární orgán Pionýra: předseda Pionýra Martin Bělohlávek
Česká rada Pionýra (ČRP): Je složena z 22 volených delegátů krajských organizací Pionýra. 
V roce 2019 proběhlo jedno jednání, rozdělené na dvě dílčí zasedání.

Výkonný výbor České rady Pionýra (VV ČRP)
předseda Pionýra Martin Bělohlávek
místopředsedové Darina Zdráhalová
   Kateřina Brejchová (ekonom)
členové  Ludmila Kočí
   Zuzana Krausová
   Vendula Nejedlá
   Jaroslav Novák
   Dušan Pěchota
   Pavla Pokorná (od 5. 10. 2019)
   Kateřina Součková
   Jan Šašek

Předsedové krajských organizací Pionýra (KOP)
Michal Rejzek   Pionýr, z. s. – Pražská organizace Pionýra
Jakub Hanuš   Pionýr, z. s. – Středočeská krajská organizace Pionýra
Robert Halama   Pionýr, z. s. – Jihočeská krajská organizace Pionýra
Martin Mlynářík   Pionýr, z. s. – Plzeňská krajská organizace Pionýra
Rudolf Zeus   Pionýr, z. s. – Ústecká krajská organizace Pionýra
Jiří Manych    Pionýr, z. s. – Liberecká krajská organizace Pionýra
Ivana Vejvodová  Pionýr, z. s. – Královéhradecká krajská organizace
Marie Houdková   Pionýr, z. s. – Pardubická krajská organizace Pionýra
Jiří Němec   Pionýr, z. s. – Krajská organizace Kraje Vysočina
Jan Kačer   Pionýr, z. s. – Jihomoravská krajská organizace Pionýra
Darina Zdráhalová  Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra
Josef Matoušek  Pionýr, z. s. – Moravskoslezská krajská organizace

Kontrolní komise Pionýra (KKP)
předseda  Marcela Hrdličková
místopředseda Karel Weil
členové  Daniela Janáčková     
   Miroslav Maršálek     
   Jan Pustka

Rozhodčí komise Pionýra (RKP)
předseda  Petr Sádovský
místopředseda Martin Dobčák
členové  Jakub Kořínek    
   Lee Louda     
   Jan Škampa
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oddílové vaření 
32. PTO Severka 

STOVKY ODDÍLOVÝCH 
SCHŮZEK TÝDNĚ
Skutečná podstata naší činnosti je v pravidelných schůzkách od-
dílů. Právě zde probíhá soustavná dlouhodobá výchovná práce, 
která má nezastupitelnou roli ve všestranném rozvoji dětí. A pro-
tože pionýrských oddílů je po celé republice přes 500, jsou tako-
vých schůzek stovky každý týden!

Většina pionýrských oddílů má takzvané všestranné zaměření, ale 
v poslední době přibývá oddílů technických, sportovních i zamě-
řených na brannou činnost. Ačkoli je jejich činnost velmi rozma-
nitá, zapojují do ní i společné náměty nabízené v  rámci celého 
Pionýra. Jde především o výchovné programy Výpravy za pozná-
ním. Pro ty byl rok 2019 prvním celým rokem po úplném ukon-
čení evropského projektu (fi nancovaného hlavně z  Evropského 
sociálního fondu), díky kterému vznikly. Programy samotné ale 
rozhodně nekončí, dále s nimi pracujeme, rozvíjíme je a získávají 
si pozornost i v  zahraničí (prezentovány například na kongresu 
IFM-SEI, při výměně s Izraelem apod.).

Na podzim 2019 začalo ověřování nového programu Odborky, 
který nabízí jednotlivcům v oddílech individuální rozvoj a speci-
alizaci.



herna deskových her
PS Dravci  

VOLNOČASOVÉ KLUBY OPRAVDU 
PRO KAŽDÉHO
Důležitou součástí pionýrské činnosti je i nabídka pro nečleny. 
Má různé podoby, ale její základ jsou otevřené volnočasové klu-
by, které v Pionýru vznikaly už od 90. let. Po celé republice jich 
je v současnosti více než stovka. Pravidelně ve stanovený čas se 
otvírají všem dětem, které chtějí vyzkoušet pionýrskou činnost. 
Kluby jsou dětem velmi přístupné a nekladou ani fi nanční pře-
kážky, protože jejich činnost je zdarma. Jsou ochutnávkou nejen 
konkrétních aktivit, kterými jsou například deskové hry, sporty, 
rukodělné práce a mnoho dalších. Dávají také možnost prožít čin-
nost v kolektivu a nezřídka vedou k pravidelnému zapojení dětí 
i v oddílech. Zároveň jsou dobrou příležitostí pro dobrovolníky, 
kteří se chtějí podílet na zajištění činnosti pro děti, ale z různých 
důvodů nemohou přijmout odpovědnost za vedení oddílu.



cyklistické závody  
PS Hrádek

STOVKY AKCÍ
V průběhu roku pořádají pionýrské skupiny, centra i krajské organi-
zace stovky akcí, soutěží, závodů, setkání… Tuhle pestrou nabídku 
doplňují i společné akce a soutěže, do kterých se můžou zapojit ne-
jen pionýři z celé republiky. K nim patří tradičně například uzlařská 
soutěž „O putovní pohár Zlaté růže“, jež proběhla 6. 4. v Českých 
Budějovicích a vítězem se již poněkolikáté stala 93. PS Orion, nebo 
Český pohár v ringu, na kterém se v sobotu 18. 5. v Mladé Boleslavi 
utkaly nejen pionýrské týmy v několika kategoriích. Tradicí se už také 
pomalu stává květnové setkání airsoftových oddílů, které tentokrát 
proběhlo v Mukařově u Mladé Boleslavi a svedlo dohromady na 150 
pionýrů zaměřených na brannou činnost.

Republikové setkání airsoftových oddílů 
Podpora Ministerstva obrany: 87 750 Kč

Místní akce
Počet: 1 096   Účastníků: 33 537



koncert Děti dětem 2019

OTEVŘENÉ AKCE
Otevřenost Pionýra se promítá i do nabídky největších celostát-
ních akcí. K nim patří i kulturní soutěž Pionýrský Sedmikvítek, 
která je jedinečná nejen svou otevřeností, ale také šířkou žán-
rového záběru. Od oblastních kol až po  republiková fi nále jde 
během roku o desítky soutěžních akcí, kde mají děti a mladí lidé 
možnost prezentovat svůj talent i  sbírat inspiraci od vrstevníků 
v několika oblastech: Melodie (fi nále 12. 1. v Českých Budějovi-
cích), Folklorní tanec (fi nále 13. 1. v Holešově), Výtvarná činnost 
(korespondenční, vyhlášení 16. 3. v Holešově), Divadlo (fi nále 
23. 3. v Českých Budějovicích), Dětská Porta (fi nále 17. – 19. 5. 
v Kroměříži), Tanec (fi nále 24. 11. v Holešově), Clona (fi lm, foto, 
video – korespondenční), Literární část (korespondenční). 

Z Pionýrského Sedmikvítku přímo vychází i tradiční koncert Děti 
dětem, vystoupení vybraných soutěžících totiž tvoří jádro jeho 
programu. 22. ročník koncertu se konal v sobotu 2. února v Kon-
gresovém centru Praha. 

Zároveň o pololetních prázdninách (1. až 3. února) proběhl již 
19. ročník největší otevřené akce Pionýra – Ledové Prahy. Ta jako 
v předchozích letech nabídla po celé tři dny dětským skupinám 
i rodinám s dětmi možnost navštívit zdarma či s výraznou slevou 
řadu pražských zajímavostí a pamětihodností.



Ledová Praha 2019

Ledová Praha
Účastníků: cca 15 000
Záštitu přijali: Mgr. Radek Vondráček, předseda Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR, Ing. Robert Plaga, Ph.D., ministr školství, 
mládeže a tělovýchovy a Mgr. Václav Klaus, předseda výboru pro 
vědu, vzdělání, kulturu, mládež a  tělovýchovu Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR.

Koncert Děti dětem
Účastníků: cca 1 200
Putovní poháry předsedy vlády ČR pro rok 2019 převzali: Folklórní 
soubor Malá Rusava z Bystřice pod Hostýnem (Folklórní tanec), Pi-
onýrská skupina Nepomuk (Výtvarná činnost), Dům dětí a mládeže 
Český Krumlov (Dětská Porta), Pionýrská skupina Čestice Podlesáci 
(Melodie) a Středisko volného času TYMY Holešov (Tanec).

Záštitu nad koncertem přijali: Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČR., 
Mgr. Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR, Ing. Robert Plaga, Ph.D., ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
a Mgr. Václav Klaus, předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, 
mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Pionýrský Sedmikvítek 
na republikových fi nále soutěžních oblastí uvítal v roce 2019 cel-
kem 1 528 účastníků. 

Další stovky účastníků prošly oblastními koly, z nichž některá po-
řádají i subjekty mimo Pionýr (např. DDM a SVČ).



Český den 
proti rakovině 2019

POMÁHÁME
Kdo zná sedm Ideálů Pionýra, ten ví, že je mezi nimi Pomoc. 
A kdo zná pionýry, ví, že tam není nadarmo. Kromě mnoha míst-
ních aktivit, do  kterých se pionýrské skupiny a oddíly zapojují 
samostatně, je Pionýr například od roku 2007 partnerem sbírky 
Český den proti rakovině (pořádá ji Liga proti rakovině). Za dobu 
této spolupráce vybrali naši dobrovolníci – dospělí i děti – částku 
přesahující sedmnáct milionů korun.

Pravidelně se zapojujeme také do projektu České rady dětí a mlá-
deže 72 hodin, při němž dobrovolníci během tří dnů pomáhají 
přírodě a lidem ve svém okolí. Pionýrské skupiny a oddíly realizo-
valy přes 20 takovýchto dílčích aktivit. 

Podobně zaměřené aktivity také pionýři prezentují v soutěži Brá-
na k druhým, kterou pořádá Národní institut pro další vzdělávání 
MŠMT. V roce 2019 se jich zapojilo 15.

Už od roku 2001 nepřetržitě probíhá také iniciativa Zdravá pio-
nýrská krev, do níž se zapojují jednotlivci i skupiny dárců krve, 
krevních složek a  v posledních letech také kostní dřeně. Řada 
našich dárců má již za sebou desítky odběrů!

Český den proti rakovině
Účastníků – dobrovolníků: 575 ze 60 pionýrských skupin
Vybráno: 1 594 298 Kč



vzdělávací akce 
Kamínka 2019

VZDĚLÁVÁNÍ
K  tomu, aby všechny činnosti v Pionýru byly zajišťovány kvali-
fi kovanými pracovníky (především dobrovolníky), slouží sousta-
va pionýrských vzdělávacích center (jedenáct krajských a  jedno 
ústřední) s vlastními lektorskými sbory. K pionýrskému vzdělává-
ní patří i setkávání a výměna zkušeností začínajících a zkušených 
dobrovolníků. Největší vzdělávací akcí Pionýra, jež je právě na vý-
měně zkušeností založena, jsou každoroční Kamínka, která v roce 
2019 proběhla v Praze (12. – 14. 4.). 

Během hlavních prázdnin proběhly také dvě letní táborové školy. 
První z nich (11. – 17. 8., Zelená Lhota) byla zaměřena na  ru-
kodělné aktivity a umožnila účastníkům vyzkoušet si přes 30 růz-
ných technik využitelných v celoroční činnosti oddílů. Druhá letní 
táborová škola (18. – 25. 8., TZ Bokouš) přiblížila začínajícím in-
struktorům a vedoucím možnosti zážitkové pedagogiky.



zážitkový kurz pro lektory  
zdravotníků zotavovacích akcí

Pionýru byla udělena autorizace pro tyto profesní kvali-
fi kace:
• Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže
• Hlavní vedoucí zotavovacích akcí dětí a mládeže
• Samostatný vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže
• Lektor dalšího vzdělávání
• Garant bezpečnosti pro oblast práce s dětmi a mládeží v zájmo-

vém a neformálním vzdělávání

Je držitelem těchto akreditací:
• Zdravotník zotavovacích akcí dětí a mládeže
• Účetnictví (s využitím výpočetní techniky)

Dále je držitelem Certifi kátu MŠMT k Odborné přípravě hlavních 
vedoucích dětských táborů.

V rámci projektu ČRDM „Vzor“, který je součástí Operačního pro-
gramu Ministerstva práce a sociálních věcí „Zaměstnanost“ zreali-
zoval Pionýr v roce 2019 celkem 32 vzdělávacích akcí zaměřených 
především na oblasti IT, ekonomické a právní vzdělávání, měkké 
a manažerské dovednosti.

Počet vzdělávacích akcí v rámci jednotlivých PVC: 49  
Účastníků: 775



pionýři ocenění 
medailemi MŠMT

OCEŇOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ
Nejcennějším bohatstvím Pionýra jsou lidé, především tisíce dob-
rovolníků – vedoucích, instruktorů, zdravotníků, hospodářů, lek-
torů a dalších. Proto hledáme alespoň příležitosti a způsoby, jak 
jim poděkovat. 

V  Pionýru jsou každý rok předávána ocenění a  vyznamenání, 
mnoho z nich předávají krajské organizace a pionýrské skupiny 
samostatně. Některá jsou ale předána na velkých společných ak-
cích, jako je Koncert Děti dětem, kde bylo uděleno nejvyšší pio-
nýrské vyznamenání – Křišťálová vlaštovka – Marcele Hrdličkové. 

A  protože práce našich dobrovolníků je těžko přehlédnutelná, 
někteří z nich jsou oceňováni i mimo Pionýr. V tomto roce šlo na-
příklad o medaile MŠMT, které byly předávány u příležitosti dne 
učitelů (28. 3.) ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Rober-
tem Plagou. Tři z nich získali i pionýři: Alena Petrželová (stříbrný 
stupeň), Jiří Němec a Jarmila Vaclachová (bronzový stupeň).



mezinárodní výměna 
ČR – Izrael

MEZINÁRODNÍ ČINNOST
Součástí činnosti Pionýra jsou tradičně také mezinárodní aktivity, kte-
ré vycházejí například ze členství v mezinárodní organizaci IFM-SEI, 
z dlouhodobých dvoustranných vazeb pionýrských skupin a krajských 
organizací s partnerskými organizacemi, případně jsou zprostředko-
vány například skrze členství Pionýra v České radě dětí a mládeže. 

V červnu 2019 byl Pionýr zastoupen na XXVIII. Kongresu IFM-SEI 
v gruzínském Tbilisi, kde byly schváleny nové stanovy a strategické 
plány organizace a zvoleno její vedení na další období. Zástupci Pi-
onýra tu také představili například naše výchovné programy Výpravy 
za poznáním.

Na přelomu července a srpna vyrazil šestičlenný tým z PS Otava Su-
šice a PS Prácheň Horažďovice na Slovensko na mezinárodní výměnu 
zkušeností na  téma hry a neformální vzdělávání v  rámci programu 
Erasmus+. Pionýři tu prezentovali mj. zkušenosti s etapovými hrami.
Pionýrské zastoupení bylo znovu po roce také v delegaci České rady 
dětí a mládeže na Mezinárodním kongresu pro životní prostředí a en-
vironmentální vedení v Izraeli. Tento ročník byl konkrétně zaměřený 
na udržitelná města a komunity.

V druhé polovině září začal příjezdem izraelské delegace do České 
republiky desátý ročník výměny mezi Českou republikou a Izraelem, 
kterou pořádá Rada hnutí mládeže v Izraeli a Česká rada dětí a mlá-
deže. Na přijetí a  týdenním hoštění Izraelců se podíleli i  zástupci 
Pionýra. V listopadu pak zástupci českých organizací dětí a mládeže 
navštívili Izrael s cílem poznat tamní kulturu i aktivity pro mládež.



letní tábor 
17. PS Karviná

TÁBORY
Celoroční činnost Pionýra je každý rok završena letními tábory. 
Nejběžnější jsou stanové, máme ale i tábory putovní, příměstské, 
pro rodiče s dětmi, či dokonce tábory v zahraničí. 

Nejčastěji v období jarních prázdnin probíhají zimní tábory. Vět-
šina našich táborů je otevřena i nečlenům. 

Opravdu dobrý tábor 
je informační projekt, který už od roku 2005 pomáhá dětem a ro-
dičům s výběrem táborů. Poskytuje praktické rady a doporučení 
pro komunikaci s pořadateli tábora (jaké informace požadovat), 
pro přípravu na  vlastní účast (na  co nezapomenout při balení) 
i tematické náměty – v návaznosti na předchozí „digitální detox“ 
šlo v  roce 2019 o  tzv. „modré světlo“. Na webových stránkách 
projektu www.dobrytabor.cz je kromě Osmera dobrého tábora 
i nabídka konkrétních pionýrských táborů.

Soutěž etapových her
K pionýrským táborům neodmyslitelně patří etapové hry, jež mo-
hou vycházet například z historických období, populárních příbě-
hů, dětských pohádek a mnoha dalších námětů. Každý rok probí-
há soutěž těchto her, v roce 2019 získala hlavní cenu PS Pavučinu 
za hru Hraj, džungle čeká.



letní tábor
PS Hradec

LETNÍ TÁBORY 
(počty dle schvalovacích listů)

Počet:

Účastníků: Průměrný 
počet 

účastníků:

Průměrná 
délka:

348

21 412

62
14 dní

ZIMNÍ TÁBORY

94032
Počet: Účastníků:



soutěž O Putovní 
pohár Zlaté růže

PŘÍMÁ PODPORA ČINNOSTI 
Jedním z výrazných benefi tů pro pobočné spolky Pionýra jsou cen-
trálně administrované dotace na  zajištění činnosti (akce, nákup 
a údržba materiálu, vybavení a provozní náklady kluboven, výjezdy 
do zahraničí, opravy a údržba nemovitostí…), které usnadňují našim 
základním jednotkám přístup k fi nančním prostředkům a snižují ad-
ministrativní zátěž dobrovolníků.

V  návaznosti na  úspěšný pilotní ročník 2018 pokračoval Program 
podpory celoroční činnosti oddílů (zvaný také PROČ), který probíhá 
formou vnitřního výběrového řízení a  jeho hlavním cílem je rozvoj 
a  rozšiřování aktivit jednotlivých zapojených oddílů a pionýrských 
skupin.

V říjnu 2019 byl zahájen tříletý projekt „Zlepšovadlo“ v rámci Ope-
račního programu EU „Výzkum, vývoj, vzdělávání“. Jeho hlavním zá-
měrem je podpora osobního rozvoje pionýrských pracovníků, pře-
devším dobrovolníků dlouhodobě zajišťujících přímou práci s dětmi 
a mládeží.

Program podpory celoroční oddílové činnosti
Podpořených projektů: 53 
rozdělená částka: 1 762 600 Kč



vodácký tábor
PS Safír Kdyně

VAZBA ČINNOSTI PIONÝRA 
K PRIORITÁM MŠMT
Výrazná podpora MŠMT je aktuálně cílena k pohybovým aktivi-
tám a rozvíjení zdravého životního stylu. Obdobně směřuje i prá-
ce s dětmi v Pionýru, a to jak prostřednictvím sportovních soutě-
ží a turnajů, tak běžné oddílové činnosti. Většina oddílů Pionýra 
má všestranné zaměření – pohybové a turistické aktivity, vodáctví, 
geocaching, tradiční i netradiční sporty a aktivní pobyt v přírodě 
jsou nedílnou součástí jejich oddílového života. Obdobně tomu je 
při jednodenních, víkendových i prázdninových aktivitách.

Kromě toho registruje Pionýr v  současné době 43 oddíly zamě-
řené na sportovní aktivity (fl orbal, ringo, karate, šachy, interkros, 
vodácký sport, stolní tenis, lezecký sport, cykloturistika apod.), 12 
oddílů zaměřených na branné a technické sporty a 143 turisticko-
-tábornické specializované oddíly. Zapojení do pohybových aktivit 
nabízíme dětem také v rámci 4 volnočasových klubů zaměřených 
na turistiku a 21 klubů se sportovním zaměřením.

Aktivní pohyb a  turistika je i součástí otevřených aktivit Pionýra 
především na  místní úrovni (Podzimní stezka Polabím, Pochod 
za psem, Hornobřízský puchýř a další). 

Novinkou roku 2019 je zahájení spolupráce s Českou asociací do-
dgeballu a návazné rozšíření nabídky aktivit v Pionýru o tuto spor-
tovní hru (jedná se o rychlejší variantu vybíjené, hranou s pěti míči 
zároveň). Součástí této spolupráce je i možnost získání cenově zvý-
hodněných „startovacích sad“ pro pionýrské skupiny a oddíly, kte-
ré se chtějí dodgeballu věnovat soustavněji.



72 hodin 
PS Za Vodou

DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM 
VYLOUČENÍM
V našich oddílech a klubech se běžně setkáváme s dětmi „ohro-
ženými sociálním vyloučením“ (ať už kvůli zdravotnímu hendike-
pu, příslušnosti k menšině, jazykové bariéře, potížím v rodině…) 
a snažíme se pro ně vytvářet otevřené prostředí a co nejvíce pří-
ležitostí.

Výraznou pomůckou jsou výchovné programy Výpravy za pozná-
ním, které nabízejí aktivity uzpůsobené zapojení takovýchto dětí 
do běžné oddílové činnosti.
Tyto „děti s omezenými možnostmi“ se účastní také našich táborů 
a jsou na ně přímo zaměřeny některé projekty pionýrských sku-
pin.

Práce s dětmi „ohroženými sociálním vyloučením“ 
V  roce 2019 probíhalo 5 takto zaměřených místních projektů, 
z nich 4 s dlouhodobým zapojováním dětí do činnosti. 

,



Republikové fi nále 
Dětské Porty

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 
Česká rada dětí a mládeže – zastřešuje a reprezentuje na veřej-
nosti i vůči státním orgánům činnost spolků dětí a mládeže, Pio-
nýr je zakládajícím členem (1998).

Český výbor pro UNICEF – jeho prostřednictvím je Pionýr zapo-
jen do aktivit významně přesahujících i rozměr ČR.

Státní instituce – Pionýr má stálé vazby na vládní či parlamentní 
pracovní skupiny a komise, např. v Komoře mládeže MŠMT (stálý 
zástupce od poloviny 90. let).

IFM-SEI – mezinárodní organizace zastřešující spolky dětí a mlá-
deže z více než pěti desítek zemí Evropy, Asie, Afriky a Jižní Ame-
riky. Od roku 2004 je Pionýr plnohodnotným členem.

Detská organizácia Fénix – spolupracující slovenská organiza-
ce. Pro členy připravuje činnost v zájmových kroužcích a klubech, 
dále tábory, soutěže, kulturní akce apod.



sraz pionýrských 
tábornických oddílů

DĚKUJEME:
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za fi nanční pod-
poru aktivit Pionýra.

Ministerstvu obrany za fi nanční podporu činnosti.

Předsedovi vlády ČR Ing. Andreji Babišovi za převzetí záštity nad 
koncertem Děti dětem.

Ministru školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robertu Plagovi, 
Ph.D. a předsedovi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež 
a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Václa-
vu Klausovi za převzetí záštity nad koncertem Děti dětem a Le-
dovou Prahou.

Kongresovému centru Praha a.s. a Zátiší Group za spolupráci 
při koncertu Děti dětem.

Partnerům Ledové Prahy za  poskytnutí volných a  zlevněných 
vstupů.

Společnosti MINDOK za  spolupráci a  poskytnutí odměn pro 
Velkou ledovou soutěž. 

Všem, kteří si ve středu 15. 5. 2019 při Českém dni proti rakovi-
ně koupili u našich „sběračů“ symbolický žlutý kvítek a přispěli 
prostřednictvím Pionýra na činnost Ligy proti rakovině.

Starostovi města Kroměříž Jaroslavu Němcovi a radnímu Zlínské-
ho kraje Miroslavu Kašnému za převzetí záštity nad Republiko-
vým fi nále Dětské Porty 2019.



zimní tábor 
PS Šťáhlavy

Náměstkovi primátora statutárního města České Budějovice 
Ing. Viktoru Vojtkovi za převzetí záštity nad Republikovým fi ná-
le Melodie 2019.

Vedoucímu Oddělení mládeže, tělovýchovy a  sportu Krajského 
úřadu Jihočeského kraje Mgr. Miroslavu Hrdinovi za  převzetí 
záštity nad Republikovým fi nále Melodie 2019 a Republikovým 
fi nále Divadla 2019.

Hejtmanovi Ústeckého kraje Oldřichu Bubeníčkovi za převzetí 
záštity nad oblastním kolem Dětské Porty v Litvínově. 

Městu Kroměříž, Sdružení Porta, Zlínskému kraji, Nadaci Ži-
vot umělce, Divadelnímu spolku Kroměříž, fi rmám Bluetech, 
Pilana Saw Bodies, Kmotr, VAK Kroměříž, Country Radiu, por-
tálu E-Portýr, Rádiu Junior, Radiu Folk, Radiu Samson, Radiu 
Kroměříž a FOLKtime za poskytnutí partnerství a podpory Re-
publikovému fi nále Dětské Porty 2019.

Všem dobrovolníkům, kteří v  roce 2019 v Pionýru zajišťovali: 
schůzky oddílů a klubů, výlety, tábory, školení, údržbu a zvele-
bování zázemí pro činnost, dobročinné sbírky, otevřené akce pro 
veřejnost…

Pražská organizace Pionýra děkuje za podporu činnosti Zastupi-
telstvu hlavního města Prahy a Magistrátu hlavního města Prahy.

Plzeňská krajská organizace Pionýra děkuje za fi nanční podporu 
Krajskému úřadu Plzeňského kraje.



ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE PIONÝRA 
ZA ROK 2019
Kontrolní komise Pionýra se v průběhu roku sešla na třech společných 
jednáních. Během roku jednotliví členové pracovali samostatně na pl-
nění schváleného celoročního plánu.
Stejně jako v jiných letech začátkem roku KKP na základě Stanov Pio-
nýra ověřila správnost volby delegátů do České rady Pionýra.
Na dubnovém jednání byla provedena namátková kontrola účetnictví 
Ústředí Pionýra za předchozí rok. Účetnictví je vedeno pečlivě, věcně 
správně a poskytuje věrný a poctivý obraz. Nalezené drobné nedo-
statky byly na místě odstraněny. Tyto zjištěné skutečnosti neovlivnily 
hospodářský výsledek organizace Pionýr. 
Po dobré zkušenosti z minulého roku Kontrolní komise Pionýra ve spo-
lupráci s ekonomkou Pionýra připravila v měsíci červnu kontrolní den 
k účetním závěrkám pobočných spolků Pionýra. Závěrkového dne se 
účastnili někteří členové krajských kontrolních komisí a ekonomové 
krajských organizací. 
Byla provedena kontrola všech doručených účetních závěrek. Na účet-
ních závěrkách bylo poznat, kde se krajské organizace věnují pionýr-
ským skupinám při sestavování účetních závěrek. Ke snížení chybovosti 
účetních závěrek přispěla i lepší kontrola krajských kontrolních komisí. 
Na základě žádosti SKOP o zrušení opatření k vyplácení dotačních pro-
středků pro SKOP provedla KKP kontrolu účetnictví. Zrušení opatření 
bylo podmíněno aktualizací směrnic cestovních náhrad. Směrnice byly 
aktualizované a KKP navrhla VV ČRP, aby bylo žádosti vyhověno.
Dle plánu práce se KKP zabývala následnou kontrolou účetnictví KOP 
Vysočina. V průběhu roku došlo ke změně ekonoma KOP Vysočina.  

Opakovaně byly zjištěny chyby, které musely být odstraněny. Doporu-
čujeme, aby krajská kontrolní komise pravidelně a řádně kontrolovala 
krajské účetnictví.
V měsíci říjnu vydala předsedkyně KKP pokyn  č. 01/2019 pro ode-
vzdávání a kontrolu účetních závěrek 2019. 
Kontrolní komise Pionýra ve spolupráci s ekonomkou Pionýra připra-
vila v měsíci listopadu metodický seminář pro členy krajských kont-
rolních komisí, ekonomy KOP a další zájemce z pionýrských skupin 
na  téma účetní závěrky, inventarizace majetku a  vyúčtování dotací 
MŠMT v  roce 2020. Semináře se zúčastnili zástupci všech krajských 
organizací.
Zástupce Kontrolní komise Pionýra se pravidelně zúčastňoval jednání 
Výkonného výboru České rady Pionýra. KKP se pravidelně zabývá kon-
trolou úkolů, které vyplývají z usnesení orgánů VV a ČRP.
Kontrolní komise Pionýra pracovala ve složení předseda Marcela Hrdlič-
ková (OZKOP), místopředseda Karel Weil (POP) a členové Daniela Ja-
náčková (PKhKO), Jan Pustka (MKOP) a Miroslav Maršálek (KOkV). 
Tento počet členů Kontrolní komise Pionýra se jeví jako nedostatečný 
a KKP se zabývá problémy, na které personálně stačí. KKP doporučuje 
Výkonnému výboru Pionýra se touto situací vážně zabývat. 
       
       Marcela Hrdličková
       předsedkyně 
       Kontrolní komise Pionýra
Chropyně 12. 2. 2020



ZPRÁVA O ČINNOSTI ROZHODČÍ KOMI-
SE PIONÝRA ZA ROK 2019
Rozhodčí komise Pionýra (RKP) v  roce 2019 pracovala ve  složení: 
Bc. Petr Sádovský (předseda), JUDr. Martin Dobčák (místopředseda 
RKP), Mgr. Jakub Kořínek, Ing. Lee Louda, Ph.D., Mgr. Jan Škampa.

Komise měla v roce 2019 dvě jednání, jedno dlouhodobě plánované 
dne 13. 4. 2019 (souběžně s akcí Kamínka, přizván byl rovněž právní 
zástupce Pionýra Mgr. Michal Pokorný) a  jedno svolané na  základě 
podání dne 18. 11. 2019. Dále v průběhu roku řešila komise doručená 
podání korespondenčně. 
V roce 2019 byla projednávána tato podání (dvě z nich navazují na po-
dání ze strany 87. PS Javor projednávaná již v roce 2018):
1) Návrh 87. PS Javor na zrušení rozhodnutí VV ČRP ze dne 26. 1. 

2019.
2) Žádost předsedy Pionýra o  výklad Stanov Pionýra (v návaznosti 

na původní žádost 87. PS Javor z roku 2018).
3) Žádost Jihomoravské KOP o vyjádření k situaci ohledně neregistra-

ce oddílu Tuhas na PS Zouvalka jeho následného přechodu do evi-
dence JmKOP.

Ad 1) Rozhodčí komise Pionýra dne 9. 2. 2019 obdržela návrh 87. 
PS Javor na zrušení rozhodnutí VV ČRP ze dne 26. 1., kterým bylo 
rozhodnuto neposkytovat odvolateli prostředky z veřejných rozpočtů. 
RKP podání projednala na svém prvním jednání v roce 2019 a vyžá-
dala si od 87. PS Javor doplnění odvolání. Této žádosti vedoucí 87. PS 
Javor vyhověl. Doplněné podání bylo následně projednáno korespon-

denčně. Rozhodnutí RKP zamítlo návrh 87. PS a potvrdilo tak napade-
né usnesení VV ČRP.

Ad 2)  Rozhodčí komisi Pionýra byla dne 11. 2. 2019 doručena žá-
dost předsedy Pionýra o výklad Stanov Pionýra (v návaznosti na ob-
sahově podobnou žádost vedoucího 87. PS Javor) ve třech oblastech: 
1) rozhodovací kompetence výkonného výboru krajské rady Pionýra
2) kontrolní kompetence výkonného výboru krajské rady Pionýra 
a 3) vymezení funkčního volnočasového klubu. Výklad byl projednán 
a připraven během jednání RKP v dubnu 2019, poté korespondenčně 
připomínkován a dokončen. Následně byl doručen předsedovi Pionýra. 

Ad 3)  Rozhodčí komise Pionýra obdržela podání Jihomoravské KOP 
ze dne 1. 10. 2019, ve kterém požaduje vyjádření k  situaci ve věci 
„neregistrace“ PO Tuhas Pionýrskou skupinou Zouvalka i přes uhrazení 
členských příspěvků členy tohoto oddílu, což následně vedlo k regist-
raci oddílu přímo Jihomoravskou KOP. Rozhodčí komise shledala po-
stup vedení PS Zouvalka jako chybný a v rozporu s předpisy Pionýra. 
Tento závěr byl doručen Jihomoravské KOP i vedení PS Zouvalka.

V Praze dne 22. 1. 2020
Bc. Petr Sádovský

předseda
       Rozhodčí komise Pionýra



ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2019
AKTIVA Začátek období Konec období

A. Dlouhodobý majetek celkem 72 160 81 547

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 86 229 96 245

1. Pozemky 5 470 5 921 

3. Stavby 55 904 55 729

4. Hmotné movité věci a jejich soubory 1 529 1 529

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 23 326 33 066

III. Dlouhodobý fi nanční majetek celkem 500 470

4. Zápůjčky organizačním složkám 500 470

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -14 569 -15 168

6. Oprávky ke stavbám -13 388 -13 906

7. Oprávky k samostat. hmot. movit. věcem a sou-
borům hmot. movit. věcí

-1 181 -1 262

B. Krátkodobý majetek celkem 11 133 13 945

I. Zásoby celkem 724 739

1. Materiál na skladě 23 70

7. Zboží na skladě a v prodejnách 701 669

II. Pohledávky celkem 1 009 872

1. Odběratelé 73 171

4. Poskytnuté provozní zálohy 572 592

6. Pohledávky za zaměstnanci 2 1

7. Pohl. za institucemi soc. zabezpeč. a veř. zdrav. 
poj.

14 0

8. Daň z příjmů 258 86

9. Ostatní přímé daně 4 0

17. Jiné pohledávky 86 22

III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem 8 966 11 919

1. Peněžní prostředky v pokladně 119 87

2. Ceniny 48 47

3. Peněžní prostředky na účtech 8 799 11 785

IV. Jiná aktiva celkem 434 415

1. Náklady příštích období 418 398

2. Příjmy příštích období 16 17

AKTIVA CELKEM (A. + B.) 83 293 95 492

PASIVA Začátek období Konec období

A. Vlastní zdroje celkem 82 159 90 832

I. Jmění celkem 83 053 90 130

1. Vlastní jmění 83 053 90 130

II. Výsledek hospodaření celkem -894 702

1. Účet výsledku hospodaření 0 702

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -894 0

B. Cizí zdroje celkem 1 134 4 660

II. Dlouhodobé závazky celkem 245 185

1. Dlouhodobé úvěry 245 185

III. Krátkodobé závazky celkem 668 4 350

1. Dodavatelé 71 97

4. Ostatní závazky 0 27

5. Zaměstnanci 0 37

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 1 0

7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. 
zdrav. poj.

0 83

9. Ostatní přímé daně 0 1

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 0 3 128

17. Jiné závazky 190 536

22. Dohadné účty pasivní 406 441

IV. Jiná pasiva celkem  221 125

1. Výdaje příštích období 110 12

2. Výnosy příštích období 111 113

PASIVA CELKEM (A. + B.) 83 293 95 492

(čísla v tisících Kč)



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31. 12. 2019
B. VÝNOSY Hlavní činnost Hosp. činnost Celk.  činnost

I. Provozní dotace 27 412 0 27 412

1. Provozní dotace 27 412 0 27 412

II. Přijaté příspěvky 2 277 0 2 277

3. Přijaté příspěvky (dary) 443 0 443

4. Přijaté členské příspěvky 1 834 0 1 834

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 2 227 0 2 227

IV. Ostatní výnosy 558 0 558

6. Platby za odepsané pohledávky 22 0 22

7. Výnosové úroky 6 0 6

8. Kursové zisky 6 6

10. jiné ostatní výnosy 524 524

V. Tržby z prodeje majetku 240 0 240

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. 
a hmot. majetku 

240 0 240

VÝNOSY CELKEM 32 714 0 32 714

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 703 0 703

D. Výsledek hospodaření po zdanění 702 0 702

A. NÁKLADY Hlavní činnost Hosp. činnost Celk.  činnost

I. Spotřeb. nákupy a nakupované služby 8 321 0 8 321

1. Spotřeba materiálu, energie a ostat. 
neskladových dodávek

2 164 0 2 164

2. Prodané zboží 45 0 45

3. Opravy a udržování 646 0 646

4. Náklady na cestovné 46 0 46

5. Náklady na reprezentaci 53 0 53

6. Ostatní služby 5 367 0 5 367

III. Osobní náklady 7 711 0 7 711

10. Mzdové náklady 5 533 0 5 533

11. Zákonné sociální pojištění 1 689 0 1 689

13. Zákonné sociální náklady 21 0 21

14. Ostatní sociální náklady 468 0 468

IV. Daně a poplatky 13 0 13

15. Daně a poplatky 13 0 13

V. Ostatní náklady 114 0 114

18. Nákladové úroky 10 0 10

22. Jiné ostatní náklady 104 0 104

VI. Odp., prod. maj., tv. a použ. rezerv 1 074 0 1 074

23. Odpisy dlouhodobého majetku 1 074 0 1074

VII. Poskytnuté příspěvky 14 778 0 14 778

28. Poskytnuté člen. přísp. a přísp. 
zúčt. mezi organiz. složkami

14 778 0 14778

VIII. Daň z příjmů 1 0 1

29. Daň z příjmů 1 0 1

NÁKLADY CELKEM 32 012 0 32 012

(čísla v tisících Kč)



PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Rozvahový den: 31. 12. 2019
A.
Název účetní jednotky:  Pionýr, z. s. 
Sídlo:  Senovážné náměstí 977/24, Nové Město,  

110 00 Praha 1
IČO:  00499161
Právní forma:  zapsaný spolek 
Předmět činnosti: neformální vzdělávání, spolek dětí a mlá-

deže
Vedlejší hospodářská činnost: není vykonávána
Statutární orgán: předseda Pionýra 
Organizační složky: s vlastní právní osobností – krajské organi-

zace Pionýra, pionýrská centra a pionýrské 
skupiny 

Kategorie účetní jednotky: malá

B. Je zapsána ve veřejném rejstříku pod spisovou značkou L 826 vede-
nou u Městského soudu v Praze. Vklady zakladatelů nejsou evidovány 
a nebyly provedeny.

C. Účetním obdobím je kalendářní rok.

D. Účetní zásady a metody byly použity dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Dlouhodobý majetek a zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou. Dlou-
hodobý majetek je odepisován rovnoměrně, důvody k nutnosti použít 

opravné položky nenastaly. 
Cizí měny byly oceněny kurzem ČNB ke dni pořízení a jejich přecenění 
bylo provedeno kurzem k rozvahovému dni ČNB. Kurzové rozdíly jsou 
zaúčtovány na výsledkové účty.

E. Účetní jednotka nevlastní majetek a neeviduje závazky, u kterých by 
jí vznikala povinnost ocenění reálnou hodnotou.

F. Účetní jednotka nerealizovala ve sledovaném období žádné mimo-
řádné výnosy a náklady.

G. Účetní jednotka není společníkem s neomezeným ručením v žádné 
účetní jednotce.
H. Účetní jednotka je vlastníkem tohoto dlouhodobého majetku:

K dlouhodobému majetku nebyly účtovány opravné položky, součástí 
ocenění majetku nejsou úroky.

 Položka Zůstatek na po-
čátku účetního 
období

Zůstatek 
na konci účet-
ního období

Přírůstky bě-
hem účetního 
období

Úbytky 
během 
účetního 
období

Výše oprávek 
na počátku 
účetního 
období

Výše oprávek Zůstatková 
cena proda-
ného nebo 
vyřazovaného 
dlouhodobé-
ho majetku

Na konci účet-
ního období

Pozemky 5 470 061,26 5 921 461, 26 451 400 0,00 0,00 0,00 0,00

Stavby 55 903 983,00 55 729 164,00 300 686,00 475 505,00 13 388 242,00 13 905 841,00 0,00

Dlouhodobý 
hmotný

1 529 225,00 1 529 225,00 0,00 0,00 1 180 888,00 1 261 620,00 0,00

Dlouhodobý 
nehmotný

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlouhodobý 
fi nanční

500 091,23 469 959,72 168,49 30 300,00 0,00 0,00 0,00

Dlouhodobý 
nedokončený

23 326 025,94 33 066 222,31 10 040 882, 82 300 686,00 0,00 0,00 0,00



I. Účetní závěrka pobočného spolku byla auditována. Účetní jed-
notka poskytla ve  sledovaném období úhradu za  služby auditora 
21 780,- Kč.

J. Účetní jednotka nedrží sama ani prostřednictvím jiné osoby podíl 
ani akcie jiné společnosti.

K. Účetní jednotka neeviduje k rozvahovému dni splatné dluhy na so-
ciálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve-
řejném zdravotním pojištění ani daňové nedoplatky u místně přísluš-
ných fi nančních a celních orgánů.

L. Účetní jednotka nevlastní akcie ani majetkové podíly, vyměnitelné 
nebo prioritní dluhopisy nebo podobné cenné papíry či práva.

M. Účetní jednotce nevznikly v účetním období žádné dluhy se zbyt-
kovou dobou splatnosti přesahující pět let. Neposkytla žádné záruky 
za dluhy jiných osob.

N.  V rozvaze jsou zaznamenány veškeré dluhy účetní jednotky.

O. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí 702 451,10 Kč. 
Vedlejší hospodářská činnost nebyla ve sledovaném období realizová-
na.

P. Veškeré osobní náklady jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty. Všich-
ni zaměstnanci byli zařazeni v 1. kategorii. Jejich evidenční přepočtený 
počet činil ve sledovaném období: 13,15 

Zaměstnanci účetní jednotky - členové řídících, kontrolních a dalších 
orgánů:

Mgr. Martin Bělohlávek, Ing. Kateřina Brejchová, Ing. Vendula Nejedlá 
Ph.D. , Mgr. Jakub Kořínek, Mgr. Darina Zdráhalová, Marcela Hrdlič-
ková, Daniela Janáčková.

Veškeré osobní náklady jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty.

Q. Statutárnímu orgánu ani členům výkonného orgánu účetní jednot-
ky ani jiným osobám nebyla vyplacena ani smluvně sjednána žádná 
odměna (fi nanční či nefi nanční) za výkon jejich funkce.

R. Účetní jednotka neuzavřela v účetním období žádné smlouvy s oso-
bami, v nichž by měl účast statutární orgán účetní jednotky, člen vede-
ní účetní jednotky nebo jejich rodinný příslušník.

S. Členům orgánů nebyly poskytnuty zálohy, závdavky ani úvěry s vý-
jimkou běžných provozních záloh na činnost účetní jednotky.

T. V  rámci realizované hlavní činnosti byly posuzovány výnosy a ná-
klady jednotlivých dílčích činností účetní jednotky. U všech posuzova-
ných dílčích činností převyšují jejich náklady výnosy.

Základ daně je tvořen prodejní cenou dlouhodobého odepsaného ma-
jetku (staveb).

Použité účetní odpisy jsou rovny daňovým.



V návaznosti na zjištěný základ daně využila účetní jednotka  možnost 
snížení základu daně podle §20, odst. 7 Zákona č. 586/1992 Sb, o dani 
z příjmů a to snížením základu daně o částku : 240.000,- Kč, čímž vznik-
la daňová úspora ve výši 45.600,- Kč.

U. Účetní jednotka si není vědoma skutečností, které by významným 
způsobem ovlivňovaly hodnocení její majetkové a fi nanční situace a kte-
ré by nevyplývaly ze sestavené rozvahy a výkazu zisku a ztráty.
Účetní jednotka neeviduje dlouhodobé úvěry poskytnuté či přijaté 
ve sledovaném účetním období ani v předchozích.

Účetní jednotka přijala tyto dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů:
Přímo:

V. Účetní jednotka přijala v účetním období tyto dary:

Účetní jednotka neposkytla v účetním období žádné dary.

W. Účetní jednotka nepořádala ani nespolupořádala žádnou veřejnou 
sbírku.

X. Výsledek hospodaření z předchozího účetního období byl na základě 
rozhodnutí rady účetní jednotky za dne 04.04.2019 vypořádán takto: 
Výsledek hospodaření byl zaúčtován jako snížení vlastního jmění.

Y. Účetní jednotka nevyvíjí svoji činnost v oborech, kde by bylo rele-
vantní zpracovávat údaje vážící se k individuálním produkčním kvótám, 
limitům produkčních práv nebo o jiných obdobných kvótách a limitech.

V Praze  dne 05. 03. 2020

Odpovědná osoba:
Mgr. Martin Bělohlávek 
předseda Pionýra 

Poskytovatel Účel Částka v Kč

MŠMT Program státní podpory pro práce s dětmi a mládeží pro NNO – projekt 
Dobrodružství 2019

27 000 000,- Kč

MŠMT Rozvoj materiálně technické základny – Kompletní rekonstrukce TZ 
Tisá - víceletý projekt

2 168 502,- Kč

MŠMT Rozvoj materiálně technické základny – Adaptace a modernizace ob-
jektu Žumberk

5 600 000,- Kč

MOČR Příprava občanů k obraně státu - Airsoftový víkend 2019 87 750,- Kč

MŠMT Projekt Zlepšovadlo OPVVV 323 775,30 Kč

Dárce Částka

Individuální dárci 443 145,- Kč



VÝROK AUDITORA

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv 
a pasiv PIONÝRA k 31. 12. 2019, nákladů, výnosů a výsledku jeho 
hospodaření za rok končící 31. 12. 2019, v souladu s českými účetní-
mi předpisy (výrok bez výhrad).



Adresa: Pionýr, z. s. 
Senovážné náměstí 977/24
110 00 Praha 1
 
Kontakt: pionyr@pionyr.cz 
+420 234 621 299 
+420 777 248 720 
www.pionyr.cz Výroční zpráva Pionýr 2019 byla schválena na jednání České rady Pionýra dne 19. 3. 2020. 
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