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Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Tažní ptáci 
 

Sídlo: Topolky 30, 616 00 Brno 

Telefon: mob. 775 764400, fax 543 234 740 

URL: http://pstp.jmpionyr.cz , E-mail: pstp@jmpionyr.cz  

č. BU: 2700318414 / 2010 u Fio banky a.s. 

IČ: 6432 8406   DIČ:  CZ 6432 8406   spolkový rejstřík L 39091 

  

 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK  2018 
 

Pionýr je demokratický, dobrovolný, samostatný a nezávislý spolek dětí, mládeže 
a dospělých, zabývající se osvětovou, výchovnou, vzdělávací, charitativní činností; 
obhajobou a uspokojováním zájmů a oprávněných potřeb dětí a mládeže bez ohledu na 
jejich členství ve spolku. 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. 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 

Pionýrská skupina Tažní ptáci je pobočný spolek Pionýra, z. s., samostatné, nezávislé 
a neziskové organizace, pracující s dětmi a mládeží. Pionýr je veden v rejstříku spolků u 
městského soudu v Praze pod číslem L826. Pionýrské skupiny mají dle Stanov Pionýra, 
článek VI.A.2, právní osobnost – jsou způsobilé mít práva a povinnosti a nabývat je.  

Sídlo organizace: Topolky 30, 616 00 BRNO     

Spisová značka u Městského soudu v Praze:  L 39091 

IČ: 643 28 406, BÚ: Fio banka a.s., č.ú. 2700318414 / 2010 (transparentní účet) 

Telefon (fax/zázn.): 543 234 740, mobil: 775 764 400 

E-mail: pstp@jmpionyr.cz, web: http://pstp.jmpionyr.cz  

 

ORGÁNY SUBJEKTU (k 31. 12. 2018): 

Vedoucí PS:   Milan Matyáš 

Hospodář PS:  Mgr. Jiří Mlaskač 

Vedení PS:   Milan Matyáš, Mgr. Jiří Mlaskač, Mgr. Veronika Rájecká 

Rada PS:  M.Matyáš, I.Zpěváková, Mgr. J.Mlaskač, Mgr. L.Táborská, MDDr. 
P.Novotný, H.Matyášová, Mgr. V.Rájecká, K.Sedláčková, 
S.Machálková, K.Císařová, O.Kuhejda, T.Sedláček, M.Chyba 

 
STATISTICKÉ ÚDAJE: 

V roce 2018 tvořilo členskou základnu naší pionýrské skupiny celkem 63 členů, 

z toho 36 registrovaných v turistickém oddíle Černý delfín a 27 členů registrovaných 
přímo při pionýrské skupině. 
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Uskutečnilo se 6 vícedenních akcí (celkem 284 člověkodnů), tradiční Zimní tábor 
o Jarních prázdninách v Krkonoších (163 člověkodnů) a Letní tábor v Bojanově na 
Vysočině (780 člověkodnů). 
 

HOSPODAŘENÍ SUBJEKTU: 

Rozvaha ke dni 31. 12. 2018 (v tis. Kč) 

AKTIVA            119   PASIVA              119 
A-dlouhodobý majetek         0   A-vlastní zdroje               116  
B-Krátkodobý majetek             116    jmění celkem              101 

provozní zálohy       0    nerozdělený zisk/ztráta              19 
Pohledávky          3    výsledek hospodaření        -4 
Pokladna        6   B-cizí zdroje          3 
BÚ      110    závazky         3 
        

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 (v tis. Kč) 
 

Náklady celkem      289  Výnosy celkem              285 
materiál           112   tržby za vlastní výkony                  155 
služby       161   členské příspěvky           13 
příspěvky            9   dotace MmB          43 
cestovné           2   dotace MŠMT          44 
      dary           30  

Hospodářský výsledek 2018  -4 
 

Komentář: v roce 2018 jsme hospodařili s mírnou ztrátou, na kterou jsme měli 
dostatečnou rezervu na účtu nerozděleného zisku z předchozích let. Objem dotační 
podpory od MmB mírně poklesl, dotace MŠMT mírně vzrostly, zvýšil se i objem darů. 
 

PODPORA A SPONZOROVÁN Í: 

Činnost neziskové organizace našeho typu by se neobešla bez masivní podpory ze 
strany členů a jejich rodičů, dospívajících a dospělých vedoucích, kolektivu přátel 
skupiny i dotační podpory Magistrátu města Brna a MŠMT. Stejně jako podpora finanční 
je pro nás důležitá i podpora materiální a také osobní pomoc při přípravě a průběhu 
všech našich akcí a aktivit, zde především ze strany některých aktivních rodičů 

a dlouholetých přátel skupiny. 
Mohu tedy na tomto místě poděkovat našim drobným dárcům, ponejvíce dospělým 

členům PS, za dary v celkové výši 30 tis. Kč a praktickou výpomoc (za vaření na akcích 
a táborech, za dovoz a odvoz věcí a spousty dalších užitečných drobností). Dále děkuji 
Magistrátu města Brna za poskytnuté dotace na celoroční činnost a Zimní tábor ve výši 
43 tis. Kč a v nemenším děkuji i za dotační podporu ze strany MŠMT, zprostředkovanou 
spolkem Pionýr, poskytnutou na naše akce, v celkové výši 44 tis. Kč. 

Za všechny takto poskytnuté prostředky a praktickou výpomoc mnohokráte 
děkujeme a doufáme, že i v dalších letech budeme stejně úspěšní při zajišťování 
podpory a financování pro naše aktivity s dětmi a pro děti a naši pomocníci a donátoři 
budou stejně štědří a ochotní přispět na dobrou věc. 

 
 

Milan Matyáš 
Vedoucí PS 


