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Jaký byl rok 2020?

Uplynul další rok činnosti naší PS Modřice a
především oddílu Brabrouci a já bych rád
zrekapituloval, co nám ten rok dal i vzal. Rok 2020
začal velice dobře, počet členů oddílu se zvedl na 67,
akce, schůzky i činnost výtvarného klubu probíhaly
dle plánu. Nikoho ani ve snu nenapadlo, co se v tomto
roce stane… Hned během ledna se uskutečnilo několik
akcí, z nichž za zmínku stojí tradiční Lednový výlet
pořádaný i pro rodiče a přátele oddílu s 52 účastníky.
Nejstarší družinka Mravenci se vydala na historicky
první lyžák, který se v našem oddíle uskutečnil. Užili si
skvělý víkend v Ostravici doufajíce, že se z této akce
stane tradice. V rámci pololetních prázdnin jsme
vyrazili poznávat další české město – tentokrát
Olomouc. V únoru měly mladší družinky svůj vlastní
výlet a nejstarší družina uspořádala společnou akci se
spřáteleným oddílem Phoenix z Brna. V tomto roce se
netradičně uskutečnila venkovní akce mezioddílové
soutěže Zelená liga. Byl to Orientační běh a naše děti
v něm zabodovaly, jak nejlépe mohly což dokazuje
získané první místo.



Bohužel tady nastal ten zlom… Vlivem pandemie
začalo platit mnoho omezení, avšak v nějaké
podobě jsme ještě mohli fungovat alespoň na
schůzkách. Všechny oddílové i mezioddílové akce
jsme ale museli zrušit. Další zlom, tentokrát v tom
dobrém slova smyslu nastal v květnu, kdy se
opatření rozvolnila, a mohli jsme uspořádat Vítání
léta. Pohodovou venkovní akci pro děti i rodiče, kde
se nás sešlo 80. V období letních prázdnin jsme
pořádali i dva příměstské tábory na téma Jak
vycvičit draka (jeden z nich byl pod hlavičkou
JmKOP). A největší akcí tohoto roku byl bezpochyby
letní stanový tábor v Hoštejně u Zábřeha na Moravě
na motivy indiánských kmenů. Tábořiště uprostřed
lesů nám poskytovalo skvělé protiepidemické
podmínky a my si celý tábor užili bez komplikací. Na
podzim se nám ještě podařilo zahájit školní rok
společnou venkovní akcí a to bylo to poslední, co
jsme v tomto roce prezenčně zažili.

Během podzimu jsme rozjeli online aktivity v
podobě výzev na našem webu a podařilo se nám
veškeré plánované akce nahradit akcemi
distančními. Začali jsme podzimními prázdninami – v
podobě hledání písmen schovaných na různých
místech v Modřicích, které bylo možno nalézt podle
nápovědných fotografií.



Dále to byl rozdělený výlet či předvánoční kvíz.
Všechny tyto akce jsme se snažili koncipovat jako co
nejvíce venkovní, abychom děti vytrhli od neustálého
sezení u počítače. V listopadu jsme rovněž spustili
online schůzky, protože alespoň takovýto kontakt s
dětmi je velice důležitý a účast na schůzkách je značná.
Ke konci roku 2020 proběhlo vyhodnocení oddílových
výzev a těm nejlepším byla doručena odměna.

Vzhledem k nemožnosti se setkávat využíváme čas na
dlouhodobých oddílových i skupinových úkolech -
např. úpravách a zdokonalování webu, vzdělávacího
systému v oddíle, příprava letního tábora a mnohých
dalších. Rok 2020 byl plný překvapení zvratů a práce,
která je vidět!!!

Mně je nyní velkou ctí poděkovat všem vedoucím, kteří
se podílejí na chodu oddílu a pionýrské skupiny a
podílejí se tak na výchově dětí a našich potencionálních
nástupců. Dále děkuji i všem rodičům, přátelům a
dalším podporovatelům naší činnosti, protože bez nich
by to co děláme, nebylo zdaleka možné.

Pevně věřím, že se situace začne zlepšovat a my se
opět podíváme do kluboven, zahrajeme si spoustu her a
prožijeme mnoho skutečných dobrodružství.

Tomáš Kečup Hejtmánek

hlavní vedoucí oddílu



Základní údaje o spolku
název
Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Modřice

adresa sídla
Poděbradova 1038, 664 42 Modřice

umístění klubovny
Náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice

webová adresa
www.brabrouci.cz

kontaktní email
info@brabrouci.cz

IČ
07828691

bankovní spojení
2101589319/2010

statutární zástupce
Daniel Obdržálek

podřízené jednotky
66. pionýrský tábornický oddíl Brabrouci
Výtvarný klub



Funkcionáři spolku

vedoucí PS (statutární orgán)

Daniel Danone Obdržálek

hospodář PS a delegát PS krajské schůze

Pavla Paša Pokorná

další členové rady PS

Eliška Koník Císařová

Helena Hříbě Císařová

Tomáš Kečup Hejtmánek

Petra Mráza Appelová

Patrik Páďa Chukir

Simona Sluníčko Kapitániková

Barbora Babča Meduňová

Veronika Špion Obdržálková

Jana  Muflonka Pokorná

Martin Marťan Vetter

Kateřina Káťa Vetterová

Zuzana Zuzka Vetterová

Tereza Terka Vybíralová



Členská základna

do 9 let
18

10 - 12 let
21

13 - 15 let
8

16 - 18 let
9

19 - 26 let
5

27 let a 
více

6

67

69 64 70 64 67 63 64 59 67 75

Vývoj počtu členů oddílu Brabrouci



Pravidelná činnost
66. pionýrský tábornický oddíl Brabrouci
• Oddíl je rozdělen do 5 družin podle věku

• Berušky: 1. – 3. třída
• Včeličky: 3. – 4. třída
• Kobylky: 4. – 5. třída
• Vážky: 6. – 9. třída
• Mravenci: 9. třída – SŠ

• Družinové schůzky probíhají 1x týdně 
obvykle v klubovně nad modřickou 
knihovnou. Od prosince pak online na 
platformě Google Meet. 

• Oddíl není nijak tematicky zaměřený. 
Aktivity se často týkají turisticko-tábornické 
činnosti, ale děti si zkouší i výtvarné, 
polytechnické i sportovní aktivity.

Výtvarný klub
• Výtvarný klub se schází každou lichou 

středu v klubovně nad knihovnou. V době 
zákazu činnosti spolu účastnice komunikují 
nepravidelně emailem a vyměňují si nápady 
na činnost.

• Při aktivitách se scházejí účastnice několika 
generací, které se společně věnují 
rukodělné činnosti. 



název akce datum účastníků

Přespání Vážky 10. 1. - 11. 1. 7

Lednový výlet 11. 1. 52

Mravenčí lyžák 16. - 19. 1. 10

Ledové město 30. 1. - 2. 2. 24

Výlet pro mladší 9. 2. 24

Akce Mravenci Phoenix 28. 2. - 1. 3. 9

PTOB 7. 3. 29

Vítání léta 17. 6. 80

Letní příměšťák - červenec 6. - 10. 7. 17

Tábor 2. - 15. 8. 61

Letní příměšťák - srpen 24. - 28. 8. 17

Zahájení školního roku 15. 9. 55

Podzimní hra 26. 10. - 1. 11. 18

Rozdělený výlet 20. - 22. 11. 29

Předvánoční kvíz 12. - 31. 12.

Brabrouci online 12. - 31. 12. 39

typ akce
pro členy
pro členy i rodiče
pro členy i veřejnost
distanční



Rozvaha k 31. 12. 2020

Aktiva 69,00

B. Krátkodobý majetek celkem 69,00

III. Krátkodobý finanční majetek 
celkem

69,00

1. Peněžní prostředky v pokladně 14,00

3. Peněžní prostředky na účtech 55,00

Pasiva 69,00

A. Vlastní zdroje celkem 56,00

I. Jmění celkem 34,00

1. Vlastní jmění 34,00

II. Výsledky hospodaření 22,00

1. Účet výsledků hospodaření 22,00

B. Cizí zdroje celkem 13,00

IV. Jiná pasiva celkem 13,00

2. Výnosy příštích období 13,00



Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020

Náklady celkem 316,00

I. Spotřebované nákupy a 
nakupované služby

307,00

1. Spotřeba materiálu 206,00

4. Náklady na cestovné 7,00

6. Služby 94,00

VII. Poskytnuté příspěvky 9,00

28. Poskytnuté členské příspěvky a 
příspěvky zaúčtované mezi 
organizačními složkami

9,00

Výnosy celkem 338,00

I. Provozní dotace 129,00

II. Přijaté členské příspěvky 25,00

III. Tržby za vlastní výkony a zboží 184,00

Výsledek hospodaření 22,00



Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Modřice

www.brabrouci.cz


