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   Úvod 
      Pionýrské hnutí má dlouholetou tradici u nás i v zahraničí. Po roce 1989 byla obnovena 
činnost samostatné organizace Pionýr a bylo možné navázat a rozvíjet demokratickou část naší 
historie a kvalitní činnost zejména oddílů a klubů. 
          Svou snahou o přiměřený podíl na výchově dětí a obhajobě jejich zájmů se Pionýr dopracoval 
k uznávanému postavení u orgánů státu, včetně ocenění, má vážnost řady organizací a významných 
osobností, které s ním spolupracují.  
         Pionýr je demokratické, dobrovolné, zcela samostatné sdružení dětí, mládeže a dospělých. 
Rozhodnutí o obnově suverénní organizace padlo na Mimořádné konferenci pionýrských 
pracovníků v lednu 1990 v Brně, vyšlo z tradic pionýrského hnutí a navázalo na činnost oddílů a 
skupin. Kluby a oddíly působí v celé republice – jsou k nalezení na více než sedmistech místech a 
nabízejí aktivní činnost klukům i dívkám – členům. Mnoho aktivit je zcela otevřených každému 
zájemci – i nečlenům. Vše zajišťují tisíce dobrovolníků, vedoucích , jejichž způsobilost k činnosti 
zabezpečujeme.  
          Pionýr usiluje o spojení přirozených dětských zájmů: mít dobré kamarády, zažít hodně legrace 
a dobrodružství, poznat neznámé věci, hrát si a soutěžit, s  potřebami společnosti a rozvíjení 
dětského talentu a schopností. Současně se nezanedbatelně podílí i na prevenci kriminality a 
dalších negativních vlivů. Činnost pionýrských oddílů a skupin proto nutně spojuje přání a zájmy 
dětí s potřebami a požadavky společnosti na pozitivní využívání volného času dětí a mládeže a rozvoj 
osobnosti občana demokratické společnosti, v níž má každý nejen svá práva, ale i určité povinnosti.  
        Prostřednictvím her chce Pionýr poskytovat dětem a mladým lidem vše, co by později – jako 
dospělí – mohli využívat nejen ve svém vlastním životě, ale také ve prospěch ostatních lidí – celé 
společnosti. Snaží se svým dílem přispět  k výchově člověka čestného, svobodného, samostatného, 
spravedlivého, aktivního a solidárního.  
              Pionýrské oddíly a skupiny pracují ve všech krajích České republiky, tedy i Plzeňském. 
S aktuální nabídkou činnosti Pionýra je možné se blíže seznámit na internetových stránkách. Naše 
adresa je www.pionyr.cz, nebo www.plzensky.pionyr.cz. 
V r.2008 vznikl  Grafický manuál k jednotícím prvkům Pionýra.  
 
 

Ideály Pionýra 
Pravda  - „Pionýr chrání pravdu a plní dané slovo.“ 
Poznání - „Pionýr je pracovitý, učí se.“ 
Přátelství - „Pionýr je přítelem všech dětí.“ 
Pomoc - „Pionýr je statečný a kamarádský, pomáhá ostatním.“ 
Překonání -“Pionýr je čestný a spravedlivý.“ 
Příroda - „Pionýr chrání přírodu a život na Zemi.“ 
Paměť - „Pionýr má rád svou zem.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANIZA ČNĚ  SPRÁVNÍ  ÚDAJE 
KOLIK  NÁS  JE 
Členskou základnu Pionýra k 31.12.2009 tvoří v Plzeňském kraji 2 197 registrovaných členů, z  
16 548 registrovaných členů z členské základny v ČR. 
Celkem  34 pionýrských skupin  
               83 oddílů 
               17 klubů                                 
 
 
OCENĚNÍ 
PIONÝRSKÝMI VYZNAMENÁNÍMI BYLI v r.2009 OCEN ĚNI: 
 
Lipový kvítek stříbrný  – Jana Janečková 
Prima parta      - PS Jitřenka Kdyně 
Zvláštní ocenění – za dlouholetou práci – Zdeňka Kozová, Luboš Šmolík, Jan Pangrác a 
Vlasta Vasková 
Extra zvláštní ocenění – Pavla Špírková 
 

Kde je zastoupen Pionýr? 
 

    Pionýr je  členem České rady dětí a mládeže do jejíž 
činnosti se aktivně zapojuje a kde byl v r.1998 jedním z osmi 
zakládajících sdružení. Důležitým zahraničním partnerem je 
mezinárodní organizace IFM-SEI. Pionýr je také od r.1993 
členem Českého výboru pro UNICEF, kde Dětský fond 
UNICEF je největší organizací, která se celosvětově zabývá 
ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou 
jejich všestranného rozvoje. .Od r.2005 se na základě výzvy 
Úřadu vlády ČR zapojil do Databáze konzultujících organizací 
při Úřadu vlády ČR a to v oblasti problematiky dětí a mládeže 
a od r.2008 je členem České společnosti pro rozvoj lidských 
zdrojů. 

 
 
 

Orgány Pionýra 
 
Česká rada Pionýra  
      Plzeňský kraj v ní má své zástupce - Václava Votípku a Janu Janečkovou z PS Safír 
Kdyně, Jana Dékányho z PS Čtyřlístek Domažlice, Ing.Petra Kubů z PS Bílá Cerkev 
Strašice, který je současně i členem VV a Josefa Machatého z PS Hrádek. Členy Revizní 
komise ČRP jsou Libuše Nejedlá z PS Dobřany a Václav Johánek z PS Jitřenka. 
 

Krajská organizace Pionýra 
   Byla založena 20.6.2000 a jejím základním úkolem  je mimo organizační, řídící a 
koncepční činnosti poskytovat nižším organizačním jednotkám, tedy pionýrským skupinám, 
vč. oddílů a volnočasových klubů registrovaných přímo krajskou organizací, servis pro 
jejich činnost a rozvoj. Je členem Plzeňské krajské rady dětí a mládeže. 



Orgány Pionýra v rámci Plzeňského kraje 
Zasedání Krajské rady Pionýra – březen 2009 
       Zasedání – rozšířené o vedoucí pionýrských skupin proběhlo za účasti 31  delegátů z PS a 6 hostů 
28.března 2009 v Koutě na Šumavě, aby projednalo zprávu o činnosti PKOP, výsledky hospodaření vč. 
výsledků dotací a upřesnění rozpočtu na r.2009, činnost Revizní komise,  vyhodnocení soutěže O pohár 
Plzeňské krajské organizace Pionýra a schválení nových kriterií, výsledky registrace pro rok 2009, 
činnost PVC vč. vzdělávání v r.2008, přípravu akcí „Kytičkový den“, Bambiriáda v Plzni, akce 
Opravdu dobrý tábor v Domažlicích a přípravu letní činnosti jako takové. Velká diskuse byla o 
volnočasovém klubu 15+. Své místo mělo i seznámení s postupem prací na TZ Zelená Lhota.  
 
Druhé zasedání Krajské rady Pionýra v r.2009 
         se konalo dne 24.listopadu 2009 v Plzni. Přítomni byli zástupci z 22 pionýrských skupin. 
Na programu byla zpráva o zajištění a průběhu akcí – Kytičkového dne, Bambiriády, ODT a 
letní činnosti a činnosti krajské organizace jako takové,  průběžné čerpání rozpočtu a  dotací v 
r. 2009 a návrh rozpočtu na r.2010.  Jednalo se o přípravě registrace 2010, přípravě 
výročního zasedání v r.2010, novém i starém ročníku vzdělávání, plánu akcí na PS na další 
rok, zpráva revizní komise, zpráva likvidátora PS Nástup vč. dluhů PS Nástup Klášterec nad 
Ohří, plán jednání KRP a VV na rok 2010, činnost a nové složení VV, apod. 
      
 

Statutární orgán 
Předseda                                                                                                  Jan Pangrác st.                                 
        
Výkonný výbor Krajské rady Pionýra (VV KRP) 
Předseda                                                                                           Jan Pangrác st. 
Místopředsedové                                              Václava Plzáková, Ivana Mochurová 
Ekonom                                                                                              Libuše Nejedlá 
Členi               Pavel Hubert,  Jan Pangrác ml., Václav Brand ml., Jan Erhart, v průběhu října 
byl VV doplněn o B. Mastnou, M. Mlynáříka a O. Stuchla  tak, aby V. Plzáková a V. Brand ml. 
mohli být VZ v březnu r.2010 uvolněni na vlastní žádost z funkce člena VV. 
 
Revizní  komise Krajské rady Pionýra (RK KRP) 
Předseda                                                                                                Luboš Šmolík 
Členové                                                                             Václav Johánek, Jiří Calta 
 
Pionýrské skupiny 

  Základní organizační jednotkou 
s právní subjektivitou je pionýrská 
skupina. Pionýrské skupiny se kromě 
vytváření zázemí pro činnost svých 
oddílů věnují také přípravě činnosti i 
pro neorganizované děti a mládež. 
V roce 2009 vyvíjelo činnost v rámci 
kraje 34 pionýrských skupin, tedy víc 
jak 10 % z 327 PS z celé ČR. 
 
 
 



Pionýrské oddíly 
    Pionýrské oddíly jsou místem, kde je naplňován program sdružení, realizují se výchovné 
projekty Pionýra, hrají dlouhodobé hry, připravuje vlastní program činnosti. Jsou to základní 
organizační jednotky pionýrského života.  V kraji v roce 2009  jich pracovalo 83,tj. Skoro 13 
% v rámci ČR.  
   
 
Zaměření činnosti oddílů                                   Věkové složení  

Všestranné                           62                                        
do 9 let                383 členů 
Turistické                              9                                    
10 – 12 let                380 členů 
Sportovní                               4                                    
13 – 15 let               331 členů 
Kulturní                                2                                     
16 – 18 let               250 členů 
 Jiné                                      5                                     
19 – 26 let               366 členů 

                                                                         
nad 27 let                 487 členů 
Celkem                               83                                     
Celkem                 2 197 členů 

 
 
Kluby 
Nabízejí pestrou činnost především 
neorganizovaným dětem a mládeži. 
Činnost klubů je zaměřena na sporty, 
deskové hry, výtvarné a rukodělné práce a 
podobně. V roce 2009 pracovalo v kraji 
17 klubů, z toho dva – Avalon, zaměřený 
na šerm a Šikula zaměřený na výtvarnou 
činnost přímo pod Krajskou radou. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program Pionýra a jeho ideály ve výchovných projektech sdružení 
 
Zárukou úspěšnosti práce každého pionýrského oddílu, předpokladem trvalého zájmu dětí a 
dospívající mládeže o tvůrčí podíl na životě sdružení je především promyšlený a přitažlivý program 
činnosti. 
Pionýr přichází s celou řadou aktivit, kterým se mohou děti a mladí lidé věnovat. Od počátku 
devadesátých let bylo do života uvedeno několik nabídkových programů činnosti, z nichž mohou 
oddíloví vedoucí čerpat při přípravě a organizaci aktivit. 
 

 
Jsou to například: 
Výpravy za poznáním, Oáza, Zvířátka, Robinsonův ostrov, Apollónovy hry (kulturní a umělecký 
program), Olympijské kruhy, Modrá planeta (ekologický program), Pentatlon apod. 
Na jejich základě se pak konají soutěže: 
Stezka, Pionýrský Sedmikvítek, Republiková finále v různých sportech a další, které se konají na 
jednotlivých pionýrských skupinách,  ze 
kterých pak vítězové podle zájmu  postupují 
do kol krajských a republikových.  
V roce 2009 se zapojila i řada skupin 
Plzeňského kraje do celoroční hry Pionýra 
v rámci  republiky -  otevřenou soutěž 
oddílů a jednotlivců – Poselstvo krále 
Jiřího. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pionýrský Sedmikvítek 
Zastřešuje soutěže v kulturně uměleckých činnostech. Sedm lístků Sedmikvítku symbolizuje 
jednotlivá umění – hudbu, tanec, film, fotografii, divadlo, literaturu a výtvarné a rukodělné 
činnosti. 
V soutěžích Pro Rock, Tance folklorní a ostatní , Divadlo a  hudba, Výtvarná a rukodělná 
činnost a Dětská porta své zástupce nemáme.  
V soutěži Clona nás zastupovali  v oblasti  foto a video členi z PS Hrádek .   
 

Koncert „Děti dětem“ - 12.ročník 
Se konal 31.ledna  v Kongresovém centru Praha. Na pódiu mohlo 1 700 účastníků 
shlédnout řadu vystoupení tanečních, pěveckých, recitačních i divadelních. Celý program 
byl doplňován o divadelní vstupy „Poselstva krále Jiřího z Poděbrad“.Ohlas u dětských 
diváků vzbudilo i vystoupení hosta : bubenické skupiny Marimba. Putovní poháry předsedy 
vlády předával oceněným v jednotlivých kategoriích Martin Schmarz z Úřadu vlády. 
Před zahájením koncertu byla předána ocenění členům i nečlenům sdružení.  
 
 
 



Ledová Praha 
 
V pořadí již 9.ročník se konal o 
pololetních prázdninách v termínu 30.1.-
1.2.2009. Tohoto tradičního víkendového 
projektu se zúčastnilo přibližně 9 000 dětí 
z celé republiky – dětských kolektivů i 
rodin s dětmi. Byli mezi nimi i zástupci 
našich pionýrských skupin. Namátkou 
jmenujme Hrádek u Rokycan, Rokycany 
jih, Šťáhlavy, Dobřany, Kamarádi 
dlouhých cest, Otava Sušice, Horní Bříza 
a další. Někteří na celý víkend, jiní jen na 
jeden den, aby se zúčastnili bohatého 
programu, který nabízel možnost navštívit 

buď zdarma, nebo za zlevněné vstupné rozsáhlou síť muzeí a dalších kulturních památek a 
zajímavostí v Praze, např. Pražský hrad, Národní muzeum, Petřínskou rozhlednu, Žižkovskou 
televizní věž, bobovou dráhu, Muzeum voskových figurín, Mořský svět,  Muzeum policie  a 
další.  
 
 

Chceme pomáhat 
Pionýrské skupiny a oddíly se dlouhodobě snaží v běžné činnosti naplňovat jeden z Ideálů Pionýra – 
pomoc. Od r.2001 je to akce Zdravá pionýrská krev, kdy skupiny pionýrů v tričkách s logem akce 
darují hromadně krev. Od r.2006 ve spolupráci se sdružením Život dětem to bylo zapojení do sbírky 
Srdíčkový den, jejíž výsledek je využit na vybavení oddělení dětských nemocnic. Srdíčkový den se 
koná 3 x ročně.  
V našem kraji se však více ujala, po oslovení Ligou proti rakovině Praha,  nejstarší a největší sbírka 
v České republice – známý Květinový den. Pod novým názvem Český den proti rakovině 13.května 
vyrazily po celé republice skupinky dobrovolníků, které nabízely symbolické kvítky měsíčku 
lékařského a do celonárodní sbírky přispěly v rámci ČR částkou 1 543 468 Kč, z toho v Plzeňském 
kraji 242 417 Kč, tj. necelých 16 %. A takto vypadá přehled dle jednotlivých skupin: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              „Kytičkový den“ 2009 – Plzeňský kraj  
 
 
Pion. skupina Prodáno kytiček vybráno 

Homolka 550 11 887 

Prácheň 720 16 302 

Dobřany 545 12 638 

Čtyřlístek 1 350 27 208 

Šlápota 2 240 49 429 

Nepomuk 240 4 950 

Hrádek 550 11 591 

Jitřenka 1125 25 968 

Otava 820 17319 

Safír 550 11 472 

Plasy 340 6 954 

B. Cerkev 250 5 411 

Holýšov 456 10 080 

Rokycany-jih 600 14 590 

Kam. dl.cest 250 5 579 

Ptáčata 150 3 244 

Merlin 250 7 803 

celkem 10986 242 417 
  
Počet zapojených PS nám roste – v r.2007 to bylo 8 skupin a vybráno 112 000 
Kč, v roce 2008 to už bylo 13 skupin, které vybraly 192 200 Kč  no a výsledek 
r.2009 vidíte výše. 
 
 
Mezinárodní činnost 
V r.2009 se zahraniční činnost posunula opět 
o krok dál. Se slovenskou organizací Fénix 
je uzavřena dohoda o spolupráci. Pionýři se 
účastnili mezinárodních seminářů na 
různorodá témata – od lidských práv, 
kulturní rozmanitosti a participace (součást 
kampaně Každý jsme jiný – všichni 
rovnoprávní) až po specializované semináře. 
Pokud se jedná o kontakty základních 
článků tak   jedinou pionýrskou skupinou 
v oblasti zahraničních výměn je v našem kraji PS Rokycany jih, která udržuje kontakty s organizací 
Les Francas z města Firmina  ve Francii, kde se stejně jako v minulém roce  sešli a společně zažili 
pár společných dnů, tentokrát ve Francii.  



Informační činnost Pionýra 
 
Mozaika Pionýra (zpravodaj sdružení) 

 
Přináší soubor informací z bohatého 
vnitřního života sdružení a také náměty pro 
běžnou činnost oddílů pravidelně každý 
měsíc a od září 2009 vychází Mozaika 
celobarevně. V průběhu roku informovala i 
o výsledcích celoroční soutěže Signály z 
vesmíru a od podzimu 2008 o Poselstvu 
krále Jiřího. 
Vychází v pionýrském roce a její obsah je 
zaměřen především na oddílové vedoucí a 
instruktory. V posledním ročníku stejně jako 
v předcházejících bylo možné tam najít 
každý měsíc příspěvky z našeho kraje, 
zejména ze skupin z Hrádku, Rokycany jih, 

Nepomuk, Horní Bříza a další. Spolu s funkcí zpravodaje, informátora, rádce a pomocníka 
určeného pro vnitřní potřebu však plní i propagační funkci vně sdružení. Vychází v nákladu 1 200 
výtisků a je distribuována na kontaktní adresy, vč.jednotlivých pionýrských skupin a oddílových 
vedoucích. 
 
Webového stránky Pionýra 
 
Na adrese pionyr.cz najdou návštěvníci hlavní 
veřejné médium našeho sdružení na internetu. 
Poskytuje základní informace o historii i 
současnosti sdružení, odkazy na jednotlivé 
krajské organizace Pionýra a pionýrské skupiny. 
Prezentace má i zahraniční verzi v anglickém 
jazyce. V roce 2007 došlo k realizaci projektu 
jednotné šablony krajských stránek pro 
snadnější upravování obsahu, vkládání článků 
apod. Jednou z nejvýznamnějších složek 
vnitřního toku informací je servis.pionyr.cz, tedy 
stránky přístupné pouze členům sdružení s 
dokumenty, formuláři, termíny atd.. 
Registrační informační systém elektronické registrace usnadňuje práci vyšším organizačním 
jednotkám sdružení a měla by plně nahradit do budoucna papírovou formu registrace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ediční činnost 
Hlavním smyslem ediční činnosti Pionýra je 
připravovat a vydávat publikace, které nelze 
získat z běžné knižní produkce,  volně 
prodejné v knihkupectvích nebo přístupné ve 
veřejných knihovnách. Jde zejména o tituly, 
které nějakým způsobem upravují vnitřní 
činnost sdružení, dále o vzdělávací text pro 
vedoucí a instruktory, soubor dlouhodobých 
her (zejména pro tábory) a také odborné 
publikace. 
Vzhledem k tomu že ediční činnost na ústředí 
Pionýra je postačující a Redakční centrum Pionýra plní dobře svůj úkol při zajištění ediční činnosti, 
nebylo zatím krajskou radou přistoupeno k vydávání vlastních materiálů. 
 
 

Propagace Pionýra 
  Nejúčinnější a také nejpřesvědčivější 
propagací našeho sdružení je na prvním 
místě kvalitní, smysluplná a přitažlivá 
činnost pionýrských oddílů a klubů. Její 
úroveň ovlivňuje zájem dětí a dospívající 
mládeže o případné členství v Pionýru. 
Přes svou nezastupitelnost je tato 
nejdůležitější forma propagace 
komplikována určitou uzavřeností a 
omezenými možnostmi oddílů propagovat 
svou činnost. Proto je nutné, aby sdružení 
jako celek občas prezentovalo svou činnost 
široké veřejnosti. Jednou z takových 
možností je například účast na akci 
Bambiriáda. 

 
 

Bambiriáda 
V současnosti jde o největší informační a nabídkovou přehlídku možností, jak trávit volný čas ve 
sdruženích dětí a mládeže a střediscích volného času v České republice. Pořadatelem Bambiriády je 
Česká rada dětí a mládeže. Pionýři byli ve 
dnech 4.-6.6. tradičně zapojeni do Bambiriád 
ve všech krajích, tedy i v Plzni . Živé a hlavně 
hravé pionýrské expozice se nedaly 
přehlédnout celkem na 18 místech v republice.  
 
V Plzni začala Bambiriáda již ve čtvrtek 
4.června v Plzni na Slovanech v areálu parku 
Chvojkovy lomy. Ve čtvrteční  podvečer již stál 
stan se symbolikou Pionýra a označením 
Bambiriády a jako u jednoho z mála u něj 
probíhal až do večera program, stejně jako u 
sousedního stanu šermířů z Avalonu. 
 
 



 Slavnostní zahájení se konalo v pátek 5.června a na jednotlivých stanovištích u stanu Pionýra bylo 
i díky pěknému počasí stále plno.  Návštěvníci  stavěli kostky, házeli na koš, kopali na branku, 
navlékali korále, kreslili, stříleli z luku, zkoušeli šermovat a další zbraně. S tím vším pomáhali členi 
PS: Dobřany, Nepomuk, Kamarádi dl.cest, Střela Plasy, Merlin, Šlápota, Homolka, Hrádek, 
Rokycany jih, Jitřenka, Walden, po všechny dny nás jako vždy na pódiu zastupoval TK Impro PS 
Mikulka, poté i karatisté  z Hrádku a i šermíři z Avalonu, kteří  byli neustále v pohybu.  
Štáb Bambiriády pak konstatoval, že přišlo víc lidí jak v roce předešlém a tak přes 9 000 
návštěvníků ví, že Pionýr je tady. Podobná akce i když ne pod názvem Bambiriáda se konala  v 
Klatovech a měla také velký ohlas zejména díky lanovým aktivitám PS Tuláci. Mini Bambiriádu 
jako součást turistické akce v Horažďovicích připravila PS Prácheň a PS Otava Sušice připravila 
Pohádkový les v Sušici. 
 

Soutěž „Sami o sobě, o své činnosti“ 
 
 
Tato řadu let probíhající soutěž je určena 
všem pionýrským skupinám a oddílům, které 
se za svou práci s dětmi a pro děti nestydí – 
naopak chtějí, aby se o ní vědělo. Proto sami 
pravidelně přispívají do místních a 
regionálních periodik, zasílají jim informace. 
Některé skupiny zvou na své akce novináře.  I 
v  r.2009 byly mezi oceněnými skupiny z 
našeho kraje.  
 
 
 
 
 

Kampaň „Opravdu dobrý tábor“ 
Cílem této kampaně, která je pořádána již 5 let  je již solidní značkou, během níž  pomáháme rodičům 
při výběru tábora pro jejich děti. Hlavní součástí kampaně je internetová prezentace na adrese 
www.dobrytabor.cz, kde lze získat řadu obecných informací o pravidlech dobrého tábora i o tom, na 
co si při výběru dát pozor. Do kampaně se zařadilo přes 300  pořadatelů, z toho přes 30 z našeho 
kraje. Po celou dobu fungovala i tzv.“horká linka“, kde rodiče měli možnost získat základní informace 
a přehled pro eventuelní rozhodování s kým, kde a jak by jejich dítě mohlo strávit část hlavních 
prázdnin.  
 
Pod názvem „Opravdu dobrý tábor“ 
pořádala PS Čtyřlístek Domažlice ve 
spolupráci s PS Mír, Jitřenka a Ptáčata akci 
s ukázkami z činnosti Pionýra  
v Domažlicích počátkem června.       
Informace a přehled pořádaných LT byl i 
součástí Bambiriády v Plzni, kde byly tyto 
nabízeny zájemcům a zajištěna jejich 
propagace. 
 
 
 
 



Soutěž O pohár  Plzeňské krajské organizace Pionýra  
se v r.2009 již nekonala. Náhradou za to byly informace z jednotlivých skupin o tom, co v tomto roce 
dělaly. Bylo to více jak 100 krátkodobých akcí, kterých se zúčastnilo přes 4 tisíce účastníků a strávili 
na nich skoro 195 tisíc dnů. 
Z nich lze třeba uvést z PS Rokycany jih – Pohádkový les nebo Bludičky, z PS Homolka Maškarní a 
Mikulášský rej, Dětský den – který pořádá skoro každá PS, na PS Bílá Cerkev Strašice akci Brdský 
střelec, která je současně okresním setkáním skupin na Rokycansku, na PS Holýšov tajný závod – 
Cesta do neznáma, na PS Hradec Pionýrský bál, Velikonoční vajíčko či turnaj ve vybíjené. 
Lampionový průvod pořádají např. PS Mír Domažlice, či Dobřany, Zimní závod pionýrské 
všestrannosti či Uzlařská regata na PS Obora, výpravy a Podzimní sraz na PS Otava Sušice, 
Drakiáda a Pálení čarodějnic na PS Starý Plzenec, Valentýnské putování na PS Střela Plasy, 
Klatovský volňásek či pomoc při Tříkrálové sbírce na PS Tuláci Klatovy. A to je jen malý výčet.  
 

 
Republikové setkání pionýrských oddílů 
se konalo od pátku 22.května v kempu Nová Rabyně u Slapské přehrady, kam se sjelo 
přes 850 pionýrů ze všech koutů Čech, Moravy a Slezska, to znamená i z našeho kraje. 
Někteří z nich se zde setkali poprvé. Účastníky byli i kamarádi ze slovenské organizace 
Fénix. Celý víkend probíhal bohatý program, složený ze soutěží a sportovních disciplin 
a z mnoha zábavných vystoupení např. šermířů, kynologů, hudebníků a zpěváků. Bylo 
možné zažít i projížďku parníkem po přehradě  či výlet na některou z památek v okolí. 
Sobotní dopoledne vyplnila ale hlavně nově pojatá Pionýrská stezka, kterou si 
vyzkoušelo 57 startujících tříčlenných hlídek v pěti kategoriích. Nově pojatá Pionýrská 
stezka v sobě slučuje dřívější tři „stezky“ - Pionýrskou, Tábornickou a Přírodovědnou, 
tak aby šla s dobou. 
   V sobotním  odpoledni pak vyvrcholila dlouhodobá hra oddílů Poselstvo krále Jiřího, 
která v době českého předsednictví v Radě EU přiblížila dětem mírové snahy Jiřího z 
Poděbrad. Za hladký průběh celé akce mohlo nejen počasí, ale zejména organizátoři ze 
Středočeské KOP. 
 

Krajské setkání pionýrských oddílů Plzeňského kraje 
se koná od r. 2008 každé 2 roky a tak je připravováno až na rok 2010. 
 

Zimní tábory 
Tábory se nemusí konat jen v létě. Když 
se přizpůsobíme přírodním podmínkám a 
zvolíme správný program, můžeme tábor 
pořádat o jarních, velikonočních, 
podzimních i jiných prázdninách. 
Příkladem toho jsou tábory  pořádané 
např. PS Šťáhlavy, Jitřenka, Rokycany 
jih, Dobřany  a Šlápota a během jarních 
prázdnin se jich zúčastnilo více jak 150  
účastníků a další pionýrské skupiny 
využily volných dnů na vícedenní akce. V 
rámci ČR se konalo 57 zimních táborů 
pro 1 599  účastníků. 
 



Táborová činnost 
Pro každý správný oddíl či pionýrskou 
skupinu je letní tábor skutečným vrcholem 
pionýrského roku. Oddíloví vedoucí a 
vedoucí skupin připravují tábory s velkým 
nasazením. Snaží se o to, aby několik dnů 
společného života v přírodě co nejlépe 
využili pro zdokonalení všeho, co během 
roku s dětmi v oddílech a na skupinách 
dělali. Je namístě zmínit, že by se žádný 
tábor nemohl uskutečnit, nebýt obrovské 
obětavosti a obdivuhodného nadšení pro 
věc: není málo vedoucích, kteří táboru 
věnují celou dovolenou nebo její část, 

studenti díl studijního volna.  
Na táborech se všichni prostřednictvím celotáborových her proměňuji v nejrůznější postavy, 
prožívají četná dobrodružství, výpravy proti proudu času. Kromě zajímavého programu pobyt 
děti obohacuje o nové zkušenosti. Tábor, to je do značné míry umění postarat se sám o sebe, 
ale také dokázat nést odpovědnost za druhé. Je to také umění podřizovat své já potřebám a 
zájmům všech. To všechno spolu s celou řadou dílčích, ale pro život tábora nutných činností 
poskytuje vedoucím příležitost alespoň malým dílem ovlivnit povahu a myšlení svých svěřenců. 
Nejvíce je každoročně táborů stanových, ale probíhají i tábory putovní (např.PS Horní Bříza) 
nebo vodácké (PS Safír). 
                                                                                 
Tábory 2009 v číslech  
     Letní tábory jsou vyvrcholením celoroční 
činnosti. V roce 2009 uspořádalo sdružení 
Pionýr 385 letních táborů, z toho 45 naše 
krajská organizace. Počet jejich účastníků 
dosáhl úctyhodného čísla 20 430, z toho 
v našich táborech jich z toho bylo     2 687. 
Náklady na tábory pořádané našimi 
pionýrskými skupinami činily  4 795 571 Kč             
průměrná délka tábora byla 14 dnů a 
průměrný náklad na pobyt jednoho našeho 
člena  se pohybuje kolem 2 400 Kč. 
V roce 2008 se uskutečnil 1.ročník projektu 
Parťáci – zapojení dětí z Dět. domovů na 
našich LT . V rámci ČR v něm byly zapojeny 
i PS Homolka a Stopaři se kterými ale tyto 
děti jezdí běžně.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Roční hodnocení činnosti Plzeňského PVC za rok 2009 
 
V roce 2009 Plzeňské PVC pokračovalo v  modelu školení jako akce uspořádané na jednom 
místě s více školeními najednou opět  v Koutě na Šumavě. Tento model byl vcelku úspěšný už 
v loňském roce a proto byl použit i v letošním. Lektoři mohli být využiti pro více školení 
najednou, účastníci školení si mohli ve volných chvílích předávat zkušenosti a bylo i možno 
jednodušším způsobem konzultovat s jednotlivými pionýrskými skupinami jejich požadavky na 
další školení, popř. operativně řešit některé aktuální problémy.  
PVC, kromě školení v areálu zámečku v Koutě na Šumavě, v tomto roce využívalo i nabídky PS 
Jitřenka, PS Nepomuk, PS Hradec, PS Homolka a PS Čtyřlístek o pomoc při uspořádání školení 
Instruktor ů a školení Minima pionýrského pracovníka.. 
 
Všechny plánované akce se podařilo uskutečnit. Personálně byly tyto akce z převážné části 
zabezpečeny lektory PVC a na všech těchto akcích byl přítomen i garant PVC nebo jeho 
pověřený zástupce. 
Nad rámec těchto akcí byl uskutečněn v Koutě na Šumavě seminář lektorů Plzeňského kraje, 
probrány základní problémy lektorské činnosti a navrženy možnosti vylepšení této činnosti.  Na 
jednotlivých pionýrských skupinách probíhala školení pionýrského minima a kvalifikace 
instruktora. Tyto akce byly v režii jednotlivých skupin, účastnilo se jich 15-30 účastníků, což 
pomohlo individuálnějšímu přístupu a diskusi nad činností skupin na kterých přímo pracují. 
Z důvodu žádostí PS se zúčastnili i členi zkušební komise. Účastnici kurzů byli vcelku dobře 
znalostně připraveni, největším problémem stejně jako dříve ovšem je předložení potřebných 
dokumentů – výpis z rejstříku, potvrzení od lékaře apod.   Díky těmto dokumentům není 
vydána ještě řada osvědčení a kvalifikačních průkazů, i když účastníci zdárně složili znalostní 
zkoušky. V letošním roce KRP rozhodla o termínu, do kterého musí být jednotlivé doklady 
dodány, poté budou nedokončené záznamy o školení smazány z evidence. 
V roce 2009 neproběhla žádná rozšiřující příprava. 
Lektorský sbor neměl samostatné porady. Členi lektorského sboru se scházeli k lokálním 
poradám většinou před jednotlivými školeními, popř. v rámci jednání KRP či VV kterých se 
část lektorského sboru či zkušební komise účastnila. Osvědčila se i další komunikace 
lektorského sboru a to pomocí emailu. 
Instruktážní činnost pro jednotlivé skupiny probíhala ze strany garanta PVC zejména přes 
emailovou poštu, která je vzhledem k velikosti našeho kraje nejrychlejší. Dále proběhl v rámci 
všech školení vedoucích pionýrských skupin a členů vedení pionýrských skupin nástin skladby 
jednotlivých školení a probrání základních problémů vznikajících při školení, které skupina 
sama pořádá. 
V roce 2009 nevydalo PVC žádné vlastní materiály a plně se spoléhalo na materiály dodané 
ÚPVC. 
 
Zkušební komise pracovala ve složení: Jan Pangrác, Jan Pangrác ml., Ivana Mochurová, 
Dagmar Čechová, Libuše Nejedlá, Václav Johánek, Václav Votípka, Luboš Šmolík 
Zkušební termíny proběhly vždy po skončení jednotlivých kurzů. U individuálních studií byly 
domluveny speciální termíny. Zkušební komise na každém školení spolupracovala s lektory 
těchto školení. 
Zkušební komise se scházela v rámci VV jehož je většina členů součástí nebo je přizvávána na 
jeho jednání. 
 
 
 
 
 
 



Za rok 2009 bylo proškoleno v jednotlivých typech školení : 
 

Název školení Počet 
Minimum pionýrského pracovníka 15 
Kvalifikace instruktora 129 
Kvalifikace oddílového vedoucího 38 
Hospodář, revizor 7 
Vedoucí PC, člen vedení PS 6 
Člen KRP, ČRP 5 
Hlavní ved.dět.tábora 12 
Hlavní ved.dět.tábora-doškolení 5 
Lektoři - seminář 10 

 
Lektorský sbor byl v průběhu roku doplňován podle školení, která byla postupně realizována a 
účastnili se jich lektoři získaní z jednotlivých regionů našeho kraje. Většina lektorů prováděla 
lektorskou činnost v oblasti působnosti své pionýrské skupiny a blízkém okolí. V lektorském 
sboru jsou i odborníci bez členství ve sdružení, kteří na požádání provedli jednotlivé odborné 
přednášky v rámci své kvalifikace. 
Práce s ostatními sekcemi se uskutečňovala v případě jejich potřeby.  
PVC v roce 2008 spolupracovalo s Českým červeným křížem, lékaři, policií.   
    Rozšíření přípravy o oblast nových výtvarných technik, tak jak byly nazvány „výtvarné 
úterky“, se již nekonaly jednou měsíčně v kanceláři KRP, ale přímo na akcích PS a jejich LT.  
 
 
 
 
Ekonomika 
Údaje výkazů roku 2009 hovoří o stavu a pohybu majetku na úrovni 
krajské organizace Pionýr. Nepostihují skutečnosti přímo spojené 
s činností pionýrských skupin a oddílů. 
Zkušenosti s novým typem účetní evidence vzhledem k tomu že jsme 
přešli na tzv. podvojné účetnictví nejsou zatím velké. Skupiny, které 
nemají možnost vést si je sami využívají externích spolupracovníků ať 
již z řad jiných PS, nebo i nečlenů sdružení. Oproti jiným krajům na 
toto účtování přešly všechny naše skupiny, někde si přeškolení 
hospodáře zařídili sami, ostatním se  rady dostává od dvou 
proškolených členů na program Money v našem kraji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozvaha ke dni 31.12.2009 – v plném rozsahu (v celých tisících Kč) 
Aktiva  Pasiva  

Dlouhod.nehm.majetek celkem              .0 Vlastní zdroje celkem           259 

Software             .0 Jmění celkem          .327 

Dlouhod.hmot.majetek celkem          .144 Vlastní jmění           327 

Sam.věci movité         .106 Účet výsledku hospod.          .-67 

Drobný dl.hm.majetek           .38 Cizí zdroje celkem             0 

Oprávky k dl.maj.celkem         .- 86 Krátkodobé závazky celkem              2 

Oprávky k sam.věcem movitým         .- 48             

Oprávky k 
drob.dlouh.hm.majetku 

         .-38               

Oprávky k softweru             .0   

Krátkodobý majetek celkem          .201   

Poskyt.prov.zálohy             .3               

Pohledávky celkem             .3             

Jiné pohledávky             0 Zaměstnanci              0 

Pohledávky za úč.sdružení             .0 Závazky k inst.soc. a zdr.poj.             0 

Krátkod.finanční majetek celkem             198 Jiná pasiva celkem            - 2 

Pokladna              4 Výdaje příštích období           .-2 

Účty v bance            194 Ost.přímé daně             0 

Aktiva celkem            .260 Pasiva celkem          260 
 
Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12.2009 v plném rozsahu (v celých tisících Kč) 
Náklady                                                                  Výnosy 
Spotřeba materiálu                 113                       Tržby za vlast.výkony                               96           
Spotřeba energie                      33                       Tržby z prod.služeb + prod.zboží             96 
Služby celkem                         353                       Ostatní výnosy celkem                               1 
Cestovné                                  24                         Úroky                                                       1 
Náklady na repre                      0                       
Ostatní služby                        327                     Přijaté příspěvky celk.                               853 
Osobní náklady celkem         199                          Přij.přísp.mezi org.sl.                           605              
Mzdové náklady                    155                         Přij.příspěvky(dary)                                  6 
Zákonné soc.pojištění             44                         Přijaté členské příspěvky                      242 
Odpisy                               28                         Prov.dotace celkem                          378 
Poskytnuté přísp.celkem              621                                                  
Poskytnuté příspěvky  mezi or.sl. 605                
Poskytnuté čl.příspěvky                  16                             
Náklady celkem                        1 355                Výnosy celkem                                   1 288 
 
                                                                           Výsledek hospodaření                    -     67 
 
Výsledky ovlivněny odpisem MTZ a platbou závazků za zanikající PS Nástup Klášterec nad Ohří. 
 
 
 



Kontrolní činnost  
   V roce 2009 se Revizní komise Plzeňské krajské 
organizace Pionýra zaměřila opět na kontrolu skupin, 
které končily svoji činnost, odevzdávaných výkazů a 
následně s tím, kde byly zjištěny nedostatky i kontroly 
jako takové.  
 Většina kontrol, pokud se k nim pionýrské skupiny 
dostavily neshledala závažné nedostatky, ostatním byl 
navržen náhradní termín. Lze říci, že skupiny s majetkem 
získaným ze svých prostředků i z dotačních titulů 
hospodaří tak, aby to nebylo v rozporu s platnou 
legislativou a vnitřními směrnicemi sdružení. 
   V rámci zajištění součinnosti mezi orgány Pionýra se 
předseda revizní komise PKOP pravidelně zúčastňuje 
jednání Výkonného výboru KRP.  
 
 

 
Dotace                                                 
 
Značnou podporu pro zajištění naší činnosti představují finanční prostředky poskytované v rámci 
dotačního systému MŠMT. Pionýr se významně zapojil do programu MŠMT zaměřeného na rozvoj 
práce s neorganizovanými dětmi a mládeží. V prvním i druhém kole tak i z našeho kraje předložily 
pionýrské skupiny řadu projektů zaměřených na tuto činnost. Následující přehled byl zpracován 
s ohledem k tomu, aby bylo zřetelně vidět jednotlivé kapitoly s rozdělením na dotace pro provoz 
kanceláře, na vzdělávání a další, vč. dotací pro pionýrské skupiny na jednotlivé tituly.(nejsou 
započteny projekty z Oblasti č.2 tj. neorganizovaná mládež, kdy jdou finanční prostředky rovnou na 
jednotlivé skupiny, které projekt podaly. 
 

Dotace   2009    
  plán spr.doloženo na účet došlo z účtu odešlo 
PKOP kancl 140 443,50 73 989,40 73 221,75  
 mimoř. 8 598,00 8 598,00 8 598,00  
   76 213,74 67 221,74  
 mzdy 95 916,92 77 593,00 77 593,00  
   48 731,00 18 324,00  
   22 616,00 17 345,00  

 celkem 244 958,42 307 741,14 262 303,49 
 
 

PVC vzdělávání 42 600,00 21 286,30 20 710,90 45 300,00 
   20 710,90 14 986,40  
   6 902,70 6 907,70  
      
      
      
 celkem 42 600,00 48 899,90 42 605,00 45300 
Avalon+Šikula  14 285,70 14 285,70 10 000,00  
      
Bambiriáda Plzeň 3 000,00 6 743,00 3 000,00  
      
 celkem 17 285,70 21 028,70 13 000,00  



      
      
      
PKOP      
     z účtu odešlo 
PS ZA 1 91 124,00 103 466,23 90 876,03 55 251,53 
 MTZ 1 52 071,00 50 961,00 40 121,00 16 121,00 
 KL 1  45 562,00 14 190,00 14 190,00 8 190,00 
      
 celk 1 188 757,00 168 617,23 145 187,03 79 562,53 
      
 ZA 2 93 223,01 161 452,80 159 802,67 195 427,17 
 MTZ 2 46 611,51 128 988,00 60 172,33 84 172,33 
 KL 2 46 611,51 65 611,00 65 611,00 71 611,00 
      
 celk 2 186 446,03 356 051,80 285 586,00 351 210,50 
      
 3.kolo MTZ 46 771,05 80 774,60 46 771,05 46 771,05 
      
 nájem KL  129 887,40 81 519,40 81 519,40 
      
 Zim.tábory 46 082,00 74 044,00 46 082,00 46 082,00 
      
PS celkem 468 056,08 809 375,03 647 750,48 650 445,48 
PS+PKOP celkem celkem 772 900,20 1 073 929,33 923 053,95 925 748,97 
 


