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V ÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011
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.

Z Á K L A D NÍ

I N F O RM AC E :

PS Tažní ptáci je základní organizační jednotka sdružení Pionýr, samostatné, nezávislé
a neziskové organizace, pracující s dětmi a mládeží. Pionýr je registrován u MV ČR pod
č.j. VSP/1-1793/90R. Pionýrské skupiny mají dle Statutu Pionýra, článek VI.B.2 právní
subjektivitu – jsou způsobilé mít práva a povinnosti.
Sídlo organizace: Topolky 30, 616 00 BRNO
IČ: 643 28 406, BÚ: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 366 532 001/5500
Telefon (fax/zázn.): 543 234 740, mobil: 775 764 400
E-mail: pstp@jmpionyr.cz, web: http://pstp.jmpionyr.cz

ORGÁNY

S U B J E K T U ( k 31. 1 2. 20 11) :

Vedoucí PS:
Hospodář PS:
Revizor PS:
Vedení PS:
Rada PS:

STATISTICKÉ

Milan Matyáš
Mgr. Jiří Mlaskač
Irena Zpěváková
Milan Matyáš, Mgr. Jiří Mlaskač, Martin Hetmer
M.Matyáš, I.Zpěváková, Mgr. J.Mlaskač, MUDr. I.Sedláčková, Mgr.
L.Táborská, M.Hetmer, P.Novotný, V.Poncová, P.Matyáš, T.Císař,
H.Matyášová, V.Rájecká, K.Sedláčková, K.Seidel, S.Machálková,
K.Císařová, M.Kotzianová, O.Bojanovský, M.Vágner.
Ú D A JE :

V roce 2011 tvořilo členskou základnu 66 členů, z toho 41 registrovaných
v TO Černý delfín, 5 registrovaných v TO Jednorožec a 20 členů přímo na pionýrské
skupině.
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Uskutečnilo se 6 vícedenních akcí (celkem 276 člověkodnů), 4 jednodenní výlety
a aktivity (celkem 37 člověkodnů), Zimní tábor o jarních prázdninách v Krkonoších (175
člověkodnů) a Letní tábor v Bojanově (700 člověkodnů).

H O S PO D A Ř E N Í

S UB JE K T U :

Rozvaha ke dni 31. 12. 2011 (v tis. Kč)
AKTIVA
A-dlouhodobý majetek
B-Krátkodobý majetek
Pokladna
BÚ

87,97
0,0
87,97
17,06
70,91

PASIVA
A-vlastní zdroje
jmění celkem
výsl.hosp. ve schval.ř.
B-cizí zdroje
závazky

87,97
87,87
101,27
-13,40
0,10
0,10

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)
Náklady celkem
materiál
energie
služby
příspěvky
ostatní

258,96
95,53
0,90
161,09
0,60
0,84

Hospodářský výsledek 2011

Výnosy celkem
260,22
tržby za vlastní výkony 152,32
členské příspěvky
4,65
dotace MmB
49,00
dotace MŠMT
25,44
dary
28,80
ostatní
0,01
1,26

Komentář: v roce 2011 pokračoval trend snižování ztráty z výsledku hospodaření
předchozích let, byť jen o malou sumu. Mírně se snížila dotační podpora od MmB
i z MŠMT, nižší počet pořádaných aktivit se podílel na menším obratu PS.

P O D PO R A

A S P O NZ O R O V Á N 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 téměř 29 tis. Kč a praktickou výpomoc (zapůjčení
videokamery a zpracování natočeného materiálu, 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 49 tis. Kč
a v nemenším děkuji i za dotační podporu ze strany MŠMT, zprostředkovanou sdružením
Pionýr, poskytnutou na MTZ a akce, v celkové výši více jak 25 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
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