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Slovo předsedy
Za dosažené výsledky vděčíme dobré práci řady
Rok 2012 začal pro naši Plzeňskou krajskou

našich dobrovolníků, ale také vedení Plzeňského kraje,

organizaci Pionýra na úrovni těch předešlých. Jsme opět

kterému děkujeme za morální i materiální podporu naší

nejpočetnější krajskou organizací a věnujeme pozornost

činnosti.

především práci pionýrských skupin, oddílů a klubů.
Organizujeme

tradiční

akce

–

Bambiriádu,

Jan Pangrác

Opravdu dobrý tábor, Kytičkový den či Krajské setkání
Pionýrů.

Pozornost

věnujeme

i

výchově

Předseda

nových

funkcionářů a zapojujeme se do „Klíčení“.
Vrcholem našeho snažení je letní činnost.
Novinky do naší činnosti přicházejí až později.
Nově se zapojujeme do Pionýrského Sedmikvítku.
Organizujeme přehlídku krajských kytaristů, rukodělnou
činnost a clonu. V té jsme dosáhli nejlepších výsledků.
Velkou měrou jsme se zapojili do akcí Víkend
zlaté fazole a Piofazole. Zvláštní pozornost si zaslouží
akce „Dobrodružství na míru“.
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Organizačně správní údaje
Plzeňská krajská organizace Pionýra
- je organizační jednotkou Pionýra
- působí na území Plzeňského kraje
- kooperuje činnost Pionýrský skupin, které
registrovala

Plzeňská krajská organizace Pionýra
Na Jíkalce 14
301 00 Plzeň

- je největší krajskou organizací v republice – dle
počtu členů

IČO: 708 56 371
Kontakt:

- je členem Plzeňské krajské rady dětí a mládeže

www.plzensky.pionyr.cz
kancelar@plzenskypionyr.cz

Statutární zástupce:
Předseda:

Kolik registruje Plzeňská krajská organizace Pionýra…

Jan Pangrác

… pionýrských skupin?
… pionýrských oddílů?
… pionýrů?
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Orgány Plzeňské krajské organizace Pionýra
Zastoupení na celostátní úrovni

Plzeňská krajská rada Pionýra

Místopředseda Pionýra

Libuše Nejedlá

V letošní roce zasedala KRP dvakrát

VV České rady Pionýra

Miroslava Tolarová

První zasedání Plzeňské KRP proběhlo 3.4. 2012
v Plzni, kde se krajská rada Pionýra zabývala především

Česká rada Pionýra

Jan Pangrác

hospodářskými

výsledky

roku

předchozího,

průběhem

Ivana Mochurová

registrace pro rok 2012, plánování výročního zasedání krajské

Miloslav Antoš

organice Pionýra v roce 2013 a změnami v jednacím řádu.

Lucie Mrvíková
Druhé zasedání proběhlo na táborové základně Zelená
Revizní komise Pionýra

Luboš Šmolík

Lhota. Byla zde hodnocena letní činnost, akce Dobrodružství

Václav Johánek

na míru. Byly řešeny personální otázky KOP, plán akcí na rok
2013 včetně celorepublikového setkání pionýrských oddílů,
které bude KOP v příštím roce organizovat. Delegáti
jednotlivých pionýrských skupin byli seznámeni s novým
informačním systémem Pionýra.
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Výkonný výbor krajské rady Pionýra:

Revizní komise krajské rady Pionýra:

VV KRP v letošním roce pracoval ve složení:

RK KRP v letošním roce pracovala ve složení:

Jan Pangrác

předseda KOP

Luboš Šmolík

Ivana Mochurová

místopředsedkyně KOP

Vaclav Johánek

Libuše Nejedlá

ekonom KOP

Jiří Calta

Jan Pangrác ml.

Garant PVC

Alena Burianová

předseda RK

Martin Mlynařík
Revizní komise se v letošním roce zaměřila především

Pavel Hubert
Ondřej Stuchl

na kontrolu ročních uzávěrek jednotlivých pionýrských

Jan Erhart (do …)

skupin.

Jitka Fišerová (do 3.4.2012)

Uskutečnila

amátkové

hloubkové

kontroly

hospodaření, při kterých nebyly zjištěny vážnější nedostatky.
VV zasedal celkem osmkrát. Řešil otázky hospodaření,

Pionýrské skupiny hospodaří se svým majetkem

zabýval se přípravou jednotlivých zasedání KRP a plněním

zodpovědně a v souladu s platnou legislativou a směrnicemi

stanovených úkolů od KRP. Připravoval a hodnotil jednotlivé

sdružení.

akce v rámci KOP. Sledoval plnění úkolů jednotlivých PS.
Uděloval ocenění.
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Naše práce
Práce v Pionýru stojí na práci dobrovolníků. V Pionýru

-

Ocenění udělená Českou radou Pionýra

pracuje přes 3000 dobrovolníků. Z toho kolem tisíce jen

Léta věrnosti

Milena

v Plzeňském kraji. Práci s dětmi věnují

několik hodin

Diamantová

Tomanová

měsíčně. Přípravě schůzek, víkendových akcí a přípravou

Léta věrnosti

Josef

PS Mladých

táborů pak i několik hodin denně. Za svou snahu a úsilí jsou

Zlatá

Müller

požárníků Obora

Čeněk

PS Prácheň

Zábranský

Horažďovice

Zdeněk

PS Čtyřlístek

Lipový list

Tomandl

Domažlice

Stříbrný

Věra

PS Čtyřlístek

Černá

Domažlice

Věra

PS Čtyřlístek

Fišerová

Domažlice

Stužka hrdosti

Lucie

PS Čtyřlístek

Diamantová

Mrvíková

Domažlice

jim odměnou úsměvy dětí, které se zúčastňují jejich akcí.
Pionýr má pro své členy pestrý a propracovaný systém
ocenění.
Jedno ocenění má však i pro nečleny Pionýra, kteří
svou prací, i přestože Pionýry nejsou,

pomáhají vytvářet

podmínky pro kvalitní činnost.
Oceněním Mecenáš Pionýra byla vyznamenána v roce
2012 paní Bc. Jindra Radová z Krajského úřadu Plzeňského
kraje.
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PS Otava Sušice

-

Ocenění udělena Krajskou radou Pionýra

Léta věrnosti
Stříbrná

Lipový list
Stříbrný

Lipový list
Bronzový

Lipový kvítek
Bronzový
Stužha hrdosti
Bronzová

Miroslav
Dvořák
Ivana
Mochurová
Marie
Knödlová
Miroslav
Dvořák
Čeněk
Zábranský
Zdeňek
Tomandl
Jana
Fišerová
Věra
Černá
Vladimír
Ráž
Bronislava
Křížková
Věra
Řežábová
Dominik
Votruba
Kateřina
Mašátová
Kateřina
Denková

PS Nepomuk
Za kolektivní členství

PS Jitřenka
Kdyně
PS Holešov

Prima

Oddíl

PS

parta

Pusík

Nepomuk

Tereza Bílková

PS Nepomuk
PS Prácheň
Horažďovice
PS Čtyřlístek
Domažlice
PS Čtyřlístek
Domažlice
PS Čtyřlístek
Domažlice
PS Prácheň
Horažďovice

Prima
Kamarád

Anna Marie
Gubishová
Kristýna Tichtová
Erik Mašek

PS Starý Plzenec
PS Mikulka
PS Čtyřlístek
Domažlice
PS Dobřany
PS
Dobřany
6

PS
Dobřany

Struktura Pionýra
Volnočasový klub

Krajská organizace Pionýra

Zajišťuje nepravidelnou výchovnou činnost jak pro své

Účelem krajských organizací Pionýra

je řídící,

stále členy, tak pro širokou veřejnost, bez nutnosti registrace

organizační, informační a ekonomické zajištění činností

ve sdružení. Aktivity volnočasových klubů zahrnují širokou

pionýrských skupiny a oddílů, které registrovala. Kooperuje

škálu činností.

činnost pionýrských skupin v daném kraji a vytváří pro ně
administrativní zázemí.

Pionýrský oddíl
Je základní organizační jednotkou Pionýra, jejíž

Pionýr

účelem je zajištění pravidelné, systematické celoroční

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a

výchovy v kolektivu dětí. Zde je naplňován program sdružení

nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých.

a naplňují se zde jeho výchovné projekty.

Pojem Pionýr pochází z francouzštiny a znamená být
v něčem první, objevovat nepoznané a překonávat těžkosti.

Pionýrský skupina
Vytváří podmínky pro činnost svých oddílů a klubů,

Všichni pionýři jsou spojováni sedmi ideály:

které registrovala. Je základní jednotkou Pionýra s právní

Pravda

Poznání

Překonání

subjektivitou.
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Přátelství

Příroda

Pomoc
Paměť

Táborová činnost
Symbol prázdnin pro většinu pionýrů představuje

Nejenom letní tábory jsou pořádány pionýrskými

tábor. Letní tábor je vyvrcholením celoroční činnosti

skupiny. Několik pionýrských skupin pořádá i zimní tábory o

jednotlivých pionýrských oddílů a celých pionýrských skupin.

vánočních či jarních prázdninách.

Opravdu dobrý tábor
Je kampaň Pionýra, která pomáhá při hledání toho
správného tábora pro děti. Informuje rodiče dětí o tom, jak se
pozná takový dobrý tábor, co vše musí mít organizátor tábora
v pořádku, aby byl tábor zárukou nejen kvalitního programu
pro děti, ale i kvalitního personálního zajištění. Upozorňuje,
na co si dát pozor, aby děti neskončily na táboře „černém“.
Jsou zde informace k několika stovkám táborů, které
jsou každý rok připravovány pod hlavičkou Pionýra.

www.dobrytabor.cz
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Tábory v číslech

Zimních táborů

4

Celkový počet účastníků

115

Celkový počet dětí do 18

88

let
Celkový počet dnů tábora

30

Letních táborů

47

Celkový počet účastníků

2681

Celkový počet dětí do 18

2148

let
Celkový počet dnů tábora

577
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Propagace
Tisková konference
V září

letošního

roku

proběhla

první

tisková

konference Plzeňské krajské organizace Pionýra. Tato
konference se konala k celorepublikové akci Dobrodružství na
míru – otevřené klubovny. Za přítomnosti zástupců z několika
místních medií byla prezentována i naše letní činnost.

Dobrodružství na míru – otevřené klubovny
Druhý zářiový týden se otevřely dveře kluboven
pionýrských skupin po celé republice. Rodiče s dětmi měli
možnost jednotlivé klubovny navštívit a seznámit se s činností
jednotlivých pionýrských oddílu a skupin.

www.plzensky.pionyr.cz
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Bambiriáda
Koncem května se v Plzeňském Škodalandu konala
Bambiriáda, kde svou činnost prezentují organice naplňující
volný čas dětí Plzeňská krajská organizace na ní byla, jako
každoročně, nepřehlédnutelná. Dva velké stany s možností
vyzkoušet se různé aktivity, počínaje stavbou megalega až po
střelbu z kuše

Opravdu dobý tábor
Prezentace Pionýrské kampaně Opravdu dobrý tábor
proběhla záčátkem června v Domažlicích. Nabídku nejen
činnosti letní činnosti zde prezentovalo několik pionýrských
skupin z Domažlicka.
www.dobrytabor.cz

www.plzensky.pionyr.cz
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Pomoc
Pomoc je jedním ze sedmi ideálů Pionýra, proto stále
hledáme cesty jak tento ideál, co nejvíce naplňovat.

Český den proti rakovině
Prodejem žlutých kvítků měsíčku lékařského se do
boje

proti

rakovině

při

„kytičkovém

dnu“

zapojilo

v Plzeňském kraji více než 70 dobrovolníku z řad 17
pionýrských skupin. Prodejem více než 8.500 ks „kytiček“ se
podařilo přispět na konto Ligy proti rakovině částkou
dosahující téměř dvouset tisíc korun.

Zdravá pionýrská krev
Již několik probíhá tato kampaň Pionýra po celé
republice. I letos dárcovstvím krve podpořilo mnoho Pionýrů
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Vzdělávání
Důležitým prvkem pro kvalitní práci pionýrské skupiny

V lektorském sboru jsou využíváni lidé, kteří se již po

jsou školení nejen ti, přímo pracující s dětmi – tedy instruktoři

několik let osvědčili a občas se pokusíme získat většinou

a vedoucí, ale ostatní členové, zajišťující chod skupiny

z vlastních řad nové lektory z oblasti jejich zaměstnání.“

v běžných věcech.

Jan Pangrác
Garant Pionýrského vzdělávacího centra při PlKOP

„Prioritou školení na rok 2012 bylo naplnit co největší
rozsah školení pro jednotlivé pionýrské skupiny.

A kolik se nás proškolilo?

Uskutečnila se školení od Minima pionýrského

Druh školení

Počet
proškolených

Minimum Pionýrského pracovníka

16

Kvalifikace Instruktora

72

Kvalifikace Oddílového vedoucího

38

Vyzkoušeli jsme i jedno školení minima pionýrského

Hospodář

9

pracovníka pomocí internetových technologií.

Člen rady

6

pracovníka

přes

Kvalifikaci

instruktora

a

oddílového

vedoucího až po školení Členů rad a Hospodářů PS.
Vzhledem k takto velkému záběru, bylo využito nabídek z
pionýrských skupin

na uspořádání

některých

školení.

Školení proběhla v prostorách pionýrských skupin,
které tyto školení zaštitovaly. Hlavní školení proběhlo na
Zámku v Trhanově, kde se využilo zařízení pro školy v
přírodě a uskutečnila se zde tzv. Škola, kdy probíhá několik
školení najednou..
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Ekonomika
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