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UŽ JE TO 20 LET !!
20.ledna 1990
Byla obnovena činnost Pionýra
jako demokratické, dobrovolné,
samostatné a nezávislé sdružení dětí,
mládeže a dospělých
dostali jsme mnoho gratulací:

Děkujeme pane hejtmane

Paní Jiřina Rippelová, senátorka

Děkujeme paní senátorce
za její podporu

Děkujeme za přízeň

Děkujeme za podporu

Popřál také oddíl Zvířátka a volnočasový klub Šikulka
z PS Jitřenka Kdyně

Plzeňská krajská organizace Pionýra
Na Jíkalce 14
301 00 Plzeň
IČO 708 56 371
www.plzensky.pionyr.cz
kancelar@plzenskypionyr.cz

Statutární orgán
Předseda

Jan Pangrác st.

Výkonný výbor Krajské rady Pionýra
Předseda
Jan Pangrác st.
Místopředsedkyně
Ivana Mochurová
Ekonom
Libuše Nejedlá
Garant PVC
Jan Pangrác ml.
Členi
Pavel Hubert, Jan Erhart, Martin Mlynářík, Ondřej Stuchl,
Barbora Mastná

Revizní komise Krajské rady Pionýra
Předseda
Členi

Luboš Šmolík
Václav Johánek, Jiří Calta, Alena Buriánová

PIONÝR
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.
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.

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.“

ORGANIZAČNĚ SPRÁVNÍ ÚDAJE
Počet členů k 31.12.2010 v Plzeňském kraji je 2 097 registrovaných členů
k 31. 6.2010 se doregistrovalo 70 členů
Celkem za rok 2010 zaregistrováno 2.167 členů

Celkem

33 pionýrských skupin
79 oddílů
15 klubů

Orgány Pionýra
Česká rada Pionýra
V letošním roce došlo k výměně zástupců v České radě Pionýra. Místo původních
Václava Votípky, Jany Janečkové, Ing. Petra Kubů a Josefa Machatého nastoupil Jan
Pangrác st. z PS Čtyřlístek Domažlice, Ivana Mochurová z PS Jitřenka Kdyně,
Miloslav Antoš z PS Mír Domažlice a Jakub Černý z PS Homolka Plzeň.
K výměně zástupců došlo také u Revizní komise ČRP, kdy místo Libuše Nejedlé z PS
Dobřany nastoupil Luboš Šmolík z PS Homolka Plzeň a zůstává Václav Johánek z PS
Jitřenka.
Libuše Nejedlá byla zvolená jako 1.místopředsedkyně ČRP.

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, včetně 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 – leden 2010
Zasedání proběhlo za účasti 29 delegátů z PS 26.ledna 2010 v restauraci Kalich v
Plzni, aby připravilo výroční zasedání, získalo informaci o výsledku registrace,
schválilo plán akcí na rok 2010, získalo informaci o vzdělávání a informace o účasti
na VZ Pionýra.
Výroční zasedání Krajské rady Pionýra - březen 2010
Zasedání se konalo dne 20.března 2010 v Plzni za účasti 29 delegátů z pionýrských
skupin a 2 hostů. Na programu byla zpráva o činnosti, o hospodaření, o činnosti krajské
revizní komise a předávali se vyznamenání.
Zasedání Krajské rady Pionýra – říjen 2010
Zasedání proběhlo 16.října 2010 za účasti 23 delegátů z PS, pozvání přijalo 26 delegátů
na VZ ČRP do Prahy a 10 hostů. Na programu bylo předávání ocenění, příprava VII.
Výročního zasedání Pionýra v Praze, ukončení činnosti PS Kralovice, PS Nástup
Klášterec nad Ohří, hodnocení letní činnosti, hodnocení akcí, informace o letní
činnosti, návrh rozpočtu 2011, registrace 2011.
VII. Výroční zasedání Pionýra 27.11.2010
Zasedání proběhlo jako jednodenní v Praze za účasti 44 zástupců našeho kraje.

OCENĚNÍ
Česká rada Pionýra udělila Vyznamenání k 20 letům Pionýra:
Čechura Martin, Čechurová Miluše, Šindelář Petr, Hodková Marcela, Čechura Václav,
Vondrysková Hana, Lupíšek Jiří, Stulík Jiří, Vondryska Miroslav, Brand Václav MVDr.,
Brandová Vladimíra Mgr., Martínková Jitka, Holá Renata, Holý Milan
Česká rada Pionýra udělila Vyznamenání Lipový list stříbrný:
Březáková Alena, Brejchová Miloslava, Novák Jaroslav
Krajská rada Pionýra udělila
Vyznamenání Mecenáš Pionýra:
Rippelová Jiřina JUDr., Koubová J
Vyznamenání Léta věrnosti stříbrná:
Kotiš Karel, Dryková Petra, Špírková Jana
Vyznamenání Lipový list bronzový:
Šlehoferová Olga, Šlehoferová Lenka, Švec Stanislav, Dvořák Miroslav ml., Horník
Václav, Pokštefl Stanislav, Palacký Jan, Klíma Vladimír, Špírek Pavel, Svozilová
Václava, Knodlová Marie, Muller Josef
Vyznamenání Lipový kvítek stříbrný:
Augustová Hana, Vodičková Michaela, Kulhánek Tomáš
Pionýrský dříč:
Pavel Mochura
Stužka hrdosti zlatá:
Holcová Petra
Další Vyznamenání, které předávaly jednotlivé Pionýrské skupiny:
Léta věrnosti stříbrná –Karolyiová Anežka, Pressl Jaroslav
Léta věrnosti bronz – Vlach Josef, Záturová Pavla, Martiniak Roman Ing., Hezká
Iveta, Vachoušková Marcela, Dvořáková Ludmila, Matoušek David, Čechurová
Jarmila, Pangrác Jan, Bradáč Petr Ing., Karbanová Renata, Hlaváč Josef Ing.,
Bergerová Martina, Tauer Jaroslav, Votípka, Pangrác Martin, Tomandlová Eliška
Lipový list bronz – Hánová Martina, Janovcová Kateřina, Dékány Jan, Gazdíková
Michaela, Štichová Eva
Lipový kvítek bronz – Klíma Vladimír ml., Žežulka Václav, Klíma Václav
Lipový kvítek stříbrný – Wiesnerová Kristýna, Lukášová Miroslava, Gerbergová
Lucie

Projekt - Klíčení
Tým z Plzeňského kraje ve složení:
Vladimíra Brandová PS Tuláci Klatovy
Vlasta Vasková PS hrádek u Rokycan
Ivana Mochurová PS Jitřenka Kdyně
Dagmar Čechová PS Čtyřlístek Domažlice
Mirka Tolarová PS Merlin Plzeň
Pionýrský projekt Klíčení usiluje o vytvoření výchovného programu pro děti se
zvláštními vzdělávacími potřebami, jako například děti s lehkou mozkovou dysfunkcí,
děti ze sociálně znevýhodněných rodin, děti ohrožené předčasným odchodem ze
vzdělávání a v neposlední řadě talentované děti.

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 2010 vyvíjelo činnost v rámci plzeňského kraje 33 pionýrských skupin.

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.
Zaměření činnosti oddílů
Všestranné
Turistické
Sportovní
Kulturní
Jiné

59
11
4
2
3

Celkem

79

Věkové složení
do 9 let
402 členů
10 – 12 let
357 členů
13 – 15 let
296 členů
16 – 18 let
239 členů
19 – 26 let
349 členů
nad 27 let
454 členů
Celkem
2 097 členů

Kluby
Nabízejí pestrou činnost především neorganizovaným dětem a mládeži. Činnost klubů je
zaměřena na sporty, deskové hry, výtvarné a rukodělné práce. V roce 2010 pracovalo v kraji
15 klubů, z toho šermířský klub Avalon je zaregistrovaný přímo pod Krajskou radou Pionýra.

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.

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 kategorii Clona nás zastupovali v oblasti foto a video členi z PS Hrádek a z PS Mír
Domažlice, obě tyto skupiny získali 1.-3. místa v různých kategoriích. Pionýři Míra
Hakl a Petr Tichý z PS Hrádek si odnesli za své video cenu Zdeňka Trošky „Modrý
slon“

Ledová Praha
V pořadí již 10.ročník se konal o pololetních prázdninách v termínu 29.1.-31.1.2010.
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, Čtyřlístek Domažlice, 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.
V rámci Ledové Prahy se konal v Kongresovém centru Praha již 13.ročník koncertu
Děti dětem, který je hojně navštěvován právě účastníky Ledové Prahy.

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.
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.

„Kytičkový den“ 2010 – Plzeňský kraj
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 a od roku 2009 se sbírky
účastní 16 pionýrských skupin, v roce 2010 jsme vybrali částku 248 329 Kč.

Mezinárodní činnost
Zahraniční výměně se v našem kraji věnuje zejména PS Rokycany Jih v čele se
statutárním zástupcem Pavlem Hubertem, která udržuje kontakty s organizací Les
Francas z města Lamester ve Francii. Stejně jako v minulém roce se sešli ve Francii a
společně zažili pár společných dnů, sešli se však také na území České republiky, kde
Francouzům připravili Pionýři z Rokycan pěkné kulturní zážitky po území celé
republiky. Také na svém pobytu ve Francii navázali Pionýři kontakt s dětskou a
mládežnickou organizací z Alžíru Alej z Algery a chystají s nimi další spolupráci na rok
2011.
V roce 2010 se zúčastnili mezinárodního tábora Train for Change ( Vlak pro změnu)
Pionýři z PS Mír Domažlice. Spolu s dalšími mladými lidmi z celého světa strávili
týden v rakouském Dobriachu a týden v moravském kempu Jedovnice. Tábor pořádalo
Ústředí Pionýra.

Informační činnost Pionýra
Webového stránky Pionýra
Na adrese www.pionyr.cz najdou návštěvníci hlavní veřejné médium našeho sdružení.
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. Stránky Plzeňské krajské organizace Pionýra
www.plzensky.pionyr.cz
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 etapových táborových her a také odborné publikace.
Pro potřeby sdružení je vydávaný časopis jednou měsíčně – Mozaika, kterou dostává
každá pionýrská skupina v rámci své registrace.
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.
Bambiriáda 20. – 23.5. 2010
V současnosti jde o největší celostátní přehlídku volnočasových aktivit. Pořadatelem
Bambiriády je Česká rada dětí a mládeže.
Pionýři se tradičně aktivně zapojují do Bambiriád ve všech krajích, tedy i v Plzni .
Bambiriáda se v roce 2010 přeměnila v „TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM“. Každý návštěvník se na akci dozvěděl, jaký oddíl či klubovna se nachází
v místě jeho bydliště či v blízkosti školy.
V Plzni 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.
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.

Krajské setkání pionýrských oddílů Plzeňského kraje
11.-13. červen 2011
se koná každé 2 roky a právě v letošním roce proběhlo v Plasích, kde se sjelo 13
pionýrských skupin z celého kraje a děti měly možnost celý víkend soutěžit a
zúčastňovat se různorodých akcí.

„Opravdu dobrý tábor“
Plzeňská krajská rada Pionýra se pravidelně zapojuje do celorepublikové kampaně
Opravdu dobrý tábor. Cílem této kampaně, která je pořádána již 5 let je představit letní
pionýrské tábory 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.

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. Je namístě zmínit, že by se žádný tábor nemohl uskutečnit, nebýt obrovské
obětavosti a obdivuhodného nadšení pro věc. 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.
Nejvíce je každoročně táborů stanových, ale probíhají i tábory putovní (např.PS Horní
Bříza) nebo vodácké (PS Safír a PS Jitřenka Kdyně ).

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, ,
Rokycany jih, Jitřenka Kdyně a Šlápota během jarních prázdnin, kdy se jich
zúčastnilo více jak 150 účastníků.

Letní tábory
Letní tábory jsou vyvrcholením celoroční činnosti. V roce 2010 uspořádalo sdružení
Pionýr 385 letních táborů, z toho 43 naše krajská organizace. Počet jejich účastníků
dosáhl úctyhodného čísla 20 430, z toho v našich táborech jich z toho bylo 2 469.
Průměrná délka tábora byla 14 dnů a průměrný náklad na pobyt jednoho našeho člena
se pohybuje kolem 2 400 Kč.

Plzeňské vzdělávací centrum
V roce 2010 Plzeňské vzdělávací centrum uspořádalo několik školení po jednotlivých
pionýrských skupinách.
Prioritou roku 2010 bylo proškolení 135 instruktorů a oddílových vedoucích.
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.

Kontrolní činnost
V roce 2010 se Revizní komise Plzeňské
krajské organizace Pionýra se zaměřila na
kontrolu ročních uzávěrek, uskutečnila
každoroční kontrolu s nakládáním majetku
v závislosti na dotačních titulech. Dále komise
uskutečnila namátkové hloubkové kontroly
účetnictví.
Při kontrolách nebyly zjištěny závažné
nedostatky.
Skupiny s majetkem získaným ze svých
prostředků i z dotačních titulů hospodaří tak, aby
nic 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.

Ekonomika
Údaje výkazů roku 2010 hovoří o stavu a pohybu majetku
na úrovni krajské organizace Pionýr. Nepostihují
skutečnosti přímo spojené s činností pionýrských skupin a
oddílů

