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Slovo předsedy 

Rok 2013 začal pro mnohé překonáním se a poznáním nového registračního a informačního systému 

Pionýra (RISP). Ten prověřil trpělivost nejedné PS a za pomoci krajských správců se registrace povedla 

úspěšně. A opět jsme potvrdili první místo v nejpočetnější krajské organizaci. 

Drobná změna ve vedení KOP nastala v březnu, kdy jsem byl na zasedání Plzeňské krajské rady Pionýra 

zvolen novým předsedou. Jsou to pro mě nové zkušenosti a především povinnosti. VV pracuje s malou 

obměnou  v podobném složení jako v předchozím období. Pokračujeme v organizaci a zapojujeme se do 

tradičních akcí – Český den proti rakovině, Bambiriáda, Opravdu dobrý tábor. Osvědčilo se i pořádání  

krajských kol v Pionýrském sedmikvítku v oblasti rukodělné činnosti a Cloně, Ringu Uzlařské regatě a 

Pionýrské stezce.  

Prioritní akcí tohoto roku bylo Republikové setkání pionýrských oddílů, jehož organizací byla pověřena 

naše KOP. Setkání se uskutečnilo ve Kdyni na Domažlicku a zúčastnilo se ho přes 700 pionýrů. Velké 

poděkování  za přípravu celého setkání patří především Ivaně Mochurové (za organizační přípravu) a Dáše 

Čechové (za tematické pojetí). 

Vyvrcholením činnosti každé PS je pořádání letních táborů. V našem kraji jich bylo 

uspořádáno 46.  

Při práci v Pionýru věnujeme pozornost i vedoucím. Kromě klasických kurzů, které jsou 

potřebné pro získání nutné kvalifikace, se mohli vedoucí opět účastnit Kamínek a letní 

táborové školy. Na obou těchto celorepublikových „vzdělávacích“ akcích bylo velké 

zastoupení vedoucích z Plzeňského kraje. 

V průběhu celého roku nás doprovázely přípravy VIII. Výročního zasedání Pionýra, které 

se uskutečnilo v listopadu v Pardubicích. Důležitou součástí VZP bylo mimo jiné 

schválení nových stanov, které nahradily stávající Statut Pionýra a vycházely z potřeb 

nového Občanského zákoníku.  

 

Za dosažené výsledky vděčíme dobré práci řady našich dobrovolníků, ale také vedení 

Plzeňského kraje. Tomu děkujeme za morální i materiální podporu.  

Martin Mlynářík 



Charakteristika sdružení Pionýr 

Pionýr je demokratické, nepolitické, nenáboženské sdružení, které si klade za 

cíl podílet se na vzdělávání a výchově dětí a mládeže. Dobrovolníci v celé 

republice pracují s dětmi   v rámci  celoroční činnosti, pořádají letní a zimní 

tábory, podílejí se na charitativní činnosti.   

V rámci sdružení se všichni Pionýři řídí ideály PRAVDA, POMOC, PŘÁTELSTVÍ, 
PŘÍRODA, PAMĚŤ, POZNÁNÍ, PŘEKONÁNÍ.  

Maskot:  
Logo sdružení: 



Struktura Pionýra 

Volnočasový klub 

Zajišťuje nepravidelnou výchovnou činnost jak pro 

své stále členy, tak pro širokou veřejnost, bez 

nutnosti registrace ve sdružení. Aktivity 

volnočasových klubů zahrnují širokou škálu 

činností. V Plzeňském kraji je registrován klub 

Avalon.  

Pionýr 

Česká rada Pionýra pomáhá jednotlivým krajským organizacím v koordinaci činností sdružení, 

spolupracuje s Českou radou dětí a mládeže, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a podílí 

se na organizaci celorepublikových akcí.  

Krajská organizace Pionýra 

Krajská organizace kooperuje činnost registrovaných skupin v daném kraji, vytváří pro ně 

administrativní zázemí. Jejím účelem je řídící, informační, organizační a ekonomické zajištění chodu 

jednotlivých skupin v daném kraji.  

Pionýrská skupina 

Vytváří podmínky pro činnost svých oddílů a 

klubů, které registrovala. Je základní 

jednotkou Pionýra s právní subjektivitou.  

Pionýrský oddíl 

Je základní organizační jednotkou Pionýra, 

jejíž účelem je zajištění pravidelné, 

systematické celoroční výchovy v kolektivu 

dětí. Zde je naplňován program sdružení a 

naplňují se zde jeho výchovné projekty.  



Organizačně správní údaje 

Plzeňská krajská organizace Pionýra 

 

Na Jíkalce 14 

301 00 Plzeň 

www.plzensky.pionyr.cz 

kancelar@plzenskypionyr.cz  

 

IČO: 708 56 371 

 

 Statutární zástupce: 

 

Předseda KOP - Martin Mlynářík 

 
 

http://www.plzensky.pionyr.cz/


Orgány plzeňské krajské organizace 

• Krajská rada Pionýra (KRP)           

      KRP zasedala v tomto roce 3x. Na 

prvním zasedání v Plzni dne 16. 3. 

2013 byl zvolen nový předseda 

Plzeňské krajské organizace Pionýra 

Martin Mlynářík. Martin Mlynářík se 

tak stal nejmladším krajským 

předsedou. Dále byl na zasedání 

hodnocen rok 2012 a projednány 

plány na rok 2013, především na 

Republikové setkání pionýrských 

oddílů. Podruhé se setkali členové 

KRP na mimořádném zasedání 4. 5. 

2013, kdy se řešilo dělení PS Bílá 

Cerkev Strašice. Třetí zasedání se 

konalo 3. 11. 2013 v Klatovech a 

kromě běžných záležitostí bylo 

připravováno Výroční zasedání 

Pionýra, které se konalo 23. 11. 2013 

v Pardubicích. 

 

 

• Výkonný výbor KRP 

     Výkonný výbor KRP zasedá většinou 1x 

měsíčně s výjimkou letních prázdnin ve 

složení: 

o Bc. Martin Mlynářík (předseda KOP) 

o Libuše Nejedlá (ekonom KOP) 

o Ivana Mochurová (1. místopředseda KOP) 

o Jan Pangrác st. (2. místopředseda KOP) 

o Ing. Ondřej Stuchl 

o Mgr. Petra Klímová 

o Mgr. Magdaléna Zemanová 



Orgány plzeňské krajské organizace, zastoupení na 

celorepublikové úrovni 

• Kontrolní komise KRP 
 

      Revizní komise stejně jako v uplynulých 
letech kontrolovala především roční 
uzávěrky skupin. Při namátkových 
kontrolách nebylo zjištěno závažnější 
pochybení, jednotlivé skupiny se při 
hospodaření řídí platnou legislativou a 
směrnicemi Pionýra. Hloubková kontrola 
proběhla na PS Bílá Cerekev Strašice, PS 
Střela Plasy, PS Zbiroh a PS Walden. 

 

o Luboš Šmolík 

o Václav Johánek 

o Ing. Jan Šašek 

o Jiří Calta 

o Alena Burianová 

 

• Revizní komise Pionýra 
 

o Luboš Šmolík 

o Václav Johánek 

 

• Zastoupení v České radě 
Pionýra 

 

o Jan Pangrác st.  

o Ivana Mochurová 

o Miloslav Antoš 

o Lucie Mrvíková 

 

 

• Zastoupení ve Výkonném 
výboru ČRP 

 
o Ivana Mochurová 

o Mgr. Miroslava Tolarová 

o Libuše Nejedlá 



Členská základna 

 V roce 2013 registrovala Plzeňská krajská organizace Pionýra 

 
 
……… 29 pionýrských skupin 

……… 1   klub 

……… 82 pionýrských oddílů 

……… 2201 pionýrů 
 

 

 

 

 

 

       

Nejsilnější zastoupení má kategorie dospělých (479 členů), druhé místo zastupují děti ve 

věku do 9 let (447 členů) a třetí pak děti ve věkovém rozmezí 10 – 12 let (436 členů). 

Plzeňská krajská organizace je nejpočetnější krajskou organizací Pionýra. 



Celoroční činnost 

Téměř všechny pionýrské skupiny pracují s dětmi v průběhu celého školního 
roku. V rámci své celoroční činnosti se děti setkávají na pravidelných schůzkách 
oddílů, vedoucí pro ně připravují řadu víkendových akcí, většina skupin pořádá 
i otevřené akce pro nečleny Pionýra.  



Táborová činnost 

Vyvrcholením celoroční činnosti je pro všechny pionýry bezesporu letní tábor. Ty se pořádají v průběhu 

celých prázdnin po celé republice. Skupiny, které nemají vlastní táborovou základnu, využívají 

možnosti pronájmu základny jiných skupin.  Kromě letních táborů mnohé skupiny využívají jarních 

prázdnin k uspořádání zimního tábora. Zatím se tato tradice příliš nerozšířila, ale co není, může být.  

Celorepublikově je zavedena kampaň Opravdu dobrý tábor, která pravidelně pomáhá rodičům se 

správným výběrem letního tábora pro jejich dítko.  

 

 

  

 

Tábory v číslech: 

Celkem bylo na prázdniny roku 2013 

připravováno 48 letních táborů, z nichž se 

1 nekonal a 2 byly spojeny v jeden. Táborů 

se zúčastnilo 2 122 dětí do 18 let z 

celkových 2 686 účastníků. První a poslední 

den všech táborů od sebe dělilo 57 dní.  

Zimní tábory si v našem kraji teprve 

hledají své příznivce. 



RESET – REpublikové SETkání pionýrských oddílů 

7. – 9. červen 2013, Kdyně  

V červnu 2013 se ve Kdyni sešlo přes 700 pionýrů z celé 

republiky, kteří se v průběhu sobotního dne snažili 

vysvobodit bílou paní Apolenu. Po absolvování různých 

stanovišť ať už sportovního či rukodělného charakteru 

obdržely jednotlivé skupiny indicie. Při večerním rituálu 

všichni společně zakřičeli heslo JABLKO, čímž byla bílá 

paní Apolena i se svou věrnou klíčnicí osvobozena. Děti na 

památku obdržely přívěšek jablka, aby jim připomínalo 

slunečný víkend mezi deštivými červnovými týdny. Děti 

odjížděly spokojené, nebojme se říci dokonce nadšené. 

I pořadatelé si mohli oddechnout, že náročné přípravy 

nepřišly nazmar, že počasí bylo příznivé a že se vše 

podařilo tak, jak mělo.     



Kde Pionýr pomáhá 

Jedním z ideálů Pionýra je POMOC. Pravidelně se naše skupiny podílejí na sbírce Ligy proti rakovině, 

kterou společnost zná jako Kytičkový den. V roce 2013 prodalo 15 pionýrských skupin  8 317 kytiček 

za 186 687 Kč.  

 

Jednotlivé skupiny také spolupracují s místními organizacemi, zapojují se například do Srdíčkového 

dne či Tříkrálové sbírky.  Nejednu skupinu našeho kraje můžete spatřit na seznamu kmotrů zvířat z 

plzeňské ZOO.  

 

Dále pravidelně probíhá kampaň Zdravá pionýrská krev, které se rok co rok účastní řada dospělých 

pionýrů. 



Vzdělávání 

Vzdělávání v Pionýru probíhá pod záštitou MŠMT. Hlavním garantem vzdělávání je Mgr. 

Ludmila Kočí, která spolupracuje s krajskými garanty. Plzeňský kraj zastupuje Jan 

Pangrác mladší, který spolupracuje s lektorským týmem složeným z odborníků v oblasti 

ekonomie a hospodaření, psychologie, pedagogiky, práva, práce s dětmi, ale také lektorů 

zabývajících se pionýrskou historií a strukturou Pionýra. 

V roce 2013 se vedle víkendových školení revizora, hlavního vedoucí letního tábora či 

hospodáře PS konalo školení instruktorů zážitkovou formou. V srpnu se v Újezdě u 

Domažlic konala Letní táborová škola Korálky, které se účastnilo 30 pionýrů různého věku 

z celé republiky, převážně z Plzeňského kraje.  



Celorepublikové akce 

Bambiriáda 

 

Každoročně se v předposledním květnovém 

víkendu koná v krajských městech přehlídka 

činnosti neziskových organizací pod názvem 

Bambiriáda, jíž se Pionýr pravidelně 

účastní.   

 

 

Opravdu dobrý tábor 

 

Prezentace Pionýrské kampaně Opravdu 

dobrý tábor probíhá každoročně začátkem 

června v Domažlicích. V roce 2013 svou 

nejen letní činnost představilo několik 

skupin z Domažlicka. Další informace jsou 

na webu akce www.dobrytabor.cz 

http://www.dobrytabor.cz/
http://www.dobrytabor.cz/
http://www.dobrytabor.cz/
http://www.dobrytabor.cz/
http://www.dobrytabor.cz/


Vyznamenání  
Vedoucí a instruktoři v Pionýru pracují jako dobrovolníci. I proto si zaslouží ocenění 

nejen v podobě radostných tváří dětí.Pionýr má velmi propracovaný systém 

vyznamenání, v roce 2013 byli oceněni tito dobrovolníci: 

Ocenění udělená ČRP 

Křišťálová vlaštovka Libuše Nejedlá  PS Dobřany 

Léta věrnosti 

stříbrná 

Pavel Hubert PS Rokycany Jih 

Pavel Hlaváč PS Hradec 

Léta věrnosti 

bronzová 

Martin Šašek VK Avalon 

Václav Klíma  PS Otava Sušice 

Ocenění  udělená KRP  

Mecenáš Pionýra MěÚ Dobřany 

Prima kamarád 

Erik Mašek PS Dobřany  

Kristýna Tichotová PS Dobřany 

Anna Marie 

Gubischová 

PS Dobřany 

Tereza Bílková PS Dobřany 

František Balvín PS Otava Sušice 

Michaela Touchová PS Otava Sušice 



Ocenění udělená KRP 

Stužka hrdosti bronzová 

Kateřina Denková PS Dobřany 

Tomáš Balvín PS Otava Sušice 

Lukáš Blažek  PS Otava Sušice 

Karolína Dardová PS Otava Sušice 

Sofie Horejšová PS Otava Sušice 

Jakub Holman PS Otava Sušice 

Kateřina Rendlová PS Otava Sušice 

Tereza Sloupová PS Otava Sušice 

Jan Rendl PS Otava Sušice 

Filip Rendl PS Otava Sušice 

Klára Kaderová PS Otava Sušice 

Tomáš Míka PS Otava Sušice 

Miroslav Holman PS Otava Sušice 

Dita Panušková PS Otava Sušice 

Lucie Ploharová PS Otava Sušice 

Martin Šafránek PS Otava Sušice 

Kateřina Dardová PS Otava Sušice 

Čestné uznání Petra Mašková PS Dobřany 



Ocenění udělená KRP 

Lipový list stříbrný 
Petra Klímová  PS Otava Sušice 

Petra Dryková PS Otava Sušice 

Lipový list bronzový 

Magdaléna Zemanová PS Tuláci Klatovy 

Václav Brand ml. PS Tuláci Klatovy 

Pavel Šrámek PS Tuláci Klatovy 

Lenka Žáková PS Ptáčata Domažlice 

Martina Grycová PS Mír Domažlice 

Lucie Dardová PS Otava Sušice 

Štěpánka Balvínová Žáková PS Otava Sušice 

Lipový kvítek stříbrný Martin Mlynářík PS Hradec 

Lipový kvítek bronzový 

Marek Švarc VK Avalon 

Markéta Vošahlíková VK Avalon 

Kateřina Mašátová PS Dobřany 

Ondřej Stuchl PS Šlápota 

Ludmila Michaliková PS Otava Sušice 

Stužka hrdosti stříbrná 

Nikola Bernasová PS Tuláci Klatovy 

Lucie Adámková PS Tuláci Klatovy 

Martin Šašek ml. VK Avalon 

Pavel Mochura ml. PS Jitřenka Kdyně 

Jakub Král PS Jitřenka Kdyně 










